
LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIUS 2015-AISIAIS 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 

 

Centralizuoto aprūpinimo šiluma rinka ir vartotojai 

Bendra centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) apimtis 2015 metais buvo pati mažiausia per Lietuvos 

nepriklausomybės laikotarpį – vartotojams patiekta 6,88 TWh šiluminės energijos, arba 1,6 proc. mažiau 

negu 2014-aisiais. Nors šilumos vartojimas mažėjo tačiau bendras CŠT paslaugos vartotojų skaičius per 

2015 metus padidėjo 14 proc. ir metų pabaigoje siekė 692 261. Tokiu būdu santykinis šilumos vartojimas 

vienam galutiniam vartotojui sumažėjo daugiau nei 1,7 proc. Tai paaiškinama ne tik gana šiltomis 

pastarosiomis žiemomis, bet ir spartėjančios pastatų renovacijos poveikiu. 2015 metų pabaigoje iš 17 

tūkstančių centralizuotai šiluma aprūpinamų daugiabučių naujos statybos (pastatyti po 1993 m.) daugiabučių 

namų skaičius siekia 1330 (7,8 proc.),  visiškai atnaujintų pastatų skaičius pasiekė 1400 (8,2 proc.), o dar 

prieš metus šis skaičius buvo daugiau negu du kartus mažesnis – 649. Per 2015 metus išaugo ir dalinai 

atnaujintų gyvenamųjų namų skaičius – nuo 903 iki 1121. 1 paveiksle pateikiama į CŠT sistemas patiektos ir 

vartotojams parduotos šilumos kitimas.  

 

Pastaba: iki 2012 m. buvo vertinami tik LŠTA narių duomenys, 2013, 2014, 2015 m. įvertintos ir kitos ŠT įmonės (Visagino, 

Skuodo, Kretingos, Nemėžio) todėl šilumos gamybos ir pateiktos vartotojams šilumos kiekiai nėra palyginamieji su ankstesniais  

metais. 

1 pav. Centralizuotos šilumos gamyba ir tiekimas 1996 – 2015 metais 

Pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai yra gyventojai, jie sudaro 72,6 proc. visų vartotojų. 

Likusią rinkos dalį apylygiai užima biudžetinės įstaigos ir verslo organizacijos.. Įvertinant, kad kiekviename 

bute gyvena ne po vieną žmogų, akivaizdu, kad tai yra pagrindinis šildymo ir karšto vandens ruošimo būdas 

Lietuvoje. Pastaraisiais metais gamtines dujas sparčiai keičiant biokuru, mažėja centralizuotai tiekiamos 

šilumos kainos, tačiau lieka viena didžiausių problemų šilumos sektoriuje – neefektyvus šilumos energijos 



Daugiabučių kategorijos 

2015/2016 m. šildymo sezonas (vidutinė šilumos 

kaina ~ 6,2 euro ct/kWh su PVM)  
 

 

Atitinkamos 

daugiabučių namų 

kategorijos dalis 

(proc.)  

Sunaudoja-

mas šilumos 

kiekis 1m2 

buto 

šildymui 

per mėnesį 

Sunaudojamas šilumos kiekis 

60 m2 ploto buto šildymui per 

mėnesį ir mokėjimai už šildymą 

I Daugiabučiai suvartojantys 

mažiausiai šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai) 

 

16 proc. 

 

 

~9 
kWh/m

2 

 

~540 kWh/60m
2 

(~33 Eur per mėn.) 

II Daugiabučiai suvartojantys mažai 

arba vidutiniškai šilumos (naujos 

statybos ir kiti kažkiek taupantys 

šilumą namai) 

7 proc. 

 
 

~15 
kWh/m

2
 

~900 kWh/60m
2 

(~56 Eur per mėn.) 

 

III Daugiabučiai suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos nerenovuoti 

namai) 

 

60 proc. 

 

~21 
kWh/m

2
 

~1260 kWh/60m
2 

(~78 Eurt per mėn.) 

 

IV Daugiabučiai suvartojantys labai 

daug šilumos (senos statybos, labai 

prastos šiluminės izoliacijos namai))  

17 proc. 

 

 

~35 
kWh/m

2
 

ir 

daugiau 

~2100 kWh/60m
2
  

(~130 Eur per mėn.) 

 

 

113 tūkst. butų  

0,323 mln. gyventojų 

0,08 mln. gyventojų 

46 tūkst. butų  

0,13 mln. gyventojų 

0,08 mln. gyventojų 

420 tūkst. butų  

1,20 mln. gyventojų 

0,08 mln. gyventojų 

121 tūkst. butų  

0,34 mln. gyventojų 

0,08 mln. gyventojų 

vartojimas. Vidutinis metinis šilumos suvartojimas Lietuvos pastatuose siekia 209 kWh/m
2
, o kaimyninėse 

Šiaurės šalyse per metus pastatams šildyti sunaudojama apie 128 kWh/m
2
. Dauguma CŠT techninių rodiklių 

ir šilumos kainos Baltijos ir Šiaurės šalyse panašios, tačiau labiausiai šildymo sąskaitų dydį lemia lėtai 

tvarkomi daugiabučiai. Padėtį atskiruose pastatuose vaizdžiai iliustruoja termovizoriumi padaryta nuotrauka 

(2 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Šilumos suvartojimas per mėnesį daugiabučių namų ir kitų pastatų šildymui priklauso nuo tų pastatų 

būklės ir šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūros kokybės 

 

Tokia daugiabučių būklė lemia ne tik iki 10 kartų atskiruose pastatuose besiskiriančias šildymo sąskaitas, 

bet ir tai, kad dalis šilumos vartotojų tiesiog negauna kokybiškos paslaugos, už kurią moka pinigus. Prastai 

organizuota daugiabučių priežiūra Lietuvoje dažnai diskredituoja ir CŠT paslaugos kokybę. 

