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Lietuvos CŠT rinkos 

kitimas 

 



Šilumos gamybos energetinis 

efektyvumas Lietuvos CŠT 

sektoriuje 



Kondensacinių ekonomaizerių 

efektyvumo didinimas  

Papildoma šilumos gamyba 20-30  iš to 

paties kuro kiekio 

 

Išvalo iki 90  kietųjų dalelių, likutinė 

koncentracija 10-50 mg/m3 

 

Efektyviam darbui reikia kuo žemesnės 

grįžtančiojo termofikacinio vandens 

temperatūros: 

 
-Reikia skatinti šilumos vartotojus imti šilumą iš 

grįžtamojo vamzdžio (naudojant šilumos siurblius); 

-Taikyti šilumos kainų nuolaidas už pažemintą 

grįžtamojo vandens temperatūrą:   

 



Šilumos perdavimo 

nuostoliai Lietuvos CŠT 

sektoriuje 

 



EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS DIREKTYVA 

2012/27/ES  

dėl energijos vartojimo efektyvumo: 

 Efektyvi centralizuoto šilumos tiekimo sistema, 

kurią taikant naudojama bent 50 % atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos... 2015 metais Lietuvoje 61,3 % 

 

Bendrasis šilumos transformavimo iš pirminės energijos į 

galutinę efektyvumas Lietuvos СŠT sektoriuje 2016 m.: 

Šilumos nuostoliai gamyboje 4 %    

Šilumos perdavimo nuostoliai 16,1 % 

Bendras energijos transformavimo efektyvumas 79,9 % 

Laikoma, kad virš 80 % i CŠT efektyvi 

 

Lietuvos CŠT sektoriuje paprastos, santykinai pigios ir gerai 

atsiperkančios priemonės didinti energetinį efektyvumą iš 

esmės panaudotos...    

 



Energijos taupymo 

galimybės centralizuotos 

šilumos vartojimo srityje  



Energijos taupymo potencialas CŠT 

technologinėje grandinėje  



Santykinis energijos suvartojimas 

atskiruose pastatuose skiriasi iki 6-

8 kartų 



Vien tik šildymo ir karšto vandens sistemų renovacija 
gali sumažinti šilumos sunaudojimą 10-25 % 



Pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemų sutvarkymas 

• Automatinių individualių šilumos punktų įrengimas  

 

• Kokybiškos individualios apskaitos karštam 

vandeniui matuoti įrengimas  

 

• Pastato šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų 

inventorizacija ir projektinių sąlygų atstatymas 

 

• Automatinių balansinių ventilių įrengimas ir šildymo 

sistemų subalansavimas 

 

• Individualaus šildymo reguliavimo ir apskaitos 

prietaisų įrengimas butuose  ir t.t. 
 



Kompleksinės renovacijos 

procesas 

• Dabartiniu metu daugiabučių pastatų 

renovacijos tempai pagerėjo, tačiau  

procesas dar truks ilgai... 

 

• Apsirūpinimui šilumine energija Lietuvos 

gyventojai išleidžia vieną didžiausią savo 

pajamų dalį ES 

 

• Tikslinga ieškoti bei diegti ir kitus 

renovacijos modelius.  

 

• Energijos taupymas pastatuose -  

neišvengiamas procesas? 

 



Energijos vartojimo efektyvumo 

didinimas ir CŠT sektoriaus 

perspektyvos 

 ES politika mažinti energijos vartojimą (Efektyvaus 
energijos vartojimo, Pastatų direktyva ir t.t.) lemia, 
kad mažėja ir mažės šilumos realizacija  

 CŠT sistemų sudėtinga ir brangi infrastruktūra 
tampa nepilnai panaudojama, o jos išlaikymo kaštai 
(pastoviosios sąnaudos) padalijama mažesniam 
energijos kiekiui ir dėl to brangs energijos vieneto 
kaina  

 Nereaguojant į šiuos pokyčius CŠT šilumos 
vienanarė kaina gali tapti nekonkurencinga, 
lyginant su alternatyviais šildymo būdais 

 Detaliai reguliuojamos Lietuvos CŠT įmonės iš 
esmės laukia valdžios sprendimų???   



