
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO ŠILUMOS

TINKLAI“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2022 m. gegužės 27 d. Nr. B-TS-1084

Vilkaviškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono

savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-607 „Dėl Vilkaviškio rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 302 punktu, Biudžetinių ir viešųjų įstaigų,

kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų

metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-302 „Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė

Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos

ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės 2022-

03-30 raštą Nr. S-31 „Dėl 2021 m. bendrovės veiklos ataskaitos pateikimo“, Vilkaviškio rajono

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos

ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                  Algirdas Neiberka

Elektroninio dokumento nuorašas



PRITARTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 27 d. sprendimu

Nr. B-TS-1084

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“ 2021

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Vadovo žodis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Bendrovei, kaip ir kitiems LR šilumos tiekėjams, pateikė

daugybę iššūkių susijusių su žaliavų bei svarbiausia naudojamų gamtinių dujų, dyzelino, elektros ir

biokuro kainų didėjimu.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su 2020 metais, sumažėjo įvairių leidimų, atestacijų ir kitų

norminių dokumentų išsilaikymas, kadangi prieš perimant centralizuotą šiluminės energijos gamybą

ir tiekimą jų reikėjo pakankamai daug, o ataskaitiniu laikotarpiu žymiai daugiau dėmesio skyrėme

technologiniams procesams.

Džiaugiamės, jog laikotarpį užbaigėme sėkmingai.

Informacija apie bendrovę

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“, Birutės g. 8A, Vilkaviškis, bendrovės kodas 185492166,

PVM mokėtojo kodas LT854921610.

Bendrovė įsteigta 2000 m. balandžio 25 d., įregistruota LR įmonių registre ir registruota

PVM mokėtoja. Galiojantys Bendrovės įstatai įregistruoti 2020 m. gruodžio 11 d. Bendrovės įstatinis

kapitalas – 2 366 234,70 Eur, padalintas į 815 943 paprastąsias vardines akcijas, k u r i ų v i e n o s a k c i j o s 

n o m i n a l i v e r t ė – 2 , 9 0 E u r . V i l k a v i š k i o r a j o n o s a v i v a l d y b e i p r i k l a u s o 9 9 , 8 5 p r o c . ( 2   2 6 2   7 7 7 , 6 3 

E u r )   v i s o   a k c i j ų   p a k e t o .   B e n d r a s   a k c i n i n k ų   s k a i č i u s   –   6 ,   i š   j ų   5   f i z i n i a i   i r   1   j u r i d i n i s   a s m u o . 

Kontaktinė informacija

El. p.: info@vilkaviskiost.lt, interneto svetainė www.vilkaviskiost.lt, tel. nr. (8 342) 52706.

Bendrovės valdymas

Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba, kurią sudaro trys nariai, iš

kurių 2 – nepriklausomi valdybos nariai.

Vienasmenis valdymo organas – direktorius Edgaras Balšaitis.

Bendrovės darbuotojai

Bendrovėje yra 20 pareigybių (47 etatai): administracija (4 etatai), finansų ir komercijos

skyrius (5 etatai), techninis skyrius (38 etatai). Darbuotojai, dirbantys atitinkamose pareigybėse,

atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Esant gamybiniam ir / ar asmeniniam būtinumui – siunčiami

mokytis ir / ar kelti kvalifikaciją atestuotose įstaigose.

Bendrovės vadovo veikla įgyvendinant Bendrovės įstatuose nustatytus veiklos tikslus,

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis informacija

Bendrovės vadovo veikla – prižiūrėti ir valdyti Bendrovės nekilnojamąjį turtą, priklausantį

nuosavybės teise ir užtikrinti stabilų ir nepertraukiamą centralizuotą ir decentralizuotą šiluminės

energijos gamybos, tiekimo, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo procesą bei laikytis ir siekti kuo

optimaliau įgyvendinti Vilkaviškio rajono savivaldybės lūkesčius.