 

Lietuvos CŠT bendrovės parodė savo gebėjimus tvarkyti šilumos tiekimo technologinę grandinę 

rekonstruodamos grupines šilumokaitines ir įrengdamos pastatuose individualius automatinius šilumos 

punktus. 2015 metų pabaigoje buvo likusios tik 5 grupinės šilumokaitinės iš buvusių 600. Šis technologinis 

sprendimas ne tik sutaupė apie 15 proc. šilumos pastatuose dėl tikslesnio reguliavimo, bet ir sumažino 

bendrąsias šilumos tiekimo sąnaudas dėl mažesnių šilumos perdavimo nuostolių, mažesnių remonto išlaidų 

ir pan. Šis pasiekimas ne tik kasmet sutaupo milijonus eurų CŠT vartotojams, bet ir žavi kitas posovietines 

šalis, kuriose šis procesas dar tik prasideda. Akivaizdu, kad didžiuosiuose Lietuvos miestuose šilumos ir 

karšto vandens tiekimo sistemų pastatuose modernizavimas daug kur sustojo, kai didiesiems šilumos 

tiekėjams įstatymu buvo uždrausta būti ir pastato šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojais. O kol 

kas atrodo, kad nei daugiabučių pastatų administratoriai, nei bendrijos nėra pajėgūs atlikti vidaus sistemų 

modernizavimo darbus. Yra apie ką pagalvoti valdžios institucijoms planuojant Efektyvaus energijos 



vartojimo direktyvos įgyvendinimą Lietuvoje. Kol kas individualūs šilumos punktai Lietuvoje yra įvairūs, o 

jų pasiskirstymą pagal technologinius sprendimus iliustruoja diagrama (3 pav.).  
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Priklausomo šildymo pajungimo: Nepriklausomo šildymo pajungimo

Iš viso šilumos punktų 26 980 vnt, 

t.sk. gyvenamuosiuose namuose 19 052 vnt.

 

3 pav. Indivudualių šilumos punktų skaičius gyvenamuosiuos namuose 

 

Dar likę 4800 elevatoriniai šilumos punktai iš 26 980. Skaičiuojama, kad visiškai automatizavus šilumos 

punktus ir subalansavus visas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, įrengus individualią apskaitą ir 

reguliavimą, per metus Lietuvoje būtų sutaupoma apie 858 GWh šilumos už maždaug 50 mln. eurų. 

Vidutinis sovietinės statybos 60 m
2
 butas mokėtų apie 20 Eur per mėn. mažiau (šiuo metu vidutiniškai 

mokama apie 80 Eur per mėn.).  

 

Šiuo metu iš 17 000 daugiabučių 859 (5,1 proc.) namuose įrengta šilumos apskaita butuose, o dar 732 (4,3 

proc.) namuose sumontuoti šilumos paskirstymo prietaisai – dalikliai. 2011 metais priimta Šilumos ūkio 

įstatymo pataisa, kai didžiosioms šilumos tiekimo įmonėms buvo uždrausta vykdyti pastato šildymo bei 

karšto vandens sistemų priežiūrą,  ne tik sustabdė vartojimo sistemų modernizavimą daugelyje miestų, bet ir 

sukėlė nemažai problemų eksploatuojant šiuos įrenginius. Daugelyje pastatų neišspręsti šilumos punktų 

nuosavybės klausimai, gyventojai vangiai skiria lėšų šilumos punktų eksploatacijai ir remontui, šilumos 

tiekėjai patiria finansinių nuostolių, kenčia šilumos tiekimo kokybė.  

 



Nesant efektyviai veikiančios daugiabučių pastatų valdymo sistemos, tęsiasi painūs šilumos paskirstymo, 

karšto vandens tiekimo, vidaus sistemų priežiūros ir susiję procesai, kuriuose eiliniai vartotojai sunkiai 

orientuojasi, negauna aiškių atsakymų apie atsakomybę, kokybės standartus; mažai kam rūpi energijos 

taupymas ar kokybiškesnių paslaugų tiekimas. Esant tokiai situacijai, kenčia ne tik CŠT paslaugos įvaizdis, 

bet ir patiriama finansinių nuostolių. Pavyzdžiui, 2015 metais CŠT įmonės patyrė ~7 proc. komercinių 

nuostolių tiekiant karštą vandenį: nupirkta 12,84 mln. m
3
 vandens, o parduota tik 11,95 mln. m

3
.  

