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1 Santrauka 

Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimai (toliau - EEO, angl. energy efficien-

cy obligations) šiuo metu įvairiose šalyse veikia kaip Baltųjų sertifikatų arba efek-

tyvumo įpareigojimų schemos. Tokias schemas jau keletą metų turi penkios ES 

šalys narės, dar dvi rengiasi jų įgyvendinimui. Visų šių šalių Vyriausybės nurodo, 

kad šios schemos pasiteisino. Šių ES šalių patirtis rodo, kad gerai parengta EEO 

schema gali padėti įveikti kliūtis, stabdančias energijos vartojimo efektyvumą didi-

nančius projektus, ypač namų ūkiuose ir maţose įmonėse. Lietuvoje šiuo metu yra 

įgyvendinami savanoriški susitarimai su energetikos įmonėmis, kuriuose yra EEO 

elementų, tačiau esami įpareigojimai nėra privalomi. 

Pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES 

dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 

2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 

2006/32/EB(OL 2012 L 315, p. 1) (toliau - 2012/27/ES direktyva), energijos varto-

jimo efektyvumo įpareigojimai tampa viena iš pagrindinių energijos vartojimo 

efektyvumą skatinančių priemonių. Kiekviena šalis narė turi parengti EEO schemą, 

kurios elementai turi atitikti 2012/27/ES direktyvoje įvardintus reikalavimus. 

Pagal 2012/27/ES direktyvos reikalavimus buvo paskaičiuotas privalomas sutaupy-

ti energijos kiekis 2014-2020 m. Šį kiekį šalis narė gali išdalinti periodu iki 2020 

m. taip, kad bendras sutaupomas energijos kiekis nesikeistų. Siūloma, kad Lietuvo-

je įpareigojimų sistema būtų įgyvendinama 2015 - 2020 m. periodu, ir tokiu atveju 

Lietuvos įpareigotosios šalys 2015-2020 m. kasmet turi sutaupyti 48 ktne naujo 

energijos kiekio. Naujas energijos kiekis reiškia, kad kiekvienais metais turi būti 

investuojama į naujas energijos taupymo priemones. 

Pagal 2012/27/ES direktyvos reikalavimus įpareigotosiomis šalimis gali būti ener-

gijos skirstytojai ir/ar tiekėjai. Atlikus Lietuvoje registruotų skirstytojų ir tiekėjų 

analizę, siūloma įpareigotosioms šalims nustatyti energijos skirstytojus - didţiau-

sias elektros energijos, gamtinių dujų skirstymo sistemos licenciją turinčias įmo-

nes, ir pirmuoju etapus - I grupės centralizuoto šilumos tiekimo įmones. Vėlesniais 

etapais įpareigotosioms šalims turėtų tapti visi energijos skirstytojai.  Privalomo 

sutaupyti energijos kiekio paskirstymas tarp elektros, šilumos ir gamtinių dujų  sek-

torių atliktas pagal istoriškai paskirstytus (patiektus) energijos kiekius, atitinkamai 

Privalomas sutaupyti 

energijos kiekis  

Įpareigotosios šalys 

ir joms tenkantis 

privalomo sutaupyti 

energijos kiekio da-

lis 



  
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 

 

11 

kasmetinis naujai sutaupomas energijos kiekis elektros sektoriuje turi būti 15,6 

ktne, šilumos - 13,9 ktne, gamtinių dujų - 18,5 ktne. 

Atlikus kitų šalių panašių sistemų apţvalgą, pasiūlyta EEO schemos administracinė 

sąranga Lietuvoje. EEO schemą administruojančia institucija siūloma skirti VĮ 

Energetikos agentūra. EEO schemos administratorius nustato preliminarų energijos 

taupymo tikslą visam EEO schemos etapui, ir minimalų rodiklį (tikslo dalį) kiek-

vieniems metams kiekvienai įpareigotajai šaliai. Įpareigotoji šalis kiekvienais me-

tais pateikia EEO schemos administratoriui atestuoto auditoriaus patvirtintas ata-

skaitas, kuriose nurodomas uţ praėjusius metus sutaupytas kiekis. Jei sutaupytas 

kiekis yra maţesnis, nei įpareigojimas, skiriamos baudos. Baudos dydis paskelbia-

mas kasmet iki metų pabaigos ir galioja sekantiems metams.  Kaštai, patiriami įpa-

reigotųjų šalių dėl efektyvumo taupymo priemonių įgyvendinimo turėtų būti trau-

kiami į energijos skirstymo tarifą, nustatant kaštų lubas. Baudos mokamos iš pelno. 

Apibendrintai paskaičiuota, kad esant energijos taupymo priemonių kainai 4 

Lt/kWh reikalinga kasmetinė investicija yra 2,23 milijardo Litų, arba per 6 metų 

laikotarpį susidaro 13,38 milijardo Lt. Jei tokio dydţio kasmetinė investicijabūtų 

visa perkelta tik į energijos kainą, elektros kaina padidėtų apie 8 cnt/kWh, šilumos 

kaina padidėtų apie 11 cnt/kWh, o gamtinių dujų kainą - apie 1100 Lt/1000 m3. Šie 

skaičiai rodo, kad yra būtina ieškoti alternatyvių energijos taupymo priemonių ir 

neriboti priemonių pasirinkimo. Šilumos sektoriuje detaliau išnagrinėta šilumos 

daliklinių sistemų (apima kompleksą priemonių: balansinių ventilių, termostatų, 

daliklių ir nuskaitymo sistemos įdiegimą), kaip standartinės šilumos taupymo 

priemonės, diegimas. Paskaičiuota, kad šilumos daliklines sistemas kasmet įdie-

giant apie 2500 namų, galima pasiekti visą šilumos sektoriui privalomą sutaupyti 

energijos kiekį. 

Atliekant šią studiją parengti principiniai pasiūlymai dėl EEO schemos įgyvendi-

nimo, paskaičiuotas privalomas energijos taupymo rodiklis, nustatytos prelimina-

rios investicijos, atlikti pirmieji derinimai bei susitikimai su energijos skirstytojais 

(tiekėjais). Siekiant tolimesnio EEO schemos įgyvendinimo, reikalingas atskirų 

sektorių/dalių detalizavimas. Šilumos sektoriuje reikalinga apsispręsti, ar šilumos 

daliklinių sistemų diegimas bus laikomas tinkama priemone, ir atitinkamai kore-

guoti teisės aktus, sudarant galimybes šios sistemos įgyvendinimui. Elektros ir 

gamtinių dujų sektoriuose reikalinga detalesnė galimų įdiegti priemonių analizė, 

siekiant papildyti standartinių priemonių katalogą bei patikslinti taupymo priemo-

nių kainą. Siūloma sudaryti darbo grupę iš Energetikos ministerijos ir Valstybinės 

kainų ir energetinės kontrolės komisijos specialistų siekiant suderinti EEO schemos 

kaštų įtraukimą į energijos skirstymo (tiekimo) tarifą.   

 

 

EEO schemos admi-

nistracinė sąranga 

EEO schemos kaštai 

ir tinkamos energijos 

taupymo priemonės 

Tolimesni ţingsniai 

EEO schemos įgy-

vendinimui 
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2 Nacionalinis orientacinis energijos 

vartojimo efektyvumo tikslas ir bendras 

galutinio energijos suvartojimo 

taupymo rodiklis 

Šiame ataskaitos skyriuje pateikiama nacionalinio orientacinio energijos vartojimo 

efektyvumo tikslo ir bendro galutinio energijos suvartojimo taupymo rodiklio skai-

čiavimo prielaidos, metodai ir rezultatai. Pateikiamos galutinės energijos poreikių 

prognozės nevertinant energiją taupančių priemonių įtakos ir su energiją taupančių 

priemonių įtaka. 

2.1 Nacionalinis orientacinis energijos vartojimo 
efektyvumo tikslas 

Pagal direktyvos 2012/27/ES 3 straipsnį, kiekviena valstybė narė turi nustatyti na-

cionalinį orientacinį energijos vartojimo efektyvumo (toliau - NOEVE) tikslą iki 

2020 m. Šio tikslo nustatymas šalims narėms nėra apibrėţtas, taip pat nėra tikslo 

skaičiavimo metodikos, tačiau numatoma, kad bendrame rezultate ES pirminės 

energijos vartojimas 2020 m. turėtų sumaţėti 20 proc. palyginti su prognozuojamu 

vartojimu, jei nebūtų įgyvendinamos naujos energijos efektyvumo priemonės arba 

sutaupoma 368 mln. tne pirminės energijos. 

Valstybės narės gali pačios apsispręsti ar šis tikslas bus pagrįstas pirminės ar galu-

tinės energijos suvartojimu, pirminės ar galutinės energijos sutaupymais, ar energi-

jos intensyvumu. Pirminės energijos transportavimas ir konversija į galutinės ener-

gijos rūšis priklauso nuo energijos formos. Pavyzdţiui, galutinės energijos naudo-

jimas tikslo apibrėţimui palankus jei daug energijos naudojama elektros forma ir 

planuojama ją pakeisti kitomis formomis. Galutinės energijos naudojimas tikslo 

apibrėţimui išeliminuoja iš energijos sutaupymų reikalavimų elektros konversijos 

vertinimą.  

Remiantis Eurostat pateikiamais statistiniais duomenimis, energijos intensyvumas 

Lietuvoje 1995 – 2010 metais išlaikė maţėjimo tendenciją, tačiau 2010 m. šis ro-

diklis vis dar buvo dvigubai aukštesnis negu Europos Sąjungos vidurkis (1 pav.). 

ES reikalavimai tiks-

lo nustatymui  
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1 pav. Energijos intensyvumo kitimas Lietuvoje ir ES (kgne/1000EUR 

BVP). Duomenų šaltinis: Eurostat. 

2013 m. geguţės 23 d. Energetikos ministerijoje įvykusiame projekto pasitarime 

nuspręsta NOEVE skaičiuoti galutinės energijos naudojimui. Tarp pagrindinių 

prieţasčių yra ta, kad pirminės energijos naudojimo skaičiavimui reikalinga priimti 

per daug prielaidų, pavyzdţiui, dėl gamtinių dujų sunaudojimo Lietuvos elektrinė-

je. 

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (Ţin. 2012, Nr. 80-4149, 

toliau - NES2012) Lietuva yra iškėlusi tikslą energetinio efektyvumo didinimo sri-

tyje iki 2020 metų siekti kiekvienais metais po 1,5 procento didinti energijos varto-

jimo efektyvumą ir pasiekti 740 tūkst. tne metinius energijos sutaupymus iki 2020 

m. palyginti su 2009 m. (neįskaitant padidėsiančio energijos suvartojimo dėl BVP 

padidėjimo efekto). Be to, pagal direktyvos 2006/32/EB reikalavimus valstybės 

narės privalėjo nustatyti bendrą nacionalinį orientacinį 9 proc. energijos taupymo 

tikslą iki 2016 m.. Lietuvos Respublikos nustatytas tikslas iki 2016 m. yra 3797 

GWh (327 tūkst. tne)
1
. Abu šie tikslai ir jų siekimo grafikas pavaizduoti 2 

paveiksle. 

Vertinant pagal atskiras priemones sutaupytą energiją, 2010 m. sutaupytas energi-

jos kiekis sudarė 780 GWh (67 tūkst. tne)
1
, t.y. atitiko nustatytą šiems metams tiks-

lą. 

                                                      

 

 
1
 Antrasis energijos efektyvumo veiksmų planas 
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2 pav. Lietuvos nacionalinis energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

tikslas pagal NES2012 ir direktyvos 2006/32/EB reikalavimus  

Vertinant energijos poreikio prognozes, įvertinti faktiniai pirminės ir galutinės 

energijos poreikiai 2011 metais (informacijos šaltinis – Lietuvos statistikos depar-

tamento leidinys Kuro ir energijos balansas 2011), taip pat atsiţvelgta į pagrindi-

nius energijos vartojimą ateityje įtakojančius faktorius: 

 BVP augimas ir nuo to priklausantis energijos suvartojimo augimas (atski-

ruose sektoriuose), 

 Gyventojų skaičiaus kitimas ir nuo to priklausantis energijos vartojimo ki-

timas (atskiruose sektoriuose). 

Vertinant BVP augimą – priimama prielaida, kad BVP vidutiniškai per metus iki 

2020 metų augs po 3%. Tokiu būdu Lietuvos BVP 2020 metais sudarys 133% 2011 

metų BVP lygio. Vertinant gyventojų skaičiaus kitimo tendencijas, priimama prie-

laida, kad 2020 metais Lietuvoje gyvens 93% 2011 gyvenusių ţmonių skaičiaus. 

Taigi vienam Lietuvos gyventojui 2020 metais tenkanti BVP dalis bus 43% dides-

nė, nei 2011 metais. 

Galutinės energijos 

poreikių prognozė 

nevertinant energiją 

taupančių priemonių 

įtakos 
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3 pav. BVP ir gyventojų skaičiaus Lietuvoje kitimo prognozė, lyginant su 

2011 m. faktiniais duomenimis 

Taip pat įvertinta ir galutinio energijos poreikio skirtinguose ūkio sektoriuose pri-

klausomybė nuo BVP augimo ir gyventojų skaičiaus kitimo (ţr. 1 lentelę). 

Atskirai įvertinta – kaip auga arba maţėja elektros energijos poreikis skirtinguose 

sektoriuose, augant BVP arba kintant gyventojų skaičiui ir atskirai – kaip keičiasi 

šiluminės energijos ir galutinis kuro suvartojimas skirtinguose ūkio sektoriuose. 

 
1 Lentelė. Galutinio energijos poreikio skirtinguose ūkio sektoriuose priklausomybė nuo 

BVP augimo ir gyventojų skaičiaus kitimo 

 BVP augant 

1% 

Gyventojų skaičiui  

sumažėjus 1 % 

Elektros energija 

 Pramonė, statyba, ţemės ūkis +1% -0% 

 Paslaugų sektorius +0,5% -0,2% 

 Transportas +0,3% -0,2% 

 Namų ūkiai +0,1% -0,5% 

Kuras, šiluma 

 Pramonė, statyba, ţemės ūkis +0,5% -0% 

 Paslaugų sektorius +0,2% -0,2% 

 Transportas +0,3% -0,2% 

 Namų ūkiai 0% -0,5% 
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Taikant aukščiau priimtas prielaidas ir įvertinus faktinius galutinės energijos suvar-

tojimo 2011 m. duomenis (4,696 milijonai tne), įvertinamas bendras galutinis ener-

gijos poreikis Lietuvoje ateityje skirtinguose ūkio sektoriuose ir bendrai – Lietuvo-

je. Tai yra bendro galutinio energijos poreikio prognozė, NEVERTINANT 

ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ ĮTAKOS. 

Galutinio energijos poreikio prognozė, nevertinant energijos taupymo (energijos 

efektyvumo didinimo) priemonių įtakos, 2020 metais būtų 5,018 milijonų tne. 

Vertinant galutinį energijos suvartojimą 2011 metais ir 2020 metais, energijos nuo-

stoliai ir nuosavi elektrinių ir katilinių galutinės energijos poreikiai energijos ga-

mybos metu – nevertinami ir neįtraukiami į galutinės energijos kiekius. 

 

4 pav. Bendro galutinio energijos suvartojimo prognozė, nevertinant 

energijos taupymo priemonių 

Toliau pateikiamos skirtingų energijos išteklių bendro galutinio suvartojimo prog-

nozės (be energijos efektyvumą didinančių priemonių įtakos) pagal sektorius. 

2 Lentelė. Elektros energijos poreikių prognozė (be energijos efektyvumą didinančių 

priemonių įtakos) 

mln. tne 2011 2020 

   ELEKTROS ENERGIJA 0,738 0,855 

Pramonė 0,229 0,299 

Paslaugų sektorius 0,254 0,287 

Namų ūkis 0,225 0,231 

Nuostoliai Ir savo poreikiai - - 

Statyba, žemės ūkis, žvejyba, transportas 0,029 0,038 
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3 Lentelė. Šiluminės  energijos poreikių prognozė (be energijos efektyvumą didinančių 

priemonių įtakos) 

mln. tne 2011 2020 

    ŠILUMINĖ ENERGIJA 0,869 0,891 
Pramonė 0,205 0,236 
Paslaugų sektorius 0,171 0,177 
Namų ūkis 0,486 0,469 
Nuostoliai Ir savo poreikiai - - 

Statyba, žemės ūkis, žvejyba, transportas 0,008 0,009 
 

  4 Lentelė. Degalų suvartojimo transporte prognozė (be energijos efektyvumą didinančių 

priemonių įtakos) 

mln. tne 2011 2020 

   DEGALŲ SUVARTOJIMAS TRANSPORTE 1,528 1,644 

Kelių transportas 1,378 1,483 

Geležinkelio transportas 0,063 0,068 

Oro transportas 0,060 0,065 

Kt. transporto sektoriai* 0,027 0,029 

 

* Vidaus vandenų transportas , oro bendrovių kelių transporto priemonės, uostų 

laivų krautuvai bei įvairių rūšių kranai, dujotiekis  

 
5 Lentelė. Kuro, kaip galutinės energijos, suvartojimo prognozė (be energijos efektyvu-

mą didinančių priemonių įtakos) 

mln. tne 2011 2020 

   TIESIOGINIS KURO SUVARTOJIMAS 1,561 1,628 

Pramonė 0,467 0,538 

Paslaugų sektorius 0,160 0,166 

Namų ūkis 0,815 0,786 

Statyba, žemės ūkis, žvejyba, transportas 0,120 0,138 

 

Vertinant energiją taupančių priemonių galimą įtaką energijos vartojimui, įvertinti 

galimi sutaupymai naudojant skirtingas energijos rūšis, diegiant skirtingas energi-

jos vartojimo efektyvumą didinančias priemones skirtinguose sektoriuose. 

 
6 Lentelė. Energijos taupymo priemonių efektas iki 2020 m. 

Energijos taupymo prie-

monės 

Efektas iki 2020 metų 

 Elektros energijos tau-

pymo priemonės 

-12,7%   

-0,109 milijonai tne 

(elektros energijos) 

Energiją taupančių 

priemonių įtaka 



  
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 

 

18 

Efektyvesnių transporto 

priemonių diegimas, vie-

šojo transporto plėtra, ke-

lių infrastruktūros plėtra 

-8,6%  

-0,128 milijonai tne 

(degalų kelių transporto sektoriuje) 

30% neefektyviausių pas-

tatų renovacija (atitvarų 

apšiltinimas ir šildymo 

automatizavimas) 

-15,0% 

-0,240 milijonai tne 

(šilumos ir tiesiogiai suvartojamo kuro sąnaudų na-

mų ūkiuose bei paslaugų sektoriuje)  

Kurą deginančių įrenginių 

pakeitimas efektyvesniais 

namų ūkiuose bei paslau-

gų sektoriuje 

-7,6% 

-0.073 milijonai tne 

(kuro sąnaudų namų ūkiuose bei paslaugų sektoriuje) 

Kitos šilumos ir kuro var-

tojimą maţinančios prie-

monės pramonės, staty-

bos, ţemės ūkio ir ţvejy-

bos sektoriuose 

-12,7% 

-0,117 milijonai tne  

(šilumos ir tiesiogiai suvartojamo kuro sąnaudų pra-

monės, statybos, ţemės ūkio ir ţvejybos sektoriuose) 

Didesnė dalis veţimų ke-

lių transporto priemonė-

mis perkeliama į veţimus 

geleţinkeliu (transporta-

vimas geleţinkeliais padi-

dėja 50%) 

-1,7% 

-0,028 milijonai tne 

(degalų transporto sektoriuje) 

Kelių transporto elektrifi-

kavimas, elektrifikuojant 

5% kelių transporto 

-0.065 milijonai tne 

(kelių transporto suvartojamų degalų) 

+0,019 milijonai tne 

(elektros energijos) 

= 

-0.046 milijonai tne 

galutinės energijos 

IŠ VISO: -14,7% 

-0,740 milijonai tne 

(galutinės energijos) 

 

Vertinant transporto elektrifikavimo įtaką galutiniam energijos suvartojimui, verti-

nama, kad pakeičiant vidaus degimo variklius turinčias transporto priemones elekt-

ros varikliais varomomis priemonėmis – sumaţinus 1 tne degalų suvartojimą – 

elektros energijos suvartojimas išauga 0,3 tne. Tokiu būdu elektros varikliais va-

romų transporto priemonių plėtra irgi yra laikoma energijos efektyvumą didinančia 

priemone. 

 

Įgyvendinus aukščiau minėtas energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemo-

nes, galutinis energijos suvartojimas iki 2020 metų, lyginant su scenarijumi be 

energiją taupančių priemonių diegimo, sumaţėtų 0,740 milijonų tne, tai yra apie 

14.7% arba vidutiniškai po 0,082 milijonų tne/per metus. 

 

Reikia patikslinti, kad šis energijos taupymo priemonių įtakos vertinimas atliktas 

neatsiţvelgiant į ekonominį tokių priemonių diegimo potencialą, ar į administraci-

nes, organizacines bei technines tokių priemonių diegimo galimybes. 
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Bendras galutinis energijos poreikis, įgyvendinus energijos efektyvumą didinančias 

priemones, 2020 metais būtų 4,278 milijonai tne. 

 

 

5 pav. Bendro galutinio energijos suvartojimo prognozė, įvertinus energijos 

taupymo priemonių įtaką 

Toliau pateikiamos skirtingų energijos išteklių bendro galutinio suvartojimo prog-

nozės su energijos efektyvumą didinančių priemonių įtaka, pagal sektorius. 

 
7 Lentelė. Elektros energijos poreikių prognozė įvertinus energijos efektyvumą didinančių 

priemonių įtaką 

mln. tne 2010 2011 2020 

 

 

  ELEKTROS ENERGIJA 0,717 0,738 0,765 

Pramonė 0,219 0,229 0,261 

Paslaugų sektorius 0,244 0,254 0,250 

Namų ūkis 0,223 0,225 0,201 

Nuostoliai Ir savo poreikiai  -  

Statyba, žemės ūkis, žvejyba, transportas 0,030 0,029 0,053 

  
8 Lentelė. Šiluminės energijos poreikių prognozė įvertinus energijos efektyvumą didinan-

čių priemonių įtaką 

mln. tne 2010 2011 2020 

 

 

   ŠILUMINĖ ENERGIJA 0,922 0,869 0,763 
Pramonė 0,179 0,205 0,206 
Paslaugų sektorius 0,205 0,171 0,151 
Namų ūkis 0,528 0,486 0,398 
Nuostoliai Ir savo poreikiai  - 

 Statyba, žemės ūkis, žvejyba, transportas 0,010 0,008 0,008 
  

  

Galutinės energijos 

poreikių prognozė 

įgyvendinus energiją 

taupančias priemo-

nes 
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9 Lentelė. Degalų suvartojimo transporte prognozė įvertinus energijos efektyvumą didi-

nančių priemonių įtaką 

mln. tne 2011 2020 

   DEGALŲ SUVARTOJIMAS TRANSPORTE 1,528 1,423 

Kelių transportas 1,378 1,228 

Geležinkelio transportas 0,063 0,102 

Oro transportas 0,060 0,065 

Kt. transporto sektoriai* 0,027 0,029 
 

* Vidaus vandenų transportas, oro bendrovių kelių transporto priemonės, uostų 

laivų krautuvai bei įvairių rūšių kranai, dujotiekis  

 
10 Lentelė. Kuro, kaip galutinės energijos, suvartojimo prognozė įvertinus energijos efek-

tyvumą didinančių priemonių įtaką 

mln. tne 2011 2020 

   TIESIOGINIS KURO SUVARTOJIMAS 1,561 1,326 

Pramonė 0,467 0,470 

Paslaugų sektorius 0,160 0,133 

Namų ūkis 0,815 0,604 

Statyba, žemės ūkis, žvejyba, transportas 0,120 0,120 

2.2 Bendras galutinio energijos suvartojimo 
taupymo rodiklis 

Pagal direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnį, kiekviena valstybė narė turi nustatyti 

bendrą galutinio energijos suvartojimo taupymo (toliau - BGEST) rodiklį, kurį 

EEO schemoje įpareigotosios šalys turi pasiekti iki 2020 m. 

BGEST rodiklio skaičiavimui direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnyje pateikiami 

konkretūs nurodymai, kurie detaliau paaiškinti pagalbiniame dokumente
2
. 

EEO sistema kiekvienais metais nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodţio 31 

d. turi būti pasiekiama naujų energijos sutaupymų, kurie sudaro bent 1,5 proc. vi-

dutinių metinių energijos pardavimų kiekių galutiniams vartotojams. Vidurkis 

skaičiuojamas trejiems metams prieš 2013 m., t.y. 2010, 2011, ir 2012 metams. 

Turi būti įskaičiuojamas visų energijos pardavėjų ir/ar skirstytojų visų energijos ir 

energijos išteklių rūšių pardavimai galutiniams vartotojams, išskyrus energijos kie-

kius, sunaudotus transporto sektoriuje (jie gali būti įskaičiuojami arba ne valstybės 

narės pasirinkimu). 

                                                      

 

 
2
 Commision Staff  Working Document. Interpretative note on Directive 2012/27/EU on 

energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EC, and repealing Direc-

tives 2004/8/EC and 2006/32/EC. Article 7: Energy Efficiency Obligation Schemes. 2013. 
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11 lentelėje pateiktas energijos vartojimas 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. pagal LR 

statistikos departamento kasmetinius leidinius "Kuro ir energijos balansas". 2010 

m. galutinio energijos suvartojimo eilutė šiame leidinyje sutampa su Eurostat duo-

menimis. 2012 m. leidinyje LR statistikos departamentas pakoregavo 2011 m., to-

dėl Eurostat duomenys uţ 2011 m. nesutampa (atitinkamai turės būti koreguojami 

Eurostat bazėje). 

11 Lentelė. Galutinis energijos vartojimas Lietuvoje 2010 – 2012 m. 

 
2010 2011 2012 

2010-

2012 m. 

vidurkis, 

tūkst. tne 

Galutinis energijos 

suvartojimas pramonės 

sektoriuje, tūkst. tne 

900 941 1001 

Galutinis energijos 

suvartojimas transpor-

to sektoriuje, tūkst. tne 

1.551 1.544 1.575 

Galutinis energijos 

suvartojimas kituose 

sektoriuose, tūkst. tne 

2.308 2.230 2.184 

Galutinis energijos 

suvartojimas, iš viso, 

tūkst. tne 

4.759 4.715 4.759 4.744 

Galutinis energijos 

suvartojimas, iš viso 

(išskyrus transporto 

sektorių), tūkst. tne 

3.208 3.171 3.185 3.188 

 

12 lentelėje pateikiamas BGEST rodiklio skaičiavimas įtraukiant galutinį vartojimą 

transporto sektoriuje (galutinis energijos vartojimas 4.744 tūkst. tne), o 13 lentelėje 

– neįtraukiant galutinio vartojimo transporto sektoriuje (galutinis energijos varto-

jimas - 3.188 tūkst. tne). 12 ir 13 lentelėse metai nurodyti tik BGEST rodiklio skai-

čiavimui, tai nėra šio rodiklio siekimo grafikas. Laiko grafikas yra sudaromas to-

liau šiame skyriuje. 

12 Lentelė. BGEST rodiklio skaičiavimas įskaitant energijos suvartojimą transporto sekto-

riuje 

Metai 
Energijos sutaupymai 

proc. tūkst. tne GWh 

2014 1,5% 71 828 

2015 3,0% 142 1.655 

2016 4,5% 213 2.483 

2017 6,0% 285 3.311 

2018 7,5% 356 4.138 

2019 9,0% 427 4.966 

2020 10,5% 498 5.794 

BGEST rodiklis: 1.993 23.174 
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13 Lentelė. BGEST rodiklio skaičiavimas neįskaitant energijos suvartojimo transporto sek-

toriuje 

Metai 
Energijos sutaupymai 

proc. tūkst. tne GWh 

2014 1,5% 48 556 

2015 3,0% 96 1.112 

2016 4,5% 143 1.668 

2017 6,0% 191 2.224 

2018 7,5% 239 2.781 

2019 9,0% 287 3.337 

2020 10,5% 335 3.893 

BGEST rodiklis: 1.339 15.571 

 

Pagal Direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnio 2 dalį, aukščiau apskaičiuotą BGEST 

rodiklio vertę valstybė narė gali sumaţinti taikydama aprašytas išimtis, bet bendras 

sumaţinimas gali būti daugiausia 25 proc.. 

Pagal 2 dalies a punktą galima sumaţinti sutaupymus iki 1.060 tūkst. tne, kaip pa-

rodyta 14 lentelėje. 

14 Lentelė. BGEST rodiklio skaičiavimas neįtraukiant energijos suvartojimo transporto 

sektoriuje ir sumažinant pagal Dir. 7 str. 2 punktą a ) 

Metai Energijos sutaupymai 

proc. tūkst. tne GWh 

2014 1,00% 32 371 

2015 2,00% 64 741 

2016 3,25% 104 1.205 

2017 4,50% 143 1.668 

2018 6,00% 191 2.224 

2019 7,50% 239 2.781 

2020 9,00% 287 3.337 

  BGEST rodiklis: 1.060 12.327 

 

Pagal 2 dalies b punktą leidţiama išskaičiuoti suvartojimą ATL sistemos įmonėse, 

tačiau Lietuvos atveju tai būtų sudėtinga atlikti, nes trūksta oficialių statistinių 

duomenų apie energijos suvartojimą šiose įmonėse. Nors Aplinkos ministerija kau-

pia duomenis apie kurą, sunaudotą kiekvienoje iš ATL sistemoje dalyvaujančių 

įmonių, tačiau nėra duomenų apie tose įmonėse sunaudotą elektros energiją. Todėl 

likusią sumaţinimo dalį siūloma skaičiuoti pasinaudojant 7 straipsnio 2 punkto c 

arba/ir d papunkčiais, t.y. įskaičiuoti sutaupymus energijos transformavime, perda-

vime, skirstyme ir pagal ankstyvuosius veiksmus. 

Kadangi Lietuvai EEO schema yra visiškai nauja priemonė, siūlome taikyti mak-

simalų leistiną BGEST rodiklio sumaţinimą. 25 proc. sumaţintas rodiklis sudaro 

1.004 tūkst. tne arba 11,7 TWh. 
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Vadovaudamosis Direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnio 1 punkto trečia pastraipa – 

laiko grafikas: valstybės narės nusprendţia, kaip apskaičiuotą EEO schemos tikslą 

išdėstyti 2014 - 2020 m.. Kadangi nacionalinis EVED tikslas išdėstytas pagal lini-

jinį grafiką, siūlome ir EEO schemos tikslą (BGEST rodiklį) išdėstyti linijiniu 

principu, t.y. kiekvienais metais sutaupyti vienodą papildomą energijos kiekį. To-

kiu principu išdėstytas BGEST rodiklis pateikiamas 15 lentelėje. 

15 Lentelė. BGEST rodiklio laiko grafikas 

 Energijos sutaupymai 

Metai tūkst. tne GWh 

2015 48 556 

2016 96 1.112 

2017 143 1.668 

2018 191 2.224 

2019 239 2.780 

2020 287 3.336 

 BGEST rodiklis: 1.004 11.677 

 

Direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnio 5 punktas numato, kad energijos kiekį, kurį 

privalo sutaupyti kiekviena įpareigotoji šalis, valstybės narės nurodo kaip galutinę 

arba pirminę suvartojamą energiją. 

Pasirinkimas, kaip išreikšti energijos taupymo tikslą priklauso nuo pagrindinių ša-

lies energetikos politikos ir tuo pačiu kuriamos schemos tikslų (energijos tiekimo 

saugumas, patikimumas, emisijų maţinimas etc.). Be to, pasirinkimas priklauso ir 

nuo to, kokia apimtimi į schemą bus įtraukiamos tokios priemonės, kaip maţos 

apimties AEI projektai, maţoji kogeneracija ir kiti tiekimo pusės technologiniai 

sprendimai. Pirminės energijos taupymo tikslas skatina energijos taupymą elektros 

sektoriuje. Pirmine energija išreikštas tikslas parankus formuojant į energijos tie-

kimo saugumą nukreiptą energetikos politikos strategiją
3
. Italija ir Flamandų regio-

nas Belgijoje savo tikslą išreiškė pirmine energija, Danija ir Prancūzija – galutiniu 

energijos vartojimu, o Jungtinė Karalystė – CO2 maţinimu (naujausiam etape, 

anksčiau buvo išreikštas galutine energija). 

Nors Lietuvoje prioritetiniu tikslu iki 2020 m. laikoma energetinė nepriklausomy-

bė, t.y. energetinis saugumas, energijos efektyvumo tikslai yra išreikšti per galuti-

nės energijos sutaupymus. Atsiţvelgiant į tai, kad didţiausias energijos taupymo 

potencialas yra šilumos taupymas pastatuose (jis ir turėtų tapti svarbiausiu EEO 

schemos taikiniu), siūlome išreikšti BGEST rodiklį gautinės energijos sutaupymais. 

