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ĮŽANGA 

Kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) tyrimo temą parinko kasmet rengdama 

išvadą dėl Savivaldybės metinės biudžeto įvykdymo ataskaitos. Tarnyba įvertino Savivaldybės 

biudžeto Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio „Šildymas“ 

reikšmė Savivaldybės biudžete, išlaidų šildymui kitimo tendencija priklausomai nuo šildymo būdo, 

šilumos tiekėjo, kuro rūšies ir kita. Tyrimas parodė, kad galimybių sumažinti išlaidas šildymui yra. 

Šilumą daliai Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, Administracijai ir jos padaliniams 

tiekia keturios įmonės: AB „Kauno energija“, UAB Komunalinių paslaugų centras, UAB „Didma“,  

UAB „Roalsa“. Dalis įstaigų eksploatuoja katilines, dalis – nuomoja patalpas ir šilumą gauna iš 

nuomotojų. 

 Užduotis 

 Savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2009-10-27 pavedimu Nr. 1-34 tyrimą atliko 

kontrolieriaus pavaduotoja M. Pasiaurienė. 

 Tyrimo subjektas – Kauno rajono savivaldybės administracija ir jos padaliniai, 

Savivaldybės biudžetinės įstaigos. 

 Tyrimo metu atliktos įrodymų rinkimo procedūros: 

 * apklausa (klausimynai); 

 * dokumentų nagrinėjimas ir peržiūra; 

 * skaičiavimas; 

 * pokalbiai. 

Vertinimo kriterijai. Savivaldybės biudžeto išlaidos patalpų vieno kvadratinio metro 

šildymui priklausomai nuo šilumos tiekėjo, šildymo būdo, kuro rūšies.  

Atliekant tyrimą laikytasi prielaidos, kad pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai 

išsamūs ir galutiniai, dokumentų kopijos atitinka originalus. 
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Tyrimas atliktas žinant Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, 

Administracijos padalinių bei Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams. 

TYRIMO REZULTATAI 

 Savivaldybės biudžeto lėšų poreikio šildymui apžvalga 

Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, administracijos ir jos padalinių (toliau – 

įstaigų) faktinės išlaidos šildymui 2005 –2009 m. laikotarpiu sudarė apie 3 proc. Savivaldybės 

biudžeto išlaidų.  2009 m. šildymo išlaidos buvo 4460,6 tūkst. Lt, arba 25,3 proc. visų faktinių 

išlaidų prekėms ir paslaugoms. Savivaldybės biudžeto išlaidų šildymui dinamika ir jų dalis 

Savivaldybės biudžeto išlaidose kitoms prekėms ir paslaugoms pavaizduota diagramoje.   

  Savivaldybės biudžeto išlaidų šildymui bei prekėms ir paslaugoms dinamika

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2005 2006 2007 2008 2009

Metai

T
ū

ks
t.L

t

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
ro

c.

Išlaidos
prekėms ir
paslaugoms

Išlaidos
šildymui

Santykis

 

Išlaidos šildymui turi aiškų polinkį didėti ir Savivaldybės biudžeto išlaidose prekėms ir 

paslaugoms užima reikšmingą dalį, todėl tikslinga ieškoti būdų šioms išlaidoms sumažinti. 

Atkreiptinas dėmesys, kad įstaigų, kurios eksploatuoja katilines, šildymo išlaidoms priskiriamos tik 

kuro įsigijimo išlaidos, o kūrikų darbo užmokestis nurodomas ekonominės klasifikacijos darbo 

užmokesčio straipsnyje.  

Savivaldybė jau keletą metų investuoja Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšas į šilumos 

taupymo programas: analizuojamu laikotarpiu visose įstaigose pakeisti beveik visi langai, daugelyje 
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pakeistos lauko durys, suremontuoti (atnaujinti) stogai, kai kuriose apšiltintos sienos. Šios 

priemonės neabejotinai leidžia taupyti šilumą, mažina sunaudoto kuro kiekį, tačiau atliktas tyrimas 

leidžia teigti, kad sumažinti Savivaldybės biudžeto išlaidas šildymui nepasisekė. 

Pažymėtina, kad 18 iš 28 kultūros centrų išlaidos šildymui neplanuojamos – priskiriamos 

kitoms įstaigoms. Tai iškreipia savivaldybės biudžeto išlaidų struktūrą pagal valstybės funkcijas. 

Savivaldybės kreditinio įsiskolinimo išlaidoms ir šildymui dinamika bei kreditinio 

įsiskolinimo šildymui dalis Savivaldybės kreditiniame įsiskolinime proc. pavaizduota diagramoje. 

Kreditinio įsiskolinimo išlaidoms ir šildymui dinamika 
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 Kreditinis įsiskolinimas už šildymą turi aiškų polinkį didėti ir 2009 m. pabaigoje buvo 2361 

tūkst. Lt. Visame Savivaldybės biudžeto lėšų įsiskolinime sudarė 20,4 proc. 

