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Lietuvos Respublikos valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – 
Komisija) skirtame Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės 
iniciatyvos“ (toliau – asociacija, asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“) 2014 m. gruodžio 20 d. 
rašte Nr. 96 V buvo paprašyta paaiškinti tokią situaciją: po to, kai nepriklausomi šilumos 
gamintojai Šiauliuose pasistatys savo biokuro katilines ar biokuro kogeneracines jėgaines (tuo 
atveju, jeigu pasistatys), kaip nepriklausomi šilumos gamintojai savo pagaminta šiluma 
konkuruos su akcine bendrove „Šiaulių energija“ – jie savo pagamintos šilumos kaina turės 
konkuruoti su akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pagamintos šilumos kainos bendra 
atitinkamo mėnesio kintamąja dedamąja, apimančia šilumos gamybos termofikacinėje 
elektrinėje, 20 MW galios biokuro katilinėje ir dujiniuose įrenginiuose kintamąsias dedamąsias, 
ar galės pasirinktinai konkuruoti su akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pagamintos šilumos 
kainos atskiromis kintamosiomis dedamosiomis (termofikacinėje elektrinėje iš biokuro 
pagamintos šilumos kainos kintamąja dedamąja, 20 MW galios biokuro katilinėje pagamintos 
šilumos kainos kintamąja dedamąja ir dujiniuose įrenginiuose pagamintos šilumos kainos 
kintamąja dedamąja). 

Asociacija gavo iš Komisijos 2015 m. vasario 3 d. atsakymą Nr. R2-(Š)-423, kuriame 
rašoma, jog tuo atveju, jeigu akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ aptarnaujamoje Pietinės 
katilinės sistemoje pradės veikti nepriklausomas šilumos gamintojas, jis turės konkuruoti 
su akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ valdomais atskirais šilumos gamybos įrenginiais, 
esančiais Pietinės katilinės sistemoje, kaip nurodyta asociacijos minimame Komisijos 2013 m. 
spalio 24 d. viešajame išaiškinime „Dėl galimybės šilumos tiekėjams sąžiningai konkuruoti 
savo šilumos gamybos įrenginiais“. 

Komisijos 2013 m. spalio 24 d. paskelbtame viešame išaiškinime „Dėl galimybės 
šilumos tiekėjams sąžiningai konkuruoti savo šilumos gamybos įrenginiais“ rašoma: 

„Pažymėtina, kad šilumos tiekėjo sprendimas gaminti šilumą atskirais savo valdomais 
įrenginiais, kaip ir priimant sprendimą pirkti atitinkamus šilumos kiekius iš nepriklausomų 
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šilumos gamintojų, turi būti priimtas vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnyje 
įtvirtintais tikslais, Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų 
aprašo, patvirtinto Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 (Žin., 2010, Nr. 122-
6254, 2013, Nr. 25-1250) (toliau – Supirkimo tvarka), nustatyta tvarka ir Supirkimo tvarkos V 
skyriuje nurodytais prioritetais. 

Šilumos tiekėjo nurodytai kainai už šilumą, pagamintą savo valdomuose šilumos 
gamybos įrenginiuose, taikomas reikalavimas siūlyti ne didesnę atskirų šilumos gamybos 
įrenginių gaminamos šilumos kainą (kintamąją dedamąją) nei naudota skaičiuojant 
palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas pagal Supirkimo aprašo 10 punktą. 

Šilumos tiekėjui nusprendus konkuruoti savo valdomais šilumos gamybos įrenginiais, 
jam mutandis taikomi Supirkimo aprašo 28 punkte nepriklausomiems šilumos gamintojams 
nustatyti šilumos supirkimo reikalavimai.“ 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojo Dariaus 
Biekšos 2015 m. vasario 6 d. rašte Nr. R2-(Š)-471 rašoma, jog šilumos gamintojų siūloma 
kaina mažėja tik tada, kai konkrečiose šilumos tiekimo sistemose yra panašią savikainą 
turinčių įrenginių galių perteklius. 

Komisijos pateikta informacija, mažiausias šilumos supirkimo iš nepriklausomų 
šilumos gamintojų kainas ir tuo pačiu mažiausias šilumos kainas vartotojams šildymo 
sezono laikotarpiu lemia šilumos tiekėjų valdomi šilumos gamybos įrenginiai pagal kuro 
rūšis ir kuro kainas. 