Šiluminę energiją teikiame 16 nutolusių pavienių švietimo sistemos objektų (decentralizuota

veikla) ir 3 917 vartotojų (žr. lentelę Nr.1) – centralizuotą šiluminę energiją šildymui, karšto vandens

ruošimui bei vėdinimui. 

Lentelė Nr. 1. Vartotojų pasiskirstymas centralizuotame šilumos tiekimo tinkle (vnt.)

Vartotojų

grupė
Iš viso Vilkaviškis Kybartai Virbalis Paežeriai Pilviškiai

Palyginimas 2020 / 2021

Gyventojai 3 794/3 780 2 716/2 703 859/858 46/46 148/148 25/25

Kitos įstaigos 123/138 92/106 20/21 3/3 4/4 4/4

3 917/3 918 2 808/2 810 879/879 49/49 152/152 29/29

mailto:info@vilkaviskiost.lt
http://www.vilkaviskiost.lt


Konsultuojamasi dėl šilumos sektoriaus klausimų (investicijų, šilumos kainų ir kt.) su

Valstybine energetikos reguliavimo taryba. Bendraujame su kolegomis iš kitų šilumos tiekimų tinklų,

dalinamės gerąja praktika.

Bendrovės biudžetas (finansinių metų pabaigos duomenys)

2021 m. pajamos – 2 789 744 Eur, sąnaudos – 2 740 610 Eur.

Bendrovės biudžetą sudaro:

 Pajamos: iš šilumos gamybos ir tiekimo; karšto vandens tiekimo; iš nuomos UAB „Tele
2“; iš nuomos UAB „TeleTower“; priskaičiuoti delspinigiai ar palūkanos; iš nuomos AB „Lietuvos

radijo ir televizijos centras“; iš nuomos fiziniams asmenims; nenaudojamo ilgalaikio turto pardavimo.

 Sąnaudos: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (darbuotojų atlyginimai, socialinio
draudimo mokesčiai), šilumos gamybos ir tiekimo išlaidos, elektros, vandens, ryšių, pašto paslaugų,

patalpų apsaugos, kanceliarinės, automobilio išlaikymo išlaidos, mokesčiai (nekilnojamojo turto,

žemės nuomos, pelno, PVM, taršos), ilgalaikio turto nusidėvėjimo, gamybos objektų remonto,

metrologinių patikrų, veiklos, turto, civilinio bei vadovų draudimo, nepriklausomo audito ir kitos su

pagrindine veikla susijusios išlaidos.

Informacija apie Bendrovės turtą ir jo būklę

Uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2021 m. veiklos pagrindiniai

rodikliai, lyginant su 2020 m. ir 2019 m.

Rodiklio pavadinimas
2019 m. 2020 m. 2021 m.

Suma, Eur Suma, Eur Suma, Eur

1. Turtas 2 296 366 3 048 092 3 490 280

1.1. ilgalaikis 1 438 256 2 388 366 2 348 662

1.2. trumpalaikis 858 416 651 060 1 135 388

1.2.1. per vienerius metus gautinos sumos 774 383 159 696 798

1.2.2. atsargos 11 624 65 398 130 802

1.2.3. kitas trumpalaikis turtas - - -

1.3. pinigai 71 912 202 503 307 788

2. Kapitalas ir įsipareigojimai 2 296 366 3 048 092 3 490 280

2.1. nuosavas kapitalas 2 319 334 2 432 511 2 473 670

2.1.2. kapitalas (įstatinis) 2 131 236 2 366 235 2 366 235

2.1.3. rezervai 147 588 143 692 143 692

2.1.4. sukauptas pelnas (nuostolis) (3896) (77 415) (36 257)

2.2. dotacijos, subsidijos - - -

2.3. Įsipareigojimai 21 438 615 581 1 016 610

3. Grynasis pelnas (-nuostolis) (3 827) (77 415) 49 134

4. Pardavimai 457 019 1 239 377 2 785 927

5. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, žm. 7,08 43,5 43,25

Informacija apie Bendrovėje atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų vykdymo

planus, rekomendacijų įvykdymą

Pagal kasmet audituojamus finansinių ataskaitų rinkinius – pastabų nėra pateikta.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos buvo atliktas įrenginių patikrinimas, buvo

nurodyta neatitikimus ištaisyti. Visi neatitikimai ištaisyti, liko tik vienas – Vilkaviškio katilinės

mūrinio kamino tvarkymo darbai. Šie darbai derinti su Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba kaip

investicija. Visi kiti įrenginiai atitiko numatytus reikalavimus. Dokumentacija tvarkinga.

