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ĮVADAS 
 
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Energijos 
vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, 
kuriuo Agentūrai pavesta vykdyti įgaliotosios įstaigos funkcijas ir vykdyti energijos tiekimo 
įmonių (toliau – tiekėjai) teikiamų ataskaitų analizę, duomenų kaupimą ir sisteminimą bei 
apibendrinimą, ir vykdydama viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2021 metų veiklos 
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. 
1-60 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2021 metų veiklos plano 
patvirtinimo“, 2.4.3 priemonę „Galutinių energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės 
administravimas“, parengė pažymą apie galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo 
susitarimų priemonių (toliau – priemonės) įgyvendinimą 2020 metais  (toliau – Pažyma). 
Pažymoje pateikiama apibendrinta informacija apie galutinės energijos vartotojų švietimo ir 
konsultavimo susitarimų (toliau – susitarimai), sudarytų tarp Lietuvos Respublikos energetikos 
ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir tiekėjų energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
klausimais įgyvendinimą 2020 metais bei dokumentų tikrinimo (toliau – tikrinimas) rezultatus. 

Pagrindiniai tikrinimo metu naudoti informacijos šaltiniai buvo susitarimai, tiekėjų 
Energetikos ministerijai pateiktos metinės ataskaitos ir iš tiekėjų, jiems atsakant į Agentūros 2021 
m. kovo 08 d. raštą Nr. SD-87  „Dėl 2020 metais vykdyto švietimo ir konsultavimo priemonių 
įgyvendinimo dokumentų patikrinimo“, gauta medžiaga. 

Principinė susitarimų įgyvendinimo ir kontrolės schema pateikta 1 paveiksle. 
 

 
1 pav. Susitarimų įgyvendinimo ir kontrolės schema 

 
Tikrinimas atliktas vadovaujantis Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų 

sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. 
rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų 
sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), kurio 18 punkte numatyta, kad 
Agentūra atlieka ne mažiau kaip 20 procentų priemonių įgyvendinimo dokumentų patikrinimų.  
Buvo patikrinti 45 iš 64 energijos tiekėjų (70,31 proc.) 2020 m. įgyvendintų priemonių  
dokumentai. Tiekėjų metinėse ataskaitose deklaruoti energijos sutaupymai 2020 m. – 270,264 
GWh. Po patikrinimo pripažinti tinkamais 191,909 GWh. Apibendrinti tikrinimo rezultatai pateikti 
Pažymos Priedas. 
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Priemonėms, kurių įgyvendinimą pagrindžiantys dokumentai nebuvo tikrinami, buvo 
pripažinti tinkamais tiekėjų deklaruoti energijos sutaupymai. 

 

TIEKĖJŲ ENERGIJOS SUTAUPYMŲ APIBENDRINIMAS: 
 

TIEKĖJŲ 1 PROC. ENERGIJOS SUTAUPYMŲ TIKSLO SIEKIMO PAŽANGA 
 

Energijos sutaupymai kasmet turi būti ne mažesni nei 1 proc. tiekėjo patiektos energijos 
kiekio galutinės energijos vartotojams. Susitarimo įgyvendinimo tikslais Pažymoje energijos 
sutaupymai apskaičiuoti nuo tiekėjo bendro 2020 metais patiekto galutinės energijos vartotojams 
energijos kiekio. Nustatyta, kad 2020 metais tiekėjams įgyvendinus priemones pripažinti 
tinkamais energijos sutaupymai tik 25-ių tiekėjų siekia 1 proc. jų patiektos energijos kiekio 
galutinės energijos vartotojams: 