NEREGULIUOJAMŲ CŠT ĮMONIŲ 

REAKCIJA Į MAŽĖJANTĮ ENERGIJOS 

PARDAVIMĄ 

 Plečiama CŠT rinka, aktyviai prijungiami nauji vartotojai 

 Plečiamas paslaugų spektras šilumos, vėsumo ir elektros 

generacija 

 Teikiamos balansavimo ir rezervavimo paslaugos elektros 

sistemai     

 Perėjimas prie (4G) žematemperatūrinio šildymo 

(50oC/20oC) 

 Šilumos punktai keičiami šilumos siurbliais 

(šildymas/vėsinimas) 

 Kuriamos kompleksinės sistemos trigeneracija, sezoninė 

šilumos akumuliacija, šilumos ir vėsumos tiekimas... 



Ar reguliuojamos CŠT įmonės galėtų prisidėti 

mažinant energijos vartojimą pastatuose?  

 CŠT įmonės turi arba gali turėti techninius, 

vadybinius ir finansinius pajėgumus šildymo ir 

karšto vandens sistemų pastatuose 

modernizavimui (savo ar rangovų jėgomis) 

 Šilumos ūkio įstatymo pataisos apribojo CŠT 

įmonių veiklą pastatuose 

 Energijos efektyvaus vartojimo direktyva skatina 

įpareigoti energijos tiekėjus taupyti vartotojų 
energiją!    



CŠT įmonių skatinamasis kryptingas 

reguliavimas (taupyti vartotojų energiją) 

 1. Į šilumos kainą įskaičiuojamas sumažintas 
norminis  realizuojamos šilumos kiekis 

 - jei parduodama šilumos daugiau už viršnorminį kiekį 
negaunama pajamų 

 - jei parduodama mažiau gaunamas papildomas pelnas 

 2. Į CŠT kainą įskaičiuojama pelno premija už 
santykinį realizuojamos šilumos kiekio sumažinimą, 
už naujų vartotojų prijungimą ir pan.   

 3. Keičiama CŠT kainodara  į kainų ribojimą 
(„kepurę“), netaikant sąnaudų padengimo principo 
– CŠT sistemos privalo sparčiai prisitaikyti prie 
mažėjančių šilumos realizavimo apimčių 

 Kiti reguliaciniai ir skatinamieji metodai... 



Reguliuojamo CŠT sektoriaus 

pervedimas į rinkos sąlygas 

 Palaipsniui panaikinamas reguliavimas, tačiau 
paliekant tik laikiną kainos ribojimą pagal 
„alternatyvaus šildymo būdo kainą“  ir pelno ribojimą, 
pagal vidutinį lygį energetikos sektoriuje 

 CŠT įmonės turi imtis iniciatyvos ir aktyviai pritaikyti 
savo ūkį prie mažėjančio šiluminės energijos 
suvartojimo, plėsti vartotojų skaičių, siūlyti naujas 
paslaugas ir produktus ir t.t. 

 CŠT įmonės privalės optimizuoti savo ūkį ir CŠT 
sistemas pritaikyti energijos keitimuisi su 
vartotojais  

 Tam ruoštis reikia jau dabar ir adekvačiai formuoti 
CŠT sektoriaus reguliacinę aplinką    

  



Kompleksinių integruotų centralizuotos 

energijos sistemų kūrimas 

 CŠT sistemų pervedimas į žematemperatūrinį 

šildymą (4 karta) – reikia priderinti pastatų šilumos 

punktus (jų atskirti nuo CŠT sistemų  negalima!) 

  CŠT sistemas pritaikyti perteklinės šilumos 

supirkimui iš vartotojų, vėsinimo paslaugų teikimui 

  Diegti trumpalaikę ir ilgalaikę šilumos akumuliaciją 

  Teikti paslaugas elektros rinkai, utilizuoti atliekas ir 

t.t.  



CŠT sektoriaus laukia nauji ir dideli iššūkiai... 

 

Valdas Lukoševičius 

  


