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1. ĮVADAS 

Didžiuliai paskutinio dešimtmečio ekonominiai pokyčiai ženkliai įtakojo plačiai įdiegtų 

šilumos tinklų infrastruktūros darbą. Sumažėjęs vartojimas sumažino tinklų apkrovimą. 

Išplėtota Lietuvos šildymo sistema turi būti atnaujinta, atsižvelgiant į naujas rinkos sąlygas. 

Dideliai nuostoliai tinkluose sąlygoja santykinai aukštas šilumos kainas, ir šilumos tinklai 

nebepajėgia konkuruoti su besiskverbiančiom į rinką individualiom šildymo sistemom, kurių 

pagrindinis kuras yra dujos. Prieš du metus peržiūrėta Nacionalinė energetikos strategija palaiko 

dominuojantį centralizuotą šilumos tiekimą daugiabučių gyvenamųjų namų rajonuose, leidžiantį 

pasinaudoti centralizuoto šildymo sistemos privalumais, pradedant įvairaus kuro panaudojimo 

galimybe, tiekimo saugumu, aplinkosaugine nauda ir kogeneracijos panaudojimo galimybėmis. Vis 

dėl to klaidos CŠT valdyme, kainų politika, veikiama politinių interesų didžiąją dalimi apsprendė 

susidariusius finansinius sunkumus ir skatina šilumos tarifų augimą. Kai kuriuose miestuose 

šilumos tiekimo sistemos jau išnuomotos ESCO kompanijoms. 

Lietuvos ekonomikai sparčiai žengiant rinkos plėtros keliu, kai kuriuose energetikos 

sektoriuose dar išliko stiprus valstybinis kainų reguliavimas ir kontrolė. Šilumos ūkio požiūriu tokį 

reguliavimą lydi pastoviai augantis įmonių įsiskolinimas, kuris tapo pagrindine kliūtimi esamos 

infrastruktūros renovacijai, naujų technologijų bei atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui.  

  Pagrindinės problemos, gresiančios socialiniu sprogimu ir nauju priverstiniu šilumos ūkio 

infrastruktūros nacionalizavimu šiuo metu kaupiasi savivaldybėse ir turi gilias šaknis, susijusias ne 

tik su paveldėtomis neracionaliomis centralizuoto šildymo sistemomis, bet ir su skubotais ar 

nepakankamai argumentuotais sprendimais vykdant valstybinį energetikos ūkio reguliavimą bei 

valdymo reformą, neparemtais adekvačia informacine sistema bei metodologija, net nesant aiškios 

teisinės bazės, užsitęsus Šilumos įstatymo parengimui ir svarstymui. 

  Visu aštrumu iškilo centralizuoto šildymo sistemų konkurencingumo problema. Šiluma 

centralizuoto šildymo sistemoms tiekiama iš lokalinių šilumos gamybos įmonių ir susidarančios 

šilumos gamybos ir tiekimo išlaidos įvairiuose miestuose (taip pat ir didesnių miestų rajonuose) yra 

skirtingos. Akivaizdu yra ir tai, kad egzistuoja ekonominės šilumos gamybos ir paskirstymo kaštų 

ribos, kurias galima nustatyti pagal technines kitokių šilumos gamybos būdų galimybes. Dėl kuro 

(gamtinių dujų) kainų disproporcijų tarp vartotojų kategorijų susidarė konkurencija tarp 

centralizuoto ir decentralizuoto šilumos tiekimo, skatinanti vartotojų atsijungimą nuo centralizuoto 

šilumos tiekimo tinklų investuojant į autonominių šilumos tiekimo sistemų įrengimą, daranti žalą 

visos šalies ekonomikai. 

  Šį darbą reikėtų vertinti kaip pirmąjį žingsnį rengiant moksliškai pagrįstą metodologiją bei 

kaupiant informacinę bazę situacijos šilumos sektoriuje analizei ir siekiant pagrįsti valstybės 

ekonominę politiką šalies šilumos ūkio išvedimui iš finansinės krizės. 

 Planuotų darbų apimtis negavus papildomo finansavimo iš Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų 

fondo, buvo susiaurinta ir šiame etape apsiribota šių pagrindinių problemų sprendimui: 

 rekomendacijų šilumos ūkio teisinės bazės suformavimui ir jų pagrindimui, 

 centralizuoto ir decentralizuoto šilumos tiekimo konkurencingumo analizei, 

 informacinės sistemos sprendimų valstybinės politikos lygiu pagrindimui 

sukūrimas. 

 Pirmuoju klausimu buvo parengta Šilumos įstatymo koncepcija ir šio darbo 2-je dalyje 

pateikta turimos informacijos bazėje jos pagrindinių nuostatų detalus pagrindimas. Šiai koncepcijai 

pritarė LŠTA ir LSA 2001 m. kovo 8 d. konferencija Vilniuje, skirta Nacionalinės energetikos 

strategijos veiksmų šilumos sektoriuje plano aptarimai. Detalesnis minėtos koncepcijos pagrindimas 

buvo pateiktas LRS ir LŠTA organizuotai tarptautinei konferencijai ,,Centralizuotas šilumos 
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tiekimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse” 2001 m. rugsėjo 26 d. Pažymėtina, kad šios 

konferencijos rezoliucijoje buvo pritarta esminiam koncepcijos teiginiui, kad ruošiamas Šilumos 

įstatymas duotų teisinę bazę šilumos ūkio gyvybingumo atstatymui ir sudarytų prielaidas rinkos 

santykių suformavimui šilumos gamybos ir vartojimo sferoje bei energetikos ūkio valdymo 

reformos tęstinumui užtikrinant konkurencingą, rinkos sąlygas atitinkantį, šilumos kainų lygį. 

 Eilinis gamtinių dujų tarifų pakėlimas 2001 m. pavasarį akivaizdžiai pablogino ir taip jau 

nelengvą šilumos tiekėjų būklę. Todėl šio darbo eigoje buvo sutelktas didelis dėmesys centralizuoto 

ir decentralizuoto šilumos tiekimo konkurencingumo analizei. Atlikta preliminarinis gamtinių dujų 

valstybinio kainų reguliavimo vertinimas bei dabartinės gamtinių dujų kainodaros analizė, kuri 

atskleidė esminius jos trūkumus, įskaitant neatitikimus ES direktyvų reikalavimams. Atskleistos 

pagrindinės gamtinių dujų kainodaros spragos, dėl kurių centralizuotas šilumos tiekimas nebegali iš 

principo konkuruoti su decentralizuotu apšildymu gamtinėmis dujomis. Dėl nemažos darbų 

apimties ir informacijos stokos šiame darbe nepavyko kiekybiškai įvertinti kaip galimi dujų 

kainodaros pokyčiai galėtų atsiliepti šilumos ūkio įmonėms. 

 Paskutinioji mūsų darbo dalis skirta sukurti informacinės sistemos šilumos ūkio valdymui ir 

planavimui. LEI Regionų energetikos plėtros laboratorijoje kuriama integruota informacinė sistema 

TAUSA, kurios vienas iš pagrindinių modulių VEIKLOS RODIKLIAI buvo kuriamas šiame darbe. 

Ataskaitoje pateikiama bendra informacinės sistemos TAUSA struktūra, jos programinio 

aprūpinimo principai bei aptarta jos vieta kaip rajonų (miestų) energetikos programų formavimo 

procese, taip ir aukštesniuose valdymo lygiuose. Šios informacinės sistemos kūrimo eigoje 

susidurta su duomenų gavimo problema. Tik kelios šilumos ūkio įmonės pateikė savo ekonominės 

veiklos rodiklius reikalingus planavimui bei būklės vertinimui. Jeigu toks požiūris išliks, tai 

kuriama informacinė sistema gali netekti savo prasmės. Be tokių duomenų neįmanoma nei parengti 

bendros šilumos ūkio plėtros strategijos, nei pagrįstai įtakoti kitus vyriausybinių institucijų 

sprendimus. Tuo labiau mažai tikėtina, kad šilumos ūkio atstatymui bus suspėta pasirengti pritraukti 

Europos struktūrinių fondų lėšas.  

 Dabartiniame lygyje užpildytos duomenų bazės demonstracinis variantas bus perduotas 

LŠTA. Jis leistų operatyviau pasinaudoti kaupiamais šilumos ūkio įmonių gamybiniais rodikliais. 

 Artimiausioje ateityje būtina pereiti nuo ekonominių faktų konstatavimo į perspektyvinį 

šilumos ūkio planavimą, kad būtų įmanoma prognozuoti ir nukreipti šilumos ūkio raidą 

ekonomiškai mažiau pavojinga linkme. Tam reikalinga moksliškai pagrįsta metodologija bei 

informacija, valstybės lygyje formuojamos ekonominės politikos pagrindimui. Esant pritarimui 

mūsų laboratorija mielai prisidėtų prie tolesnių darbų ir sprendimų ieškojimo šia linkme. 
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2. REKOMENDACIJOS ŠILUMOS ŪKIO TEISINĖS BAZĖS 

SUFORMAVIMUI IR JŲ PAGRINDIMAS 

2.1. Šilumos ūkį reglamentuojančių teisės aktų būklė 

Šiuo metu atskirus šilumos ūkio aspektus reglamentuoja: 

1. Energetikos įstatymas nustato bendruosius reikalavimus ūkio subjektams, veikiantiems 

visuose energetikos sektoriuose, tame tarpe ir šilumos ūkyje [1]. Jame taip pat 

reglamentuoti centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainodaros principai. 

Dabartiniu metu rengiama nauja šio skėtinio įstatymo redakcija. 

2. Specialios paskirties akcinės bendrovės “Lietuvos energija” reorganizavimo bei šilumos 

ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymas. Šio įstatymo paskirtis buvo 

decentralizuoti šilumos ūkio valdymo, perduodant šilumos tiekimo įmones į 

savivaldybių reguliavimo sferą [2]. Kartu Ūkio ir buvusiai Valdymo reformų ir 

savivaldybių reikalų ministerijoms buvo pavesta “rengti ir koordinuoti Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio techninę politiką ir jo plėtros pagrindines kryptis”. Įstatymo 

pataisa, priimta 2000 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1691, pakeitė šią nuostatą ir įpareigojo 

Ūkio ministeriją “rengti nacionalinį šilumos ūkio planą, koordinuoti savivaldybių 

šilumos ūkio plėtros strategines kryptis, teikti savivaldybėms metodinę paramą” [3].  

Šilumos ūkio veikla taip pat yra glaudžiai susijusi su kitų energetikos sektorių įstatymais: 

1. LR Elektros energetikos įstatymu, pagal kurį šilumos įmonė gaminanti elektrą, 

norėdama parduoti elektrą tiesiai vartotojams turėtų gauti nepriklausomo tiekėjo 

licenciją (įstatymo 13 straipsnio 2 dalis) [4]. Naujai statomiems kogeneraciniams 

įrenginiams pagal šio įstatymo 14 straipsnį reikės gauti leidimą. Šio įstatymo 11 

straipsnis:  

,,Valstybė skatina vartotojus pirkti elektros energiją, kuriai gaminti naudojami 

atsinaujinantys bei atliekiniai energijos ištekliai”  

nėra pilnai suderintas su ES direktyva 96/92/EC [5], kurios 8 straipsnio 7 dalis nustato, 

kad:  

,,Valstybė narė gali reikalauti, kad sistemos operatorius, atlikdamas dispečerinį 

elektros gamybos įrenginių valdymą, pirmenybę teiktų įrengimams, 

naudojantiems atsinaujinančius energijos šaltinius, atliekas arba gaminantiems 

tuo pačiu metu šilumą ir elektros energiją”.  

Šilumos ūkio požiūriu reikėtų inicijuoti Elektros energetikos įstatymo 11 straipsnio 

pakeitimą, geriau atitinkanti ES Direktyvos 96/92/EC nuostatas. 

2. LR Gamtinių dujų įstatymu, kuris iš esmės pakeistų dujų kainų reguliavimo tvarką 

[6]. Įsigaliojus šiam įstatymui viršutines kainų ribas reguliuojamiems vartotojams trejų 

metų laikotarpiui nustatytų Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, o dujų 

kainą, neviršijančią didžiausių kainų, kas pusė metų reguliuojamiems vartotojams 

nustatytų dujų įmonė. Tokia kainų nustatymo tvarka galiotų ir dujų perdavimui bei 

paskirstymui. Šių nuostatų įgyvendinimas suteiktų didesnį aiškumą šilumos ūkio 

planavime. 
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3. LR Biokuro įstatymu, pagal kurį Savivaldybių Tarybos, tvirtindamos savivaldybių 

ūkio plėtros planus, turėtų nustatyti biokuro gamybos ir naudojimo plėtros kryptis [7]. 

4. LR Branduolinės energetikos įstatymu, kuris reglamentuoja visuomeninius santykius, 

atsirandančius naudojant branduolinę energiją elektrai ir šilumai gaminti, kartu 

užtikrinant branduolinę saugą [8]. 

Pagal Energetikos įstatymą įkurta Valstybinė kainų ir energetinės kontrolės komisija 

šilumos ūkio kainodarą reguliuoja šiais teisiniais aktais: 

1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas “Dėl centralizuotos 

šilumos kainos nustatymo laikinosios metodikos patvirtinimo“ nustato šilumos normų, 

tarifų bei kainų skaičiavimo metodiką [9]. 

2. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas “Dėl centralizuotos 

šilumos kainų taikymo, nustatant mokėjimus už patalpų šildymą ir karšto vandens 

tiekimą daugiabučio gyvenamo namo butams, tvarkos patvirtinimo” [10]. 

3. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas Nr. 116 [11]. 

4. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas Nr. 38 ,,Dėl elektros, 

energijos, centralizuotos šilumos ir karšto vandens bei gamtinių dujų kainų taikymo 

tvarkos” [12]. 

Atsižvelgiant į tai, kad visi minėti teisės aktai šilumos ūkį reglamentuoja fragmentiškai, 

LRV ir Ūkio ministerija yra išleidusi eilę poįstatyminių aktų: 

1. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės detaliai reglamentuoja šilumos vartotojų 

atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos procedūras, šilumos tiekimo-

vartojimo sutarčių sudarymo, vartotojų skundų nagrinėjimo tvarką ir kitus klausimus 

[13]. 

2. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės nustato šilumos energijos ir 

šilumnešio kiekio apskaitos prietaisų įrengimo ir komercinės apskaitos tarp šilumos 

gamintojo, tiekėjo ir vartotojo tvarką, reikalavimus apskaitos mazge bei gyventojų 

butuose įrengtiems apskaitos prietaisams, apskaitos mazgų prietaisų minimalią 

komplektavimo apimtį [14]. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-12-31 nutarimas Nr. 1507 ,,Dėl dujų, elektros ir 

šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir 

eksploatavimo [15]. 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-11-04 nutarimas Nr. 1295 ,,Dėl gyventojų 

atsiskaitymo už elektros ir šiluminę energiją, dujas bei ryšių paslaugas tobulinimo” [16]. 

5. LRV nutarimas Nr. 758 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų atleidimo nuo 

delspinigių mokėjimo” [17]. 

6. LRV nutarimas Nr. 124 ,,Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos” [18]. 

7. LRV nutarimas Nr. 1161 ,,Dėl LR Vyriausybės 1995-01-23 nutarimo Nr. 124 ,,Dėl 

delspinigių skaičiavimo tvarkos” dalinio pakeitimo” [19]. 

8. Aplinkos ministerijos įsakymas Nr. 432 ,,Dėl reglamento STR 1.12.04.2000 

,,Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros, administravimo, įmonių 

atestavimo” ir ,,Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų 

ir pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį, viešojo aptarimo tvarkos 

tvirtinimo” [20]. 

9. LRV nutarimas Nr. 202 ,,Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo 

fondo savivaldybėse sudarymo ir lėšų naudojimo tvarkos” [21]. 

10. LRV nutarimas Nr. 125 ,,Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais 

susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarkos” 

[22]. 

11. LRV nutarimas Nr. 1070 ,,Dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo 

įstatymo įgyvendinimo” [23]. 
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12. LRV nutarimas Nr. 88 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant gamtinių dujų įstatymą” 

[24]. 

13. LRV nutarimas Nr. 172 ,,Dėl VĮ Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko 

eksploatavimo nutraukimo projekto patvirtinimo” [25]. 

14. Gamtinių dujų tiekimo (transportavimo) ir vartojimo taisyklės [26]. 

15. LRV nutarimas Nr. 642 ,,Dėl padėties Lietuvos Respublikos energetikos sistemoje ir 

vartotojų apsirūpinimo energetikos ištekliais gerinimo” [27]. 

16. Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklės [28]. 

17. VKEVK nutarimas Nr. 72 ,,Dėl gamtinių dujų kainų skaičiavimo metodikos 

aptvirtinimo” [29]. 

18. LR Ūkio ministro 2001 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 53 ,,Dėl gamtinių dujų tiekimo 

apribojimo grafikų” [30]. 

19. LR Ūkio ministro 1998 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 237 ,,Dėl energetikos (elektros, 

šilumos, dujų) įrenginių eksploatavimo verslui leidimų taisyklių patvirtinimo” [31]. 

Čia paminėti tik pagrindiniai su šilumos sektoriumi susiję teisės aktai. Galioja ir kiti LRV, 

Ūkio (ir buvusios Energetikos), Aplinkos (buvusių Statybos ir urbanistikos, Aplinkos apsaugos), 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, VKEVK, Valstybinės standartizacijos tarnybos patvirtinti 

teisės aktai. 

Priimta eilė statybos techninių reglamentų, susijusių su šilumos ūkiu: 

 STR 2.09.02:1998 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas” [32]; 

 STR 2.09.03:1999 ,,Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija” [33]; 

 STR 2.01.01 (6):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas 

ir šilumos išsaugojimas” [34]; 

 STR 2.09.04:2000 ,,Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos suvartojimas” 

[35]; 

 STR 2.09.04:2001 ,,Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis 

šildymui” [36]. 

Žvelgiant iš kitos pusės, miestų šilumos ūkio infrastruktūra nuosavybės ir atsakomybės 

prasme priklauso savivaldybių kompetencijai. Tačiau nei Vietos savivaldos įstatymas, nei Vietos 

savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2018), nustatantis bendrą 

savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką, aiškiai neapibrėžia funkcijų pasiskirstymo tarp 

Ūkio ministerijos ir savivaldybių [37, 38]. 

Ypač daug problemų kyla šilumos tiekėjų ir vartotojų tarpusavio santykiuose. Šios 

problemos pradėtos spręsti daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymu, 

kuris nustato energijos, dujų ir vandens tiekimo organizavimo tvarką daugiabučiame gyvenamajame 

name [39, 40].  

Vartotojų teisių gynimo įstatymas nustato vartotojų teises, reglamentuoja vartotojų ir prekių 

pardavėjų, gamintojų bei paslaugų tiekėjų santykius. Šio įstatymo ketvirtojo skirsnio nuostatos 

taikomos vandens, elektros energijos, dujų ir kitų inžineriniais tinklais tiekiamų prekių ar teikiamų 

paslaugų pirkimo-pardavimo sutartims [41]. 

Naujasis Civilinis kodeksas reglamentuoja energijos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo 

nuostatas [42, 43].   

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos Nacionalinės energetikos strategijos pagrindinės 

kryptys šilumos tiekimo sektoriaus atžvilgiu turi tik deklaratyvinį charakterį, kadangi nėra sukurtas 

ekonominis mechanizmas jų įgyvendinimui [44]. 

Šilumos ūkio strateginių nuostatų įgyvendinimui reikalingų priemonių plano parengimas 

buvo įtrauktas tik į 11-osios Lietuvos Respublikos vyriausybės pirmaeilių darbų programą [45]. 

Galima tvirtinti, kad iki šiol nėra aiškios valstybinės ir savivaldybių politikos centralizuoto 

šilumos tiekimo perspektyvos klausimu. Centralizuoto šilumos tiekimo konkurencija su 

decentralizuotu tiekimu iki šiol nebuvo analizuojama ekonominių argumentų pagrindu ir iš esmės 
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yra palikta savieigai. Chaotiški šilumos vartotojų atsijungimai nuo centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemų žalingi esančioms šilumos tiekimo sistemoms, mažina galimybes naudoti vietinį kurą, 

didinti šilumos tiekimo patikimumą, panaudoti kuro diversifikacijos privalumus, mažinti aplinkos 

taršą šilumos gamyboje ir vykdyti Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus aplinkosaugoje. 

Didžiausiomis šilumos ūkio problemomis tapo: 

1. Tiekimo pusėje – tinkamo mechanizmo racionaliam konkurencijos sureguliavimui 

ilgalaikėje perspektyvoje tarp centralizuoto šilumos tiekimo ir decentralizuoto tiekimo 

alternatyvų nebuvimas. 

2. Vartojimo pusėje – šilumos paskirstymo daugiabučiuose gyvenamuose namuose 

pagerinimas, padidinant vartotojo komfortą, sudarant jam galimybes pačiam reguliuoti 

šilumos suvartojimą ir mažinti būsto šildymo išlaidas.    

Tokios problemos buvo sprendžiamos ir kitose šalyse. 

Užsienio valstybėse šilumos ūkis reguliuojamas labai nevienodai, priklausomai nuo to, 

kokiu lygiu valstybė reguliuoja centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, kaip natūralių monopolijų, 

veiklą. Ten kur vyrauja “stipraus reguliavimo” požiūris, savivaldybėms įstatymu yra suteikta teisė 

priversti vartotojus tenkinti šilumos poreikius iš centralizuoto šilumos tiekimo sistemos apibrėžtose 

miestų zonose. Tuo būdu, konkurencija tarp šilumos tiekimo alternatyvų yra perkeliama į 

planavimo stadiją, o parengtas planas laikomas atitinkančiu mažiausias sąnaudas. 

Taikant liberalesnį šilumos ūkio reguliavimą. Vartotojas nėra verčiamas prisijungti prie 

centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, išskyrus naujus rajonus, kuriuose naujas vartotojas 

paprastai turi priimti šiam rajonui nustatytas sąlygas. 

Šilumos ūkį reguliuojančių Europos sąjungos direktyvų nėra. Europos Taryba 1998 m. 

gruodžio 18 d. sprendimu (direktyva OJ C 4/01 (1998)) nustatė, kad valstybės-narės savo šalyse 

turėtų aktyviai skatinti elektros ir šilumos gamybą kombinuotame cikle ir šalinti rinkos barjerus. Ši 

direktyva yra rekomendacinio pobūdžio [46]. 

Visumoje šilumos ūkio įstatyminė bazė neturėtų prieštarauti ES direktyvoms [47-54] ir 

Energetikos chartijos sutarčiai [55, 56]. 

Todėl šalies šilumos ūkio problemų sprendimas yra vidinė problema, kuri gali ir privalo būti 

sprendžiama tobulinant teisinę šilumos ūkio bazę. Esminį problemos sprendimą galėtų užtikrinti 

Šilumos įstatymo koncepcijos ir paties įstatymo parengimas. 

Reikia pažymėti, kad eilė svarbių klausimų, kurie gali atsiliepti šilumos ūkiui bandoma 

spręsti šalies vyriausybės lygiu [45]: 

 tęsti SP AB ,,Lietuvos energija” ir AB ,,Lietuvos dujos” restruktūrizavimą ir 

pasirengti jų privatizavimui, 

 įvertinti valstybės ir savivaldybių tarpusavio įsiskolinimų būklę ir pateikti 

sprendimo būdus, kaip sumažinti šiuos įsiskolinimus, 

 parengti makroekonominių rodiklių prognozių koordinavimo funkcijos 

perdavimo iš Ūkio ministerijos Finansų ministerijai planą, 

 siekiant racionaliau naudoti valstybės vardu gaunamas lėšas, įvertinti paskolų, 

gautų valstybės vardu ar su valstybės garantija, panaudojimą ir identifikuoti tas, 

kurios nepanaudojamos arba kurias delsiama panaudoti. 

Paskutinieji trys punktai yra susiję su visos šalies finansinės būklės gerinimu. Yra pagrindo 

manyti, kad dabartinis šilumos ūkis gali būti vienas iš svarbesnių veiksnių, bloginančių visos šalies 

finansinę būklę, nors šio fakto pagrindimui pakankamos statistinės informacijos nėra ir tai bandoma 

padaryti šiame darbe. Šiuo metu negalima atmesti prielaidos, kad šalies finansinės būklės 

pagerinimui visų pirma reikėtų spręsti šilumos ūkyje susikaupusias problemas. 
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2.2. Šilumos ūkio teisinės bazės formavimo poreikiai 

Tenka konstatuoti, kad valstybinė politika šilumos ūkio atžvilgiu formuojama fragmentiškai 

net neturint kiek pilnesnės informacijos apie dabartinę būklę. Dar 1999 m. LRS patvirtinta 

Nacionalinė energetikos strategija iki šiol neturi aiškaus ir realaus joje numatytų uždavinių 

įgyvendinimo plano šilumos sektoriuje. 

Visa tai labai akivaizdžiai išryškėjo 2001 m. kovo 8 d. Vilniuje Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos surengtoje konferencijoje, į kurią buvo pakviesti Ūkio ministerijos, Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos-Danijos projekto 

,,Šilumos ūkio decentralizavimas” atstovai. Konferencijoje dalyvavo dauguma šilumos tiekėjų 

asociacijos narių, Savivaldybių asociacijos, Energetikos agentūros atsakingi darbuotojai, kai kurių 

miestų merai. 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija pateikė šilumos tiekimo įmonių ūkinės 

ir finansinės veiklos 2000 metais analizę parodė didelius šilumos tiekimo vartotojams tarifų 

skirtumus įvairiuose šalies miestuose, neatskleidžiant jų susidarymo priežasčių [59]. 

Esamos teisinės aplinkos, reguliuojančios šilumos tiekimo įmonių veiklos analizė išryškino 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemos privalumus, o kartu ir problemas, su kuriomis susiduria šis 

sektorius dėl teisinės bazės trūkumų [60]. 

Lietuvos energetikos instituto Regionų energetikos plėtros laboratorijos atliktų keleto miestų 

detalios šilumos tiekimo įmonių veiklos analizės pagrindu parodyta pagrindinės krizinės 

centralizuoto šilumos tiekimo įmonių padėties priežastys ir priemonės, kurios galėtų iš esmės 

pagerinti jų veiklą [61]. 

Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su patirtimi ir problemomis, kylančiomis rengiant 

miestų šilumos tiekimo ilgalaikius veiklos planus. Pateikti Lietuvos energetikos institute kuriamų 

šilumos  tiekimo sistemų analizės ir vertinimo metodikų pagrindiniai kriterijai, kuriais turėtų būti 

vadovaujamasi planuojant šilumos tiekimo veiklą [62]. 

Danijos pavyzdžiu pademonstruota centralizuoto šilumos tiekimo kitose šalyse patirtis, 

pateiktos sėkmingo šios veiklos vykdymo prielaidos, atkreipiant dėmesį į Lietuvos šilumos tiekimo 

sektoriaus reformų būtinybę [63]. 

Plačioje diskusijoje konferencijos dalyviai aptarė šilumos sektoriuje susiklosčiusią padėtį, 

klausimus, kurie, ruošiantis Lietuvos narystei ES artimiausiu metu turės būti išspręsti. Kai kurie 

pasisakiusieji išreiškė nuomonę, kad šilumos ūkio atskyrimo nuo ,,Lietuvos energijos” įstatymas 

buvo netobulas ir perduotos skolos labai sukomplikavo šilumos tiekimo įmonių finansinę padėtį. 

Savivaldybių vykdoma trumparegė šilumos kainų nustatymo politika, kartais grindžiama 

konjunktūriniais politiniais tikslais, kai kurias įmones atvedė į finansinę krizę ir savininkai 

(savivaldybės) buvo priversti ieškoti nuomininkų, galinčių toliau eksploatuoti šilumos tiekimo 

sistemas. Per pastaruosius metus sukaupta karti patirtis ragina aktyviau veikti normalizuojant šio 

sektoriaus veiklą, visų pirma patenkinant vartotojų interesus. Diskusijos dalyviai pabrėžė būtinybę 

aiškiau reglamentuoti šilumos tiekėjų atsakomybės ribas, peržiūrėti kuro kainų struktūrą, paspartinti 

šilumos įstatymo rengimą, atsižvelgiant į visų suinteresuotų pusių – šilumos tiekėjų, vartotojų, 

valstybės energetikos politikos interesus. 

Pripažinta, kad ekonomiškai ir socialiai orientuotai valstybinei politikai šilumos tiekimo 

srityje labai trūksta statistinės informacijos bei moksliškai pagrįstos metodologijos. 

Konferencijos dalyviai pritarė Lietuvos energetikos instituto parengtai šilumos įstatymo 

koncepcijai ir rekomendavo įstatymo rengėjams vadovautis esminiais šios koncepcijos teiginiais: 

1. Šilumos įstatymas turi reglamentuoti jos gamybos, tiekimo (transportavimo) ir 

paskirstymo veiklas bei santykius tarp šias veiklas vykdančių ūkio subjektų ir fizinių 

asmenų. 

2. Vienas pagrindinių įstatymo tikslų turi būti sąlygų sudarymas centralizuoto šilumos 

tiekimo įmonėms pereiti iš gilios finansinės krizės prie normalios ūkinės veiklos. 
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3. Įstatymas turi aiškiai apibrėžti valstybinių institucijų (Ūkio ministerijos, Valstybinės 

kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisijos bei kt.), savivaldybių, šilumos 

gamintojų, tiekėjų ir vartotojų funkcijas, tarpusavio santykius ir atsakomybę. 

4. Įstatymas turi reglamentuoti pradėtos energetikos ūkio valdymo decentralizavimo 

reformos šilumos sektoriuje tęstinumą. 

5. Įstatymas turi suderinti šilumos sektoriaus veiklos planavimo principus visuose lygiuose, 

įskaitant Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planą.  

6. Šilumos įstatymas turi nustatyti ir įgyvendinti šilumos sektoriaus informacinės sistemos 

sukūrimą ir funkcionavimą, reikalingus šilumos sektoriaus veikai planuoti. 

7. Įstatymu turi būti sudarytos sąlygos konkurencijai tarp šilumos gamintojų, jos 

paskirstymo paslaugų tiekėjų, naujų aprūpinimo šiluma sistemų kūrimo. 

8. Įstatymas turi aiškiai apibrėžti ribas tarp šilumos tiekėjų ir vartotojų įrenginių ir 

atsakomybę už jų eksploataciją. 

9. Įstatymas turi traktuoti bendrą elektros ir šilumos gamybą kaip labai svarbią priemonę 

užtikrinant sėkmingą šilumos tiekimo sistemų funkcionavimą. 