1. AB Akmenės cementas; 
2. UAB „Birštono šiluma“; 
3. UAB „Utenos šilumos tinklai“; 
4. UAB Ignitis gamyba; 
5. AB „Lifosa“; 
6. UAB „Raseinių šilumos tinklai“; 
7. UAB „Elektrum Lietuva“; 
8. AB „Achema“ ; 
9. UAB „Trakų energija“; 
10. UAB „Lazdijų šiluma“; 
11. UAB „Plungės šilumos tinklai“; 
12. AB „Šiaulių energija“; 
13. UAB „Varėnos šiluma“; 
14. UAB „Akmenės energija“; 
15. AB „Jonavos šilumos tinklai“; 
16. AB „Klaipėdos energija“; 
17. Vakarų techninė tarnyba; 
18. UAB Imlitex; 
19. UAB „Ukmergės šiluma“; 
20. UAB Ignitis; 
21. AB „Kauno energija“; 
22. AB Inter Rao Lietuva; 
23. UAB „Litesko“; 
24. UAB „Fortum Švenčionių energija“; 
25. AB „Energijos skirstymo operatorius“. 

3 tiekėjai, nepateikė tikrinimui priemonių įgyvendinimo 2020 metais dokumentų: 
1. ABA Josvainiai; 
2. UAB Inregnum; 
3. UAB „Nemenčinės komunalininkas“. 

3 tiekėjai už 2020 metus nepateikė nei metinių ataskaitų, nei priemonių įgyvendinimo 
dokumentų tikrinimui: 

1. UAB „Ignalinos šilumos tinklai“; 
2. UAB „Jet Gas“; 
3. UAB Enerty. 

Dažniausiai tiekėjų energijos kiekio sutaupymai pasiekti įgyvendinus priemones 
„Informacijos skelbimas interneto svetainėje“ bei „Informacijos skelbimas spaudoje ar 
spaudiniuose“. Įgyvendinant šio tipo priemones vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimus 
pasirašę tiekėjai sudaro sąlygas visiems vartotojams susipažinti su aktualia teikiama informacija. 
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2020 metais įgyvendinat šias priemones dažniausiai teikta bendroji informacija, buitiniai energijos 
taupymo patarimai, kurie populiariai aprašyti, todėl lengvai suprantami galutinės energijos 
vartotojams. 

Didesnis potencialas taupyti energiją yra įgyvendinant priemonę „Konsultacijos atvykus pas 
vartotoją“, kurios įgyvendinimo metu atliekama vartotojo energetinio objekto apžiūra, jo trūkumų 
identifikavimas bei rekomendacijų energijos efektyvumo didinimo klausimais teikimas. Daug 
tiekėjų susitarimuose planavo šią priemonę, tačiau jos įgyvendinimą ribojo laiko, finansiniai, 
žmogiškieji ištekliai, dėl ko tiekėjo darbuotojams tiesiogiai pavyko aplankyti tik dalį savo 
vartotojų. Dalis tiekėjų, turinčių keliolika ar keliasdešimt vartotojų, dažniausiai pramonės, 
paslaugų įmonių, didžiajai jų daliai suteikė konsultacijas ir taip užsitikrino susitarimo tikslo 
pasiekimą.  

 

PAGRINDINĖS TIEKĖJŲ DAROMOS KLAIDOS PAGRINDŽIANT 
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 
Tikrinant tiekėjų pateiktus galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonių 