 Pažymėtina, kad įstaigos, kurios patalpų šildymui naudoja elektrą, seniūnijos, senelių namai, 

Administracija metų pabaigoje kreditinio įsiskolinimo už šildymą neturėjo, arba turėjo už einamąjį 

mėnesį. Didžiausias įsiskolinimas už šildymą yra ugdymo įstaigų. Daugelio ugdymo įstaigų, 

kurioms šilumą tiekia AB „Kauno energija“ ir ugdymo įstaigų, kurių katilinės išnuomotos, 

kreditinis įsiskolinimas metų pabaigoje buvo viso metinio lėšų poreikio šildymui dydžio.  Darytina 

išvada, kad tai turės neigiamą įtaką Savivaldybės biudžeto vykdymui. 

 Šilumos tiekimo organizavimas Savivaldybėje 
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Išanalizavę iš įstaigų gautą informaciją, įstaigas sugrupavome pagal šilumos gavimo būdą, 

šilumos tiekėją: elektra, katilinės išnuomotos, eksploatuoja savo katilines, šilumą tiekia AB „Kauno 

energija“, šilumą tiekia kiti šilumos tiekėjai. 

Visas Savivaldybės biudžetinių įstaigų, Administracijos ir jos padalinių (toliau – įstaigų) 

šildomas plotas apie 126700 m2:  

* elektra šildomos 12 įstaigų 3006 m2 patalpos, arba 2,4 proc. viso šildomo ploto; 

* iš išnuomotų katilinių šildomos 11 įstaigų 20950 m2 patalpos, arba 16,5 proc. viso šildomo 

ploto; 

* iš eksploatuojamų katilinių šildomos 51 įstaigos 52185 m2  patalpos, arba 41,2 proc. viso 

šildomo ploto; 

* AB „Kauno energija“ tiekia šilumą 24 įstaigoms, šildomas plotas 45254 m2, arba 35,7 

proc. viso šildomo ploto; 

* kiti tiekėjai šilumą tiekia 13 įstaigų, šildomas plotas 5305 m2, arba 4,2 proc. viso šildomo 

ploto. 

Įstaigų  ploto pasiskirstymas pagal 

šildymo būdą
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Įstaigos, kurios eksploatuoja katilines, naudoja kurą: dujas, kietą kurą, skystą kurą. 

Didžiausia dalis įstaigų (32) šildoma gamtinėmis arba suskystintomis dujomis, šildomas 

37085 m2 plotas, patvirtinta 19,25 kūrikų etatų ir dujinės katilinės įrengimų eksploatacijos meistrų.  

Kietu kuru (akmens anglimi, malkomis) šildomos 15 įstaigų patalpos, šildomas plotas 14650 

m2, patvirtinta 36,5 kūrikų etatų. 

 Skystu kuru šildomos 4 įstaigų patalpos, šildomas plotas 450 m2, patvirtinta 2,5 kūrikų etato. 

Garliavos vidurinėje mokykloje įrengta dujinė katilinė, patvirtinta 4 kūrikų ir 1 dujinės 

katilinės įrengimų eksploatacijos meistro etatinės pareigybės. Etatų sąrašas patvirtintas 
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Administracijos direktoriaus 2009-10-01 įsakymu Nr. ĮS-1853 „Dėl  Kauno rajono savivaldybės 

švietimo įstaigų etatinių pareigybių ir etatų sąrašo suderinimo“. Tarybos 2006-09-28 sprendimu   

Nr. TS-220 (2009-09-17 spr. Nr. TS-349 redakcija) nustatyta, jei neįrengta automatika, papildomai 

nustatoma 1 kūriko etatinė pareigybė pamainai. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. 

inžinieriaus pateikta informacija, kad mokykloje įrengtų dviejų katilų galingumas po du megavatus 

yra per didelis ir juos tikslinga pakeisti 400 kilovatų galingumo katilais. Investicija kainuotų apie 

100 tūkst. Lt ir atsipirktų maždaug per 3,5 metų vien dėl to, kad būtų galima atsisakyti 4 kūrikų 

etatų – būtų sutaupytas darbo užmokesčio fondas. 

Iš eksploatuojamų katilinių šildomas plotas pagal 

naudojamą kuro rūšį

1%

71%

28%

dujos
kietas kuras
skystas kuras

 
Įstaigų, eksploatuojančių kieto kuro katilines, vieno kūriko santykinai apkūrenamas plotas 

svyruoja nuo 25,5 m2 iki 1372,5 m2. Vienas kūrikas santykinai mažiausią plotą 25,5 m2 apkūrena 

Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos Karkazų skyriuje (patvirtinti 2 kūrikų etatai), didžiausią 

1372,5 m2 – Babtų gimnazijoje (patvirtinta 4 kūrikų etatai). Darytina išvada, kad tikslinga 

išanalizuoti kūrikų etatinių pareigybių pagrįstumą ir nustatyti optimalų kūrikų etatų skaičių. 

 Zapyškio pagrindinės mokyklos Altoniškių skyriuje patvirtintas 1 kūriko etatas, faktiškai 

kūrenimo sezonui kūrikas įdarbintas 0,5 etato. Kūrenama skystu kuru.  