 

2015 metais mažai pasistūmėta į priekį gerinant daugiabučių aprūpinimo šiluma ir karštu vandeniu teisinį 

reguliavimą. Daug dėmesio skirta šilumos paskirstymo metodams, tačiau kokia to prasmė, kai butai šildomi 

netolygiai – vieni peršildomi, kiti šąla, šilumos ir vandens skaitiklių parodymai nuskaitomi ne vienu metu, 

kai kuriuose butuose šildymo prietaisai per dideli (vartojama kaimynų šiluma), vartotojai neturi galimybės 

reguliuoti energijos vartojimo ir panašiai. Buvo tikėtasi, kad šias problemas padės išspręsti Energijos 

vartojimo efektyvumo direktyvos (2012/27/ES) perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą. Deja, jos reikalavimų 

taikymas taupant šilumą daugiabučiuose namuose praktiškai nevyksta. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 

(LŠTA) atliko nemažai tyrimų, įrodančių energijos taupymo galimybes, siūlė įgyvendinimo veiksmų planą, 

ne kartą kreipėsi į valstybės institucijas, tačiau abejingas ir dažnai neatsakingas požiūris į daugiabučių 

gyventojus tęsiasi. Dabartiniais tempais daugiabučiai bus renovuojami dar kelis dešimtmečius, o vidaus 

šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą būtų galima atlikti daug sparčiau ir suteikti vartotojams 

kokybišką šildymo paslaugą, nelaukiant didžiųjų kompleksinės renovacijos projektų. Šiuos du procesus 

įmanoma sugretinti – vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą diegti daugiabučiuose, kurių 

kompleksinės renovacijos įgyvendinimas numatomas po 5 metų ir vėliau. 

 

Šilumos gamyba 

Per 2015 metus Lietuvos CŠT sektoriuje pastatyta apie 250 MW šiluminės galios naujų biokurą naudojančių 

katilų. Jie dar labiau sumažins brangių importuojamų gamtinių dujų poreikį ir lems žemesnes šilumos 

kainas. Daugiau pajamų gaus Lietuvos verslas, kuris gamina ir montuoja biokuro katilines ar tiekia kurą 

šiems objektams.  

  

4 pav. Biokurą naudojantis garo katilai, įrengti UAB „Utenos šilumos tinklai“ ir UAB „Mažeikių 

šilumos tinklai“ (iš viso šilumos tiekimo įmonėse 2015 metais buvo įrengta virš 30 biokatilų) 



 

2015 metais CŠT sektorius pasiekė dar vieną įspūdingą ribą – daugiau kaip pusė (58,5 proc.) šilumai 

pagaminti sunaudoto kuro – tai vietinės kilmės smulkinta mediena, kuriai ruošti panaudojamos miško 

atliekos ir kita menkavertė malkinė mediena. Kartu su kitomis kietojo kuro rūšimis, biokuras sudarė 61,3 

proc. praėjusių metų kuro balanse. Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje per kelerius pastaruosius 

metus pasikeitė iš esmės. Bendras kuro sunaudojimas šilumos gamybai 2015 metais buvo 755 786 tonų 

naftos ekvivalento (tne), iš kurių atitinkamai 442 144 tne sudarė biokuras ir tik 272 199 tne – gamtinės dujos. 

Komunalinės atliekos (20 619 tne) aplenkė mazuto (6 879 tne) naudojimą. Pažymėtina, kad lietuviškų durpių 

naudojama daugiau negu importinių anglių. Grubiai vertinant, Lietuvos CŠT sektorius beveik 2/3 šilumos 

pagamina iš vietinio pigesnio kuro, o tai ir yra energetinė nepriklausomybė, kuro tiekimo įvairovė, pigesnė 

šiluma ir t. t. Sutaupytos lėšos panaudojamos kitiems gyventojų poreikiams tenkinti, didina vartojimą šalies 

viduje, kelia pragyvenimo lygį ir pildo Lietuvos biudžetą. Platus atsinaujinančių išteklių naudojimas šilumai 

gaminti sprendžia šiandienines klimato kaitos problemas ir padės Lietuvai įgyvendinti praėjusiais metais 

pasirašytą Paryžiaus susitarimą. Galima teigti, kad biokuro įrenginiams skirta Europos Sąjungos parama – 

tai viena geriausių valstybės investicijų į šalies ekonomiką. Kaip kito pirminio kuro balansas Lietuvos CŠT 

sektoriuje, iliustruoja diagrama 5 pav.  

 

5 pav. Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje 1997 – 2015 metai ir 2020 metų prognozė 

 

5921 GWh šilumos 2015 metais pagaminta nuosavuose šilumos tiekimo įmonių šaltiniuose, tarp jų 535 

GWh šilumos, kuri anksčiau būtų išmesta į aplinką, atgauta kondensaciniuose ekonomaizeriuose iš 



išmetamų dūmų. Kai kuriuose Lietuvos miestuose biokuro įrenginius valdo ir šilumą gamina nepriklausomi 

šilumos gamintojai, jie per praėjusius metus pagamino ir į CŠT sistemas patiekė 2427 GWh šilumos.  

 

Importuojamų gamtinių dujų pakeitimas pigiu, daugiausiai vietinės kilmės atsinaujinančiu biokuru ne tik 

mažina šilumos kainas, bet ir sukuria didelę naudą šalies ekonomikai, didina energetinį saugumą. Keičiant 

sovietinių laikų katilų parką šiuolaikiniais biokurą deginančiais įrenginiais, gerėja sektoriaus energetinis 

efektyvumas. Dėl to gaminant šilumą efektyvesniais įrenginiais sutaupoma kuro maždaug tiek, kiek 

prarandama tą šilumą transportuojant vamzdynais vartotojams. 1996 metais vienai MWh šilumos pagaminti 

reikėjo sunaudoti apie 101,7 kg kuro, skaičiuojant naftos ekvivalentu, o 2015 metais tam pakako 89,6 kgne, 

skaičiuojant pagal žemutinį šilumingumą (6 pav.).  