Komisijos 2015 m. rugsėjo 29 d. rašte Nr. R2-(Š)-3066 rašoma: 
„Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skaičiuojamos atskiroms šilumos 

tiekimo sistemoms, įvertinus bendrą sistemoje esančių šilumos gamybos šaltinių skaičių ir 
bendrą kuro struktūrą. Pagal kiekvieną sistemoje esantį šilumos gamybos šaltinį ar pagal 
atskirame šilumos gamybos šaltinyje naudojamas kuro rūšis palygimam,osios šilumos gamybos 
sąnaudos neskaičiuojamos ir viešai neskelbiamos.“ 

  
Teikiame pavyzdį, kuriam reikalingas Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 

specialistų išaiškinimas (Šiaulių miesto Pietinės katilinės sistema): 
Šilumos tiekėjui priklausančioje ir biokuru kūrenamoje termofikacinėje elektrinėje 

šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji yra 1,76 ct/kWh. 
Šilumos tiekėjui priklausančioje ir biokuru kūrenamoje 20 MW galios biokuro katilinėje 

šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji yra 1,76 ct/kWh. 
Šilumos tiekėjui priklausančioje ir dujomis kūrenamoje katilinėje, gaminančioje 

35 % Pietinės katilinės sistemai reikalingos šilumos energijos, šilumos gamybos kainos 
kintamoji dedamoji yra 4,81 ct/kWh. 

Biokuru kūrenamose termofikacinėje elektrinėje, 20 MW galios biokuro katilinėje bei 
dujomis kūrenamoje katilinėje, priklausančiose šilumos tiekėjui, bendra šilumos gamybos 
kainos kintamoji dedamoji yra 2,85 ct/kWh. 

Tarkime, Šiaulių miesto Pietinės katilinės sistemoje 20 MW galios biokuru kūrenamą 
katilinę pasistato nepriklausomas šilumos gamintojas, kuris rengiasi konkuruoti su šilumos 
tiekėjo dujiniais šilumos gamybos įrenginiais, gaminančiais 35 % šilumos, ir siūlo šilumos 
tiekėjui iš jo Pietinės katilinės sistemai 30 % reikalingos šilumos pirkti po 4,80 ct/kWh. Šilumos 
tiekėjas sako, kad jis iš nepriklausomo šilumos gamintojo pagal galiojančius teisės aktus pirkti 
šilumą gali ne brangiau kaip po 2,84 ct/kWh, tačiau nepriklausomas šilumos gamintojas sako, 
kad pagal galiojančius teisės aktus šilumos tiekėjas iki 35 % šilumos iš jo pirkti gali mokėdamas 
iki 4,80 ct/kWh. 

  
Prašome paaiškinti, ar minėtu atveju, galiojant Šilumos supirkimo iš nepriklausomų 
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šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo šiandieninei redakcijai, teisus nepriklausomas 
šilumos gamintojas, siūlantis šilumos tiekėjui iš jo Pietinės katilinės sistemai 30 % reikalingos 
šilumos pirkti po 4,80 ct/kWh, ar teisus šilumos tiekėjas, sakantis, kad jis iš nepriklausomo 
šilumos gamintojo pagal galiojančius teisės aktus pirkti šilumą gali ne brangiau kaip po 
2,84 ct/kWh. 

Taip pat prašome paaiškinti, kaip prašoma paaiškinti situacija keistųsi galiojant 2015 m. 
sausio 21 d. iki 2018 m. gegužės 17 d. laikotarpio ir 2012 m. liepos 7 d. iki 2013 m. kovo 8 d. 
laikotarpio Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašams. 

  
PRIDEDAMA: 
1. Lietuvos Respublikos valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai skirtas 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2014 m. 
gruodžio 20 d. raštas Nr. 96 V „Dėl tvarkos, kuria vadovaudamiesi nepriklausomi šilumos 
gamintojai galės parduoti savo pagamintą šilumą šilumos tiekėjui“, 3 lapai. 

2. Lietuvos Respublikos valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. 
vasario 3 d. raštas Nr. R2-(Š)-423 „Dėl tvarkos, kuria vadovaudamiesi nepriklausomi šilumos 
gamintojai galės parduoti savo pagamintą šilumą šilumos tiekėjui“, 1 lapas. 

3. Lietuvos Respublikos valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. 
spalio 24 d. paskelbtas viešas išaiškinimas „Dėl galimybės šilumos tiekėjams sąžiningai 
konkuruoti savo šilumos gamybos įrenginiais“, 1 lapas. 

4. Lietuvos Respublikos valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 
pavaduotojo Dariaus Biekšos 2015 m. vasario 6 d. raštas Nr. R2-(Š)-471 „Dėl per didelių 
šilumos supirkimo kainų Kaune ir Klaipėdoje šildymo sezono laikotarpiu“, 2 lapai. 

5. Lietuvos Respublikos valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
pirmininkės Ingos Žilienės 2015 m. rugsėjo 29 d. raštas Nr. R2-(Š)-3066 „Dėl akcinės 
bendrovės „Šiaulių energija“ atsisakymo pateikti informaciją pagrįstumo“, 2 lapai. 
  
  
  
Asociacijos pirmininkas                                                             Vytautas Kabaila 
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