                                                      

 

 
3
 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2009_12_jrc_white_certificates.pdf 

BGEST rodiklio lai-

ko grafikas 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2009_12_jrc_white_certificates.pdf
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3 Įpareigotųjų šalių parinkimas 

Nustatant įpareigotąsias šalis (toliau - ĮŠ) ir paskirstant joms energijos taupymo 

tikslus, būtina atsiţvelgti į jų finansines, organizacines, technines ir kitas galimybes 

įgyvendinti nustatytus įpareigojimus, t.y. uţtikrinti energijos vartojimo efektyvumą 

didinančių priemonių diegimą pas galutinius vartotojus. Šiame ataskaitos skyriuje 

atlikta energijos skirstytojų ir tiekėjų Lietuvoje analizė ir galutinio energijos varto-

jimo rinkų pasidalijimas, pagal energetikos įmonių pateiktus atsakymus į klausi-

myną apibendrintos jų galimybės įgyvendinti energetinius įsipareigojimus. 

Didelis įpareigotųjų šalių skaičius leistų padengti didesnę EVED rinkos dalį, taip 

pat lemtų, kad įpareigojimų sistemos kaštai tolygiau pasiskirstytų tarp galutinių 

vartotojų, kadangi dalį arba visus kaštus galutiniame rezultate per energijos kainas 

patiria tie energijos vartotojai, kuriems energiją tiekia/ skirsto energijos tiekimo 

ir/ar skirstymo bendrovės, tampančios įpareigotosiomis šalimis. Tačiau iš kitos pu-

sės padidintų EEO sistemos administracinius kaštus. 

Pagal direktyvą ĮŠ gali būti energijos tiekėjai ir/ar skirstytojai. 

Bendrieji ĮŠ pasirinkimo kriterijai: 

› Pardavimų apimtys. Jei įtraukiami labai smulkūs dalyviai – neproporcingai 

išauga EEO schemos administravimo našta. Jei pasirenkami tik labai stambūs 

dalyviai – gali būti nepadengiama pakankamai didelė rinkos dalis. 

› Tiekėjai arčiau vartotojo, tačiau jie maţiau reguliuojami, daţniau gali išeiti iš 

rinkos. 

› Dalyvių tipo branda – daţniausiai skirstytojai ilgiau veikiantis ir brandesnis 

segmentas negu tiekėjai, taip yra ir Lietuvoje. 

3.1 Kitų ES šalių patirtis dėl įpareigotųjų šalių 

Europoje veikiančiose EEO (arba BBS) sistemose įpareigoti energijos tiekėjai ir/ar 

skirstytojai apţvelgti 16 lentelėje. 
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16 Lentelė. Įpareigotosios šalys ES veikiančiose EEO (arba BBS) sistemose 

Šalis Įpareigotosios šalys ir įpareigojimų paskirstymas 

Belgija (Flamandų 

regionas) 

Elektros skirstymo bendrovės 

Prancūzija Pirmame etape: elektros ir gamtinių dujų tiekimo bendrovės, 

kurių metinis energijos pardavimas daugiau kaip 400 

GWh/metus; suskystintų naftos dujų tiekėjai, kurių metinis 

energijos pardavimas daugiau kaip 100 GWh/metus; šilu-

mos/vėsos tiekėjai, kurių metinis energijos pardavimas dau-

giau kaip 400 GWh/metus, krosnių kuro tiekėjai, kurių metinis 

pardavimas daugiau kaip 500 m
3
/metus. 

Antrame etape, nuo 2011 m., papildomai įpareigota ir apie 50 

transporto kuru prekiaujančių įmonių
4
 

Italija Elektros ir dujų skirstymo bendrovės, aprūpinančios daugiau 

kaip 50 tūkst. namų ūkių 

Jungtinė Karalystė Elektros ir dujų tiekimo bendrovės, aprūpinančios daugiau 

kaip 250 tūkst. namų ūkių vartotojų ir tiekiančios ne maţiau 

kaip 400 GWh/metus elektros arba 2000 GWh/metus dujų
5
. 

Danija Elektros, dujų ir šilumos tiekimo bendrovės (pardavėjai). 

Danijoje yra apie 240 įpareigotųjų šalių: 75 elektros ir gamti-

nių dujų įmonės bei 160 CŠT įmonių.
6
 

 

Skirtingose šalyse įpareigotųjų šalių skaičius yra labai skirtingas. Pavyzdţiui, Jung-

tinėje Karalystėje pirmame ir antrame EEO schemos (Jungtinėje Karalystėje vadi-

namos ECO) etapuose yra įpareigotos septynios didţiausios energijos tiekimo 

kompanijos
7
. Tuo tarpu Prancūzijos BBS pirmame etape buvo įpareigota iš viso 

apie 2500 įmonių, iš kurių keliolika – stambios įmonės, o likusios – smulkūs kros-

nių kuro tiekėjai. Tačiau dviem didţiausioms energijos tiekėjoms (elektros ir gam-

tinių dujų) Prancūzijoje atiteko apie 80 proc. viso įpareigojimų kiekio. Italijoje 

2005 – 2009 m. laikotarpiu BBS buvo įpareigota 10 elektros tiekėjų ir 20 gamtinių 

dujų tiekėjų, o Danijoje – 240 įmonių, daugiausia centralizuoto šilumos tiekimo 

sektoriuje.
 8
 

Transporto sektoriuje teoriškai įpareigoti galima bet kurį iš dalyvių, pradedant 

transporto priemonių gamintojais, baigiant transporto parkų savininkais ir vairuoto-

jais (Bertoldi et al., 2011)
9
, 2012/27/ES direktyvoje numatoma galimybė įpareigoti 

                                                      

 

 
4
 http://www.eceee.org/eceee_events/energy-efficiency-obligations/2_ademe  

5
 Great Britain. The Electricity and Gas (Energy Companies Obligation) Order 2012. 

6
 http://www.ecn.nl/docs/library/report/2009/e09045.pdf  

7
 http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/Info-for-Domestic-

Consumers/Documents1/Energy%20Companies%20Obligation%20-

%20Contacts%20for%20Obligated%20parties.pdf  
8
 http://www.ea-energianalyse.dk/reports/710_White_certificates_report_19_Nov_07.pdf  

9
Paolo Bertoldi, Silvia Rezessy, Jillian Anable, Patrick Jochem & Vlasis 

Oikonomou (2011): Energy Saving Obligations and White Certificates: Ideas and Consid-

erations for the Transport Sector, International Journal of Sustainable Transportation, 5:6, 

345-374, http://dx.doi.org/10.1080/15568318.2010.545472  

http://www.eceee.org/eceee_events/energy-efficiency-obligations/2_ademe
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2009/e09045.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/Info-for-Domestic-Consumers/Documents1/Energy%20Companies%20Obligation%20-%20Contacts%20for%20Obligated%20parties.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/Info-for-Domestic-Consumers/Documents1/Energy%20Companies%20Obligation%20-%20Contacts%20for%20Obligated%20parties.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/Info-for-Domestic-Consumers/Documents1/Energy%20Companies%20Obligation%20-%20Contacts%20for%20Obligated%20parties.pdf
http://www.ea-energianalyse.dk/reports/710_White_certificates_report_19_Nov_07.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/15568318.2010.545472
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„transportui naudojamų degalų skirstytojus arba maţmeninės prekybos transportui 

naudojamais degalais įmones“. Iki šiol patirties įpareigojant transporto degalų par-

davėjus yra gana maţai, nes tik pastaruoju metu šis sektorius yra įtraukiamas į EEO 

ir BBS schemas: Prancūzijoje BBS antrame etape, t.y. nuo 2009 m., įpareigota apie 

50 transporto degalais prekiaujančių įmonių. Jungtinėje Karalystėje veikia atskira 

EEO schema šiam sektoriui, tačiau ji maţiau reglamentuota ir įpareigojanti. 

3.2 Energijos skirstytojų ir tiekėjų Lietuvoje 
apžvalga 

Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus išskiriamos tokios energetikos veiklos rū-

šys, kaip energijos skirstymas ir energijos tiekimas. LR veikiančios energijos skirs-

tymo ir tiekimo subjektai pagal atskirus sektorius apţvelgiami ţemiau. 

3.2.1 Elektros skirstymas ir tiekimas 

Elektros energetikos sektoriuje licencijuojama elektros energijos perdavimo, elekt-

ros energijos skirstymo ir elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla (Elektros 

energetikos įstatymo 15 straipsnis
10

). Elektros energijos skirstymo licencijas Lietu-

voje 2013 m. geguţės mėn. turėjo 6 įmonės
11

 (AB LESTO, AB „Achema“, AB 

„Lifosa“, AB „Akmenės cementas“, UAB „E Tinklas“, UAB „Korelita“). Visos 

šios įmonės, išskyrus UAB „E Tinklas“, turi ir visuomeninio elektros tiekėjo licen-

cijas (viso 5 įmonės
12

). Didţiąją Lietuvos teritorijos dalį aptarnauja AB LESTO – 

Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius. AB LESTO taip pat vykdo elekt-

ros tiekimo veiklą ir uţima didţiausią rinkos dalį
13

. 

Nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla reguliuojama leidimais. 2013 m. 

geguţės mėn. Lietuvoje elektros tiekimo licencijas/leidimus turėjo 65 nepriklau-

somi elektros tiekėjai, iš jų daugiau nei pusė veiklos nevykdė
14

. Panaši situacija 

buvo ir 2012 m. Tikėtina, kad iki 2020 m. didės nepriklausomų elektros energijos 

tiekėjų, arba nevykdantys veiklos, ją atnaujins, dėl elektros energijos rinkoje vyks-

tančių pokyčių. Elektros tiekėjų uţimama maţmeninės rinkos dalis pateikiama 6 

paveiksle. 

                                                      

 

 
10

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442544  
11

 http://www.regula.lt/lt/elektra/licencijavimas/licenciju-

turetojai/skirstymo_licencijas_turincios_imones.php  
12

 http://www.regula.lt/lt/elektra/licencijavimas/licenciju-

turetojai/tiekejo_licencijuotos_imones.php  
13

 VKEKK, 2012. 2011 metų elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaita. 

http://www.regula.lt/lt/naujienos/2011/elektros_stebesenos_ats/Elektros_energetikos_rinko

s_stebesenos_ataskaita_uz_2011_metus.pdf 
14

 http://www.regula.lt/lt/elektra/licencijavimas/nepriklausomi_tiekejai/index.php  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442544
http://www.regula.lt/lt/elektra/licencijavimas/licenciju-turetojai/skirstymo_licencijas_turincios_imones.php
http://www.regula.lt/lt/elektra/licencijavimas/licenciju-turetojai/skirstymo_licencijas_turincios_imones.php
http://www.regula.lt/lt/elektra/licencijavimas/licenciju-turetojai/tiekejo_licencijuotos_imones.php
http://www.regula.lt/lt/elektra/licencijavimas/licenciju-turetojai/tiekejo_licencijuotos_imones.php
http://www.regula.lt/lt/naujienos/2011/elektros_stebesenos_ats/Elektros_energetikos_rinkos_stebesenos_ataskaita_uz_2011_metus.pdf
http://www.regula.lt/lt/naujienos/2011/elektros_stebesenos_ats/Elektros_energetikos_rinkos_stebesenos_ataskaita_uz_2011_metus.pdf
http://www.regula.lt/lt/elektra/licencijavimas/nepriklausomi_tiekejai/index.php
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6 pav. Atskirų nepriklausomų elektros tiekėjų uţimama maţmeninės rinkos 

dalis 2012 m. Šaltinis: VKEKK
15

 

3.2.2 Gamtinių dujų skirstymas ir tiekimas 

Didţiausią gamtinių dujų skirstymo rinkos dalį uţima AB „Lietuvos dujos“ – 2012 

m. ši įmonė paskirstė 97,3 proc. viso paskirstyto gamtinių dujų kiekio (982,1 mln. 

m
3
). 2013 geguţės mėn. duomenimis, gamtinių dujų tiekimo licencijas turėjo 6 

įmonės: 

› AB „Lietuvos dujos“ 

› AB agrofirma „Josvainiai“ 

› AB „Achema“ 

› UAB „Intergas“ 

› UAB „Druskininkų dujos“ 

› UAB „Fortum Heat Lietuva“ 

2013 geguţės mėn. duomenimis, gamtinių dujų tiekimo licencijas turėjo 20 įmonių, 

tačiau 2012 m. vykdė veiklą tik 8 iš jų: 6 aukščiau jau išvardintos įmonės, turinčios 

ir skirstymo licencijas ir UAB „Dujotekana“ bei UAB „Haupas“. UAB „Dujoteka-

                                                      

 

 
15

 VKEKK, 2013. 2012 metų energetikos sektoriaus apţvalga 
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na“ bei UAB „Haupas“, šių įmonių pateiktais duomenimis, gamtinių dujų galuti-

niams vartotojams netiekė. 2012 m. AB „Lietuvos dujos“ pardavė 99,8 proc. viso 

buitiniams vartotojams patiekto gamtinių dujų kiekio
16

.   

3.2.3 Šilumos skirstymas ir tiekimas 

Lietuvoje, palyginti su šalimis, kuriose jau veikia EEO, didelė galutinio energijos 

vartojimo dalis tenka centralizuotai tiekiamai šilumai. Pagal šį rodiklį Lietuvai la-

bai artima yra Danija – abiejose šalyse centralizuotai šiluma aprūpinama virš 60 

proc. vartotojų
17

. Todėl Lietuvoje, kaip jau yra Danijoje, tikslinga svarstyti įtraukti 

tarp įpareigotųjų šalių šilumos tiekėjus. 

Pagal Šilumos ūkio įstatymą: 

"Šilumos tiekėjas – asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją ir tiekiantis šilumą 

vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis." 

" Šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos pristatymas ir pardavimas 

šilumos vartotojams." 

"Nepriklausomas šilumos gamintojas – asmuo, gaminantis ir parduodantis šilumą 

ir (ar) karštą vandenį šilumos tiekėjui arba, turėdamas šilumos tiekimo licenciją, – 

vartotojui."  

"Licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per me-

tus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, išduoda, jų galioji-

mą sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Valstybinė kainų ir 

energetikos kontrolės komisija. Licencijas mažiau šilumos tiekiančiam tiekėjui iš-

duoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės ins-

titucija." 

Vadinasi, Lietuvoje centralizuoto aprūpinimo šiluma sektoriuje yra sutapatintos 

šilumos tiekėjo (pardavėjo) ir skirstytojo funkcijos. Nepriklausomi gamintojai at-

skirais atvejais (kai turi šilumos tiekimo licenciją) taip pat gali būti šilumos tiekėju. 

Šilumos tiekėjo licencijas turi 49 įmonės, tiekiančios ne maţiau kaip 10 GWh ši-

lumos per metus (2013 balandţio mėn. duomenimis)
18

. 

Nustatydama šilumos tiekėjų veiklos sąnaudų lyginamuosius rodiklius19, VKEKK 

skirsto šilumos tiekimo įmones į 5 grupes pagal metinį parduodamą šilumos kiekį: 

                                                      

 

 
16

 VKEKK, 2013. Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita uţ 2012 metus. 

http://www.regula.lt/lt/naujienos/2013/2013-04-

03/2012_metu_gamtiniu_duju_rinkos_stebesenos_ataskaita.pdf 
17

 http://www.euroheat.org  
18

 http://www.regula.lt/lt/siluma/licencijavimas/licenciju-turetojai/  
19

 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 

O3- 219  

http://www.regula.lt/lt/naujienos/2013/2013-04-03/2012_metu_gamtiniu_duju_rinkos_stebesenos_ataskaita.pdf
http://www.regula.lt/lt/naujienos/2013/2013-04-03/2012_metu_gamtiniu_duju_rinkos_stebesenos_ataskaita.pdf
http://www.euroheat.org/
http://www.regula.lt/lt/siluma/licencijavimas/licenciju-turetojai/
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› I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; 

› II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; 

› III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; 

› IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; 

› V grupė – šilumos pardavimai maţesni nei 25 tūkst. MWh per metus. 

Šį skirstymą galima panaudoti nustatant įpareigotąsias šalis šilumos teikimo sekto-

riuje. 

3.2.4 Naftos produktų skirstymas ir tiekimas 

Leidimai verstis didmenine ir maţmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 

nuo 2012 m. yra išduodami savivaldybių administracijos direktorių pagal Leidimų 

verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisykles
20

. Iki tol šiuos leidi-

mus išduodavo Energetikos ministerija, kurios paskutiniais duomenimis (2012 m. 

sausio 1 d.) leidimus verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais turė-

jo 170 įmonių, o maţmenine – 916
21

. 

2012 m. duomenimis didţiausius degalinių tinklus valdė šios įmonės: 

› UAB „Lukoil Baltija“ 118 degalinių;  

› UAB „Lietuva Statoil“ 72 degalinės;  

› UAB „Neste Lietuva“ 57 degalinės;  

› UAB „Baltic Petroleum“ 49 degalinės  

› AB „ORLEN Lietuva“ 35 degalinės;  

› UAB „Saurida“ 33 degalinės;  

› UAB „Luktarna“ 24 degalinės;  

› AB „Suskystintos dujos“ 38 degalinės (tik suskystintomis naftos dujomis)
14

. 

Informaciją įmonės, prekiaujančios degalais transportui ir kitais nefasuotais naftos 

produktais, teikia Konkurencijos tarnybai. 

Skirtingai negu elektros, gamtinių dujų ir šilumos, naftos produktų kainos nėra re-

guliuojamos. Todėl naftos sektoriaus įmonės galėtų laisvai perkelti su EVED die-

gimo įpareigojimais susijusius kaštus į kuro kainas, tai būtų ribojama tik įmonių 

tarpusavio konkurencijos. 

                                                      

 

 
20

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417906&p_query=&p_tr2=2  
21

 http://www.enmin.lt/lt/services/paslaugos/licencijos/  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417906&p_query=&p_tr2=2
http://www.enmin.lt/lt/services/paslaugos/licencijos/
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3.3 Energijos tiekėjų ir skirstytojų galimybės 
diegti EVED priemones Lietuvoje 

Lietuvoje iki šiol yra maţai praktinės patirties energijos tiekėjams ir skirstytojams 

vykdant programas, kurių tikslas būtų padidinti energijos vartojimo efektyvumą 

pas galutinį energijos vartotoją. Antrajame nacionaliniame energijos efektyvumo 

veiksmų plane buvo numatyta priemonė „Savanoriški susitarimai su energetikos 

įmonėmis dėl galutinio energijos vartojimo efektyvumo didinimo“, tačiau vėliau 

savanoriškuose susitarimuose su energetikos įmonėmis buvo numatytos EVED 

priemonės energijos gamybos ir perdavimo pusėje. 

Siekiant išsiaiškinti energijos skirstytojų ir tiekėjų galimybes ir buvo atlikta di-

dţiausių energijos tiekėjų ir skirstytojų apklausa. 1 priede yra pateikiama lentelė su 

apklaustųjų įmonių neredaguotais atsakymais. 

Pagrindinis elektros skirstytojas (ir visuomeninis tiekėjas), AB LESTO, jau keletą 

metų vykdo elektros vartotojams skirtą informacinę kampaniją „Tiek kiek reikia“, 

kuri taip pat apima ir keletą demonstracinių projektų. Be to, kaip prizai siūlomos 

tam tikros paslaugos vartotojams, įdiegiant efektyvaus elektros vartojimo priemo-

nes. 

Dujų tiekėjai apklausose pabrėţia, kad jie tik prekiauja dujomis ir neturi jokių ga-

limybių diegti EVED priemones pas galutinius vartotojus. 

Šilumos tiekimo įmonės mato keletą pagrindinių kliūčių diegiant EVED priemones 

pas vartotojus. Pagrindinė iš jų - esama teisinė bazė draudţia įtraukti sąnaudų, tie-

siogiai nesusijusių su šilumos gamyba, tiekimu ir pardavimu, į šilumos tarifą (kai-

ną). Taip pat dalis CŠT įmonių nebegali gauti paskolų, kurios būtų reikalingos in-

vesticijoms į EVED priemones, nes jau turi didelius finansinius įsipareigojimus. 

Antroji – šilumos punktų administravimas perduotas pastato vidaus sistemas admi-

nistruojančioms įmonėms, kuriomis negali būti šilumos tiekėjas. 

3.4 Konkrečių įpareigotųjų šalių parinkimas ir 
optimalių taupomų energijos kiekių 
nustatymas 

Pirmiausia buvo nagrinėjama alternatyva įpareigotosiomis šalimis pasirinkti ener-

gijos tiekėjus ar energijos skirstytojus. Tada buvo nagrinėjama galimybė energijos 

skirstytojus skaidyti į atskiras grupes. 

Pagrindinė problema įtraukiant energijos tiekėjus, būtų ta, kad elektros sektoriuje 

energijos tiekėjų yra daug, dalis jų veiklą vykdo, dalis - ne. Tikėtina, kad su rinkos 

atvėrimu, įgyvendinus elektros jungčių projektus, prekyba birţoje bus aktyvesnė, ir 

atsiras daugiau energijos tiekėjų. Dėl šios prieţasties reiktų kasmet perskaičiuoti 

energijos tiekėjams skiriamo tikslo dalį, ir dėl to sudėtingiau administruoti EEO 

sistemą. Taip pat kyla rizika, kad nevisas reikalingas įgyvendinti tikslas bus pasiek-

tas, pvz., jei tiekėjas, kuriam paskirta įgyvendinti tam tikrą tikslo dalį, bankrutuoja. 
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Todėl siūloma įpareigotosiomis šalimis nustatyti energijos skirstytojus (Lietuvoje - 

elektros energijos skirstymo, gamtinių dujų skirstymo ir šilumos perdavimo licen-

cijas turinčius asmenis). 

AB Lesto ir AB Lietuvos dujos uţima didţiausią elektros ir gamtinių dujų skirsty-

mo rinkos dalį, todėl galima svarstyti pirmuoju etapu įpareigotosiomis šalimis 

skirsti tik šias įmones. Skirstant tikslus šilumos tiekėjams, galima svartyti pirmame 

etape įtraukti tik I grupės šilumos tiekimo įmones. 
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4 Energijos vartojimo efektyvumą 

didinančios priemonės, EEO schemos 

investicijos ir įtaka energijos kainai 

Nustatant konkrečias energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones, reika-

linga pasirinkti, kurie ūkio sektoriai ir vartotojų grupės galės būti naudos gavėjai, 

ar bus taikomas socialinis kriterijus, ar bus teikiamas prioritetas atskiroms techno-

logijoms ar skatinama "gili" pastatų renovacija. Taip pat pasirenkant priemones 

labai svarbu uţtikrinti kuriamos schemos derinimą su egzistuojančiomis ir planuo-

jamomis efektyvumo paramos programomis ir priemonėmis, kadangi investicijos ir 

sutaupymai negali dubliuotis. 

Daugumoje šalių tinkamomis laikomos dauguma EVED priemonių pasirinktuose 

galutinio vartojimo sektoriuose, tačiau siekiant sumaţinti administravimo kaštus 

yra nustatomos standartinės priemonės (veiksmai), kurioms priskiriami standarti-

niai sutaupymai, tarnavimo laikas ir pan. Sudaromi standartinių EVED priemonių 

katalogai, kurie nuolat papildomi naujomis priemonėmis. Didesnis kiekis standarti-

nių priemonių leidţia lanksčiau įgyvendinti įsipareigojimus, tačiau tokio katalogo 

sukūrimas taip pat reikalauja sąnaudų. 

4.1 Kitų ES šalių patirtis: pagal EEO schemas 
tinkamos EVED priemonės 

Išanalizavus kitų šalių patirtį pagal tipą sugrupuotos galimos EVED priemonės pa-

teiktos ţemiau. 

Pastatų atitvarų priemonės: atitvarų šiltinimo priemonės, įstiklinimo keitimas, san-

darinimas. 

Šildymo ir vėsinimo priemonės: naujų efektyvių katilų, vėdinimo ar vėsinimo įren-

ginių įrengimas (sutaupymai vertinami nuo rinkoje įprastų įrenginių efektyvumo); 

esamų katilų, vėdinimo ar vėsinimo įrenginių keitimas efektyvesniais; šildymo re-

guliavimas, efektyvūs karšto vandens ruošimo tūriniai šilumokaičiai; saulės kolek-

torių sistemos karšto vandens ruošimui; šilumos siurblių sistemos; kitos karšto 

vandens ruošimo ir patalpų šildymo sistemos, naudojančios atsinaujinančius ener-

gijos išteklius; prijungimas prie centralizuotų šilumos (ir/ar vėsos) tiekimo tinklų; 
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šilumogrąţos sistemos; šildymo sistemos keitimas keičiant kurą; kogeneracinės (ar 

trigeneracinės) jėgainės įrengimas. 

Elektros priemonės: elektrą naudojantys buitiniai prietaisai ir kiti įrenginiai: šal-

dymo įrenginiai (šaldytuvai, šaldikliai), plovimo įrenginiai (skalbyklės, indaplo-

vės); apšvietimo keitimas aukšto efektyvumo sistema (pvz., CFL, LED lemputė-

mis, valdymo įrengimas); kiti (pvz., varikliai, pavaros, kompresoriai, transformato-

riai). 

Transporto sektoriaus priemonės: eko-vairavimo pamokos, padangų slėgio tikrini-

mas, padangų keitimas efektyvesnėmis, logistikos sistemų diegimas (visas sąrašas 

Prancūzijoje tinkamų transporto sektoriaus EVED priemonių pateikiamas katalo-

ge
22

). 

Kitos priemonės: fotoelementų, vėjo mikroturbinos, labai maţos hidroelektrinės ir 

kiti elektros gamybos generatoriai, naudojantys AEI; kapitalinis pastato arba jėgai-

nės/katilinės atnaujinimas; energinių paslaugų sutartis ar kita energinė paslauga; 

pramonės procesų energijos panaudojimas. 

Tinkamomis pripaţintos priemonės visų pirma priklauso nuo pasirinktų schemose 

sektorių ir įpareigotųjų šalių. Atskirose šalyse EEO schemose pasirinktos įpareigo-

tosios šalys, priemonių diegimo tiksliniai sektoriai ir tinkamų priemonių pavyzdţiai 

pateikiami 17 lentelėje. 

17 Lentelė. Įpareigotosios šalys, priemonių diegimo tiksliniai sektoriai ir tinkamų priemo-

nių pavyzdžiai 

Šalis Įpareigotosios 

šalys 

Tinkami galu-

tiniai vartotojai 

(sektoriai) 

Tinkamų EVED priemonių 

pavyzdžiai 

Belgija 

(Flamandų 

regionas) 

Elektros skirs-

tymo bendrovės 

Namų ūkiai, 

paslaugų sekto-

rius (privalomai 

58 proc. visų 

sutaupymų), 

energiškai ne-

intensyvi pra-

monė 

Priemonės, kurių atsipirkimo 

laikas 2-5 metai 

Prancūzija Energijos tieki-

mo bendrovės 

(pardavėjai), 

išskyrus trans-

portui skirtos 

energijos parda-

vėjus 

Visi (įskaitant 

transporto), iš-

skyrus ES ATL 

sistemoje daly-

vaujančius 

Pastatų atitvarų apšiltinimas, 

katilų keitimas efektyves-

niais, padangų keitimas į 

maţo pasipriešinimo padan-

gas, eko-vairavimo mokymai 

                                                      

 

 
22

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/5-le-secteur-des-transports.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/5-le-secteur-des-transports.html
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Šalis Įpareigotosios 

šalys 

Tinkami galu-

tiniai vartotojai 

(sektoriai) 

Tinkamų EVED priemonių 

pavyzdžiai 

Italija Elektros ir dujų 

skirstymo ben-

drovės 

Visi (įskaitant 

transporto) 

Efektyvesnis apšvietimas, 

katilų keitimas, fotoelemen-

tai, mini kogeneracija
23

 

Jungtinė Ka-

ralystė 

Elektros ir dujų 

tiekimo bendro-

vės (pardavėjai) 

Tik namų ūkiai Sienų ir kitų atitvarų šiltini-

mas, langų keitimas, šilu-

mogrąţa vėdinimui, prijun-

gimas prie CŠT, šilumos 

siurbliai, biomasės katilai, 

fotoelementai 

Danija Elektros, dujų ir 

šilumos tiekimo 

bendrovės (par-

davėjai) 

Visi, išskyrus 

transporto sekto-

rių ir ES ATL 

sistemoje daly-

vaujančius 

Auditai, motorų, siurblių 

keitimas, vamzdynų izolia-

vimas, elektrinio šildymo 

keitimas centralizuotu, ati-

tvarų šiltinimas, saulės ko-

lektoriai, šilumos siurbliai 

 

Dominuojančios EVED priemonės pagal faktinį įgyvendinimą buvo: atitvarų šilti-

nimas Jungtinėje Karalystėje, apšvietimas Italijoje, šildymo įranga Prancūzijoje, 

horizontalios technologijos pramonėje Danijoje.
24

 Pavyzdţiui, 7 paveiksle pateiktas 

įgyvendintų priemonių pasiskirstymas Italijoje. 

 

7 pav. Italijoje 2008 m. įgyvendintų EVED priemonių pasiskirstymas pagal 

tipą
25

 

                                                      

 

 
23

 http://www.lsta.lt/files/events/100602-

03_EHP_Briuselis/Sesija%203/6_Ettore_Filippini.pdf 
24

 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2009_12_jrc_white_certificates.pdf  
25

 2009_12_jrc_white_certificates.pdf  

59% 21% 

8% 

6% 
6% 

Italija, 2008 m. 
Elektra namų ūkiuose, 
daugiausia lempučių 
keitimas efektyviomis 

Šiluma namų ūkiuose 

Gatvių apšvietimas 

Kogeneracija, 
fotoelementai 

Pramonės šiluma 

http://www.lsta.lt/files/events/100602-03_EHP_Briuselis/Sesija%203/6_Ettore_Filippini.pdf
http://www.lsta.lt/files/events/100602-03_EHP_Briuselis/Sesija%203/6_Ettore_Filippini.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2009_12_jrc_white_certificates.pdf
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Šalys, kuriose šiuo metu jau veikia EEO (arba baltųjų sertifikatų sistema) turi pasi-

ruošusios EVED priemonių katalogus, kuriuose nurodytos priemonės ir jas atitin-

kantys energijos sutaupymai. Pavyzdţiui, Danija turi pasiruošusi elektroninį kata-

logą, kuriame yra apie 200 priemonių
26

, Jungtinės Karalystės naujausiame kataloge 

yra 45 priemonės
27

. Daugiausia standartinių EVED priemonių yra Prancūzijos ka-

taloge – vien gyvenamiesiems pastatams 75 priemonės
28

. Šie katalogai - priemonių 

sąrašai yra ne baigtiniai, o atviri, t.y. gali būti įgyvendinamos ir uţskaitomos ir ki-

tos EVED priemonės, tačiau tuomet jos iš anksto turi būti suderinamos su atsakin-

ga institucija (Bertoldi et al., 2011). 

Apie kiekvieną priemonę kataloguose yra pateikiama ši informacija: 

1. Priemonės identifikacinis kodas 

2. Priemonės pavadinimas ir aprašymas (prieš ir po priemonės), detaliai nurodant 

tiek priemonės įrengimo galimą vietą ir aplinkybes (pvz. izoliuojamos sienos tipą, 

statybos metus, pastate naudojamą kurą), tiek priemonės technines charakteristikas 

(pvz., įrengiamo šiluminės izoliacijos sluoksnio varţą, įrengiamo katilo efektyvu-

mą) 

3. Priemonei priskiriamas tarnavimo laikas 

4. Sutaupymų skaičiavimo formulė arba sutaupymai, kai kurios šalys numato ener-

gijos sutaupymų maţėjimą priemonei senstant (efektyvumo nuvertėjimą) 

5. Įrengimo reikalavimai, nurodant ant atitinkamų medţiagų, įrenginių ar darbų 

sertifikavimo, specialistų atestavimo standartus, garantijas ir pan.  

6. Naudos faktorius (naudojamas Jungtinėje Karalystėje, angl. in-use factor). Šis 

faktorius įvertina skirtumą tarp realios energijos sutaupymų vertės ir laboratorijoje 

gautų techninių charakteristikų reikšmių. Šis skirtumas susidaro dėl skirtingų eksp-

loatavimo sąlygų, įrengimo netobulumų ir kt.
29

 

7. Apribojimai, jei reikia (pavyzdţiui, nurodomas tinkamų pastatų tipas) 

                                                      

 

 
26

 Standardværdikatalog for energibesparelser. 

http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx  (tik danų kalba). 
27

 http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/Info-for-

suppliers/Documents1/Energy%20Companies%20Obligation%20ECO%20-

%20List%20of%20Measures%20and%20Additional%20Information.pdf  
28

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/1-le-secteur-du-batiment.html  
29

 UK Department of Energy & Climate Change. How the Green Deal will reflect the in-

situ performance of energy efficiency measures. 2012. Internete: 

https://www.gov.uk/government/publications/how-the-green-deal-will-reflect-the-in-situ-

performance-of-energy-efficiency-measures  

http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/Info-for-suppliers/Documents1/Energy%20Companies%20Obligation%20ECO%20-%20List%20of%20Measures%20and%20Additional%20Information.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/Info-for-suppliers/Documents1/Energy%20Companies%20Obligation%20ECO%20-%20List%20of%20Measures%20and%20Additional%20Information.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/Info-for-suppliers/Documents1/Energy%20Companies%20Obligation%20ECO%20-%20List%20of%20Measures%20and%20Additional%20Information.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/1-le-secteur-du-batiment.html
https://www.gov.uk/government/publications/how-the-green-deal-will-reflect-the-in-situ-performance-of-energy-efficiency-measures
https://www.gov.uk/government/publications/how-the-green-deal-will-reflect-the-in-situ-performance-of-energy-efficiency-measures
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Svarbu, kad diegiama EVED priemonė kiekvienu konkrečiu atveju būtų aprobuota 

specialisto. Pavyzdţiui, Jungtinėje Karalystėje priemonė turi būti rekomenduojama 

atestuoto "Green Deal" vertintojo, Prancūzijoje – atestuoto energijos auditoriaus. 