 

6 pav. Lyginamosios pirminio kuro sąnaudos šilumos tiekimo sektoriuje 1996, 2000 – 2015 metais 

Kuro pasirinkimą daugiausiai lemia jo galutinė įsigijimo kaina. Nors viešai skelbiamoje statistikoje 

įvairiomis manipuliacijomis bandoma paslėpti gamtinių dujų infrastruktūros sąnaudas, galutinė dujinio kuro 

kaina vis tiek apie 3 kartus didesnė negu biokuro, pristatyto į katilinę (7 pav.).  

 



 

7 pav. Gamtinių dujų ir biokuro vidutinių kainų dinamika (su transportavimu, galios ir kitais mokesčiais) 

Eur/ tne be PVM 

 

Kiek pigesnės yra gamtinės dujos, įsigyjamos tiesiogiai iš perdavimo tinklų (be skirstymo paslaugos kainos). 

Tokiu atveju gamtinių dujų kaina buvo apie 387–388 Eur/tne, tačiau tik keli šilumos gamintojai turi galimybę 

taip jų įsigyti. 2015 metais 53 proc. šilumos gamybai sunaudoto biokuro buvo nupirkta biržoje.  

 

Valdžios institucijų sprendimai nulėmė, kad 2015 metai buvo paskutinieji, kai iš kogeneracinių elektrinių, 

naudojančių iškastinį kurą, dar buvo superkama „kvotinė“ elektra didesnėmis nei rinkos kainomis. Todėl tai, 

matyt, paskutiniai metai, kai didelė dalis šilumos buvo pagaminta kogeneracijos būdu (2760 GWh), ji sudarė 

33 proc. visos CŠT sektoriuje pagamintos šilumos. Paradoksalu kai valdžios institucijos viena ranka 

įpareigoja kogeneracines elektrines privalomai pirkti gamtines dujas iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) 

terminalo valstybės nustatyta kaina, kuri keleriopai didesnė nei laisvoje rinkoje siūloma gamtinių dujų kaina, 

o kita ranka naikina elektros supirkimo kvotas, argumentuojant, jog elektros energijos gamyba nėra 

konkurencinga. Metų pabaigoje buvo išjungta Vilniaus TE 3, tik epizodiškai dirba ir kitos didžiosios 

kogeneracinės jėgainės. Biokurą ir atliekas naudojančiose kogeneracinėse jėgainėse įrengtoji elektros 

generavimo galia (67,8 MW) per maža, kad jos darytų kiek reikšmingesnę įtaką elektros sistemos 

adekvatumui. Manytina, kad Lietuvos energetiką formuojančios institucijos turi rasti būdų, kaip 

įkomponuoti dar kol kas sukomplektuotas didžiąsias kogeneracines jėgaines į elektros sistemos balansavimo 

ar rezervavimo rinkas. Juk jų bendra elektrinė galia siekia 655 MW, o elektros kogeneracija su šiluma 

nesulyginamai efektyvesnė negu generacija, šilumą išmetant į ežerą (Elektrėnuose). Derinant kogeneracijos 

privalumus su rinkos instrumentais tikėtina pasiekti rentabilią jų veiklą. 2015 metais Lietuvos CŠT 

sektoriaus kogeneracinėse jėgainėse pagamintas bendras 850 GWh elektros kiekis. Naudojant iškastinį kurą 



pagaminta 423 GWh elektros, kuri nupirkta remtinomis kainomis nors LR Vyriausybė buvo nustačiusi 600 

GWh ribą. Dėl to šilumos tiekimo įmonės patyrė nuostolių, nes Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 

komisija remtinos elektros supirkimo kainas nustatė, įvertinusi 600 GWh supirkimo apimtis Dar 230 GWh 

patiekta kaip „žalioji“ elektra. Likęs kiekis realizuotas rinkos pagrindais.  

 

Nesant aiškių CŠT patikimumo standartų ir dėl pasenusios rezervavimo tvarkos, CŠT sistemose vis dar lieka 

dideli pertekliniai įrenginiai. Bendroji įrengtoji šilumos gamybos įrenginių galia viršija 10 000 MW, nors 

maksimalus CŠT sistemų galios poreikis 2015 metais buvo 2 997 MW. Pažymėtina, kad vasaros minimumas 

(iš esmės šilumos perdavimo nuostoliai vamzdynų sistemose) yra 364 MW. Dėl labai netolygaus ir 

neprognozuojamo šilumos poreikio CŠT sistemose sunku įgyvendinti darnios konkurencijos principus 

šilumos gamyboje. Nors didžiuosiuose miestuose jau veikia nemažai konkuruojančių šilumos gamintojų, 

konkurencija nėra veiksminga šalčiausiais mėnesiais, kai šilumos kainų lygį lemia iš esmės tik paties 

šilumos tiekėjo valdomi įrenginiai.  

 

Šilumos gamybai vis plačiau naudojant kietąjį kurą aktualesni tampa aplinkos taršos aspektai. CŠT 

sektoriaus statistika rodo, kad didžiausią su dūmais išmetamų teršalų dalį sudaro anglies viendeginis. Šis 

teršalas naujojoje ES 2015/2193 direktyvoje „Dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą 

deginančių įrenginių, kiekio apribojimo“, nustatančioje leistiną taršą kurą deginančiuose įrenginiuose, kurių 

galia yra 1–50 MW, net nereglamentuojamas. Įgyvendinant minėtą direktyvą kai kuriose katilinėse gali tekti 

sumontuoti papildomus dūmų valymo įrenginius kietųjų dalelių ir azoto oksidų išmetimui mažinti. Lietuvos 

CŠT sektoriaus išmetamų į orą teršalų sudėtis pavaizduota diagramoje 8 pav.  