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu sudaro Šilumos tiekimo 

organizavimo komisiją (toliau – komisija) ir tvirtina komisijos nuostatus. Komisija veikia 

vadovaudamasi teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybėms priskirtos šilumos tiekimo 

organizavimo funkcijos vykdymą. Komisijos nuostatai patvirtinti Administracijos direktoriaus 

2004-12-01 įsakymu Nr. ĮS-1534, nauja redakcija 2010-01-22 įsakymu Nr. ĮS-106. Komisijos 

funkcijos iš esmės apėmė tik klausimus, susijusius su centralizuotu šilumos tiekimu. Naujos 

redakcijos nuostatuose iš dalies pakeistas 3.p., kuriame išvardyti klausimai, kuriuos nagrinėja 
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komisija. Nebeliko nuostatos, kad komisija nagrinėja tik klausimus, susijusius su centralizuotu 

šilumos tiekimu. Tai reiškia, kad komisija galėtų spręsti, svarstyti, vertinti įvairias Savivaldybės 

biudžetinių įstaigų šildymo problemas: įstaigų, eksploatuojančių katilines, šildymo išlaidų 

pagrįstumą, optimalumą, kitimo tendencijas, teikti rekomendacijas dėl katilinių įrangos 

atnaujinimo, katilinių nuomos ar perdavimo eksploatuoti kitiems šilumos tiekėjams ir kita.  

Komisija 2008 m. posėdžiavo keturis kartus, 2009 m. – du kartus. 

 Vidutinė mėnesinė vieno kv. m šildymo kaina  

 Kad galėtume palyginti Savivaldybės biudžeto išlaidas įstaigų patalpų šildymui, 

pasirenkame vertinimo kriterijų: išlaidos patalpų vieno kvadratinio metro šildymui. Vertinsime 

vidutines mėnesines 1 kv. m šildymo išlaidas  priklausomai nuo šilumos tiekėjo, šildymo būdo, 

kuro rūšies. 

Vidutinės mėnesinės 1 kv. m šildymo kainos dinamika priklausomai nuo 

šildymo būdo, šilumos tiekėjo
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Per analizuojamą laikotarpį vidutinė mėnesinė 1 kv. m šildymo kaina didėjo nuo 7 proc. iki 

79 proc. Daugiausiai 75-79 proc. kaina kilo įstaigų, kurių katilinės išnuomotos UAB „Roalsa“, 
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kurioms šilumą tiekia AB „Kauno energija“, kurios eksploatuoja dujines katilines. Mažiausiai 7-15 

proc. – kai įstaigos nuomoja patalpas ir už šildymą moka nuomotojui ir kai įstaigos eksploatuoja 

kieto kuro katilines. Atkreiptinas dėmesys, kad įstaigų, kurios eksploatuoja katilines, šildymo 

išlaidoms priskiriamos tik kuro įsigijimo išlaidos, o kūrikų darbo užmokestis nurodomas 

ekonominės klasifikacijos darbo užmokesčio straipsnyje.  

 Vidutiniškai didžiausia 1 kv. m mėnesinė šildymo kaina yra įstaigų, kurių katilinės 

išnuomotos UAB „Roalsa“, mažiausia – kai įstaigos eksploatuoja dujines katilines. Jų santykis visą 

analizuojamą laikotarpį išliko beveik nepakitęs – apie tris kartus. 

 Šilumą tiekia AB „Kauno energija“ 

Dalies įstaigų patalpų 1 kv. m šildymo išlaidų kitimas 
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AB „Kauno energija“ šilumą tiekia 24 įstaigoms. Kilovatvalandės kaina per 2005–2009 m. 

laikotarpį išaugo nuo 0,1412 Lt iki 0,2816 Lt, tai yra 99 proc. Įstaigų, kurioms šilumą tiekia AB 



 8

„Kauno energija“ mėnesinės 1 kv. m šildymo išlaidos tuo laikotarpiu vidutiniškai padidėjo apie 75 

proc. Pažymėtina, kad įstaigų šildymo išlaidų padidėjimas svyruoja nuo 12 proc. (Raudondvario 

lopšelis-darželis „Riešutėlis“) iki 143 proc. (Neveronių lopšelis-darželis). 2008 m. vidutinės išlaidos 

1 m2 šildymui svyravo nuo 2,27 Lt/mėn. (Garliavos Jonučių vidurinė mokykla), 3,39 Lt/mėn. 

(Jonučių vaikų darželis) iki 8,04 Lt/mėn. (Girionių vaikų darželis). Darytina išvada, kad toks didelis 

šildymo išlaidų pokyčio svyravimas gali būti dėl apskaitos netikslumo (Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus centralizuota buhalterija šildymo išlaidas įstaigoms apskaitoje priskiria ne visai tiksliai).   

Šildymo išlaidų kitimas šildymo sezonais (priklausomai nuo oro temperatūros) 1 kv. m 

šildymui turi bendrą tendenciją.  

 Įstaigos eksploatuoja katilines 

 Eksploatuoja dujines katilines 

Dalies įstaigų patalpų 1 kv. m šildymo išlaidų kitimas 
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Nuo 2008-01-01 gamtinių dujų kaina palyginti su 2007 m.  padidėjo apie 66 proc., nuo 

2009-01-01 –  25 proc., nuo 2009-07-01 sumažėjo apie 19 proc. Kai kurių įstaigų (Batniavos 

kultūros centras, Lapių pagrindinė mokykla) išlaidos 1 kv. m šildymui kito neproporcingai dujų 

kainų pokyčiui – gerokai skiriasi kitų įstaigų kitimo tendencijos. Tai rodo, kad yra tikimybė, jog 

finansinėse ataskaitose pateikti duomenys nėra tikslūs. 