įgyvendinimą 2020 metais pagrindžiančius dokumentus pastebėta, kad kasmet kartojasi problema 
šilumos energijos tiekimo ir vartojimo sektoriuje. Įgyvendinant priemones – šildymo sistemų ir 
šilumos punktų efektyvaus eksploatavimo mokymai, tiekėjai ar jų atstovai konsultavo / vedė 
mokymus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams, daugiabučių namų 
administratoriams, administruojančioms įmonėms, kurie nėra galutinės energijos vartotojai. 
Susitarimų sudarymo tikslas yra šviesti ir konsultuoti galutinės energijos vartotojus apie energiją 
taupančias priemones ir sprendimus, kurie keičia galutinės energijos vartotojų elgseną ir įpročius 
didinant energijos vartojimo efektyvumą. Mokymų priemonė gali būti pripažinta tinkamai 
įgyvendinta, jei šiuose mokymuose, kartu su prižiūrėtojais/administratoriais, dalyvauja galutinės 
energijos vartotojai arba jų atstovai. Sutaupytos energijos kiekis tokiu atveju gali būti 
apskaičiuojamas pagal mokymuose dalyvavusiems galutinės energijos vartotojams parduotą 
energijos kiekį. Tiekėjams, kurie mokymus vedė pastatų savininkams, daugiabučių namų 
savininkų bendrijų (toliau – bendrijos) atstovams, įstaigų atstovams, energijos sutaupymai 
pripažinti pagrįstais ir tinkamais. Tais atvejais, kai tuose pačiuose šildymo sistemų ar šilumos 
punktų efektyvaus eksploatavimo mokymuose dalyvavo tiek už šildymo sistemų, šilumos punktų 
priežiūrą atsakingi asmenys, tiek pastatų savininkai, bendrijų atstovai, o tiekėjas pateikiamuose 
dokumentuose tikrinimui nenurodė mokymų dalyvio statuso (pastato savininkas, ar tik šildymo ir 
karšto vandens sistemų prižiūrėtojas) ir neišskyrė atskirų pastatų energijos sąnaudų, nebuvo 
galimybės apskaičiuoti priemonės energijos sutaupymų. Ši situacija pasitaikė ir vertinant kito tipo, 
nei mokymai, priemones. Buvo tiekėjų, kurie nepateikė mokymų programos ir detalios mokymų 
medžiagos Agentūros specialistams tikrinimui. 

Pasitaikė tiekėjų, kurie vykdydami priemonę „Informacijos skelbimas spaudoje ar 
spaudiniuose” (popieriniu formatu) pateikė vartotojui nuorodas į internetinį puslapį, bet nieko 
daugiau neaprašė apie energijos taupymo galimybes. Spaudinyje pateiktos nuorodos į internetinį 
puslapį nėra tapatu aktualiems taupymo patarimams vartotojams.  

Dažnai tiekėjams nepavyko pagrįsti priemonės „Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai 
internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą“ įgyvendinimo, trūksta ir išsamesnio konsultacijų 
aprašymo, konsultuoti vartotojai neregistruojami, nenurodomi jų kontaktiniai duomenys. Keli 
tiekėjai nurodė, kad vartotojai (savo iniciatyva) konsultacijų, energijos vartojimo efektyvumo 
klausimais, prašymais į juos nesikreipė, todėl nepavyko įgyvendinti priemonės. Situacija tokia, 
kad nuo tiekėjo tiesiogiai nepriklauso priemonės „Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai 
internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą“ įgyvendinimas – jei nėra vartotojo iniciatyvos 
tiekėjas negali įgyvendinti priemonės. Tiekėjai negali pagrįsti telefoninių konsultacijų 
įgyvendinimo fakto, nors sulaukia į juos besikreipiančių vartotojų su prašymais konsultuoti. 

„Konsultacijos atvykus pas vartotoją“ prašoma tiekėjų sudaryti sąlygas vartotojams 
konsultavimo faktą patvirtinti parašu, kadangi tiekėjai pateikia tik konsultuotų vartotojų sąrašus, 



 

7 

kurie nepatvirtina konsultacijos įvykimo fakto. 
Dalies tiekėjų priemonės „Palyginamosios analizės (suvartojimo) vartotojų grupėje kartu su 

energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje“ įgyvendinimas yra nepakankamai 
informatyvus vartotojui, analizė neišsami ir be paaiškinimų, trūksta konkrečių energijos taupymo 
patarimų. Palyginamąją analizę rekomenduojama pateikti  vartotojams tokios formos, kuri 
patrauktų vartotojo dėmesį ir būtų aiškiai suprantama. Šios priemonės  prasmė yra suteikti 
informaciją vartotojui, kad jis žinotų kodėl ir kokių priemonių reikia imtis, kad energijos 
vartojimas būtų efektyvesnis ir naudingas energijos taupymo atžvilgiu. Galutinės energijos 
vartotojui nėra suprantama lentelės/diagramos be paaiškinimo pateikta informacija. Svarbu 
aprašyti ir įvardinti faktorių kuris keistų vartotojų elgseną ir signalizuotų kvietimą veikti. 