4.2 Tinkamų galutinių vartotojų ir priemonių 
pasirinkimas Lietuvoje 

Galutinio vartojimo sektorius Lietuvoje kuriamai EEO schemai siūlome pasirinkti 

atsiţvelgiant į galutinio vartojimo pasiskirstymą pagal sektorius, esamą energijos 

taupymo potencialą, LR strateginiuose dokumentuose numatytus EVED prioritetus 

ir jau veikiančias šioje srityje paramos schemas. 

Kaip matyti 8 paveiksle pateiktoje diagramoje, beveik pusė galutinio energijos var-

tojimo tenka pastatų sektoriui, nes pagal LR Statistikos departamento naudojamą 

galutinio vartojimo sektorių klasifikaciją, jam priklauso namų ūkių ir paslaugų sek-

toriai. Transporto sektorius atsiduria antroje, o pramonė – trečioje vietoje pagal 

galutinį energijos vartojimą Lietuvoje. 

 

8 pav. Galutinis energijos suvartojimas Lietuvoje 2011 metais pagal 

atskirus sektorius 

Eepotential
 
 duomenų bazės

30
 duomenimis, didţiausias EVED potencialas Lietuvo-

je egzistuoja transporto ir pastatų sektoriuje, kaip parodyta 9 paveiksle.  

                                                      

 

 
30

 Fraunhofer-Institute for Systems and Innovation Research, ENERDATA, Institute of 

Studies for the Integration of Systems ISIS. Energy Savings Potentials in EU Member Sta-

tes, Candidate Countries and EEA Countries commissioned by the European Commission; 

Directorate-General Energy and Transport. Database. 2009. (Internete: 

http://www.eepotential.eu) 

901,0

39,7

1534,5

109,2
2,0

584,2

1525,4

Galutinis energijos suvartojimas pagal sektorius 2011 m., ktne

Pramonėje

Statyboje

Transporte

Žemės ūkyje

Žvejyboje

Paslaugų sektoriuje

Namų ūkiuose

http://www.eepotential.eu/
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9 pav. Ekonominis EVED potencialas Lietuvoje 2020m., ktne pagal 

Eepotential
27

 

Nors ir nėra siūloma transporto kuro pardavėjus įtraukti į schemą bent pirmajame 

EEO schemos etape, kaip įpareigotąsias šalis, transporto sektorius galėtų būti tarp 

sektorių, kuriuose pagal kuriamą EEO schemą būtų diegiamos EVED priemonės. 

Pastatų sektorius gali būti laikomas prioritetiniu EVED srityje ne tik pagal energi-

jos taupymo potencialą, bet ir galimybes diegti standartizuotas EVED priemones. 

Siūloma pirmajame EEO schemos etape leisti įtraukti visas EVED priemones, ta-

čiau nustatant maţesnį investicijos lygį, kuris bus kompensuojamas ĮŠ. Tokiu atve-

ju ĮŠ pačios bus priverstos ieškoti pigesnių priemonių. Priemonės duodami sutau-

pymai turės būti patvirtinti atestuoto auditoriaus arba parinkti pagal katalogą. 

Galimų priemonių sąrašas pateiktas Priede F. Toliau detaliau aptariamos kai kurios 

priemonės. 

Daliklinės suvartotos šilumos energijos apskaitos sistemos (toliau - daliklinės 

sistemos) 

Daliklinę sistemą sudaro šie komponentai: 

› Ant pastato šildymo sistemos stovų montuojami balansiniai ventiliai. 

› Prieš šildymo prietaisus įrengiami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai 

su termostatiniais davikliais. 

› Prie šildymo prietaisų montuojami šilumos dalikliai – indikatoriai. Minimi 

prietaisai veikia matuodami ir per laiko tarpą vertindami temperatūrų skirtumą 

tarp šildymo prietaiso ir patalpos. 

› Bendro naudojimo patalpose (laiptinėse) įrengiama duomenų surinkimo sis-

tema, kurią sudaro duomenų kaupikliai (antenos) ir šilumos punkto reguliato-

rius su GSM arba Ethernet išeiga. Visos duomenų surinkimo antenos sujung-

tos kabeliais. 

155; 20%

314; 41%

110; 15%

180; 24%
Pramonėje

Transporte

Paslaugų sektoriuje

Namų ūkiuose
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Rekomenduojama kartu su dalikliais name sumontuoti arba esamus karšto vandens 

skaitiklius pakeisti į nuskaitomus nuotoliniu būdu. Tokiu atveju pastate bus tiksles-

nis šilumos energijos paskirstymas pagal galiojančias metodikas. 

Pertvarkius vienvamzdes šildymo sistemas, tai yra jose įrengus individualų šildymo 

prietaisų reguliavimą, jos tinkamai veiks tik tuomet, jeigu iki sistemos pertvarkos ji 

buvo tinkamai priţiūrima, laikantis visų galiojančių normatyvinių dokumentų, ku-

rie reglamentuoja šildymo ir karšto vandens sistemų prieţiūrą. Priešingu atveju, 

pertvarkius šildymo sistemą neišvengiamas kai kurių šildymo prietaisų, o gal net ir 

kai kurių stovų nešilimas. 

Pagrindinės problemos su kuriomis susiduriama vykdant daliklinių sistemų įrengi-

mo darbus yra daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės savi-

ninkų teisių įgyvendinimo mechanizme: 

1.Dėl pasirinkto atstovavimo būdo (bendrija, administratorius, paskirtas administ-

ratorius) nevienodas sprendimų priėmimo mechanizmas. 

2.Gyventojų aktyvumo stokos problema administratorių administruojamuose na-

muose, siekiant įgyvendinti sprendimus. 

Lietuvoje yra apie 35000 daugiabučių (daugiau, kai 2 butai) gyvenamųjų namų. 

Skaičiavimuose priimama standartinis namas, 1395 m
2
 ploto su vienvamzde šildy-

mo sistema. Taip pat priimta, kad namo šilumos punktas renovuotas pagal nepri-

klausomą šildymo sistemos schemą. Pagal šias prielaidas pateikiamas AB “Axis 

Industries” paskaičiuotas specialistų poreikis namų sutvarkymui, bei atitinkamai - 

investicijų poreikis. 

Siekiant 2015-2020 metų laikotarpiu įrengti daliklines suvartotos šilumos energijos 

apskaitos sistemas 35000 gyvenamųjų namų, per vienus metus reikia atlikti darbus 

5833 daugiabučiuose namuose. Reikia įvertinti ir tai, kad, įrengiant daliklines sis-

temas, būtini tam tikri šildymo sistemų pertvarkymo darbai (termostatinių ventilių 

ant šildymo prietaisų įrengimas, balansinių ventilių šildymo sistemų stovuose įren-

gimas, šildymo sistemų praplovimas ir hidraulinis bandymas), todėl darbai gali būti 

vykdomi tik ne šildymo sezono metu, t.y.7 mėn. per metus. Ţemiau pateikiamuose 

skaičiuose visa tai yra įvertinta. Norint 2015-2020 metų laikotarpiu 35000 gyve-

namųjų daugiabučių namų įrengti daliklines suvartotos šilumos energijos sistemas, 

reikia tokių darbo jėgos resursų: 

1.Pastatų šildymo sistemų priešprojektinė inventorizacija ir daliklinių projektų pa-

rengimas. Šiems darbams atlikti reikalingi 60 projektuotojų. 

2.Antenų tinklo įrengimas, daliklių-indikatorių montavimas, sistemos paleidimo 

derinimo darbai. Šiems darbams įvykdyti reikalingi 500 technikų, 222 darbų vado-

vai. 

3.Termostatinių ventilių įrengimas, balansinių ventilių įrengimas, šildymo sistemų 

praplovimas, šildymo sistemų balansavimo darbai. Šiems darbams įvykdyti reika-

lingi 1100 šaltkalvių-santechnikų, 70 technikų (balansavimo darbams vykdyti), 

apie 50 darbų vadovų. 
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AB Axis Industries duomenimis viename pastate įrengti daliklinę suvartotos šilu-

mos energijos apskaitos sistemą reikalinga apie 70000 Lt be PVM investicija (45-

50lt/m
2
). Jeigu priimti, kad kiekvienas iš 35000 daugiabučių gyvenamųjų namų 

prilygsta vidutiniam 60 butų 5a. namui, per visą laikotarpį reikalingos prelimina-

rios investicijos sudarys apie 2 mlrd.Lt. 

UAB COWI Lietuva duomenimis 15485 daugiabučių, kurie šiluma aprūpinami iš 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių, suvartojo 3934,6 GWh šilumos šildy-

mui (perskaičiavus į standartinį šildymo sezoną). Apibendrintai, vieno daugiabučio 

suvartojimas yra apie 254 MWh per metus. Vidutinis visų šitų daugiabučių šilumos 

vartojimas yra 137 kWh/m
2
. 

Dr. Romano Savicko atlikto tyrimo "Faktinis energijos vartojimas pastatuose" pa-

gal kelerių metų faktinius šilumos suvartojimus Vilniaus mieste duomenimis, da-

liklinės sistemos įrengimas leidţia sutaupyti apie 25 proc. šilumos. Apibendrintai, 

daliklinės sistemos įdiegimas leistų sutaupyti apie 63,5 MWh/metus pastatui (ţi-

noma, kiekvienu atveju sutaupytas energijos kiekis MWh skirsis, pagal faktinį pas-

tato šilumos suvartojimą, tačiau bendras sutaupymų procentas yra panašus ir gali 

būti taikomas standartiniam sutaupymų skaičiavimui.) Norint tik šia priemone pa-

siekti šilumos tiekėjams tenkantį tikslą (apie 162 GWh), kasmet daliklines sistemas 

reiktų įdiegti apie 2550 pastatų, o tam reikalinga apie 229,5 mln. Lt. investicija 

(apie 1,10 Lt/kWh). 

4.3 EVED priemonių kaštai 

Vertinant pagal daugiabučių namų investicinius planus, vienos sutaupytos kWh 

kaina vidutiniškai yra 3-4 Lt/kWh (arba apie 35000 Lt/tne). 

Ţemiau lentelėje pateikiami kai kurių EVEDP kaštai ir duodami sutaupymai. 

18 Lentelė. Kai kurių EVED priemonių kaštai ir sutaupymai.  

Priemonės aprašymas Metinis energijos 

sutaupymas 

Įrengimo kaštai Šaltinis 

Daliklinės sistemos įrengimas 25 proc. nuo pastato 

šilumos energijos 

šildymui sąnaudų 

Apie 70000 Lt be 

PVM pastatui (45-

50lt/m2) 

7 

Balansinių ventilių įrengimas 695 kWh/stovas 343 Lt/stovą (be 

PVM) 

1; 231 

Termostatinių ventilių įrengi-

mas (dvivamzdė šildymo sis-

tema) 

199 kWh/radiatorius 231 Lt/radiatoriui 

(be PVM) 

1; 2+5  

                                                      

 

 
31

 Ten, kur nurodomi šaltiniai 1 ir 2, reiškia, kad energijos sutaupymai paimti iš 1 šaltinio, o 

kainos paskaičiuotos pagal 2013 m. kovo mėn.  Sistela  

 



  
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 

 

40 

Šilumos punkto rekonstravi-

mas (su karšto vandens kon-

tūru)32 

   

Namai iki 500 m2 24 kWh/m2 300 Lt/kW (be 

PVM)33 

1, 2 

Namai tarp 500-1500 m2 20 kWh/m2 155 Lt/kW (be PVM) 1, 2 

Namai didesni kaip 1500 m2 15 kWh/m2 92 Lt/kW (be PVM) 1, 2 

Šilumos punkto rekonstravi-

mas (be karšto vandens kon-

tūro) 

   

Namai iki 500 m2 19 kWh/m2 200 Lt/kW (be PVM) 1, 2 

Namai tarp 500-1500 m2 14 kWh/m2 95 Lt/kW (be PVM) 1, 2 

Namai didesni kaip 1500 m2 9 kWh/m2 65 Lt/kW (be PVM) 1, 2 

Pastatų sienų apšiltinimas 109 kWh/m2(sienos)34 250 Lt/m2 (su PVM) 1, 3 

Sutapdinto stogo apšiltinimas 70,8 kWh/m2(stogo)35 150 Lt/m2 (su PVM) 1, 3 

Langų ir balkonų durų keiti-

mas 

82,4 kWh/m2(lango)36 120 Lt/m2 (su PVM) 1, 3 

Šilumos siurblys oras-oras37 COPmetinis - 3,0 9300 Lt/įrenginį (be 

PVM) 

6; 6 

Šilumos siurblys oras-vanduo COPmetinis - 3,038 3500 Lt/kW (be 

PVM) 

6; 6 

Šilumos siurblys žemė-vanduo 

(horizontalus kolektorius) 

COPmetinis - 3,3 3800 Lt/kW (be 

PVM) 

6; 6 

Šilumos siurblys žemė-vanduo COPmetinis - 3,3 6100 Lt/kW (be 6; 6 

                                                      

 

 
32

 šilumos punktų automatizavimo yra toks ypatumas, kad jeigu pastatas buvo nepakanka-

mai šildomas iki šilumos punkto įrengimo, tai po naujojo šilumos punkto įrengimo šilumos 

sąnaudos gali ir padidėti, nes pastatas bus normaliai šildomas. 
33

 Pagal Šilumos ūkio specialiojo plano duomenis Šiaulių miestui pagal 846 daugiabučių 

duomenis perskaičiuota, kad 1 m2 šildomo ploto nemodernizuotose daugiabučiuose insta-

liuota šilumos punkto galia yra apie 0,085 kW/m2 
34

 Pagal [4] faktiniai sutaupymai 2010 m. vidutiniškai sudarė 35,7 kWh/m2 šildomojo ploto 
35

 Pagal [4] faktiniai sutaupymai 2010 m. vidutiniškai sudarė 12,5 kWh/m2 šildomojo ploto 
36

 Pagal [4] faktiniai sutaupymai 2010 m. vidutiniškai sudarė 7,3  kWh/m2 šildomojo ploto 
37

 Padengs iki 60 proc. metinio šilumos poreikio; tinka individualiam  namui 
38

 Sunku pasakyti, koks yra sutaupymas, nes viskas labai priklauso nuo to, kaip vertinsi. 

Jeigu elektros sunaudojimas neperskaičiuojamas į pirminę energiją, tai gaunasi, kad taupo-

ma pagal COP rodiklį. Jeigu perskaičiuojama į pirminę energiją, t.y. į kurą, kurį reikėjo 

sudeginti norint elektrą pagaminti, tai sutaupymai bus maţi, lyginant su tiesiog katilu. 

Naujos statybos, ar modernizuoto pastato metinės sąnaudos šildymui yra maţdaug 40-60 

kWh/m2. Tokiu atveju sutaupymas 27-40 kWh/m2 



  
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 

 

41 

(vertikalus kolektorius) PVM) 

LED šviestuvų įrengimas 6897 kWh/kW 21813 Lt/kW 1; 1 

Lentelei sudaryti naudoti šaltiniai: 

1 Maksimalių subsidijų dydţių maţos apimties projektams paskaičiavimas ir 

aplinkosauginių-techninių kriterijų, kuriuos turėtų atitikti pasirinkti tipiniai 

projektai, nustatymas, 2011 

2 Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (pagal 2013 m. kovo mėn. 

skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas), UAB „Sistela“, 2013 

3 Telšių daugiabučių modernizacijos investiciniai planai 

4 2010 metais atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų atnaujinimo (mo-

dernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsena, 2011 

http://www.atnaujinkbusta.lt/public/gallery/studijos_dokumentai/2010Stebese

nosAtaskaita%2002-01.pdf  

5 http://www.vilpra.lt/ 

6 Technology data for energy plants, Danish Energy Agency 2012 

http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Fo

rskning/Technology_data_for_individual_heating_plants_and%20energy_tran

sport.pdf 

7 AB “Axis Industries” duomenys 

4.4 EVED priemonių energijos sutaupymų 
skaičiavimo metodikos 

Yra kelios galimos energijos sutaupymų skaičiavimo metodikos: 

› numanomai sutaupytas energijos kiekis (angl., deemed savings) 

› išmatuotas sutaupytas energijos kiekis (angl., metered savings) 

› moduliuotas sutaupytas energijos kiekis, naudojant inţinerinius skaičiavimus 

(angl., scaled savings) 

Numanomai sutaupyto kiekio metodas taikomas atsiţvelgiant į nepriklausomai ste-

bėto ankstesnio energijos vartojimo efektyvumo padidinimo panašiuose įrenginiuo-

se rezultatus. Pavyzdţiui, tai gali būti sutarimas, kad individualios apskaitos pas 

šilumos vartotojus įrengimas sutaupo apie 20 proc. šilumos. Tokiu atveju, neverti-

nami konkretūs sutaupymai kiekvienu atveju, o daroma prielaida dėl numanomai 

sutaupyto energijos kiekio. 

Išmatuotas sutaupytas energijos kiekis nustatomas matuojant ir apskaičiuojant su-

vartojimą prieš ir po to, kai buvo įgyvendintos viena ar daugiau energijos vartojimo 

http://www.atnaujinkbusta.lt/public/gallery/studijos_dokumentai/2010StebesenosAtaskaita%2002-01.pdf
http://www.atnaujinkbusta.lt/public/gallery/studijos_dokumentai/2010StebesenosAtaskaita%2002-01.pdf
http://www.vilpra.lt/
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Forskning/Technology_data_for_individual_heating_plants_and%20energy_transport.pdf
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Forskning/Technology_data_for_individual_heating_plants_and%20energy_transport.pdf
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Forskning/Technology_data_for_individual_heating_plants_and%20energy_transport.pdf
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efektyvumo didinimo priemonių. Fiksuojamas faktinis energijos suvartojimo su-

maţėjimas, tinkamai atsiţvelgiant į energijos suvartojimą veikiančių sąlygų normi-

nimą. Tai gali būti, pavyzdţiui, išsamiojo energijos vartojimo audito atlikimas 

prieš ir po to, atliekant ir įvairius matavimus (atitvarų varţos). Šiuo atveju skaičia-

vimams jau naudojama ne numanoma sienų varţa, o faktinė, ir pan. 

Moduliuotas sutaupytas energijos kiekis nustatomas naudojant inţinerines sutaupy-

tos energijos sąmatas. Metodas taikomas tada, kai sunku arba neproporcingai bran-

gu nustatyti patikimus konkretaus įrenginio matavimo duomenis. Modeliavimas 

gali būti atliekamas įvairiomis programomis, pavyzdţiui, IES-VE. 

Numatomai sutaupytas energijos kiekis yra maţiausiai tikslus, tačiau pigiausias 

būdas. Naudojantis standartinių priemonių katalogu bus nustatomas numanomai 

sutaupytas energijos kiekis. Jei įgyvendinamos priemonės ne iš standartinių prie-

monių katalogo, tada siūloma, kad sutaupyto energijos kiekio skaičiavimo metodi-

ka būtų parenkama atestuoto auditoriaus nuoţiūra. 

4.5 EEO schemos kaštai kitose šalyse 

EEO schema turi dvejopą įtaka energijos kainai: pirma – dėl energijos sutaupymų 

maţėja parduodami energijos kiekiai ir tuo pačiu energijos įmonių pajamos iš šios 

veiklos, antra – energijos įmonės, esančios ĮŠ, patiria sąnaudas dėl EVED priemo-

nių diegimo, marketinginių veiksmų ir pan. Energijos pardavimų maţėjimas pa-

veiks ne tik ĮŠ, nes EVED priemonės galės būti diegiamos ir teritorijose, kurių 

energijos įmonės nebus įpareigotos. Be to, šilumos tiekimo įmones šilumos sutau-

pymai paveiks stipriausiai, nes gamtinių dujų ir ypač elektros atveju energijos su-

taupymai didţia dalimi kompensuosis dėl didėjančio vartojimo. Energetikos įmo-

nių maţėjančios pajamos ir didėjančios sąnaudos turės atsispindėti energijos kaino-

se, nes Lietuvoje energijos kainos yra reguliuojamos. Tiesa šis ryšys nebūtinai gali 

būti tiesinis, t.y. kainos galėtų kilti maţiau, jei būtų išnaudojamas atsirandantis po-

tencialas energetikos įmonėms gauti pajamas iš naujos veiklos – energetinių pa-

slaugų. Taip pat finansavimas EVED priemonėms galėtų būti skiriamas iš naciona-

linio fondo, įvairių programų ar trečiųjų šalių – ĮŠ galėtų prisidėti vien tik skirdama 

savo organizacines paslaugas. 

Jungtinėje Karalystėje 2012 m. buvo atlikta išsami studija apie EEO schemos kaš-

tus. Šešiems didţiausiems energijos tiekėjams uţdėta prievolė įdiegti energijos var-

tojimo efektyvumo didinimo priemones namų ūkiuose. Energetikos ir klimato kai-

tos departamentas (Department of Energy and Climate Change (toliau - DECC)) 

įvertino, kad šių įpareigojimų įgyvendinimo kaštai energijos tiekėjams sieks apie 

£1,300 mln./metus arba apie £53 vartotojui/per metus. Tačiau studijoje pateikiami 

argumentai, kad DECC nepakankamai įvertino patiriamus kaštus, ir prognozuoja-

ma, kad realiai kaštai bus didesni, energijos tiekėjams sieks apie £1,700 mln./metus 

arba apie £69 vartotojui/per metus. Kaštų skirtumus lemia daug dalykų, bet visų 

pirma skirtingos skaičiavimui naudotos prielaidos. Pavyzdţiui, DECC darė prielai-

dą, kad gyventojai prisidės savo lėšomis prie energijos taupymo priemonių įgyven-

dinimo, tačiau studijoje atkreipiamas dėmesys, kad priemonės turės būti diegiamos 

socialiniame būste, todėl menkai tikėtina, kad socialiai remtini gyventojai prisidės 



  
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 

 

43 

savo lėšomis. Visą studiją galima rasti http://www.energy-

uk.org.uk/publication/finish/5/752.html  

Vertinant BBS pirmąjį etapą (2006 – 2009 m.) Prancūzijoje buvo nustatyta, kad 

vartotojai pagal šią schemą įdiegtoms EVED priemonėms investavo 3,9 mlrd. 

EUR, iš kurių 1,3 mlrd. EUR sudarė mokesčių lengvata. Tuo pačiu energijos varto-

tojai sutaupė energijos uţ 4,3 mlrd. EUR. Energijos tiekėjų, t.y. ĮŠ, kaštai sudarė 

210 mln. EUR, t.y. apie 0,39 EURcnt/kWh (skaičiuojant per visą priemonės tarna-

vimo laiką). Iš šių kaštų 34 proc. sudarė tiesioginiai kaštai (subsidijos, subsidijuo-

jamos paskolos), o 64 proc. – tiekėjų netiesioginiai kaštai (administravimas, rinko-

dara, ţmogiškieji resursai).
39

 

4.6 Rodiklio paskirstymas įpareigotosioms šalims 
ir įtaka energijos kainai 

BGEST rodiklio paskirstymas yra atliekamas energijos skirstytojams: gamtinių 

dujų skirstymo sistemos operatoriui, elektros energijos skirstymo sistemos operato-

riui ir šilumos tiekėjams. 

Energijos sutaupymo tikslų paskirstymas gali būti atliekamas įvairiais būdais, pa-

vyzdţiui: 

› proporcingai tiekėjų paskirstytam gamtinių dujų ar energijos (elektros ar šilu-

mos) kiekiui, perskaičiuotam į sąlyginį kurą - toną naftos ekvivalento (tne), 

remiantis istoriniais 2010 - 2012 m. duomenimis; 

› proporcingai prognozuojam paskirstyti gamtinių dujų ar energijos (elektros ar 

šilumos) kiekiui iki 2020 m., perskaičiuotam į sąlyginį kurą - toną naftos ek-

vivalento (tne) - šis būdas įvertina tai, kad šilumos ir gamtinių dujų numato-

mas vartojimo maţėjimas, o elektros - augimas; 

› proporcingai praėjusių metų faktiškai paskirstytam gamtinių dujų ar energijos 

(elektros ar šilumos) kiekiui, perskaičiuotam į sąlyginį kurą - toną naftos ekvi-

valento (tne). 

Toliau pateikiama lentelė, iliustruojanti paskirstymą pagal pirmąjį būdą. Elektros 

energijos galutinis vartojimas Statistikos departamento duomenimis 2010-2012 m. 

sudarė 740,5 tūkst. tne. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, asociaci-

jai priklausantys šilumos tiekėjai per tą patį laikotarpį šilumos vartotojams viduti-

niškai perdavė 658,8 tūkst. tne šilumos. Gamtinių dujų skirstytojai per nagrinėjamą 

laikotarpį Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenimis
40

 pa-

skirstė vidutiniškai 881,2 tūkst. tne. 

                                                      

 

 
39

 http://www.eceee.org/eceee_events/energy-efficiency-obligations/2_ademe  
40

 http://www.regula.lt/lt/dujos/rinkos_apzvalga/rinka.php 

http://www.energy-uk.org.uk/publication/finish/5/752.html
http://www.energy-uk.org.uk/publication/finish/5/752.html
http://www.eceee.org/eceee_events/energy-efficiency-obligations/2_ademe
http://www.regula.lt/lt/dujos/rinkos_apzvalga/rinka.php
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19 Lentelė. Tikslo paskirstymas tarp sektorių pagal elektros, šilumos ir gamtinių dujų var-

tojimą 2010-2012 m. 

 

2010 2011 2012 

Vidurkis Tikslo 

dalis 

Kasmetinis 

naujai su-

taupomas 

kiekis, ktne 

Priskiriamas tikslas,  

akumuliuotas per lai-

kotarpį 

Elektra, tūkst. tne 716,5 737,8 767 740,5 32,5% 15,6 326 

Šiluma, tūkst. tne 702,8 626,7 646,8 658,8 28,9% 13,9 290 

Gamtinės dujos, tūkst. 

tne 962,6 873,5 807,6 881,2 38,6% 

18,5 388 

 

Kaip minėta ankstesniuose skyriuose, pagal šiuo metu esamus daugiabučių renova-

cijos duomenis vidutinė energijos taupymo kaina yra 3-4 Lt/kWh. Toliau skaičia-

vimuose priimama, kad energijos taupymo priemonių kaina yra 4 Lt/kWh. Tokiu 

atveju reikalinga kasmetinė investicija 48000 tne arba 558240000 kWh sutaupymui 

yra 2,23 milijardo Litų, arba per 6 metų laikotarpį susidaro 13,38 milijardo Lt. To-

kio dydţio kasmetinė investicija, jei būtų visa perkelta tik į energijos kainą, elekt-

ros kainą padidintų apie 8 cnt/kWh, šilumos kainą padidintų apie 11 cnt/kWh, o 

gamtinių dujų kainą - apie 1100 Lt/1000 m3 (ţr. 20 lentelę). 

Šie skaičiai akivaizdţiai rodo, kad reikalinga tiek ieškoti pigesnių energijos taupy-

mo priemonių (pvz., daliklinės sistemos įdiegimas), tiek kitų investicijų kompensa-

vimo mechanizmų. 

20 Lentelė. Tikslo paskirstymo įtaka elektros, gamtinių dujų ir I grupės šilumos tiekėjų 

kainai, kai paskirstomas visas tikslas, o sutaupymų kaina lygi 4 Lt/kWh 

 Mato 

vnt. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Elektros skirstytojų 

kaštai (vienkartinė 

investicija) 

tūkst. 

Lt 724.931,0 724.931,0 724.931,0 724.931,0 724.931,0 724.931,0 

Sutaupoma per metus 

dėl elektros skirstytojų 

veiksmų ktne 15,6 31,2 46,8 62,3 77,9 93,5 

Elektros suvartojimas MWh 8.738.653 8.770.312 8.801.972 8.833.631 8.865.291 8.896.950 

Įtaka elektros kainai ct/kWh 8,30 8,27 8,24 8,21 8,18 8,15 

I grupės šilumos tiekė-

jų41 kaštai, kai visas 

tikslas priskiriamas tik 

šiai tiekėjų grupei 

(vienkartinė investici-

ja) 

tūkst. 

Lt 644.939,4 644.939,4 644.939,4 644.939,4 644.939,4 644.939,4 

Sutaupoma per metus ktne 13,9 27,7 41,6 55,5 69,3 83,2 

                                                      

 

 
41

 I grupės šilumos tiekėjai apima UAB Vilniaus energija; AB Kauno energija; AB Klaipė-

dos energija; AB Šiaulių energija; UAB Litesko; AB Panevėţio energija ir VĮ Visagino 

energija 
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dėl šilumos tiekėjų 

veiksmų 

Šilumos suvartojimas I 

grupės šilumos tiekėjų 

sistemose MWh 6.218.671 6.057.408 5.896.146 5.734.883 5.573.620 5.412.358 

Įtaka šilumos kainai I 

grupės šilumos tiekėjų 

sistemose ct/kWh 10,37 10,65 10,94 11,25 11,57 11,92 

Gamtinių dujų skirsty-

tojų kaštai (vienkartinė 

investicija) 

tūkst. 

Lt 862.705,6 862.705,6 862.705,6 862.705,6 862.705,6 862.705,6 

Sutaupoma per metus 

dėl gamtinių dujų 

skirstytojų veiksmų ktne 18,5 37,1 55,6 74,2 92,7 111,3 

Gamtinių dujų suvarto-

jimas, atmetus suma-

žėjusį vartojimą CŠT 

dėl AEI diegimo, ir 

sutaupymus pagal EEO 

schemą 

tūkst. 

m3 949.817 878.681 809.135 741.177 674.808 610.028 

Įtaka dujų kainai ct/m3 90,83 98,18 106,62 116,40 127,84 141,42 

Toliau preliminariai įvertinama, kokia lėšų suma gali būti surenkama prie skirsty-

mo tarifo pridėjus 1 cnt/kWh (nm
3
), ir koks papildomų lėšų poreikis, kai sutaupy-

mų kaina lygi 4 Lt/kWh. 

21 Lentelė. Lėšų surinkimo prognozė, jei energijos skirstymo kaina padidinama 1 cnt 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Iš viso 

1 
Elektra tūkst. Lt 87.387 87.703 88.020 88.336 88.653 88.970 529.068 

2 
Šiluma tūkst. Lt 75.005 73.392 71.779 70.167 68.554 66.942 425.839 

3 
G. dujos42 tūkst. Lt 9.498 8.787 8.091 7.412 6.748 6.100 46.636 

4 
G. dujos43 tūkst. Lt 88.356 81.738 75.269 68.947 62.773 56.747 433.831 

5 Iš viso suren-

kama lėšų iš 

tarifo (1+2+3)  tūkst. Lt 171.889 169.882 167.891 165.915 163.955 162.011 

1.001.54

3 

6 Iš viso suren-

kama lėšų iš 

tarifo (1+2+4) tūkst. Lt 250.747 242.834 235.068 227.450 219.980 212.658 

1.388.73

8 

7 Iš viso reikalin-

ga suma tūkst. Lt 

2.232.57

6 

2.232.57

6 

2.232.57

6 

2.232.57

6 

2.232.57

6 

2.232.57

6 

13.395.4

56 

8 

Skirtumas (7-5) tūkst. Lt 

2.060.68

7 

2.062.69

4 

2.064.68

5 

2.066.66

1 

2.068.62

1 

2.070.56

5 

12.393.9

13 

9 

Skirtumas (7-6) tūkst. Lt 

1.981.82

9 

1.989.74

2 

1.997.50

8 

2.005.12

6 

2.012.59

6 

2.019.91

8 

12.006.7

18 
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 1 cnt. pridedamas prie gamtinių dujų skirstymo tarifo cnt/nm
3
 

43
 1 cnt. pridedamas prie paskirstyto gamtinių dujų kiekio kWh, ir tai sudaro apie 9 cnt/nm

3
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22 Lėšų, surenkamų iš tarifo, laikotarpis 

30 proc. dengiama iš tarifo, 70 proc. iš kitų lėšų, pridedamas 1 cnt. metai 

Reikalingos lėšos iš tarifo (kai apmokestinama nm3 g.dujų)surenkamos iki 2039 

Reikalingos lėšos iš tarifo (kai apmokestinama kWh g.dujų)surenkamos iki 2033 

30 proc. dengiama iš tarifo, 70 proc. iš kitų lėšų, pridedami 2 cnt. 
 Reikalingos lėšos iš tarifo (kai apmokestinama nm3 g.dujų)surenkamos iki 2027 

Reikalingos lėšos iš tarifo (kai apmokestinama kWh g.dujų)surenkamos iki 2023 

40 proc. dengiama iš tarifo, 60 proc. iš kitų lėšų, pridedamas 1 cnt. 
 Reikalingos lėšos iš tarifo (kai apmokestinama nm3 g.dujų) nesurenkamos iki 2040 m. 