Pakeitus kuro rūšį iš skystojo kuro į gamtines dujas, Ringaudų seniūnijos 1 kv. m. vidutinės 

mėnesio šildymo išlaidos sumažėjo nuo 7,9 iki 2,66 Lt, Kulautuvos lopšelio-darželio nepakito.  

Įstaigų vidutinės mėnesio 1 kv. m  šildymo išlaidos 2008 m. svyravo nuo 1,12 iki 8,64 Lt. 

Mažiausios išlaidos Lapių pagrindinėje mokykloje, didžiausios – Sitkūnų mokykloje-darželyje. 

Vidutinė mėnesio 1 kv. m  šildymo kaina įstaigose didėjo labai nevienodai: nuo 11 iki 180 proc. 

 Eksploatuoja kieto kuro katilines 

Dalies įstaigų patalpų 1 kv. m šildymo išlaidų kitimas 
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Įstaigų vidutinės  mėnesio 1 kv. m  šildymo išlaidos 2008 m. svyravo nuo 1,84 iki 8,92 Lt. 

Mažiausios – Ežerėlio kultūros centre, didžiausios – Girininkų pagrindinėje mokykloje. Vidutinė 

mėnesinė 1 kv. m  šildymo kaina įstaigose didėjo labai nevienodai: nuo 6 iki 70 proc. 

 

 Eksploatuoja skysto kuro katilines 

Skystu kuru šildomos 4 įstaigų patalpos, 450 kv. m. Vilkijos seniūnija šildo ir Vilkijos 

apylinkių seniūnijos patalpas, nuo 2008 m. išlaidos šildymui planuojamos tik Vilkijos seniūnijai. 

Vidutinės mėnesinės išlaidos 1 kv. m šildymui pasikeitė nuo 6,9 Lt (2005 m.) iki 11,2 Lt (2008 m.) 

Panevėžiuko vaikų darželio vidutinės mėnesinės išlaidos 1 kv. m šildymui pasikeitė nuo 12,7 Lt 

(2005 m.) iki 18,1 Lt (2008 m.). Yra rizika, kad duomenys pateikti finansinėse ataskaitose nėra 

tikslūs. Todėl 1 kv. m šildymo išlaidas objektyviai palyginti su kitų šildymo būdų išlaidomis nėra 

galimybės. Zapyškio pagrindinės mokyklos Altoniškių skyriaus šildymo išlaidų apskaita atskirai 

netvarkoma. 

 

 Įstaigos patalpas šildo elektros energija 

 

Elektra šildomos 12 įstaigų ir Administracijos padalinių patalpos.  

2005-2008 m. laikotarpiu elektros energijos kaina padidėjo apie 15 proc., vidutinės 

mėnesinės išlaidos 1 kv. m šildymui vidutiniškai padidėjo apie 16 proc. Kai kurių įstaigų 1 kv. m 

šildymo išlaidos nedidėjo, kitų didėjo apie 20 proc. 

Kadangi 1 kv. m šildymo išlaidų kitimas šildymo sezonais (priklausomai nuo oro 

temperatūros) neturi bendros tendencijos, darytina išvada, kad išlaidos ne visai tiksliai atspindėtos 

finansinėse ataskaitose.  

 2008 m. išlaidos 1 kv. m šildyti svyravo nuo 4,23 Lt/mėn. iki 9,3 Lt/mėn. Kai kurios įstaigos 

(Garliavos ir Samylų seniūnijos, Čekiškės ir Samylų kultūros centrai) nesilaiko Valstybės ir 

savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos reikalavimų: visas išlaidas elektros 

energijai nurodo straipsnyje „elektros energija“. Tai iškreipia Savivaldybės biudžeto išlaidų 

struktūrą ir apskaičiuotos vidutinės išlaidos 1 kv. m šildymui nėra visai tikslios. Šildymosi elektros 

energija privalumas, kad praktiškai nėra išlaidų darbo užmokesčiui.  
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Dalies įstaigų patalpų 1 kv. m šildymo išlaidų kitimas 
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 Išnuomotos įstaigų katilinės 

Taryba 2002-03-07 sprendimu Nr. 11 nusprendė leisti Kultūros, švietimo ir sporto skyriui 

atviro konkurso būdu šilumos tiekimui išnuomoti devynių ugdymo įstaigų katilines ir įgaliojo 

Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėją pasirašyti su konkursą 

laimėjusiais asmenimis katilinių nuomos ir šilumos tiekimo sutartis. Sutartys su UAB „Roalsa“ 

(Operatorius) pasirašytos 2002-09-25, išnuomotos Kulautuvos vidurinės, Ilgakiemio pagrindinės, 

Šlienavos pagrindinės ir Viršužiglio pagrindinės mokyklų katilinės. Sutartys su UAB „Didma“ 

(Operatorius)  pasirašytos 2002-10-01, išnuomotos Čekiškės P. Dovydaičio vidurinės mokyklos, 
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Vilkijos gimnazijos,  ir Vandžiogalos vidurinės mokyklos katilinės. Sutarčių galiojimo terminas – 

iki 2012 m. gegužės 1 dienos. Sutartyse numatyta: 

* Tarpusavio pareiškimai ir garantijos. „Kiekviena šalis pareiškia ir garantuoja viena kitai 

už save, kad: 

- ... veikia, nepažeisdama įstatymų; ... 