10. Siekiant sudaryti palankesnes ekonomines sąlygas esamų šilumos tiekimo įmonių veiklai 

ir sudaryti galimybes didinti jų efektyvumą, sudarant prielaidas ir sąlygas būtinų 

investicijų pritraukimui, tuo pačiu mažinant šilumos gamybos ir tiekimo sąnaudas bei 

šilumos tarifus vartotojams: 

 Įstatymas turi reglamentuoti esamo nenaudojamo šilumos tiekimo įmonių turto 

įvertinimo ir nurašymo tvarką. 

 Įstatymas turi reglamentuoti vartotojų atsijungimo/prisijungimo pagrįstų išlaidų 

padengimo tvarką. 

 Įstatymas turi užtikrinti kainodaros sistemą, suderinančią šilumos vartotojų ir tiekėjų 

suinteresuotumą energijos tausojimu. 

 Įstatymas turi numatyti priemones, kurios leistų atstatyti šilumos ūkio finansinį 

gyvybingumą. 

11. Įstatymas turi užtikrinti šilumos sektoriaus veiklos sąnaudų skaidrumą, investicijų 

pagrįstumą, ten, kur tai tikslinga, atskirti šilumos gamybos, tiekimo ir paskirstymo 

veiklos finansinę apskaitą. 

12. Įstatymas turi nustatyti pagrindinius ekonominius ir aplinkosauginius centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemų tikslingumo kriterijus. 

13. Įstatymu reglamentuojami veiksniai, reikalingi šilumos tiekimo įmonėms išeiti iš 

krizinės būsenos, pereinamuoju laikotarpiu nebūtinai turi visiškai atitikti ES 

normatyvinius dokumentus. 

14. Įstatymas privalo aiškiai nurodyti, kas turi būti daroma bankrotinės atskirų šilumos 

įmonių situacijos atveju. 

15. Įstatymo tikslų įgyvendinimui būtini pakeitimai kituose Energetikos sektoriaus 

įstatymuose, siekiant užtikrinti subalansuotą visų energetikos sektorių veiklą, kuri leistų 

išvengti šalies ūkiui žalingos konkurencijos pasekmių. 

Visos čia pateiktos pagrindinės įstatymo nuostatos turimų galimybių ribose pagrįstos 

dabartinės šilumos ūkio būklės ir perspektyvos analize. 

2.3. Šilumos įstatymo reguliavimo sritis ir tikslai 

Pagrindinė nuostata Šilumos įstatymo parengimui turėtų būti bendras tikslas atstatyti esamo 

šilumos ūkio gyvybingumą rinkos sąlygomis, sudarant prielaidas patikimam, kokybiškam, 

mažiausių sąnaudų šilumos tiekimui vartotojams pagal jų poreikius. 
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Įvertinant tai, kad šilumos tiekėjų ir šilumos vartotojų interesai yra skirtingi ypač svarbu 

aiškiai apibrėžti šio įstatymo reguliavimo sritį. 

Skiriamąja riba tarp šilumos tiekėjo ir vartotojo turėtų būti tiekiamos šilumos pilnos 

apskaitos įrengimo vieta. Laikantis bendrų ES direktyvų reikalavimų vartotojams turi būti palikta 

teisė pilnos apskaitos tašką savo lėšomis persikelti galimai arčiau šilumos vartojimo vietos. 

Taigi, Šilumos įstatymas turi reglamentuoti tik šilumos gamybą, perdavimą bei paskirstymą 

iki vartotojo skiriamosios ribos, kurioje įrengta pilna šilumos apskaita. 

Šilumos ir išlaidų paskirstymas daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose turėtų būti 

reglamentuojamas kitais įstatymais. 

Šilumos įstatymas turėtų aiškiai apibrėžti valstybės reguliuojamus šilumos gamybos, 

transportavimo, paskirstymo bei vartojimo reikalavimus, taip pat šios veiklos dalyvių (šilumos 

gamintojų, šilumos tiekėjų, šilumos vartotojų, kontrolės tarnybų, savivaldybių bei valstybinių 

institucijų) tarpusavio santykius. 

Šiuo įstatymu turėtų būti siekiama: 

 sustiprinti strateginį ir bendrą planavimą šilumos ūkyje; 

 didinti efektyvumą šilumos gamyboje, perdavime ir paskirstyme; 

 šilumos gamyboje plačiau panaudoti vietinį ir atsinaujinantį kurą, atsinaujinančią 

energiją; 

 mažinti aplinkos taršą šilumos gamyboje; 

 reguliuoti bendros elektros ir šilumos energijos gamybos jėgainių veiklą. 

Priklausomai nuo to, ar mes norime turėti normaliai funkcionuojantį ar pastoviai finansinės 

krizės krečiamą šilumos ūkį, galimi įvairūs valstybinės politikos prioritetai. Siekiant išvesti ŠT 

įmones iš krizinės padėties ir pereiti prie normaliai funkcionuojančio ūkio, savivaldybės gali 

pasinaudoti: 

 šilumos ūkio įmonių išnuomavimu, 

 kitais investicinio kapitalo pritraukimo būdais, 

 šilumos ūkio įmonių nacionalizacija. 

2.4. Šilumos ūkio valdymo decentralizavimo reformos tęstinumo problema 

2.4.1 Energetikos ūkio valdymo decentralizavimo koncepcija 

Energetikos ūkio valdymo decentralizavimo koncepcijos parengimas pradėtas paruošiant 

Šilumos ūkio valdymo decentralizavimo programą. Ją rengė pagal PHARE programą finansuojami 

Vokietijos ir vietos specialistai [64, 65]. 

Energetikos ūkio valdymo decentralizavimo reforma buvo paruošta remiantis Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostata, jog savivalda realizuojama vadovaujantis 

ekonominio savarankiškumo principu ir iš pat pradžių susilaukė aršaus monopolinių energetikos 

įmonių pasipriešinimo. Valdymo reforma buvo pradėta esant įvairioms miestų paslaugų sferos 

(miesto transporto, ryšių sistemos, elektros, dujų ir šilumos paskirstomųjų tinklų, vandens tiekimo, 

nuotekų valymo, atliekų utilizacijos ir pan.) infrastruktūros objektų nuosavybės formoms. Šilumos 

ūkio valdymo decentralizavimo reforma buvo parengta kaip visų energetikos ūkio infrastruktūros 

objektų perdavimo miestų (rajonų) savivaldybių nuosavybėn dalis. Toliau turėjo sekti kitų 

energetikos sektorių (elektros ir dujų) paskirstomųjų tinklų, įeinančių į miestų infrastruktūrą, 

perdavimas savivaldybių nuosavybėn. Vadovaujantis savivaldos ekonominio savarankiškumo 

principu Savivaldybių Tarybų kompetencijai buvo numatyta palikti kainų ir tarifų už savivaldybių 

įmonių teikiamas paslaugas gyventojams, įskaitant ir energijos tiekimą, tvirtinimą, Valstybinei 



Lietuvos energetikos institutas S1/19-116.1.1-G-V:01 

Regionų energetikos plėtros laboratorija  

 19 

 

energetikos reguliavimo institucijai paliekant tik bendrą energetikos išteklių kainų reguliavimą ir 

kontrolę. 

Pirmasis realus energetikos ūkio valdymo reformos žingsnis buvo Lietuvos Respublikos 

Seimo 1997 04 08 priimtas “Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės 

“Lietuvos energija” reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms 

įstatymas” [2]. Šiame reformos etape Savivaldybių galimybės buvo labai suvaržytos tiek nustatant 

naujai kuriamų šilumos ūkio įmonių struktūras, tiek formuojant šilumos kainų politiką. Remiantis 

užsienio patirtimi, tokios reformos metu šilumos ūkiui turėjo būti teikiamos įvairios lengvatos, dėl 

jo mažesnių konkurencinių galimybių, lyginant su elektroenergetikos įmonėmis. Šilumos ūkio 

įmonėms palikti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, viršijantys 400 mln. litų, pakankamai 

akivaizdžiai rodo, kad reorganizacijos metu į tai nebuvo atsižvelgta. Biudžetinių organizacijų skolos 

šilumos ūkio įmonėms, neaiškios savivaldybių biudžeto formavimo perspektyvos bei šilumos kainų 

kilimo grėsmė, nesant subsidavimo galimybių lėmė tai, kad pirmaisiais reformos metais didžioji 

dalis rajonų savivaldybių iš esmės atsisakė šilumos ūkio valdymo decentralizavimo, pasirinkdamos 

regioninių centralizuoto šilumos tiekimo įmonių variantą. Anksčiau minėtu įstatymu iš esmės buvo 

suvaržyta šilumos ūkio kainodaros reforma, įteisinant vieningus regioninius šilumos tarifus. Kartu 

buvo pristabdytas šilumos ūkio įmonių išlaidų kontrolės bei atsiskaitomybės sutvarkymas, 

nepagrindinės veiklos atskyrimas bei jos privatizavimas. Atsakomybės už tolimesnę šilumos ūkio 

politiką priskyrimas Ūkio ir Valdymo reformų ir savivaldybių ministerijoms neužtikrino tolesnio 

valdymo reformos teisinės bazės suformavimo. 

Pereinant nuo centralizuoto planavimo prie rinkos santykių išryškėja neoptimalios 

proporcijos tarp šalies ūkio pajėgumo ir energetikos ūkio mastų, tarp gyventojų mokumo ir išlaidų 

energijai ir pan. Šių proporcijų atstatymas iki rinkos ekonomikos šalims būdingų dydžių pareikalaus 

dar daug pastangų ir laiko. Šiuo metu labai svarbu pripažinti tai, kad vietinės energetikos problemos 

geriausiai galėtų būti sprendžiamos savivaldybėse, kadangi kiekvienam miestui (rajonas) būdingos 

specifinės sąlygos bei savita energetinių poreikių struktūra. Tik miestų (rajonų) lygyje įmanoma 

sukurti optimaliausią esamų vietinių resursų panaudojimo ir energetinių poreikių patenkinimo 

struktūrą. Tam reikia, kad miestų (rajonų) savivaldybės galėtų įtakoti visas energetinio ūkio 

infrastruktūras. Tik tokiu būdu galima pasiekti, kad paruoštos miestų kompleksinės energetikos 

programos turėtų svarią ir koreguojančią įtaką Nacionalinei energetikos strategijai. Lietuvoje kol 

kas vyksta atvirkščias procesas, kai Nacionalinė energetikos strategija diktuoja tam tikrus 

apribojimus vietinei energetikos politikai. 

Čia paminėtų problemų sprendimo raktu galėtų būti savivaldybių ekonominio 

savarankiškumo koncepcijos parengimas ir įteisinimas, padarant reikiamas pataisas Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kurios turėtų apibrėžti ir įteisinti pagrindines tolesnio 

miestų energetikos ūkio ir kitų infrastruktūros objektų restruktūrizavimo ir jo valdymo 

decentralizavimo gaires. 

Energetikos ūkio tolimesnių reformų stabdžiu tampa ir šalies finansinių išteklių stoka. 

Mokestinių lengvatų sistemos suformavimas, kurios galėtų būti vertinamos kaip Vyriausybės 

subsidijos energetikos ūkio pertvarkai, yra neatidėliotina būtinybė. Tam galėtų būti panaudotos 

lėšos sukauptos palaipsniui privatizuojant atskirus miestų paslaugų sferos infrastruktūros objektus, 

jas panaudojant miestų šilumos ūkio finansinio gyvybingumo atstatymui. 

Pagrindinis reformos tikslas buvo transformuoti miestų savivaldybių visuomeninių paslaugų 

sferą į komerciniais pagrindais valdomas ir pelningas įmones, veikiančiai galimai įmanomos 

konkurencijos sąlygomis. Savivaldybės savininko teisėmis turėtų įtakoti tik strateginius sprendimus 

dėl infrastruktūros plėtros, paslaugų tarifų ir kitais strateginiais klausimais, paliekant visišką 

veiksmų laisvę kasdieninėje veikloje. 

Miestų energetikos ūkio tolesnės restruktūrizacijos strategijos pasirinkimą turėtų paremti 

energetikos teisinės bazės harmonizavimas su ES, nuosekliai panaikintos visos kliūtys stabdančios 

energetikos ūkio valdymo reformą. 
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2.4.2 Šilumos ūkio valdymo reformos pirmojo etapo pagrindiniai bruožai 

Vietoj pilnai parengtos šilumos ūkio valdymo decentralizavimo koncepcijos įgyvendinimo, 

Lietuvos Respublikos Seimui buvo pateiktas tik SP AB ,,Lietuvos energija” dalinės reorganizacijos 

projektas, atskiriant nuo jos šilumos ūkio įmones.  

Tokį LRV žingsnį geriausiu atveju būtų galima vertinti kaip pirmąjį šilumos ūkio valdymo 

reformos etapą, kuriuo įteisinta: 

 dalinė šilumos ūkio korporatizacija, paliekant mišrią vertikaliai ir horizontaliai 

integruotų įmonių struktūrą, 

 ilgalaikių įsiskolinimų priskyrimas šilumos ūkio įmonėms, 

 šilumos tarifų diferenciacijos apribojimai pagal išlaidų susiformavimo vietą, 

 šilumos ūkio politikos formavimas be atsakomybės už tolimesnę valdymo 

reformos eigą. 

2.1 lentelė. Šilumos ūkio įmonių turto, nuosavybės ir įsipareigojimų struktūra  

reorganizavus SP AB ,,Lietuvos energija” 1997-05-01 duomenimis 

Eil. 

Nr. 
Bendrovių pavadinimas 

P
er

d
u
o
ta

s 
tu

rt
as

 

b
en

d
ro

v
ėm

s 

V
is

as
 t

ru
m

p
al

ai
k
is

 

tu
rt

as
 

Iš
 t

ru
m

p
al

ai
k
io

 t
u

rt
o

 

p
ir

k
ėj

ų
 s

k
o

lo
s 

T
u

rt
as

 v
is

o
 

V
is

as
 k

ap
it

al
as

 

N
ep

as
k
ir

st
y

ta
s 

p
el

n
as

 

(n
u
o

st
o

li
s)

 

R
ez

er
v
ai

 

Įs
is

k
o

li
n
im

ai
, 

ap
sk

ai
to

m
i 

fi
li

al
ų

 

b
al

an
su

o
se

 

S
u

k
au

p
to

s 
są

n
au

d
o

s 
ir

 

at
ei

n
an

či
o

s 
p
aj

am
o

s 

Il
g

al
ai

k
ės

 f
in

an
si

n
ės

 

sk
o
lo

s 

S
av

in
in

k
ų

 n
u
o

sa
v
y

b
ė 

ir
 į

si
p
ar

ei
g
o

ji
m

ai
 

1 Vilniaus šilumos tinklai 367418 136076 76149 504141 348979 -20490  10586.3  165066 504141 

2 Vilniaus raj. šilumos tinklai 1603 1270 305 2875 1531 -5  68.82  1280 2875 

3 ,,Kauno energija” 201284 107828 50692 309691 191480 -11883  11961.33 739 117393 309691 

4 ,,Jonavos energija” 22911 6440 4012 29351 21694 -10  98.18 9 7560 29351 

5 ,,Klaipėdos energija” 120393 52649 34334 173897 114789 -2311 110 3733.23 33 57543 173897 

6 ,,Šilutės energija” 11844 3160 1520 15004 11225 -111  501.11  3388 15004 

7 Šiaulių šilumos tinklai 90811 39555 17446 130370 86711 -2497  2598.8 4 43553 130370 

8 Telšių šilumos tinklai 7775 3944 2642 11719 7419 -22  548.4  3774 11719 

9 Raseinių šilumos tinklai 8279 1944 1017 10223 7860 -11  133.37  2240 10223 

10 Mažeikių šilumos tinklai 16046 7015 5530 23061 15215 -14  334.22  7526 23061 

11 Panevėžio šilumos tinklai 87646 42742 17089 130437 83662 -1088  3322.2 13 44527 130437 

12 Utenos šilumos tinklai 20281 6123 3107 26404 19223 -15  501.58  6694 26404 

13 Alytaus šilumos tinklai 94594 35559 16534 130151 90322 -1140  2899.49 28 38072 130181 

14 Druskininkų šilumos tinklai 8257 3698 2521 11956 7833 -65  287.05 1 3900 11956 

15 Prienų šilumos tinklai 4024 1189 556 5214 3845 -65  166.51 1 1266 5214 

 Viso 1063166 449192 233454 1514494 1011788 -39727 110 37740.59 828 503782 1514524 

 

 

Šilumos ūkio politikos formavimo eigą geriausiai atspindi LRV bei Ūkio ministerijos 

priimti nutarimai bei kiti teisiniai aktai trumpai aptarti šio darbo 2.1 poskyryje. 

Reorganizavimo metu nei viena šilumos ūkio įmonė neturėjo įstatymais nustatytų kapitalo 

rezervų (2.1 lentelė). Savo veiklą šilumos ūkio įmonės pradėjo turėdamos apie 40 mln. Lt dydžio 

nuostolius ir daugiau nei 500 mln. Lt ilgalaikius įsiskolinimus, t.y. neturėdamos jokių šansų 

investicijų pritraukimui. 

Būdinga šilumos ūkio politikos bruožu tapo prievartinis šilumos ūkio modernizacijos 

skatinimas, nesukuriant finansinių šaltinių jos realizacijai, delspinigių netaikymas biudžetinėms 

organizacijoms ir pan. 

Pasiliko visai nespręstos problemos: 

 miestų energetikos ūkio infrastruktūros nuosavybės bei jos valdymo klausimai 

(valdymo politika), 

 šilumos ūkio įmonių ilgalaikio įsiskolinimo likvidavimas arba ilgalaikės rėmimo 

programos nebuvimas (investicinė politika), 



Lietuvos energetikos institutas S1/19-116.1.1-G-V:01 

Regionų energetikos plėtros laboratorija  

 21 

 

 nelikvidaus turto problema (užslėpto bankroto formos toleravimas), 

 statistinės informacijos šilumos ūkyje kaupimo problemos. 

Tokios politikos rezultatas: 

 nesuformuotos prielaidos centralizuoto šilumos tiekimo kainų augimo 

stabilizavimui, 

 nesuformuotos prielaidos šilumos ūkio veiklos planavimui, 

 neaiški vyriausybės pozicija šilumos ūkio nuomos atžvilgiu. 

2.4.3 Šilumos ūkio privatizacijos vertinimas 

Pagal energetikos ūkio valdymo decentralizavimo koncepciją šilumos ūkio privatizavimas 

turėtų būti vykdomas tik užbaigus energetikos ūkio komercializacijos procesą. 

Šiuo metu kuro kainos, išskyrus gamtines dujas, Lietuvoje beveik liberalizuotos. Elektros, 

dujų ir šilumos kainas kol kas tebereguliuoja valstybė. 

Ypač grėsminga situacija formuojasi gamtinių dujų kainų srityje, kurios visiškai 

nesubalansuotos tarp atskirų vartotojų kategorijų. Sparčiai augančios elektros gamybos išlaidos 

užkraunamos ant vietinių vartotojų pečių, pusvelčiui eksportuojant elektros energiją. Dėl šios 

priežasties, tenkinant grupinius interesus sudaromos esminės kliūtys smulkios kogeneracijos plėtrai 

šilumos ūkyje. Taigi, energetikos komercializacijos procesas tebevyksta ir labai sunku prognozuoti 

tolesnę jo eigą. 

Šioje situacijoje miestų energetikos infrastruktūros privatizavimas gali turėti ypač žalingas 

pasekmes visam šalies ūkiui. 

Kalbant apie šilumos ūkio objektų privatizavimą derėtų atsižvelgti ir į užsienio šalių patirtį. 

Įvairių šalių požiūris ir į šilumos ūkio privatizavimą labai nevienodas. Danijoje visos 

didesnės šilumos gamybos įmonės ir šilumos tinklai priklauso arba savivaldybėms, arba yra pačių 

vartotojų nuosavybėje. Tuo tarpu Suomijoje ir Čekijoje didelė šilumos ūkio dalis privatizuota, o 

savivaldybės praktiškai neturi nuosavybės privatizuotose šilumos tiekimo sistemose. 

Šilumos įstatymo projekte siūloma, kad savivaldybei priklausančiose centralizuoto 

didesnėse šilumos tiekimo sistemose, kuriose per metus šilumos tiekimas yra didesnis kaip 5 GWh, 

savivaldybės kontrolėje turėtų išlikti šilumos perdavimo tinklas ir ne mažiau kaip nustatyta dalis 

šilumos gamybos pajėgumų, įskaitant reikalingą rezervą. Nėra aišku, kuo pagrįsta 5 GWh tiekimo 

riba. Vargu ar ji turi ekonominį pagrindą. 

Lietuvos sąlygomis nederėtų skubėti privatizuoti miesto infrastruktūros objektus kol 

nesukauptas tinkamas planavimo ir valdymo patyrimas, taip pat nebaigtas komercializacijos 

procesas. 

Atsakomybę už nenuoseklios energetikos ūkio valdymo decentralizavimo politikos 

pasekmes turėtų prisiimti Ūkio ministerija ir LRV. 

2.4.4 Mokslinė parama šilumos ūkio politikos pagrindimui 

Praėjusiam dešimtmečiui ypač būdinga aktyvi užsienio šalių parama vykdomiems tyrimams 

energetikos ūkyje, kuri iš esmės prisidėjo prie rinkos ekonomikoje plačiai naudojamų principų 

įsisavinimo. Ypač pažymėtinos šios programos: 

 Investicijų energetikoje planavimas ir įvertinimas (Bredfordo universitetas) [67]; 

 USAID programa [68]. 

Svarbų vaidmenį suvaidino Lietuvos specialistų dalyvavimas pagal PHARE programą 

vykdytuose projektuose kartu su Vakarų šalių ekspertais. 

Šiandien galima kalbėti ir apie originalius Lietuvos specialistų darbus. Plataus pripažinimo 

susilaukė V. Klevo suformuluoti valstybinės energetikos politikos pagrindai [69]. Šiame darbe: 
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 atlikta šilumos bei elektros ūkio būklės analizė apibrėžiant jų finansinės krizės 

pirmines priežastis bei jų sprendimo galimybes įvertinant sudėtingą energetikos 

ir kitų ūkio šakų tarpusavio sąveiką, 

 pasiūlyta nauja Nacionalinės energetikos strategijos formavimo schema, 

apjungianti nacionalinę energetikos strategiją su nacionaline energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo programa per miestų (rajonų) energetikos programų 

formavimą ir įgyvendinimą per vieningą valstybės energetikos politiką, 

 suformuluota energetikos sektoriaus tolimesnės restruktūrizacijos ekonominiai ir 

socialiniai tikslai miestų energetinio ūkio valdymo rėmuose bei apibrėžtos 

pagrindinės jų įgyvendinimo prielaidos bei metodologija, paremta integruoto 

energijos išteklių panaudojimo planavimo principais, 

 pagrįsta tvarios energetikos koncepcija, užtikrinanti harmoningą energetikos ūkio 

atitikimą ekonominiam šalies vystymuisi. 

Miestų energetikos ūkio planavimui pradėtas taikyti Danijos Olborno Universiteto parengtas 

programinis modelis [70, 71]. 

LEI Regionų energetikos plėtros laboratorijoje suformuotas matematinis modelis ir sukurtas 

programų paketas šilumos ūkio būklės analizei bei jo išvedimo iš esamos finansinės-ekonominės 

krizės galimybių įvertinimui [72]. Sukurtos metodikos pagrindu parengti 3 rajoninių miestų 

ilgalaikiai plėtros planai. 

2.5. Šilumos ūkio planavimas 

Šilumos įstatymo rengimo eiga aiškiai rodo, kad Ūkio ministerija siekia sau prisiskirti kai 

kurias centralizuoto planavimo ir valdymo funkcijas, nesuderinamas su kitais galiojančiais teisės 

aktais bei rinkos ekonomikos principais: 

 savivaldybės ilgalaikių specialiųjų šilumos ūkio plėtros planų, turinčių poveikį 

šalies energetikos ūkiui už savivaldybės ribų, derinimą su Ūkio ministerija, 

 metodinės paramos teikimą savivaldybėms jų planams parengti pagal principą, 

kad vartotojų poreikiai šilumai būtų tenkinami mažiausiomis sąnaudomis šalies 

energetinėje sistemoje, 

 nacionalinio šilumos ūkio plėtros plano rengimą ir pan. 

Nacionalinio šilumos ūkio plėtros plano susidedančio iš: 

 valstybės politikos šilumos ūkyje ir naudojamų priemonių, 

 valstybinės ar regioninės reikšmės šilumos ūkio rodiklių suvestinės, parengtos 

savivaldybių planų pagrindu ir 

 kasmet peržiūrimo ir atnaujinamo savivaldybių investicijų projektų, prie kurių 

įgyvendinimo prisideda valstybė,  

šilumos ūkyje sąrašo parengimas, būtų akivaizdus grįžimas prie centralizuoto planavimo 

principų ir nesuderinamas su rinkos ekonomika. 

Reikia pastebėti, kad veikiantis Teritorijų planavimo įstatymas pakankamai aiškiai 

reglamentuoja specialiųjų planų parengimo tvarką visoms veiklos sritims, taigi jis galioja ir šilumos 

ūkiui [73]. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą: 

 Bendras planavimas yra skirtas teritorijos naudojimo prioritetų, raidos tikslų bei 

strategijos nustatymui. 

 Specialusis planavimas yra skirtas vienos ar keleto veiklos sričių plėtros ir 

tvarkymo programoms, sąlygoms ir sprendimams parengti. 

 Teritorijų planavimo dokumentai – tai Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta 

tvarka parengti ir patvirtinti dokumentai (planai, projektai, schemos), kuriuose 
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raštu ir grafiškai (ant kartografinio pagrindo) užfiksuotos žinios apie teritorijų 

tvarkymo ir plėtojimo reikmes, sąlygas bei tvarką. 

 Teritorijų planavimo dokumento sprendinys tai raštu arba grafiškai išreikštas 

teritorijų planavimo uždavinių sprendimo rezultatas, nusakantis teritorijų, žemės 

sklypų arba jų grupių tvarkymo ir plėtojimo pobūdį, sąlygas ir tvarką. 

 Infrastruktūrų sistemos (t.t. ir energetikos komplekso) ir jų dalys yra 

specialiojo planavimo objektas. Tarp kitų dokumentų, energetikos objektų ir 

sistemų  plėtojimo schemos bei projektai yra specialiojo planavimo dokumentai. 

 Specialiojo planavimo organizatoriai, šiuo atveju savivaldybių valdybos 

(merai) gali inicijuoti ir kitokios paskirties jiems reikalingus specialiojo 

planavimo dokumentus (planus, schemas, projektus). 

 Specialaus planavimo dokumentai gali būti bendrųjų ir detaliųjų planų 

sudėtinės dalys, taip pat juose gali būti apibrėžtos specialiosios sąlygos 

bendriesiems ir detaliesiems planams rengti, papildyti ar pakeisti. 

Taigi, Šilumos įstatymas tik turėtų apibrėžti miestų (rajonų) savivaldybių parengtų ilgalaikių 

specialiųjų šilumos ūkio plėtros planų ryšį su Nacionaline energetikos strategija, kurios viena 

sudėtinių dalių yra šilumos ūkis. 

Beje, Teritorijų planavimo įstatymas taip pat pakankamai aiškiai apibrėžia, kokie planavimo 

objektai įeina į savivaldybių ar kitų teritorinio valdymo institucijų kompetenciją. 

Akivaizdu, kad bet kurie savivaldybių šilumos ūkio planų sprendimai turės vienokį ar kitokį 

poveikį šalies energetikos ūkiui, todėl šių planų derinimą su Ūkio ministerija reikėtų vertinti kaip 

biurokratinį barjerą, kuris gali sudaryti išskirtines galimybes kitų energetikos sektorių veiklai, 

nešančiai žalą šilumos ūkiui. 

Išskirtinių sąlygų sudarymą atskiriems energetikos sektoriams reikštų ir rekomenduojamas 

,,pagrindinis planavimo principas – vartotojų poreikių šilumai tenkinimas mažiausiomis 

sąnaudomis šalies energetinėje sistemoje”, jeigu tokį principą iš viso įmanoma būtų įgyvendinti. Tai 

reikštų, kad kitų energetikos sektorių neefektyvios veiklos pasekmės būtų užkrautos ant šilumos 

vartotojų pečių. 

Praktiškai šiuo principu bandoma įteisinti tai, kad dėl neefektyvios Ignalinos AE veiklos ir 

toliau būtų stabdomas kogeneracijos panaudojimas, kuri yra viena iš pagrindinių prielaidų šilumos 

gamybos efektyvumui didinti. Taigi, pagrindiniu šilumos ūkio plėtros planavimo principu turėtų 

būti vartotojų šilumos poreikių tenkinimas mažiausiomis sąnaudomis miesto (rajono) mastu. 

Bet koks ilgalaikis šilumos ūkio planavimas įmanomas tik esant aiškiai perspektyvinei kuro 

kainų formavimo politikai. To kol kas negalima pasakyti apie gamtinių dujų kainas, kurios dar yra 

reguliuojamos. Nėra aiški ir kuro mokesčių politika, kuri taip pat apsunkina šilumos ūkio 

planavimą. 

Rengiamas Šilumos įstatymas turėtų įteisinti šias pagrindines planavimo nuostatas: 

1. Savivaldybė reguliuoja šilumos ūkį pagal tarybos patvirtintą ilgalaikį specialųjį šilumos 

ūkio plėtros planą. 

2. Ūkio ministerija parengia ir patvirtina taisykles savivaldybių energetikos ūkio plėtros 

planams parengti. 

3. Pagrindinis planavimo principas – vartotojų poreikių šilumai tenkinimas mažiausiomis 

sąnaudomis miesto (rajono) energetikos ūkyje kartu užtikrinant aplinkos apsaugą ir 

tiekimo patikimumą (kuro rezervą). 

4. Sprendimai, kurie turi poveikį šalies energetikos ūkiui už savivaldybės šilumos ūkio ribų 

arba turi valstybinę ar regioninę reikšmę, įtraukiami į Nacionalinę energetikos strategiją. 

5. Savivaldybės ir šilumos ūkio įmonės įpareigojamos surinkti šilumos vartojimo pirminę 

statistinę informaciją ir apdorojus perduoti ją aukštesniems valdymo lygiams. 
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 Vietoje centralizuoto planavimo stiprinimo, LRV turėtų apsiriboti šilumos ūkio, o gal būt ir 

viso energetikos ūkio ilgalaikės finansinio gyvybingumo atstatymo programos parengimu ir 

įgyvendinimu. 

2.6. Šilumos ūkio įmonių išvedimo iš finansinės krizės galimybės 

2.6.1 Finansinės krizės lygio įvertinimas 

Pilnam šios problemos įvertinimui reikėtų turėti detalią informaciją apie šilumos įmonių 

ekonominę ir finansinę būklę. Apibendrinti statistiniai duomenys skelbiami tik apie visą energetikos 

ūkį, įskaitant ir vandens tiekimą [74-80]. 