Dažna situacija, kai tiekėjai priemonės įgyvendinimo metinėje ataskaitoje pateikia vieną 
vartotojų tikslinės grupės dydį ir jos metinį energijos suvartojimą, tačiau pagrindžiančiuose 
dokumentuose pateikiamas kitas vartotojų tikslinės grupės dydis, o pasikeitusio šios grupės 
energijos suvartojimo nepateikiama, ir Agentūros specialistai neturi galimybės apskaičiuoti 
energijos sutaupymo, nors priemonė įgyvendinta ir galėtų būti pripažinta tinkama.  

Tiekėjui deklaruojant vartotojų tikslinės grupės dydį,  pasitaikė atvejų, kai vartotojų tikslinės 
grupės dydis viršijo tiekėjo bendrą vartotojų skaičių ir vartotojų tikslinės grupės vidutinis metinis 
energijos suvartojimas buvo deklaruojamas didesnis už tiekėjo bendrą patiektą vartotojams 
energijos kiekį per kalendorinius metus. 

Vertinant tiekėjų pateiktus priemonių įgyvendinimo dokumentus pasitaikė atvejis, kai keli 
tiekėjai atsiskaito už tą patį energijos kiekį, patiektą galutinės energijos vartotojui. Su Energetikos 
ministerija susitarimą yra sudariusi „Ignitis gamyba“, AB, kuri 2020 metais konsultavo vartotojus 
elektros ir šilumos taupymo klausimais. „Ignitis gamyba“, AB, kaip nepriklausomas šilumos 
gamintojas, parduoda šilumą UAB „Elektrėnų komunaliniam ūkiui“, kuris tą patį šilumos kiekį 
patiekia savo vartotojams. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ taip pat yra sudaręs susitarimą su 
Energetikos ministerija. Abu tiekėjai atsiskaito Energetikos ministerijai už tą patį šilumos 
energijos kiekį, kadangi abu sudarę susitarimus su Energetikos ministerija. 

Tiekėjas UAB Enefit vykdė kampaniją "GoGreen", kurios metu socialiniuose tinkluose 
skatino gyventojus būti atsakingais elektros vartotojais, dalinosi patarimais, kaip sutaupyti elektros 
energijos. Taip pat kartu su įtakos formuotojų pagalba kvietė prie akcijos prisijungti ir kitus, 
parodyti savo pavyzdžius, kaip jie taupo elektros energiją. Tiekėjas šią priemonę deklaravo kaip 
„Projektų viešinimo renginys“, tačiau informacijos skelbimas socialiniuose tinkluose  negali būti 
traktuojamas viešinimo renginiu. Priemonės įgyvendinimas ir energijos sutaupymas gali būti 
pripažįstamas tinkamu tik tuo atveju, jei  šiai švietimo konsultavimo priemonei tiekėjo pasirinktas 
energijos sutaupymo koeficientas būtų suderintas su Energetikos ministerija.        

 

TIEKĖJŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO ASPEKTAI  
 

Daugeliu atvejų tiems patiems vartotojams buvo taikoma daugiau nei viena priemonė, todėl 
Agentūros specialistai tikrino, ar galutinės energijos vartotojui nebuvo pateikta ta pati informacija 
skirtingomis priemonėmis. Tiekėjui pateikus vartotojams vienodą informaciją skirtingomis 
priemonėmis, energijos sutaupymai pripažinti tinkamais vienos iš priemonių (turinčios didesnį 
taupymo potencialą). 