 

8 pav. Lietuvos šilumos tiekimo įmonių išmetamų teršalų struktūra 2015 metais 

 



Didėjant biokuro naudojimo mastams didėja ir pas šilumos gamintojus susidarančių pelenų kiekis. CŠT 

bendrovėse 2015 metais susidaręs pelenų kiekis siekė 16,5 tūkstančio tonų. Jų utilizavimo pasiskirstymas 

praėjusiais metais pavaizduotas diagramoje (9 pav.).  

pašalinta 

sąvartyne
11 %

panaudota 

žemės ūkyje
19 %

atiduota atliekų 

tvarkytojui
66 %

panaudota kelių 

tiesimui
3 %

panaudota kitur

1 %

 

9 pav. Susidariusio medienos kuro pelenų kiekio panaudojimas per 2015 metus 

Stambios katilinės ir elektrinės, veikiančios CŠT sistemose, net ir kietąjį kurą gali sudeginti labai 

kokybiškai, o dūmus paskleisti aukštai, taip užtikrindamos pačius aukščiausius aplinkosauginius 

reikalavimus. Jų darbą nuolat seka sudėtingi prietaisai, kontroliuoja įvairios institucijos. Užsienyje ir 

Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, kad smulkiuose primityviuose katiluose (didžioji dalis kaimo vietovėse) 

deginamos malkos, pagamindamos tą patį šilumos kiekį, su dūmais išmeta šimtus kartų didesnį kiekį 

kancerogeninių ir kitų pavojingų aplinkai ir žmonėms medžiagų, negu deginant tą patį kurą stambiuose 

katiluose. Praėjusiais metais ir Lietuvos visuomenės dėmesys nukrypo į oro užteršimą besišildant malkomis 

tankiai apgyvendintuose miestų kvartaluose (10 pav.).  

 

10 pav. Gyventojų individualaus šildymo oro tarša nekontroliuojama 



Sekant Šiaurės šalių pavyzdžiu, geriausia miestų šildymo alternatyva yra CŠT technologija, kuri užtikrina ne 

tik patogumą, bet ir švarų gyvenamosios aplinkos orą. Akivaizdu, kad Lietuvoje per menkai įvertiname ir 

panaudojame CŠT sistemas, kurios yra prieinamos visuose šalies miestuose.  

 

Šilumos perdavimas 

 

Lietuvos CŠT sektoriaus bendras trasų ilgis, įskaitant ir ne šilumos tiekėjų valdomus ruožus, yra apie 2775 

km. 2015 metais pakeista 49,2 km trasų vamzdžių ir dar įrengta 12,8 km naujų, daugiausiai prijungiant 

naujus vartotojus arba optimizuojant tinklų konfigūraciją. Šilumos tiekėjų eksploatuojamų trasų kiekis, 

pakeisti ir įrengti nauji ruožai pavaizduoti diagramoje (11 pav.). 

 

 

Pastaba: iki 2012 m. buvo vertinami tik LŠTA narių duomenys, 2013, 2014, 2015 metais įvertintos ir kitos ŠT įmonės 

(Visagino, Skuodo, Kretingos,  Nemėžio) todėl bendras šilumos tinklų ilgis 2013 - 2015 m. padidėjo. 

11 pav. Šilumos tinklų ilgiai ir renovavimas 2003-2015 metais 

Prasčiausios kokybės CŠT trasų ruožai dažniausiai jau pakeisti, vartotojų skaičius gana stabilus, tad ir 

vamzdynų ilgiai pastarąjį dešimtmetį gana pastovūs. Ekonominiu požiūriu vamzdynų keitimas lėtai 

atsiperka (ypač sumažėjus šilumos nuostolių vertei, kai atpigo šiluma), tad stengiamasi šiam tikslui 

daugiau panaudoti ES paramos lėšų. Šilumos tiekimo tinklų modernizavimui ir plėtrai 2014–2020 metų 

finansavimo laikotarpiu numatoma skirti 69,5 mln. Eur. Deja, 2015 metais šia galimybe dar nebuvo 



galima pasinaudoti. Kita vertus, jeigu šilumos tiekimo veiklos pelną pagal dabartinį reguliavimą lemia 

naudojamo turto vertė, pelno siekiančios įmonės nemotyvuojamos pasinaudoti ES parama, nes subsidijos 

dydžiu mažinama turto vertė, kurios pagrindu skaičiuojamas norminis pelnas. Tai yra akivaizdus 

reguliacinės sistemos prieštaravimas. Manytina, kad norminio pelno kriterijai turi skatinti efektyvias 

investicijas, didinti CŠT sistemų patikimumą, skatinti jų plėtrą ir mažinti bendrąsias šilumos tiekimo 

sąnaudas.  