LŠTA renkami ir viešai publikuojami duomenys apima tik šilumos ūkio įmonių gamybinės 

veiklos rodiklius [81-84]. Kai kuriuos centralizuoto šilumos tiekimo rodiklius skelbia Lietuvos-

Danijos projektas ,,Šilumos ūkio decentralizavimas” [85]. 

Detalesnei būklės analizei reikalingi pilnesni duomenys, kuriuos šiame darbe bandoma 

sukaupti šilumos ūkio įmonių apklausos būdu. 

Rajoninių šilumos ūkio įmonių analizė, paremta turimais duomenimis, parodė, kad jų 

veiklos rodikliai (indikatoriai) pasiskirstę labai plačiame intervale (2.2 lentelė). Būdingais 

negatyviais šilumos ūkio įmonių veiklos bruožais yra besikaupiantys nuostoliai bei dideli ilgalaikiai 

ir trumpalaikiai įsiskolinimai. 

Detalesnė ilgalaikių įsiskolinimų analizė rodo, kad didžiąja dalimi jie yra paveldėti 1997 m. 

reorganizuojant SPAB ,,Lietuvos energija”. Šios reorganizacijos metu šilumos ūkio įmonėms buvo 

palikta daugiau kaip 400 mln. Lt ilgalaikių įsiskolinimų, kurie vidutiniškai sudarė apie 26,5% jų 

ilgalaikio turto buhalterinės vertės. Turimi duomenys rodo, kad bendras vidutinis ilgalaikių 

įsiskolinimų dydis 1998-2000 m. ne daug sumažėjo (2.2 lentelė). Kai kurios šilumos ūkio įmonės 

net gerokai padidino savo ilgalaikius įsiskolinimus, gautus kreditus panaudodamos grupinių 

boilerinių likvidavimui ar šilumos mazgų renovacijai. Nėra pagrįstų duomenų, kad šios investicijos 

pagerino šilumos ūkio įmonių veiklą, kadangi išliko dideli skirtumai tarp pagamintos ir realizuotos 

šilumos kiekių.  

2.2 lentelė. Šilumos ūkio įmonių pagrindinių veiklos rodiklių pasiskirstymas 2000 m. 

Veiklos rodiklis 
Rodiklių reikšmės 

min max vid. 

1. Ilgalaikio turto vertė tenkanti pagamintos 

produkcijos vienetui, Lt/MWh 

84 180,2 132,5 

2. Akcinio kapitalo ir ilgalaikio turto santykis 0,777 1,037 0,938 

3. Nepaskirstyto pelno (nuostolių) ir ilgalaikio turto 

vertės santykis 

-0,274 -0,017 -0,139 

4. Ilgalaikių įsiskolinimų dydis tenkantis ilgalaikio 

turto vertės vienetui 

0,044 0,395 0,248 

5. Trumpalaikių įsiskolinimų dydis tenkantis ilgalaikio 

turto vertės vienetui 

0,202 2,762 0,661 

6. Atsargų vertė tenkanti ilgalaikio turto vienetui 0,034 0,176 0,075 

7. Debitorinių įsiskolinimų dydis tenkantis ilgalaikio 

turto vienetui 

0,092 0,521 0,336 

8. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija, % 2,2 12,5 6,6 

 

Pagrindinė šilumos gamybos ir tiekimo išlaidų dedamoji yra kuras (2.3 lentelė). Toliau seka 

išlaidos darbo jėgai bei aptarnavimui ir remontui. Svarbią vietą išlaidose pradeda įgauti ,,kitos 

kintamos išlaidos”, kurioms priskirtos trumpalaikių kreditų palūkanos. Santykinai dideles darbo 
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jėgos sąnaudas apsprendžia perteklinis šilumos generavimo šaltinių parkas ir žemas jų 

automatizavimo laipsnis. 

Neigiamas nepaskirstytas pelnas ir dideli ilgalaikiai įsiskolinimai rodo gilią šilumos ūkio 

finansinę krizę. 

2.3 lentelė. Charakteringa išlaidų struktūra šilumos tiekimui ir gamybai, Lt/MWh 

Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio vertė šilumos 

tiekimui 

Rodiklio vertė šilumos 

gamybai 

min max vid. min max vid. 

Šilumos tiekimo savikaina 88,4 171,5 98,1 54,1 96,8 81,6 

t.t.   žaliavos 0,8 6,8 0,9 0,1 4,2 0,7 

kuras 53,8 106,4 55,5 33,5 52,7 46,2 

elektra 0,7 5,3 4,1 0,5 3,8 3,4 

vanduo 1,3 3,8 1,7 0,8 1,9 1,4 

darbo jėga ir socialinis draudimas 9,6 30,8 14,7 5,5 21,9 12,2 

mokesčiai 1,0 6,1 2,8 0,5 4,3 2,3 

kitos kintamos išlaidos 1,3 9,7 7,4 0,8 6,1 6,2 

aptarnavimas ir remontas 1,3 12,69 5,4 0,8 6,9 4,5 

komunalinės paslaugos 2,4 8,1 5,6 1,5 6,9 4,7 

 

 

Atskirų šilumos ūkio įmonių duomenys rodo, kad nuo 30 iki 50% jų ilgalaikio turto 

nenaudojama ir jis yra nelikvidus. Taigi tikėtina, kad daugiau nei pusė šilumos ūkio įmonių yra 

užslėpto bankroto būsenoje. 

2.6.2 Ekonominės-finansinės veiklos vertinimas charakteringos įmonės pavyzdžiu 

Šilumos ūkio įmonių ekonominės veiklos analizė atlikta remiantis jų balanso bei pelno 

(nuostolių) ataskaitos duomenimis. Eilės įmonių ataskaitinių duomenų pagrindu buvo sugeneruotas 

charakteringos šilumos ūkio įmonės supaprastintas balansas (2.4 lentelė) bei pagrindiniai veiklos 

rodikliai (2.5 lentelė). Tokiam įmonės balansui charakteringi ne tik dideli debitoriniai ir 

kreditoriniai įsiskolinimai, bet ir dideli ilgalaikiai įsiskolinimai bei neigiamas nepaskirstytas pelnas.  

 Šilumos ūkio veikla buvo analizuojama, panaudojant Little Mirles finansinių srautų pokyčių 

metodologiją investicinių projektų įvertinimui [67]. Šiame darbe visi skaičiavimai atlikti 1999-2015 

m. laikotarpiui. Analizėje įvertinti tokie ekonominiai rodikliai, kaip vietinės valiutos santykis su 

laisvai konvertuojama užsienio valiuta, užsienio ir vietos valiutos infliacija ir pan.  

Skaičiavimai rodo, kad prie užsiduoto vidutinio 10,5 cnt/kWh šilumos tarifo įmonė negali 

normaliai funkcionuoti dėl nuolat augančio grynųjų pinigų trūkumo. Jos veiklos vidinė grąžos 

norma būtų tik 1,3%. Nesiimant jokių priemonių veiklos pagerinimui, įmonės finansiniam 

gyvybingumui palaikyti reikėtų didinti šilumos tarifą.  

Įmonės veiklos vidinės grąžos normos, grynų pinigų likučio bei priaugančio gryno pelno 

skaičiavimai atlikti prie prielaidos, kad šilumos tarifas (T) bus didinamas proporcingai lito 

infliacijos koeficientui (INF): 

 niii INFTT   11 . (2.1) 
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2.5 lentelė. Charakteringos šilumos ūkio įmonės 

veiklos rodikliai 

Veiklos rodikliai planavimui 

METAI 

1
9

9
9
 

Šilumos tinklai i/j 1 

Pagr. produkcijos gamyba, GWh/metus 1 475.85 

Pagr. produkcijos realizacija, GWh/metus 2 395.85 

PARDAVIMAI IR PASLAUGOS,t. Lt 3 41564 

DARBŲ SAVIKAINA,t..Lt 4 40287 

NUSIDĖVĖJIMAS IR AMORTIZACIJA, t.Lt 5 3300 

BENDRASIS PELNAS 6 1277 

PAGR.PRODUKCIJOS TARIFAS, ct/kWh 7 11 

Vid. darbo užm. su soc.draudimas, Lt/mėn. 8 1957 

Elektros tarifas, ct/kWh 9 17 

Elektros sąnaudos, MWh/metus 10 9802 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 11 310 

 

 

 

 

Skaičiavimai rodo, kad toks tarifo didinimas gerina ne tik IRR, bet ir priaugantį gryną pelną 

bei grynų pinigų likutį. Tačiau be staigaus tarifo padidinimo atstatyti įmonės finansinio 

gyvybingumo neįmanoma (2.1 pav.). Tarifas turėtų būti didinamas sparčiau nei infliacijos tempai 

(n>1). Problema iškyla dėl to, kad toks tarifo didinimas yra nepriimtinas nei socialiniais, nei 

konkurentabilumo decentralizuotam apšildymui motyvais. 

Iteraciniu būdu buvo paskaičiuotas šilumos tarifas, kuris užtikrintų nors artimą nuliui grynų 

pinigų likutį. 

Esant šiai sąlygai sukauptų nuostolių atstatymas jau būtų vertinamas kaip ekonomiškai 

pagrįstos išlaidos [29]. Skaičiavimai rodo, kad tarifas tokiai įmonei jau nuo 2001 m. turėtų būti 

padidintas nuo 10,5 iki 14,1 ct/kWh palaikant tolimesnį jo augimą tik dėl vykstančios infliacijos 

(2.2 pav.). Toks tarifo padidinimas užtikrintų įmonės veiklos IRR padidėjimą iki 25,5% bei 

užtikrintų stabilų priaugančio gryno pelno didėjimą (2.3 pav.). 

Paliktų ilgalaikių įsiskolinimų nukėlimas už planuojamo periodo ribų (2015 m.) leistų 

atstatyti įmonės finansinį gyvybingumą su mažesniu tarifo šuoliu (2.2 pav., vr = 1). Galimybė  tokiu 

būdu sumažinti šilumos tarifą vidutiniškai 0,7 ct/kWh būtų patraukli ir šilumos vartotojams, ir 

šilumos tiekėjams. Įmonės veiklos IRR išliktų 23,6% lygyje. Dar geresnį efektą duotų 3 mln. Lt 

subsidijos (negrąžinamos paskolos) suteikimas, įmonės apyvartinių lėšų atstatymui (2.2 pav., vr = 

2). Įgyvendinus tokias priemones šilumos ūkio įmonės taptų patrauklesnės finansinėms 

institucijoms ir atsivertų palankesnės galimybės gauti kreditų šilumos ūkio modernizavimui. 

Pateikti rezultatai paskaičiuoti esant pastovių kuro ir darbo jėgos kainų prielaidai. Jų kitimo 

įvertinimas šilumos tarifui, turėtų būti analizuojamas atskirai. Šiuose skaičiavimuose taip pat 

neįvertinta, kad įmonės finansinio gyvybingumo atstatymas leistų sumažinti išlaidas trumpalaikių 

kreditų palūkanų dydžiu. Tai papildomi rezervai šilumos tarifo mažinimui atstatant įmonių finansinį 

gyvybingumą. 

Kadangi šilumos tarifo didinimas veda prie konkurencingumo decentralizuoto šilumos 

tiekimo atžvilgiu praradimo, aukščiau minėtos priemonės gali būti būtinos, siekiant išsaugoti 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemų infrastruktūros ekonomiškai pateisinamą mastą. Į kainodaros 

2.4 lentelė. Charakteringos šilumos ūkio 

įmonės supaprastintas balansas, tūkst. Lt 

Turtas ir įsipareigojimai, 

t.Lt 

METAI 

1
9

9
9
 

Šilumos tinklai i/j 1 

Ilgalaikis turtas 1 50000 

Trumpalaikis turtas 2 13393 

     Atsargos 3 2342 

     Pirk. įsiskol. ir gautinos sumos 4 11051 

    Gryni pinigai kasoje 5 0 

Turtas viso  6 63393 

Kapitalas ir rezervai 7 39950 

     Įstatinis 8 46900 

    Nepaskirstytas pelnas 9 -6950 

Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 12400 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 11043 
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modelį būtina įtraukti energijos išteklių kainų palyginamumo bei atskirų energetikos sektorių 

konkurencijos elementus, kaip pagrindinius ilgalaikės energetikos ūkio strategijos aspektus. 

Centralizuoto šilumos tiekimo įmonių veiklos rodiklių analizė rodo, kad jos yra krizinėje 

situacijoje, kurios neįmanoma įveikti be staigaus šilumos tarifo didinimo ar esminio sąnaudų 

sumažinimo. 

Ilgalaikių šilumos ūkio įsiskolinimų pripažinimas valstybės skola bei finansinė parama 

apyvartinio kapitalo atstatymui leistų sumažinti šilumos tarifo didinimo poreikį bei sudarytų 

palankesnes sąlygas investicijų pritraukimui. 
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2.1 pav. Pagrindiniai šilumos ūkio įmonės veiklos rodikliai 

prie įvairių tarifų didinimo tempų prie skirtingų tarifų didinimo 
tempų 
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2.2 pav. Šilumos tarifas, užtikrinantis minimalų teigiamą grynų pinigų likutį prie dabartinių 

išlaidų struktūros: vr = 1 – prie dabartinių ilgalaikių įsiskolinimų, vr = 2 – nukeliant dabartinius 

ilgalaikius įsiskolinimus už planuojamo periodo ribų, vr = 3 – suteikiant įmonei 3 mln. Lt 

negrąžinamą paskolą 
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2.3 pav. Priaugantis grynas pelnas prie šilumos tarifo reikšmių, parodytų 2.2 pav. 

 

Bandymas spręsti problemas didinant šilumos tarifą iššaukė debitorinių įsiskolinimų 

padidėjimą iki grėsmingo lygio, vartotojų atsijungimus nuo centralizuoto šildymo sistemų, padidino 

subsidijų poreikį socialiai remtiniems gyventojams. 

Šios analizės pagrindu galima daryti šias išvadas: 

 palikti ilgalaikiai SP AB ,,Lietuvos energija” įsiskolinimai dar ilgą laiką bus 

pagrindiniu stabdžiu investicijų pritraukimui į šilumos ūkį, 

 valstybinė parama įmonių apyvartinio kapitalo atstatymui galėtų iš esmės sušvelninti 

šilumos įmonių finansinę būklę, 

 šilumos kainodaros surišimas su infliacijos rodikliais galėtų būti vienu iš pagrindinių 

veiksnių šilumos ūkio įmonių finansinės būklės stabilizavimui. 
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 Šių problemų sprendimas valstybiniu mastu turėtų atsispindėti Šilumos įstatyme. Taip pat 

nekyla abejonių, kad šių problemų sprendimas neįmanomas vienkartiniu aktu. Tam reikalingas 

visas kompleksas priemonių, kurios galėtų būti įgyvendintos šilumos ūkio finansinio gyvybingumo 

atstatymo programos rėmuose. 

2.6.3 Bendros šilumos ūkio būklės ir jos kitimo tendencijų analizė 

 Šilumos ūkio makroekonominių rodiklių analizė nepatenka į Statistikos departamento 

detaliau analizuojamą veiklų sąrašą. Statistiniai duomenys apie šilumos ūkio įmonių veiklą tėra tik 

sudėtinė viso energetikos ūkio, įskaitant vandens tiekimą dalis. Tuo tarpu šilumos ūkio yra 

pakankamai svarbus visos šalies ūkinės veiklos požiūriu, nes energijos paslaugų tiekimas užima 

svarią vietą šalies gyventojams teikiamų paslaugų sferoje. 

 Statistikos duomenys rodo, kad piniginių vartojimo išlaidų struktūroje pirmą vietą užima 

išlaidos maisto produktams. Antroje vietoje – išlaidos  būstui, vandeniui, elektrai, dujoms bei kitam 

kurui, įskaitant centralizuotai gaunamą šilumą (2.4 pav.). 
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2.4 pav. Pagrindinių vartojimo išlaidų kaita 

 Didelės, nors ir mažėjančios, namų ūkio išlaidos maistui rodo žemą šalies pragyvenimo lygį. 

Santykinai didelės energetinės išlaidos tampa svarbia valstybine problema. Pagrindinė šalies ūkio 

atgaivinimo kryptis – vartojimo skatinimas – bus sunkiai įgyvendinamas nesumažinus gyventojų 

išlaidų energetiniams poreikiams. 

 Nemažiau šilumos ūkis yra svarbus visos šalies ūkinės veiklos požiūriu. Šilumos ūkio turtas 

sudaro kiek mažiau nei 20% viso energetikos ūkio (elektros, šilumos, dujų ir vandens tiekimo) 

turto, kurio vertė yra apie 6 mlrd. Lt. Grynųjų pajamų ir turto santykis energetikoje daugiau nei 2 

kartus atsilieka nuo pramonės ar viso šalies ūkio (2.5 pav.). Energetikoje 1 Lt turto sukuria tik 43 ct 

metinių pajamų. Šilumos ūkyje šis santykis kiek aukštesnis, bet turi aiškią mažėjimo tendenciją.  

 Liūdnesnį vaizdą parodo bendrojo ir grynojo pelno palyginimas su nuosavu kapitalu (2.6 ir 

2.7 pav.). Nors bendrojo pelno augimas energetikoje turėjo staigesnę augimo tendenciją nei 

pramonėje, 1997 m. energetikoje buvo akivaizdi krizė, kuri faktiškai tebesitęsia iki šiol. 
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2.5 pav. Pajamų ir turto santykis: a) 1996-1998 m. statistikos duomenys,  

b) šilumos ūkio duomenys 
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2.6 pav. Bendrojo pelno santykis su nuosavu kapitalu: a) statistiniai duomenys,  

b) šilumos ūkio duomenys  
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2.7 pav. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis: a) statistikos duomenys,  

b) šilumos ūkio duomenys 

 

 Santykinio pelno šilumos ūkyje kitimo tendencijos gana ryškiai rodo teigiamus šių rodiklių 

pokyčius po 1997 m. viduryje pradėtos valdymo decentralizavimo reformos. Šilumos ūkio būklės 

pablogėjimo po 1999 m. priežastis vienareikšmiškai įvertinti nėra paprasta. 

 Tikėtina, kad pagrindinės krizės priežastys yra daugiau ekonominės nei techninės ar 

technologinės.  

 Perduodant šilumos ūkio valdymą savivaldybėms 1997 m. liepos 1 d., buvo manoma, kad 

visi šilumos ūkio klausimai bus sprendžiami vietose. Tačiau savivaldybėms buvo perduotas šilumos 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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ūkis su daugiau kaip 400 mln. Lt skola, kuri tapo vienu pagrindinių veiksnių, atvedusių įmones į 

dabartinę sunkią finansinę padėtį. Šilumos ūkio įmonės buvo priverstos palaikyti egzistenciją toliau 

didindamos savo įsiskolinimus. Prie šio proceso daug prisidėjo didelių investicijų pareikalavęs 

šilumos apskaitos sutvarkymo procesas bei investicijos, skirtos šilumos punktų renovavimui 

vartotojo pusėje. Tokios politikos rezultate bendras ilgalaikių įsiskolinimų lygis, įvertinant 

sukauptus nepaskirstytus nuostolius, šilumos ūkyje praktiškai nepasikeitė (2.8 pav.). Šilumos ūkio 

įmonės turėdamos apie 30% nuosavo kapitalo dydžio įsiskolinimus, nuo pat valdymo reformos 

pradžios pasiliko nepatrauklios išorinių investicijų pritraukimui, kurios buvo būtinos esminei jų 

renovacijai. 

 
Ilgalaikių, trumpalaikių įsipareigojimų santykis su nuosavu 

kapitalu
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2.8 pav. Santykinių ilgalaikių įsipareigojimų bei nepaskirstyto pelno kaita šilumos ūkio įmonėse 

po valdymo decentralizavimo reformos 

 

 Tai rodo, kad pagrindinės priežastys atvedusios šilumos ūkį į dabartinę krizę slypi 

pavėluotai pradėtoje ir nenuosekliai įgyvendinamoje energetikos ūkio valdymo decentralizavimo 

reformoje.  

2.6.4 Energetikos ūkio valdymo reformos tęstinumas kaip geriausia išeitis iš susidariusios 

finansinės krizės 

 Dar rengiant nacionalinės šilumos ūkio valdymo decentralizavimo koncepciją, tiek užsienio, 

tiek vietos ekspertai ne kartą atkreipė LRV ir LRS dėmesį į tai, kokios pasekmes gali sukelti 

nenuoseklus reformos vykdymas (2.9 pav.). 

 Paruoštos šilumos ūkio valdymo decentralizacijos reformos esmė buvo tai, kad šilumos ūkis 

būtų privatizuojamas ne iš karto, o tik sureguliavus energetinių išteklių kainas iki rinkos kainų 

lygio. Pirmojo reformos etapo – korporatizacijos – tikslas buvo suskaidyti šilumos ūkio įmones į 

vienetus, kuriuos galėtų valdyti savivaldybės, atskiriant nepagrindinę veiklą nuo pagrindinės. Tik 

savivaldybių bei valstybės kontroliuojamas komercializacijos etapas galėjo išvesti šilumos ūkį į 

vartotojams priimtiną kainų lygį. Būtina tokios reformos sėkmės sąlyga – lygiagretus valdymo 

reformos vykdymas dujų bei elektros sektoriuose. 

 Dalies AB ,,Lietuvos energija” įsiskolinimų perkėlimas šilumos ūkiui buvo vertinamas kaip 

tiesioginis kelias į tolimesnį šilumos tarifų didinimą arba į šilumos įmonių bankrotą, po kurio sektų 

šios ūkio šakos nacionalizavimas ir sugrįžimas į centralizuotą valdymą, kol nebus atstatytos 

proporcijos tarp gyventojų mokumo ir realių šilumos kainų. Tokius eksperimentus, užsienio 

ekspertų teigimu, gali vykdyti tik labai turtingos šalys. 
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2.9 pav. Galimi energetikos ūkio valdymo decentralizavimo keliai ir pasekmės 

 Liūdna, bet tenka konstatuoti, kad LRS ir LRV neatsižvelgė į šias rekomendacijas ir 1997 

m. apsiribojo tik pirmuoju reformos etapu – korporatizacija, paliekant 26,5% akcinio kapitalo 

dydžio ilgalaikius įsiskolinimus. Be išorinių investicijų pritraukimo komercializacijos procesas tapo 

neįmanomu. Toliau sekė tolesnis įsiskolinimų didinimas bei nesėkmingi bandymai spręsti 

problemas didinant šilumos tarifus. 

 Pradėtą šilumos ūkių nuomą reikėtų vertinti kaip laikiną ir ne pačią geriausią priemonę 

šilumos ūkio išvedimui iš krizės, toliau didinant šilumos tarifus. Pasiekus tam tikrą kritinę 

gyventojų mokumo ribą, turto nuomotojai nebegalėtų vykdyti savo įsipareigojimų ir savivaldybės 

būtų priverstos keleriopai padengti turto nuomotojų patirtus finansinius nuostolius, paliekant 

bankrote šilumos ūkio įmones. 

 Šiandien šilumos ūkio įmonių bankroto problema jau reali ir rengiant Šilumos įstatymą tik 

diskutuojama, kas bankroto atveju prisiims atsakomybę: valstybė, vykdžiusi tokią politiką, ar 

savivaldybės, kaip pagrindinės šilumos ūkio akcijų savininkės. Jau dabar didžioji dalis šilumos ūkio 

įmonių, įvertinus, kad nemaža jų turto dalis nenaudojama ir tas turtas nelikvidus, yra faktinėje, nors 

ir užslėptoje bankroto būsenoje.  

 Dar laukiama atsakymo, kuriuo keliu Lietuva pasuks tęsdama kitų energetikos sektorių 

valdymo reformą. Ūkio ministerijos pavaldume likusiuose elektros ir dujų sektoriuose, kurie 

technologiškai yra sujungti vamzdynais ir elektros perdavimo linijomis su CŠT sektoriumi valdymo 

decentralizavimo reforma net nepradėta, todėl jų problemos tebesprendžiamos tarifų didinimu, 

grėsmingai augant jų įsiskolinimams. 

 Dabar vykdoma elektros ir dujų ūkio restruktūrizacija ir privatizacija, kelia didelį nerimą dėl 

to, kad savivaldybės gali prarasti galimybes įtakoti miestų infrastruktūros plėtrą, nors tokias 

funkcijas jai priskiria Teritorijų planavimo įstatymas. Tą parodo ir labai lėta miestų energetikos 

ūkio plėtros planų rengimo eiga. Taigi, nebaigta energetikos ūkio valdymo reforma yra labai didelis 

stabdis ne tik darniai miestų infrastruktūros plėtrai, bet ir visos šalies energetikos ūkio 

optimizavimui iki ekonomiškai pateisinamo lygio. 

 Tenka konstatuoti, kad per praėjusį nuo šilumos ūkio valdymo decentralizavimo pradžios 

laikotarpį: 
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 nebuvo sudarytos palankios sąlygos išorinių investicijų pritraukimui šilumos 

ūkio renovavimo priemonėms, galinčioms sumažinti šilumos gamybos bei 

tiekimo nuostolius, 

 nesukurta teisinė bazė užtikrinant savalaikį šilumos vartotojų atsiskaitymą su 

šilumos tiekėjais už patiektą šilumą bei kitas suteiktas paslaugas, 

 šilumos tarifų reguliavimas tapo valstybės vykdomos socialinės politikos įrankiu, 

 neišspręsti šilumos ūkio turto perkainavimo klausimai, 

 susidarė šalies ūkiui žalingos disproporcijos tarp centralizuoto ir decentralizuoto 

apšildymo išlaidų. 

 Visa tai rodo, kad dabartinės gilios šilumos ūkio finansinės krizės priežastis glūdi 

nenuoseklioje valstybės politikoje, delsiant reformuoti energetikos ūkio valdymą. 

 Vidutinės ŠT įmonės pavyzdžiu atlikta analizė rodo, kad patvirtinti šilumos tarifai 

nepadengia visų išlaidų, kurios būtinos ilgalaikių įsiskolinimų aptarnavimui bei būtinų apyvartinių 

lėšų sukaupimui. Valdant tokią įmonę rinkos sąlygomis ir nemažinant išlaidų būtų neišvengiamas 

maždaug 2 ct/kWh šilumos tarifo šuolis. Daugiau nei 1 ct/kWh tarifo padidėjimą apspręstų valdymo 

reformos metu palikti ilgalaikiai įsiskolinimai, likusią dalį - apyvartinio kapitalo trūkumas, dideli 

debitoriniai įsiskolinimai, uždelstas tarifų sukoregavimas vykstant infliacijai bei kiti faktoriai (2.10 

pav.). 

 

 
2.10 pav. Šilumos tarifo dinamika 

charakteringai šilumos ūkio įmonei: 1 - 

prie dabartinių ilgalaikių įsiskolinimų, 

2 - nukeliant ilgalaikius įsiskolinimus 

už planuojamo periodo ribų, 3 - 

suteikiant lengvatinius kreditus 

apyvartinio kapitalo atstatymui ir 

pripažįstant esamus ilgalaikius 

įsiskolinimus valstybės skola 

 

 

 Sunku įvertinti kokią žalą šilumos ūkiui padarė investicijų jo renovavimui užblokavimas. 

Kai kurių miestų pavyzdžiu atlikti skaičiavimai rodo, kad ilgalaikių įsiskolinimų dydžio 

investicijos šilumos ūkio renovacijai galėjo padėti išvengti tarifų didinimo poreikio bei 

įsiskolinimų augimo, jeigu kartu su valdymo decentralizavimo reforma nebūtų daromos kliūtys 

techninių centralizuoto šilumos tiekimo pagrindų atstatymui. 

 Kaip žinoma, centralizuotų šilumos tiekimo sistemų pagrindą sudaro:  

 galimybė pasirinkti pigiausią kurą, 

 ,,atliekinės” šilumos panaudojimas, gaminant elektrą kogeneraciniame cikle. 

 ES direktyvomis taip pat rekomenduojama skatinti, nors dalinai ir pažeidžiant laisvos rinkos 

sąlygas, vietinio kuro panaudojimą bendrai šilumos ir elektros gamybai. Tuo tarpu mūsų šalies 

energetikos teisinė bazė ne tik kad nesudaro palankių sąlygų kogeneracinių jėgainių panaudojimui, 

bet ir sukuria sunkiai įveikiamus barjerus jų plėtrai. 

 Būtina neatidėliojant atlikti investicijų, skirtų vietinio kuro (atliekų, šiaudų, medienos ir 

pan.) panaudojimo šilumos gamybai, efektyvumo įvertinimą ir patikslinti valstybės paramos 

prioritetus ateičiai. 
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 Sprendžiant centralizuoto šilumos tiekimo problemas svarbią vietą užima darnus investicijų 

paskirstymas vartojimo ir šilumos tiekimo pusėse. 

 Šilumos tiekimo ir vartojimo efektyvumo didinimas galėtų gerokai sumažinti importuojamo 

kuro sąnaudas ir sušvelnintų užsienio prekybos mokėjimų balanso deficitą. Tuo tarpu valstybės 

politika, orientuota tik į šilumos vartojimo mažinimą neduoda galimybės gauti teigiamo efekto ir 

dirbtinai sudaro priešpriešą tarp šilumos tiekimo įmonių ir vartotojų interesų. Taikant integruoto 

planavimo principus, valstybės parama šilumos vartojimo efektyvumo didinimui privalo turėti 

adekvačią valstybės paramą ir šilumos tiekimo bei paskirstymo pusėje. 

 Prisitaikant prie nuolat mažėjančio šilumos vartojimo šilumos tiekimo įmonės priverstos 

keisti šilumos tiekimo reguliavimą iš kokybinio į kiekybinį, o tam reikalingos palyginti didelės 

investicijos vartotojų šilumos mazguose. Tokios rekonstrukcijos išlaidas turėtų prisiimti šilumos 

vartotojai, šilumos tiekėjams paliekant atsakomybę tik už investicijas šilumos tiekimo nuostolių 

mažinimui.  

 Net ir tuo atveju, jei šilumos tiekėjai būtų priversti prisiimti atsakomybę už šilumos mazgų 

rekonstrukciją, jie turėtų padengti tik minimalias šilumos mazgų rekonstrukcijos išlaidas (ežekcinių 

siurblių pakeitimą į elektrinius cirkuliacinius siurblius ar pan.), kurios leistų įgyvendinti kintamo 

srauto šilumos tiekimą ir sumažinti šilumos nuostolius tinkluose. Vartotojai turėtų prisiimti 

atsakomybę už investicijas, gerinančias šilumos tiekimo reguliavimą ir pagal savo galimybes 

pasirinkti atliekamos rekonstrukcijos mastą. Šiuo atveju šilumos tiekėjai taptų kredituojančia 

institucija ir už šias investicijas jie turėtų gauti atitinkamas palūkanas. Įvertinus dar tai, kad 

biudžetui ir savivaldybėms priklausančioms institucijos laiku neapmokant už patiektą šilumą 

taikoma visa eilė lengvatų, šilumos ūkio įmonės tapo valstybės vykdomos politikos įkaitu. 