- ji gaus ir Sutarties termino laikotarpiu turės visas licencijas, patvirtinimus ir sutikimus, 

reikalingus šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui“; 

* „...Sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis modernizuoti, renovuoti ir eksploatuoti 

...katilinę, investuojant savo lėšas“; 

* „... įgyvendinti investicijų planą“; 

* „...Investicijas ir darbus Operatorius privalo vykdyti pagal Sutartį bei jos priedus. 

Investicijų formą, priemones, būdus ir tvarką pasirenka Operatorius ... Operatorius sutinka derinti 

investicijų formą su Nuomotoju ...“; 

* „Objektų eksploatacijai reikalingas investicijas ir darbus operatorius vykdo pagal Šalių 

aptartą grafiką. Bet kokie pakeitimai grafike vykdomi suderinus Operatoriaus ir Nuomotojo 

pozicijas.“; 

* . „... Sutartyje numatyta vidutinė katilinės eksploatacijos kaina gali būti perskaičiuojama 

pasikeitus energetinių resursų, minimalaus darbo užmokesčio tarifui ir kitoms dedamosioms, esant 

raštiškam abiejų šalių sutarimui“ 

* „Šilumos tiekimas, vartojimas, atsiskaitymas su vartotojais vykdomas pagal atskiras 

sutartis sudarytas laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisinių aktų, su kiekvienu vartotoju 

atskirai“; 

* „operatoriaus ir Nuomotojo esminis sutarties pažeidimas: nuomotojas negali vykdyti 

mokėjimus ilgiau kaip 60 dienų“ ir kita. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003-07-25 nutarimu Nr. 982 patvirtino Šilumos tiekimo 

licencijavimo taisykles (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2008, Nr.121-4595). Kauno rajono savivaldybės 

taryba, vadovaudamasi Vyriausybės patvirtintomis patikslintomis Šilumos tiekimo licencijavimo 

taisyklėmis, 2009-01-29 sprendimu Nr. TS-17 patvirtino naujos redakcijos Įmonių, per metus 

tiekiančių mažiau kaip 10 GWh šilumos, licencijavimo ir licencijuojamos veiklos kontrolės tvarkos 

aprašą, kuriame nurodyta, kad „licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos kontrolę per jam 

pavaldžias institucijas vykdo licenciją išdavusi institucija – Savivaldybės administracijos 

direktorius, licencijuojamą šilumos tiekimo veiklą nuolat prižiūri Skyrius (Statybos ir komunalinio 

ūkio), apie pastebėtus veiklos trūkumus ar pažaidą informuoja Komisiją ir Savivaldybės 

administracijos direktorių.“ Atsirado galimybė išduoti šilumos tiekimo licenciją įmonėms, 

valdančioms šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos tiekimo įrenginius ir (ar) šilumos 
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perdavimo tinklus. Bendrovėms „Didma“ ir „Roalsa“ nėra išduotos licencijos tiekti šilumą Kauno 

rajone, nenustatyta šilumos, kurią tiekia gyventojams ir kitiems vartotojams (Vilkijos lopšelis-

darželis), tiekimo kaina. Po licencijavimo taisyklių pakeitimo minėtos įmonės dėl šilumos tiekimo 

licencijos nesikreipė. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 3 p. nurodo, kad verstis šilumos 

tiekimo veikla leidžiama tik įmonėms, turinčioms licenciją. Pagal gautą informaciją UAB „Didma“ 

kitiems vartotojams (gyventojams) taiko iš esmės nepakitusias kainas nuo ugdymo įstaigų katilinių 

nuomos ir šilumos tiekimo sutarčių pasirašymo, o įstaigoms taikoma šildymo kaina ženkliai 

padidėjo.  

Nei Operatoriai nei Kultūros, švietimo ir sporto skyrius nevykdė ugdymo įstaigų katilinių 

nuomos ir šilumos tiekimo sutartyse nustatytos tvarkos ir sąlygų modernizuoti, renovuoti ir 

eksploatuoti katilines, investuojant lėšas, reikalavimų investicijų srityje. Operatoriai pateikė 

įstaigose padarytų investicijų sumas, tačiau nei Operatoriai, nei Kultūros, švietimo ir sporto skyrius 

nepateikė dokumentų, patvirtinančių Operatorių nurodytas investicijų sumas, investicijų 

įgyvendinimo laiko. 

Nuo 2006 m. Operatoriai kreipiasi dėl išsinuomotų ugdymo įstaigų katilinių eksploatavimo 

(šilumos gamybos) kainų perskaičiavimo. Komisija kasmet svarstė ir priėmė sprendimus dėl 

siūlymo pasirašyti perskaičiuotas kainas. Perskaičiuotos kainos pradėtos taikyti nuo 2006-07-01. 

Atkreiptinas dėmesys, kad perskaičiuojant nuomos sutartyse įrašytas metines katilinių 

eksploatavimo sąnaudas, vertinama trijų išlaidų dalių (kuro, elektros energijos ir minimalaus darbo 

užmokesčio) pasikeitimas. Faktinio kuro sąnaudų kiekio ir kuro rūšies (malkos, medienos atliekos, 

akmens anglis) pasikeitimas, katilus pakeitus ekonomiškesniais, patalpų renovavimo (langų, lauko 

durų pakeitimas, stogų remontas) įtaka nebuvo vertinama. 