Reikalingos lėšos iš tarifo (kai apmokestinama kWh g.dujų)surenkamos iki 2039 

40 proc. dengiama iš tarifo, 60 proc. iš kitų lėšų, pridedami 2 cnt. 
 Reikalingos lėšos iš tarifo (kai apmokestinama nm3 g.dujų)surenkamos iki 2031 

Reikalingos lėšos iš tarifo (kai apmokestinama kWh g.dujų)surenkamos iki 2027 

 

 

23 Lentelė. Surenkamos lėšos iki 2040 m., jei energijos skirstymo kaina padidinama 1 cnt/kWh (nm3), arba 2 cnt/kWh(nm3) 

 

 

Iš viso reikalinga investicija

2015 2016 2017 2018 2019 2020 30 proc. 70 proc.

tūkst. LT 2.232.576 2.232.576 2.232.576 2.232.576 2.232.576 2.232.576 13.395.456 4.018.637 9.376.819

40 proc. 60 proc.

5.358.182 8.037.274

Paskirstytos energijos kiekiai

2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Elektra, MWh 8.332.895 8.580.614 8.922.536 8.738.653 8.770.312 8.801.972 8.833.631 8.865.291 8.896.950 8.928.723 8.960.608 8.992.608 9.024.722 9.056.951 9.089.295 9.121.755 9.154.330 9.187.022 9.219.830 9.252.755 9.285.799 9.318.960 9.352.239 9.385.638 9.419.155 9.452.793 9.486.550 9.520.428 9.554.427

Siluma, MWh 8.173.900 7.289.000 7.522.300 7.500.471 7.339.208 7.177.946 7.016.683 6.855.420 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158 6.694.158

Dujos, MWh 11.193.169 10.157.235 9.390.550 8.835.574 8.173.846 7.526.896 6.894.727 6.277.338 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728 5.674.728

Dujos, tukst. nm3 1.203.256 1.091.894 1.009.476 949.817 878.681 809.135 741.177 674.808 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028 610.028

Surenkama suma, prie kiekvieno iš tarifų pridėjus 1 cnt/kWh arba nm3

1 Elektra tūkst. Lt 87.387 87.703 88.020 88.336 88.653 88.970 89.287 89.606 89.926 90.247 90.570 90.893 91.218 91.543 91.870 92.198 92.528 92.858 93.190 93.522 93.856 94.192 94.528 94.866 95.204 95.544

2 Šiluma tūkst. Lt 75.005 73.392 71.779 70.167 68.554 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942 66.942

3 G.dujos, nm3 tūkst. Lt 9.498 8.787 8.091 7.412 6.748 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100

1+2+3 Iš viso tūkst. Lt 171.889 169.882 167.891 165.915 163.955 162.011 162.329 162.648 162.968 163.289 163.611 163.935 164.259 164.585 164.912 165.240 165.569 165.900 166.231 166.564 166.898 167.233 167.570 167.907 168.246 168.586

4 G.dujos,kWh tūkst. Lt 88.356 81.738 75.269 68.947 62.773 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747 56.747

1+2+4 Iš viso tūkst. Lt 250.747 242.834 235.068 227.450 219.980 212.658 212.976 213.295 213.615 213.936 214.258 214.582 214.906 215.232 215.559 215.887 216.216 216.547 216.878 217.211 217.545 217.880 218.217 218.554 218.893 219.233

Surenkama suma, prie kiekvieno iš tarifų pridėjus 2 cnt/kWh arba nm3

1 Elektra tūkst. Lt 174.773 175.406 176.039 176.673 177.306 177.939 178.574 179.212 179.852 180.494 181.139 181.786 182.435 183.087 183.740 184.397 185.055 185.716 186.379 187.045 187.713 188.383 189.056 189.731 190.409 191.089

2 Šiluma tūkst. Lt 150.009 146.784 143.559 140.334 137.108 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883 133.883

3 G.dujos, nm3 tūkst. Lt 18.996 17.574 16.183 14.824 13.496 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201 12.201

1+2+3 Iš viso tūkst. Lt 343.779 339.764 335.781 331.830 327.910 324.023 324.658 325.296 325.936 326.578 327.223 327.870 328.519 329.170 329.824 330.480 331.139 331.800 332.463 333.129 333.796 334.467 335.140 335.815 336.492 337.172

4 G.dujos,kWh tūkst. Lt 176.711 163.477 150.538 137.895 125.547 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495 113.495

1+2+4 Iš viso tūkst. Lt 501.494 485.667 470.136 454.901 439.961 425.317 425.952 426.590 427.230 427.872 428.517 429.164 429.813 430.464 431.118 431.774 432.433 433.094 433.757 434.423 435.090 435.761 436.434 437.109 437.786 438.466
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Apibendrintais skaičiavimais nustatyta, kad daliklinės sistemos įrengimas kainuoja 

apie 1,10 Lt/kWh, o kasmet tokią sistemą įrengus iki 2550 namų galėtų būti sutau-

pomas visa šilumos sektoriui tenkanti tikslo dalis. Tokiu atveju trūkstamas lėšų 

poreikis yra maţesnis, iki 70 proc. lėšų galėtų būti finansuojama iš tarifo, o likusią 

dalį galėtų sudaryti gyventojų lėšos. 

24 Lentelė. Šilumos sektoriaus tikslo įgyvendinimas, kai investuojama į daliklines sistemas 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Iš viso 

Surenkama iš šilumos 

tarifo, padidinus 1 cnt. 

tūkst. 

Lt 75.005 73.392 71.779 70.167 68.554 66.942 425.839 

Lėšų poreikis daliklinių 

sistemų įrengimui 

(2550 pastatų, kai su-

taupymai apytiksliai 

sudaro visą šilumos 

sektoriui tenkantį tiks-

lą) 

tūkst. 

Lt 177.660 177.660 177.660 177.660 177.660 177.660 

1.065.95

8 

Trūkstama dalis (gy-

ventojų lėšos) 

tūkst. 

Lt 102.655 104.268 105.880 107.493 109.105 110.718 640.119 

Vienam daugiabučiui 

tenkanti lėšų, surinktų 

iš tarifo dalis 

tūkst. 

Lt 29 29 28 28 27 26 

 
Vienam daugiabučiui 

namui tenkanti papil-

doma investicija 

tūkst. 

Lt 40 41 42 42 43 43 

 
Paramos ir nuosavų 

lėšų santykis proc. 73% 70% 68% 65% 63% 60% 

 

4.7 Investicijų į EVED priemones kompensavimo 
mechanizmas 

Investicijos į EVED priemones galutiniame rezultate yra padengiamos energijos 

vartotojų lėšomis, skiriasi tik kompensavimo mechanizmas. Šalyse, kuriose energi-

jos tarifai yra reguliuojami, pavyzdţiui, Italijoje
44

, Jungtinėje Karalystėje, įpareigo-

tosioms šalims kaštai dėl investicijų į EVED priemones yra kompensuojami per 

energijos tarifus. Jei įpareigojimai taikomi įmonėms, kurios veikia konkurencinėje 

nereguliuojamoje rinkoje, tuomet pačios įmonės perkelia įpareigojimų įgyvendini-

mo kaštus į jų tiekiamos elektros kainas. 

Lietuvoje siūloma, kad dalis investicijų į EVED priemones būtų kompensuojamos 

per energijos skirstymo tarifą, dalis - per subsidijas iš ES Struktūrinių fondų ar kitų 

lėšų. Daliklinės sistemos įrengimas dalinai turėtų būti finansuojamas iš privačių 

šilumos vartotojų lėšų. 

 

                                                      

 

 
44

 http://www.electricas.cl/presentaciones/efic/Pavan.pdf  

http://www.electricas.cl/presentaciones/efic/Pavan.pdf
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5 Alternatyvių energijos vartojimo 

efektyvumą didinančių priemonių 

potencialas, sritys ir taikymo galimybės 

2012/27/ES direktyva leidţia vietoje EEO schemos šalims narėms pasirinkti kitas 

politines priemones, kurios leistų pasiekti tą patį energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo rezultatą. Todėl šiame skyriuje trumpai apţvelgtos tokių priemonių, kaip 

energijos ir CO2 mokesčiai, finansinės ir fiskalinės paramos schemos, reglamenta-

vimas, ţenklinimo schemos, švietimas ir kita. Tyrimo metu alternatyvios priemo-

nės įvertintos apibendrintai apţvelgiant, nedetalizuojant jų taikymo galimybių, nes 

tyrimas pagal techninę uţduotį koncentruojamas į energijos vartojimo efektyvumo 

įpareigojimų įgyvendinimo schemos kūrimą. 

2012/27/ES direktyvos 7 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad valstybės narės gali im-

tis kitų politikos priemonių vietoje EEO schemos kūrimo arba naudodamos šias 

priemones kartu su EEO schema, jei tik tai uţtikrina to paties energijos taupymo 

rodiklio pasiekimą. Taip pat keliama sąlyga, kad numatytos priemonės atitiktų 

2012/27/ES direktyvos 7 straipsnio 10 ir 11 dalyse pateikiamus kriterijus. 

Energijos arba CO2 mokesčiai, kurie lemtų galutinio energijos vartojimo sumaţė-

jimą. Iš esmės ši priemonė būtų nukreipta į energijos kainų padidinimą ir taip įta-

kotų energijos vartotojų elgseną: energiją taupančią elgseną bei investicijas į 

EVED priemones. Šios priemonės didţiausias trūkumas yra nelankstumas. Lietu-

voje nėra energijos ar CO2 mokesčių, išskyrus akcizą degalams. 

Finansinės ir fiskalinės paramos schemos. Lietuvoje jau yra taikomi keli fiskaliniai 

energijos vartojimo efektyvumo skatinimo instrumentai: PVM lengvata, akcizų 

lengvata, pelno mokesčio lengvata, taršos mokesčio lengvata, elektros skatinamųjų 

supirkimo tarifų nustatymas (kogeneracinėms jėgainėms ir elektrai iš atsinaujinan-

čių energijos išteklių). Pagal skiriamas lėšų apimtis pagrindiniai finansiniai instru-

mentai, taikomi Lietuvoje, yra subsidijos investicijoms iš ES struktūrinių fondų; 

vyriausybės tvirtinamos viešosios paskirties pastatų modernizavimo programos, 

kurių įgyvendinimas finansuojamas iš valstybės ir savivaldybių biudţetų; daugia-

bučių namų modernizavimo programa; Klimato kaitos specialioji programa. 
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Reglamentai arba savanoriški susitarimai, dėl kurių taikomos efektyvaus energijos 

vartojimo technologijos arba metodai ir kurių poveikis yra galutinio energijos su-

vartojimo maţinimas. 

Standartai ir normos, kuriais siekiama didinti produktų ir paslaugų, įskaitant pasta-

tus ir transporto priemones, energijos vartojimo efektyvumą, išskyrus atvejus, kai 

jie yra privalomi ir taikytini valstybėse narėse pagal Sąjungos teisę. 

Energijos vartojimo efektyvumo ţenklinimo sistemos, išskyrus sistemas, kurios 

privalomos ir taikytinos valstybėse narėse pagal Sąjungos teisę. 

Mokymas ir švietimas (įskaitant energetikos konsultacines programas), kurių rezul-

tatas yra efektyvaus energijos vartojimo technologijų arba metodų taikymas ir ku-

rių poveikis yra galutinio energijos suvartojimo maţinimas. 

Siūloma pirmaisiais metais visą BGEST rodiklį paskirstyti ĮŠ. Baudos, sumokėtos 

uţ įpareigojimų nevykdymą skiriamos Daugiabučių namų modernizavimo progra-

mos ir Klimato kaitos specialiosios programos įgyvendinimui. 
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6 Įpareigojimų sistemos įgyvendinimo ir 

priežiūros administracinė sąranga ir 

veikimo modelis 

Šiame ataskaitos skyriuje, atsiţvelgiant į esamą energetikos sektoriaus valdymo ir 

kontrolės sistemą, šios sistemos dalyvėms teisės aktuose numatytas funkcijas, pa-

siūlyta įpareigojimų sistemos įgyvendinimo ir prieţiūros galima administracinė 

struktūra. 

Pagal EEO schemą visos šalies mastu nustatytas BGEST rodiklis yra padalijamas 

ĮŠ. Įpareigotosios šalys privalo įgyvendinti joms priskirtus tikslus diegdamos pas 

galutinį energijos vartotoją (gali būti apibrėţti tinkami vartotojai, pvz., tik namų 

ūkiai) EVED priemones (sienų šiltinimas, langų keitimas, lempučių keitimas efek-

tyviosiomis, saulės kolektorių įrengimas ir pan.). Priemonės gali būti pasirenkamos 

iš parengto standartinių priemonių katalogo arba siūlomos naujos, iš anksto suderi-

nant su EEO schemos administratoriumi ir tos priemonės energijos sutaupymų ver-

tinimą. EVED priemonėmis pasiekti energijos sutaupymai įskaičiuojami į šią prie-

monę įgyvendinančios įpareigotosios šalies tikslą. Įpareigotoji šalis dalinai arba 

visiškai finansuoja įgyvendinamą priemonę arba imasi kitų veiksmų, kurie sąlygoja 

priemonės įgyvendinimą (pvz. audito, susitarimo). Neįgyvendinusiai jai skirto įpa-

reigojimo įpareigotajai šaliai skiriamos sankcijos, pvz. nustatyto dydţio bauda. 

6.1 Kitų ES šalių patirtis administruojant EEO 
sistemas 

Europos Sąjungoje energijos efektyvumo įpareigojimų schemos arba šios schemos 

modifikacija, vadinama baltųjų sertifikatų schema, veikia penkiose Europos Sąjun-

gos šalyse ir keliose kitose pasaulio valstybėse, pavyzdţiui, Australijoje, kai kurio-

se JAV valstijose. Dar dvi Europos Sąjungos valstybės, Lenkija ir Airija, jau yra 

pradėjusios diegti tokias schemas. Baltųjų sertifikatų sistema nuo kitų EEO sistemų 

skiriasi tuo, kad schemoje dalyvaujančioms šalims leidţiama prekiauti energijos 

sutaupymus įrodančiais, suteiktais vadinamaisiais baltaisiais sertifikatais. 

EEO sistema Jungtinėje Karalystėje 
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EEO schemos, nuo 2013 m. sausio 28 d. ėmusios veikti Jungtinėje Karalystėje pa-

vyzdys analizuojamas detaliau, nes ši schema turi keletą panašumų su siūloma 

EEO schema Lietuvoje ir apie šią schemą visa informacija yra viešai prieinama 

anglų kalba. Pirmasis schemos panašumas yra pirmiausia jos orientacija į namų 

ūkių sektorių, konkrečiau – į gyvenamųjų pastatų atitvarų šiltinimo priemones. 

Antrasis panašumas yra tai, kad lygiagrečiai vykdomos ir tarpusavyje derinamos 

dvi schemos, nukreiptos į tą patį galutinį vartotoją ir panašias EVED priemones: 

"Green Deal" ir "ECO" schemos. "ECO" schema papildo "Green Deal" schemą, 

nes yra labiau orientuota į socialiai paţeidţiamus namų ūkius ir sunkiau renovuo-

jamus pastatus. Taip pat ši šalis turi didţiausią patirtį įgyvendinant energijos efek-

tyvumo įpareigojimus, keletu etapų (skirtingais pavadinimais) veikianti schema yra 

seniausia Europos Sąjungoje. "ECO" schema pakeitė iki tol veikusias panašias  

schemas "CERT" ir "CESP" ir pagal dabartinę sąrangą veiks iki 2015 m. kovo 

31 d. 

Šiame skyriuje pateikta analizė daugiausia remiasi Jungtinės Karalystės nacionali-

nio energetikos sektoriaus reguliatoriaus (OFGEM) ir tuo pačiu EEO schemą šioje 

šalyje administruojančios institucijos parengtu vadovu, skirtu energijos tiekėjams
45

. 

Pagrindinis Jungtinės Karalystės EEO schemą reglamentuojantis teisės aktas yra 

2012 m. nutarimas dėl elektros ir dujų (energetikos įmonių įpareigojimai)
46

. Pa-

grindiniu EEO schemos administratoriumi šioje šalyje paskirtas energetikos rinkų 

reguliatorius OFGEM (http://www.ofgem.gov.uk/Pages/OfgemHome.aspx). 

Jungtinės Karalystės EVED įpareigojimus sudaro trys dalys, kurių kiekvienai nu-

statyti atskiri energijos sutaupymo tikslai, siekiant dalį investicijų nukreipti papil-

domai ir socialinių tikslų įgyvendinimui. Jungtinės Karalystės atveju nustatyta dalis 

įpareigojimų turi būti įgyvendinta kaimo bendruomenės, kita dalis - socialiai rem-

tinuose namų ūkiuose. 

Jungtinės Karalystės EEO schemos administravimo struktūra pateikiama 10 

paveiksle. 

                                                      

 

 
45

 OFGEM, 2013. Energy Companies Obligation (ECO): Guidance for Suppliers. 154 p.  

Internete: 

http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/guidance/Documents1/Energy

%20Companies%20Obligation%20%28ECO%29%20Guidance%20for%20Suppliers%20-

%2015%20March.pdf  
46

 The Electricity and Gas (Energy Companies Obligation) Order 2012. 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/3018/contents/made 

http://www.ofgem.gov.uk/Pages/OfgemHome.aspx
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/guidance/Documents1/Energy%20Companies%20Obligation%20%28ECO%29%20Guidance%20for%20Suppliers%20-%2015%20March.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/guidance/Documents1/Energy%20Companies%20Obligation%20%28ECO%29%20Guidance%20for%20Suppliers%20-%2015%20March.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/ECO/guidance/Documents1/Energy%20Companies%20Obligation%20%28ECO%29%20Guidance%20for%20Suppliers%20-%2015%20March.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/3018/contents/made
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10 pav. UK EEO schemos administravimo struktūra. Šaltinis: 

http://www.wsed.at/fileadmin/redakteure/WSED/2012/download_presentat

ions/10_Rosenow.pdf  

Vertimas (anglų k. - lietuvių k.): 

UK Government Didţiosios Britanijos Vyriausybė 

Sets saving target Nustato sutaupymo tikslą 

Energy Regulator Energijos reguliatorius (Lietuvoje atitikmuo -VKEKK) 

Sets individual saving targets and enforces Nustato atskirus energijos sutaupymo tikslus ir priţiūri vykdymą 

Energy supplier Energijos tiekėjas 

Trade savings Prekyba sutaupymais 

Purchase savings Sutaupymų įsigijimas 

DIY retailers Sutaupymų pardavėjai 

Local Authority Vietos valdţia 

Delivery agent Pristatymo tarpininkas 

Supermarkets, other retailers Prekybos centrai ir kitos parduotuvės 

Subcontract Subranga 

Installers Įdiegėjai 

Install saving measures Įdiegiamos taupymo priemonės 

Housing stock Namų ūkiai 

 

Aprašymas: https://www.gov.uk/government/policies/helping-households-to-cut-

their-energy-bills/supporting-pages/energy-companies-obligation-eco  

http://www.wsed.at/fileadmin/redakteure/WSED/2012/download_presentations/10_Rosenow.pdf
http://www.wsed.at/fileadmin/redakteure/WSED/2012/download_presentations/10_Rosenow.pdf
https://www.gov.uk/government/policies/helping-households-to-cut-their-energy-bills/supporting-pages/energy-companies-obligation-eco
https://www.gov.uk/government/policies/helping-households-to-cut-their-energy-bills/supporting-pages/energy-companies-obligation-eco
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2012 m. kovo mėn. EEO JK vykdymo statistika: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/184

105/Statistical_Release_-

_Green_Deal_and_Energy_Company_Obligation_in_Great_Britain_-

_April_2013.pdf  

EEO sistemų administravimas kitose ES šalyse 

Kaip ir Jungtinėje Karalystėje, Italijoje EEO schemą administruoja energetikos 

rinkų reguliatorius – AEEG
47

 (http://www.autorita.energia.it/it/inglese/index.htm). 

Italijos baltųjų sertifikatų schema pasiţymi gana dideliu rinkos dalyvių skaičiumi ir 

aktyviu ESCO įmonių dalyvavimu. 

Danijoje EEO schemą administruoja Danijos energetikos agentūra
48

 

(http://www.ens.dk/en-us/Sider/forside.aspx). Šioje šalyje įpareigojimų schema 

išaugo iš savanoriškų susitarimų sistemos. Danijos EEO schemos administravimo 

struktūra pateikiama 11 paveiksle. 

 

11 pav. Danijos EEO schemos administravimo struktūra. Šaltinis: 

http://www.eceee.org/industry/programme/informals/Danish_case_sept_20

12.pdf 

Vertimas (anglų k. - lietuvių k.): 

                                                      

 

 
47

 http://wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/Pavan_BMU_10122009.pdf , 

http://www.electricas.cl/presentaciones/efic/Pavan.pdf 
48

 http://www.eceee.org/industry/programme/informals/Danish_case_sept_2012.pdf  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/184105/Statistical_Release_-_Green_Deal_and_Energy_Company_Obligation_in_Great_Britain_-_April_2013.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/184105/Statistical_Release_-_Green_Deal_and_Energy_Company_Obligation_in_Great_Britain_-_April_2013.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/184105/Statistical_Release_-_Green_Deal_and_Energy_Company_Obligation_in_Great_Britain_-_April_2013.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/184105/Statistical_Release_-_Green_Deal_and_Energy_Company_Obligation_in_Great_Britain_-_April_2013.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/inglese/index.htm
http://www.ens.dk/en-us/Sider/forside.aspx
http://www.eceee.org/industry/programme/informals/Danish_case_sept_2012.pdf
http://www.eceee.org/industry/programme/informals/Danish_case_sept_2012.pdf
http://wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/Pavan_BMU_10122009.pdf
http://www.electricas.cl/presentaciones/efic/Pavan.pdf
http://www.eceee.org/industry/programme/informals/Danish_case_sept_2012.pdf
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Government Vyriausybė 

Ministry for climate and energy Energetikos ir klimato ministerija 

Regulation Reguliavimas 

Danish Energy Authority Danijos energetikos agentūra 

Danish Energy Regulatory Authority Danijos energetikos reguliavimo institucija 

Danish Energy Association Danijos energetikos asociacija 

Electricity distribution companies Elektros skirstymo įmonės 

Individual target Individualus tikslas 

Economy Ekonomija 

 

Prancūzijoje pagrindinio EEO schemos administratoriaus funkcijas atlieka Energe-

tikos ministerija
49

: http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-

economies-d-energie,188-.html. Tačiau administruojant Prancūzijos BBS kartu 

veikia trys institucijos, kurių atsakomybės yra aiškiai atskirtos: Energetikos minis-

terija nustato taisykles ir įpareigojimus, Energetikos ir aplinkosaugos agentūra 

(Ademe) atlieka techninę analizę ir vertinimą, organizuoja informacines kampani-

jas, o Energetikos ir aplinkosaugos techninė asociacija (ATEE) daugiau atstovauja 

energijos tiekėjus, teikia pasiūlymus dėl naujų standartinių EVED priemonių.
50

 

Pagal naujai kuriamos EEO schemos Lenkijoje struktūrą pagrindiniu schemos ad-

ministratoriumi paskirtas energetikos reguliatorius. Lenkijos EEO schemos admi-

nistravimo struktūra pateikiama 12 paveiksle. 

 

                                                      

 

 
49

 http://www.eceee.org/eceee_events/energy-efficiency-obligations/2_ademe , 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/files/documents/even

ts/2.1_130409_pncee_alz_jrc_varese_-_french_white_certificates_scheme2.pdf , 

http://atee.fr/sites/default/files/ATEE/Fichiers/1-t_leinekugel_dgec.pdf,  
50

 http://www.ea-energianalyse.dk/reports/710_White_certificates_report_19_Nov_07.pdf  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html
http://www.eceee.org/eceee_events/energy-efficiency-obligations/2_ademe
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/files/documents/events/2.1_130409_pncee_alz_jrc_varese_-_french_white_certificates_scheme2.pdf
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/files/documents/events/2.1_130409_pncee_alz_jrc_varese_-_french_white_certificates_scheme2.pdf
http://atee.fr/sites/default/files/ATEE/Fichiers/1-t_leinekugel_dgec.pdf
http://www.ea-energianalyse.dk/reports/710_White_certificates_report_19_Nov_07.pdf
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12 pav. Lenkijos EEO schemos administravimo struktūra. Šaltinis: 

www.ure.gov.pl/download.php?s=1&id=3849  

Vertimas (anglų k. - lietuvių k.): 

System of controlling fulfilling the obligation Įsipareigojimų įvykdymo kontrolės sistema 

The Polish Power Exchange Lenkijos elektros energijos birţa 

Document in electronic form Dokumentas elektroninėje formoje 

Controlling of fulfilling the obligations  Įsipareigojimų įvykdymo kontrolė 

Document confirming the amount of property rights Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės teises (jų kiekį) 

Energy Enterprise (trader or producer) selling energy 

heat or gas to the final customers 

Energetikos įmonės (pardavėjas ar gamintojas), parduo-

dančios energiją, šilumą ar dujas galutiniams vartoto-

jams 

Paying a substitute fee Pakeitimo mokesčio mokėjimas 

The National Fund for Environmental Protection and 

Water Management 

Nacionalinis aplinkos apsaugos ir vandenų valdymo 

fondas 

Information about paid substitute fee Informacija apie sumokėtus pakeitimo mokesčius 

Statement about amount of electricity heat or gas sold to 
the final customers 

Ataskaita apie galutiniams vartotojams parduotą elekt-
ros energijos, šilumos ir dujų kiekį 

Redemption white certificates Baltųjų sertifikatų išpirkimas 

Confirmation of paying a substitute fee Patvirtinimas apie sumokėtą pakeitimo mokestį 

 

EEO kūrimo būsena Airijoje: 

http://www.dcenr.gov.ie/Energy/Electricity+and+Gas+Regulation/Latest+News/La

test+News.htm  ir 

http://www.seai.ie/Grants/Better_energy_homes/Participating_Energy_Suppliers/O

bligated_Party_and_Counterparty_Guide.pdf  integruojama su renovacijos progra-

ma 

http://www.dcenr.gov.ie/Energy/Energy+Efficiency+and+Affordability+Division/

Better+Energy.htm , http://www.seai.ie/grants/better_energy_homes/  

Daugumoje šalių, kuriose veikia EEO ar Baltųjų sertifikatų schemos, įpareigotosios 

šalys gali įgyvendinti EVED priemones ne tik pagal savo tiekiamos energijos rūšį 

(pvz., šilumos tiekėjas gali investuoti į elektros lempučių pakeitimą). Taip pat ĮŠ 

gali vykdyti EVED projektus ne vien savo aptarnaujamoje teritorijoje, bet ir visoje 

šalies teritorijoje. 

ĮŠ gali diegti projektus (priemones) pačios tiesiogiai, tačiau gali įgyvendinti EVED 

priemones ir per tarpines grandis: 

› įtraukti kitas kompanijas (pvz., ESCO) įgyvendinti EVED projektus; 

› įsigyti energijos sutaupymo kreditus (vienetus), pasiektus kitų dalyvių; 

http://www.ure.gov.pl/download.php?s=1&id=3849
http://www.dcenr.gov.ie/Energy/Electricity+and+Gas+Regulation/Latest+News/Latest+News.htm
http://www.dcenr.gov.ie/Energy/Electricity+and+Gas+Regulation/Latest+News/Latest+News.htm
http://www.seai.ie/Grants/Better_energy_homes/Participating_Energy_Suppliers/Obligated_Party_and_Counterparty_Guide.pdf
http://www.seai.ie/Grants/Better_energy_homes/Participating_Energy_Suppliers/Obligated_Party_and_Counterparty_Guide.pdf
http://www.dcenr.gov.ie/Energy/Energy+Efficiency+and+Affordability+Division/Better+Energy.htm
http://www.dcenr.gov.ie/Energy/Energy+Efficiency+and+Affordability+Division/Better+Energy.htm
http://www.seai.ie/grants/better_energy_homes/


  
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 

 

56 

› prisidėti prie finansavimo fondo, kuris remia EVED priemonių įgyvendinimą 

pagal specifinius poţymius (galutinio vartojimo sektorių, energijos rūšį ar var-

totojų grupę).
51

 

Siūlome pirmaisiais metais Lietuvoje netaikyti galimybės prekiauti energijos su-

taupymais, nes tai padidintų EEO schemos administravimo kaštus, o esant maţai 

rinkai galimybės prekiauti nauda būtų nedidelė. Schemai sėkmingai veikiant, gali-

ma svarstyti ir energijos sutaupymo prekybos sistemos įdiegimą. 

ESCO įtraukimas turėtų dvejopą naudą: paskatintų ESCO rinkos plėtrą (o tai yra 

viena iš 2012/27/ES direktyvoje pabrėţiamų prioritetinių EVED sričių) ir išspręstų 

problemą dėl ĮŠ kompetencijos ar organizacinių resursų stokos. Be to, tai galimai 

išspręstų galutinių vartotojų nepasitikėjimo energijos tiekėjais problemą. 

Įmonės galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus ir mokėdamos į Nacionalinį energi-

jos efektyvumo fondą, kurį kurti siūloma direktyvoje. Tačiau tokiu atveju dingsta 

EEO schemos, kaip įrankio, turinčio rinkos elementų, privalumai. Nepanaudojama 

ir energijos tiekėjo turima kompetencija, projektų įgyvendinimas sutelkiamas "į 

vienas rankas". 

6.2 Lietuvai siūloma EEO schemos 
administravimo sąranga 

Principinė Lietuvai siūloma EEO schemos administravimo sąranga pateikta pa-

veikslėlyje ţemiau. 

                                                      

 

 
51

 http://www.iea.org/media/workshops/2011/aupedee/Crossley_Swanson.pdf  

http://www.iea.org/media/workshops/2011/aupedee/Crossley_Swanson.pdf
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13 pav. Siūloma EEO schemos administravimo sąranga Lietuvoje 

 

EEO schemos dalyvių funkcijos aprašytos ţemiau. 

LR Vyriausybė nustato bendrą nacionalinį energijos efektyvumo didinimo rodiklį. 

LR Energetikos ministerijos, įgaliotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkci-

jos:  

› nustatyti EEO schema siekiamą BGEST rodiklį, šio rodiklio siekimo grafiką; 

› nustatyti EEO schemos veikimo laikotarpius; 

› nustatyti konkrečias įpareigotąsias šalis, ir įpareigojimus joms atskirais laiko-

tarpiais; 

› nustatyti sankcijų skyrimo ĮŠ principus; 

› nustatyti energijos sutaupymų vertinimo principus; 

› nustatyti EVED priemonių diegimo kaštų, kuriuos patiria reguliuojamos ener-

getikos įmonės kaip įpareigotosios šalys, kompensavimo tvarką; 

Įgyvendinamos 

priemonės 

Tvirti-

na/rengia 

ataskaitą 

Sutartys dėl 

priemonių 

įgyvendinimo 

Įgyvendinamos priemonės 

Ataskaita 

Tvirtina 

/derina 

investicijas 

VĮ Energetikos agentūra  

EEO administratorius 

Įpareigotosios šalys 

(energijos skirstyto-

jai/tiekėjai) 

LR Energetikos ministerija 

Galutiniai energijos vartotojai 

Įrangos pardavėjai ir 

montuotojai 

ESCO įmonės 

Auditoriai/vertintojai 

Kiti 

VKEKK 

LR Vyriausybė 
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› informuoti ĮŠ apie jų įpareigojimus kiekvienam laikotarpiui pagal EEO sche-

mą; 

› nustatyti EEO schemos administratoriaus funkcijas; 

› skirti sankcijas įsipareigojimų nevykdančios ar tinkamai informacijos netei-

kiančioms įpareigotosioms šalims. 

VĮ Energetikos agentūros funkcijos: 

› Sudaryti standartinių EVED priemonių ir jomis pasiekiamų energijos sutau-

pymų katalogą; 

› Patvirtinti metodikas, pagal kurias ĮŠ turi skaičiuoti sutaupymus; 

› Atlikti dalies įgyvendintų priemonių auditą – tikrinti jų įgyvendinimo faktą ir 

kokybę; 

› Kaupti informaciją apie EVED priemonių įgyvendinimo apimtis ir kaštus (at-

skiriant vartotojų kaštus, ĮŠ tiesioginius ir netiesioginius kaštus, iš kitų finan-

savimo šaltinių dengiamus kaštus); 

› Nustatytu daţnumu rengti ir teikti ataskaitas apie pasiektus įpareigotųjų šalių 

tikslus. 

Įpareigotųjų šalių funkcijos: 

› Uţtikrinti EVED priemonių įgyvendinimą pas galutinius vartotojus (apmokėti 

EVED priemonių įgyvendinimą per trečiąsias šalis, organizuoti vartotojų in-

formavimą, atlikti marketinginius veiksmus, parengti ir vykdyti subsidijavimo 

schemas, energijos vartojimo auditus ir pan.); 

› Teikti EEO sistemą administruojančiai institucijai informaciją apie įgyvendin-

tų EVED priemonių apimtis, kaštus (atskirai tiesioginius diegiant priemones ir 

netiesioginius) ir energijos sutaupymus; 

› Teikti pasiūlymus dėl naujų EVED priemonių įtraukimo į standartinių prie-

monių katalogą. 

Be aukščiau aprašytų, EEO schemoje dalyvauja ir energijos vartojimo audito kvali-

fikaciją turintys asmenys, įrangos pardavėjai ir montuotojai, ESCO įmonės, ir kt.. 