 Greta šių klausimų kyla esamo šilumos ūkio turto įvertinimo problemos. Jos jau buvo 

keliamos ir ruošiant šilumos ūkio valdymo decentralizavimo koncepciją 1996 metais. 

 Nelikvidų šilumos ūkio įmonių turtą sudaro: 

 šilumos generavimo šaltinių perteklius, 

 nebenaudojami šilumos tinklai ir boilerinės atsijungus pramonės bei kitiems 

vartotojams. 

 Šiandien sunku įvertinti tokio nelikvidaus turto dydį, tačiau akivaizdu, kad šio turto 

nurašymas iš įmonės pelno, kurio daugumai įmonių sunku tikėtis artimiausiame dešimtmetyje, 

atrodo nerealus. Reikėtų surinkti informaciją bei parengti LRV sprendimus dėl šilumos ūkyje 

susikaupusio nelikvidaus turto nurašymo. 

2.7. Šilumos ūkio įmonių ilgalaikio turto ir investicijų panaudojimo 

efektyvumo teisinis reguliavimas 

2.7.1 Investicijų efektyvumo valdymas 

Ūkio ministerijos parengtoje šilumos įstatymo koncepcijoje investicijų efektyvumui 

užtikrinti siūlomos šios nuostatos: 

1. Pirmenybė teikiama investicijoms, kurių tikslu yra šilumos gamybos, perdavimo ir 

paskirstymo lyginamųjų sąnaudų mažinimas bei šilumos sunaudojimą reguliuojančių 

priemonių įdiegimas pas vartotoją, šilumos gamybai naudojamo kuro taupymas, 

importuojamo kuro keitimas vietiniu ir atsinaujinančiu kuru, aplinkos taršos iš šilumos 

gamybos mažinimas. 

2. Investicijų projektai didesnės negu savivaldybės nustatyta minimali vertė turi ūbti 

suderinti savivaldybėje prieš įgyvendinant projektą. 
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3. Investicijų projektai didesnės negu Komisijos nustatyta minimali vertė turi būti suderinti 

su Komisija prieš įgyvendinant projektą. Projektą inicijavusi organizacija teikia projektą 

Komisijai derinti (kopija Ūkio ministerijai) kartu su savivaldybės išvada. Ši nuostata 

netaikoma savivaldybėms, kurios pačios derina centralizuotai tiekiamos šilumos kainą 

su tiekėjais. 

 Jos yra labai diskutuotinos ir atskirais atvejais net nepriimtinos todėl, kad: 

 pažeidžia savivaldos principus, 

 be išlygų įteisina investicijas vartotojų pusėje, pažeidžiant pagrindinius 

ekonominius principus, 

 investicijų pirmenybė nepagrįsta ekonominiais atsiperkamumo kriterijais. 

Šilumos įstatymas turėtų įteisinti investicijų pirmenybę tik pagal miestų (rajonų) ilgalaikius 

plėtros planus. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija galėtų apsiriboti tik investicinių 

projektų, kuriuos remia valstybė derinimu ir tvirtinimu. 

Naujų investicijų efektyvumas turėtų būti susietas su esamo ilgalaikio turto panaudojimo 

efektyvumo įvertinimu. 

Nagrinėjant šilumos tiekimo įmonių turtą reikėtų išskleisti šias ilgalaikio turto, kuris 

paprastai patenka į statinių ir įrenginių eilutę, dedamąsias: 

 šilumos generavimo įrenginius, 

 šilumos tiekimo ir paskirstymo įrenginius, 

 vartotojo pusėje pastatytus įrenginius. 

Įmonių buhalterinėje apskaitoje šios ilgalaikio turto dedamosios paprastai nėra atskiriamos, 

todėl sunku įvertinti kokia dalis turto dalyvauja produkcijos sukūrime. 

Kiek daugiau informacijos yra apie šilumos generavimo įrenginius. 

 Esant tokiai situacijai, Šilumos įstatymas turėtų užtikrinti, kad šilumos ūkio įmonių 

generuojančių jėgainių ir paskirstomųjų tinklų turtas buhalterinėje apskaitoje būtų atskirtas. 

 Tai sudarytų prielaidas geresniam esamų įrengimų panaudojimo įvertinimui bei naujų 

investicijų pagrindimui. 

2.7.2 Šilumos tiekimo įmonių ilgalaikio turto efektyvesnis panaudojimas 

 Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad net esama energetinio ūkio teisinė bazė nesudaro 

ypatingų kliūčių efektyviam esamo ilgalaikio turto panaudojimui. Deja praktikoje taip nėra. 

 Šalies ūkio įmonėse yra susikaupusi didelė šilumos generavimo įrengimų perteklinė galia. 

 Galios panaudojimo rodiklius blogina paskutiniųjų metų šiltos žiemos, šilumos vartojimo 

mažėjimas bei šilumos tiekėjų viltys atgal prisijungti buvusius vartotojus. 

 Teisinėje plotmėje nėra visai aišku kas ir už kokio dydžio šilumos generavimo šaltinių 

rezervą miestų centralizuoto šildymo sistemose yra atsakingas. 

 Pertekliniai šilumos generavimo įrengimo sąlygoja didelį aptarnaujančio personalo skaičių. 

 Visumoje šilumos tiekimo sistemose dirbančiųjų skaičius yra 2-3 kartus didesnis už Vakarų 

šalių centralizuotas šilumos sistemas. O tai rodo žemą šilumos generavimo šaltinių automatizacijos 

lygį. 

Pilnai automatizuotų dujinių šildymo katilų įrengimas vasaros poreikių tenkinimui 

ekonominių-finansinių rodiklių analizė parodė, kad tokio projekto atsiperkamumas galėtų būti 

grindžiamas išlaidų darbo jėgai sumažinimu dirbant vasaros apkrovimu ir padidinant aptarnaujančio 

personalo skaičių tik šildymo sezono metu. Skaičiavimuose priimta, kad tokių automatizuotų dujinių katilų  

investicijos yra apie 200 tūkst. Lt/MW, o reikalinga bazinė šilumos generavimo galia – 15 MWth. 

Nesant geros patirties, tokių katilų statybos ekonomiškumo įvertinimui  ekonominiai 

skaičiavimai atlikti prie įvairių atleidžiamų darbuotojų skaičiaus. 

Atlikti skaičiavimai rodo, kad instaliavus 15 MWth galios pilnai automatizuotus dujų katilus, 

projektas taptų patrauklus atleidus apie 20 darbuotojų. Sumažinus aptarnaujančio personalo skaičių 

nuo 310 iki 290 darbuotojų tokio projekto vidinė grąžos norma būtų apie 10%. Įmonės veiklos IRR 
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padidėtų iki 2,3% (2.11 pav.). Reikia pažymėti, kad šių investicijų atsiperkamumas gali padidėti, 

kadangi tokios galios įrengimai bus pilniau išnaudojami ir tikėtina nemaža kuro ekonomija 

padidėjus generavimo įrenginių n.v.k. Kuro degimo n.v.k. padidinus 1% tokio projekto IRR 

padidėtų iki 22%. Silpna tokio projekto pusė yra ta, kad jis mažai pagerina esamos įmonės visos 

veiklos rodiklius. Grynų pinigų likutis bei priaugantis grynas pelnas išlieka neigiamas ir prie 

dabartinio tarifo vestų įmonę prie bankroto. Taigi, nežiūrint aukštų projekto atsiperkamumo 

rodiklių, vien tik tokia renovacija negali išvesti šilumos ūkio įmonės iš finansinės krizės. 
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2.11 pav. Investicijų 15 MWth galios automatizuotų katilų atsiperkamumo rodikliai prie įvairaus 

atleidžiamų darbuotojų skaičiaus 

 Ne viena šilumos ūkio įmonė turi garo katilų, kurių gaminamų garų parametrai tinkami 

šilumos gamybai kogeneraciniame cikle. Taigi, esamų garo katilų rekonstrukcija darbui 

kogeneraciniame cikle, pastatant žemų parametrų garo turbinas, nagrinėtina kaip priemonė 

geresniam esamų šilumos generavimo galingumų panaudojimui. 

Investicijų pirmumą esamų garo katilo rekonstrukcijai ir garo turbinos statybai galėtų 

nulemti šie faktoriai: 

 žymesnis bendros įmonės veiklos IRR padidėjimas, 

 mažesnis poreikis darbo vietų mažinimui, galimybė įrengti vietinio kuro pakurą, 

tuo sumažinant išlaidas kurui (ypač ten, kur nėra gamtinių dujų), 

 galimybė lengviau spręsti kuro atsargų sukaupimo problemą, 

 kompleksiškai spręsti šilumos akumuliavimo klausimus paros apkrovimų 

išlyginimui. 

 Tokių investicinių projektų gyvybingumą apspręstų kogeneraciniame cikle pagamintos 

elektros supirkimo kainos, kadangi investicijos būtų patrauklios net prie labai skirtingų garo 

turbogeneratorių kaštų (2.12 pav.). 
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2.12 pav. Investicijų kogeneracijai IRR, statant tik 3 MWel galios turbogeneratorius 

 

 Kaip ir anksčiau nagrinėtu atveju, toks esamų garo generavimo galingumų panaudojimas yra 

efektyvus, bet negali dėl susikaupusių įsiskolinimų iš esmės pagerinti visos įmonės rodiklių. 

 Be šilumos generavimo įrengimų, didelę šilumos ūkio įmonių turto dalį sudaro vamzdynai, 

kurie vis blogiau išnaudojami mažėjant vartojimui bei atsijungiant vartotojams. 

Analizė, paremta tikrais kai kurių CŠS duomenimis, rodo, kad paskutiniu metu šilumos 

vartojimas kasmet sumažėja 2-5%. Lyginant skirtingų vartotojų grupių instaliuotą galią ir tikrąjį 

šilumos vartojimą akivaizdu, kad individualių namų ir institucijų šilumos vartojimas žymiai 

mažesnis už apskaičiuotą pagal instaliuotą galią ir tinklas yra nepilnai apkrautas. Išsamus 

šilumnešio tekėjimo vamzdynais skaičiavimas, panaudojant tikrus šilumos poreikio duomenis, rodo, 

kad kai kuriuose vamzdynuose vidutinis šilumnešio greitis tesiekia kelis centimetrus per sekundę. 

Tokius mažus greičius sąlygoja per dideli vamzdynų diametrai suprojektuoti pagal anksčiau buvusį 

vartojimo lygį. 

Minėtos situacijos pavyzdys parodytas 2.13 pav. Kai kuriuose tinklų vamzdynuose 

šilumnešio greitis mažesnis nei 5 cm/s. Jeigu laikysime, kad šilumos nuostoliai proporcingi 

šilumnešio buvimo laikui vamzdyne lengvai galima nustatyti tinklo dalis, kuriose didžiausi šilumos 

paskirstymo nuostoliai.  

Tinklų optimizacija turi įvertinti šilumos tiekimo A,B, ir C vartotojams pagrįstumą. C plote 

esančių grupės vartotojų, taip pat  geltona spalva pažymėti  vamzdynai gal būt turi būti atnaujinti. 

Labai sunku rasti priimtina sprendimą individualių namų kvartalui esančiam E srityje. Čia dauguma 

vartotojų turi alternatyvius šildymo šaltinius ir CŠT šilumą naudoja kaip priedą ar rezervinį šaltinį, 

kai namai paliekami savaitgaliui. 

Paprasčiausias šilumos tinklų optimizavimo būdas pakeisti visus vamzdynus pagal esantį 

apkrovimą. Tačiau daugumos egzistuojančių šilumos tinklų atveju tokių investicijų atsipirkimo 

laikas būtų labai ilgas. Galimas CŠT rekonstravimo projektas gali būti iliustruotas parodant 

paprasto atsipirkimo laiko priklausomybe nuo investicijų kaip parodyta 2.14 pav. Priimtinas 

atsipirkimo laikas ir žymus šilumos nuostolių sumažėjimas, esant dabartinei šilumos kainai, gali 

būti pasiektas keičiant vamzdynus, kuriuose šilumnešio greitis mažesnis kaip 0.1-0.15 m/s.  
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2.13 pav. Šilumnešio greitis vamzdynuose, kai ŠT yra maksimaliai apkrauti 
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2.14 pav. Investicijų efektyvumo šilumos tinklams ekonominis įvertinimas 

 

Ekonominė investicijų šilumos tinklų atnaujinimui analizė parodė, kad esant dabartinei 

šilumos kainai ir vidutinei palūkanų normai ~10%, blogiausių vamzdynų pakeitimas ekonomiškai 

pateisinamas. 

Senų vamzdynų atnaujinimas turi būti suderintas su fiziškai nusidėvėjusių vamzdynų per 

10-15 metų laikotarpį pakeitimu.  
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2.15 pav. Modeliavimo rezultatai atjungiant vartotojus 

 Vartotojų atjungimas nuo CŠT tinklų turėtų būti laikomas išimtine priemone ir taikomas 

tiktai tiems vartotojams, kuriems CŠT ekonomiškai nepateisinamas. Nagrinėtos sistemos (2.6 pav.) 

vartotojai, pažymėti A,B ir C yra nuostolingi. Skaičiavimai rodo, kad netgi po vamzdynų 

renovacijos jie bus nenaudingi, kadangi jų vartojimas yra per mažas, palyginus su šilumos tiekimo 

kaštais. Tačiau sprendimas atjungti turi būti pagrįstas detalia analize įvertinant tokius faktorius kaip 

naujo šilumos šaltinio įrengimo išlaidas, likviduotų šilumos tinklų kainą, aplinkosauginius 

apribojimus. Be minėtų faktorių taip pat būtina įvertinti atjungimo poveikį likusių tinklų darbui. 

Atjungimas turi būti pagrįstas tokių bendrų charakteristikų, kaip santykiniai šilumos nuostoliai, 

eksploatavimo išlaidų mažėjimas ir mažas investicijų poreikis optimizuojamiems tinklams. Kai 

kuriais atvejais netgi ne ekonominiai argumentai gali lemti sprendimą neatjungi vartotojo nuo CŠT 

(numatant CŠT plėtrą ir šilumos poreikio padidėjimą netolimoje ateityje). Derybos su vartotojais, 

sutartys, nustatančios tam tikro šilumos kiekio pirkimą, gali padėti išvengti nuostolingo tinklų 

darbo. Modeliavimo rezultatai pavaizduoti (2.15 pav.) rodo, kad tiekimo nuostoliai 5 vartotojams 

yra didesni negu naudingas vartojimas. Jų atjungimas bus nereikšmingas bendrai gamybai ir 

realizacijai. Santykiniai šilumos nuostoliai didesnio skaičiaus vartotojų atjungimo atveju bus netgi 

didesni. Bendras atjungimo poveikis (2.16 pav.) rodo, kad ekonomiškai gali būti pateisintas šilumos 

tiekimo atjungimas vartotojams, kurių galutinio prijungimo nuostoliai didesni už 50%.  
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2.16 pav. Bendras vartotojų atjungimo efektas 
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Modernūs šilumos punktai leidžia vartotojams kontroliuoti šilumos vartojimą ir taupyti 

šilumą. Techninės problemos iškyla pereinamuoju laikotarpiu, kada dalis vartotoju turi modernius 

įrengimus, o likusi dalis naudojasi senais sroviniais maišytuvais, kurie pritaikyti darbui reguliuojant 

tiekiamo šilumnešio temperatūrą. Sąveika tarp šių dviejų tipų įrengimų sukelia srauto svyravimą 

dienos ir nakties metu priklausomai nuo karšto vandens poreikio. Patirtis, įgyta kai kuriuose CŠT 

sistemose parodė, kad gal būt geriausias techninis sprendimas šiuo atveju yra kintamo greičio 

siurbliai ir slėgio reguliavimas atitinkamose tinklo vietose (dažniausiai magistralinių tinklų 

pabaigoje). Palyginti pigus sprendimas įrengti cirkuliacinius siurblius ir temperatūros reguliatorius 

senuose punktuose, taip sumažinant vidinės sistemos jautrumą parametrų svyravimams 

magistraliniuose tinkluose.  

 Atlikta analizė parodė, kad ribotos investicijos kaip į šilumos generavimo įrengimus, taip ir į 

šilumos tinklus gali iš esmės pagerinti esamo šilumos ūkio įmonių ilgalaikio turto panaudojimą ir 

padidinti centralizuoto šilumos tiekimo efektyvumą. 

 Galima atkreipti dėmesį į tai, kad pirminei renovacijai reikalingos investicijos daugumoje 

įmonių neviršija įsiskolinimų, paliktų po SP AB ,,Lietuvos energija” restruktūrizacijos. Taigi, jei po 

1997 m. SP AB ,,Lietuvos energija” šilumos ūkiui vietoje skolų būtų sudarytos sąlygos gauti 

kreditus būtinai renovacijai, šiandien šilumos ūkis galėjo neturėti tų problemų, kurios dabar yra. 

 Dabartinėje situacijoje labai svarbu, kad ir energetikos teisinė bazė remtų ir skatintų būtiną 

šilumos ūkio renovaciją minimaliomis išlaidomis. Tuo tikslu į Šilumos įstatymą turėtų būti 

įtrauktos nuostatos reglamentuojančios: 

 vartotojų, kuriems nėra galimybės ekonomiškai tiekti šilumą, atjungimą, 

 vartotojų įsipareigojimą naudoti minimalų šilumos kiekį, prie kurio 

centralizuotas šilumos tiekimas nesukeltų nuostolių kitiems vartotojams, 

 vartotojų prisijungimo prie tinklų lengvatas tose paskirstomųjų tinklų zonose, kur 

jų prisijungimas padidintų šilumos tiekimo efektyvumą. 

 Šilumos šaltinių renovacijos sferoje visų pirma turėtų būti įstatymu reglamentuojama: 

 šilumos šaltinių generavimo galia,  

 nustatytas šilumos galios rezervas reikalingas šilumos tiekimo patikimumui 

užtikrinti, 

 kiekvienai šilumos tiekimo sistemos jėgainei (katilinei) vedama pilna buhalterinė 

apskaita ir apskaičiuojama jos pagamintos ir paduodamos į magistralinius tinklus 

šilumos kaina, 

 šilumos generavimo šaltinių, jei jų centralizuotoje sistemoje yra daugiau kaip 

vienas, atskyrimą ir privatizavimą, tuo sudarant konkurenciją šilumos gamybos 

srityje. 

 Šių priemonių įgyvendinimas leistų apriboti esamas centralizuoto šilumos tiekimo sistemas 

iki ekonomiškai pagrįsto masto, maksimaliai išnaudojant sukauptą centralizuotų šilumos tiekimo 

sistemų infrastruktūrą, kiek tai pateisinama dabartinėje ekonominėje situacijoje. 

Centralizuotos šilumos tiekimas yra priskiriamas monopolinių paslaugų kategorijai, todėl 

šilumos įstatymu turėtų būti įteisinta centralizuoto šilumos tiekimo operatoriaus institucija, kuri 

būtų atsakinga už šilumos gamybą arba supirkimą, tiekimo patikimumo užtikrinimą bei reikalingo 

kuro ir generavimų įrengimų rezervo išsaugojimą. 

Šilumos gamybos sferoje turi būti remiama konkurencija, kuri skatintų šilumos gamybos 

efektyvumo didinimą. Tai turėtų būti įgyvendinama sekančiomis priemonėmis: 

1) pilnai atskiriant apskaitą šilumos gamybai ir tiekimui, 

2) esant sistemoje daugiau nei vienam šilumos gamybos šaltiniui, jų gamybos 

apimtys turi būti paskirstomos atsižvelgiant į jų gaminamos šilumos savikainą, 

3) nukreipiant vidines investicijas į šilumos gamybos savikainos mažinimą, 

panaudojant pigesnio kuro rūšis bei šilumos gamybą kogeneraciniame cikle, 
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4) superkant šilumą iš nepriklausomų gamintojų žemesnėmis nei nuosavos 

gamybos kainomis, 

5) atsisakant perteklinių generavimo šaltinių, nustatant diferencijuotas šilumos 

gamybos kainas pikiniam žiemos sezono apkrovimui bei rezervo palaikymui. 

Ruošiamas šilumos įstatymas turi aiškiai apibrėžti šiuos labiausiai problematiškus 

klausimus: 

 elektros supirkimą iš elektros ir šilumos gamybos kogeneraciniame cikle, 

 iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir biokuro pagamintos šilumos supirkimo 

skatinimą, 

 nepriklausomų gamintojų šilumos supirkimą. 

Šilumos paskirstymas galutiniams vartotojams, jeigu tai ekonomiškai tikslinga, turėtų būti 

atliekamas konkurso keliu parenkant aptarnaujančias įmonės. 

2.7.3 Kombinuota šilumos ir elektros energijos gamyba 

Ne diskusine tvarka reikėtų pripažinti, kad elektros gamyba kogeneraciniame cikle yra 

centralizuoto šildymo sistemų egzistavimo pagrindas. Šis pagrindas mūsų šalyje pastoviai 

pažeidžiamas. Tą akivaizdžiai parodo visa energetikos raida po nepriklausomybės atstatymo.  

Sunkiai suvokiamos Nacionalinės energetikos strategijos nuostatos dėl šilumos gamybos 

kogeneraciniame cikle: ,,centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, vartojančiose gamtines dujas, turi 

būti palaipsniui įrengiamos termofikacinės elektrinės, galinčios gaminti elektros energiją, kurios 

kainą būtų konkurencinga Ignalinos AE gaminamos elektros kainai”. 

Jei čia Ignalinos AE gaminamos elektros kaina suprantama kaip gamybos kaina be 

pridėtinių išlaidų, susijusių su jo galios rezervo palaikymu, kas būtina jos saugiam darbui, tai tokį 

teiginį reikėtų laikyti nesusipratimu ekonomine prasme.  

Jeigu Ignalinos AE kaina apima ir pridėtines rezervo išlaidas, tai su ja lengvai galėtų 

konkuruoti Vilniaus ir Kauno termofikacinės elektrinės, jeigu joms būtų leidžiama dirbti šilumos 

apkrovimo režimu ir parduoti elektros energiją į nacionalinį elektros tinklą. 

Naujai statomų smulkių kogeneracinių jėgainių elektros gamybos kaina būtų aukštesnė, bet 

reikėtų įvertinti tai, kad jos galėtų tiekti elektrą žemesnės įtampos tinklą ir esminiai sumažintų 

elektros tiekimo nuostolius aukštos įtampos tinklais. 

Sekant Nacionalinės energetikos strategijos nuostatomis, rengiant šilumos įstatymą neretai 

naudojamos analogišką prasmę turinčios frazės: 

,,Esant naujų elektros gamybos pajėgumų poreikiui, pirmenybė teikiama kombinuotai 

šilumos ir elektros gamybai” 

,,Vyriausybė nustato elektros energijos supirkimo iš kogeneracinių jėgainių tvarką, 

atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti efektyvią šių jėgainių šiluminę apkrovą”. 

Šios frazės reiškia, kad įteisinama LRV galimybė remti vienos, tegul ir didžiausios 

elektrinės įmonės interesus darant didžiulę žalą visam šilumos ūkiui. Taigi laikantis socialinio 

teisingumo principo, šilumos ūkio patirta žala turėtų būti kompensuojama ir per kogeneraciniame 

cikle pagamintos elektros energijos kainą. 

Rekomenduojama, kad elektros, pagamintos ŠTĮ įrenginiais kogeneraciniame cikle, 

realizavimas būtų įteisintas atitinkamomis nuostatomis, apimančiomis ir kitų įstatymų pataisas. 

 Savivaldybių energetikos plėtros planai turėtų būti grindžiami kompleksinių poreikių 

energijai planavimu, paremtu integruoto planavimo principais ir apimti ne tik šilumos, bet ir kitų 

energijos rūšių poreikių bei jų tenkinimo būdų planavimą, įskaitant kurą, elektros energiją, taip pat 

energijos tausojimo priemones. Toks planavimas ir planų įgyvendinimas galimas tuo atveju, jei 

energetinių paslaugų vartotojai galės nuspręsti ar jiems naudingiau yra pasigaminti elektrą ir šilumą 

savo mieste, ar pirkti iš kitų gamintojų, pasinaudojant Nacionaliniais elektros perdavimo tinklais. 



Lietuvos energetikos institutas S1/19-116.1.1-G-V:01 

Regionų energetikos plėtros laboratorija  

 42 

 

 Dabartinė įstatyminė bazė ne tik užblokuoja naujų kogeneracinių jėgainių, kurios ypač 

reikalingos šilumos ūkio atgaivinimui, plėtrą, bet ir neleidžia efektyviai panaudoti esamų 

galingumų. 

Lietuvoje pagrindinis rezervas pirminės energijos vartojimo efektyvumui padidinti yra 

Kauno ir Vilniaus TE. Kauno TE šiuo metu yra 3 veikiančios turbinos 12, 60 ir 110 MW galios, o Vilniaus 

TE dvi turbinos 24 ir du 360 MW galios turbogeneratoriai. Statistiniai duomenys rodo, kad nagrinėjamu 

laikotarpiu jos buvo nepilnai apkrautos Kadangi elektra bendru atveju gali būti sugeneruota 

kogeneraciniame cikle ( Ete) taip ir atskirai kondensacinėje elektrinėje (Eke), ar įvesti termofikacijos laipsnio 

sąvoką, apibrėžiamą kaip elektros pagamintos termofikaciniame cikle Ete santykį su visu nagrinėjamoje 

sistemoje sugeneruotu elektros kiekiu: 
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Šių jėgainių termofikacijos laipsnis xt buvo labai sumažėjęs 1993 m. ir tik nuo 1997 m. 

pasiekė 10% reikšmę (2.17 pav.). 
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2.17 pav. Termofikacijos laipsnio xt kitimo dinamika Kauno (1) ir Vilniaus (2) TE 

Dėl blogo Kauno ir Vilniaus TE panaudojimo šilumos gamybai kogeneraciniame cikle 

pilnai neišnaudotos visos pirminio kuro tausojimo galimybės. Atlikti skaičiavimai rodo, kad 

Vilniaus ir Kauno TE panaudojimas pagal šiluminio apkrovimo grafiką galėjo sutaupyti pirminio 

kuro sąnaudas kasmet beveik po 6%. Šį kuro kiekį reikėtų vertinti kaip neišnaudotas pirminio kuro 

tausojimo galimybes. Šiuose skaičiavimuose tik panagrinėta dviejų pagrindinių TE galimybės 

pirminio kuro tausojimui. 

Lieka didžiulis pirminės energijos tausojimo rezervas įrengiant mažos galios TE kitų miestų 

centralizuoto šildymo sistemose, nors jų panaudojimo galimybės dėl didelių investicijų yra ribotos. 

 Šilumos ūkio įstatymas ne tik turėtų įteisinti galimybę dirbti kogeneracinėms jėgainėms 

pagal šiluminio apkrovimo grafiką, bet ir nustatyti kas turėtų padengti nuostolius, kurie susidaro 

šilumos ūkiui nesudarant tokių galimybių. 

 Šių nuostatų įteisinimas gali pareikalauti kitų jau priimtų energetikos įstatymų pataisų. 
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2.7.4 Šilumos pagamintos iš atsinaujinančių, vietinių ir atliekinių energijos šaltinių 

supirkimo skatinimas 

Nagrinėjant šį klausimą visų pirma reikia apibrėžti atsinaujinančių ir vietinių  energijos 

šaltinių sąvoką. 

Visų pirma šios energijos rūšys šilumos gamybos požiūriu pagal savo energetinį potencialą 

turi būti skirstomos į dvi kategorijas: 

 energijos šaltinius, kurių energetinis potencialas leidžia juos tiesiogiai panaudoti 

šildymo reikmėms (t.y. jie be papildomos energijos suteikimo gali būti panaudoti 

šildymo poreikiams prie 70-120 
o
C), 

 žemo potencialo energijos šaltinius, kurių panaudojimas yra susijęs su papildomu 

aukšto potencialo energijos panaudojimu. Šiai kategorijai priskirtini įvairūs 

šilumos siurbliai bei kiti įrenginiai skirti atliekinės energijos potencialo 

padidinimui. Šiuos įrenginius reikėtų priskirti prie priemonių didinančių aukšto 

potencialo energijos panaudojimo apšildymo reikmėms efektyvumą. 

Tik atsižvelgiant į šias kategorijas būtų galima kalbėti apie atitinkamas skatinimo 

priemones. 

Kadangi Lietuvoje nėra nei pigios perteklinės elektros, nei gamtinių dujų ar kito kuro, kuris 

leistų žemo potencialo atliekinę energiją panaudoti apšildymo reikmėms, skatinimo politika turėtų 

būti skirta pakankamo šildymo reikmėms potencialo vietinių, atliekinių bei atsinaujinančių 

energijos išteklių skatinimui. Žemo potencialo  energijos panaudojimą turėtų apspręsti ekonominiai 

jo panaudojimo rodikliai. 

Durpių kuro panaudojimo skatinimą turėtų apspręsti šie faktoriai: 

 paruošti eksploatacijai ir naudojami durpynai mineralizuojasi, taigi jų efektyviai 

nepanaudojant prarandamas nacionalinis turtas, 

 eksploatuojami arba jau išeksploatuoti durpynai gali būti rekultivuojami ir 

panaudoti greitai augantiems energetiniams augalams, 

 visos pasaulio valstybės esant sunkiai energetikos būklei remiasi tuo, kad 

vietinių energijos išteklių panaudojimas gerina šalies mokamąjį balansą. 

Jeigu valstybės politika būtų vietinės, atliekinės ir atsinaujinančios energijos panaudojimo 

skatinimas, tai ji turėtų kontroliuoti ir užtikrinti šiai veiklai skirtų investicijų efektyvumą ir tuo 

pagrindu harmonizuoti tų šaltinių panaudojimo plėtrą. Šiame procese, sekant ES pavyzdžiu, galėtų 

būti net tam tikra prasme pažeidžiami laisvos rinkos santykiai, superkant iš tokios energijos šaltinių 

pagamintą elektrą aukštesnėmis nei rinkos kainomis. Toks elektros supirkimo mechanizmas, 

atitinkantis ES direktyvų nuostatas, buvo pasiūlytas pagal PHARE programą parengtame Energijos 

taupymo įstatymo projekte [86]. Lietuvoje kol kas toks skatinimas taikomas tik iš atsinaujinančių 

energijos šaltinių mažose jėgainėse pagamintai elektrai. 

Toks elektros supirkimo mechanizmas paremtas valstybės reguliuojamų supirkimo kvotų 

principu. 