Problemos, susijusios su Bendrovės veikla, ir siūlomi problemų sprendimo būdai

Pagrindinė problema, kaip ir praėjusiais metais, tai, jog nėra finansavimo šaltinių biokurą

deginančių įrenginių keitimui, o alternatyviems energijos šaltiniams nėra išvystyta infrastruktūra, nes

tai ilgas ir nuoseklus darbas. Atliekant kvartalinę renovaciją reikia keisti šilumos tiekimo tinklus



optimizuojant jų diametrus, efektyviai prižiūrėti pastatų šilumos punktus. Tik atlikus minėtus

esminius punktus bus galima žengti tolyn su energetiškai efektyviais šaltiniais. Stengiamasi

susitvarkyti / įsirengti biokuro saugojimo aikštelę, tai leistų užtikrinti didesnį energetinį stabilumą ir

bandyti mažinti kainą, kai žaliava bus perkama mažiausia kaina ne šildymo sezono metu.

Informacija apie Bendrovės veiklos uždavinių įgyvendinimą

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos įvykdyti uždaviniai:

Eil. 

Nr.
Uždavinys Uždavinio įgyvendinimas

1.

Šiluminės energijos gamyba ir tiekimas

Vilkaviškio miestui mažiausiomis

sąnaudomis

Šildymo sezono metu buvo tam tikrų

problemų su šildymo katilu bei šildymo

trasomis Pilviškių mstl., bet problemas

operatyviai išsprendėme, nebuvo nutrauktas

šiluminės energijos tiekimas nei vienai

vartotojų grupei. Šilumos kaina nuo 2014

metų pati mažiausia (2020 06/2021 09

periodu) – 6,44 ct/kWh su PVM.

2.
Darbuotojų kvalifikacijos ir žinių lygio

kėlimas

 7 kūrikų atestacijų mokymai;

 5 vyr. priežiūros technikų mokymai;

 6 priežiūros technikų mokymai;

 5 kitų darbuotojų mokymai.

3.
Decentralizuotų objektų šilumos gamyba ir

tiekimas

 Sudarytos paslaugų sutartys su pirkėjais

(14 sutarčių su decentralizuotais objektais).

Nuo praėjusio šildymo sezono vienu objektu

sumažėjo, nes buvo parduotas objektas ir

pastatas nebuvo šildomas naujojo savininko.

4.
Papildomai teikiamų atlygintinų paslaugų

teikimas

Išnuomotos Bendrovės nenaudojamos

patalpos.

5.

Darbo aplinkos gerinimas, siekiamybė

dirbti be avarijų ir sutrikimų, pavojingų

žmogui veiksnių mažinimas, darbuotojų

saugos ir sveikatos sistemos veiksmingumo

bei rezultatyvumo didinimas.

Administracinių patalpų atnaujinimas

Vilkaviškyje ir operatorių darbo patalpa

Kybartuose. Demontuotas neeksploatuojamas

kaminas Kybartuose. Darbuotojai aprūpinti

apsauginėmis priemonėmis prieš COVID-19

(dezinfekcinis skystis, medicininės kaukės,

pirštinės).

6. Mažinti NOx ir CO išmetimus

2021 m. Kybartų, Virbalio ir Pilviškių

katilinių katilams atlikti eksploataciniai

bandymai ir sudarytos naujos režiminės

kortelės. Sistemingai atliekamai katilinių

išmetamų degimo produktų matavimai,

pastebėjus neatitikimų su režiminėmis

kortelėmis koreguojamas degimo procesas.