Pažymėtina, kad Kultūros, švietimo ir sporto skyrius su „Roalsa“ pasirašė ugdymo įstaigų 

katilinių nuomos sutarčių 3-ius priedus (be datos), kuriais susitarė nuo 2009-12-01 taikyti sumažintą 

(vidutiniškai apie 8 proc.) katilinių eksploatavimo kainą. Su UAB „Didma“ pasirašė 2009-12-01 

Susitarimus dėl katilinių nuomos sutarčių. „Atsižvelgiant į tai, kad sumažėjus kuro sąnaudom, 

pakeitus ekonomiškesniais katilais“ numatė nuo 2009-12-01 sumažinti įstaigų šildymo kainą: 

Čekiškės vidurinės mokyklos – 13 proc., Vilkijos gimnazijos – 2 proc., Vandžiogalos vidurinės 

mokyklos – 14 proc. Tačiau UAB „Didma“ taiko seną kainą, kadangi Kultūros, švietimo ir sporto 

skyrius nepasirašė susitarimų priedų Nr. 1 „Tarpusavio atsiskaitymų susitarimas“ ir priedų Nr. 2 

„Atsiskaitymų grafikas“. Atkreipiame dėmesį, kad katilai ugdymo įstaigose pakeisti 2002 m. 

Komisija šių susitarimų dėl išnuomotų įstaigų katilinių eksploatavimo (šilumos gamybos) kainų 

mažinimo galimybių (duomenų) nesvarstė. 

Įstaigų ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus kreditinis įsiskolinimas Operatoriams už 

šildymą beveik siekia metinę sumą. 
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Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, tinkamai neadministravo katilinių nuomos ir šilumos 

tiekimo sutarčių. Operatoriams pakeitus katilus ekonomiškesniais, ugdymo įstaigose atlikus pastatų 

renovavimo darbus (pakeitus langus ir lauko duris, apšiltinus Šlienavos pagrindinės mokyklos 

pastato sienas), smarkiai kritus kuro kainai, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius nesiėmė iniciatyvos 

(priemonių), kad būtų sumažinta kaina už įstaigų šildymą. 

 

Įstaigų katilinės išnuomotos UAB „Roalsa“  

Ugdymo įstaigų, kurių katilinės išnuomotos UAB „Roalsa“, vidutinė mėnesinė 1 kv. m 

šildymo kaina laikotarpiu nuo 2005 m. iki 2009 m. padidėjo apie 79 proc. Įstaigų vidutinė 1 

kv.m/mėn. šildymo kaina 2009 m. svyruoja nuo 9,16 Lt/mėn. iki 23,3 Lt/mėn.   

Įstaigų patalpų 1 kv. m šildymo išlaidų kitimas 
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 Pagal Muniškių senelių namų direktorės pasirašytas Šilumos tiekimo, vartojimo, 

atsiskaitymo sutartis įstaigos katilinę iki 2008 m. spalio mėnesio eksploatavo UAB „Grasta“, nuo 

2008 m. spalio mėnesio – UAB „Roalsa“. 2008-10-14 sutartyje Nr. 008/10/14 su UAB „Roalsa“ 

sulygta šilumos tiekimo kaina už kwh, kainos perskaičiavimo tvarka. Per analizuojamą laikotarpį 

vidutinė mėnesinė 1 kv. m šildymo kaina išaugo apie 26 proc. 

Iš išnuomotų ugdymo įstaigų katilinių šiluma tiekiama kitiems vartotojams: 

* Kulautuvos vidurinės mokyklos – 12 butų namui. Pagal gautą informaciją šildymo kaina 

apskaičiuojama pagal pateiktą šilumos kiekį; 

* Viršužiglio pagrindinės mokyklos – daugiabučių namų savininkų bendrija „Žigla“, kuri su 

UAB „Roalsa“ pasirašė šilumos pirkimo-pardavimo sutartį. Gavome duomenis apie išlaidas 53,75 

kv. m  butui šildyti 2008-2009 m. šildymo sezono metu:  vidutinė mėnesinė 1 kv.m šildymo kaina 

2,83 Lt. Duomenys pateikti diagramoje. 

Įstaigų katilinės išnuomotos UAB „Didma“  

Ugdymo įstaigų, kurių katilinės išnuomotos UAB „Didma“, vidutinė mėnesinė 1 kv.m 

šildymo kaina laikotarpiu nuo 2006 m. iki 2009 m. padidėjo 46,3 proc. Įstaigų vidutinė mėnesinė 1 

kv.m šildymo kaina 2009 m. svyruoja nuo 4,27 Lt iki 7,5 Lt. Iš Vilkijos gimnazijos katilinės 

šildomo Vilkijos lopšelio-darželio „Daigelis“ 2008-2009 m. šildymo sezono metu vidutinė 

mėnesinė 1 kv.m kaina 4,04 Lt. 