Pagal tai, kas išdėstyta, rengiamam Šilumos įstatymui priimtina nuostata: 

,,Valstybė ir savivaldybės sudaro palankias sąlygas iš atsinaujinančių energijos šaltinių 

ir biokuro pagamintos šilumos supirkimui centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms”. 

Tačiau visiškai nepriimtinas šios nuostatos papildymas: 

,,Jeigu tokia šiluma superkama ne savivaldybės reguliuojamoms centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemoms ir šių sistemų savininkas dėl to patiria žalą, ją kompensuoja 

valstybė arba savivaldybė”. 

Pastarasis teiginys įteisintų galimybę įmonių savininkams daryti žalą įmonei ir dirbtinai 

sukelti šilumos kainas. Tai jis turėtų būti suredaguotas taip: 
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,,Jeigu tokia šiluma būtų superkama kitų institucijų sprendimu ir dėl to centralizuoto 

šilumos tiekimo sistema patirtų žalą, ją privalo kompensuoti sprendimą priėmusi 

institucija”. 

Įstatyme taip pat turi būti aiškiai apibrėžtos vietinės, atsinaujinančios ir atliekinės energijos 

panaudojimo skatinimo sąlygos bei jų suteikimo tvarka. 

 Dabartinėje ekonominėje situacijoje kol kas vyksta tik medienos kuro panaudojimo plėtra, 

modernizuojant esamus arba statant naujus katilus jo deginimui. 

 Investicijų panaudojimo efektyvumas medienos panaudojimo sektoriuje iš esmės niekada 

nebuvo tyrinėtas ir net nėra už tai atsakingos institucijos. Tuo tarpu neretai kyla abejonės dėl tokių 

investicijų panaudojimo efektyvumo. 

 Atlikta analizė rodo, kad Lietuvos sąlygomis būtų patrauklios ir investicijos modernių 

kogeneracinių jėgainių dirbančių vietiniu  kuru, statyba. 

Šiuo atveju iškiltų būtinybė organizuoti vietinio kuro gamybą, t.y. būtų sukurtos naujos 

darbo vietos.  

Investuojant į 7,5/15 MW termofikacinio bloko statybą 40 mln. Lt projekto vidinė grąžos 

norma esant elektros pardavimo kainai 16 cnt/kWh tebūtų apie 3%. Jei vietinio kuro energijos 

vieneto kaina būtų ta pati kaip ir gamtinių dujų įmonės veiklos vidinė grąžos norma nuo 4,8% 

išaugtų iki 7% ir sudarytų rimtą pagrindą šilumos kainų augimo stabilizavimui (2.18 pav.). Beje, 

elektros energijos pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimą tokia kaina užtikrina 

dabartinis Lietuvos energetikos įstatymas. Galimybė pirkti vietinį kurą apie 20% mažesne nei 

gamtinių dujų kaina yra pakankamai reali, todėl galima tikėtis ir geresnių ekonominių rodiklių. 

Atlikta analizė rodo, kad modernių termofikacinių jėgainių, veikiančių atsinaujinančių ir 

vietinių išteklių (biomasės, atliekų pagrindu) statybą šiuo metu riboja pernelyg aukštos kapitalo 

kainos ir elektros rinkos neapibrėžtumas. Vienok atskirais atvejais tokių jėgainių statyba gali iš 

esmės pagerinti šilumos ūkio įmonių ekonominius rodiklius ir stabilizuoti šilumos kainų augimą.  
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2.18 pav. Modernaus termofikaicnio 7,5/15 MW bloko, dirbančio vietiniu kuru investicijų 

atsiperkamumo rodikliai 

 Todėl valstybė turėtų neatidėliotinai įvertinti vietinio kuro panaudojimo efektyvumą ir 

patikslinti valstybinės paramos prioritetus ateičiai. Tai turėtų atsispindėti ruošiamame Šilumos 

įstatyme. 

2.7.5 Šilumos supirkimas iš nepriklausomų gamintojų 

Nepriklausomas šilumos gamintojas – įmonė gaminanti ir tiekianti šilumą perdavimo 

tinklui, tačiau nesanti šilumos perdavimo tinklo savininko nuosavybe. 
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Nepriklausomų gamintojų šilumos supirkimas paprastai siejamas su trečiosios šalies 

priėjimo teise prie monopolinių tiekimo tinklu ir panaudojamas kaip svarbus ekonominis svertas 

paslaugų kokybės ir savikainos mažinimui. Rinkos sąlygomis trečiosios šalies priėjimas gali būti 

efektyviai reguliuojamas per ribinius šilumos gamybos kaštus bei atitinkamą licenzijų išdavimo 

tvarką. 

Šilumos gamybos sferos situacija Lietuvoje toli gražu neatitinka rinkos sąlygų. Visose 

šilumos ūkio įmonėse yra šilumos generavimo įrengimų perteklius. Instaliuota galia daugeliu atveju 

viršija maksimalius šilumos poreikius ne mažiau kaip du kartus. 

Taigi, pirmuoju žingsniu tvarkant šilumos ūkio teisinę bazę turėtų būti perteklinio 

(rezervinio) galingumo, kuris užtikrintų patikimą šilumos tiekimą nustatymas. Priėmus tokį 

nutarimą, šilumos ūkio įmonėse susidarytų gana daug nelikvidaus turto. Šio nelikvidaus turto našta 

neturėtų kristi vien tik ant šilumos vartotojų, todėl jis neturėtų būti nurašomas iš įmonių pelno, kaip 

to reikalauja įstatymai. Šis nelikvidus turtas, tai buvusios planinės ekonomikos pasekmė, ir 

atsakomybę už jį turėtų prisiimti valstybė. Toks atsakomybės prisiėmimas galėtų būti parama ir 

indėliu šilumos tiekimo kainų augimo stabilizavimui. Todėl šilumos įstatymu turėtų būti įteisinta 

nuostata: 

,,Šilumos tiekimo įmonių šilumos generavimo šaltinių rezervinis galingumas 

(instaliuota galia) neturi daugiau kaip 20% viršyti dabartinio realaus galios poreikio, 

perskaičiuoto į vidutines ilgametes Lietuvos klimatines sąlygas. Konkretus rezervinės 

galios dydis nustatomas ilgalaikiame miesto (rajono) šilumos ūkio plėtros plane. 

Esant perteklinei šilumos galiai, nelikvidūs įrenginiai įsigyti iki 1990 m. 

nurašomi be kompensacijos iš įmonės pelno nepriklausomai nuo dabartinės jų 

buhalterinės vertės. Nurašomų įrenginių buhalterinės vertės dydžiu gali būti 

mažinamas įmonės akcinis kapitalas”. 

Ši įstatymo nuostata galėtų būti įgyvendinta per 1 metus nuo šilumos įstatymo įsigaliojimo. 

Teisininkai turėtų duoti išvadą apie tai ar dalis šios nuostatos nereikalauja kitų galiojančių įstatymų 

pakeitimo. 

Antruoju žingsniu Šilumos įstatymas turėtų aiškiai apibrėžti bazinę šilumos supirkimo 

kainą. 

Reikėtų skirti dvi šilumos supirkimo kainas: 

 baziniam apkrovimui (vasaros apkrovimo lygiu), 

 sezoniniam bei pikiniam apkrovimui. 

Šios kainos turėtų būti pagrįstos vidiniais įmonės planavimo duomenimis ir jas turėtų 

kasmet tvirtinti šilumos tiekimo įmonės valdyba. Jos turėtų būti viešai skelbiamos. 

Nepriklausomų šilumos gamintojų atžvilgiu šilumos įstatymas turėtų įteisinti nuostatą, kad 

jų šilumos supirkimas neturi bloginti esamos šilumos tiekimo įmonės būklės. Tai reikštų, kad 

šilumos tiekimo įmonės, turinčios pakankamus rezervinius šilumos gamybos pajėgumus galėtų 

supirkti tik mažesne nei patvirtinta bazinė šilumos kaina vasaros ar šildymo sezono režimui. Ši 

supirkimo kaina neturėtų viršyti šilumos gamybos kintamų kaštų (kuro kainos) ir galėtų būti 

sumažinta įmonės patiriamų nuostolių dydžiu dėl blogesnio pagrindinių fondų išnaudojimo. Tai 

reikštų, kad supirkimo kaina turėtų būti susieta su superkamos šilumos kiekiu. 

Šilumos tiekimo įmonei trūkstant gamybos pajėgumų arba išaugus šilumos poreikiui, turėtų 

būti skelbiamas konkursas, kuriame nepriklausomi gamintojai turėtų teisę pasiūlyti šilumą tiekimo 

įmonei mažesne, nei patvirtinta bazinė šilumos gamybos kaina. Tuo būtų išvengta bereikalingų 

kapitalo sąnaudų ir leistų šilumos tiekimo įmonėms gautą pelną panaudoti kaip šilumos gamybos, 

taip šilumos tiekimo efektyvumui didinti. 

Reziumuojant, galima rekomenduoti  į ruošiamą šilumos įstatymą įtraukti šias nuostatas: 

1. Įmonė, eksploatuojanti šilumos perdavimo tinklą, vykdo centralizuoto šilumos tiekimo 

operatoriaus funkcijas. 
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2. Šilumos tiekimo operatorius atsako už šilumos tiekimo patikimumą ir būtino (nustatyto) 

rezervo palaikymą. 

3. Bazinę šilumos kainą vasaros ir šildymo apkrovimui nustato ir viešai skelbia šilumos 

tiekimo įmonės valdyba. 

4. Iš nepriklausomų gamintojų šiluma superkama viešo konkurso tvarka: 

a. esant pakankamiems šilumos tiekimo įmonės pajėgumams viršutinė šilumos 

supirkimo kainos riba nustatoma pagal įmonės išlaidas kurui, išskaičiuojant 

patiriamus nuostolius dėl blogesnio pagrindinių fondų išnaudojimo, 

b. trūkstant šilumos generavimo pajėgumų, įmonė privalo supirkti trūkstamą 

šilumos kiekį, siūlomą žemesne kaina nei nustatyta bazinė šilumos kaina. 

5. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos operatorius pagal šilumos poreikius privalo 

nustatyta tvarka supirkti šilumos tinklui nepriklausomų gamintojų parduodamą šilumą, 

atitinkančią kokybės, tiekimo patikimumo bei aplinkosauginius reikalavimus ir siūlomą 

žemesne kaina už tam tinklui nustatytą šilumos supirkimo kainą. 

6. Šilumos tiekimo įmonės ir nepriklausomų gamintojų tarpusavio santykiai grindžiam 

šilumos pirkimo sutartimis. 

2.8. Kainodaros principai ir kainos 

Nepretenduojant į gilesnę šilumos kainodaros reformą, būtų galima sutikti su Ūkio 

ministerijos siūlomais kainodaros principais išmetus teiginius susijusius su šilumos paskirstymu 

daugiabučiuose namuose (vartotojo teritorijoje). Tuo dar kartą būtų pabrėžiama, kad šilumos tiekėjo 

funkcijos apribojamos daugiabučio namo įvadu, kuriame įrengta pilna šilumos apskaita. Žemiau 

pateikiama Ūkio ministerijos siūlomi kainodaros principai centralizuotam šilumos tiekimui su 

atitinkamais komentarais. 

1) Valstybė reguliuoja centralizuotai tiekiamos šilumos kainas. 

Ši nuostata jau dabar nesuderinta su nuostatomis, kurios siūlomos naujame Energetikos 

įstatymo projekte ir kur iš esmės siūlomos šilumos kainų liberalizavimo idėjos. Taigi ši 

nuostata dar diskutuotina. Ji turėtų būti susieta su šilumos kainų komercializacijos eiga. 

2) Centralizuotai tiekiamos šilumos kainodara grindžiama tiekėjo būtinomis (valstybės 

normuojamomis) išlaidomis šilumos gamybai (pirkimui), perdavimui, šilumos ir karšto 

vandens paskirstymui ir apskaitai. 

Ši nuostata neapima būtinų išlaidų, kurios reikalingos valstybės priskirtų ilgalaikių 

įsiskolinimų padengimui bei kitų valstybės įpareigojimų vykdymui, nesuteikiant jiems 

reikalingų finansinių šaltinių. 

3) Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose per metus šilumos tiekimas yra didesnis 

kaip 5 GWh, šilumos kainos skaičiuojamos atskiriant išlaidas gamybai (pirkimui) ir 

perdavimui. Šios kainos nustatomos kaip bazinės kiekvienai centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemai ir ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Tiekėjas, tiekiantis šilumą daugiau kaip 

vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, gali nustatyti ir taikyti vidutinę bazinę 

šilumos kainą, jei tiekimo sąnaudos atskirose sistemose skiriasi ne daugiau kaip 25%. 

Bazinės kainos kasmet perskaičiuojamos pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos patvirtiną metodiką. Visais atvejais perskaičiuojant kainas, nustatomi tiekimo 

efektyvumo didinimo rodikliai. Kainų perskaičiavimą atlieka tiekėjas savarankiškai pagal 

Komisijos iš anksto nustatytus parametrus ir pateikia derinimui. Kainas derina Komisija, 

kuri taip pat  turi teisę vienašališkai nustatyti reguliuojamąsias kainas, jeigu šilumos įmonės 

nesilaiko reguliuojamųjų kainų nustatymo reikalavimų. Savivaldybei pareikalavus, derinimo 

ir kainų nustatymo funkcijos gali būti perduotos jai, bet ne trumpesniam kaip 5 metų 

laikotarpiui. Jeigu savivaldybė, vienašališkai nustatydama kainas, neįtraukė visų 
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ekonomiškai pagrįstų sąnaudų ir padarė žalą šilumos tiekimo įmonei, tuos nuostolius ji turi 

padengti iš savo lėšų. 

Ši nuostata galėtų būti priimtina tik su sekančiomis redakcinėmis pataisomis: 

 bazinė šilumos gamybos kaina turėtų būti nustatoma vasaros ir apšildymo sezonui, į 

pastarąsias įtraukiant ir išlaidas reikalingas šilumos gamybos rezervo palaikymui, 

 vienodos vidutinės kainos taikymas atskiroms centralizuoto šildymo sistemos 

prieštarautų žemiau pateiktam 7 punktui, 

 paskutinis nuostatos sakinys po žodžių ,,Jeigu savivaldybė” turėtų būti papildytas 

intarpu ,,ar Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija”. 

4) Centralizuotai tiekiamos šilumos kainas vartotojams turi sudaryti atskiros dedamosios 

šilumos energijai ir šiluminei galiai (šildymo sezono laikotarpiu). Kainos taip pat gali turėti 

ir kitas dedamąsias. Kainos diferencijuojamos pagal vartotojų grupes, šilumos vartojimo 

būdus ir apimtis, šilumos kokybę, vartojimo sezoniškumą ir periodiškumą bei apskaitos 

būdus. 

Ši nuostata nėra korektiška. Ji visiškai nesuderinta su energijos tausojimo skatinimo 

principais. Reikėtų vieną kartą nedviprasmiškai įteisinti energiją tausojančios kainodaros, 

paremtus dvinarių tarifų įvedimu principus. 

5) Vartotojai atsiskaito už patiektą šilumos energiją pagal įvadinių šilumos apskaitos prietaisų 

rodmenis. 

Šiai nuostatai reikalinga nuoroda į šilumos apskaitos taisykles, kurios tvirtina Ūkio 

ministerija, nustatant jų suderinimo terminus su rengiamu šilumos įstatymu. 

6) Visi šilumos vartotojai, laiku neatsiskaitę už patiektą šilumą, privalo mokėti delspinigius. 

Dėl šios nuostatos reikėtų panaikinti atitinkamą nutarimą, kuris atleidžia iš valstybės ir 

savivaldybių biudžeto finansuojamas organizacijas nuo delspinigių mokėjimo ir nurodyti 

kas  ir kada nustato delspinigių mokėjimo tvarką. 

7) Kryžminis subsidijavimas tarp šilumos vartotojų grupių yra draudžiamas. 

Tai nuostata pilnai atitinkanti rinkos ekonomikos principus. Atsižvelgiant į šį principą turėtų 

būti peržiūrėta ne tik ši šilumos ūkio koncepcija, bet ir kiti galiojantys poįstatyminiai aktai. 

Jeigu šie kainodaros principai būtų įteisinti šilumos įstatymu, tai reikėtų tikėtis, kad 

analogiški principai būtų panaudoti ir šilumos paskirstymo veiklai daugiabučiuose namuose. Juos 

būtų galima suformuluoti kaip rekomendacijas kitų įstatymų papildymui. Visų prima reikėtų 

įsigilinti į Ūkio ministerijos siūlomus kainodaros principus šilumos paskirstymui daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose namuose. Žemiau pateikiame paredaguotus šios kainodaros principus: 

1. Valstybė reguliuoja šilumos paskirstymo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose 

paslaugų maksimalias kainas. 

2. Šilumos paskirstymo kainodara grindžiama paslaugų tiekėjo būtinomis (valstybės 

normuojamomis) išlaidomis šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatacijai 

daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Daugiabučių gyvenamųjų namų šiluminės 

įrangos modernizacijos išlaidos turi būti grindžiamos rinkos santykiais ir šalių 

sutartimis. Jos negali būti įtraukiamos į valstybės normuojamas išlaidas, išskyrus 

išlaidas būtinajai daugiabučio gyvenamojo namo šiluminės įrangos modernizacijai. 

3. Šilumos paskirstymo paslaugų maksimalios kainos nustatomos sudedant šilumos ir 

karšto vandens paskirstymo, apskaitos ir daugiabučių namų šiluminės įrangos 

eksploatacijos maksimalias kainas. 

Nesunku pastebėti, kad daugiabučių namų šilumos paskirstymo kainodarai siūloma žymiai 

liberalesni principai negu šilumos tiekimui. Kartu šiomis nuostatomis pripažįstama, kad buvusi 

teisinė bazė ir kainodaros principai per dešimtį metų neišsprendė daugiabučių namų šilumos 

paskirstymo problemų, nors tam buvo skirtos didelės investicijos. Tai dar kartą patvirtina, kad šios 

problemos turėjo ir turi būti sprendžiamos atskirais įstatymais. 
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2.9. Šilumos tiekimas ir paskirstymas daugiabučiuose gyvenamuose namuose 

Šiuo metu tai yra viena iš aštriausių ir skaudžiausių problemų, kurias galima pradėti spręsti 

tik tvarkant teisinę bazę. 

Atrodo, kad pirmieji teisiniai žingsniai šioje srityje jau padaryti: 

 priimtas ir galioja Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, kuriame 

numatyta, kad daugiabutį namą, kuriame neįkurta bendrija, administruos 

savivaldybių paskirtas arba vartotojų pasirinktas administratorius, 

 įsigaliojo naujas Civilinis kodeksas, kuriame “Prievolių teisės” IV dalies XXIII 

skyriaus septintame skirsnyje 6.383 straipsnyje apibrėžtos vartotojo sąvokos. 

Civilinis kodeksas išskiria buitinio vartotojo kategoriją, su kuriuo šilumos 

energijos, karšto ir šalto vandens pirkimo-pardavimo sutartis gali būti sudaroma 

ir nesant tiesioginės šių energijos išteklių apskaitos tarp tiekėjo ir vartotojo, 

 įteisinta, kad šilumos tiekimo įmonė, tiekianti šilumą daugiabučio namo 

buitiniams vartotojams, yra atsakinga už namo šilumos ir karšto vandens 

paskirstymo įrangos tinkamą techninę būklę ir saugų naudojimą (Civilinio 

kodekso 6.387 straipsnis). 

Taigi rengiamas Šilumos įstatymas pirmiausia turėtų būti suderintas su esamomis įstatymų 

nuostatomis ir tik iškilus būtinybei siūlyti pataisas jau galiojantiems įstatymams. 

Daugiabučių namų bendrijų įstatymas leidžia bendrijoms eksploatuoti daugiabučių namų 

įranga. Jeigu šiuo įstatymu nustatytos nepakankamos administratoriaus teisės ar nepakankama jo 

atsakomybė reikėtų siūlyti atitinkamus pakeitimus Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymui. 

Šiai kategorijai galėtų būti priskirtos Ūkio ministerijos parengtos koncepcijos nuostatos: 

1. Neleidžiama atjungti nuo centralizuotos šilumos tiekimo daugiabučio gyvenamojo namo 

atskirus butus ar patalpas, o suderinus su savivaldybe, galima atjungti tik visą namą. 

Viso daugiabučio gyvenamojo namo aprūpinimas šiluma vykdomas tik pagal vieną 

pagrindinį šilumos tiekimo būdą. 

2. Butų ir patalpų savininkai, vadovaudamiesi šilumos tiekimo sutartimis, privalo įleisti į 

jiems priklausančias patalpas šilumos paskirstytojo įgaliotus atstovus pagal jų prašymą 

namo šilumos tiekimo sistemos priežiūros, eksploatavimo darbams atlikti. 

3. Skundai dėl aptarnavimo kokybės pirmiausia teikiami šilumos tiekimo įmonei. Gavus 

nepatenkinamą atsakymą, skundai teikiam licenciją išdavusiai institucijai.  

4. Daugiabučiuose gyvenamuose namuose šilumos ir karšto vandens paskirstymo sistemos 

ir įranga modernizuojama dviem lygiais: 

 Būtinoji (minimali) modernizacija, atliekama privaloma tvarka tuose 

gyvenamuosiuose namuose, kurių šilumos ir karšto vandens paskirstymo 

sistemos ir įranga netenkina būtinųjų techninių reikalavimų (nustatomų 

poįstatyminiu aktu). Šią modernizaciją organizuoja šilumos tiekėjas konkurso 

tvarka, jos finansavimas vykdomas iš šilumos paskirstymo tarifo, jai nereikia 

butų ir patalpų savininkų sutikimo. Komentaras: ši modernizacija apjungia 

techninių priemonių ir įrengimų minimumą, be kurių sistema pripažįstama 

netinkama normaliai eksploatacijai. 

 Išplėstinė modernizacija pagal butų ir patalpų savininkų pageidavimą ir 

finansuojama iš jų lėšų pagal atskirą sutartį. 

5. Draudžiama nukreipti išieškojimą į įsiskolinusio buitinio vartotojo būstą, jeigu vartotojui 

prieš tai nebuvo atjungtas šilumos tiekimas ir nuo atjungimo nepraėjo nustatytas 

laikotarpis. Būsto savininkas šilumos tiekėjo įgalioto atstovo reikalavimu privalo jį 

įleisti į būsto savininkui priklausančias patalpas šilumai atjungti. 

Visų pirma šiose nuostatose naudojama šilumos tiekėjo butui ar patalpoms sąvoka yra  

klaidinanti ir turi pretenzijų į centralizuotą šilumos tiekimą atskiriems butams, kas žinoma galėtų 



Lietuvos energetikos institutas S1/19-116.1.1-G-V:01 

Regionų energetikos plėtros laboratorija  

 49 

 

būti, jeigu kiekvienas butas turėtų pilną šilumos apskaitą. Šiose nuostatose ,,šilumos tiekėjas” 

keistinas į ,,administratorių”, kuris eksploatuodamas ar prižiūrėdamas daugiabučių namų šilumos 

paskirstymo įrangą, automatiškai tampa šilumos tiekėju atskiriems butams. Teisininkai turėtų 

patikrinti, ar ,,šilumos tiekimo įmonė” adekvačiai suprantama minėtame Civilinio kodekso 6.387 

straipsnyje. 

Šilumos tiekimo įmonės galėtų dalyvauti daugiabučių namų šildymo įmonės priežiūroje ar 

remonto darbuose bendrai nustatyta tvarka su kitomis specializuotomis tokių paslaugų įmonėmis. Ši 

veikla buhalterinėje apskaitoje šilumos tiekimo įmonėje turėtų būti įvardinta kaip ,,kita veikla”. 

Atskira problema tampa daugiabučių namų šilumos punktų modernizavimas. Atsisakant pasenusių 

grupinių boilerinių, daugiabučių namų šilumos punktuose įrengiami vietiniai karšto vandens 

ruošimo įrenginiai. Kai kurių savivaldybių valdybos priima sprendimus ir sudaro sutartis su lizingo 

bei rangos įmonėmis dėl daugiabučių namų šilumos punktų modernizavimo, pažeidžiant 

galiojančius įstatymus [39, 86, 87]. Aplinkos ministerija nurodo, kad daugiabučių namų šilumos 

punktai yra šių namų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, jų rekonstrukcija galima tik šios 

nuosavybės dalyviams sutikus [88]. Teisinis nesusipratimas gali kilti ir dėl to, kad modernizuoti 

šilumos punktai yra laikomi juos montavusių įmonių nuosavybe, o patalpos joms įrengti 

neišnuomojamos. 

2.10. Šilumos tiekimo įmonės veiklos apskaita, licencijos, viešumas ir kontrolė 

Ūkio ministerijos paruoštos koncepcijos nuostatos reglamentuojančios šilumos tiekimo 

įmonės veiklos apskaitą, licencijas, viešumą yra priimtinos: 

Apskaita 

1. Jeigu šilumos perdavimo tinklą eksploatuojanti įmonė, tiekianti per metus daugiau kaip 

5 GWh šilumos, vykdo šilumos gamybą ir paskirstymą, tokioje įmonėje vedama atskira 

išlaidų apskaita šilumos gamybai, perdavimui ir paskirstymui. 

2. Jeigu viena įmonė eksploatuoja daugiau kaip vieną centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemą, kiekvienai sistemai vedama atskira išlaidų apskaita. 

Licencijos 

1. Šilumai perdavimo ir paskirstymo įmonės privalo turėti atitinkamas licencijas. Šis 

reikalavimas netaikomas šilumos gamintojams, parduodantiems šilumą centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemoms. 

2. Šilumos tiekimo licencijas įmonėms, tiekiančioms daugiau kaip 5 GWh šilumos per 

metus, išduoda Komisija, o mažesnėms įmonėms – savivaldybės, dalyvaujant Komisijos 

atstovui. Jeigu savivaldybė pati derina centralizuotai tiekiamos šilumos kainą su 

tiekėjais, ji išduoda ir šilumos tiekimo licencijas. 

 

Veiklos viešumas 

Šilumos gamyba ir perdavimu užsiimančių įmonių duomenys apie sąnaudas turi būti vieši 

nepriklausomai nuo įmonių nuosavybės ar valdymo formos. 

Svarbi veiklos viešumo užtikrinimo sąlyga būtų informacijos surinkimo sistemos sukūrimas 

bei viešas informacijos skelbimas. 

Dvinaris šilumos tarifas, susidedantis iš pastovios ir kintamos tarifo dalies turėtų būti 

taikomas visiems šilumos vartotojams. Reikalinga, kad tokio tarifo įvedimas būtų suprantamas ir 

naudingas vartotojui. Dar geriau, jei būtų parengti ir paskelbti vienanariai ir dvinariai tarifai, ir 

vartotojas galėtų pasirinkti. 

Veiklos kontrolė 
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Kontrolės teisės gali būti suteiktos Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, taip 

pat Vyriausybės nustatyta tvarka ir Nacionaline vartotojų apsaugos tarybai ar kitoms šilumos 

vartotojus atstovaujančioms institucijoms. 

Diskutuotina nuostata dėl veiklos kontrolės. Energetikos įstatymu kontrolės teisės jau dabar 

yra suteiktos Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Tuo tarpu Nacionalinės vartotojų 

apsaugos tarybos sukūrimo būtinumas yra diskutuotinas. 

Užsienio patirtis rodo, kad vartotojų teisių apsaugos struktūros energetikoje gali būti 

formuojamos prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės energetikos 

inspekcijos teritorinių padalinių. 

Valstybinės svarbos objektai energetikoje 

Energetikos sąsajos su kitomis ūkio šakomis yra pernelyg sudėtingos, kad būtų įmanoma 

aiškiai atskirti kurie objektai turi valstybinę svarbą. 

Viename iš Šilumos įstatymo projekto variantų (2001.05.02 versija) valstybinės svarbos 

energetikos objektams siūloma priskirti: 

 elektros energijos gamybos įrenginius, kurių galia didesnė nei 50 MW, 

 elektros perdavimo tinklus bei jų priklausinius, jeigu įtampa 110 kW ir didesnė, 

 magistraliniai dujotiekiai, didesnės kaip 25 mln. m
3
 gamtinių dujų talpyklos; 

 suskystintųjų gamtinių dujų importo terminalai, magistraliniai naftotiekiai ir 

produktotiekiai, 

 naftos perdirbimo įrenginiai, kurių galingumas daugiau nei 50000 tonų per 

metus, 

 didesni kaip 10000 m
3
 naftos ir naftos produktų terminalai bei talpyklos, 

panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos,  

 energetikos objektai, kurių svarbą valstybei pripažįsta Vyriausybė. 

Paskutinė objektų kategorija nėra korektiškai apibrėžta, todėl ją reikėtų papildyti priedu ,,ir 

dalyvauja to objekto statybos finansavime”. 

Atskirai reikėtų patikrinti kaip toks apibrėžimas derinasi su Statybos bei Teritorijų 

planavimo įstatymais. 

Taikant tokią energetikos objektų klasifikaciją būtina aiškiai apibrėžti kas yra magistraliniai 

tinklai. Minėtame įstatymo projekto variante pateikiami šie apibrėžimai: 

Magistraliniai naftotiekiai, produktotiekiai – aukšto slėgio vamzdynai, su jais susiję 

statiniai ir įrengimai naftai, naftos produktams iš verslovių perduoti į naftos, naftos produktų 

terminalus bei talpyklas arba į naftos perdirbimo įrenginius, 

Magistraliniai dujotiekiai – aukšto slėgio vamzdynai, su jais susiję statiniai ir įrenginiai 

gamtinėms dujoms ir verslovių perduoti į gamtinių dujų talpyklas, miestų bei gyvenviečių 

skirstomuosius tinklus arba dujas naudojančius įrenginius iki gamtinių dujų skirstymo stočių 

imtinai. 

2.11. Vartotojų atsijungimo/prisijungimo problemos 

Šilumos tiekimo būdo pasirinkimas neretai yra siejamas su Konstitucija, kurios 18 

straipsnyje teigiama, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Tačiau, tos pačios Konstitucijos 

28 straipsnis teigia, kad įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus 

privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir 

laisvių. 

Reikalingas aiškus atsakymas kodėl apsirūpinimo šiluma problemos išaugo iki žmogaus 

konstitucinių teisių lygio.  

Bandymas rasti šių problemų paaiškinimo vien tik negeriausio paveldo – neefektyvių 

centralizuoto šildymo sistemų trūkumais būtų bevaisis. Vis tik centralizuoto šilumos tiekimo 
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sistemų pagrindinių fondų vertė sudaro daugiau kaip 1 mlrd. Lt. Centralizuotai šiluma tiekiama 

beveik 60% šalies gyventojų. Masinis atsijungimas nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemų 

turėtų katastrofiškas pasekmes šilumos ūkiui. Naujų decentralizuotų šildymo sistemų sukūrimas 

kainuotų ne mažiau 2-3 mlrd. Lt ir vargu ar jos būtų efektyvesnės. 