Vertinant 2020 metais įgyvendintas priemones, buvo atsižvelgiama ne tik į priemones 
numatytas susitarimuose, bet ir tiekėjų įgyvendintas papildomas  priemones. 17 tiekėjų įgyvendino 
papildomas, kitas pasirinktas priemones, nenumatytas susitarimuose su Energetikos ministerija, 
taip sudarydami sąlygas energijos taupymo idėjoms pasklisti. Kai papildomos priemonės buvo 
tinkamai pagrįstos dokumentais, jomis pasiekti energijos sutaupymai pripažinti tinkamais ir 
įskaičiuoti į 1 proc. sutaupymo tikslo siekimą. 
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ENERGIJOS SUTAUPYMŲ REZULTATAI 
 

Nustatyta, kad 2020 m. susitarimuose su 64 tiekėjais pripažinti tinkamais energijos 
sutaupymai siekia 191,909 GWh, tuo tarpu tiekėjų metinėse ataskaitose deklaruoti energijos 
sutaupymai 270,264 GWh. Atotrūkis tarp deklaruotų ir pripažintų tinkamais energijos sutaupymų 
yra 29 proc.  

25 tiekėjai sutaupė 1 proc. tiekėjo patiektos energijos kiekio galutinės energijos vartotojams.  
2020 m. deklaruotų ir pripažintų energijos sutaupymų diagrama atvaizduota 2 paveiksle. 
 

 
2 pav. Deklaruoti ir pripažinti tinkamais energijos sutaupymai, GWh 

 
Palyginimui: 
 2019 m. susitarimuose su 69 tiekėjais tinkamais pripažinti energijos sutaupymai siekia 

149,86 GWh. 22 tiekėjai sutaupė 1 proc. patiekto energijos kiekio galutinės energijos vartotojams.  
2018 m. susitarimuose su 64 tiekėjais tinkamais pripažinti energijos sutaupymai siekia 

201,05 GWh. 12 tiekėjų sutaupė 1 proc. patiekto energijos kiekio galutinės energijos vartotojams. 
 2017 m. susitarimuose su 48 tiekėjais tinkamais pripažinti energijos sutaupymai siekia 

41,86 GWh. 5 tiekėjai sutaupė 1 proc. patiekto energijos kiekio galutinės energijos vartotojams.  
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Priedas. GALUTINĖS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ 
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS SUVESTINIAI REZULTATAI 

 

Eil. 
Nr. 

Tiekėjo pavadinimas 

Tiekėjo patiektas 
energijos kiekis. 

vartotojams  
2020 m., GWh 

1 proc. nuo 
tiekėjo 

patiektos 
energijos kiekio 
2020 m., GWh 

Tinkamais 
pripažinti 
energijos 

sutaupymai 
2020 m., GWh  

Tiekėjo 
pasiektas 

sutaupymo 
procentas, % 

1 AB Akmenės cementas 13,08 0,131 0,131 1,00 
2 UAB „Birštono šiluma“ 17,96 0,180 0,180 1,00 

3 UAB „Utenos šilumos tinklai“ 115,61 1,156 1,156 1,00 
4 UAB Ignitis gamyba 101,03 1,010 1,010 1,00 
5 AB „Lifosa“ 0,62 0,006 0,006 1,00 
6 UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 32,38 0,324 0,324 1,00 
7 UAB „Elektrum Lietuva“ 1225,00 12,250 12,250 1,00 
8 AB „Achema“  11,60 0,116 0,116 1,00 
9 UAB „Trakų energija“ 30,08 0,301 0,301 1,00 
10 UAB „Lazdijų šiluma“ 11,57 0,116 0,116 1,00 
11 UAB „Plungės šilumos tinklai“ 44,68 0,447 0,447 1,00 
12 AB „Šiaulių energija“ 347,77 3,478 3,478 1,00 
13 UAB „Varėnos šiluma“ 36,48 0,365 0,365 1,00 
14 UAB „Akmenės energija“ 38,36 0,384 0,384 1,00 
15 AB „Jonavos šilumos tinklai“ 102,27 1,023 1,023 1,00 
16 AB „Klaipėdos energija“ 667,79 6,678 6,678 1,00 
17 Vakarų techninė tarnyba 18,47 0,185 0,185 1,00 
18 UAB Imlitex 480,51 4,805 4,805 1,00 
19 UAB „Ukmergės šiluma“ 54,85 0,549 0,549 1,00 
20 UAB Ignitis 10611,08 106,111 106,111 1,00 
21 AB „Kauno energija“ 1087,84 10,878 10,878 1,00 
22 AB Inter Rao Lietuva 835,40 8,354 8,354 1,00 
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Eil. 
Nr. 