Iš išnuomotų ugdymo įstaigų katilinių šiluma tiekiama kitiems vartotojams: 

* Čekiškės vidurinės mokyklos – 2 namai (14 butų). Pagal gautą informaciją katilinėje 

įrengti butų šilumos apskaitos prietaisai. Šiuo metu moka po 0,134 Lt/kwh. Lapkričio mėn. 

sunaudojo 15900 kwh (10600 ir 5300) už 2130,6 Lt. 2009 m. lapkričio mėnesį vidutiniškai 1 kv.m 

šildymas buvo 3,12 Lt. UAB „Didma“ pateikė žodinę informaciją, kad visą mokyklos katilinės 

nuomos laikotarpį gyventojams taikytas nepakeistas tarifas; 

* Vandžiogalos vidurinės mokyklos – 3 butai (210 kv. m). Sudarytos 2005-09-26 šilumos 

tiekimo sutartys. Žodine mokyklos direktoriaus informacija gyventojai 2009 m. sausio-balandžio 

mėnesiais mokėjo po 163 Lt/mėn. - tai po 2,33 Lt už 1 kv.m. Už šildymą 2009 m. lapkričio mėn. – 

170 Lt, tai 2,43 Lt už 1 kv.m. Pagal žodinę UAB „Didma“ informaciją palikta pradinė kaina. 

Duomenys pateikti diagramoje; 

* Vilkijos gimnazijos: 

** Vilkijos lopšelis-darželis „Daigelis“ su UAB „Didma“ pasirašė 2005-10-10 Šilumos 

pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2005-10-10-01. Sutartyje sulygta šilumos tiekimo kaina už kwh, 

kainos pasikeitimo aplinkybės. Duomenys pateikti diagramoje; 

** 60,38 kv. m butas. Pagal žodinę UAB „Didma“ informaciją už šildymą moka 152,4 

Lt/mėn., vidutiniškai 2,52 Lt už 1 kv. m šildymą. 
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Įstaigų patalpų 1 kv. m šildymo išlaidų kitimas 
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 Kiti tiekėjai 

Šioje grupėje analizuojamos išlaidos šildymui įstaigų, kurioms šilumą tiekia UAB 

Komunalinių paslaugų centras (4 įstaigos, 1988 kv. m) ir įstaigų (9 įstaigų, 3317 kv. m), kurios 

nuomoja patalpas ir šildymą gauna iš nuomotojo. 

Įstaigų, kurios nuomoja patalpas ir šildymą gauna iš nuomotojo 1 kv. m vidutinės mėnesio 

išlaidos 2008 m. svyravo nuo 1,29 Lt. iki 4,2 Lt. Vidutiniškai analizuojamu laikotarpiu šių įstaigų 

mėnesio 1 kv. m šildymo išlaidos išaugo apie 7 proc. 

2009 m. vidutinės mėnesinės 1 kv. m šildymo išlaidos stipriai išaugo tų įstaigų, kurioms 

šilumą tiekia UAB Komunalinių paslaugų centras, kadangi nuo 2009-01-31 bendrovei patvirtino 
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šilumos tiekimo kainą 1,49 karto didesnę. Vidutiniškai 2005 – 2009 m. laikotarpiu šių įstaigų 

mėnesio vieno kv. m. šildymo išlaidos išaugo apie 45 proc. 

 

Patalpų panaudojimo efektyvumas 

Pasirinkome analizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų valdomų patalpų naudojimo 

efektyvumą, vertinant vienam vaikui vidutiniškai tenkantį šildomą plotą ir vidutiniškai vienam 

vaikui per metus tenkančias Savivaldybės biudžeto išlaidas šildymui. 

 Pagal Lietuvos higienos normos HN75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo 2005 mokykla: 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2008, Nr. 54-2005) 45.p.: Įrengiant  patalpas  ir 

komplektuojant  grupes,  vienam vaikui iki 3 metų grupėje turi būti numatytas ne mažesnis kaip 4,3 

m2 plotas, o  3-7 metų grupėje – 4,0  m2 plotas (neįskaičiuojamos tualeto-prausyklos ir virtuvėlės 

patalpos); 47.p.: Kūno kultūros-muzikos salėje kūno kultūros užsiėmimo metu vienam grupės 

vaikui turi būti numatyta ne mažiau kaip 3 m2, o turintiems judesio ir padėties sutrikimų - 5,0 m2 

ploto. Ir kitos patalpos. Vidutiniškai, įvertinus visas patalpas, vienam vaikui turi būti numatyta apie 

10 m2 ploto. 

 Sugrupavome ikimokyklinio ugdymo įstaigas (iš viso 28 įstaigos) pagal šildomų patalpų 

plotą tenkantį vienam vaikui: iki 10  m2 , iki 15 m2  ir daugiau kaip 15 m2 .  

Vidutiniškai tenkantis šildomas plotas vienam 

vaikui ikimokyklinio ugdymo įstaigose

73%

4%

23%
Vaikui tenka iki 10 kv.m

Vaikui tenka nuo 10 iki
15 kv.m
Vaikui tenka daugiau
kaip 15 kv.m

 
 Vidutinis šildomų patalpų plotas tenkantis vienam vaikui kinta nuo 5,05 m2 iki 23,1 m2. 