Iš kitos pusės kyla natūralus klausimas ar ekonomiškai tikslinga išlaikyti visas esamas 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemas. Atlikti tyrimai ir statistiniai duomenys rodo, kad visos 

centralizuotos šilumos tiekimo sistemos yra perteklinės tiek šilumos gamybos šaltinių, tiek šilumos 

tinklų pralaidumo atžvilgiu. Jos buvo projektuotos planuojamam miestų augimui pagal to meto 

ekonominius kriterijus. Šiuo metu vidutinis šilumos vartojimas tesudaro apie 50% projektinio 

vartojimo ir nedaug besiskiria nuo gretimų Europos šalių vartojimo lygio. Problemas paaštrino tai, 

kad per visą laikotarpį po Nepriklausomybės atkūrimo į šilumos ūkį nebuvo pritrauktos investicijos 

šilumos ūkio renovavimui bei pritaikymui prie mažėjančio vartojimo lygio. Viena iš kliūčių 

investicijų pritraukimui buvo šilumos ūkiui priskirti virš 400 mln. Lt įsiskolinimai, 

decentralizuojant šilumos ūkio valdymą. Jie sudarė apie 26,5% šilumos ūkio įmonių akcinio 

kapitalo, o tai reiškia, kad šilumos ūkio įmonės tuojau po valdymo decentralizavimo tapo 

nepatraukliomis investitoriams. 

Vienok pagrindinės priežastys, atbaidančios potencialius investuotojus – neaiški įmonių 

perspektyva tolydžiai mažėjant šilumos vartojimui, kainų reguliavimas, nepalanki konkurencinė 

aplinka. 

Užsienio šalyse vartotojų pasirinkimo teisė dėl šilumos tiekimo būdo pasirinkimo paprastai 

reguliuojama valstybės ekonominiais ir ekologiniais motyvais. 

Dažniausiai vartotojas turi teisę nevaržomai pakeisti pagrindinį šilumos tiekimo būdą ir kaip 

alternatyvas centriniam šildymui gali rinktis gamtines dujas, krosnių kurą, malkas ar medienos 

briketus, durpes naudojančių individualių katilų arba elektrinio šildymo ir šilumos siurblio 

alternatyvas. Šiose šalyse konkurencija tarp šilumos ir kuro tiekėjų vyksta reguliuojamoje rinkoje. 

Užsienio šalyse atskirų kuro rūšių naudojimo reguliavimui gana plačiai taikomi aplinkos 

taršos mokesčiai. 

Aplinkos taršai mažinti atskiros kuro rūšys yra apmokestinamos mokesčiais – energijos, 

CO2 mokesčiu. Dažniausiai apmokestinamas neatsinaujinantis kuras (dujos, mazutas, anglis). Tuo 

tarpu biokuras neapmokestinamas, taip skatinant jo naudojimą. 

Kai kurios šalys naudoja lengvatinių gamtinių dujų kainų  politiką gyventojams. Čekijoje, 

Slovakijoje, Vengrijoje, Graikijoje, Suomijoje gamtinės dujos parduodamos gyventojams beveik ta 

pačia, o kartais ir mažesne kaina negu įmonėms ir dideliems vartotojams. Kitose šalyse smulkiems 

vartotojams dujų kainos net keletą kartų didesnės nei stambiems vartotojams. Visa tai apsprendžia 

atskiros šalies situacija ir valstybės siekiai vykdyti vienokią ar kitokią politiką atskirų kuro rūšių 

naudojimo atžvilgiu. 

Lietuvoje šiuo metu susiklostė situacija, kai valstybinės Kainų ir energetikos veiklos 

komisijos nustatytos dujų kainos iš esmės skatina vartotojų atsijungimą nuo centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemų. Jeigu tai nėra valstybinės politikos tikslas, tai šilumos įstatymu turėtų būti 

nustatytos aiškios teisinės ir ekonominės gairės šio šalies ūkio funkcionavimui. 

Teisinės priemonės centralizuoto šilumos sistemų destrukcijos sustabdymui turėtų apimti 

šias nuostatas: 

1. Vartotojas turi teisę laisvai pasirinkti šilumos šaltinį tik tose miestų zonose, kuriose 

savivaldybės plane nėra priskirtos kuriam nors šilumos tiekimo būdui. 

2. Nesant savivaldybių patvirtinto šilumos tiekimo plano, savivaldybė turi teisę šio 

įstatymo nustatyta tvarka atidėti vartotojo prašymą pakeisti šilumos šaltinį įstatymu 

nustatytam laikotarpiui. 

3. Savivaldybės atsakingos už miesto planų parengimą, kuriuose pagal mažiausių sąnaudų 

principą būtų apibrėžtos zonos su nustatytais šilumos gamybos ar tiekimo būdais. 

4. Centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms draudžiama tiekti šilumą tiems vartotojams, 

kuriems jos tiekimo sąnaudos didina santykines šilumos tiekimo išlaidas visoje 
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sistemoje (didina tarifą visiems vartotojams). Alternatyva: vartotojai, kurių galutinio 

prisijungimo skaičiuotini trasos nuostoliai didesni nei vidutiniai šilumos tinklų nuostoliai 

apmoka šilumos tiekėjui realių ir vidutinių šilumos tiekimo nuostolių skirtumą. 

5. Vartotojai, kuriems dėl technologinių kliūčių neįmanoma ekonomiškai tiekti nustatytos 

kokybės šilumos, atjungiami nuo centralizuotos šildymo sistemos miesto (rajono) 

tarybos sprendimu. Savivaldybė savo sprendimu tokiems vartotojams gali suteikti 

kompensaciją kito šilumos šaltinio įrengimui. 

6. Draudžiama centralizuotos šilumos tiekimo pakeitimui į kitus šaltinius panaudoti 

valstybės remiamų fondų lėšas, jeigu tai nėra susiję su priverstiniu vartotojų atjungimu 

pagal savivaldybės patvirtintą planą. 

7. Savivaldybės turi teisę nustatyti lengvatas naujiems vartotojams, centralizuotam 

apšildymui skirtose miesto zonose, jeigu jų prisijungimas didina šilumos tiekimo 

efektyvumą ir mažina šilumos savikainą. 

8. Vartotojas, atsijungęs nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos pažeidžiant nustatytą 

tvarką, moka centralizuoto šilumos tiekimo įmonei pastovią šilumos tarifo dalį tol, kol 

šis pažeidimas nebus pašalintas, arba moka vienkartinį atsijungimo mokestį.  

9. Vartojimo sumažėjimas, įdiegiant šilumos taupymo priemones vartotojo pusėje turi būti 

kompensuojamos adekvačiomis priemonėmis tiekėjo pusėje (integruotas planavimo 

principas).  

Lygiagrečiai su šiomis teisinėmis priemonėmis turi būti formuojama adekvati valstybės 

ekonominė kainodaros politika: 

1. Turi būti siekiama, kad centralizuotai tiekiamos šilumos kaina nuo decentralizuoto 

apšildymo gamtinėmis dujomis nesiskirtų daugiau nei 10%. 

2. Turi būti panaikintas kryžminis subsidavimas tarp gamtinių dujų vartotojų, vartojančių 

dujas energetiniams ir technologiniams tikslams. 

3. Turi būti įvestas aplinkos taršos mokestis daugiabučiams namams, naudojantiems 

gamtines dujas apšildymo reikmėms centralizuoto šilumos tiekimo zonose. 

4. Turi būti parengta vartotojų prisijungimo/atsijungimo mokesčio nuo centralizuoto 

šilumos tinklo metodika. 

2.12. Energetikos įstatymo galimų pakeitimų įtaka šilumos ūkiui 

LRV 2001 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 149 reikalauja, kad nauja energetikos įstatymo 

redakcija teisiškai įformintų šilumos ūkio nuosavybės formų bei valdymo metodų pasikeitimus, ir 

būtų suderintas su LR Elektros energetikos įstatymu ir LR Gamtinių dujų įstatymu [45]. Tai reikštų, 

kad Lietuvos energetikos teisinė bazė pradedama formuoti iš apačios į viršų. 

Planuojama, kad naujoje Energetikos įstatymo redakcijoje bus papildyta sąvokomis, 

susijusiomis su energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų suderinimo su ES teisės aktais 

reikalavimais (,,Tiekimo saugumas”, ,,Valstybinės svarbos energetikos objektai”, ,,Ekstremali 

energetikos padėtis”, ,,Energijos perdavimas”, ,,Energijos skirstymas”, ,,Energijos tiekimas”) bei 

valstybės valdymo institucijų, įskaitant savivaldybes, funkcijos energetikos valdymo srityje [89]. 

Čia numatomi ir kiti nemažiau svarbūs pakeitimai apimantys sekančius klausimus:  

 Nacionalinės energetikos strategijos rengimo tvarkos reglamentavimas, 

 energetikos įmonių prievolės aprūpinant vartotojus energija, 

 energetikos įmonių prievolė savo veikimo teritorijoje prijungti vartotojų 

energetikos objektus, 

 VKEKK statusas, 

 energetikos valstybinės priežiūros objektas, 
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 informacijos, susijusios su energetikos veikla, pateikimo valstybinėms 

institucijoms tvarka,  

 energetikos įrenginių efektyvumo reikalavimai,  

 rezervinio kuro atsargų sudarymo principai, 

 energijos apskaitos įrengimo ir eksploatavimo prievolė energetikos įmonėms, 

 energijos tranzito reglamentavimas pagal Energetikos Chartijos nuostatas bei 

reikalavimus, 

 ekstremalios padėties energetikoje reglamentavimas 

 vartotojų lėšomis įrengtų energijos perdavimo ir paskirstymo įrenginių išpirkimo 

ir perdavimo atitinkamai energetikos įmonei tvarką. 

Susidaro įspūdis kad pagrindinės naujo energetikos įstatymo nuostatos bus nukreiptos 

veiklos liberalizacijos linkme. 

2.13. Bendros pastabos 

Šiame darbo skyriuje pateikti rengiamo Šilumos įstatymo pagrindinių nuostatų komentarai 

bei pagrindimas jau keletą kartų buvo panaudotas teikiant pastabas Ūkio ministerijos rengiamam 

įstatymo projektui ir susilaukė principinio ignoravimo. 

Čia aptartos šilumos įstatymo nuostatos galėtų būti panaudotos esminei ruošiamo Šilumos 

įstatymo redakcijai arba alternatyvinio varianto parengimui. 

Kai kurios šio darbo dalys galėtų būti naudingos Nacionalinės energetikos strategijos 

šilumos ūkyje įgyvendinimo plano parengimui. 

Šio skyriaus pagrindiniams teiginiams pritarė LRS iniciatyvinė grupė [90]. 
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3. CENTRALIZUOTO IR DECENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO 

KONKURENCINGUMO TYRIMAS 

3.1. Preliminarinis gamtinių dujų valstybinio kainų reguliavimo vertinimas 

Pagrindine energetikos problema šiandien tampa atskirų energetikos sektorių – elektros, 

dujų ir šilumos – veiklos subalansavimas. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos glaudžiai 

susijusios su dujų tiekimu. Apie pusę visų dujų sunaudojama centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemose. Kogeneracinėse jėgainėse šiuo metu pagaminama apie 10% visos šalyje pagamintos 

elektros energijos. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kogeneraciniame cikle teoriškai galėtų 

pagaminti tiek elektros, kurios pakaktų padengti visas Lietuvos elektros reikmes, nors praktiškai 

būtų neįmanoma suderinti šilumos ir elektros poreikių skirtumų įvairiais metų sezonais. 

Glaudus atskirų energetikos sektorių ryšys, nesant vieningos kainodaros politikos sukelia vis 

didesnes negatyvias pasekmes. 

Šios problemos ypač išryškėjo 2001 m. pavasarį AB ,,Lietuvos dujos” pateikus Valstybinei 

kainų ir energetikos kontrolės komisijai prašymą padidinti vidaus vartotojams gamtinių dujų kainas. 

Pagrindinė kainų padidinimo motyvacija buvo siejama su tuo, kad gamtinių dujų kainos ilgą laiką 

(apie 3 metus) nebuvo koreguojamos dėl vykstančios infliacijos, o importuotojai padidino gamtinių 

dujų kainą kertant sieną. Statistinių duomenų analizė rodo, kad pastaraisiais metais nei 

importuojamų, nei vidinių dujų kainų didelių svyravimų nebuvo (3.1 pav.). Veikiančios gamtinių 

dujų kainos nuo 1993 m. net mažėjo, kai palyginamomis 1996 m. kainomis vidutinis dujų tarifas 

beveik nekito. 
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3.1 pav. Gamtinių dujų tarifo dinamika 

 Susipažinus su AB ,,Lietuvos dujos” pateikta medžiaga, dėl kainų vartotojams didinimo, 

tenka pripažinti ekonominę būtinybę didinti dujų kainų lygį, didėjant importuojamų dujų kainai. 

Vertinant susidariusios situacijos priežastis pažymėtina, kad: 

 importuojamų gamtinių dujų kainų augimas buvo kompensuojamas tik nuostolių 

ir įsiskolinimų didinimu, tikintis, kad visos problemos bus sprendžiamos 
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vartotojų sąskaita ir nesiimant jokių esminių priemonių dujų tiekimo ir 

paskirstymo išlaidų mažinimui, 

 sukaupti bendrovės įsipareigojimai dėl nesubalansuotos kainodaros bei didelio 

nuolatinių vartotojų įsiskolinimo, siekiantys 400 mln. Lt, rodo bankrotinę įmonės 

būklę, 

 derinimui siūlomos gamtinių dujų kainos esminiai pažeis pramonės įmonių ir 

ypač šilumos ūkio įmonių, jau esančių gilioje finansinėje krizėje, interesus, 

 pateikta dujų kainų skaičiavimo metodika nesuderinta su Gamtinių dujų 

įstatyme, kuris įsigaliojo nuo 2001 m. liepos 1 d., nustatytais kainodaros 

principais. 

 Vertinant vidines gamtinių dujų kainas reikėtų pažymėti, kad valstybinio reguliavimo dėka 

kol kas palaikomas tik palyginti nedidelis kainų skirtumas tarp smulkių ir stambių vartotojų 

naudojančių dujas patalpų šildymui (3.2 pav.). Pažymėtina, kad gamtinių dujų kainų diferenciacija 

akivaizdžiai skiriasi nuo ES vidurkio. Ypač charakteringa tai, kad yra trūkis tarp buitinių ir 

pramoninių vartotojų pire 10 t m
3
 metinio dujų vartojimo. Artėjant prie ES vidurkio gamtinių dujų 

kaina smulkiems vartotojams turėtų šoktelėti apie 2 kartus. Lietuvoje gamtinių dujų kainas 

įvairioms vartotojų kategorijoms nustato dujų tiekėjai, o jų atitikimą patvirtintai kainų metodikai 

kontroliuoja ir kainas tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos komisija. 
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3.2 pav. Vidutinės gamtinių dujų kainos Lietuvoje ir ES vidurkio palyginimas įvairiose vartotojų 

grupėse 

 Galima tik kelti klausimą ar tokia gamtinių dujų kainų politika ir metodika atitinka valstybės 

interesus. 

 Mažiausia reikėtų diskutuoti dėl gamtinių dujų kainų valgio gamybai. Atsižvelgiant į tai, 

kad šiame sektoriuje sunaudojamų dujų kiekis nėra didelis, o jų kainų didinimas gali skaudžiai 

paliesti platų socialiai remtinų gyventojų sluoksnį, esminis jų keitimas nėra tikslingas. 

 Problemą sukelia gamtinių dujų kainos patalpų šildymo reikmėms, kur jos gali konkuruoti 

su centralizuotai tiekiama šiluma ar kito kuro rūšimis. Ši problema ypač išryškėja tuose miestuose, 

kur centralizuoto šildymo sistemos kurui naudoja tik gamtines dujas. Prie dabartinių gamtinių dujų 

kainų centralizuotos šildymo sistemos jau nebegali konkuruoti su decentralizuotu apšildymu (3.3 
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pav.). Egzistuojantis apie 20 Lt/MWh kainų skirtumas tarp centralizuoto ir decentralizuoto šilumos 

tiekimo yra stiprus ekonominis akstinas vartotojų atsijungimui nuo centralizuoto šildymo sistemų. 

Nesant paskelbtų gamtinių dujų tarifų prognozių, eilinis vartotojas gali pagalvoti, kad toks kainų 

skirtumas bus ilgalaikis ir pasijusti apgautas jeigu jo prognozės nepasitvirtintų. Galima laukti, kad 

artėjant prie ES charakteringų vidutinio gamtinių dujų kainų santykio, jau 2005 m. decentralizuoto 

ir centralizuoto apšildymo kainos susilygintų, o vėliau taptų gerokai aukštesnėmis. Problemos 

nebūtų jeigu iki 2005 m. neatsijungtų pagrindiniai vartotojai, kas galėtų visiškai sugriauti esamą 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemą. 
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3.3 pav. Šilumos gamybos sąnaudos dujų kainoms Lietuvoje artėjant prie ES vidurkio 

 Gilesnė analizė rodo, kad ekonominės atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos 

paskatos yra nevienodos įvairių kategorijų vartotojams. Prie dabartinių gamtinių dujų kainų 

didžiausia ekonominį stimulą turi stambesni šilumos vartotojai, ypač daugiabučiai namai, kurie 

sudaro centralizuoto šildymo sistemų egzistavimo pagrindą (3.4 pav.). 

 Decentralizuoto apšildymo kainoje įvertintos išlaidos investicijoms, įrengimų aptarnavimui 

ir kurui (3.4 pav.). Susidaro paradoksali situacija, kad centralizuotas šilumos tiekimas gali 

konkuruoti su decentralizuotu apšildymu tik mažų individualių namų grupėje. 

 Tokią situaciją apsprendžia sudėtinga ir neaiški (neskaidri) kainodaros sistema, suskirstant 

visus vartotojus į 8 kategorijas pagal suvartojamų dujų kiekį ir apmokant už jas pagal dvinarį tarifą 

(3.5 pav.). 
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3.4 pav. Konkurencinė decentralizuoto apšildymo kaina 
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3.5 pav. ,,Lietuvos dujų” siūlomos kainos pagal dvinarį tarifą 

 

 Pastoviosios (fiksuotos) dujų kainos dalies skaičiavimui pagal Gamtinių dujų kainos 

apskaičiavimą metodika naudojama formulė: 

     
fgr

gr

grskgrskgrskskgrsktskggrmmtmtrm

grf K
V

DNNPKPSKDNPPPS
,

,,,,,,

, 


  (3.1) 

Kintamosios dalies 
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gr

kgrgrskgrskgrskskgrsktskggrmmtmtrmgri

grk
Q

KDNNPKPSKNDNPPPSS ,,,,,,,,

,


  (3.2) 

čia: 

Sm – ekonomiškai pagrįstos magistr. dujotiekio eksp. sąnaudos, 

Pm – pajamos už dujų tranzitą, 

Ptm – pajamos už dujų transportavimą magistraliniais dujotiekiais, 

NPm – pelno dalis reikalinga magistr. dujotiekių plėtrai, 

Dm – gmat. dujų sąnaudos techn. tikslams magistr. dujotiekiuose, 

Vartotojų grupės naud.g.d. kiekis, 

Ssk – ekonomiškai pagrįstos skirst. dujotiekių eksploat. sąnaudos, 

Pt,sk – pajamos gautos už transportavimą skirst. tinklais, 

Kgr,sk – derinamos su VKEKK, 

NP sk,gr – normat. pelno dalis reikalinga atskiros grupės skirst. tinklų plėtrai, 

Dsk,gr – gamt. dujų sunaud. techn. poreik. skirst. tinkluose, 

Nsk,gr – g.d. netekties nuostoliai skirst. tinkluose, 

Si,gr – dujų pirk. sąnaudos grupėse, 

Kgr,f ir Kgr,h parodo santykį papr. past. ir kint. dalies, nustato tiekėjas, suderinus su VKEKK. 

 

 Į esamus gamtinių dujų kainodaros trūkumus atkreipia dėmesį ir Lietuvos-Danijos projektas 

,,Parama šilumos ūkio reformai” [63]. Žemiau pateikiame šiame projekte iškeltus galiojančius 

gamtinių dujų kainų ir kainodaros trūkumus: 

1. Dujų kainų diferenciacija pagal vartotojų grupes neatitinka dujų tiekimo kaštų šių grupių 

vartotojams. 

2. Dujų kainos šuoliškas padidėjimas sandūroje tarp vartotojų grupių prieštarauja 

ekonomikos logikai. 

Šių trūkumų patvirtinimui buvo apskaičiuoti dujų tiekimo kaštų skirtumai tarp įvairių grupių 

vartotojų konkretaus miesto (rajono) pavyzdžiu. Darbe [63] siūloma kainodaros metodika paremta 

eksploatacinių išlaidų Vilniaus miesto Žirmūnų ir Šnipiškių rajonuose esamų dujotiekio tinklų 

charakteristikomis (vamzdynų ilgiai, diametrai, slėgiai ir pan.) bei vartotojų duomenimis. Pagal 

šiuos duomenis kiekvienam vartotojui buvo paskaičiuota kokio ilgio ir kokio diametro vamzdynai 

jam atitenka proporcingai pagal jo suvartojamą dujų kiekį, atsižvelgiant į faktinį vamzdynų 

išsidėstymą. Po to buvo nustatyta kokio ilgio ir kokio diametro vamzdynai priskirtini atskiroms 

vartotojų grupėms. Tokiu principu apskaičiuotos gamtinių dujų kainos iš esmės skiriasi nuo 

galiojančių. Ypač žymus kainų šuolis būtų vartotojams, kurių metinis naudojamų dujų kiekis yra 

nuo 1500 iki 50000 t.m
3
. 

 Jeigu būtų atsisakyta dabartinės metodikos ir gamtinių dujų kainos būtų diferencijuotos 

pagal konkretaus rajono būklę, nemažas skaičius vartotojų pasijustų apgauti neaiškios valstybinės 

politikos. 

 Pažymėtina, kad dujų kainos įvairioms vartotojų kategorijoms atskirose šalyse taip pat 

svyruoja labai plačiose ribose (3.6 pav.). Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Graikijoje, Suomijoje 

gamtinės dujos gyventojams parduodamos beveik ta pačia, o kartais ir mažesne kaina negu 

įmonėms ir dideliems vartotojams. Kitose šalyse gyventojai moka kelis kartus daugiau nei pramonė. 

Taigi, gamtinių dujų kainų politika yra kiekvienos šalies vidaus problema ir jos turi tarnauti 

atitinkamos valstybinės energetikos politikos įgyvendinimui. 
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3.6 pav. Gamtinių dujų kainos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje įvairaus vartojimo dydžių kategorijose 
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 Jeigu dujų importo kainų augimą bei vidutinių dujų kainų augimą šalies viduje vertintume 

kaip istoriškai susiklosčiusią realiją, kas dabar tampa vos ne madingu oficialiai reklamuojamu 

požiūriu bet kurioje valstybinės veiklos sferoje, išlieka pati opiausia problema: gamtinių dujų kainų 

diferencijavimas tarp įvairių vartotojų grupių. Įvairių Europos šalių situacija rodo, kad šioje srityje 

nėra vieningo požiūrio į vidines dujų kainas. Galima tvirtinti, kad tokie ekonominiai faktoriai kaip 

dujų tiekimo ir paskirstymo išlaidos įvairioms vartotojų grupėms ne visada apsprendžia gamtinių 

dujų kainų lygį. Kai kurių valstybių vyriausybės akivaizdžiai naudojasi savo teisėmis į kainų 

reguliavimą vienokios ar kitokios politikos įgyvendinimui. Šiuo atžvilgiu Lietuvą tektų priskirti prie 

tų šalių, kur vidinė gamtinių dujų kainų struktūra daugiau paremta politiniais sprendimais, o ne 

pagrįstomis eksploatacijos išlaidomis. Ypatingai tai liečia santykinai žemas kainas smulkiems 

vartotojams, vartojantiems dujas patalpų šildymui. 

 Visų pirma galima parodyti, kad Lietuvoje naudojamas vartotojų skirstymas į grupes pagal 

metinį dujų suvartojimą žymiai skiriasi nuo ES statistikoje naudojamos klasifikacijos (3.1 lentelė): 

3.1 lentelė. Vartotojų klasifikacija naudojama ES statistikoje 

 Metinis vartojimas Apkrovos laikas per metus 

GJ MWh 1000 m
3 

Dienos Valandos 

Pramonė 

Maži Iki 4186 1164 125 > 200  

Vidutiniai Iki 41860 11637 1251 > 200 > 1600 

Dideli Iki 418600 116371 12506 > 250 > 4000 

Buitis 

    Paskirtis 

Maži 8,37 2 0,250 Valgio ir karšto vandens ruošimas 

Vidutiniai 83,7 23 2,501 Valgio ir karšto vandens ruošimas, patalpų šildymas 

Dideli 837 233 25,005 Valgio ir karšto vandens ruošimas, patalpų šildymas 

 

 Pateiktoje diagramoje (3.6 pav.) parodytos gamtinių dujų kainos įvairių kategorijų 

vartotojams įvairiose šalyse iš dalies parodo, kodėl centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 

sėkmingai konkuruoja, pavyzdžiui, Danijoje. 

 Yra didelių kainodaros skirtumų ir smulkių buitinių vartotojų kategorijoje (3.2 lentelė). 

3.2 lentelė. Butinių vartotojų skirstymas į kategorijas pagal  

EUROSTAT standartus 

Kategorija GJ MWh ‘000 kūb.m. 

D1 8,37 2,326 0,25 

D2 16,74 4,652 0,50 

D2b* 33,49 9,300 1,0 

D3 83,7 23,260 2,48 

D3-b 125,6 34,890 3,73 

D4 1047 290,750 31,1 

 

 

 

 Ypač išskiria gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams pagal ES priimtą skirstymą 

Danijoje (3.7 pav.). Lyginant Lietuvos gamtinių dujų kainas su kitomis šalimis galima atkreipti 

dėmesį į tai, kad mažesnes kainas teturi tik Jungtinė Karalystė ir Nyderlandai. 
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3.7 pav. Gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams pagal ES priimtą skirstymą 

 Atliktos analizės pagrindu buvo pateikti pasiūlymai Valstybinei kainų ir energetikos 

kontrolės komisijai [91]. 

Kadangi derinimui pateikiamos gamtinių dujų kainos vartotojams yra apskaičiuotos 

prisilaikant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintos metodikos, teko 

atkreipti jos dėmesį į akivaizdžius šios metodikos trūkumus: 

1. Kainodaros formavimas pagal pastovią kapitalo grąžos normą skatina ekonomiškai 

nepateisinamas investicijas ir neskatina išlaidų mažinimo. Todėl dujų tiekimo ir 

paskirstymo išlaidos jau dabar sudaro 72,5% iš užsienio perkamų gamtinių dujų kainos. 

2. Nėra skaidrumo paskirstant išlaidas ir pajamas tarp magistralinių ir paskirstomųjų tinklų: 

magistralinio dujotiekio pelningumas siekia 37,2%, tuo tarpu skirstomųjų tinklų – tik 

13,3%. 

3. Nėra skaidrumo diferencijuojant sąnaudas pagal vartotojų grupes. Didesnis nei 10-ties 

kartų skirtumas diferencijuojant sąnaudas tarp I-os ir III-ios grupės vartotojų kelia rimtas 

abejones dėl diferencijavimo koeficientų nustatymo pagrįstumo.LR Konkurencijos 

taryba turėtų atidžiai išnagrinėti šį klausimą, kadangi tai skatina vartotojų atsijungimą 

nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemų ir sudaro išskirtines lengvatines sąlygas 

decentralizuoto šilumos tiekimo rinkai. Tai veda prie žalingos visam šalies ūkiui 

konkurencijos, betikslio kapitalo švaistymo ir socialinių problemų aštrinimo. 

4. Pradėtas ir nebaigtas energetikos ūkio valdymo decentralizavimo procesas bei ES 

direktyvos reikalauja, kad dujų kainos vartotojams būtų diferencijuojamos pagal esamas 

skirstomųjų tinklų slėgio kategorijas ir realias paskirstymo išlaidas dujų vartotojams. 

5. Ekonomiškai nėra pagrįstas planuojamų 56,9 mln. Lt investicijų atsipirkimas, o tai 

reiškia, kad jos sukels naują dujų kainų šuolį. 

6. Įmonės 2001 m.veikla planuojama numatant 142,3 mln. Lt papildomų paskolų poreikį. 

Tai rodo, kad šis dujų kainų pakėlimas nėra paskutinis. 

7. Sąnaudų pasiskirstymas tarp vartotojų grupių iš principo yra objektyvus ekonominis 

rodiklis, kuris negali priklausyti nuo kokių nors susitarimų tarp tiekėjo ir Kainų 

komisijos. Tuo tarpu veikianti gamtinių dujų kainų nustatymo metodika paremta 
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sąnaudų diferencijavimo koeficientais, kurie nustatomi suderinant juos su Kainų 

komisija. 

8. Visuose sandūrų tarp vartotojų grupių taškuose dujų kaina šuoliškai padidėja. 

Pavyzdžiui, pereinant iš II grupės į III grupę, kaina padidėja net 33.7 procento. II gr. 

vartotojas, vartojantis tik kiek mažiau negu 20 tūkst. m
3
/metus moka mažiau negu VII 

grupės vartotojas, vartojantis 6 mln.m
3
 dujų per metus. Tai prieštarauja ekonominei 

logikai, kadangi didėjant vartojimui ekonomiškai pagrįsta kaina turi nuosekliai ir be 

trūkių mažėti. 

Vertinant dabartinę valstybinę gamtinių dujų kainų politiką, remiantis  čia išdėstytais 

argumentais, tenka konstatuoti, kad: 

 iki šiol buvo toleruojamas dujų ūkio problemų sprendimas vien tik tarifo 

didinimo keliu, 

 “Lietuvos dujų” siūlomos dujų kainos nėra ekonomiškai pagrįstos. Jos 

apskaičiuotos, vadovaujantis ydinga oficialiai veikiančia metodika. Nors 

objektyviai dujų kainos privalo reaguoti į padidėjusias dujų importo kainas, 

tačiau Kainų komisija turėtų pasiūlytas kainas koreguoti, siekiant pašalinti 

netikslumus skaičiavimuose bei kainų “šuolius”, pereinant į aukštesnę grupę. 

Priešingu atveju neteisingi kainų signalai dezorientuos dujų vartotojus ir viso 

Lietuvos ūkio plėtra gali būti nukreipta neracionalia linkme. 