Remiantis šalių, kuriose jau veikia EEO schema, patirtimi ir Lietuvoje egzistuojan-

čia atitinkamų sektorių valdymo ir reguliavimo sistema, nagrinėjome įvairias alter-

natyvias institucijas, dėl EEO schemos administravimo funkcijų atlikimo. Pvz., VĮ 

Energetikos agentūra prie Energetikos ministerijos, Valstybinė kainų ir energetikos 

kontrolės komisija (VKEKK), Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (La-

aif). Laaif pagrindinis trūkumas - maţas ĮŠ specifikos supratimas, ypač tarifų srity-

je, bei menkos ţinios energijos vartojimo efektyvumo srityje. Naujos institucijos 
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kurti nesiūloma siekiant optimizuoti esamų institucijų veiklą bei sumaţinti admi-

nistracinius EEO sistemos kaštus. 

Siūloma, kad EEO schemą administruojanti būtų VĮ Energetikos agentūra prie 

Energetikos ministerijos. 

Energetikos agentūros įpareigojimo administruoti EEO schemą privalumai: 

› Patirtis kuriant ir administruojant Savanoriškų susitarimų su energetikos įmo-

nėmis sistemą; 

› Kompetencija energijos vartojimo efektyvumo didinimo pas galutinį vartotoją 

priemonėse (energijos vartojimo auditų schemos administravimas, EVED na-

cionalinių programų, veiksmų planų rengimas). 

6.3 Įpareigojimų sistemos veikimo modelis 

Remiantis aukščiau atlikta analize, kitų šalių patirtimi ir esama Lietuvos Respubli-

kos teisine baze ir nacionalinėmis aplinkybėmis toliau pateikiamas siūlomas EEO 

sistemos veikimo modelis. Šis modelis apima visus būtinus elementus: įpareigotą-

sias šalis ir tikslus, energijos efektyvumo priemones ir tinkamus galutinius vartoto-

jus (naudos gavėjus), energijos sutaupymų vertinimo ir kontrolės tvarką, sankcijas 

uţ įsipareigojimų nevykdymą. 

1. EEO schemos tikslas (BGEST rodiklis) skaičiuojamas neįtraukiant energijos 

vartojimo transporto sektoriuje ir pasinaudojant direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnio 

2 dalyje leistinu 25 proc. sumaţinimu. Tokiu būdu apskaičiuotas EEO schemos 

tikslas 2020 m. (energijos sutaupymų rodiklis BGEST) sudarytų 1004 ktne. Tikslo 

siekimui pasirenkamas linijinis grafikas, t.y. kiekvienais metais įpareigotosios šalys 

turėtų sutaupyti vienodą papildomą energijos kiekį (po 48 ktne). 

2. Įpareigotosios šalys parenkamos energijos skirstytojai, t.y., AB lesto, AB Lietu-

vos dujos ir I ir/ar II grupės centralizuotos šilumos tiekimo įmonės. Nuo 2017 m. 

siūloma svarstyti galimybę įtraukti daugiau įpareigotųjų šalių, apimant maţesnius 

energijos tiekėjus ir transporto kuro pardavėjus. 

3. EVED priemones siūlome leisti diegti visuose sektoriuose, išskyrus įmones, ku-

rios dalyvauja ATL sistemoje, pirmenybę teikiant priemonėms pastatuose ir namų 

ūkiuose. 

4. Siūlome numatyti naujai kuriamą EEO schemą derinti su daugiabučių moderni-

zavimo programa ir Klimato kaitos specialiąja programa, šias priemones numatant 

kaip Alternatyviąsias priemones. Baudos, mokamos ĮŠ dėl įsipareigojimų nevyk-

dymo turėtų būti skirtos šių programų įgyvendinimui. 

5. Energijos sutaupymų energijos tiekėjams diegiant EVED priemones skaičiavimo 

metodikose siūlome numatyti galimybę naudoti bet kurį iš trijų vertinimo metodų, 

priklausomai nuo pasirinktos diegti EVED priemonės. Numatomų energijos sutau-

pymų skaičiavimo metodą naudoti standartinėms EVED priemonėms, numatytoms 
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parengtame kataloge. Matavimų ir inţinerinių vertinimų metodus numatyti naudoti 

jei energijos tiekėjas pasirenka EVED priemonę, kurios nėra standartinių priemo-

nių kataloge. 

6. Reguliuojamiems energijos tiekėjams būtina nustatyti dėl EVED diegimo pati-

riamų kaštų kompensavimo mechanizmą, kuris skatintų siekti ekonomiškai efekty-

vaus EVED priemonių diegimo (pvz., nustatyti ribinę vertę sutaupomam energijos 

vienetui). Siekiant skaidrumo ir adekvataus kompensavimo, reikalinga numatyti, 

kad įpareigotieji energijos tiekėjai teiktų informaciją ne tik apie įgyvendinamus 

sutaupymus, bet ir apie šiems sutaupymams skiriamas investicijas. 

7. EEO schemos administratorius nustato preliminarų energijos taupymo tikslą vi-

sam EEO schemos etapui, ir minimalų rodiklį (tikslo dalį) kiekvieniems metams. 

Metinio minimalaus rodiklio įvedimas reikalingas, kad administratorius galėtų sek-

ti EEO schemos įgyvendinimo paţangą ir laiku reaguoti, jei nacionaliniu lygmeniu 

tikslas būtų įgyvendinamas per lėtai. Tačiau bendrą tikslą įmonei siūlome skaičiuo-

ti kaip akumuliuotą energijos sutaupymą per visą atitinkamą EEO schemos etapą. 

Tokiu būdu jei ĮŠ ankstesniais metais sutaupo daugiau energijos, nei numatyta, tai 

ji laimi, nes per pvz. pirmais metais įgyvendintos EVED priemonės sutaupymai 

skaičiuosis visus etapo metus, o paskutiniais etapo metais įgyvendintos priemonės 

sutaupymai skaičiuosis į jos tikslą tik vienerius metus. 

8. ĮŠ kiekvienais metais iki vasario 28 d. pateikia EEO schemos administratoriui 

atestuoto auditoriaus patvirtintas ataskaitas. Ataskaitoje nurodomas uţ praėjusius 

metus sutaupytas kiekis. Jei sutaupytas kiekis yra maţesnis, nei įpareigojimas, ski-

riamos baudos. Baudos dydis paskelbiamas kasmet iki metų pabaigos, ir galioja 

sekantiems metams. Pirmaisiais metais baudos dydis paskelbiamas pagal Daugia-

bučių namų modernizavimo programą renovuojamų daugiabučių faktiškai patiria-

mus kaštus. Kaštai, patirti diegiant EVED priemones, įtraukiami į energijos skirs-

tymo tarifą, su sąlyga, kad bus neviršytos nustatytos maksimalios investicijos. 

Baudos mokamos iš pelno, ir į tarifą netraukiamos. 
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7 Energijos sutaupymų vertinimo ir 

kontrolės sistema 

ĮŠ kiekvienais metais iki vasario 28 d. EEO administruojančiai institucijai pateikia 

atestuoto auditoriaus patvirtintą energijos sutaupymo ataskaitą apie įgyvendintas 

energijos taupymo priemones ir jų duodamus sutaupymus. Ataskaitą tvirtinta (arba 

rengia, pagal susitarimą su ĮŠ) auditorius, kuriam pagal Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1-148 „Dėl energijos var-

tojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams ir audito atlikimo 

tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams 

procesams ir auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ nuostatas suteikta auditoriaus kvalifikacija. Jei įgyvendintos energi-

jos taupymo priemonės, maţinančios energijos vartojimą pramoniniuose procesuo-

se, asmeniui turi būti suteikta auditoriaus kvalifikacija energijos vartojimo auditui 

atlikti pramonėje, visais kitais atvejais pakanka auditoriaus kvalifikacijos atlikti 

energijos vartojimo auditą pastatuose. 

Atestuotas auditorius turėtų patikrinti ar priemonė faktiškai yra įgyvendinta (tikri-

namas pats įgyvendinimo faktas priemonės įdiegimo vietoje, arba pagal dokumen-

tus, pvz., priėmimo naudoti aktus), paskaičiuoti priemonės duodamus energijos 

sutaupymus, nurodyti priemonės gyvavimo laikotarpį (atitinkamai duodamų sutau-

pymų laikotarpį). 

Energetikos agentūra pasirinktinai turi turėti galimybę patikrinti ataskaitas ir/arba 

ataskaitoje nurodytų atskirų priemonių sutaupymo skaičiavimus. Nustačius, kad 

atestuotas auditorius neteisingai įvertino energijos priemonės duodamus sutaupy-

mus, numatomos sankcijos - įspėjimas, atestato galiojimo sustabdymas, atestato 

galiojimo panaikinimas. 

Siekiant įteisinti aukščiau aprašytą energijos sutaupymo kontrolės sistemą reikalin-

ga koreguoti Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams pro-

cesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrengi-

niuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir ates-

tavimo tvarkos aprašą (Ţin., 2012, Nr. 93-4830). 

Energijos sutaupymo vertinimo metodai aprašyti 4.5 skyriuje. 
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8 Sankcijos įpareigotosioms šalims už 

įpareigojimų neįvykdymą 

Kadangi Lietuvai įsipareigojimas dėl BGEST rodiklio yra privalomas, efektyvus 

sankcijų mechanizmas yra būtinas, tam, kad būtų uţtikrinamas BGEST rodiklio 

įgyvendinimas. 

Uţ įsipareigojimų nevykdymą siūloma nustatyti baudas. Baudos nustatomos kiek-

vienais metais ir viešai paskelbiamos iki sausio 1 d. Bauda turi būti nustatyta Litais 

uţ kiekvieną nepasiektą sutaupymą (Lt/kWh). 

Surinktos baudos turi būti skirtos Alternatyvių energijos vartojimo efektyvumą di-

dinančių priemonių (ţr. 5 skyrių) įgyvendinimui. T.y., surinktos baudos turi būti 

nukreipiamos Daugiabučių namų modernizavimo ir/ar Klimato kaitos specialiosios 

programos įgyvendinimui. 

Kadangi surinktos iš baudų lėšos daugiausia būtų skirtos daugiabučių namų mo-

dernizavimui, baudos dydį siūloma nustatyti tokį, kokia yra investicijos Lt/kWh 

daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendi-

nimui pagal Daugiabučių namų modernizavimo programos faktinius duomenis. 

Siekiant, kad ĮŠ nesirinktų mokėti baudas, o būtų suinteresuotos pačios įgyvendinti 

arba organizuoti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendini-

mą, siūloma, kad įpareigotosios šalys negalėtų įtraukti baudų į tarifą (tuo tarpu iš-

laidos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimui būtų 

traukiamos į tarifą). 
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9 Pasiūlymai dėl teisės aktų pakeitimų ar 

naujų teisės aktų, būtinų Energijos 

vartojimo efektyvumo įpareigojimų 

sistemos įgyvendinimui 

Siekiant įvertinti reikalingus teisės aktų pakeitimus bei naujų teisės aktų poreikį 

buvo perţiūrėta visa eilė energetikos, elektros, šilumos ir gamtinių dujų sektorių 

reglamentuojančių teisės aktų. Perţiūrėtų teisės aktų sąrašas pateiktas C priede. 

Teisės aktų nuostatos buvo perţiūrimos pagal šias temas: 

1. Teisės aktuose naudojamos sąvokos, atitikimas EEO sistemos tikslams 

2. Įpareigotųjų šalių, šiuo atveju - skirstymo sistemos operatorių, arba šilumos 

tiekimo licenciją turinčių įmonių teisės aktuose nustatytos teisės ir pareigos 

3. Energijos perdavimo tarifų (kainų) reglamentavimas, apribojimai dėl papil-

domų kaštų, tiesiogiai nesusijusių su energijos skirstymo ir(ar) tiekimo veikla, 

įtraukimo į tarifą (kainą). 

Įstatymai, kuriuos reikalinga koreguoti, yra Energetikos įstatymas ir Šilumos ūkio 

įstatymas. Visi kiti koreguotini teisės aktai yra ţemesnio lygmens, daugiausia - 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tvirtinamos metodikos. 

9.1 Energetikos įstatymo pakeitimai 

2 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 35 dalimi  

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 35 dalimi: 

Energijos vartojimo efektyvumas – sukurto darbo rezultato, paslaugų, pre-

kių ar gautos energijos ir energijos išteklių ir (arba) energijos sąnaudų santykis.
52

 

 

                                                      

 

 
52

 Pagal Efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo stebėsenos taisykles 
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3 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 36 dalimi  

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 36 dalimi: 

„36. Sutaupyta energija – sutaupytos energijos ir (ar) energijos išteklių
53

 

kiekis, kuris nustatomas matuojant ir (arba) įvertinant suvartojimą prieš tai ir po to, 

kai buvo įgyvendinta energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonė, tuo pa-

čiu uţtikrinant suvartoto energijos kiekio normalizavimą atsiţvelgiant į išorės sąly-

gas, darančias poveikį energijos vartojimui.“ 

 

4 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 37 dalimi  

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 37 dalimi: 

„37. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas – energijos vartojimo 

efektyvumo padidėjimas dėl technologinių, elgsenos ir (arba) ekonominių poky-

čių.“
54

 

 

5 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 38 dalimi  

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 38 dalimi: 

„38. Politikos priemonė – reguliavimo, finansinė, fiskalinė, savanoriška ar-

ba informacijos teikimo priemonė, oficialiai nustatyta ir įgyvendinama siekiant 

sukurti palankias sąlygas, nustatyti reikalavimus ar paskatas, kurie būtų palankūs 

tam, kad rinkos dalyviai teiktų ir įsigytų energetines paslaugas ir imtųsi kitų energi-

jos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių.“ 

 

6 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 39 dalimi  

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 39 dalimi: 

Energetinė paslauga – paslaugos teikėjo veiksmas ar serija veiksmų, kurių 

rezultate paslaugos gavėjo objektuose, technologiniuose procesuose ir (ar) įrengi-
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 pagal Energetikos įstatymą:  

 Energija – elektros energija ir (ar) šilumos energija. Energija yra laikoma preke. Šio įsta-

tymo tikslais energijai priskiriamos ir gamtinės dujos. 

Energijos sąvoka neapima energijos išteklių, išskyrus gamtines dujas. Neapima ir kuro 

transporte. Tad papildomai reikia naudoti ir energijos išteklių sąvoką. Nebent bus keičiama 

pati energijos sąvoka energetikos įstatyme. 
54

 Stebėsenos taisyklėse yra sąvoka: Energijos vartojimo efektyvumo didinimas – energijos 

vartojimo efektyvumo didinimas dėl technologinių, galutinių energijos vartotojų veiksmų ir 

(arba) ekonominių pokyčių.  

Kiek kitokia sąvoka nei Direktyvoje, todėl įtraukus į Energetikos įstatymą, reikės keisti ir 

Stebėsenos taisykles.  
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niuose atsirado patikrinamas ir išmatuojamas ar apskaičiuojamas energijos vartoji-

mo efektyvumo padidėjimas ar sutaupyta energijos.
55

 

 

7 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 40 dalimi  

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 40 dalimi: 

„40. Energetinių paslaugų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis 

energetines paslaugas arba kitas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemo-

nes galutinio vartotojo įrenginiams ar galutinio vartotojo patalpose.“
56

 

 

8 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 41 dalimi  

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 41 dalimi: 

„41. Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistema – sistema, uţ-

tikrinanti, kad įpareigotosios šalys pasiektų joms nustatytą energijos suvartojimo 

taupymo tikslą.“ 

 

9 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 42 dalimi  

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 42 dalimi: 

„42. Įpareigotoji šalis – asmuo, kuris verčiasi energijos skirstymo, perda-

vimo ir (ar) tiekimo veikla,
57

 ir kuriam, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 
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 Pagal Direktyvą: Energetinė paslauga – fizinė nauda, naudingumas ar gėrybė, sukuriami 

derinant energiją su energetiškai efektyvia technologija ar veiksmu, kuris gali apimti eksp-

loatavimą, techninę prieţiūrą ir kontrolę, būtinus teikiant paslaugą, kuri teikiama pagal su-

tartį ir kurios teikimo įprastinėmis sąlygomis atsirado patikrinamas ir išmatuojamas ar ap-

skaičiuojamas energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas ar sutaupyta energijos. 

Pagal Efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo stebėsenos taisykles: Energetinė 

paslauga – patikrinama ir išmatuojama arba apskaičiuojama fizinė nauda, naudingumas ar 

gerovė, gaunami iš energijos išteklių ir (ar) energijos vartojimo energetiškai efektyviuose 

technologiniuose procesuose ir įrenginiuose ir (ar) energijos vartojimo efektyvumą didi-

nančių veiksmų, kurie gali apimti inţinerinių sistemų, inţinerinių tinklų ir (ar) statybinių 

konstrukcijų eksploatavimą, prieţiūrą ir kontrolę, reikalingą paslaugai teikti.  

Abejos sąvokos yra tiesioginis vertimas iš anglų kalbos, kur pagal prasmę paslauga prilygi-

nama sukurtam produktui (naudai), tačiau paslauga - tai veiksmas, kurio rezultate sukuria-

ma naudingumas ar gerovė. Pavyzdţiui, iš wikipedijos, paslaugos apibrėţimas: Paslauga – 

bet kuri veikla ar nauda, kurią viena šalis gali pasiūlyti kitai ir kuri yra nemateriali bei nega-

li tapti nuosavybe. Paslaugos teikimas gali būti susijęs arba nesusijęs su materialiu produk-

tu. Paslaugų atlikimo metu gerinama paties paslaugos gavėjo, jo turimo turto ar jo vykdo-

mos veiklos arba kartais aplinkos kokybė ar stabdomas jų blogėjimas. 
56

 Jei ši sąvoka bus taikoma tik įsipareigojimų sistemai, tada reikia palikti apribojimą dėl 

galutinio vartotojo. Bet jeigu paslauga teikiama pvz., CŠT katilinėj, tada ši sąvoka nebetin-

ka, ir reiktų koreguoti. 
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nustatyta tvarka, yra privaloma Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sis-

tema ir nustatomas energijos suvartojimo taupymo tikslas.“  

10 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 43 dalimi  

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 43 dalimi: 

Galutinis energijos vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant uţ-

sienio juridinio asmens ar kitos organizacijos atstovybę ar Lietuvoje įsteigtą filialą, 

kuris įsigyja energijos išteklių ar energijos savo poreikiams tenkinti.
58

 

 

10 straipsnis. Įstatymo papildymas 27
1
 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 27
1
 straipsniu:  

„27
1
 straipsnis. Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų 

sistema
59

 

1. Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistema turi uţtik-

rinti, kad įpareigotosios šalys iki 2020 m. gruodţio 31 d. sutaupytų energijos 

kiekį, atitinkantį Direktyvoje 2012/27/ES nustatytus reikalavimus. Kiekvie-

nai įpareigotajai šaliai nustatomas konkretus energijos suvartojimo taupymo 

tikslas. 

                                                                                                                                       

 

 
57

 Energijos skirstymas yra apibrėţtas energetikos ir gamtinių dujų įstatymuose, o šilumos 

sektoriuje - yra perdavimas ir tiekimas. Kadangi konkrečios ĮŠ nustatomos ministro įsaky-

mu, tai įstatyme gali būti ir bendra sąvoka, nesukonkretinat, kas yra ĮŠ. 
58

 Pagal Energetikos įstatymą 19. Energijos vartotojas (toliau – vartotojas) – asmuo, kurio 

įrenginiai yra prijungti prie energetikos įmonių valdomų energetikos objektų ir kuris perka 

energiją vartojimo tikslams. Ši sąvoka apima ir pirminės, ir galutinės energijos vartotoją, ir 

neapima energijos išteklių. Todėl EEO sistemos tikslais reiktų įvesti ir galutinio energijos 

vartotojo sąvoką.  

 Galutinio energijos vartotojo sąvoka pasiūlyta kaip ir Efektyvaus energijos išteklių ir ener-

gijos vartojimo stebėsenos taisyklėse 
59

 Energetikos įstatyme, apibrėţiant EEO sistemą reikia dėti tik būtinus reikalavimus, ir 

bendrus kadangi visi kiti dalykai bus nustatomi poįstatyminiais teisės aktais. Įstatymu su-

teikiami įgaliojimai EEO sistemą administruojančiai institucijai nustatyti visus EEO siste-

mos elementus, ir to pakanka.  

Negalima dėti bendro tikslo skaitinės reikšmės, kadangi jis dar bus derinamas, ir gali kisti. 

Taip pat, įpareigotųjų šalių procentas skiriasi, ir nebūtinai kiekvienai šaliai nustatomas 1,5 

proc. nuo jų tiekiamo energijos kiekio. 

Energijos skirstymo sistemos operatorius neparduoda energijos tiesiogiai vartotojams, nes 

vartotojų sutartys yra su energijos tiekėju. Tuo tarpu siūloma įpareigotoji šalis - skirstymo 

sistemos operatorius. Tačiau ateityje, gali būti įtraukiami ir energijos tiekėjai. Todėl įstaty-

me svarbu neuţdėti apribojimų, pavyzdţiui, tokių kaip "kasmet energijos vartotojams par-

duodamo kiekio". Įstatymu suteikiamas įgaliojimas administruojančiai institucijai nustatyti 

ĮŠ, todėl Energetikos įstatyme nereikia detalizuoti.  
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2. Energetikos ministerija, siekdama šio straipsnio 1 dalyje nurodyto 

tikslo ir vadovaudamasi šiame straipsnyje numatytais bendraisiais reikala-

vimais: 

2.1. nustato energijos suvartojimo taupymo tikslą kiekvieniems me-

tams; 

2.2. nustato Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos 

laikotarpius ir tvarką; 

2.3. kiekvienais metais nustato konkrečias įpareigotąsias šalis ir 

joms skirtą energijos suvartojimo taupymo tikslo dalį ir atitinkamai infor-

muoja įpareigotąsias šalis apie jų įpareigojimus kiekvienam laikotarpiui pa-

gal Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemą; 

2.4. nustato sankcijų skyrimo įpareigotosioms šalims tvarką ir skiria 

sankcijas įsipareigojimų nevykdančios ar tinkamai informacijos neteikian-

čioms įpareigotosioms šalims; 

2.5. nustato energijos sutaupymų vertinimo tvarką; 

2.6. nustato Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos 

administratoriaus funkcijas; 

2.7. nustato aiškią sutaupyto energijos kiekio matavimo, kontrolės ir 

tikrinimo sistemą. Matavimai, kontrolė ir tikrinimas atliekami nepriklauso-

mai nuo įpareigotųjų šalių; 

2.8. tvirtina standartinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonių sąrašą; 

2.9. nustato Įpareigotųjų šalių išlaidų uţ energijos vartojimo efekty-

vumo didinimo priemonių diegimą kompensavimo pricipus.
60

 

                                                      

 

 
60

 Negalima įstatyme numatyti, kad išlaidos įtraukiamos į tarifą (kainą). Šilumos ūkio, 

Elektros bei gamtinių dujų įstatyme naudojama energijos kainos sąvoka, rečiau-tarifas. 

Bendrai galima sakyti, kad yra skirstymo kaina, šilumos perdavimo kaina, balansavimo 

kaina, ir pan. 

Elektros energetikos ir gamtinių dujų įstatyme nėra apribojimų dėl šių išlaidų įtraukimą į 

skirstymo tarifą. 

Tuo tarpu Šilumos ūkio įstatyme yra apribojimas dėl šių išlaidų įtraukimo į tarifą, ir įtrau-

kus šią nuostatą į energetikos įstatymą atsiras prieštaravimas tarp dviejų įstatymų. Iš Šilu-

mos ūkio įstatymo <...>  ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto vandens tieki-

mo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ar karšto vandens kainas. > 

Reiktų taisyti Šilumos ūkio įstatymą. Tokiu atveju visi kaštų įtraukimai į tarifą būtų spren-

dţiami poįstatyminiais teisės aktais, daugiausia - VKEKK metodikomis. 
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3. Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemą Energetikos 

ministerijos pavedimu administruoja Valstybės įmonė Energetikos agentūra. 

4. Šio straipsnio 1 dalies tikslais, remiantis objektyviais ir nediskri-

minaciniais kriterijais, skiriamos įpareigotosios šalys. Įpareigojimui įvykdy-

ti reikiamą sutaupyti energijos kiekį įpareigotosios šalys uţtikrina tarp galu-

tinių energijos vartotojų. Tai jos daro teikdamos energetines paslaugas arba 

per energetinių paslaugų teikėjus. 

5. Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistema perţiūrima 

ne rečiau kaip kas trejus metus. 

9.2 Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai 

16 straipsnio
61

 Atsakomybė už atsiskaitomuosius šilumos ir karš-

to vandens apskaitos prietaisus papildymas ir pakeitimas. 

Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip 

3. Daugiabučiuose namuose, jeigu yra techninės galimybės ir varto-

tojai pageidauja, šilumos tiekėjai gali įrengti įrengia vartotojo bute ar kitose 

patalpose suvartotos šilumos apskaitos prietaisus tiekimo–vartojimo ribos 

vietoje. Šių apskaitos prietaisų įrengimo, prieţiūros ir patikros sąnaudos 

įtraukiamos į šilumos pardavimo kainas arba nustatomas atskiras mokestis 

tik atitinkamos grupės vartotojams. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudo-

jami atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais nustatytam šilumos kie-

kiui paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams. 

 

20 straipsnio. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiū-

ra pakeitimas
62
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 Viena iš pagrindinių numatomų energijos taupymo priemonių yra individualaus šilumos 

reguliavimo ir apskaitos įrengimas, reikalinga panaikinti kliūtis šių apskaitos prietaisų įren-

gimui. Šio straipsnio 3 dalyje numatyta, kad "Daugiabučiuose namuose, jeigu yra techninės 

galimybės ir vartotojai pageidauja, šilumos tiekėjai įrengia vartotojo bute ar kitose patalpo-

se suvartotos šilumos apskaitos prietaisus tiekimo–vartojimo ribos vietoje."  -  praktikoje 

sudėtingai taikomas perteklinis reikalavimas dėl vartotojo pageidavimo. Todėl siūloma nai-

kinti šį apribojimą.  
62

  Šitą punktą reikalinga koreguoti, jeigu šilumos tiekėjams bus suteikta teisė patiems įgy-

vendinti EEO schemos priemones, tame tarpe pastato šildymo ir karšto vandens sistemose.   
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Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį pripaţinti netekusia galios. 

 

32 straipsnis. Šilumos kainodara 

Pakeisti 32 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip: 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindţiamos tiekėjo būtinomis (valstybės 

normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadi-

nių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, 

prieţiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) uţ šilumą ir (ar) karštą van-

denį parengimo ir pateikimo vartotojams, bei apskaitos bei energetinių paslaugų 

sąnaudomis. Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) 

karšto vandens tiekimo ir (ar) energetinių paslaugų teikimo veikla, negali būti 

įtraukiami į šilumos ar karšto vandens kainas. Į šilumos ar karšto vandens kainas 

negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo 

(įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis.
63

 Apyvartinių taršos 

leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas 

Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

9.3 Reikalingi nauji teisės aktai 

› Energetikos ministro įsakymas dėl įpareigotųjų šalių ir joms skirtos energijos 

suvartojimo taupymo tikslo dalies nustatymo 

› Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos aprašas (toliau - Apra-

šas) 

Sudaro prielaidas įgyvendinti Direktyvoje nustatytus tikslus, reglamentuoja 

energijos vartojimo efektyvumo sistemos dalyvių funkcijas, nustato jų teises ir 

pareigas 

› Sutarčių dėl energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimo standartinės sąly-

gos (kaip atskiras teisės aktas, arba kaip Aprašo priedas) 

Nustato energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimo 

tvarką, įpareigotosios šalies atsiskaitymo uţ paslaugas tvarką, šalių (įpareigo-

tosios šalies, galutinio vartotojo ir faktiškai energijos vartojimo efektyvumo 

                                                                                                                                       

 

 

20 str. 2 dalis"2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priţiūrėtoju (eksploatuotoju) 

negali būti šilumos tiekėjas ar asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais, ar šilu-

mai gaminti naudojamo kuro, šilumos tiekimo veiklai naudojamų apskaitos prietaisų ga-

mintojai, taip pat asmenys, kurie verčiasi šilumai gaminti naudojamo kuro didmenine ar 

maţmenine prekyba, ar asmenys, kartu su išvardytais asmenimis priklausantys susijusių 

ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą." 

 
63

 Kadangi priemonės, susijusios su vidaus šildymo ir karšto sistemų pertvarkymo numato-

mos kaip pagrindinės EEO schemos priemonių, reikia numatyti galimybę įtraukti šias są-

naudas į šilumos kainą. Kokiu būdu įtraukti, ir kokie taikomi apribojimai, bus nustatyti 

VKEKK metodikomis.   
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didinimo priemones įgyvendinančios šalies) teises, pareigas ir atsakomybę uţ 

įsipareigojimų nevykdymą, prašymų ar skundų nagrinėjimo ir ginčų sprendi-

mo tvarką, sutarties galiojimo terminą, jos keitimo ar nutraukimo sąlygas ir 

tvarką. 

› Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sąrašas (kaip atskiras 

teisės aktas, arba kaip Aprašo priedas) (sąrašo pavyzdys pateikiamas Priede F) 

› Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įtraukimo į Energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sąrašą tvarka 

› Individualios apskaitos įdiegimo taisyklės (kadangi individualios apskaitos 

įdiegimas siūlomas kaip viena iš taupymo priemonių, turi būti nustatomi vie-

nodi reikalavimai, kad tik tuos reikalavimus atitinkantys individualios apskai-

tos projektai būtų uţskaitomi EEO schemoje) 
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10 Naudojamų sutrumpinimų sąrašas 

 

AEI atsinaujinantys energijos ištekliai 

ATL apyvartinių taršos leidimų (sistema) 

BGEST(R) bendras galutinio energijos suvartojimo taupymo (rodiklis) 

BSS baltųjų sertifikatų sistema 

EEO 
Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimai (angl. energy 

efficiency obligations) 

ES Europos Sąjunga 

ESCO energinių paslaugų bendrovė (angl. energy service company) 

EVED(P) 
energijos vartojimo efektyvumą didinanti (priemonė) 

energijos vartojimo efektyvumą didinančios (priemonės) 

ĮŠ įpareigotosios šalys 

NES2012 

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija patvirtin-

ta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birţelio 26 d. nutari-

mu Nr. XI-2133 

NOEVE(T) 
nacionalinis orientacinis energijos vartojimo efektyvumo (tiks-

las) 

tne tonos naftos ekvivalento 

VKEKK Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 

 



  
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 

 

72 

11 Šaltinių sąrašas 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES Dėl energijos vartojimo 

efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei 

kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB. 

Commision Staff  Working Document. Interpretative note on Directive 

2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 

2010/30/EC, and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC. Article 7: Ener-

gy Efficiency Obligation Schemes. 2013. 

eceee and RAP( 2012). Report on Energy Efficiency Obligation schemes. Cited at: 

http://www.eceee.org/EED/Rap-ESO-report  

eceee, Eoin Lees. 2012. Energy efficiency obligations - the EU experience. Cited 

at: http://www.eceee.org/press/2012/energy-efficiency-obligations-the-EU-

experience/resolveuid/bf45556b241774005c8e990bb7ce36ca   

Joint European Commission and eceee seminar on Energy Efficiency Obligations 

(2011). Seminar materials available at: http://www.eceee.org/eceee_events/energy-

efficiency-obligations   

JRC (2010). Voluntary agreements in the fields of Energy Efficiency and emission 

reduction: review and analysis of the experience in member states of the European 

Union. Cited at: 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2010_05_jrc_va_study.pdf   

JRC (2010). Financing Energy Efficiency: Forging the Link between Financing 

and Project Implementation. Cited at: 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/doc/financing_energy_efficiency.pdf   

JRC (2009). Energy Saving obligations and tradable white certificates. Cited at:  

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2009_12_jrc_white_certificates.p

df  

Savanoriškų susitarimų sudarymo tvarkos aprašas (Ţin., 2009, Nr. 133-5803). 



  
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 

 

73 

Efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo stebėsenos taisyklės (Ţin., 

2008, Nr. 83-3296). 

Valstybės mastu sutaupyto energijos kiekio skaičiavimo taisyklės (Ţin., 2009, Nr. 

43-1695). 

Lees, E. (2012). Energy efficiency obligations–the EU experience. Report commis-

sioned by eceee under a contract from the European Commission's DG Energy. 

European Council for an Energy Efficient Economy: March 2012. 

The Regulatory Assistance Project. (2012). Best Practices in Designing and Imp-

lementing Energy Efficiency Obligation Schemes. Research Report Task XXII of 

the International Energy Agency Demand Side Management Programme. 

Suna, D., & Haas, R. (2012). Analysis of energy saving obligations for utilities in 

European implementing countries. 

Moser, S. (2012). Experts’ opinion on Energy Saving Obligations per se and their 

optimal design elements in particular. 

Lietuvos Energetikos institutas. (2012). Tyrimas „Dėl pasirengimo įgyvendinti 

2010 m. geguţės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/31/ES dėl 

pastatų energetinio naudingumo“ 

UAB „COWI Baltic”. (2009). Mokslinis tiriamasis darbas „Nacionalinės energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų programos įgyvendinimo analizė 

ir pasiūlymų dėl šios programos ir jos įgyvendinimo priemonių 2011–2015 metams 

parengimas“ 

Lietuvos Energetikos institutas. (2008). Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

stebėsenos sukūrimas. 