Iki 10 m2 vienam vaikui tenka 18 ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Nuo 10 m2 iki 15 m2 vienam 

vaikui tenka 7 ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Daugiau kaip 15 m2 vienam vaikui tenka 3 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Didžiausias šildomas plotas vienam vaikui tenka Zapyškio 

darželyje (23,1 m2), Ilgakiemio mokykloje-darželyje darželio pastate (16,7 m2) Vandžiogalos vaikų 
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darželyje (15,4 m2) ir Ežerėlio vaikų lopšelio-darželyje (14,77 m2). Zapyškio vaikų darželyje 

komplektuojamos 2 grupės, tačiau per paskutinius penkerius metus nebuvo pilnai sukomplektuotos 

po 20 vaikų. Vandžiogalos darželyje nuo 2008 m. komplektuojama tik viena grupė. 

 Dėl ikimokyklinių įstaigų patalpų šildymo būdo, naudojamo kuro ir patalpų viso ploto 

panaudojimo labai skiriasi vidutinės metinės išlaidos patalpų šildymui tenkančios vienam vaikui: 

svyruoja nuo 119 Lt iki 872,2 Lt.  

 Metinės šildymo išlaidos tenkančios vienam vaikui iki 300 Lt yra aštuoniose 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Nuo 300 iki 400 Lt – aštuoniose ikimokyklinėse ugdymo 

įstaigose. Nuo 400 iki 500 Lt – keturiose ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Nuo 500 iki 600 Lt 

trijose ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Daugiau kaip 600 Lt – penkiose ikimokyklinėse ugdymo 

įstaigose. 

 Daugiausiai lėšų patalpų šildymui, tenkančių vienam vaikui, per metus išleidžiama 

Ilgakiemio mokykloje-darželyje – 872,2 Lt. Įstaigos katilinė išnuomota UAB „Roalsa“, vienam 

darželio vaikui tenka 16,7 m2 šildomo ploto. Panevėžiuko vaikų darželyje – 855,8 Lt (eksploatuoja 

skysto kuro katilinę, vienam vaikui tenka 9 m2 šildomo ploto). Zapyškio vaikų darželyje – 847 Lt 

(eksploatuoja dujinę katilinę, vienam vaikui tenka 23,3 m2 šildomo ploto), Vandžiogalos vaikų 

darželyje – 578 Lt (šilumą tiekia UAB „Komunalinių paslaugų centras“, vienam vaikui tenka 15,43 

m2 šildomo ploto), Ežerėlio vaikų lopšelyje-darželyje – 575 Lt (šilumą tiekia UAB „Kauno 

energija“, vienam vaikui tenka 14,77 m2 šildomo ploto).  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vienam vaikui 

tenkančios metinės šildymo išlaidos
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 Tarnybos nuomone tikslinga išanalizuoti visų įstaigų patalpų naudojimo efektyvumą 

tikslu taupiai naudoti Savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas patalpų šildymui. 

 Darytina išvada: neoptimalus (nepakankamas) Savivaldybės negyvenamųjų patalpų 

panaudojimas sąlygoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos šildymui, naudojamos 

neefektyviai.   

 

 Anksčiau teiktų rekomendacijų įgyvendinimo apžvalga 

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2007-11-21 raštu Nr. 4-127 buvo 

pateikta informacija apie kai kurių švietimo įstaigų vykdomą nuostatuose nenumatytą funkciją teikti 

komunalines paslaugas (šilumą, vandenį, nuotekų šalinimą) kitiems vartotojams, apie švietimo 

įstaigų, kurių katilinės išnuomotos, santykinai dideles išlaidas patalpų šildymui. Teiktos 

rekomendacijos: 

*  spręsti švietimo įstaigų komunalinių paslaugų tiekimo klausimą; 

* išanalizuoti ir pagrįsti ugdymo įstaigų, kurių katilinės išnuomotos, šildymo kainą. Kartu 

įvertinti, kad sudaroma galimybė komercinei veiklai; 

* svarstyti galimybę gamtines dujas panaudoti Kulautuvos vidurinės mokyklos šildymui. 

Administracijos vadovybė rekomendacijų neįgyvendino arba įgyvendino iš dalies. 

Informacijos apie rekomendacijų įgyvendinimą nepateikė – neįvykdė Vietos Savivaldos įstatymo 27 

straipsnio 9 punkto 8 dalimi nustatytos prievolės.  

 Rekomendacijos Savivaldybės administracijos direktoriui 

 1. Parengti (atsižvelgiant į ataskaitoje pateiktas pastabas) ir įgyvendinti priemonių planą dėl 

Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir jos padalinių šildymo 

optimizavimo siekiant sumažinti Savivaldybės biudžeto išlaidas įstaigų patalpų šildymui.  Parengtą 

priemonių planą pateikti Kontrolės ir audito tarnybai. 

 2. Užtikrinti tinkamą ugdymo įstaigų katilinių nuomos ir šilumos tiekimo sutarčių 

administravimą. Nustatyti iš ugdymo įstaigų katilinių tiekiamos šilumos tiekimo kainą kitiems 

vartotojams. 

4. Informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

savivaldybės kontrolieriui pateikti iki 2010-05-15. Nesant galimybės rekomendacijų įvykdyti 

nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, išvardijant priežastis. 

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja                                                    Marija Pasiaurienė 

Savivaldybės kontrolierė                                                                             Vida Marta Kruopienė 