Katilines pervedus dirbti iš skalūnų alyvos į

dyzeliną bendra tarša į aplinką per 2021

metus sumažėjo 7,8 t. Kybartų katilinėje

pakeistas katilas efektyvesniu 1,5 MW

biokuro katilu. Už 2020 metų pusmetį NOx

– 0,009 mg/Nm3, kai tuo tarpu 2021 metais

(už visus metus) NOx – 0,013 mg/Nm3. Už

2020 metų pusmetį CO – 0,174 mg/Nm3, kai

tuo tarpu 2021 metais (už visus metus) CO

– 0,178 mg/Nm3. Leidžiamos ribos



neviršytos.

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ strateginių veiklos tikslų ir uždavinių pasiekimo rodikliai

ir vertinimas (kokybinis vertinimo kriterijus) – 5,95 %.

Eil.

Nr.

Rodiklio

pavadinimas

Siektina reikšmė Ataskaitinis laikotarpis

1. Bendrovės ūkinės 

veiklos pelningumo 

didinimas

Didinti Bendrovės 

pelningumą ne mažiau 

0,5 % kasmet

2021 metų Bendrasis pelningumo

rodiklis 2,17, o 2020 metais buvo -5,95%

(po patikslinimo -6,64). Rodiklis

padidėjo.

2. Papildomų 

finansavimo šaltinių 

pritraukimas

Dalyvauti skelbiamuose 

projektuose, kur skiriami 

finansavimai per metus 

iki 1 projekto.

Keisdama Kybartų katilą (laukti nebuvo

galima) Bendrovė planavo pasinaudoti

Aplinkos projektų valdymo agentūros ir

kitais paramos šaltiniais, tačiau

juridiniams asmenims paramos nebuvo

teikiamos.

3. Bendrovės teikiamų 

paslaugų efektyvumo 

didinimas

Atnaujinti katilinių 

įrangą ir / ar šilumos 

tiekimo tinklų ruožų dalis

per metus nuo 1 iki 2 vnt.

Pakeistas dūmo kondensacinio

ekonomaizerio našus siurblys ir

atnaujinta (sumažintos vietinės kliūtys)

dumblo šalinimo linija bei siurblys.

Pakeisti lauko ir katilinių vidaus

apšvietimo senieji šviestuvai į LED

technologiją. Sutvarkyta orinės šilumos

tiekimo linijos izoliacija (prie „Meilės“

tilto, neturinti savininko). Pakeisti

šilumos tiekimo tinklų ruožai

Pilviškiuose ir Virbalyje. Trasose

pakeista uždaromoji armatūra – 8 vnt.

Katilinėje sumontuota papildoma

uždaromoji armatūra kokybiškesniam

avarijų valdymui ir energijos tausojimui.

Pakeistas skalūno alyvos kuras į akcizinį

žymėtą dyzeliną. Ir daug kitų smulkių,

bet būtinų darbų. 

4. Investicijų gerinančių 

paslaugų kokybę 

panaudojimas

Per metus bent 1 

atnaujinimas – katilų ir / 

ar mobilios katilinės 

įrengimas

Kybartų katilinėje pakeistas biokuro

katilas (1,5 MW), Vilkaviškio katilinėje

buvo remontuojamos biokuro katilų

durys (pvz., naujos durys – ~ 15 000 Eur,

remontas kainavo  iki 500 Eur).

5. Didinti vartotojų 

pasitenkinimą 

teikiamomis 

paslaugomis, mažinti 

skundų tendencijas

Ne daugiau kaip 1% 

skundų dėl aptarnavimo 

kokybės, atsižvelgiant į 

turimų vartotojų skaičių

Gauti 3 skundai elektroniniu paštu.

Užregistruoti ir atsakyti.