 šiuo metu didžiąją dujų ūkio sukauptų skolų dalį bandoma perkelti ant 

centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus, kaip pagrindinio gamtinių dujų 

vartotojo, 

 dabartinis gamtinių dujų kainų padidinimas didžiąja dalimi yra tiesiogiai susijęs 

su nepatenkinama valstybės energetikos sektoriaus reguliavimo politika, 

 dujų kainų didinimas stambiems šilumos ūkio vartotojams ne tik kad nesprendžia 

šio energetikos ūkio sektoriaus problemų, bet toliau gilins krizinę situaciją. 

Dabartinėmis sąlygomis bandymą ne dėl dujų vartotojų kaltės susidariusius dujų ūkyje 

nuostolius užkrauti ant jų pečių vertintume kaip neatsakingą sprendimą. Šiuo atveju atsakomybę už 

dujų kainų išaugimą turėtų prisiimti Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

 Artimiausiu metu Valstybinė kainų ir energetikos veiklos kontrolės komisija turėtų: 

 ištaisyti sąnaudų diferencijavimo tarp vartotojų grupių koeficientus, siekiant bent 

sušvelninti minėtus “Lietuvos dujų” pateikto dujų kainų projekto trūkumus, 

 pakeisti gamtinių dujų kainų nustatymo metodiką suderinant ją su pagrindinėmis 

Gamtinių dujų įstatymo nuostatomis, 

 dujų kainų politiką orientuoti tokia linkme, kad kainos atspindėtų ekonomiškai 

pagrįstas dujų tiekimo sąnaudas konkrečioms vartotojų grupėms, 

 užtikrinti dujų kainų skaidrumą, kad vartotojai matytų kokios kainos atitinka 

ekonomiškai pagrįstas sąnaudas, o jeigu neatitinka, - kokie vartotojai yra 

subsiduojami kokių vartotojų sąskaita kartu pagrindžiant tokios valstybės 

politikos būtinumą, 

 nustatyti ir paskelbti skaičiuotinas gamtinių dujų kainas, kurios atitiktų 

ekonomiškai pagrįstas sąnaudas. Skaičiuotinos kainos gali skirtis nuo Komisijos 

patvirtintų veikiančių kainų, tačiau jos privalo būti naudojamos visuose 

ekonominiuose skaičiavimuose, tame tarpe ir įvertinant vartotojų atsijungimą 

nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemų, 

 siekti, kad restruktūrizuojant ir privatizuojant bankrotinėje situacijoje esančias 

,,Lietuvos dujas” nekiltų naujas, dar didesnis gamtinių dujų kainų šuolis, 

 siekti, kad pagrindinė ,,Lietuvos dujų” įsiskolinimų našta nebūtų perkrauta vien 

tik šilumos ūkio įmonėms ir kitiems stambiems vartotojams, 
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Atsižvelgiant į tai, kad dabartinė gamtinių kainų nustatymo metodika [29] nebeatitinka 

Gamtinių dujų įstatymo [6] reikalavimų ir turi akivaizdžių trūkumų, rekomenduojami šie 

pagrindiniai gamtinių dujų kainodaros principai: 
1. Gamtinių dujų kainos ant sienos turi būti nustatomas ilgalaikiais tarpvalstybiniais 

susitarimais, o dujų transportavimo kainos nustatymas turėtų priklausyti valstybinio 
reguliavimo sferai  

2. Siektina gamtinių dujų rinkos struktūra parodyta 3.8 pav.  
3. Tik tarpininkai (perpardavinėtojai) privalo dirbti visiškos konkurencijos sąlygomis.  
4. Investicijos į magistralinių ir paskirstomųjų tinklų plėtrą neturi iššaukti nepagristo 

vartotojų apmokestinimo.  

5. Galėtų būti skatinama (palaikoma) konkurencija tarp elektros ir gamtinių dujų sektorių.  

6. Vykstant energijos išteklių komercializacijos procesui valstybinis reguliavimas turi 

užtikrinti gamtinių dujų apšildymui kainų subalansavimą tarp atskirų energetikos 

sektorių.  

7. Komercializacijos proceso metu vietinių paskirstymo kompanijų veiklą turėtų 

koordinuoti savivaldybes, esant tam tikrai valstybinio reguliuotojo kontrolei.  
8. Gamtinių dujų kainodara turi tarnauti pagrindinių Nacionalines energetikos strategijos 

nuostatų įgyvendinimui, o tai reiškia, kad ji negali leisti nepagristai sužlugdyti esamo, 
ekonomiškai pagristo centralizuoto šildymo tiekimo sistemų potencialo.  

 

Transportavimas 

magistraliniais 

dujotiekiais 

 

Dujų tiekėjai 

Vietinės 

paskirstymo 

kompanijos 

 

Vartotojai 

 

3.8 pav. Siektina gamtinių dujų rinkos struktūra 

Komercializacija šiuo atveju reiškia veikiančių energetikos įmonių pasirengimą esminei 
rekonstrukcijai bei galimam privatizavimui, o tam visų pirma reikia valstybiniu mastu išspręsti 

skolų problemas. Valstybes interesams šiame procese tinkamiausiai galėtų atstovauti savivaldybes. 

Tačiau jos turi nedelsdamos inicijuoti tyrimus ir parengtas energetikos plėtros programas, kurios 

parodytų ir įrodytų centralizuoto šildymo ir decentralizuoto šildymo ( dujų pagrindu) konkurencines 
ribas.  

Chaotiškos, vadinamos "konkurencijos" sąlygomis, skubotas dujų kainų pakėlimas skolų 

naštos slegiamoms CŠ įmonėms sužlugdytų komercializavimo procesą ir tai prieštarautų valstybes 

interesams.  

 Pažymėtina taip pat, kad Gamtinių dujų įstatymas tik reglamentuoja dujų kainų reguliavimo 

principus, bet nenurodo, kada ir kas turi parengti bei patvirtinti tokią reguliavimo metodiką ar 

taisykles [6]. Todėl lieka neaišku ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta 

anksčiau nei gamtinių dujų įstatymas, gamtinių dujų kainų nustatymo metodika turi teisinį pagrindą. 

 Neabejotina, kad gamtinių dujų kainų subalansavimas tarp įvairių vartotojų grupių, leistų 

išvengti nereikalingos konkurencijos tarp dviejų energetikos sektorių. 

 Giluminės priežastys, kurios atvedė prie šalies ūkiui žalingos konkurencijos tarp 

decentralizuoto ir centralizuoto šilumos tiekimo slypi kainodaros politikoje, kuri verta detalesnės 

analizės. 
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3.2. Pagrindinių kainodaros principų energetikoje analizė 

Pagrindiniai energetikos kainodaros principai buvo suformuluoti Energetikos įstatyme [1]. 

Jie rėmėsi prielaida, kad dabartiniame etape energijos išteklių kainas turi reguliuoti valstybė, 

remiantis bendrais kainodaros principais: 

 energijos tausojimo skatinimu, 

 kainų diferencijavimu pagal susidarančias išlaidas ir pan. 

Tenka pripažinti, kad kainodara elektros, naftos produktų, gamtinių dujų ir šilumos 

sektoriuose formavosi skirtingai. 

Pirmiausia buvo liberalizuotos naftos produktų kainos. Kituose sektoriuose išliko valstybinis 

kainų reguliavimas. Didžiausius pokyčius patyrė šilumos kainodara, pradėjus šilumos ūkio valdymo 

decentralizavimo reformą. 

Sustabdžius elektros ir dujų ūkio valdymo decentralizacijos procesą, šiuose energetikos 

sektoriuose iki šiol tebegyvuoja vienodos visos šalies mastu kainos. Tuo tarpu atlikti tyrimai rodo, 

kad elektros tiekimo ir paskirstymo kaštai šalies teritoriniame pjūvyje pasiskirsto gana netolygiai 

[92]. Taigi, elektros kainų suniveliavimas šalies mastu yra akivaizdus ekonominis stabdis elektros 

tiekimo ir paskirstymo efektyvumui didinti. 

Neseniai priimtas Elektros energetikos įstatymas pradeda formuoti naują šio energetikos 

sektoriaus rinkos modelį, kuriame: 

 gamintojų, tiekėjų ir laisvųjų vartotojų santykiai grindžiami dvišalių sutarčių 

pagrindu, taikant reguliuojamąjį trečiosios šalies dalyvavimo principą elektrai 

persiųsti, 

 laisvieji vartotojai gali pasirinkti bet kurį tiekėją, 

 visuomeninis tiekėjas privalo aprūpinti energija visus vartotojus pagal jų 

pageidavimą, 

 perdavimo tinklų operatorius vykdo nacionalinę balansavimo funkciją. 

Elektros rinka bus liberalizuojama palaipsniui, išplečiant reguliuojamojo trečiosios šalies 

dalyvavimo teisę bei teisę sudaryti tiesioginę elektros energijos tiekimo sutartį su gamintojais vis 

platesniam vartotojų ratui. Pilnai liberalizuoti elektros rinką planuojama iki 2010 m. sausio 1 d. 

Pagal minėtą įstatymą elektros kainodara būtų paremta šiais principais: 

 nereguliuojamomis gamintojų bei nepriklausomų tiekėjų parduodamos elektros ir 

rezervinės galios kainomis (išimtį sudarytų kai jie užima daugiau nei 25% 

rinkos), 

 reguliuojamomis viršutinės ribos principu kainomis elektros perdavimui ir 

paskirstymui. 

Elektros energetikos įstatymas detaliau nereglamentuoja elektros supirkimo-pardavimo 

taisyklių, kurias tikriausiai nustatys Prekybos elektros energija taisyklės. Visumoje šis įstatymas yra 

daugiau orientuotas į elektros gamybos, perdavimo, skirstymo bei tiekimo reguliavimą nacionalinio 

tinklo lygiu, o ne atskirų miestų ar rajonų lygiu. Tai atsispindi ir bendroje valstybės politikoje 

restruktūrizuojant skirstomuosius šalies tinklus tik į labai ribotą (2 ar 4) skirstomųjų įmonių skaičių. 

Tokia politika iš esmės prieštarauja energetikos ūkio valdymo decentralizavimo koncepcijai ir rodo, 

kad iš savivaldybių atimta teisė įtakoti savo teritorijoje esančią elektros tinklų infrastruktūros plėtrą 

bei efektyvumą. Taip pat galima tvirtinti, kad šis įstatymas praktiškai užblokuoja smulkių 

kogeneracinių jėgainių plėtrą, kurios yra centralizuoto šilumos tiekimo sistemų gyvybingumo 

atstatymo pagrindas. 

Pažymėtina, kad Elektros energetikos įstatyme nebėra jokių nuorodų dėl elektros kainų 

nustatymo metodikos galiojimo ar jos pakeitimo tvarkos. Laisviesiems vartotojams tokią metodiką 

matomai pakeis dar nesukurtos Prekybos elektros energija taisyklės. Yra didelis pavojus, kad 

didėjant laisvųjų vartotojų ratui, vis didesnės elektros tiekimo ir paskirstymo išlaidos bus perkrautos 

reguliuojamiesiems vartotojams. Esant tokiai situacijai praktiškai būtų iš savivaldybių atimta teisė 
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įtakoti tokios svarbios ūkio šakos, kaip elektros tiekimas, veiklos plėtrą ir planavimą, kaip to 

reikalauja Teritorijų planavimo įstatymas. 

Gamtinių dujų įstatymas yra orientuotas į panašų rinkos modelį, kaip elektros energetikos 

sektoriuje [6]. 

Skirtingai nuo elektros, dujų sektoriuje įstatymas nenumato jokių suvaržymų rinkos 

liberalizavimui. Sprendimą apie laisvo vartotojo statuso suteikimą VKEKK turi priimti per du 

mėnesius nuo pareiškimo pateikimo, paskelbdami laisvųjų vartotojų sąrašą ,,Valstybės žinių” priede 

,,Informaciniai pranešimai” [6]. Pagal šį įstatymą dujų kainodara remsis viršutinių kainos ribų 

nustatymo principais perdavimui, paskirstymui laisviesiems vartotojams bei pardavimo kainų 

viršutinės ribos nustatymu reguliuojamiems vartotojams. Įstatyme nenurodoma per kiek laiko bus 

įgyvendinta tokia kainodara. Nėra taip pat šiame įstatyme ir jokių nuorodų dėl dabartinės gamtinių 

dujų kainų skaičiavimo metodikos, kuri visai nesuderinta su įstatyme reglamentuojamais kainodaros 

principais. 

Nežiūrint natūralių elektros, dujų ir šilumos sektoriaus ypatumų turėtų galioti kai kurie 

bendri energetikos kainodaros principai: 

 neleistinas kryžminis subsidijavimas tarp atskirų vartotojų grupių, 

 visoms vartotojų grupėms taikomos vienodos apmokėjimo sąlygos už sunaudotą 

energiją, 

 kainodara turi skatinti energijos tausojimą, 

 kainodara neturi iššaukti žalingos konkurencijos tarp atskirų energetikos 

sektorių. 

Laikantis pirmojo principo turėtų būti užtikrinta, kad energijos transportavimo paslaugos 

magistraliniais tinklais būtų vienodos ir nepriklausytų nuo vartotojo prisijungimo vietos prie jų. Ta 

pati taisyklė turėtų būti taikoma ir paskirstomuosiuose tinkluose, nors esant reikalui galėtų būti 

išskirti 2 ar daugiau energijos paskirstymo lygių, kuriuose turėtų būti taikoma ta pati taisyklė. 

Tokia kainodara pakankamai akivaizdi elektros atveju, kur vartotojai klasifikuojami pagal 

elektros tinklų įtampos lygį.  

Atrodo, kad žymiai daugiau pirmasis principas pažeidžiamas dujų transportavimo 

magistraliniais tinklais atveju. 

Dar nepasitaikė precedento, kad už šilumos transportavimą magistraliniais tinklais vartotojai 

mokėtų skirtingą kainą.  

Skirstomųjų tinklų apibrėžimas gali būti kiek skirtingas įvairioms energijos rūšims. 

Elektros tiekimo atveju nacionalinis tinklas apsiriboja 110 kV ir aukštesnės įtampos tinklais, 

kurie pasiekia kiekvieną rajoninį  miestą ar stambesnius vartotojus. Miestų lygyje elektros 

paskirstymas vyksta 10 kV ir žemos 0,4 kV įtampos tinklais. Vartotojai, priklausomai nuo 

prisijungimo įtampos skirstomuosiuose tinkluose moka už elektrą pagal skirtingus tarifus, 

suniveliuotus visos šalies mastu. Kol kas nėra aišku, kaip pasikeis tarifai reorganizavus SP AB 

,,Lietuvos energiją” ir atskirus nuo jos elektros skirstomąsias įmones. Aišku tiek, kad netęsiant 

energetikos ūkio valdymo decentralizavimo proceso užtikrinti efektyviausio elektros tiekimo ir 

vartojimo miestų lygyje pasiekti nepavyks. Taigi vienas iš pagrindinių ES direktyvos 96/92/EC 

deklaruojamų principų: 

,,vidaus rinkoje veikiančios elektros energetikos įmonės nepažeisdamos komunalinių 

paslaugų tiekimo įsipareigojimų, turi siekti konkurencijos elektros rinkoje” 

kol kas Lietuvoje priimtų įstatymų rėmuose dar nėra įgyvendinamas. Priimtuose įstatymuose 

nėra net užuominų apie tai, kada ir kokiais principais bus reguliuojamas elektros supirkimas-

pardavimas skirstomųjų tinklų lygyje. O tai labai svarbu šilumos ūkiui. 

Dujų tiekimo atveju magistralinis dujotiekis (nacionalinio tinklo analogas) apima aukšto 

slėgio vamzdynus ir su jais susijusius statinius iki miestų ir gyvenviečių dujų skirstymo stočių 

imtinai [6]. Savo ruožtu miestų skirstomieji tinklai dar skirstomi į vidutinio ir žemo slėgio tinklus. 

Taigi čia galima įžvelgti pilną analogiją su elektros tinklais. Vienok kainodara dujų tinkluose 
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paremta ne tik prisijungimo prie skirtingo slėgio tinklų principu, bet ir diferencijuojama pagal 

suvartojamų dujų kiekį. 

Iš pateiktų palyginimų seka, kad šilumos tinklai gali turėti tik analogiją su elektros ar dujų 

skirstomaisiais tinklais miestų lygyje. Čia, priklausomai nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 

dydžio, išskiriami miesto magistraliniai ir skirstomieji šilumos tinklai su vienodomis šilumos 

tiekimo kainomis visiems vartotojams. Atskiros šilumos įstatymo nuostatos tikriausiai įteisins 

diferencijuotą kainodarą atskiroms šilumos tiekimo sistemoms net to paties miesto ribose. 

Antrasis kainodaros principas pažeidžiamas suteikiant išimtines delspinigių nemokėjimo 

lengvatas iš valstybės ar savivaldybių biudžeto finansuojamiems energijos vartotojams. 

Trečiasis, čia paminėtas kainodaros principas gali būti įgyvendintas tik dvinario tarifo 

pagalba. Kaip žinia, kol kas jis nei viename energetikos sektoriuje be išlygų nėra įgyvendintas. Ar 

šiuo metu atskiroms vartotojų grupėms taikomas dvinaris energijos tarifas skatina tausoti energiją, 

niekada nebuvo tyrinėtas ir reikalauja atskiros analizės. 

Ketvirtojo kainodaros principo aktualumas išryškėjo tik pastaraisiais metais, prasidėjus vos 

ne masiniam vartotojų atsijunginėjimui nuo centralizuotų šilumos tiekimo sistemų. Kainodaros 

subalansavimo tarp sektorių problema atrodo, net neįtraukta į VKEKK funkcijas [93]. 

3.3. Dabartinės gamtinių dujų kainodaros analizė 

Pagal šiuo metu galiojančią kainodaros metodiką gamtinių dujų kaina susideda iš: 

 transportavimo kainos magistraliniais dujotiekiais, 

 paskirstymo kainos, 

 pastovios (fiksuotos) kainos dedamosios (abonentinio mokesčio), kintamos 

kainos už suvartojamų dujų kiekį. 

Atskiros gamtinių dujų kainų dedamosios turi gana sudėtingą ir sunkiai suvokiamą 

priklausomybę nuo metinio dujų suvartojimo. 

Gamtinių dujų kainos vartotojams skaičiuojamos prisilaikant VKEKK patvirtintos 

metodikos reikalavimais [29, 94, 95]. Tikslumo dėlei reikėtų pažymėti, kad minima gamtinių dujų 

kainų metodika iš esmės tėra tik kokiu tai būdu pripažintų AB ,,Lietuvos dujos” išlaidų bei 

nusistatyto pelno, padengiamo iš vartotojų gaunamomis pajamomis, paskirstymo tarp atskirų 

vartotojų grupių metodika. Teigiama, kad diferencijuojant sąnaudas pagal vartotojų grupes bei 

skirstant jas į pastovias ir kintamas, įvertinama tiekimo netolygumo, prijungimo bei dujotiekių 

efektyvumo koeficientai, tačiau jų nustatymo metodologija, kol kas nėra patvirtinta jokiais teisiniais 

aktais. 

Pelno poreikis pagal galiojančią metodiką nustatomas tiesioginiais skaičiavimais numatant 

padengti planuojamų investicijų bei skolų grąžinimo išlaidas, o jo dydį derina ir kontroliuoja tik 

VKEKK. Tokia praktika aiškiai atleidžia dujų tiekimo įmonę nuo bet kokios atsakomybės už savo 

veiklos efektyvumą. 

Dabartinės dujų kainodaros analizei panaudota medžiaga apie AB ,,Lietuvos dujų veiklą, 

skirta vartotojų informavimui apie dujų rinkos pokyčius, kurie iššaukia būtinybę peržiūrėti gamtinių 

dujų kainas [96] bei kiti prieinamos informacijos šaltiniai. 

Išeities duomenimis gamtinių dujų kainų paskirstymui tarp vartotojų yra: 

 transportuojamų bei paskirstomų dujų kiekiai pagal atskiras vartotojų kategorijas 

įskaitant dujų nuostolius magistraliniuose ir skirstomuosiuose tinkluose (3.3 

lentelė), 

 atskirų kategorijų vartotojų skaičius (3.4 lentelė), 
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3.3 lentelė. Gamtinių dujų transportuotų per Lietuvos sieną vartotojų struktūros dinamika, mln. m
3
 

 

Vartotojai 
M e t a i 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Tranzitas,  259 284,7 310,4 336,0 361,7 387,4 422,7 444,1 503,5 471 466,52 470 

Vidaus vartojimas,  5845,2 6013,2 3467,8 1802,4 2109,3 2461,9 2635,8 2447,4 2148,1 2286 2544 2376 

Laisvi vartotojai, - - - - 592,6 776,2 1045,5 982,7 913,4 1117 1575,0 1485,1 

Reguliuojami vartotojai,   - - - - 1516,7 1685,7 1590,3 1464,7 1230,9 1128,6 968,9 891,1 

     I-grupės,  - - - - - - - - - 55 52,6 52 

     II-grupės,  - - - - - - - - - 96,9 97,9 101,8 

     IIIa-grupės,  - - - - - - - - - 205,2 71,7 72,7 

     IIIb-grupės,   - - - - - - - - - 0 112,9 118,2 

     IV-grupės,  - - - - - - - - - 140,0 139,9 133,8 

     V-grupės,  - - - - - - - - - 631,5 493,9 412,6 

Dujų netektis, viso 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 57,4 57,6 51,3 51,4 34 33,4 38,4 

t.t.magistr. tinkluose - - - - 6 13 12 14 14 11 11 14 

skirstom. tinkluose - - - - 36 44 45 38 38 26 22 25 

Nuosavi dujų poreikiai - - - - - - - - 3,8 3,5 3,1 3,481 

Viso,  6146 6340 3820 2181 2513 2907 3116 2943 2702,96 2790 3044 2885 
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3.4 lentelė. Lietuvos gamtinių dujų vartotojų struktūra 

 

Vartotojai 
M e t a i 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Tranzitas 1 1 1 1 1 1 1 1 

Laisvi vartotojai, vart. sk. 3 4 6 5 5 6 8 8 

Reguliuojamų vartotojų skaičius viso,   869131 965966 911314 839297 705312 535395 514097 510598 

t.t. I-grupės, vart.sk.  - - - - - 489280 467837 462509 

     II-grupės, vart.sk. - - - - - 45512 45984 47810 

     IIIa-grupės, vart.sk.  - - - - - 570 199 202 

     IIIb-grupės, vart.sk. - - - - - 0 49 51 

     IV-grupės, vart.sk. - - - - - 17 17 16 

     V-grupės, vart.sk. - - - - - 15 12 10 

 

 

3.5 lentelė. Eksploatacinių išlaidų struktūra, t.Lt 

Išlaidos 1999 m. 2000 m. 2001 m. prognozė 

Žaliavos 352148 313142 306475 

Kuras 2358 2417 2400 

Elektra 774 918 900 

Šiluma 939 850 840 

Darbo užmokestis su soc. draudimu* 40558 40414 40872 

Mokesčiai 10479 10611 10762 

Palūkanos už kreditus 26198 34521 28623 

Administravimas (20%) 10139 10103 10218 

Aptarnavimas ir remontas 17667 13767 16050 

Komunalinės paslaugos 11032 11036 10781 

Viso eksploatacinių išlaidų 472287 437779 427651 

Amortizaciniai atskaitymai 34013 35428 37500 

PVM 1635 2787 3000 

Viso išlaidų be PVM ir žaliavų 154152 160065 158946 

Metinės eksploatacijos išlaidos su PVM 155787 162852 161946 
 

* Iš visos darbo užmokesčio sumos neturint tikslesnių duomenų 20% priskirta administravimui 

 

 eksploatacijos išlaidos ir jų struktūra (3.5 lentelė), 

 eksploatacinių išlaidų pasiskirstymas pagal vartotojų grupes (3.6 lentelė),  

 dujų pirkimo kaina, 

 pelno poreikis. 

Galutinių vartotojų dujų suvartojimas 3.3 lentelėje pateiktas pagal apskaitos prietaisų 

duomenis. Taigi, į juos neįtraukta nei dujų netektis, nei nuosavi dujų poreikiai. Būtų logiška, kad šie 

nuostoliai visiems dujų vartotojams būtų paskirstyti proporcingai jų suvartojamų dujų kiekiui. 

Vartojimo duomenys rodo, kad pastarųjų metų bėgyje reguliuojamų vartotojų dujų 

suvartojimas pastoviai mažėja (3.9 pav.). Bendras transportuojamų dujų kiekis savo maksimumą, po 

1993 m. krizinio sumažėjimo buvo pasiekęs 2000 m. Jau 2001 m. planuojamas 9,5% 

transportuojamų dujų sumažėjimas, nors tikimasi, kad tranzitas 1% išaugs. 
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3.9 pav. Transportuojamų į Lietuvą gamtinių dujų panaudojimo struktūra 

 Turimi duomenys rodo, kad reguliuojamų vartotojų skaičius savo maksimumą buvo 

pasiekęs 1995 metais. Vėliau šis skaičius pastoviai mažėjo ir 2000 m. sumažėjo net 47%. Toliau 

taip pat prognozuojamas reguliuojamų vartotojų skaičiaus mažėjimas. 

Natūralu, kad gamtinių dujų vartojimo svyravimas, ypač jo mažėjimas, iššaukia negatyvius 

pokyčius ir eksploatacinių išlaidų struktūroje. 

Eksploatacinės išlaidos buvo sugrupuotos pagal mums įprastą Littles-Mirlles metodo 

struktūrą ir pateiktos 3.5 lentelėje. 

 Didelių pokyčių išlaidų struktūroje 1999-2000 m. nebuvo. 2001 m. prognozuojamas net 

šioks toks išlaidų sumažėjimas. Nėra aišku, kodėl išlaidų struktūroje figūruoja  PVM, kuris per tris 

metus išaugo vos ne dvigubai. Labai žymų svorį išlaidų struktūroje sudaro palūkanos už kreditus. 

 Amortizacinių atskaitymų augimas rodo, kad vyko investicijos, tačiau nėra duomenų, kurie 

leistų įvertinti  jų efektyvumą. 

AB ,,Lietuvos dujos” teikia dviejų rūšių paslaugas: 

 dujų transportavimo paslaugas laisviems vartotojams, įskaitant tranzitą, 

 dujų tiekimą reguliuojamiems šalies vartotojams. 

AB ,,Lietuvos dujos” nepatiekia VKEKK detalesnių duomenų apie išlaidų pasiskirstymą 

magistraliniuose ir skirstomuosiuose tinkluose. Santykinis bendrų išlaidų pasiskirstymas duotas 3.6 

lentelėje. Šių duomenų yra per mažai, kad būtų galima spręsti apie vykstančius pokyčius. 

3.6 lentelė. Santykinis išlaidų pasiskirstymas, % 

Rodiklis 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

% % % % % % % % 

Magistraliniai tinklai 34 34 34 34 34 35 34 35 

Skirstomieji tinklai 66 66 66 66 66 65 66 65 

Viso 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



Lietuvos energetikos institutas S1/19-116.1.1-G-V:01 

Regionų energetikos plėtros laboratorija  

 70 

 

0

40000

80000

120000

160000

200000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

t.
L

t.

Magistraliniai Skirstomieji Viso

 

3.10 pav. Metinės eksploatacinės išlaidos, įskaitant PVM 

Nėra aišku kokiu principu buvo paskirstomos eksploatacinės išlaidos parodytos 3.10 pav. 

 Pabandykime detaliau paanalizuoti galimą gamtinių dujų tiekimo išlaidų struktūrą. 

 Pagrindiniu išlaidų elementu turėtų būti gamtinių dujų pirkimo kaina ant sienos. Ši kaina 

priklauso nuo tarpvalstybinių ir dujas tiekiančių privačių firmų susitarimų. Yra pakankamai 

duomenų apie šių kainų kitimo dinamiką (3.11 pav.). 

 Įvertinus gamtinių dujų kainą pagal 3.11 pav. ir išlaidas žaliavoms, nesunku įsitikinti, kad į 

ją įtrauktos visos dujų tiekimo sistemos nuostoliai bei nuosavi dujų poreikiai. Iš to seka paprasta, 

bet originali išvada: 

,,Tranzitu perduodamų bei laisviems vartotojams transportuojamų dujų skvarbumas yra 

nulinis, o reguliuojamiems vartotojams tiekiamos dujos turi neblogas savybes prasiskverbti 

iš tinklų į aplinką”. 

 Turbūt papildomi komentarai nereikalingi. Jau vien tik ši aplinkybė rodo, kad reikalinga 

gilesnė išlaidų ir tarifų struktūros analizė. 
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3.11 pav. Gamtinių dujų kainos reguliuojamiems vartotojams ant sienos dinamika 
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Kita gana svarbi išlaidų dalis yra dujų tiekimo nuostoliai. Šie nuostoliai yra susiję kaip su 

natūraliomis apskaitos (matavimų) paklaidomis tarp įeinančių ir išeinančių iš šalies gamtinių dujų 

srautų bei apskaitos netikslumų tarp magistralinių ir paskirstomųjų dujų tinklų. Dujų nuostolius 

paskirstomuose tinkluose taip pat sąlygoja tokie faktoriai, kaip galutinių vartotojų apskaitos 

prietaisų parodymų neatitikimas, dujų nuotėkiai ir vagystės paskirstomuosiuose dujų tinkluose. 

Šiuos nuostolius galima įvardinti kaip komercinius.  

 Vidutiniai komerciniai dujų tiekimo nuostoliai sudaro apie 4%. 

 Energijos sąnaudos dujų transportavimui turėtų būti įtrauktos tik į magistralinių tinklų 

išlaidas. 

 Nėra aišku kaip paskirstytos ir kur įtrauktos darbo jėgos išlaidos. 

 Naudojant tokią metodiką normatyvinis pelnas (kapitalo grąža) užsiduodamas iš anksto. 

Normatyvinį pelną tvirtina VKEKK  (3.7 lentelė). 

3.7 lentelė. Normatyvinis pelnas, t.Lt 

Rodiklis 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Magistraliniai tinklai     1461 1461 22500 

Skirstomieji tinklai     981 981 15200 

Viso     2442 2442 37700 

 

 

Teisingas ir pagrįstas realiomis išlaidomis kainų paskirstymas tampa ypač svarbiu veiksniu 

įgyvendinant Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio nuostatą: 

,,Perdavimo, paskirstymo, laikymo įmonėms draudžiama diskriminuoti sistemos 

naudotojus, atskirų kategorijų vartotojus kitų vartotojų ar su šiomis įmonėmis 

susijusių įmonių naudai”. 

Kitais žodžiais tariant ši nuostata draudžia kryžminį subsidavimą tarp atskirų vartotojų 

grupių. 