UAB „COWI Baltic”. (2007). Taikomasis mokslinis darbas (Studija) „Finansinių 

instrumentų naudojimo energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams įgy-

vendinti galimybių analizė ir tokių projektų finansavimo schemų parengimas“. 

UAB „Ekostrategija”. (2006). Mokslinio tiriamojo darbo “Energijos vartojimo 

efektyvumo potencialo atskiruose Lietuvos ūkio sektoriuose analizė ir rekomenda-

cijų, atsiţvelgiant į ES teisės aktų reikalavimus, dėl energijos vartojimo efektyvu-

mo didinimo bei šio didinimo veiksmų plano projekto parengimas” 

Paolo Bertoldi, Silvia Rezessy, Jillian Anable, Patrick Jochem & Vlasis 

Oikonomou (2011): Energy Saving Obligations and White Certificates: Ideas and 

Considerations for the Transport Sector, International Journal of Sustainable 

Transportation, 5:6, 345-374, http://dx.doi.org/10.1080/15568318.2010.545472 

Antrasis energijos efektyvumo veiksmų planas, 

http://www.ena.lt/doc_atsi/Veiksmu_planas.pdf 

http://dx.doi.org/10.1080/15568318.2010.545472
http://www.ena.lt/doc_atsi/Veiksmu_planas.pdf


  
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 

 

74 

Dr. Romanas Savickas. (2013): Prezentacija "faktinis energijos vartojimas pasta-

tuose 

 



  
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 

 

75 

 

Priedas A Įmonių atsakymų į klausimyną apžvalga 

 1. Ar jūsų įmonė jau dabar diegia 
(ar yra diegusi) kokias nors 
energijos taupymo priemones 
pas galutinius vartotojus? Ko-
kias?  

2. Kokias matote jūsų sektoriaus 
įmonių finansines galimybes ir 
kliūtis tiesiogiai dalyvauti die-
giant energijos vartojimo efekty-
vumo didinimo priemones pas 
galutinį vartotoją? 

3. Kokias matote jūsų sektoriaus 
įmonių organizacines ar teisines 
galimybes ir kliūtis tiesiogiai 
dalyvauti diegiant energijos var-
tojimo efektyvumo didinimo 
priemones pas galutinį vartoto-
ją? 

4. Kokias matote jūsų sektoriaus 
įmonių technines galimybes ir 
kliūtis tiesiogiai dalyvauti die-
giant energijos vartojimo efekty-
vumo didinimo priemones pas 
galutinį vartotoją? 

5. Kokias energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones 
galutinių vartotojų pusėje Jūsų 
įmonė planuotų diegti, jei taptų 
įpareigotąja šalimi naujoje Ener-
gijos vartojimo efektyvumo didi-
nimo įpareigojimų schemoje? 

AB LESTO Mūsų įmonė turi planą automatizuo-
ti visus el. energijos apskaitos prie-
taisus, įrengtus objektuose kurių 
leistinoji naudoti galia viršija 80kW. 
Šiuos darbus preliminariai planuo-
jame baigti iki 2014 metų pabaigos. 
Šiuo metu turime įdiegę apie 24000 
automatizuotų elektros apskaitos 
prietaisų. Tokius klientus aptarnau-
jantys nepriklausomi el. energijos 
tiekėjai turi galimybę naudojantis 
LESTO paslaugomis pasiekti šių 
objektų valandinius el. energijos 
sunaudojimus, ir taip pasiūlyti klien-
tams produktus susijusius su el. 
energijos naudojimo maţinimu arba 
pikų perkėlimų į palankesnius tari-
fus.  

Tikrai matome galimybes dalyvauti 
didinant galutinių vartotojų energe-
tinį efektyvumą. LESTO jau trečius 
metus iš eilės surengė konferenciją 
verslo klientų energetiniam efekty-
vumui didinti, taip pat rengia pana-
šius projektus mokyklose, daugia-
bučiuose namuose bei skatina gy-
ventojus naudoti energiją efektyviai 
neinvestuodama į papildomą įran-
gą. Daugiau informacijos apie 
LESTO vykdomus projektus – 
www.lesto.lt, www.tiekkiekreikia.lt. 
Šią veiklą traktuojame kaip korpora-
tyvinę socialinę atsakomybę, ir 
dabartinės mūsų galimybės apsiri-
boja ties ja. Norėdami eiti į platesnį 
automatizuotų el. energijos apskaitų 
vartojimą, ir/arba protingo namo 
sprendimus leidţiančius vartotojui 
gauti pilną informaciją ar kietosio-
mis priemonėmis valdyti jo suvarto-
jimą, turėtumėme keisti reguliavimo 
sistemą, nes dabar LESTO kaip 
skirstomojo tinklo operatoriaus 
skatinimas nėra susijęs su energe-
tinio efektyvumo didinimu, todėl 
finansiškai prisidėdama prie tokių 
iniciatyvų bendrovė patirtų nuostolį. 

Pagal dabar galiojančius teisės 
aktus, Skirstomųjų tinklų operato-
rius yra atsakingas  uţ   jam pri-
klausančius  skirstomuosius  tink-
lus  nuo  perdavimo    tinklų įrengi-
nių  prijungimo taško iki vartotojų ar 
gamintojų  įrenginių prijungimo  
taško  ir uţ jų saugumą, patikimu-
mą,   eksploatavimą, prieţiūrą,  
valdymą  bei  plėtojimą  pagal  
skirstomųjų    tinklų naudotojų  po-
reikius, taip pat uţ elektros energi-
jos  persiuntimą vartotojams  skirs-
tomaisiais  tinklais,  persiunčiamos   
elektros energijos kokybę bei per-
siunčiamos elektros energijos ap-
skaitą ir jos diegimą.  
Šiuo metu pagal elektros energeti-
kos įstatymo 35 str. Bei kitas nuo-
statas į skirstomųjų tinklų operato-
riaus licencijuojamą veiklą (ir atitin-
kamai mūsų kaštus bei tarifus) 
investavimas į energijos efektyvu-
mo priemones, skirtas galutiniams 
vartotojams, nėra įtrauktas, taigi ir 
dėl patiriamų kaštų, jeigu tokių būtų 
reikšmingai daug, tikėtina kad 
VKEKK priimtų sprendimą  neį-
traukti šių kaštų į tarifus. Todėl 
šiandien būtina sąlyga plačiu mastu 
atlikti tokias investicijas būtų įstaty-
mu mums priskirtos funkcijos, nu-
kreiptos į galutinius vartotojus. 

Šiandien mūsų įmonė nėra išban-
dţiusi automatizuotų el. energijos 
apskaitos prietaisų diegimo pas 
maţesnius vartotojus technologijų 
taip plačiai, kad galėtų numatyti 
technines kliūtis diegimo procese. 
Taip pat nesame išbandę ir kitų 
efektyvumą skatinančių priemonių. 
Ţinome, kad dabartiniai mūsų ITT 
pajėgumai neleistų didelės automa-
tizuotų el. energijos apskaitos prie-
taisų plėtros, todėl tą galime iš karto 
numatyti kaip kliūtį. 

Šiandien jokių patvirtintų planų 
neturime, tačiau remdamiesi ge-
riausia europine praktika galime 
pasakyti kad tarp efektyviausių 
priemonių būtų automatizuotų el. 
energijos apskaitos prietaisų plėtra, 
vidaus elektros energijos stebėse-
nos ekranų ir/ar šios informacijos 
pateikimas išmaniųjų technologijų 
pagalba plėtra, paţymint, kad mūsų 
įmonė neturi jokių konkrečių planų 
ir/ar finansinių priemonių šioms 
priemonėms diegti. 

http://www.lesto.lt/
http://www.tiekkiekreikia.lt/
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 1. Ar jūsų įmonė jau dabar diegia 
(ar yra diegusi) kokias nors 
energijos taupymo priemones 
pas galutinius vartotojus? Ko-
kias?  

2. Kokias matote jūsų sektoriaus 
įmonių finansines galimybes ir 
kliūtis tiesiogiai dalyvauti die-
giant energijos vartojimo efekty-
vumo didinimo priemones pas 
galutinį vartotoją? 

3. Kokias matote jūsų sektoriaus 
įmonių organizacines ar teisines 
galimybes ir kliūtis tiesiogiai 
dalyvauti diegiant energijos var-
tojimo efektyvumo didinimo 
priemones pas galutinį vartoto-
ją? 

4. Kokias matote jūsų sektoriaus 
įmonių technines galimybes ir 
kliūtis tiesiogiai dalyvauti die-
giant energijos vartojimo efekty-
vumo didinimo priemones pas 
galutinį vartotoją? 

5. Kokias energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones 
galutinių vartotojų pusėje Jūsų 
įmonė planuotų diegti, jei taptų 
įpareigotąja šalimi naujoje Ener-
gijos vartojimo efektyvumo didi-
nimo įpareigojimų schemoje? 

AB „Lifosa“ AB „Lifosa“ be fosforinių trąšų ga-
mybos dar yra šilumos ir elektros 
energiją gaminanti bendrovė, kurios 
galutiniai vartotojai yra ne tik uţ jos 
ribų, bet ir jos teritorijoje esantys 
cechai (skyriai). Cechuose (sky-
riuose) planingai diegiamos energi-
jos taupymo priemonės – keičiamos 
kondensatorių baterijos transforma-
torinėse pastotyse,  elektros pava-
ros montuojamos su daţnio keitik-
liais, atliekamas cechų (skyrių) 
pastatų ir statinių sienų šiltinimas, 
langų keitimas, lempučių keitimas 
efektyviosiomis. 

Finansavimo galimybės diegiant 
energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemones AB „Lifosa“ 
teritorijoje esančiuose cechuose 
(skyriuose) derinamos su bendro-
vės akcininkės, Rusijos kompanijos 
„EuroChem“ direkcijomis, sudaromi 
darbų planai, tvirtinami finansavimo 
biudţetai. 
AB „Lifosa“ tiesiogiai dalyvauti die-
giant energijos vartojimo efektyvu-
mo didinimo priemones pas galutinį 
vartotoją, esantį bendrovės teritori-
joje, kliūčių neturi. 
AB „Lifosa“ neturi finansinių galimy-
bių tiesiogiai dalyvauti diegiant 
energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemones pas galutinį 
vartotoją uţ bendrovės teritorijos 
ribų. 

AB „Lifosa“ dirba kvalifikuoti vado-
vaujantys ir inţinieriniai – techniniai 
darbuotojai, todėl bendrovė turi 
visas organizacines ir teisines gali-
mybes tiesiogiai dalyvauti diegiant 
energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemones pas galutinį 
vartotoją, esantį jos teritorijoje. 

AB „Lifosa“ yra pakankamai apsirū-
pinusi net tik darbo jėga, bet ir te-
chninėmis priemonėmis, sudaran-
čiomis technines galimybes tiesio-
giai dalyvauti diegiant energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones pas galutinį vartotoją, 
esantį jos teritorijoje. 
 
 

Tolimesnis planingas energijos 
taupymo priemonių diegimas –  
elektros pavarų modernizavimas, 
įdiegiant daţnio keitiklius, efekty-
vesnių šviesos šaltinių diegimas, 
galios koeficiento gerinimas maţi-
nant nuostolius tinkluose, cechų 
(skyrių) pastatų ir statinių sienų 
šiltinimas, langų keitimas, lempučių 
keitimas efektyviosiomis. 

AB „Akmenės 
cementas” 

mūsų įmonė jokių energijos taupymo priemonių pas galutinius vartotojus nediegia. 

Energijos tieki-
mas UAB 

Įmonė šiuo metu įgyvendina piloti-
nius projektus. Pas savo klientus 
įdiegėme partnerių įrangą kuri lei-
dţia stebėti ir kompleksiškai anali-
zuoti elektros energijos suvartojimą 
bei nuotoliniu būdu valdyti atskirus 
prie tinklo prijungtus prietaisus  
 

Mūsų nuomone sektoriaus įmonės 
būtų pajėgios tam tikromis sąlygo-
mis finansuoti įvairių priemonių 
diegimą smulkiam ir vidutiniam 
verslui priklausančiuose objektuo-
se. Stambesnių projektų įgyvendi-
nimui būtini papildomi finansavimo 
šaltiniai. 

dalis mūsų sektoriuje veikiančių 
įmonių yra elektros energijos ga-
mintojų dukterinės bendrovės, todėl 
turi galimybę naudotis savo motini-
nių kompanijų patirtimi ir kitais iš-
tekliais. teisinė aplinka turi būti 
įvertinta atskirai. 

Sektoriaus įmonių techninės gali-
mybės yra gana plačios, tačiau 
geriau jas įvertinti bus galima tik 
atsiradus daugiau aiškumo dėl 
direktyvos įgyvendinimo 

Nesant aiškios įpareigojimų sche-
mos vizijos, šiuo metu detalaus 
priemonių sąrašo pateikti nėra ga-
limybių, tačiau esame tikri, kad 
didelis dėmesys bus skiriamas 
apšvietimo modernizavimui ir mik-
rogeneracijos (maţos galios jėgai-
nių, gaminančių elektros energiją iš 
AEI) diegimui 

UAB „Elektrum 
Lietuva“ 

Ne Diegiant taupymo priemones galuti-
niams vartotojams būtų kuriame 
pridėtinė vertė, tačiau bet kokios 
patirtos išlaidos būtų perkeliamos 
galutiniam vartotojui, t.y. didinamas 
elektros energijos tarifas. 

Teisines galimybes nustato LR 
teisės aktai. Kliūčių neţinome, nes 
nesidomėjome galimybėmis. 

Technines galimybes nustato LR 
teisės aktai. Techninių sprendimų 
išimtinė teisė priklauso skirstymo 
operatoriui, o ne nepriklausomiems 
tiekėjams. Kliūčių neţinome, nes 
nesidomėjome galimybėmis. 

Elektros energijos taupymo spren-
dimai. 
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 1. Ar jūsų įmonė jau dabar diegia 
(ar yra diegusi) kokias nors 
energijos taupymo priemones 
pas galutinius vartotojus? Ko-
kias?  

2. Kokias matote jūsų sektoriaus 
įmonių finansines galimybes ir 
kliūtis tiesiogiai dalyvauti die-
giant energijos vartojimo efekty-
vumo didinimo priemones pas 
galutinį vartotoją? 

3. Kokias matote jūsų sektoriaus 
įmonių organizacines ar teisines 
galimybes ir kliūtis tiesiogiai 
dalyvauti diegiant energijos var-
tojimo efektyvumo didinimo 
priemones pas galutinį vartoto-
ją? 

4. Kokias matote jūsų sektoriaus 
įmonių technines galimybes ir 
kliūtis tiesiogiai dalyvauti die-
giant energijos vartojimo efekty-
vumo didinimo priemones pas 
galutinį vartotoją? 

5. Kokias energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones 
galutinių vartotojų pusėje Jūsų 
įmonė planuotų diegti, jei taptų 
įpareigotąja šalimi naujoje Ener-
gijos vartojimo efektyvumo didi-
nimo įpareigojimų schemoje? 

UAB „Enefit“ Kadangi įmonės veikla yra tik pre-
kyba elektros energija, papildomų 
paslaugų nesiūlome. 

Tokios veiklos kaštai nėra įskaičiuo-
ti į galutinio produkto (elektros) 
kainą. 

Tinkamo personalo ir kompetenci-
jos neturėjimas šioje srityje. 

Jokių techninių galimybių šiuo metu 
tokios veiklos vykdyti neturime 

Šiose srityse specializuojasi kitos 
įmonės, su kuriomis reiktų konsul-
tuotis, tada būtų galima ir spręsti.  

Lietuvos dujų 
asociacija 

Kiek asociacijai yra ţinoma, Jūsų prašymas yra adresuotas tiesiogiai  Lietuvos dujų asociacijos nariams, vykdantiems konkrečią veiklą. 
Todėl tikimės, kad AB „Lietuvos dujos“, UAB DUJOTEKANA  ir UAB HAUPAS jau pateikė arba pateiks atsakymus tiesiogiai. 

AB "Lietuvos 
dujos"  

Nebuitiniams vartotojams, suvarto-
jantiems konkrečioje apskaitos 
vietoje iki 500000 kub. m dujų per 
metus (naujai prijungiamiems ne-
buitiniams vartotojams – iki 100.000 
kub. m dujų per metus), sumontuoti 
individualūs skaitikliai ir nuotolinės 
duomenų perdavimo priemonės, 
kuriais galutiniam vartotojui patei-
kiama informacija apie faktinį dujų 
suvartojimą per parą ir per mėnesį. 
Informacija apie praeitos paros dujų 
kiekius pateikiama vartotojams 
portale 
https://deklaravimas.dujos.lt/juridini
ai (šia priemone vykdomas direkty-
vos 2012/27/ES 9 str.). 
Nebuitiniams vartotojams papildomi 
išsamūs duomenys apie bet kurios 
dienos, savaitės, mėnesio ar metų 
laikotarpiuose sunaudotą dujų kieki 
tiekiama portale 
https://deklaravimas.dujos.lt/juridini
ai (šia priemone vykdomas direkty-
vos 2012/72/ES 10.2b str.). 
Nebuitiniams vartotojams tiekiamos 
sąskaitos uţ dujų perdavimo, skirs-
tymo paslaugas ir uţ dujų tiekimą 
grindţiamos faktiškai suvartoto duju 
kiekiu (šia priemone vykdomas 
direktyvos 2012/27/ES; 10.1 str.). 
Nebuitiniams vartotojams sąskaitos 
uţ dujų perdavimo, skirstymo pa-

Dujų įmonės investuoja į joms pri-
klausančias dujų sistemas, kuriose 
nėra galutiniams vartotojams pri-
klausančių įrenginių. Visais atvejais, 
jei dujų įmonės diegtų pas galutinių 
vartotoją energijos vartojimo efekty-
vumo didinimo priemones, tokios 
priemonės turi tapti dujų įmonės 
turtu (nuosavybe). Dujų įmonės 
diegiamos energijos vartojimo efek-
tyvumo didinimo priemonės pas 
galutinį vartotoją Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija turi 
pripaţinti pagrįstomis dujų perdavi-
mo, skirstymo arba tiekimo sąnau-
domis arba investicijomis. Tikėtina, 
kad diegiamos taupymo priemonės 
didins dujų įmonių tiekiamų paslau-
gų kainas. 

Nėra įvertintas dujų infrastruktūros 
energijos vartojimo efektyvumo 
potencialas, ypač susijęs su perda-
vimu, skirstymu, apkrovos valdymu 
ir tarpusavio sąveika (direktyvos 
2012/27/ES 15 str.). Todėl šiuo 
metu sudėtinga tinkamai progno-
zuoti priemones, kurios būtų reika-
lingos dujų vartojimo ekonominio 
efektyvumo didinimui. 
Dujų įmonės neturėtų tiesiogiai 
prisiimti įsipareigojimo taupyti gam-
tines dujas, nes dujų naudojimas 
vyksta pas galutinį vartotoją. Dujų 
įmonės, pateikdamos galutiniam 
vartotojui informaciją apie naudo-
jamus dujų kiekius ir apmokėtas 
sumas, netiesiogiai gali padėti galu-
tiniam vartotojui taupyti dujas. Galu-
tinius sprendimus dėl dujų naudoji-
mo priima vartotojas. 

Galėtų būti toliau tobulinamos ir 
diegiamos techninės priemonės, 
naudojamos nuotoliniu būdu surinkti 
ir galutiniam vartotojui teikti infor-
maciją apie jo sunaudojamus dujų 
kiekius ir atliekamus apmokėjimus. 
Atskirais atvejais įdiegti tokias 
priemones maţiesiems dujų varto-
tojams gali būti neefektyvu ir eko-
nomiškai nenaudinga. 

Toliau būtų tobulinamas vartotojui 
pateikiamos informacijos turinys, 
leidţiantis vartotojui priimti tinkamus 
sprendimus dėl optimalaus dujų 
vartojimo: 
- sunaudojamas faktinis dujų kie-
kius per valandą, parą, mėnesį, 
tiekimą; 
- sumokėtos pinigų sumos uţ gam-
tinių dujų perdavimą, skirstymą, 
tiekimą; 
- istoriniai duomenys apie sunaudo-
tus dujų kiekius ir sumokėtas pinigų 
sumas, 
Dujų įmonių tinklapiuose būtų tie-
kiama bendro pobūdţio informaciją 
galutiniam vartotojui: 
- naujausios tendencijos naudojant 
gamtines dujas optimaliai šilumos ir 
elektros energijos gamybai; 
- gamtinių dujų naudojimas autot-
ransporte; 
- rekomendacijas, kaip taupyti šilu-
mą ir maţinti šilumos nuostolius 
gyvenamosiose patalpose; 
- patarimai dėl gamtinių dujų ir atsi-
naujinančių energijos išteklių šalti-
nių kombinuoto naudojimo šilumos 
ir elektros energijos gamybai gyve-
namosiose patalpose. 

https://deklaravimas.dujos.lt/juridiniai
https://deklaravimas.dujos.lt/juridiniai
https://deklaravimas.dujos.lt/juridiniai
https://deklaravimas.dujos.lt/juridiniai
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 1. Ar jūsų įmonė jau dabar diegia 
(ar yra diegusi) kokias nors 
energijos taupymo priemones 
pas galutinius vartotojus? Ko-
kias?  

2. Kokias matote jūsų sektoriaus 
įmonių finansines galimybes ir 
kliūtis tiesiogiai dalyvauti die-
giant energijos vartojimo efekty-
vumo didinimo priemones pas 
galutinį vartotoją? 

3. Kokias matote jūsų sektoriaus 
įmonių organizacines ar teisines 
galimybes ir kliūtis tiesiogiai 
dalyvauti diegiant energijos var-
tojimo efektyvumo didinimo 
priemones pas galutinį vartoto-
ją? 

4. Kokias matote jūsų sektoriaus 
įmonių technines galimybes ir 
kliūtis tiesiogiai dalyvauti die-
giant energijos vartojimo efekty-
vumo didinimo priemones pas 
galutinį vartotoją? 

5. Kokias energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones 
galutinių vartotojų pusėje Jūsų 
įmonė planuotų diegti, jei taptų 
įpareigotąja šalimi naujoje Ener-
gijos vartojimo efektyvumo didi-
nimo įpareigojimų schemoje? 

slaugas ir uţ dujų tiekimą siunčia-
mos elektroniniu būdu (šia priemo-
ne vykdomas direktyvos 
2012/27/ES 10.3b str.). 
Nebuitiniams vartotojams sąskaitos 
uţ dujų perdavimo, skirstymo pa-
slaugas ir uţ dujų tiekimą pateikia-
mos nemokamai ir vartotojai gali 
nemokamai susipaţinti su duome-
nimis apie dujų suvartojimą (šia 
priemone vykdomas direktyvos 
2012/27/ES 11 str.). 
Buitiniams vartotojams siūloma 
naudotis informaciniu portalu 
https://deklaravimas.dujos.lt. Čia 
pateikiama informacija apie kiek-
vieno buitinio vartotojo apmokėtas 
sumas, dujų kiekius ir apmokėjimo 
metu fiksuotus skaitiklio parodymus 
(šia priemone vykdomas direktyvos 
2012/72/ES 9 str.). Ši informacija 
yra nemokama (šia priemone vyk-
domas direktyvos 2012/27/ES 11 
str.). 
Naujai prisijungusiems buitiniams 
vartotojams prašant arba atrink-
tiems sąlyginai daug dujų naudojan-
tiems buitiniams vartotojams infor-
maciniai tikslais atliekama indivi-
dualaus gyvenamojo namo ar buto 
šiluminių nuostolių patikra naudo-
jant termovizorius. Patikra atlieka-
ma nemokamai (šia priemone vyk-
domas direktyvos 2012 

AB agrofirma 
„Josvainiai“ 

/ES turi licencijas tiekti ir paskirstyti gamtines dujas tikslinėje teritorijoje įmonėms ir gyventojams. Bendrovė pas galutinius vartotojus nėra įdiegusi jokių gamtinių dujų taupymo priemonių ir 
nenumato jokių galimybių tai daryti. Gamtinių dujų vartojimas tiesiogiai  str.).priklauso nuo perkamų dujų kainos. Perkamų dujų kainos maţinimas nėra įmonės preorgatyva,tai yra Vyriau-
sybės derybų klausimas su uţsienio partneriais. 
 

https://deklaravimas.dujos.lt/
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AB „Achema“ Bendrovė AB „Achema“ kiekvienais 
metais sudaro planą priemonių, 
maţinančių energetinių resursų 
(elektros, šilumos energijos ir gam-
tinių dujų) vartojimą.  Diegiamos 
priemonės yra labai plataus spektro 
– nuo ekonominių lempų apšvietimo 
sistemose, ar kondensato puodų 
sumontavimo šildymo sistemose iki 
ištisų technologijų rekonstrukcijos 
(amoniako cechų Nr.1 ir Nr.2 re-
konstrukcijos, įgalinančios taupyti 
gamtines dujas ir maţinti šilumos 
suvartojimą), ar net efektyvios ga-
mybos kombinuoto ciklo kogenera-
cinės jėgainės pastatymo įmonės 
vartotojų aprūpinimui elektros ir 
šilumos energija. 
Pas pašalinius (ne bendrovei pri-
klausančius) galutinius vartotojus 
AB „Achema“ jokių priemonių nėra 
diegusi. 

Kadangi beveik visos energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonės kainuoja nemenkas 
lėšas, todėl savo lėšas bendrovė ir 
toliai ketina investuoti tik savo ūky-
je. Pas pašalinius vartotojus inves-
tuoti neketinama, nebent šios inves-
ticijos būtų kompensuojamos. 

Nemanome, kad turime teisines 
galimybes šeimininkauti svetimame 
ūkyje, o be to ar to norėtų patys 
šeimininkai. Nebent teikti pasiūly-
mus. 
Kas liečia teisines kliūtis – jų tikrai 
yra (Ūir didelių). Kaip pavyzdį gali-
ma būtų paminėti savo efektyvios 
kogeneracijos būdu pagamintos 
energijos (elektros) apmokestini-
mas. Kitas pavyzdys – nenoras iš 
Respublikos institucijų (konkrečiai 
VMI) pusės pripaţinti investiciniais 
tokius projektus, kaip efektyvios 
kombinuoto ciklo kogeneracinės 
jėgainės statyba ir su šios jėgainės 
įvedimu atlikta bendrovės elektros 
skirstymo tinklo rekonstrukcija (vien 
šiam projektui bendrovės investici-
jos sudarė virš 100 mln. Lt) 

Pati bendrovė techninių galimybių 
diegti energijos vartojimo efektyvu-
mo didinimo priemones pas galutinį 
vartotoją neturi. Viskas susiveda į 
finansines galimybes ir visos patir-
tos išlaidos (investicijos) būtų įkal-
kuliuojamos į galutiniams vartoto-
jams parduodamos energijos kainą. 

Energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemonių galutinių ne 
bendrovės vartotojų pusėje klausi-
mais bendrovėje nebuvo svarstomi, 
juo labiau finansuojant jas iš savo 
lėšų. Manome, kad socializmas jau 
pasibaigė. 
 
Be to, norėtume atkreipti dėmesį, 
kad direktyvos 2012/27/ES taiky-
mas pagrinde nukreiptas į tuos 
galutinius vartotojus, kuriems AB 
„Achema“ jokių energijos skirstymo 
paslaugų neatlieka, t.y. buitiniai 
vartotojai (gyventojai, gyvenamieji 
namai), transportas. Todėl, kaip jau 
minėta aukščiau, visos bendrovės 
investicijos į energijos taupymą 
nukreiptos pačios bendrovės varto-
tojams. 

UAB „Intergas“ Mūsų bendrovė šiuo metu pas galu-
tinius gamtinių dujų sistemos varto-
tojus jokių energijos taupymo prie-
monių nediegia ir nėra įdiegusi, nes 
to nereglamentuoja jokie galiojantys 
LR įstatymai bei poįstatyminiai ak-
tai. 

Dujų sektoriuje, kaip finansines 
galimybės, mūsų atveju, gali būti 
panaudotos bendrovės laisvos 
apyvartinės lėšos ir tikslinės pasko-
los, būtent investicijoms, kurio api-
ma energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemonių diegimą pas 
galutinius gamtinių dujų sistemos 
vartotojus. Pagrindinės kliūtys, kad 
uţ tikslinių paskolų, skirtų šioms 
investicijoms, mokėtinos palūkanos 
šiuo metu galiojančiais LR įstaty-
mais bei metodikomis, nepripaţįs-
tamas pateisinamomis sąnaudomis 
ir neįtraukiamos į bendrovės kaino-
darą. 

Bendrovė neturi kokių teisinių bei techninių galimybių savo nuoţiūra daly-
vauti diegiant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones pas 
galutinius vartotojus, o tik naujiems bei esamiems vartotojams bendrovės 
specialistai pataria ir pasiūlo pasirinkti bei įdiegti energijos vartojimo efek-
tyvumo didinimo priemones, įsirengiant arba rekonstruojant esamą gam-
tinių dujų sistemą. 

Bendrovė, tapus įpareigota šalimi 
naujoje Energijos vartojimo efekty-
vumo didinimo įpareigojimų sche-
moje, parengtų, vadovaudamasi 
galiojančiais LR įstatymais bei poįs-
tatyminiais aktais, energijos varto-
jimo efektyvumo didinimo priemonių 
planą bei suderinusi jį su priţiūrin-
čiomis ir kontroliuojančiomis institu-
cijomis, pradėtų energijos vartojimo 
didinimo priemonių plano pas galu-
tinius gamtinių dujų sistemos varto-
tojus įgyvendinimą. 
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UAB „Druskinin-
kų dujos“ 

UAB „Druskininkų dujos“ pagrindinė 
veikla – gamtinių dujų skirstymas ir 
tiekimas buitiniams ir juridiniams 
vartotojams. Buitiniai vartotojai 
gamtines dujas naudoja šildymui ir 
maisto ruošimui (apie 60 %) visų 
paskirstytų dujų. Juridiniai vartotojai 
naudojantys gamtines dujas šildy-
mui ir karšto vandens ruošimui 
dujino šildymo sistemas įsirengę 
naujai pastatytuose arba kapitaliai 
suremontuotuose pastatuose. Te-
chnologinėms reikmėms gamtinių 
dujų bendrovė neteikia. Remiantis 
aukščiau išvardytomis prieţastimis 
bendrovė nedalyvauja energijos 
taupymo priemonių įdiegimu pas 
galutinius vartotojus. 

UAB „Druskininkų dujos“ nenumato 
finansinių priemonių diegiant ener-
gijos vartojimo efektyvumo priemo-
nes pas galutinį vartotoją. 

UAB „Druskininkų dujos“ turi orga-
nizacines ir teisines galimybes dieg-
ti energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemones pas galutinį 
vartotoją arba apsvarstyti galimybę 
atsiţvelgti ir/ar priderinti organizaci-
nes ar teisines priemones. 

UAB „Druskininkų dujos“ turi visa-
pusišką techninį potencialą diegiant 
energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo priemones pas galutinį 
vartotoją. 

UAB „Druskininkų dujos“ turi visa-
pusišką techninį potencialą diegiant 
paţangiąją matavimo sistemą var-
totojams butuose. 

UAB „Fortum 
Heat Lietuva“ 

Informuojame, kad mūsų bendrovė turi tik du buitinius gamtinių dujų vartotojus Joniškio mieste (bendras metinis gamtinių dujų suvartojimas apie 4,5 tūkst. m3).  

UAB „Dujoteka-
na“ 

Dujotekana g. dujų galutiniams vartotojams netiekia. 

UAB „Haupas“ informuojame, kad  nevykdome gamtinių dujų pardavimo galutiniams energijos vartotojams. 

Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacija 

atskirų atsakymų nepateikė, o persiuntė klausimus nariams 

UAB Širvintų 
šiluma 

Ne -  Neatitinka įmonės  Ekonominės 
veiklos klasės. 

- - 

UAB „Lazdijų 
šiluma“ 

Ne Finansinių galimybių diegti energi-
jos efektyvumo priemones pas 
galutinį vartotoją nėra, nes lėšų 
trūksta ir būtiniausiems katilinių ir 
šilumos tinklų  renovacijos dar-
bams. 

Kaip bus uţtikrinta, kad  efektyvu-
mo priemonių diegimas pas vartoto-
ją  nesibaigs kaip vartotojų šilumos 
punktų  modernizavimas šilumos 
tiekėjo lėšomis? 

Priklauso nuo darbų apimties. Dide-
liems masiniams projektams vykdyti 
reikėtų ir papildomų darbuotojų, 
darbo vietų ir technikos. 

Tai galėtų būti balansinių ventilių 
montavimas ir pastatų šildymo sis-
temų balansavimas, šilumos daliklių 
butuose montavimas, nuotolinių 
duomenų perdavimo sistemų mon-
tavimas. 

UAB „Molėtų Daugiabučiuose namuose buvo Tokio tipo įmonės, šilumos gamy- Teisinės kliūtys Teisinės kliūtys Efektyviausias būdas didinti energi-
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šiluma“ rekonstruoti šilumos mazgai, įren-
giant juose karšto vandens ruošimo 
boilerius, panaikinta kvartalinės 
boilerinės. Tokiu būdu sumaţinti 
šilumos nuostoliai karšto vandens 
tiekimo grandyje. 

bos, neturi juridinių galių ką nors 
rekonstruoti, renovuoti ar diegti 
naujas priemones šilumos vartoto-
jams priklausančiuose pastatuose.  

jos vartojimo efektyvumą pas galu-
tinį vartotoją yra vykdyti pastatų 
renovaciją, apšiltinimą. 