6. Kuro sąnaudos 1 

MWh šilumos 

energijos pagaminti 

negali viršyti 

nustatyto VERT 

lyginamojo rodiklio 

Metinis rodiklis – mažiau

96,176 (kgne/MWh)

Ši reikšmė 93,479 kgne/MWh rodo, kad

kurą deginome efektyviai, nes mažesnė

už 96,176 kgne/MWh.



IV grupei D pogrupiui

Praėjusių metų veiklos rezultatas optimistiškai nuteikia ne tik Bendrovės kolektyvą, bet,

tikėtina, ir kitus valdymo organus, kadangi pasiektas teigiamas rezultatas  – 49 134 Eur pelnas.

Kita informacija

Vykdydami centralizuotos šiluminės energijos gamybos ir tiekimo veiklą matome, jog

reikalingi tam tikri ilgalaikiai, ekonomiški ir techniškai pagrįsti sprendimai. Labai neramina

griežtėjantys „žaliojo kurso“ reikalavimai, kurie pareikalaus didelių investicijų į Vilkaviškio šilumos

ūkį. Šios investicijos šilumos kainos nesumažins, o tikėtina, kad padidins, nes įrenginių priežiūra bei

eksploatacija brangsta, kas didina kaštus

__________



Uždarosios akcinės bendrovės

„Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2021

metų veiklos ataskaitos

priedas

UAB „VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“ STRATEGINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PASIEKIMO 2019 M., 2020 M., 2021

M. PALYGINAMIEJI VERTINIMO RODIKLIAI

Eil.

Nr.

Rodiklio

pavadinimas
Siektina reikšmė

Ataskaitinis laikotarpis

2019 m. 2020 m. 2021 m.

1.

Bendrovės ūkinės

veiklos pelningumo

didinimas

Didinti Bendrovės 

pelningumą nemažiau 1 % 

kasmet

Lyginant su 2018 m. 

pasiektas 9,5 % rodiklis

Lyginant 2020 metų 

rezultatą su 2019 metų 

rezultatu - 5,95 % rodiklis, 

sumažėjęs rodiklis dėl 

perimtos centralizuotos 

šiluminės energijos 

gamybos ir tiekimo veiklos

-

Didinti Bendrovės 

pelningumą nemažiau 0,5 

% kasmet (2021 m. 

pakoreguota siektina 

reikšmė)

- - 2021 metų Bendrasis 

pelningumo rodiklis 2,17, o 

2020 metais buvo -5,95%  

(po patikslinimo -6,64). 

Rodiklis padidėjo.

2.

Papildomų

finansavimo šaltinių

pritraukimas

Dalyvauti skelbiamuose 

projektuose kur skiriami 

finansavimai per metus 

nuo 1 iki 2 projektų

Dėl katilo keitimo 

Kybartuose 

nebuvo/nevykdė kvietimų 

agentūros

Bendrovė planavo dalyvauti

ES skelbiamam projekte ir 

pakeisti Kybartų katilinės 

katilą. Agentūra kvietimų 

nevykdė. 

-

Dalyvauti skelbiamuose 

projektuose kur skiriami 

finansavimai per metus iki 

1 projekto (2021 m. 

pakoreguota siektina 

reikšmė)

- - Keičiant Kybartų katilą 

(laukti nebuvo galima) 

Bendrovė planavo 

pasinaudoti Aplinkos 

valdymo agentūros ir kitai 

paramos šaltiniais, tačiau 

juridiniams asmenims 

paramos nebuvo teikiamos.



3.

Bendrovės teikiamų

paslaugų efektyvumo

didinimas

Atnaujinti katilinių įrangą

ir/ar šilumos tiekimo tinklų

ruožų dalis per metus nuo

1 iki 2 vnt.

Pajevonio pagrindinėje

mokykloje ir Bartninkų J.

Basanavičiaus mokykloje-

daugiafunkciniame centre

atlikome medienos

granulių transportavimo

įrangos keitimo darbus (iš

vakuuminės į sraigtinį

transporterį) ūkio būdu

Alvito mokyklos katilinės

patalpoje pakeitėme

išsiplėtimo indą (1 vnt.) bei

uždaromąją armatūrą (8

vnt.). Pakeisti 3 dažnio

keitikliai. Sumontuota

telemetrijos įranga ir kt.

smulkių darbų. Minėti

darbai atlikti ūkio būdu.