Šilumos perdavimo sistemos techninį efektyvumą charakterizuoja keli rodikliai. Svarbiausias iš jų – 

šilumos perdavimo nuostoliai vamzdynų sistemoje. 2015 metais perduodant šilumą vartotojams prarasta 

apie 1,32 TWh šilumos, tai sudaro 16,1 proc. į CŠT tinklus patiekto šilumos kiekio. Pažymėtina, kad 

2014 metus šis rodiklis buvo 1,41 TWh. Taigi, apie 6 proc. (nuo 1,41 TWh iki 1,32 TWh) sumažėję 

šilumos perdavimo santykiniai nuostoliai iš dalies charakterizuoja per metus padarytą pažangą šilumos 

perdavimo veikloje. Dar akivaizdesni pasiekimai sandarinant CŠT sistemas. 2014 metais vamzdynų 

sistemų papildymui sunaudota 1 008 000 m
3
 vandens, o praėjusiais metais šis kiekis sumažėjo iki 

815 990 m
3
. Papildymo vandens sutaupyta 19 procentų. Sumažėjo ir elektros energijos sąnaudos 

termofikacinio vandens cirkuliavimui. 2014 metais CŠT sektorius tam sunaudojo 31 629 MWh elektros, 

o praėjusiais metais šis kiekis sumažėjo iki 29 571 MWh. Šilumos perdavimo nuostolių kitimas atskirais 

metais pateiktas diagramoje (12 pav.). 

 

12 pav. Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose 1996, 2000 – 2015 metais 

Apie 312 km trasų, naudojamų šilumos perdavimui, yra be šeimininkų arba priklauso kitiems 

savininkams. Perskaičiuojant natūrinius vamzdynus į viengubą 100 mm skersmens vamzdį, bendras 

Lietuvos CŠT sektoriuje naudojamų vamzdynų ilgis būtų apie 8330 km.  



Nepriklausomai nuo šilumos tiekėjų pastangų, CŠT sistemų vamzdynai sensta, metalas koroduoja, 

ilgainiui nuvargsta ir atitinkamai mažėja patikimumas. Kadangi CŠT sistemų kokybės ir patikimumo 

reikalavimus nustato ir kontroliuoja valstybinės institucijos, laikas joms susirūpinti šia problema. Dėl 

pasikeitusios vamzdynų konfigūracijos, neadekvačiose vietose statomų naujų nepriklausomų šilumos 

gamintojų katilinių, dėl išbalansuotų hidraulinių ir temperatūrinių režimų, vykstant konkurencijai 

šilumos gamybos srityje ir esant silpnai techninei priežiūrai, daug CŠT sistemų prireikus negalėtų 

užtikrinti rezervinio šilumos tiekimo.  

 

Šilumos kainos ir CŠT sektoriaus ekonomika 

Daugiausia dėl brangių gamtinių dujų keitimo pigesniu vietiniu biokuru ir veiklos efektyvinimo CŠT 

sektoriaus reguliuojamosios veiklos pajamos nuo 576 mln. Eur 2012 metais sumažėjo iki 395 mln. Eur 

praėjusiais metais. Tai reiškia, kad centralizuotai šiluma aprūpinami vartotojai per metus už šiluminę 

energiją sumokėjo apie 181 mln. Eur mažiau (skirtumas – 31 proc.), jeigu lyginsime tuos metus (šilumos 

buvo parduota tik 8,5 proc. mažiau). Lyginant praėjusius metus su 2014-aisiais, kai buvo parduotas panašus 

metinis šilumos kiekis, išlaidos už šilumą 2015 metais sumažėjo 114 mln. Eur, arba 14 procentų. Tai reiškia, 

kad tokia suma pinigų pasiliko vartotojų piniginėse ir jie gali būti panaudoti kitiems poreikiams. Žinoma, 

neatiduotos už importuojamas dujas lėšos didina vidaus vartojimą, pildo biudžetą ir prisideda prie Lietuvos 

ekonomikos augimo. Pagrindiniai Lietuvos CŠT sektoriaus rodikliai ir jų kitimas pateikiami 1 lentelėje. 

 

1 lentelė Centralizuotai tiekiamos šilumos pagrindiniai rinkos rodikliai 2000-2015 metais 

 

Pastabos: 

* - šilumos ir karšto vandens verslo nuostolis  

** - Pelnas (nuostolis) iš šilumos ir karšto vandens verslo be kompensacijos už šilumos tiekėjų bei gamintojų patirtas, bet 

nepadengtas sąnaudas, susidariusias dėl kuro faktinių ir nustatant šilumos kainas įvertintų kainų skirtumo.  

¹- Duomenys pateikti įvertinus ir kitų šilumos tiekimo įmonių rezultatus (ne tik LŠTA narių) 

²- Tik LŠTA narių duomenys 

³-Santykinį šilumos nuostolių padidėjimą lėmė šilumos vartojimo sumažėjimas (dėl klimatinių sąlygų ir šilumos taupymo 

priemonių), palyginti su šilumos nuostolių sumažinimu (dėl efektyvesnės šilumos izoliacijos dalyje vamzdynų įrengimo), 

įgyvendinus šilumos tiekimo įmonių patvirtintas investicines programas. 

 

Vidutinė šilumos kaina Lietuvos CŠT sektoriuje 2015 metais buvo 5,75 ct/kWh (be PVM) ir yra panaši į 

kaimyninių šalių kainų lygį. Atskirų CŠT bendrovių vidutinė šilumos kaina, taikyta atsiskaitymuose už 2015 

metais parduotą šilumą, pateikiama diagramoje (13 pav.)  



 

13 pav. Atskirų šilumos tiekėjų taikytos vidutinės šilumos kainos (be PVM) 2015 metais 

Bene didžiausią reikšmę šilumos kainai turi CŠT naudojamas kuras. Įmonėse, kuriose šilumos gamybai 

plačiai naudojamas biokuras šilumos kainos yra mažesnės nei įmonėse, kur vis dar vyrauja iškastinis kuras. 