AB Šiaulių ener-
gija 

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose 
namuose įrengusi automatizuotus 
šilumos punktus. 

Galimybės - pilnas energijos varto-
jimo efektyvumo didinimo priemonių 
diegimo finansavimas fondų, subsi-
dijų, trečiųjų šalių lėšomis. Kliūtys - 
tai uţtikrinančių finansinių instru-
mentų nebuvimas. 

Galimybės - uţsiimti nereguliuoja-
ma veikla. Kliūtys - tai nesusiję su 
licencijuojama veikla, kurios kainos 
reguliuojamos. 

Galimybės - uţsiimti nereguliuoja-
ma veikla. Kliūtys - tai nesusiję su 
licencijuojama veikla, kurios kainos 
reguliuojamos. 

Diegtų priemones, kurias būtų įpa-
reigota įgyvendinti naujoje Energi-
jos vartojimo efektyvumo didinimo 
įpareigojimo schemoje. 

UAB „Radviliškio 
šiluma“ 

2001-2005 metais UAB “Radviliškio 
šiluma“ Radviliškyje likvidavo kvar-
talines boilerines ir namuose įrengė 
automatizuotus šilumos punktus. 
Dabartiniu laiku įmonė energijos 
taupymo priemonių pas galutinius 
vartotojus nediegia. 

Kadangi šiuo metu daugiabučių 
administravimą atlieka kita įmonė 
(UAB“Radviliškio būstas“), tiesiogiai 
dalyvauti diegiant energijos vartoji-
mo efektyvumo didinimo priemones 
pas galutinį vartotoją UAB “Radvi-
liškio šiluma“ nebegali. 

Tiesiogiai dalyvauti diegiant energi-
jos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones pas galutinį vartotoją 
įmonė galėtų  priţiūrint vartotojų 
šilumos ūkius.  

Įmonė turėtų  technines galimybes  
tiesiogiai dalyvauti diegiant energi-
jos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones pas galutinį vartotoją, jei 
priţiūrėtų vartotojų šilumos ūkius.  

Įmonė planuotų diegti šias energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones: 
1. Įrenginėtų automatizuotus šilu-
mos punktus. 
2. Atliktų vamzdynų šilumos izoliaci-
jos keitimo darbus. 

UAB „Raseinių 
šilumos tinklai“   

 Įmonė modernizavo 29 šilumos 
punktus daugiabučiuose namuose. 

 Be šilumos kainos didinimo ar 
išorinės finansinės paramos šie 
uţdaviniai sunkiai įgyvendinami. 

   Tiekimo įmonės, esant reikiamam 
finansavimui, turi techninį potencia-
lą atlikti šias priemones, tačiau 
teisinė bazė tokiems darbams ne-
sureguliuota. 

Tiekimo įmonės, esant reikiamam 
finansavimui, turi techninį potencia-
lą atlikti šias priemones, tačiau 
teisinė bazė tokiems darbams ne-
sureguliuota. 

Modernizuotų šilumos punktus į 
nepriklausomo tipo, optimizuotų 
vamzdynus, uţtikrintų kokybišką 
balansavimą, instaliuotų individualią 
šilumos apskaitą butuose. 

UAB „Ignalinos 
šilumos tinklai“ 

Ne  Įmonė neturi finansinių galimybių Neįtraukiami šilumos tiekėjo pasiū-
lymai dėl renovacijos 

Nėra techninių galimybių Tolygų šilumos paskirstymą 

UAB Kaišiadorių 
šiluma 

Mūsų bendrovės veikla yra šilumos gamyba ir tiekimas. Patys ieškome šaltinių ir galimybių modernizuoti savo ūkį, o galutiniai vartotojai turi spręsti savo problemas savomis lėšomis arba 
surastus finansavimo šaltinius. 

AB Klaipėdos 
energija 

AB „Klaipėdos energija“ vykdydama 
1997 m. gruodţio 31 d vyriausybės 
nutarimą Nr. 1507 yra įrengusi įva-
dinius šilumos apskaitos prietaisus 
kiekviename pastato šilumos punk-
te. AB „Klaipėdos energija“ buvo 
pradėjusi išperkamosios nuomos 

Šilumos tiekimo įmonės pirmiausiai 
turi modernizuoti savo šilumos ga-
mybos ir tiekimo įrenginius, todėl 
finansinės galimybės tiesiogiai da-
lyvauti diegiant energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones pas 
galutinį vartotoją yra labai ribotos. 

Šilumos tiekimo įmonės turi organizacines ir technines galimybes daly-
vauti diegiant vartotojų pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų 
efektyvumo didinimo priemones, tačiau teisės aktai reglamentuojantys 
šilumos tiekimo įmonių veiklą tam nepritaikyti. Pagrindinės kliūtys tai, kad 
Šilumos tiekimo įmonių sąnaudos į energijos vartojimo efektyvumo didi-
nimo priemones pas galutinį vartotoją, nepripaţįstamos pagrįstomis šilu-
mos tiekimo veiklos sąnaudomis, bei 2012 m. birţelio 28 d. Šilumos ūkio 

AB „Klaipėdos energija“ galėtų 
dalyvauti pastatų šilumos įrenginių 
atnaujinime (automatizuoti šilumos 
punktai, balansavimo priemonės, 
individuali apskaita patalpose ir kt.). 
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sąlygomis įrengti automatizuotus 
šilumos punktus, tačiau pasikeitus 
teisės aktams šią veiklą nutraukė. 

įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-2146 ir Šilumos ūkio 
įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstaty-
mo Nr. XI-1608 1 straipsnio antra dalis. 

UAB „Korelita” UAB „Korelita“ pas galutinius varto-
tojus nėra įdiegusi bei nediegia šiuo   
metu jokių energijos taupymo prie-
monių. 

Pirmiausia, tai visiškai neaiškūs 
finansavimo šaltiniai energijos tau-
pymo priemonių įdiegimui pas var-
totojus. Elektros energijos skirstymo 
paslaugos kainos yra reguliuojamos 
pagal nustatytą tvarką. Ar joje būtų 
numatytos tiekėjo sąnaudos inves-
ticijoms,  skirtoms šių priemonių 
diegimui? 

Manome, kad sudėtinga būtų tai 
įgyvendinti , nors vartotojui galbūt iš 
dalies ir patrauklu tai būtų. Kokiu 
pagrindu ir kas suteiktų teisę betar-
piškai dalyvauti  vartotojo (privataus 
kapitalo) veikloje? 

Manome, kad techninės galimybės 
šiuo metu l. ribotos-reikalinga su-
kurti materialinė -techninė bazę ir 
t.t. 

Dabartinėje situacijoje atsakyti į šį 
konkretų klausimą yra l. sudėtinga. 

UAB „Vilniaus 
energija” 

UAB „Vilniaus energija”  Dėl 2012/27/ES direktyvos 7 straipsnio įgyvendinimo įdiegiant energijos vartojimo efektyvumo didinimo įpareigojimų schemą Lietuvoje pateikė informaciją nurodytą 
B Priede 
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Priedas B UAB „Vilniaus energija" atsakymas į 

pateiktą klausimyną dėl 2012/27/ES direktyvos 7 

straipsnio įgyvendinimo įdiegiant energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo įpareigojimų schemą Lietuvoje 

 

 



  
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 

 

103 

 

 

Priedas C Valstybinės kainų ir energetinės kontrolės 

komisijos atsakymas į pateiktą klausimyną dėl 

2012/27/ES direktyvos 7 straipsnio įgyvendinimo 

įdiegiant energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

įpareigojimų schemą Lietuvoje 
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Priedas D Teisės aktai 

Teisės aktas Taikymo sritis Tvirtinanti institucija Ar reikalinga keisti Nuoroda 

Energetikos įstatymas nustato bendruosius energetikos veiklos Lietuvos Respublikoje tikslus, taip pat 

energetikos sektoriaus valstybinio valdymo, reguliavimo, prieţiūros ir kontrolės 

teisinius pagrindus, visuomeninių santykių vykdant energetikos veiklą ben-

druosius kriterijus, sąlygas ir reikalavimus, pagrindines valstybės energetikos 

politikos kryptis. 

Seimas Taip, ţr. 9.1 skyrių http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=452599 

Elektros energetikos įstatymas nustato Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus valstybinio val-

dymo, reguliavimo, prieţiūros ir kontrolės bei veiklos elektros energetikos sek-

toriuje organizavimo teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja elektros ener-

gijos gamintojų, paslaugų teikėjų, vartotojų ir valstybinį elektros energetikos 

sektoriaus reguliavimą, prieţiūrą ir kontrolę vykdančių institucijų tarpusavio 

santykius elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartoto-

jų teisių ir teisėtų interesų uţtikrinimo srityse. 

Seimas Ne. 56 str. numato, kad kitos veiklos 

apskaita, tiesiogiai nesusijusi su elektros 

energetika, turi būti tvarkoma atskirai. 

Bet šis punktas neprieštarauja EVED 

priemonių įgyvendinimui, tik VKEKK 

savo metodikose turi tinkamai numatyti 

apskaitos atskyrimą. 

http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=442544 

Šilumos ūkio įstatymas reglamentuoja šilumos ūkio valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų veiklą, jų 

santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę. 

Seimas Taip, nes 32 str. 2 dalyje numatytas 

apribojimas, kad kitos sąnaudos, nesusi-

ję su šilumos ir (ar) karšto vandens tie-

kimo veikla, negali būti įtraukiami į šilu-

mos ar karšto vandens kainas. 

Pagal galiojančius teisės aktus šilumos 

tiekėjas yra atsakingas tik uţ šilumos 

tiekimą iki įvado, ir negali daryti įtakos 

galutiniam šilumos suvartojimui.  

Detaliau ţr. 9.2 skyrių 

http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=453882 

Gamtinių dujų įstatymas nustato su gamtinių dujų perdavimu, skirstymu, laikymu, skystinimu ir tiekimu 

susijusius santykius. Šiame įstatyme įtvirtinamos taisyklės, susijusios su gam-

tinių dujų sektoriaus organizavimu ir funkcionavimu, gamtinių dujų patekimu į 

rinką, taip pat gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tieki-

mo licencijų, licencijų verstis rinkos operatoriaus veikla išdavimo kriterijai ir 

tvarka. Šis įstatymas taip pat nustato priemones, skirtas tinkamam gamtinių 

dujų tiekimo patikimumo lygiui uţtikrinti ir bendrajai Europos Sąjungos vidaus 

rinkai kurti. Šio įstatymo nuostatos, taikomos veiklai, susijusiai su gamtinėmis 

Seimas Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=427711 
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dujomis, įskaitant suskystintas gamtines dujas, taip pat nediskriminuojant tai-

komos ir veiklai, susijusiai su biodujomis, iš biomasės pagamintomis dujomis 

ar kitų rūšių dujomis, jeigu tik šias dujas galima techniškai ir saugiai įleisti į 

gamtinių dujų sistemą ir ja transportuoti. Šio įstatymo nuostatos netaikomos 

biodujų gamybos skatinimo priemonėms, nustatytoms Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme. 

Prekybos naftos produktais tai-

sykles 

nustato didmeninės ir maţmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais ir 

fasuotomis suskystintomis naftos dujomis  reikalavimus. Kitų fasuotų naftos 

produktų prekybinė veikla vykdoma vadovaujantis bendraisiais prekybos teisės 

aktų reikalavimais. Prekybos taisyklės taip pat reglamentuoja leidimų turėtojų 

(suskystintų naftos dujų pardavėjų) ir vartotojų (suskystintų naftos dujų pirkėjų) 

tarpusavio santykius. 

Energetikos ministerija Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=419463&p

_query=&p_tr2=2 

Leidimų verstis prekybos naftos 

produktais veikla išdavimo tai-

sykles 

nustato leidimų verstis reguliuojamąja veikla naftos sektoriuje išdavimo, leidi-

mų pakeitimo (leidimuose įrašytų duomenų papildymo ir (ar) patikslinimo, lei-

dimų dublikatų išdavimo), leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo 

panaikinimo, galiojimo panaikinimo, leidimų registravimo ir informacijos apie 

leidimus skelbimo tvarką, reguliuojamos veiklos sąlygas ir šių sąlygų laikymosi 

prieţiūrą. 

Energetikos ministerija Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=417906&p

_query=&p_tr2=2 

Sutarčių su buitiniais vartotojais 

dėl gamtinių dujų tiekimo, per-

davimo ir skirstymo standartinių 

sąlygų aprašą 

nustato gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių  su buiti-

niais gamtinių dujų vartotojais sudarymą, įsigaliojimą, nutraukimą, dujų tiekimo 

ir garantinio dujų tiekimo  tvarką ir sąlygas, dujų kokybės reikalavimus, dujų 

kiekio ir tarifų (kainų) nustatymo tvarką, buitinio vartotojo atsiskaitymo uţ dujas 

ir suteiktas paslaugas tvarką, šalių teises, pareigas ir atsakomybę uţ įsiparei-

gojimų nevykdymą, prašymų ar skundų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką, 

sutarties galiojimo terminą, jos keitimo ar nutraukimo sąlygas ir tvarką. 

Energetikos ministerija Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=420823&p

_query=&p_tr2=2 

Gamtinių dujų perdavimo, skirs-

tymo, laikymo, skystinimo, tieki-

mo ir rinkos operatoriaus licenci-

javimo taisykles 

nustato gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir 

rinkos operatoriaus veiklos licencijų  išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, dublika-

tų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galioji-

mo panaikinimo tvarką. 

Vyriausybė Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=431947 

Gamtinių dujų perdavimo, pa-

skirstymo, laikymo ir tiekimo 

taisykles 

gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo tvarką bei sąlygas. 

Šios taisyklės taip pat nustato naudojimosi gamtinių dujų sistema tvarką. 

Ūkio ministerija Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=160234 
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Elektros energijos tiekimo ir 

naudojimo taisyklės 

reglamentuoja elektros energijos vartotojų santykius su tiekėjais, skirstomųjų 

tinklų operatoriais ir perdavimo sistemos operatoriumi. 

Energetikos ministerija Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=365540 

Veiklos elektros energetikos 

sektoriuje licencijavimo taisykles 

nustato licencijų verstis licencijuojama veikla elektros energetikos sektoriuje 

išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, licencijų galiojimo su-

stabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, licencijų 

registravimo ir informacijos apie licencijas skelbimo tvarką, licencijuojamos 

veiklos sąlygas ir šių sąlygų laikymosi prieţiūrą. 

Vyriausybė Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=428207&p

_query=&p_tr2=2 

Šilumos tiekimo licencijavimo 

taisykles 

reglamentuoja šilumos tiekimo licencijų (toliau – licencijos) išdavimą, pakeiti-

mą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo pa-

naikinimą šilumos tiekėjams, licencijų turėtojų teises ir pareigas, taip pat licen-

cijuojamos veiklos sąlygų laikymosi prieţiūrą. 

Licenciją gali gauti asmuo, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje 

valdantis šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir 

(ar) šilumos perdavimo tinklus 

Vyriausybė Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=382348 

Šilumos tiekimo ir vartojimo 

taisykles 

reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto van-

dens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas 

ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, 

tiekimu ir vartojimu. 

Energetikos ministras Taip, 

jei vartotojas atsijungia nuo CAŠ siste-

mų, o tiekėjas pas jį įdiegė energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo priemo-

nes, turi būti numatyta, kad tokiu atveju 

vartotojas apmoka uţ pas jį įdiegtas 

efektyvumo priemones (papildomas 

skyrius VIII. Šilumos įrenginių atjungi-

mas nuo šilumos perdavimo tinklų varto-

tojų iniciatyva) 

http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=423308 

Šilumos kainų nustatymo meto-

dikos principų aprašas 

sudaro prielaidas per Lietuvos šilumos ūkio investicinės aplinkos stabilumo ir 

šilumos energijos kainodaros skaidrumo uţtikrinimą įgyvendinti Lietuvos Res-

publikos šilumos ūkio įstatyme (Ţin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 

nustatytus tikslus.  

Vyriausybė  http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=403874&p

_query=&p_tr2=  

Šilumos kainų nustatymo meto-

dika 

reglamentuoja apskaitos atskyrimą, sąnaudų paskirstymą ir šilumos kainodarą VKEKK Taip, tačiau detaliau šio darbo apimtyje 

nenagrinėta 

http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=444063  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444063
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444063
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444063
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Karšto vandens kainų nustatymo 

metodika 

nustato karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimo principus, kainodaros 

reikalavimus ir kainų nustatymo tvarką. 

VKEKK Taip, tačiau detaliau šio darbo apimtyje 

nenagrinėta 

http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=350517  

Maksimalios šilumos suvartojimo 

normos daugiabučių namų bu-

tams  

Ir kitoms patalpoms šildyti 

Maksimalios šilumos suvartojimo normos šildymui nustatytos pagal namų tipus 

 

VKEKK Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=223648&p

_query=&p_tr2=2  

Atskirų energijos ir kuro rūšių 

sąnaudų normatyvų būstui šildyti 

ir karštam vandeniui ruošti nu-

statymo bei taikymo metodika 

reglamentuoja atskirų energijos ir kuro rūšių normatyvinių bei faktinių sąnaudų 

būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo ir taikymo tvarką skaičiuo-

jant kompensacijas. 

VKEKK Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=291858   

Gamtinių dujų perdavimo ir 

skirstymo kainų viršutinių ribų 

skaičiavimo metodika 

taikoma, nustatant gamtinių dujų  perdavimo ir skirstymo kainų viršutines ribas VKEKK Taip, tačiau detaliau šio darbo apimtyje 

nenagrinėta 

http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=355803  

Reikalavimai naudojimosi gamti-

nių dujų perdavimo sistema 

taisyklėms ir naudojimosi gamti-

nių dujų skirstymo sistema tai-

syklėms 

 

nustato pagrindinius naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir naudoji-

mosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių  principus ir gaires 

VKEKK Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=430064&p

_query=&p_tr2=2  

Reikalavimai rekomendacijoms, 

susijusioms su paslaugų energe-

tikos sektoriuje  

Kainų atitiktimi skaidrumo, ne-

diskriminavimo ir kitiems reikala-

vimams 

 

nustato pagrindines rekomendacijų rengimo procedūrines taisykles, rekomen-

dacijų rengimo pagrindinius principus ir reikalavimus rekomendacijų turiniui. 

VKEKK Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=433361&p

_query=&p_tr2=2  

Gamtinių dujų paţangiųjų mata-

vimo sistemų ilgalaikės trukmės 

išlaidų ir naudos rinkai ekonomi-

nio vertinimo tvarkos aprašas 

 

aprašu siekiama sudaryti prielaidas įgyvendinti 2009 m. liepos 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos 

bendrųjų taisyklių, panaikinančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2003/55/EB (OL 2009, L 211, p. 94), ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų 

įstatymą (Ţin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186), apibrėţti aiškius eko-

VKEKK Ne http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=454009&p

_query=&p_tr2=2  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350517
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350517
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350517
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=223648&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=223648&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=223648&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=223648&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291858
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291858
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291858
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=355803
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=355803
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=355803
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430064&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430064&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430064&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430064&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433361&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433361&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433361&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433361&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454009&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454009&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454009&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454009&p_query=&p_tr2=2
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nominio vertinimo kriterijus, reikalingus nustatyti gamtinių dujų paţangiųjų 

matavimo sistemų  ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai santykį, padė-

siantį priimti sprendimus dėl paţangiųjų sistemų, kuriomis būtų padedama 

vartotojams aktyviai dalyvauti gamtinių dujų tiekimo rinkoje, įdiegimo darbot-

varkės. 

Gamtinių dujų įmonių apskaitos 

atskyrimo, sąnaudų paskirstymo 

ir su apskaitos atskyrimu susiju-

sių reikalavimų aprašas 

 

reglamentuoja apskaitos atskyrimą, sąnaudų paskirstymą bei su apskaitos 

atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu susijusius reikalavimus. 

VKEKK Taip, tačiau detaliau šio darbo apimtyje 

nenagrinėta 

http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=454013&p

_query=&p_tr2=2  

Elektros energijos perdavimo ir 

skirstymo paslaugų kainų ir jų 

viršutinių ribų nustatymo metodi-

ka 

nustato elektros energijos perdavimo paslaugos ir skirstymo paslaugos kainų 

viršutinių ribų skaičiavimo tvarką, pagrįstą skatinamojo reguliavimo principais.  

VKEKK Taip, tačiau detaliau šio darbo apimtyje 

nenagrinėta 

http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=353848&p

_query=&p_tr2=2 

Elektros energijos perdavimo, 

skirstymo, visuomeninio tiekimo 

paslaugų  

Ir visuomeninių elektros energi-

jos kainų diferencijavimo tvarkos 

aprašas 

 

nustato pagrindinius elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio 

tiekimo paslaugų kainų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo 

principus ir taikomas atitinkamų paslaugų teikėjams 

VKEKK Taip, tačiau detaliau šio darbo apimtyje 

nenagrinėta 

http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=433362&p

_query=&p_tr2=2  

 

Efektyvaus energijos išteklių ir 

energijos vartojimo stebėsenos 

taisyklės 

  Taip, kai kurias sąvokas, jei  jos bus 

keičiamos Energetikos įstatyme (ţr. 

skyrių dėl Energetikos įstatymo pakeiti-

mo) 

 

Energijos vartojimo pastatuose, 

įrenginiuose ir technologiniams 

procesams audito atlikimo tvar-

kos ir sąlygų ir energijos vartoji-

mo pastatuose, įrenginiuose ir 

technologiniams procesams 

auditą atliekančių specialistų 

nustato energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams proce-

sams audito (toliau – auditas) atlikimo tvarką ir sąlygas ir energijos vartojimo 

pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių spe-

cialistų rengimo ir atestavimo tvarką 

Energetikos ministras Taip, reikia numatyti, kad jei atestuotas 

auditorius neteisingai įvertino energijos 

priemonės duodamus sutaupymus, nu-

matomos sankcijos - įspėjimas, atestato 

galiojimo sustabdymas, atestato galioji-

mo panaikinimas 

http://www3.lrs.lt/pls/in

ter3/dokpaieska.show

doc_l?p_id=431171&p

_query=&p_tr2=2 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454013&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454013&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454013&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454013&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433362&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433362&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433362&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433362&p_query=&p_tr2=2
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Teisės aktas Taikymo sritis Tvirtinanti institucija Ar reikalinga keisti Nuoroda 

rengimo ir atestavimo tvarkos 

aprašas (Ţin., 2012, Nr. 93-

4830) 
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Priedas E Teisės aktų ištraukos 

Gamtinėms dujoms 

Gamtinių dujų įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427711 

9 straipsnis. Kainų reguliavimas 

1. Gamtinių dujų sektoriuje Komisija, nustatydama viršutines paslaugų kainų ribas, reguliuoja perdavimo, 

skirstymo, skystinimo, laikymo ir garantinio tiekimo paslaugų kainas. 

3. Komisija rengia ir tvirtina šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų paslaugų kainų nustatymo metodikas. 

4. Komisija, nustatydama šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas reguliuojamas kainas: 

1) nustato reikalavimus gamtinių dujų įmonėms teikti paslaugas kainomis, pagrįstomis sąnaudomis, įskaitant 

protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąţą, ir turi teisę pareikalauti, kad gamtinių dujų įmonės įrodytų 

kainų pagrindimą sąnaudomis. Komisija turi teisę nustatyti privalomą protingumo kriterijų atitinkantį terminą 

šioms sąnaudoms pagrįsti. Jeigu per šį terminą asmuo neįrodo sąnaudų pagrįstumo, laikoma, kad asmens są-

naudos yra nepagrįstos; 

2) nustato reikalavimus sąnaudų apskaitos sistemoms, metodams ir (arba) modeliams, skirtiems konkrečioms 

paslaugų rūšims teikti. Tokią apskaitos sistemą, metodą ir (arba) modelį Komisija privalo paskelbti viešai savo 

interneto svetainėje; 

3) nustato sąnaudų padengimo mechanizmą, kuris turi skatinti efektyvumą ir, kiek įmanoma, padidinti ilgalaikę 

naudą vartotojams. Tuo tikslu Komisija turi atsiţvelgti į kainų rodiklius, taikomus palyginamose rinkose. 

5. Nustatant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas reguliuojamas viršutines paslaugų kainų ribas ar konkrečias 

paslaugų kainas, turi būti numatytos būtinos investicijos, uţtikrinančios efektyvią gamtinių dujų įmonės veiklą. 

Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų 

aprašas 

VI. DUJŲ KIEKIO IR KAINOS NUSTATYMAS 

37. Buitinis vartotojas moka uţ patiektas dujas ir suteiktas paslaugas. Dujų tarifą (kainą) sudaro prognozuoja-

mų dujų (produkto), konkrečių perdavimo, skirstymo, laikymo, tiekimo kainų ir skirtumo tarp ankstesnio tarifų 

galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių dujų (produkto) kainų suma. Konkrečius dujų tarifus buitiniams 

vartotojams kas pusę metų nustato tiekimo įmonė ar Komisija. Dujų tarifo (kainos) dedamosios buitiniams var-

totojams viešai skelbiamos tiekimo įmonių interneto svetainėse. 

Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklės 

XIV. APMOKĖJIMAS 

143. Vartotojas (sistemos naudotojas) privalo apmokėti uţ patiektas (pristatytas) dujas ir suteiktas paslaugas. 

Vartotojas (sistemos naudotojas) uţ patiektas ar pristatytas dujas (perdavimą, paskirstymą) apmoka pagal 

konkrečioje pristatymo vietoje apskaitytą dujų kiekį ir šių taisyklių 73 bei 109 punktuose nurodytai vartotojų 

(sistemos naudotojų) grupei nustatytą dujų (perdavimo, paskirstymo) kainą 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427711
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Elektrai 

Elektros energetikos įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363193 

42 straipsnis. Kainų reguliavimas 

2. Perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninės elektros energijos kainos reguliuo-

jamos Komisijai nustatant viršutines kainų ribas. Konkrečias perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo pa-

slaugų ir visuomeninės elektros energijos kainas ir tarifus nustato ir keičia paslaugos teikėjas. 

44 straipsnis. Perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninės elektros energijos kainų 

ir tarifų nustatymas 

1. Komisijai nustačius viršutines kainų ribas, konkrečias perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo pa-

slaugų kainas ir tarifus nustato ir keičia paslaugų teikėjai. Paslaugų teikėjo nustatytų kainų ir tarifų svertinis 

vidurkis kiekvienais reguliavimo periodo metais neturi viršyti atitinkamų viršutinių kainų ribų.  

7. Pasibaigus kiekvieniems reguliavimo periodo metams, Komisija kontroliuoja, ar paslaugos teikėjo nustatytų 

kainų ir tarifų metinis svertinis vidurkis neviršijo viršutinių kainų ribų. Nustačiusi, kad paslaugos teikėjo nusta-

tytų kainų ir tarifų svertinis vidurkis per praėjusius reguliavimo periodo metus viršijo atitinkamą nustatytą vir-

šutinę kainos ribą, Komisija turi teisę įpareigoti paslaugos teikėją nustatyti atitinkamai maţesnes kainas ir tari-

fus. 

Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros ener-

gijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašas (patvirtina VKEKK) 

10.1. skirstymo (persiuntimo) paslaugos kainos diferencijavimo į elektros energijos ir galios dedamąsias (iš-

skyrus buitiniams vartotojams) atveju: 

10.1.1. skirstomųjų tinklų operatorius ne maţiau kaip 50 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus sąlyginai pasto-

viųjų sąnaudų, skirstymo paslaugos sąnaudų ir investicijų grąţos bei 100 proc. kintamųjų sąnaudų privalo pri-

skirti elektros energijos dedamajai, ir ne daugiau kaip 50 proc. sąlyginai pastoviųjų sąnaudų, skirstymo paslau-

gos sąnaudų ir investicijų grąţos privalo priskirti galios dedamajai; 

10.1.2. nustatydamas elektros energijos dedamąją paslaugos vienetui (1 kWh), skirstomųjų tinklų operatorius 

privalo įvertinti bendrą per ataskaitinius metus paskirstytiną (persiųstiną) elektros energijos kiekį; 

10.1.3. nustatydamas galios dedamąją paslaugos vienetui (1 kW), skirstomųjų tinklų operatorius privalo įver-

tinti bendrą suteiktą vartotojams, kurių įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų, leistinąją naudoti (pa-

reikštą sutartyse) galią; 

10.1.4. elektros energijos skirstymo (persiuntimo) paslaugos kainos elektros energijos dedamoji taikoma uţ 

faktiškai skirstymo tinklu persiųstą elektros energijos kiekį; 

10.1.5. elektros energijos skirstymo (persiuntimo) paslaugos kainos galios dedamoji taikoma uţ leistinąją nau-

doti (pareikštą sutartyse) galią; 

10.2. skirstymo (persiuntimo) paslaugos kainos diferencijavimo pagal vartotojų grupes atveju, skirstomųjų 

tinklų operatorius privalo išskirti vartotojus, kurių elektros įrenginiai prie skirstomųjų tinklų prijungti ties 35–6 

kV įtampos riba, ir vartotojus, kurių elektros įrenginiai prie skirstomojo tinklo prijungti ties 0,4 kV įtampos 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363193
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riba. 

11. Diferencijuojant elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas, šias paslaugas teikiančių ope-

ratorių apskaičiuotas atitinkamų metų vidutinis perdavimo ar skirstymo paslaugos tarifas (tarifų svertinis vi-

durkis) neturi viršyti Komisijos nustatytos atitinkamų metų perdavimo ar skirstymo paslaugos kainos viršutinės 

ribos. 

12. Perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų perdavimo paslaugų kainų diferencijavimo tvarka ir Skirstomųjų 

tinklų operatoriaus teikiamų skirstymo (persiuntimo) paslaugų kainų diferencijavimo tvarka (kai ji buvo kore-

guota nuo paskutinio jos pateikimo Komisijai) bei pagrindţiantys dokumentai pateikiami Komisijai derinimui 

kartu su prašymu dėl elektros energijos perdavimo ar elektros energijos skirstymo paslaugų kainų, tarifų ir jų 

taikymo tvarkos paskelbimo teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais. 

Šilumai 

Šilumos ūkio įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445088 

32 straipsnis. Šilumos kainodara 

1. Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka uţ suvartotą šilumos energiją pagal 

šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodyta tvarka nustatytą vienanarę arba dvinarę kainą pasirinktinai. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindţiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar 

karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos 

prietaisų įrengimo, prieţiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) uţ šilumą ir (ar) karštą vandenį pa-

rengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusi-

ję su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ar karšto vandens kainas. Į 

šilumos ar karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo 

(įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar 

sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

3. Šilumos kainos, atsiţvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti diferencijuojamos pagal šilumos tiekimo sis-

temas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, šilumos vartojimo mastą, 

šilumnešius ir jų kokybę, tiekimo patikimumą, vartojimo sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. Dife-

rencijuojant kainas, kryţminis subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudţiamas. 

4. Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne maţiau kaip 10 GWh šilumos per metus, vadovaudamasis šilumos kai-

nų nustatymo metodikomis ir atsiţvelgdamas į savivaldybės institucijos ir Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos pastabas, parengia ir teikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai bei savi-

valdybės institucijai šilumos bazinės kainos projektą. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų tei-

kia Komisijai bazinės kainos suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Komisija, išnagrinėjusi savi-

valdybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato šilumos bazinę 

kainą. Dalyvauti nustatant šilumos bazines kainas kviečiamos šilumos vartotojų teises ginančios organizacijos. 

Kartu nustatomi tiekimo efektyvumo rodikliai. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatytas 

šilumos bazines kainas skelbia savo interneto svetainėje. Šilumos tiekėjas, valdantis skirtingose savivaldybėse 

esančias šilumos tiekimo sistemas, gali teikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nustatyti 

skirtingas šilumos bazines kainas šioms sistemoms. Šilumos tiekėjas, teikdamas pasiūlymą dėl skirtingų šilu-

mos bazinių kainų šilumos tiekimo sistemoms, esančioms skirtingose savivaldybėse, nustatymo, privalo jį tei-

kti dėl visų skirtingose savivaldybėse esančių šilumos tiekimo sistemų. Šilumos tiekėjas arba savivaldybė turi 

teisę teisme apskųsti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl nustatytų šilumos bazinių kainų. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445088
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 5. Savivaldybių tarybos nustato: 

1) vadovaudamosi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytomis šilumos bazinėmis kai-

nomis ir Šilumos kainų nustatymo metodika – šilumos kainų dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui, reali-

zuojančiam ne maţiau kaip 10 GWh šilumos per metus. Pirmaisiais šilumos bazinių kainų galiojimo metais 

savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias, atsiţvelgdama į Komisijos 

nustatytas šilumos bazines kainas. Jeigu savivaldybės taryba per nurodytą terminą nenustato šilumos kainų 

dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams, Komisija vienašališkai nustato šilumos kainų 

dedamąsias, lygias šilumos bazinių kainų dedamosioms. Komisijos vienašališkai nustatytos šilumos kainų de-

damosios skelbiamos viešai ir taikomos nuo kito mėnesio pirmos dienos. Skundus dėl savivaldybės tarybos 

nustatytų šilumos kainų dedamųjų ikiteismine tvarka nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komi-

sija; 

2) vadovaudamosi Šilumos kainų nustatymo metodika – įmonių tiekiamos šilumos bazines ir kasmet perskai-

čiuojamas šilumos kainų dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam maţiau kaip 10 GWh šilu-

mos per metus, ir apie tai informuoja Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją ne vėliau kaip per 10 

darbo dienų. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų dedamųjų ikiteismine tvarka nagrinėja 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija; 

3) savivaldybių tarybų nustatytos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigalio-

jimo dienos; 

4) vadovaudamosi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta daugiabučių namų šildymo 

ir karšto vandens sistemų prieţiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika – daugiabučių 

namų šildymo ir karšto vandens sistemų prieţiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus. 

6. Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne maţiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia perskaičiuotų šilumos 

kainų dedamųjų projektus ir jų pagrindimą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai bei savivaldy-

bei, kiti šilumos tiekėjai – tik savivaldybei. Savivaldybės taryba per 30 dienų nustato šilumos kainų dedamą-

sias. 

7. Savivaldybės tarybos nustatytas šilumos kainų dedamąsias šilumos tiekėjai, realizuojantys ne maţiau kaip 

10 GWh šilumos, pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai per 10 kalendorinių dienų nuo 

šilumos kainų dedamųjų nustatymo. Komisija nurodo savivaldybei esamus šilumos kainų dedamųjų nustatymo 

paţeidimus. Savivaldybė privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Savivaldybei nepaša-

linus nurodytų paţeidimų arba laiku nenustačius šilumos kainų dedamųjų, Komisija įgyja teisę vienašališkai 

nustatyti laikinas šilumos kainų dedamąsias. Jos galioja, kol pašalinami Komisijos nurodyti paţeidimai, bet ne 

ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. 

8. Naujiems šilumos vartotojams, prisijungusiems prie šilumos tiekimo sistemos, leidţiama ne ilgiau kaip 3 

metams nustatyti šilumos kainų dedamąsias, grindţiamas tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) ribi-

nėmis šilumos tiekimo šiems vartotojams sąnaudomis. 

9. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta 

Karšto vandens kainų nustatymo metodika, parengia ir teikia Komisijai ir (arba) savivaldybės institucijai karšto 

vandens kainos dedamųjų projektą. Jei karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas, realizuojantis ne maţiau 

kaip 10 GWh šilumos per metus, arba tiekia karštą vandenį šio šilumos tiekėjo teritorijoje, savivaldybės insti-

tucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Komisijai karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo dokumentus ir 

(ar) pagrįstas pastabas. Komisija, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavu-

si, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato karšto vandens kainos dedamąsias. Kitiems karšto vandens tiekėjams 
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karšto vandens kainų dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. 

10. Konkurenciniams šilumos vartotojams nustatoma šilumos kaina, kuri turi padengti šilumos gamybos ir in-

dividualias perdavimo sąnaudas. Šią šilumos kainą nustato šilumos tiekėjas, suderinęs su Valstybine kainų ir 

energetikos kontrolės komisija. Jeigu nėra nustatyta kita šilumos kaina, konkurenciniai šilumos vartotojai uţ 

suvartotą šilumą atsiskaito šilumos kainomis, nustatytomis ir kitiems šilumos vartotojams. 

11. Jei šilumos tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldy-

bėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, teikia vienodas šilumos kainų 

dedamąsias visoms savivaldybėms, šilumos kainų dedamąsias nustato šilumos tiekėjas įmonės įstatuose nusta-

tyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos kainų de-

damąsias mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalyse numatyta šilumos kainų dedamųjų nusta-

tymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. 

12. <.......>  

13. Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savi-

valdybėms ir kuris tiekia karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto vandens kainų dedamąsias 

įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Karšto vandens kainų nustatymo metodiką ir suderi-

nęs su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Šiuo atveju netaikoma šio straipsnio 9 dalis. 

14. Keičiant šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, įmonės: 

1) atsiţvelgdamos į nustatytas šilumos kainos dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir pakitusias perkamos šilu-

mos kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dy-

dţius ir galutines šilumos kainas; 

2) atsiţvelgdamos į nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias ir pakitusias geriamojo vandens ir šilumos 

kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie karšto vandens galutines kainas. 

15. Duomenis apie kuro kainas, iš kitų, šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nenumatytų, nepriklausomų šilumos 

gamintojų superkamos šilumos kainas bei savivaldybių tarybų sprendimus apie naujas geriamojo vandens kai-

nas įmonės Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir (arba) savivaldybėms pateikia iki mėnesio 

10 dienos. 

16. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki mėnesio 20 dienos viešai informuoja apie kuro, ši-

lumos, perkamos iš kitų, šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nenumatytų šilumos gamintojų, ir geriamojo van-

dens kainas, naudotinas skaičiuojant šilumos ir karšto vandens kainas. 

17. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir savivaldybės kontroliuoja, ar įmonės teisingai skai-

čiuoja šilumos ir karšto vandens kainų kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos ir karšto van-

dens kainos. 

18. Šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet nepadengtos sąnaudos arba 

gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, geriamojo vandens faktinių kainų ir nusta-

tant šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotar-

pio šilumos ar karšto vandens kainų dedamąsias. 
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Priedas F Galimų priemonių sąrašas ir pasiūlymai dėl standartinių sutaupymų 

 Priemonės iden-
tifikacinis kodas 

Priemonė Standartiniai sutaupymai, 
arba sutaupymų skaičiavimo 
formulė, arba nuoroda į tei-
sės aktus arba vertinimo me-
todas 

Įrengimo reikalavimai, nuro-
dant atitinkamų medţiagų, 
įrenginių ar darbų sertifikavi-
mo, specialistų atestavimo 
standartus, garantijas ir pan.  

 Apribojimai, jei reikia (pa-
vyzdţiui, nurodomas tinkamų 
pastatų tipas) 

Priemonei priskiria-
mas tarnavimo laikas 

Šilumos taupymo priemonės 

 Automatinio reguliavimo karš-
to vandens sistemoje įrengi-
mas 
 

Standartiniai/ pastatui 
2 proc.

64
 nuo suminių energi-

jos sąnaudų  

Karšto vandens tiekimo sis-
temoje įrengiami termobalan-
siniai cirkuliacijos ventiliai su 
dezinfekcijos moduliu ir ter-
mometru, vienodos karšto 
vandens temperatūros palai-
kymui visuose stovuose. 
Karšto vandens paskirstymo 
sistemoje esami ventiliai kei-
čiami naujais, rutuliniais. 

 10-30 metų
65

 

 Automatinio reguliavimo šil-
dymo sistemoje įrengimas 
(šilumos punkte) 

Standartiniai/ pastatui  
11 proc. nuo šilumos energi-
jos šildymui sąnaudų  

  10-30 metų 

 Daliklinės sistemos įrengi-
mas, apimantis šildymo sis-
temos stovų subalansavimą, 
individualaus šilumos regu-

Standartiniai/ pastatui 
25

67
 proc. nuo šilumos ener-

gijos šildymui sąnaudų 

Termostatai turi būti numatyti 
su iš anksto gamybiniu būdu 
nustatyta minimalia 16 °C 
reguliavimo temperatūra 

Daugiabučiai gyvenamieji 
namai iki 1992 m. statybos 

10-30 metų 

                                                      

 

 
64

 Standartiniai sutaupymai išskaičiuoti pagal UAB COWI Lietuva turimus daugiabučių pastatų energinio naudingumo sertifikatų ir investicijų projektus, atliktus 2013 m. Kadangi 

šilumos suvartojimą galima skaičiuoti labai įvairiai - pagal energinio naudingumo sertifikatą (šiuo metu taip paskaičiuotas suvartojimas itin skiriasi nuo faktinio), pagal energijos 

vartojimo auditą, ar pagal šilumos tiekėjo sąskaitas, uţdavus standartinį sutaupymą kWh kiltų daug neaiškumų, pagal kokį metodą suvartojimas išskaičiuotas. Tuo tarpu sutaupymų 

procentinė išraiška neturėtų smarkiai skirtis, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu gaunami duomenys apie šilumos suvartojimą.  
65

 Priemonių efektyvaus gyvavimo   metai nustatyti pagal LST EN 15459:2008 "Energetinės pastatų charakteristikos. Pastatų energetinių sistemų ekonominio įvertinimo procedūra." 
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 Priemonės iden-
tifikacinis kodas 

Priemonė Standartiniai sutaupymai, 
arba sutaupymų skaičiavimo 
formulė, arba nuoroda į tei-
sės aktus arba vertinimo me-
todas 

Įrengimo reikalavimai, nuro-
dant atitinkamų medţiagų, 
įrenginių ar darbų sertifikavi-
mo, specialistų atestavimo 
standartus, garantijas ir pan.  

 Apribojimai, jei reikia (pa-
vyzdţiui, nurodomas tinkamų 
pastatų tipas) 

Priemonei priskiria-
mas tarnavimo laikas 

liavimo ir apskaitos įrengi-
mą

66
 

 Šildymo sistemos vamzdynų 
izoliavimas ar izoliacijos pa-
gerinimas nešildomose pa-
talpose 

Standartiniai/vamzdyno met-
rui 

Vamzdynai izoliuojami keva-
line izoliacija 

 10 metų 

 Pastato atnaujinimo priemo-
nių I paketo įgyvendinimas 

Standartiniai/ pastatui  
60 proc. nuo šilumos energi-
jos šildymui sąnaudų 

Aprašymą ţr. lentelėje  Daugiabučiai gyvenamieji 
namai 

 

 Pastato atnaujinimo priemo-
nių II paketo įgyvendinimas 

Standartiniai/ pastatui  
50 proc. nuo šilumos energi-
jos šildymui sąnaudų 

Aprašymą ţr. lentelėje Daugiabučiai gyvenamieji 
namai 

 

 Standartinės konstrukcijos 
pastato sienos (statyba iki 
1992 m.) apšiltinimas iki 
norminės šiluminės varţos 

Standartiniai/ pastatui šildo-
mo ploto  
25 proc. nuo bendrų pastato 
šilumos energijos šildymui 
sąnaudų 

Apšiltintos išorės sienos ši-
lumos perdavimo koeficien-
tas turi būti U≤0,20 W/m2K 
Pastato sienų apšiltinimas, 
apšiltinant angokraščius. 
Priemonės gyvavimo trukmė 
priklauso nuo šiltinimo me-
dţiagos: Akmens vatos efek-
tyvaus gyvavimo trukmė - 10 
m., polistirolo - 15m., koky-
biškai įrengto armuoto tinko 
30 metų. 

 10-30 metų 

 Visų pastato  langų keitimas Standartiniai/ pastatui šildo- Šilumos perdavimo koeficien-  30 metų 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
67

 Sutaupymai priimti pagal Dr. Romano Savicko prezentaciją "faktinis energijos vartojimas pastatuose" (2013) 
66

 Detalesnis priemonės aprašymas pateikiamas 4.2 skyriuje 
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 Priemonės iden-
tifikacinis kodas 

Priemonė Standartiniai sutaupymai, 
arba sutaupymų skaičiavimo 
formulė, arba nuoroda į tei-
sės aktus arba vertinimo me-
todas 

Įrengimo reikalavimai, nuro-
dant atitinkamų medţiagų, 
įrenginių ar darbų sertifikavi-
mo, specialistų atestavimo 
standartus, garantijas ir pan.  

 Apribojimai, jei reikia (pa-
vyzdţiui, nurodomas tinkamų 
pastatų tipas) 

Priemonei priskiria-
mas tarnavimo laikas 

naujais, atitinkančiais normi-
nius parametrus  

mo ploto 
20 proc. nuo bendro pastato 
šilumos energijos šildymui 
sąnaudų 

tas turi būti U≤1,4 W/(m2K).  
Langų orinis laidumas pagal 
LST EN 12207:2004 „Langai 
ir durys. Oro skverbtis. Klasi-
fikavimas“ turi atitikti ne blo-
gesnę negu 3 klasę.  

 Standartinės konstrukcijos 
pastato perdangos virš nešil-
domo rūsio (statyba iki 1992 
m.) apšiltinimas iki norminės 
šiluminės varţos 

Standartiniai/ pastatui šildo-
mo ploto 
3 proc. nuo bendro namo 
šilumos energijos šildymui 
sąnaudų 
  

Šilumos perdavimo koeficien-
tas turi būti U≤0,25 W/(m2K) 

 30 metų  

 Grindų ant grunto izoliavimas Standartiniai/pastatui 
2 proc. nuo bendro namo 
šilumos energijos šildymui 
sąnaudų 

  30 metų 

 Standartinės konstrukcijos 
pastato stogo (statyba iki 
1992 m.) apšiltinimas iki 
norminės šiluminės varţos 

Standartiniai/vienam kvadra-
tiniam metrui šildomo ploto 
 10 proc. nuo bendro pastato 
šilumos energijos šildymu 
sąnaudų 

Apšiltinto stogo U≤0,16 
W/m2K 

 30 metų 

 Mechaninio vėdinimo su ši-
lumos atgavimu įrengimas 

Standartiniai/pastatui 
4 proc. nuo bendro pastato 
šilumos energijos šildymui 
arba 2 proc. nuo suminių 
energijos sąnaudų pastatui 
 

Atnaujinant administracinį 
pastatą įrengiamos rekupe-
racinės sistemos aptarnau-
jančios atskirus aukštus arba 
patalpų grupes. 
Atnaujinant daugiabučius 
gyvenamuosius namus, re-
kuperaciniai įrenginiai įren-
giami kiekviename bute. 
Gali būti įrengiami plokšteli-

 20 metų 
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 Priemonės iden-
tifikacinis kodas 

Priemonė Standartiniai sutaupymai, 
arba sutaupymų skaičiavimo 
formulė, arba nuoroda į tei-
sės aktus arba vertinimo me-
todas 

Įrengimo reikalavimai, nuro-
dant atitinkamų medţiagų, 
įrenginių ar darbų sertifikavi-
mo, specialistų atestavimo 
standartus, garantijas ir pan.  

 Apribojimai, jei reikia (pa-
vyzdţiui, nurodomas tinkamų 
pastatų tipas) 

Priemonei priskiria-
mas tarnavimo laikas 

niai ir rotaciniai rekuperato-
riai, kurių šilumos graţinimo 
efektyvumas ne maţesnis nei 
60 proc..  

 Energinių paslaugų sutartis     

 Energijos vartojimo auditas  Standartiniai/vienam auditui 
10 proc. suvartojimo pramo-
nės įmonėje 

 Pramonės įmonės. Priemonė 
įskaitoma tik tuomet, jei pra-
monės įmonė įgyvendina 
nors vieną energijos vartoji-
mo efektyvumo didinimo 
priemonę, numatytą audite 

 

 Standarto LST EN ISO 
50001:2011. Energijos nau-
dojimo vadybos sistemos. 
įdiegimas 

Standartiniai/10 proc. suvar-
tojimo pramonės įmonėje 
arba pagal faktinius rezulta-
tus 

 Pramonės įmonės  

 Katilo valdymo automatiza-
vimas 

  Pramonės įmonės  

 Šilumos nuostolių per katilo 
išorinius paviršius maţinimas 

  Pramonės įmonės  

Elektros taupymo priemonės 

 Saulės kolektorių sistemos 
karšto vandens ruošimui 
įrengimas  

  Pastatas turi būti neprijungtas 
prie CŠT, keičiami elektriniai 
vandens šildymo įrenginiai 

 

 Prijungimas prie CŠT     

 Energijos vartojimo auditas 
pramonės įmonėse 

    

 Šalto vandens ruošimo sis-
temos rekonstrukcija 

  Pramonės įmonės  

 Šalto vandens ruošimo sis-   Pramonės įmonės  
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 Priemonės iden-
tifikacinis kodas 

Priemonė Standartiniai sutaupymai, 
arba sutaupymų skaičiavimo 
formulė, arba nuoroda į tei-
sės aktus arba vertinimo me-
todas 

Įrengimo reikalavimai, nuro-
dant atitinkamų medţiagų, 
įrenginių ar darbų sertifikavi-
mo, specialistų atestavimo 
standartus, garantijas ir pan.  

 Apribojimai, jei reikia (pa-
vyzdţiui, nurodomas tinkamų 
pastatų tipas) 

Priemonei priskiria-
mas tarnavimo laikas 

temos siurblių pakeitimas 
efektyvesniais (kintamo daţ-
nio) siurbliais 

 Šaldytuvas ar šaldiklis A+ 
energijos vartojimo klasės 

  Keičiami esami prietaisai turi 
būti senesni kaip 5 metai 

 

 Skalbyklė A+ energijos varto-
jimo klasės  

  Keičiami esami prietaisai turi 
būti senesni kaip 5 metai 

 

 Indaplovė A+ energijos varto-
jimo klasės 

  Keičiami esami prietaisai turi 
būti senesni kaip 5 metai 

 

 Kaitlentė A+ energijos varto-
jimo klasės 

  Keičiami esami prietaisai turi 
būti senesni kaip 5 metai 

 

 Orkaitė A+ energijos vartoji-
mo klasės 

  Keičiami esami prietaisai turi 
būti senesni kaip 5 metai 

 

 Dţiovyklė A+ energijos varto-
jimo klasės 

  Keičiami esami prietaisai turi 
būti senesni kaip 5 metai 

 

 Lauko apšvietimo renovacija  Standartinė/1 įrenginiui arba 
pagal faktinius sutaupymus 

   

 Fluorescencinių lempų induk-
cinių balastų pakeitimas 
aukšto daţnio 
reguliavimo įrenginiais 

    

 Automatinės apšviestumo 
kontrolės įdiegimas 

    

 Energinių paslaugų sutartis     

 Energijos vartojimo auditas  Standartiniai/vienam auditui 
10 proc. suvartojimo pramo-
nės įmonėje 

 Pramonės įmonės. Priemonė 
įskaitoma tik tuomet, jei pra-
monės įmonė įgyvendina 
nors vieną energijos vartoji-
mo efektyvumo didinimo 
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 Priemonės iden-
tifikacinis kodas 

Priemonė Standartiniai sutaupymai, 
arba sutaupymų skaičiavimo 
formulė, arba nuoroda į tei-
sės aktus arba vertinimo me-
todas 

Įrengimo reikalavimai, nuro-
dant atitinkamų medţiagų, 
įrenginių ar darbų sertifikavi-
mo, specialistų atestavimo 
standartus, garantijas ir pan.  

 Apribojimai, jei reikia (pa-
vyzdţiui, nurodomas tinkamų 
pastatų tipas) 

Priemonei priskiria-
mas tarnavimo laikas 

priemonę, numatytą audite 

 Standarto LST EN ISO 
50001:2011. Energijos nau-
dojimo vadybos sistemos. 
įdiegimas 

Standartiniai/10 proc. suvar-
tojimo pramonės įmonėje 
arba pagal faktinius rezulta-
tus 

 Pramonės įmonės  

 Reaktyviosios galios naudo-
jimo maţinimas įrengiant 
kompensavimo 
įrenginius prie jos imtuvų 

  Pramonės įmonės  

 Reaktyviosios galios naudo-
jimo maţinimas organizaci-
nėmis priemonėmis 

  Pramonės įmonės  

 Transformatorių, kurių apkro-
va maţesnė negu 
30%, keitimas maţesniais 

    

 Smart meters (išmaniųjų 
elektros energijos apskaitos 
prietaisų) įrengimas 

    

 Stogų apţeldinimas   Komercinės/viešosios paskir-
ties pastatai su oro kondicio-
navimu 

 

Gamtinių dujų ir kito, šilumos ir elektros gamybai naudojamo kuro galutinio vartotojo įrenginiuose, taupymo priemonės 

 Išorės temperatūros jutiklio 
įdiegimas 

Standartinis/1 jutikliui    

 Vidaus temperatūros jutiklio 
įdiegimas 

Standartinis/1 jutikliui    

 Prijungimas prie CŠT tinklų     

 Gruntinio šilumos siurblio 
įrengimas 
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 Priemonės iden-
tifikacinis kodas 

Priemonė Standartiniai sutaupymai, 
arba sutaupymų skaičiavimo 
formulė, arba nuoroda į tei-
sės aktus arba vertinimo me-
todas 

Įrengimo reikalavimai, nuro-
dant atitinkamų medţiagų, 
įrenginių ar darbų sertifikavi-
mo, specialistų atestavimo 
standartus, garantijas ir pan.  

 Apribojimai, jei reikia (pa-
vyzdţiui, nurodomas tinkamų 
pastatų tipas) 

Priemonei priskiria-
mas tarnavimo laikas 

 Šilumos siurblio oras-oras 
įrengimas, jei pastato šilumos 
punktas nėra ir negali būti 
prijungtas prie CŠT 

    

 Šilumos siurblio oras-vanduo 
įrengimas, jei pastato šilumos 
punktas nėra ir negali būti 
prijungtas prie CŠT 

    

 Energijos vartojimo auditas  Standartiniai/vienam auditui 
10 proc. suvartojimo pramo-
nės įmonėje 

 Pramonės įmonės. Priemonė 
įskaitoma tik tuomet, jei pra-
monės įmonė įgyvendina 
nors vieną energijos vartoji-
mo efektyvumo didinimo 
priemonę, numatytą audite 

 

 Individualaus katilo keitimas 
nauju, efektyvesniu 

  Esamas katilas turi būti se-
nesnis kaip 5 metai 

 

 Energinių paslaugų sutartis     

 Šilumos nuostolių per katilo 
išorinius paviršius maţinimas 

  Pramonės įmonės  

Kuro, sunaudojamo transporte, taupymo priemonės 

 Eko-vairavimo pamokos Standartinis/1 ţmogui 1 aka-
deminei valandai. Skaičiuo-
jama 13 proc, kuro sumaţi-
nimais 1 vairuotojo per metus 
vidutiniškai nuvaţiuojamo 
kilometraţo.  

 1 vairuotojo per metus viduti-
niškai nuvaţiuojamas kilo-
metraţas nustatomas ap-
klausų būdu 

 

 Logistikos sistemų diegimas      

 Lengvųjų automobilių padan-
gų su maţu pasipriešinimu 
riedėjimui įdiegimas 

Standartinis/4 padangų 
komplektui 

 Negali būti keičiama į ţe-
mesnę nei B klasę 
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 Priemonės iden-
tifikacinis kodas 

Priemonė Standartiniai sutaupymai, 
arba sutaupymų skaičiavimo 
formulė, arba nuoroda į tei-
sės aktus arba vertinimo me-
todas 

Įrengimo reikalavimai, nuro-
dant atitinkamų medţiagų, 
įrenginių ar darbų sertifikavi-
mo, specialistų atestavimo 
standartus, garantijas ir pan.  

 Apribojimai, jei reikia (pa-
vyzdţiui, nurodomas tinkamų 
pastatų tipas) 

Priemonei priskiria-
mas tarnavimo laikas 

 Intermodalinio transporto 
įdiegimas 

Standartinis/intermodalinio 
transporto vienetui 
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Pastato atnaujinimo priemonių paketas I 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Numatomi priemonių techniniai-energiniai 

rodikliai 

1 2 3 

6.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės  

6.1.1. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas įskaitant sienų ir 

cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, 

nuogrindos 

įrengimas. 

Šiltinimas putų polistirolu tinkuojant 

plonasluoksniu armuotu dekoratyviniu tinku. 

Numatomi šie darbai: pastolių įrengimas; sienų 

paviršių paruošimas šiltinimui (plyšių, įtrūkimų, 

sandūrų siūlių uţtaisymas, išbyrėjusio mūro 

atstatymas); termoizoliacijos plokščių 

klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis; 

plonasluoksnio armuoto dekoratyvinio tinko 

įrengimas, aptaisant angokraščius. 

Pirmo aukšto apšiltinamos sienos turi būti 

papildomai armuojamos nuo mechaninių 

paţeidimų. 

Apšiltintos išorės sienos šilumos perdavimo 

koeficientas turi būti U≤0,20 W/m2K, 

angokraščių apšiltinimo storis 20-30 mm, 

apšiltinimo paviršius dengiamas plonasluoksniu 

armuotu dekoratyviniu tinku. 

Cokolis šiltinamas  ekstruziniu polistireniniu 

putplasčiu įleidţiant jį 1,2 m į gruntą, 

antţeminės dalies paviršius dengiamas 

plonasluoksniu armuotu dekoratyviniu tinku, 

įgilinta dalis uţdengiama hidroizoliacine 

medţiaga, apšiltinto cokolio 

U≤0,25 W/m2K. 

Nuogrinda įrengiama visu namo perimetru iš 

betoninių šaligatvio plytelių ir betoninių 

bortelių.  

Balkonų plokščių ir grindų bei apskardinimo 

remontas, pakeičiami balkonų aptvėrimai  

6.1.2. 

Stogo šiltinimas ir dangos keitimas 

Termoizoliacija - polistirolo plokštės 

Apšiltinto stogo U≤0,16 W/m2K, įrengiama 

nauja ruberoidinė danga,  apšiltinant reikiamu 

šilumos izoliacijos sluoksniu, iki norminio lygio 

paaukštinami parapetai ir vėdinimo kaminėliai, 

parapetai ir kaminėlių stogeliai apskardinami. 

Išorinės lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos 

atnaujinimas. Keičiami lietaus surinkimo ir 

nuvedimo sistemos vamzdynai. Karnizas 

šiltinamas iš apačios polistirolo plokštėmis 5 

cm, paviršius dengiamas plonasluoksniu 

armuotu dekoratyviniu tinku. 

Stogas apšiltinamas polistireninio putplasčio 

plokštėmis, keičiant esamą dangą.  

Apskardinami parapetas ir vėdinimo kanalai. 

6.1.3 Butų langų ir lodţijų durų keitimas naujais  į 

maţesnio šilumos pralaidumo langais ir durimis. 

 
 

Visų butų langai keičiami naujais. Šilumos 

perdavimo koeficientas turi būti U≤1,4 

W/(m
2
K).  

Langų orinis laidumas pagal LST EN 

12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbtis. 

Klasifikavimas“ turi atitikti ne blogesnę negu 3 

klasę.  

Keičiant langus turi būti uţtikrintas norminis 

oro pritekėjimas, reikalingas vėdinimui. 
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6.1.4 Bendro naudojimo patalpų langų ir balkonų durų 

keitimas naujais  maţesnio šilumos pralaidumo 

langais ir durimis. 

 

Nauji laiptinių plastikinių rėmų langai 

nekeičiami.  

Cokolio langai nekeičiami. Siekiant uţtikrinti 

norminį oro pritekėjimą, reikalingą rūsio 

vėdinimui, į esamus langus sumontuojamos 

savaiminio oro kiekio balansavimo orlaidės 

6.1.5 Butų balkonų įstiklinimas pagal vieningą projektą Pagal šį paketą nestiklinama 

6.1.6 Šildymo ir karšto vandens sistemos keitimas. 

 

Šildymo sistemos magistralinių ir stovų 

vamzdynų keitimas, balansinių ventilių ant 

šildymo ir karšto vandens sistemos stovų 

įrengimas;  

Šildymo prietaisų keitimas naujais plieniniais 

radiatoriais su termostatiniais ventiliais, 

termostatai turi būti numatyti su iš anksto 

gamybiniu būdu nustatyta minimalia 16 °C 

reguliavimo temperatūra, termostatinių ventilių 

"galvutės" su dujiniu uţpildu. 

Pastate įrengiama šilumos daliklių sistema 

6.1.7 Patalpų vėdinimo sistemų sutvarkymas pagal 

normatyvinius reikalavimus 

Būtina sutvarkyti patalpų vėdinimo sistemą 

pagal galiojančius normatyvinius reikalavimus – 

dezinfekuoti ir išvalyti esamus natūralaus  

vėdinimo kanalus, pakeisti esantį vėdinimo 

kanalų  apskardinimą, traukos pagerinimui 

visuose (išskyrus virtuvę) languose įrengti 

savaiminio oro kiekio balansavimo orlaides, 

vėdinimo groteles. 

Įrenginiai, darbai turi atitikti Lietuvoje 

galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. 

6.2. Kitos priemonės - 
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pastato atnaujinimo priemonių paketas II 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Numatomi priemonių techniniai-energiniai 

rodikliai* 

1 2 3 

6.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės 

6.1.1. Išorės sienų ir cokolio šiltinimas įskaitant sienų ir 

cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, 

nuogrindos 

įrengimas. 

Šiltinimas putų polistirolu tinkuojant 

plonasluoksniu armuotu dekoratyviniu tinku. 

Numatomi šie darbai: pastolių įrengimas; sienų 

paviršių paruošimas šiltinimui (plyšių, įtrūkimų, 

sandūrų siūlių uţtaisymas, išbyrėjusio mūro 

atstatymas); termoizoliacijos plokščių 

klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis; 

plonasluoksnio armuoto dekoratyvinio tinko 

įrengimas, aptaisant angokraščius. 

Pirmo aukšto apšiltinamos sienos turi būti 

papildomai armuojamos nuo mechaninių 

paţeidimų 

Apšiltintos išorės sienos šilumos perdavimo 

koeficientas turi būti U≤0,20 W/m2K, 

angokraščių apšiltinimo storis 20-30 mm, 

apšiltinimo paviršius dengiamas  plonasluoksniu 

armuotu dekoratyviniu tinku. 

Cokolis šiltinamas  ekstruziniu polistireniniu 

putplasčiu įleidţiant jį 1,2 m į gruntą, 

antţeminės dalies paviršius dengiamas 

plonasluoksniu armuotu dekoratyviniu tinku, 

įgilinta dalis uţdengiama hidroizoliacine 

medţiaga, apšiltinto cokolio 

U≤0,25 W/m2K. 

Nuogrinda įrengiama visu namo perimetru iš 

betoninių šaligatvio plytelių ir betoninių 

bortelių.  

Balkonų plokščių ir grindų bei apskardinimo 

remontas, pakeičiami balkonų aptvėrimai 

6.1.2. 

Stogo šiltinimas ir dangos keitimas 

Termoizoliacija - polistirolo plokštės 

Apšiltinto stogo U≤0,16 W/m2K, įrengiama 

nauja danga,  apšiltinant reikiamu šilumos 

izoliacijos sluoksniu, iki norminio lygio 

paaukštinami parapetai ir vėdinimo kaminėliai, 

parapetai ir kaminėlių stogeliai apskardinami. 

Išorinės lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos 

atnaujinimas. Keičiami lietaus surinkimo ir 

nuvedimo sistemos vamzdynai. 

Stogas apšiltinamas polistireninio putplasčio 

plokštėmis, keičiant esamą dangą.  

Apskardinami parapetas ir vėdinimo kanalai. 

Stogeliai prie įėjimo durų remontuojami.  
6.1.3 Butų langų ir lodţijų durų keitimas naujais  į 

maţesnio šilumos pralaidumo langais ir durimis. 

 
 

Seni butų medinių rėmų langai arba seni 

plastikiniai langai keičiami naujais. Šilumos 

perdavimo koeficientas turi būti U≤1,3  

W/(m
2
K). 

Langų orinis laidumas pagal LST EN 

12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbtis. 

Klasifikavimas“ turi atitikti ne blogesnę negu 3 

klasę.  

Keičiant langus turi būti uţtikrintas norminis 

oro pritekėjimas, reikalingas vėdinimui. 
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6.1.4 Bendro naudojimo patalpų langų ir balkonų durų 

keitimas naujais  maţesnio šilumos pralaidumo 

langais ir durimis. 

 

Nauji laiptinių plastikinių rėmų langai 

nekeičiami.  

Cokolio langai nekeičiami naujais. Siekiant 

uţtikrinti norminį oro pritekėjimą, reikalingą 

rūsio vėdinimui, į esamus langus 

sumontuojamos savaiminio oro kiekio 

balansavimo orlaidės. 

6.1.5 Butų balkonų įstiklinimas pagal vieningą projektą Butų balkonai įstiklinami pagal vieningą 

projektą. Siūloma lengvų konstrukcijų aliuminio 

rėmais sistema. 

6.1.6 Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas 

ar keitimas 

 

Šildymo sistemos magistralinių ir stovų 

vamzdynų keitimas, balansinių ventilių ant 

šildymo sistemos stovų įrengimas.  

Šildymo prietaisų keitimas naujais plieniniais 

radiatoriais su termostatiniais ventiliais, 

termostatai turi būti numatyti su iš anksto 

gamybiniu būdu nustatyta minimalia 16 °C 

reguliavimo temperatūra, termostatinių ventilių 

"galvutės" su dujiniu uţpildu 

Pastate įrengiama šilumos daliklių sistema,  

Šilumos kiekio daliklių ant keičiamų naujų 

radiatorių butuose ir laiptinėse įrengimas su 

duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema. 

6.1.9 Patalpų vėdinimo sistemų sutvarkymas pagal 

normatyvinius reikalavimus 

Būtina sutvarkyti patalpų vėdinimo sistemą 

pagal galiojančius normatyvinius reikalavimus – 

dezinfekuoti ir išvalyti esamus natūralaus  

vėdinimo kanalus, pakeisti esantį vėdinimo 

kanalų  apskardinimą, traukos pagerinimui 

visuose (išskyrus virtuvę) languose įrengti 

savaiminio oro kiekio balansavimo orlaides, 

vėdinimo groteles. 

Įrenginiai, darbai turi atitikti Lietuvoje 

galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. 

6.2. Kitos priemonės - 

 

 