Tiekėjo pavadinimas 

Tiekėjo patiektas 
energijos kiekis. 

vartotojams  
2020 m., GWh 

1 proc. nuo 
tiekėjo 

patiektos 
energijos kiekio 
2020 m., GWh 

Tinkamais 
pripažinti 
energijos 

sutaupymai 
2020 m., GWh  

Tiekėjo 
pasiektas 

sutaupymo 
procentas, % 

23 UAB „Litesko“ 280,98 2,810 2,810 1,00 
24 UAB „Fortum Švenčionių energija“ 26,43 0,264 0,264 1,00 
25 AB „Energijos skirstymo operatorius“ 425,93 4,259 4,259 1,00 
26 Balterma ir Ko 13,93 0,139 0,134 0,96 
27 UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 50,53 0,505 0,480 0,95 
28 UAB „Molėtų šiluma“ 17,08 0,171 0,159 0,93 
29 UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 60,62 0,606 0,491 0,81 
30 UAB „Skuodo šiluma“ 11,51 0,115 0,088 0,76 
31 UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 112,00 1,120 0,832 0,74 
32 VĮ „Visagino energija“ 174,00 1,740 1,275 0,73 
33 AB „Panevėžio energija“ 508,00 5,080 3,329 0,66 
34 AS Latvijas gaze 7,22 0,072 0,047 0,65 
35 UAB „Fortum Joniškio energija“ 15,91 0,159 0,098 0,62 
36 UAB „Enefit“ 1265,00 12,650 7,794 0,62 
37 UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 61,05 0,610 0,364 0,60 
38 UAB "Intergas" 3,68 0,037 0,018 0,50 
39 UAB „Kretingos šilumos tinklai“ 33,17 0,332 0,149 0,45 
40 UAB „Radviliškio šiluma“ 45,19 0,452 0,203 0,45 
41 UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ 15,64 0,156 0,070 0,45 
42 UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 173,22 1,732 0,692 0,40 
43 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2306,20 23,062 8,890 0,39 
44 UAB „Širvintų šiluma“ 27,01 0,270 0,089 0,33 
45 UAB „Kaišiadorių šiluma“ 29,97 0,300 0,095 0,32 
46 UAB „Nemėžio komunalininkas“ 31,20 0,312 0,081 0,26 
47 AB „Prienų šilumos tinklai“ 19,50 0,195 0,049 0,25 
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Nr. 

Tiekėjo pavadinimas 

Tiekėjo patiektas 
energijos kiekis. 
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tiekėjo 

patiektos 
energijos kiekio 
2020 m., GWh 

Tinkamais 
pripažinti 
energijos 

sutaupymai 
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Tiekėjo 
pasiektas 

sutaupymo 
procentas, % 

48 UAB „Anykščių šiluma“ 29,31 0,293 0,073 0,25 
49 UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 12,88 0,129 0,032 0,25 
50 UAB „Fortum Heat Lietuva“ 8,30 0,083 0,021 0,25 
51 Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija 13,13 0,131 0,033 0,25 
52 UAB „Pakruojo šiluma“ 13,50 0,135 0,030 0,22 
53 UAB „Šakių šilumos tinklai“ 16,70 0,167 0,031 0,19 
54 VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ 13,06 0,130 0,022 0,17 
55 UAB „Palangos šilumos tinklai“ 50,42 0,504 0,060 0,12 
56 UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 21,57 0,216 0,000 0,00 
57 UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 23,96 0,239 0,000 0,00 
58 ABA Josvainiai 26,30 0,263 0,000 0,00 
59 UAB Inregnum 11,73 0,117 0,000 0,00 
60 UAB Ignalinos šilumos tinklai 

    

61 UAB "Fortis Energy" Nevykdė veiklos 
   

62 UAB „Green genius“ Nevykdė veiklos 
   

63 UAB „Jet Gas“ 
    

64 UAB Enerty 
    

Iš viso: 21 840,26 218,402 191,909   
 

—————————  