Viena iš priežasčių buvo, jog Valstybė orientavosi į mažesnių galių biokuro katilų įrengimų skaitinimą, 

neteikiant 2007-2013 metų ES paramos didelių galių katilų konversijos iš iškastinio kuro į biokurą 

projektams. 

Šilumos kainų lygis atskirose CŠT įmonėse skyrėsi iki 2 kartų. O šilumos suvartojimas ploto vienetui šildyti 

atskiruose pastatuose skiriasi iki 8–10 kartų. Tai akivaizdžiai rodo, kas daugiausia lemia didžiausias šildymo 

sąskaitas, tačiau nėra už šilumos suvartojimą daugiabučiuose namuose realiai atsakingo ir atskaitingo 

subjekto bei valstybinės kontrolės sistemos.  

Pigesnė šiluma, mažesnis šilumos suvartojimas lemia mažesnes išlaidas šildymui ir karštam vandeniui bei 

taupo valstybės skiriamas kompensacijas socialiai remtiniems gyventojams. Pastaraisiais metais šios 

išmokos sumažėjo net 2,5 karto. Matyt, tai susiję ne tik su mažėjančiomis šildymo išlaidomis, bet ir 

savivaldybės pradėjo labiau kontroliuoti kompensacijų prašytojus, kai pačios pradėjo skirstyti 

kompensavimui skirtas lėšas. Tą akivaizdžiai iliustruoja diagrama 14 pav.  



 

14 pav. Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunančioms šeimoms 2003 – 2015 

metais 

Nors centralizuotai tiekiama šiluma reikšmingai atpigo, vartotojai vis tiek vėluoja atsiskaityti už šilumą ir 

karštą vandenį. 2015 metais dažniausiai už patiektą šiluminę energija atsiskaityti vėlavo buitiniai vartotojai 

(51 proc.) ir biudžetinės įstaigos (37proc.). Verslininkai moka drausmingiausiai – vėluojančių atsiskaitymų 

už šilumą tik 12 procentų. Kaip kito įsiskolinimų už šilumą apimtys, iliustruoja diagrama 15 pav. 

 

 

15 pav. Vėluojantys vartotojų atsiskaitymai už šilumos energiją 2002-2015 metais 



2015 metais toliau aistras kėlė „Gazprom“ grąžinama permoka už gamtines dujas, nupirktas Lietuvoje 2013–

2014 metais. Vyriausybė nustatė tokią šios permokos grąžinimo tvarką, kad kompensacija pateko tik 

vartotojams, kurie ir toliau naudoja dujas. Taigi vartotojai, kurie anksčiau mokėjo per daug, bet sumažino 

dujų vartojimą ir pakeitė jas biokuru, proporcingai savo sumokėtų lėšų nebeatgauna. Ši problema kelta ir 

svarstyta įvairiose įstaigose, tačiau sprendimo iki šiol nėra. Kai kurios šilumos tiekimo įmonės ir jų 

vartotojai tiesiog jaučiasi apgauti. Tokia permokos „gražinimo“ tvarka iš esmės iškraipė ir gamtinių dujų 

rinką. 2015 metais tapo akivaizdi gamtinių dujų rinkos koncentracija vienose UAB „Lietuvos energija“ 

rankose.  

O investicijų poreikis CŠT sektoriuje didelis. Senstančių vamzdynų keitimas, kiekvienas naujas biokuro 

katilas ar patikimumo priemonės taip reikšmingai nebemažina šilumos kainų, tačiau tokie projektai būtini. 

Šilumos tiekimo įmonės investuoja gerokai daugiau, negu įskaičiuojama nusidėvėjimo sąnaudų. Dėl to 

šilumos tiekėjai akumuliuoja visus disponuojamus išteklius būtinų projektų finansavimui. Siūlomas juridinis 

šilumos gamybos ir perdavimo veiklų atskyrimas kartais gali sukurti situaciją, kai atskiras vamzdynų 

operatorius tiesiog bus nepajėgus užtikrinti patikimą šilumos perdavimo procesą. Investicijų apimtis 

Lietuvos CŠT sektoriuje iliustruoja diagrama 16 pav.  

 

 

16 pav. Investicijų į CŠT sektorių planai ir įgyvendinimas 2004-2015 metais 

Lietuvos CŠT sektorių detaliai reguliuoja valstybė, tad jo veiklos rezultatams didelę įtaką daro reguliavimo 

ir kainodaros principai bei valstybinės paramos priemonės. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 

komisija daug dėmesio skyrė sąnaudų apskaitos detalizavimui ir reguliavimui, tačiau nedaug pasistūmėta 

skatinant šilumos tiekimo įmonių aktyvumą ir jų ekonominę motyvaciją diegti naujas technologijas, gerinti 

patikimumą, plėsti rinką ar teikti naujas paslaugas. Dabartinis reguliavimas, pagrįstas „neleidimo“, 



„baudimo“, „atėmimo“ ir panašiais principais, jau nebeatitinka susiklosčiusios ekonominės situacijos 

šilumos ūkyje ir turėtų būti iš esmės peržiūrėtas. Energetikos reguliatorius neturėtų pakeisti įmonių 

akcininkų ir administracijos, o tik nukreipti jų pastangas reikiama kryptimi.  

 

Lietuvos CŠT sektoriaus aktualijos 2015 metais 

Praėjusiais metais toliau vyko diskusijos dėl konkurencijos efektyvumo šilumos gamybos srityje. Nors 

konkuruojantys gamintojai įrengė nemažai biokuro katilinių, žiemos mėnesiais šilumos kainų lygį lemia 

paties šilumos tiekėjo valdomi įrenginiai. Ieškoma optimalaus konkurencijos ir reguliavimo balanso šilumos 

gamybos srityje. 