Pakeistas dūmo 

kondensacinio 

ekonomaizerio našus 

siurblys ir atnaujinta 

(sumažintos vietinės kliūtys)

dumblo šalinimo linija bei 

siurblys. Pakeista lauko, ir 

katilinių vidaus apšvietimo 

senieji šviestuvai į LED 

technologiją. Sutvarkyta 

izoliacija orinės šilumos 

tiekimo linijos (prie 

„Meilės“ tiltelio) neturinti 

savininko. Pakeisti šilumos 

tiekimo tinklų ruožai 

Pilviškiuose ir Virbalyje. 

Trasose pakeista uždaromoji 

armatūra – 8 vnt. Katilinėje 

sumontuota papildoma 

uždaromoji armatūra 

kokybiškesniam avarijų 

valdymui ir energijos 

tausojimui. Pakeistas 

skalūno alyvos kuras į 

akcizinį žymėtą dyzeliną. Ir 

daug kitų smulkių, bet 

būtinų darbų. Minėti darbai 

atlikti ūkio būdu.



4.

Investicijų 

gerinančių paslaugų 

kokybę 

panaudojimas

Per metus bent 1 

atnaujinimas – katilų ir/ar 

mobilios katilinės 

įrengimas

Alvito mokyklos katilinėje

atnaujinti šilumos tiekimo

tinklų vamzdynai,

uždaromoji armatūra,

pakeistas tinklo siurblys,

izoliacija, atjungtas

neekonomiškas

centralizuotas karšto

vandens ruošimas.

Keturvalakių katilinėje 

sumontuotas multiciklono 

dūmsiurbės dažnio 

ketiklis

Keturvalakių mokyklos

katilinėje atnaujinti šilumos

tiekimo tinklų vamzdynai,

uždaromoji armatūra,

izoliacija. Bartninkų ir

Pajevonio mokyklų

katilinėse sumontuota po

vieną granulių perpylimo

transporterį didesniam kuro

tiekimo patikimumui.

Atlikti: lauko šilumos 

tiekimo tinklų avarijos 

likvidavimo darbai (trūko 

klientų neprižiūrimi 

vamzdynai); šilumos 

tiekimo tinklų kameros 

įrengimo darbai.

Kybartų katilinėje pakeistas

biokuro katilas 1,5 MW,

Vilkaviškio katilinėje

biokuro katilams buvo

remontuojamos durys (pvz.

durys naujos ~ 15 000 Eur,

atlikta iki 500 Eur).

5.

Didinti vartotojų 

pasitenkinimą 

teikiamomis 

paslaugomis, mažinti

skundų tendencijas

Ne daugiau kaip 1% 

skundų dėl aptarnavimo 

kokybės atsižvelgiant į 

turimų vartotojų skaičių

Skundų neturėjome, tik 

pastabas dėl šildymo 

kreivės nustatymo (tas 

būdinga rudenio ir 

pavasario laikotarpiais)

Dvi pastabos dėl šildymo 

kreivės nustatymo (tas 

būdinga rudenio ir 

pavasario laikotarpiais 

decentralizuotiems 

objektams). Vienas 

nepagrįstas  skundas.

Gauti 3 skundai elektroniniu 

paštu. Užregistruoti ir 

atsakyti.

6.

Kuro sąnaudos 1 

MWh šilumos 

energijos pagaminti 

negali viršyti 

nustatyto VERT 

lyginamojo rodiklio 

IV grupei D 

pogrupiui

Metinis rodiklis mažiau 

96,176 (kgne/MWh)

- - Ši reikšmė 93,479 

kgne/MWh rodo, kad kurą 

deginome efektyviai, nes 

mažesnė už 96,176 

kgne/MWh.

_________
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