Jei ne 2015 metais pradėtas taikyti privalomas brangių gamtinių dujų pirkimas iš suskystintų dujų terminalo, 

tai šilumos kainų mažėjimas galėjo būti dar svaresnis. Kaitaliojant apsirūpinimo gamtinėmis dujomis tvarką 

ir kainodarą, esant neaiškiems ir atgyvenusiems reikalavimams dėl rezervinio kuro naudojimo, CŠT 

įmonėms sudėtinga suformuoti racionalią ilgalaikę strategiją ir planuoti investicijas. Dar daugiau sumaišties 

kelia svarstomi Nacionalinės energetikos strategijos principai, kurie tolesnį CŠT sistemų vystymą 

greičiausiai padarytų neracionalų, užkirstų kelią kogeneracijos plėtrai ir gali sumažinti šilumos tiekimo 

patikimumą.  

Greta strateginių ieškojimų Lietuvos CŠT sektorius toliau bandė spręsti įsisenėjusias problemas, kurios 

tikrai nepadeda gerinti apsirūpinimo šiluma ir daryti šį ūkį patrauklesnį vartotojams. Tarp tokių problemų 

paminėtinos:  

1. Šilumos punktų nuosavybės, eksploatavimo, modernizavimo ir neapmokėtos investicijų grąžos 

(~100 mln. Eur) neapibrėžtumai.  

2. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) vykdymas, 

atsakomybės ir motyvacijos taupyti energiją suformavimas.  

3. Neapibrėžtumai taikant ES direktyvą 2012/27/ES „Dėl efektyvaus energijos vartojimo“ energijos 

taupymui daugiabučiuose namuose.  

4. Teisiškai nereglamentuotas ir nesuderintas šiuolaikinių šilumos ir karšto vandens apskaitos ir 

reguliavimo prietaisų diegimas daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, užtikrinant vartotojo 

teisę gauti norimą šilumos energijos kiekį ir teisingai suformuotą sąskaitą už ją. 

5. Neišspręstas prieštaravimas, kai šilumos tiekėjui, neturinčiam prieigos prie vidaus sistemų bei 

įrenginių, taip pat galimybės užtikrinti kokybišką šilumos tiekimo režimą, nustatyta prievolė tiekti 

šilumą ir išrašyti sąskaitas butams. 

6. Plintant mišriems apsirūpinimo šiluma būdams būtinas dvinarės šilumos kainos taikymas. 

7. Šilumos ir vandens tiekėjų tarpusavio santykių nesureguliavimas aprūpinant vartotojus karštu 

vandeniu. 

8. Neaiškumai dėl termofikacinių elektrinių tolimesnės (ne) veiklos CŠT sistemose. 



9. Permokos už gamtines dujas grąžinimas šilumos vartotojams (iš 34 mln. Eur buvo grąžinta ne 

daugiau kaip ~4 mln. Eur).  

10. Kietojo kuro sudėties ir kokybės standartų nustatymas ir gyventojų individualaus šildymo taršos 

prevencija. 

11. CŠT įmonėms nustačius privalomuosius įpareigojimus visą biokurą pirkti iš energijos išteklių biržos 

kartu nebuvo sukurta biokuro tiekimo patikimumo sistema (nėra užtikrinamas biokuro rezervavimas, 

esant biokuro, įsigyto biržoje, tiekimo sutrikimams). 

12. Šilumos tiekimo įmonių perteklinių galių optimizavimas, įvertinant pasikeitusią kuro struktūrą ir 

naujus šilumos gamintojus.  

13. Veikimo laisvės ir motyvacijos prijungiant senus ir naujus vartotojus prie CŠT sistemų 

suformavimas. 

14. Pasirengimas įgyvendinti naujas aplinkosaugines direktyvas Lietuvos CŠT sektoriuje. 

Šios ir kitos Lietuvos CŠT sektoriaus aktualijos nuolat yra LŠTA darbų akiratyje: atliekami tyrimai, 

analizuojama tarptautinė patirtis, diskutuojama įvairiuose renginiuose. Deja, įvairūs politiniai ar verslo 

interesai, dažnai paviršutiniškas ir trumparegiškas požiūris į svarbiausią Lietuvos žmonėms šildymo sektorių 

trukdo kurti darnią ir vartotojams patrauklią apsirūpinimo šiluma sistemą. Centralizuotas šilumos tiekimas 

turėtų būti maksimaliai integruotas į šiuolaikinių miestų energetikos kompleksinę infrastruktūrą ir atlikti 

įvairias visuomenei reikalingas funkcijas, kaip teigiama Europos Komisijos nesenai paskelbtame Šilumos ir 

vėsumos strategijos projekte. Vertinant kaimyninių pažangių šalių tendencijas CŠT sektoriuje, Lietuvos 

šilumos tiekėjai turi pradėti tolesnį vystymosi etapą: diegti lanksčias kompleksines energetines sistemas, 

padedančias akumuliuoti perteklinius ir pigios šilumos srautus, pereiti į žemesnės temperatūros režimą, 

modernizuoti šilumos punktus suteikiant galimybę vartotojams tiekti ne tik šilumą, bet ir vėsumą, keistis su 

vartotojais energija, diegti išmaniuosius tinklus ir prietaisus, plėsti kogeneraciją ir trigeneraciją. 