Dabartinių gamtinių dujų tarifų analizė galėtų parodyti kiek ši nuostata įgyvendinama 

realioje veikloje. 

3.4. Dujų transportavimo magistraliniais tinklais tarifas 

Nagrinėjant dujų transportavimo kainas magistraliniais dujotiekiais iš karto kyla 

neaiškumai, kodėl tranzitu perduodamų ar technologijai naudojamų dujų transportavimo kaštai 

mažesni nei dujų realizuojamų reguliuojamiems vartotojams (3.12 pav.). 

Tranzitu perduodamų dujų transportavimo kaštai yra tiek žemi, kad šalies vartotojai apmoka 

didžiąją dalį dujų transportavimo išlaidų, t.y. jie subsiduoja Kaliningrado vartotojus. Nėra žinoma 

ar tokia žema ir išskirtinė dujų transportavimo kaina įteisinta kokiais nors tarpvalstybiniais 

susitarimais. ES direktyvos taip pat nenumato išskirtinių sąlygų dujų transportavimui tranzitu [52, 

53, 54, 55]. Kadangi gamtinių dujų transportavimo funkcijos priskirtos natūraliai monopolijai, 

žemesnių nei kitiems vartotojams kainų pagrįstumą turėtų išnagrinėti Valstybinė konkurencijos 

tarnyba. 

Nėra taip pat aišku, kodėl dujų tranzitas neprisideda nei prie dujų nutekėjimo nuostolių 

magistraliniuose tinkluose padengimo, nei prie nustatyto pelno magistralinių dujotiekių plėtrai 

kaupimo. 

Natūraliai kyla klausimas: kuo pagrįstas toks kainų diferencijavimas? 
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3.12 pav. Dujų transportavimo magistraliniais dujotiekiais kaina 

Argumentų tokiame transportavimo kainų paaiškinimui ar pagrindimui praktiškai nėra. 

Logiška būtų visas dujų transportavimo išlaidas visiems galutiniams vartotojams paskirstyti po 

lygiai. Transportavimo išlaidos nepriklauso nuo to ar dujos vartojamos valgio gamybai, apšildymui, 

trąšų gamybai ar kitoms reikmėms. Jos mažai priklauso ir nuo vartotojų prisijungimo prie tinklų 

vietos. Pažymėsime, kad toks principas galioja kaip nacionaliniame elektros tinkle, taip ir 

magistraliniuose šilumos tiekimo tinkluose. 

Taigi principas: 

,,visi vartotojai prisijungę prie magistralinio tinklo moka vienodai” 

yra pažeistas. 

Tai rodo, kad dujų transportavimo mokestis magistraliniais tinklais nėra paremtas 

ekonomiškai pagrįstomis sąnaudomis ir turi ryškius kryžminio subsidijavimo elementus. 

Remiantis Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsniu, dujų transportavimo kainą magistraliniais ar 

skirstomaisiais dujotiekiais (Tin) skaičiuosime pagal formulę: 

  skminQNPDNST inininininin ,   ,/  , (3.1) 

čia: Sin – dujotiekio eksploatavimo metinės sąnaudos, Lt, 

 Nin – gamtinių dujų netekties dujotiekiuose kaina, Lt, 

 Din – gamtinių dujų sunaudojimas technologiniams poreikiams kaina, Lt, 

NPin – pelnas, reikalingas dujotiekių plėtrai (renovacijai), Lt, 

Qin – visas metinis dujų kiekis, ateinantis per Lietuvos sieną (in=m), arba patenkantis į 

paskirstymo stotis (in=sk), t.m
3
. 

in = m – magistraliniai dujotiekiai, 

in = sk – skirstomieji dujų tinklai. 

 

 Reikia pastebėti, kad Qin apibrėžimas formulėje (3.1) skiriasi nuo analogiškų dydžių 

Gamtinių dujų kainų nustatymo metodikoje. Taip pat formulė (3.1) nesuteikia išimtinių nuolaidų 

nei dujų tranzitui, nei atskiroms vartotojų grupėms. 

 Transportavimo kainos magistraliniais tinklais skaičiavimai pagal formulę 3.1 pateikti 3.5 

lentelėje. 

 

3.8 lentelė. Dujų transportavimo kainų magistraliniuose dujotiekiuose skaičiavimai 



Lietuvos energetikos institutas S1/19-116.1.1-G-V:01 

Regionų energetikos plėtros laboratorija  

 73 

 

Transportavimas 

magistr.tinklais 

G
a

m
ti

n
ių

 d
u

jų
 

p
o

re
ik

is
,t

.m
3
 

G
a

m
ti

n
ių

 d
u

jų
 

p
o

re
ik

is
 

,%
 

N
m

 -
  

n
u

o
st

o
li

a
i 

m
a

g
.t

in
kl

.t
.L

t 

D
m

 -
 s

a
vi

 

p
o

re
ik

ia
i,

t.
L

t 

 P
la

n
in

is
 

p
el

n
a

s,
t.

L
t 

E
ks

p
l.

iš
la

id
o

s,
 

t.
L

t 

V
is

o
 i

šl
a

id
ų

,t
.L

t 

S
k.

ta
ri

fa
s,

 

L
t/

t.
m

3
 

F
a

kt
.t

a
ri

fa
s,

 

L
t/

t.
m

3
 

K
ry

žm
.s

u
b

si
d

ij
a
,

t.
L

t 

  i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2000 metų rodikliai 

Reguliuoj.vartotojai 1 968891 32,2 1094,3 310,09 470,2 17787 19661 20,3 31,33 10694 

Laisvi vartotojai 2 1574965 52,3 1778,8 504,07 764,4 28913 31960 20,3 20,5 326,84 

Tranzitas 3 466520 15,5 526,9 149,31 226,4 8564,2 9466,8 20,3 5 -7134,2 

Viso(vidurkis) 4 3010376 100 3400 963,47 1461 55264 61088 20,3 21,58 3886,7 

2001 metų rodikliai 

Reguliuoj.vartotojai 1 891052 31,3069 1407,6 357,7 7044,1 17621 26430 29,662 31,4 1548,6 

Laisvi vartotojai 2 1485128 52,1797 2346 596,19 11740 29369 44052 29,662 20,5 -13607 

Tranzitas 3 470000 16,5134 742,46 188,68 3715,5 9294,5 13941 29,662 5 -11591 

Viso(vidurkis) 4 2846180 100 4496,1 1142,6 22500 56285 84424 29,662 21,35 -23650 

 

 

 Transportavimo kainų skaičiavimui magistraliniuose dujotiekiuose priimta, kad 

 

 dujų nuostoliai (DN) skaičiuojami pagal formulę: 

immm DPKNNVN   (3.4) 

čia:  

NNVm – dujų netektis magistraliniuose tinkluose (3.3 lentelė) natūriniais vienetais, t.m
3
, 

DPKm – dujų pirkimo kaina, Lt/t.m
3
, 

i - dujų poreikių dalis i-jai vartotojų grupei, 

 

 savi dujų poreikiai (Dm) skaičiuojami pagal formulę: 

mimimmm eDNVDPKDPKDNVD     (3.5) 

čia: 

DNV – nuosavų dujų poreikiai natūriniais vienetais (3.3 lentelė), 

em – eksploatacinių išlaidų dalis magistraliniame dujotiekyje (3.6 lentelė), 

 

 planinis (normatyvinis) pelnas (NPm) skaičiuojamas pagal formulę: 

mm pNPNP    (3.6) 

čia: 

 NP - bendras normatyvinis pelnas patvirtintas VKEKK sprendimu (3.7 lentelė), 

 pm – normatyvinio pelno dalis skirta magistraliniams tinklams, 

 

 eksploatacinės išlaidos (EIm) skaičiuojamos pagal formulę: 

mm eSS    (3.7) 

čia: 
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 S - viso išlaidų be žaliavų ir PVM. 

 

Atlikti skaičiavimai rodo, kad dujų tranzitas nepadengia apie 11,5 mln. Lt transportavimo 

nuostolių, kurie užkraunami vietiniams vartotojams (3.13 pav.). 

 Dar virš vieno mln. Lt nuostoliai susidaro dėl neaiškiai paskirstytų dujų nuostolių. 

 Vartojimo netolygumas magistralinių tinklų tarife neįvertinamas. Atrodo, kad vartojimo 

netolygumas tik labai silpnai įtakoja eksploatacinėms išlaidoms, o magistralinių tinklų pralaidumas 

(galia) panaudojamas nepilnai. 
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3.13 pav. Kryžminių subsidijų pasiskirstymas 

3.5. Dujų transportavimo skirstomaisiais tinklais tarifas 

Nemažas abejones sukelia dujų transportavimo kainos skirstomaisiais tinklais paskirstymas 

pagal atskiras vartotojų grupes ekonominis tikslingumas. Gamtinių dujų kainų nustatymo metodika 

rekomenduoja šią formulę: 

  



gr

i

iskiskiskiskiskskisk ONPDNKST
1

,,,,,, /  (3.8) 

čia: i – vartotojų grupės indeksas, 

 gr – vartotojų grupių skaičius, 

Ksk,i – koeficientas, nustatomas gamtinių dujų tiekėjo, suderinus su VKEKK, atsižvelgus į 

tiekėjo pagrindinius dujų sistemos ūkio sąnaudų rodiklius [29]. 
 

Nežiūrint visiškai neaiškaus Ksk,i apibrėžimo, akivaizdu, kad turėtų galioti sąlyga: 





gr

i

iskK
1

, 1. (3.9) 
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Iš kitų šaltinių [96] galime spręsti, kad Ksk,i įvertina tiekimo netolygumo, prijungimo bei 

dujotiekių efektyvumą. Remiantis pirminių šaltinių duomenimis [97], galima spręsti, kad jis buvo 

paskaičiuotas pagal formulę: 









gr

i

iskiii

iskiii

isk

Qkkk

Qkkk
K

1

,,3,2,1

,,3,2,1

, , (3.10) 

čia: k1,i – dujų vartojimo netolygumo koeficientas i-jai vartotojų grupei, 

 k2,i – priskirtų i-jai grupei skirstomųjų tinklų dalį charakterizuojantis koeficientas, 

 k3,i – dujų tinklo panaudojimo i-je vartotojų grupėje koeficientas. 
 

 Šių koeficientų apskaičiavimas pagal darbe [97] pateiktas formules visos Lietuvos dujų 

tinklams pareikalautų didelės apimties duomenų bazės bei pakankamai didelių skaičiavimo laiko 

sąnaudų. Yra paskelbti tik galutinių skaičiavimų koeficientai Ksk,i minimalios ir maksimalios 

reikšmės 5-ioms vartotojų grupėms (3.9 lentelė). 

3.9 lentelė. Skirstomųjų tinklų sąnaudų diferencijavimo koeficientai 5-ioms vartotojų grupėms 

1998 m. vartojimo struktūrai 

Vartotojų 

grupė 

Ksk,i [95] Santyk. dujų 

vartojimas, qi 

k1,ik2,ik3,i įvertinimas 

5,, / skisk KK  iskK ,  

min max min max min max 

1 grupė 0,33 0,46 0,0465 27,31 47,1 7,10 9,89 

2 grupė 0,23 0,19 0,0876 10,08 10,3 2,62 2,17 

3 grupė 0,19 0,15 0,1577 4,62 4,52 1,20 0,95 

4 grupė 0,1 0,08 0,1268 3,04 3,0 0,79 0,63 

5 grupė 0,15 0,12 0,5814 1,0 1,0 0,26 0,21 

Suma 1,00 1,00 1,0000     

 

 Iš (3.8) seka, kad sunormuoti sąnaudų diferencijavimo koeficientai gali būti paskaičiuoti 

pagal formulę: 

 



i i

isk

i

i

isk
q

K

qk

k
K

,

123

,123

, , (3.5) 

čia: 
i

iskiski QQq ,, /  - santykinis dujų suvartojimas i-je vartotojų grupėje, 

 iiii kkkk ,3,2,1,123  . 

 

 Sunormuoti diferencijavimo koeficientai pirmajai vartotojų grupei yra net 27.3 ar 47.1 karto 

didesni nei stambiesiems vartotojams. Nediskutuojant dėl šių koeficientų nustatymo tikslumo 

įvairioms vartotojų grupėms galima teigti, kad šie koeficientai geriau ar blogiau atspindi realią 

eksploatacinių sąnaudų pasiskirstymo tarp atskirų vartotojų grupių struktūrą. 

 Palyginimui pateikiama magistralinių tinklų (Lm) ir skirstomųjų tinklų (Lsk) kitimo dinamika 

(3.14 pav.). 
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3.14 pav. Magistralinių ir skirstomųjų dujotiekio santykinių ilgių kitimo dinamika 

 

 

 

 Magistralinių ir skirstomųjų tinklų santykinių ilgių kitimo dinamika nerodo, kad jie turėtų 

žymesnę priklausomybę nuo laiko. Didesnį pokytį galėtų turėti koeficientas k3,i , kuris priklauso nuo 

vartotojų pasiskirstymo grupėse. Tačiau turimi duomenys apie skirstomųjų tinklų priklausomumą 

atskiroms vartotojų grupėms rodo, kad ir čia esminių pokyčių nebuvo (3.15 pav.). 

Vidutiniai visos šalies duomenys apie skirstomųjų tinklų pasiskirstymą vartotojų grupėse 

gali iš esmės skirtis atskiruose miestuose ar net didelių miestų rajonuose. Taigi toks suniveliavimas 

negali stimuliuoti efektyvaus dujų tinklų panaudojimo struktūros savivaldybių lygyje. 

Taip pat būtina pastebėti, kad gamtinių dujų skaičiavimo metodikoje matomai buvo priimti 

minimalūs kainų diferencijavimo koeficientai, ką galėjo nulemti politiniai motyvai. 

Analogiška kainų diferencijavimo koeficientų pateiktų 2001 m. dujų kainų derinimui analizė 

pateikta 3.10 lentelėje. 

 Skirstant vartotojus į 8 kategorijas jau pateikta naujos eksploatacinių išlaidų paskirstymo 

koeficientų Ksk,i reikšmės (3.10 lentelė, pirmas stulpelis) [94]. Kadangi jos gerokai pasikeitė nuo 

anksčiau naudotų (3.9 lentelė), būtina įvertinti tokio pasikeitimo priežastis. 

 Pagal (3.4) formulę paskaičiuoti eksploatacinių išlaidų diferencijavimo koeficientai iskK ,  

taip pat skiriasi nuo ankstesniųjų (3.16 pav.). 
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3.15 pav. Skirstomųjų dujotiekio tinklų ilgio pasiskirstymas vartotojų grupėse 

 

 

 

 

3.10 lentelė. Skirstomųjų tinklų sąnaudų diferencijavimo koeficientai 8-ioms vartotojų grupėms 

2001 m. vartojimo struktūrai 

Vartotojų 

grupė 

2001 m. 

Ksk,i qi iskK ,  

8,

,

sk

isk

K

K
 

Įvertinus laisvus vartotojus 

qi iskK ,  Ksk,i 
8,

,

sk

isk

K

K
 

1 gr. 0,301 0,0584 5,086 12,14 0,0464 5,78 0,268 12,16 

2 gr. 0,476 0,098 1,765 4,21 0,078 2,01 0,157 4,23 

3 gr. 0,024 0,0162 1,420 3,39 0,0129 1,55 0,020 3,26 

4 gr. 0,041 0,0331 1,202 2,88 0,0263 1,37 0,036 2,88 

5 gr. 0,050 0,0484 1,012 2,42 0,0385 1,14 0,044 2,40 

6 gr. 0,116 0,1326 0,860 2,05 0,1055 0,976 0,103 2,05 

7 gr. 0,114 0,1502 0,732 1,75 0,1195 0,828 0,097 1,74 

8 gr. 0,178 0,4631 0,419 1,0 0,3683 0,475 0,175 1,00 

Laisvi 

vartotojai 
- - - - 0,2046 0,479 0,098 1,01 

  1,0   1,0    
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3.16 pav. Eksploatacinių išlaidų diferencijavimo koeficientų iskK ,  pasiskirstymas pagal 

sunaudojamų dujų kiekį: 1,2 – minimalios ir maksimalios reikšmės atitinkamai, penkioms 

vartotojų grupėms 1998 m. vartojimo struktūrai, 3 - aštuonioms vartotojų grupėms pagal 2001 m. 

prognozuojamą vartojimo struktūrą 
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3.17 pav. Sunormuoto eksploatacinių išlaidų diferencijavimo koeficientų 

max,, / skisk KK pasiskirstymas pagal sunaudojamų dujų kiekį. Kiti pažymėjimai kaip 3.16 pav. 

 

 

 Didelis eksploatacinių išlaidų diferencijavimo koeficientų įvairovė iš esmės tik parodo 

tokios kainodaros metodikos galimybes prisitaikyti prie įvairių vartotojų grupių interesų. Vien tik 

buitinių vartotojų kategorijoje toks koeficientas gali kisti 2-3 kartų ribose tarp savo minimalios ir 
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maksimalios reikšmės. Pastaruoju metu tokio koeficiento reikšmės tiek smulkiesiems, tiek 

stambiesiems buitiniams vartotojams bandoma mažinti, vis didesnę eksploatacinių išlaidų dalį 

perkeliant stambiesiems pramoniniams vartotojams. Mažesnio koeficiento iskK ,  tarpinio vartojimo  

grupėms įvedimas nei stambiausios vartotojų grupės, yra tiesioginis ekonominis skatinimas 

gamtinių dujų vartojimo persiskirstymui nusistovėjusios rinkos atžvilgiu. 

 Kyla klausimai: 

 Kam to reikia? 

 Ko tuo siekiama? 

 Kam tas naudinga? 

 Ar tai yra valstybinė politika? 

Kokios yra tokios kainodaros pasekmės centralizuotam šilumos tiekimui jau buvo aptartos 

šio skyriaus pradžioje. 

 Atlikti skaičiavimai rodo, kad pernelyg žemos dujų kainos 2, 3 bei 4 grupės vartotojams 

stimuliuoja daugiabučių namų atsijungimą nuo centralizuoto šildymo sistemų. Masinis vartotojų 

atsijungimas galėtų iš esmės pakeisti dujų vartojimo struktūrą ir priverstų bankrutuoti šilumos ūkio 

įmones (3.18 pav.). 

 

 
3.18 pav. Prognozuojami gamtinių 

dujų vartotojų struktūros pokyčiai  

pilnai atsijungus centralizuotai 

tiekiamos šilumos vartotojams 

 

 Yra duomenų rodančių, kad toks šilumos tiekimo decentralizavimas beveik nepakeistų 

bendro gamtinių dujų sunaudojimo, bet praktiškai sugriautų esamą šilumos ūkio infrastruktūrą ir 

pareikalautų naujų, 2-3 kartus didesnių investicijų. Gamtinių dujų vartojimo perkėlimas į didesnių 

tarifų nei šilumos ūkiai grupes yra aiškiai naudingas dujų tiekėjams (3.19 pav.). Taigi, esama dujų 

kainų nustatymo metodika turi akivaizdžias spragas, kurios leidžia dujų tiekėjams vykdyti 

ekspancionistinę rinkos plėtimo politiką, nors tai daro žalą kitam energetikos sektoriui. Tokios 

metodikos negalima pagrįsti ir realiomis dujų tinklų eksploatacijos išlaidomis, kadangi atsijungę 

nuo centralizuoto šilumos tiekimo, nauji gamtinių dujų vartotojai naudotųsi ta pačia infrastruktūra, 

kaip ir buitiniai vartotojai. 
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3.19 pav. Bendrųjų santykinių pajamų 

pasikeitimas priklausomai nuo 

sunaudojamų dujų kiekio padidėjimo 

mažų vartotojų grupėse 

 

 Buitiniams vartotojams energetinių paslaugų kainų didinimas valstybinės politikos požiūriu 

nėra pageidautinas. Taigi gamtinių dujų kainodara turi būti daugiau orientuota į dabartinio kainų 

lygio buitiniams vartotojams palaikymą arba nežymų didinimą bei kainų pakėlimą smulkiems 

pramoniniams vartotojams, mažiau didinant kainas stambiems pramonės vartotojams. 

3.6. Bendros išvados 

Atliktos analizės pagrindu dar sunku daryti gilesnes išvadas, tačiau leidžia teigti, kad: 

 gamtinių dujų kainodara nėra pagrįsta ekonomiškai pagrįstomis sąnaudomis, 

 dabartinė kainodara skatina žalingą šalies ūkiui vartotojų persiskirstymą, 

 trūksta informacijos, kaip galimi dujų kainodaros pokyčiai galėtų atsiliepti 

šilumos ūkio įmonėms. 

Papildomas problemas sukelia dvinario tarifo įvedimas taikant skirtingus principus įvairių 

grupių vartotojams. 
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4. INFORMACINIŲ SISTEMŲ ŠILUMOS ŪKIO VALDYMUI IR 

PLANAVIMUI SUKŪRIMAS 

4.1. Kuriamų informacinių sistemų vieta rajonų (miestų energetikos programų 

formavimo  procese 

Pradėtas šilumos ūkio valdymo decentralizavimas iškėlė naujus reikalavimus veiklos 

planavimui kaip ūkinių vienetų, taip ir savivaldybės lygiu. Greitai besikeičiančioje situacijoje be 

tinkamo planavimo efektyvus šilumos ūkio valdymas yra neįmanomas [98, 99]. 

Po 1997 m. pradėtos šilumos ūkio valdymo decentralizavimo reformos Lietuvos miestų ir 

rajonų savivaldybėse, susiklostė sudėtinga centralizuoto šilumos tiekimo įmonių situacija. 

Charakteringi šios situacijos bruožai yra didelės centralizuoto šilumos tiekimo įmonių skolos, 

vartotojų, o ypač savivaldybių ir biudžetinių įmonių įsiskolinimai, dėl neišnaudojamų galingumų 

dideli tiekimo nuostoliai, mažėjantys vartotojų šilumos poreikiai. Savivaldybės priverstos spręsti 

neatidėliotinas centralizuoto šilumos tiekimo problemas, kadangi daugelyje miestų iki 60-80% 

pastatų šildoma iš šio šaltinio. 

Atsižvelgiant į šią situaciją, LEI Regionų energetikos plėtros laboratorijoje buvo parengta 

bendra miestų (rajonų) šilumos ūkio plėtros programų parengimo koncepcija, kurioje atsispindi 

pagrindiniai valstybinės energijos tausojimo politikos principai [69]. Principinė tokios koncepcijos 

realizavimo schema parodyta 4.1 pav. Pagal šią schemą rajonų (miestų) energetikos plėtra 

planuojama atsižvelgiant į viso šalies energetikos ūkio vystymo strategines nuostatas, įvertinant 

pagrindinius šalies ūkio raidą atspindinčius kriterijus (BVP augimo tempus, infliacijos lygį, kapitalo 

kainą ir pan.) bei kitus ekonominius politikos elementus. 

 

 

Rajonų (miestų) energetinių programų formavimo ir įgyvendinimo schema 
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4.1 pav. Rajonų (miestų) energetikos programų formavimo schema pagal [69] 
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Formuojant rajonų (ir miestų) energetikos plėtros programas pagrindinis dėmesys skiriamas 

energijos tausojimo bei vietinių energijos išteklių potencialo įvertinimui ir panaudojimui. 

Atsakomybė už miestų (rajonų) energetikos plėtros programų sukūrimą ir įgyvendinimą 

tenka savivaldybėms. 

Šilumos kainodara šiuo metu yra paremta pagrįstų sąnaudų ir nustatyto normatyvinio pelno 

principu. Yra gerai žinoma, kad šis principas sudaro palankias sąlygas blogam valdymui ar blogai 

eksploatacijai paslėpti, skatina kaštų didinimą. Todėl kuriant šilumos ūkio valdymo ir planavimo 

sistemą pagrindiniu uždaviniu turėtų būti privataus kapitalo valdymo principų įdiegimas, 

įgyvendinant miestų šilumos ūkio plėtros programas. 

Greta šio uždavinio, jau įmonės valdymo lygyje iškyla ir kitos problemos ir uždaviniai, 

susijusios su visos įmonės veikla, siekiant patenkinti vartotojų poreikius su mažiausiomis išlaidomis 

bei užtikrinant tokius įmonės veiklos pelningumo rodiklius, kurie leistų renovuoti įrengimus ir 

padidinti bendrą energetinių išteklių vartojimo efektyvumą. 

Šių uždavinių kontekste miestų (rajonų) šilumos ūkio ilgalaikių plėtros planų įgyvendinimas 

neįsivaizduojamas be šiuolaikinių kompiuterizuotų valdymo ir planavimo sistemų, kuriose esminę 

rolę vaidina informacinių bazių sukūrimas.  

4.2. Energetinio ūkio informacinių sistemų paskirtis, struktūra ir tikslai 

Šiuolaikinės kompiuterinės technikos pagrindu sukurtos informacinės technologijos, 

apimančios naujų technikos priemonių ir duomenų apdorojimo metodų taikymą valdymo sistemose, 

užima vis svarbesnę vietą visose žmogaus veiklos sferose. 

Dėl energijos gamybos ir vartojimo sąveikos sudėtingumo tik nedaugelyje šalių 

funkcionuoja gerai veikiančios statistinių duomenų energetikoje surinkimo sistemos. Geru 

pavyzdžiu galėtų būti energijos vartojimo duomenų sistema JAV [100]. 

 Energetikai skirtos informacinės technologijos yra susijusios su didelių duomenų masyvų, 

kaupiamų specializuotose duomenų bazėse, apdorojimu. Efektyviam duomenų bazių panaudojimui 

kuriami duomenų modeliai, leidžiantys interpretuoti duomenis pagal nustatytus reikalavimus. 

Pagrindiniu kompiuterizuotos šilumos ūkio valdymo ir planavimo sistemos bruožu turėtų 

būti jos struktūros ir funkcijų dinamiškumas (t.y. galimas jų keitimas) bei lankstumas (,,atviro” tipo 

sistema). Iš esmės tokia sistema turėtų tenkinti šiuos bendrus reikalavimus [101]: 

 realizuoti ciklinį duomenų ir informacijos perdirbimą pagal parinktus kriterijus, 

 turėti funkcinių blokų rinkinį, skirtą informacijos apdorojimui,  

 turėti programines priemones ryšiams su informaciniais-technologiniais 

procesais, 

 turėti organizacinę struktūrą, kuri leistų informacijos cirkuliacijos procesų 

planavimą, normavimą ir informacijos perdirbimą bei jų realizavimo kontrolę, 

 turėti apibrėžtas programinių ir technologinių dokumentų formas ir jų išdėstymą, 

kad nustatyta tvarka galėtų būti pritaikytos konkrečiam energetikos objektui. 

Kuriamos kompiuterizuotos šilumos valdymo ir planavimo sistemos pagal paskirtį turi 

savyje suderinti įvairaus hierarchinio lygio reikalavimus: 

 dispečeriniam šilumos tiekimo valdymui, 

 įmonės veiklos valdymui ir planavimui, 

 informacijos pateikimui aukštesnėms valdymo grandims. 

Jos turi tenkinti kaip einamuosius, taip ir perspektyvinius tikslus, kurie atitinka valstybinę 

energetikos politiką (4.2 pav.) [102]. 



Lietuvos energetikos institutas S1/19-116.1.1-G-V:01 

Regionų energetikos plėtros laboratorija  

 83 

 

 

Perspektyviniai tikslai: privataus kapitalo valdymo principų 

įdiegimas 

Einamieji tikslai: 
optimalus vartotojų poreikių tenkinimas, didinant bendrą 

energetinių išteklių vartojimo efektyvumą, 
vartotojų poreikių tenkinimas su mažiausiomis išlaidomis, 
Įmonės veiklos pelningumo rodiklių, užtikrinančių techninę 

įrengimų renovaciją, siekimas. 

INFORMACINIŲ 

SISTEMŲ (IS) 

PASKIRTIS 

DISPEČERINIS VALDYMAS 

ĮMONĖS VEIKLOS VALDYMAS 

IR PLANAVIMAS 

APDOROTOS INFORMACIJOS 

PATEIKIMAS AUKŠTESNĖMS 

VALDYMO GRANDIMS 

 

4.2 pav. Kuriamų informacinių sistemų pagrindiniai tikslai ir paskirtis 

Bet kurios kompiuterizuotos valdymo sistemos informacinių procesų aprūpinimas 

skirstomas į informacinius modulius. Bendra informacijos aprūpinimo sistema susideda iš trijų 

pagrindinių komponentų: 

 duomenų bazės (DB), 

 duomenų bazių valdymo sistemos (DBVS), 

 programinio bazių aprūpinimo (PBA), kuriuo galima atlikti bazių užpildymą. 

Dispečerinis šilumos tiekimo valdymas yra specifinis uždavinys, kurio informacinis 

aprūpinimas vykdomas realiame laike pagal užduotus scenarijus, atsižvelgiant į šilumos poreikius, 

numatomą jų kitimą paros laike, priklausomybę nuo išorinių (klimato) sąlygų. Į duomenų bazę gali 

būti talpinami integruoti šilumos poreikių ir apkrovos paskirstymo duomenys. 

Hidraulinio uždavinio sprendimas realiame laike naudojant įprastinę skaičiavimo techniką 

(PC) įmanomas tik palyginti nedidelėse šilumos tiekimo sistemose, tačiau tam reikalingos 

informacijos (realių vartojimo poreikių ir režimo parametrų) gavimo ir automatinio įvedimo į 

hidraulinio skaičiavimo modulį klausimai šiuo metu dar nėra techniškai išspręsti. 

Dispečerinio valdymo optimizavimui reikalingi parametrai (įvairiuose šaltiniuose 

gaminamos šilumos sąnaudos supirkimo kaina, aplinkosauginiai prioritetai gali būti saugomi 

duomenų bazėje. 

Šilumos ūkio valdymas ir planavimas yra tampriai susijęs su įmonių buhalterinės apskaitos 

sistemomis, atsiskaitymo su vartotojais duomenų bazėmis, įrengimų, įskaitant tinklus, 

eksploatacijos ir remonto duomenų bazėmis ir pan. Visos šios lokalios duomenų bazės gali būti 

traktuojamos kaip pagrindinio objekto – šilumos ūkio įmonės – modelio fragmentai. Šilumos 

tiekimo įmonių atveju jos turėtų būti apjungtos su srautinių tinklų hidraulinio ir šiluminio režimo 

skaičiavimo matematiniais modeliais bei šilumos poreikių prognozės modeliais. Tokių sistemų 

pagrindinis tikslas turėtų būti optimalus vartotojų poreikių tenkinimas. 

Dabar šilumos ūkio įmonių ekonominė-finansinė veikla, vykstant energetikos ūkio 

komercializacijos procesui neįmanoma be dalinio valstybės reguliavimo. Tokiam reguliavimui 

būtinų informacijos surinkimo sistemų kol kas nėra. Taigi, vienu iš pagrindinių įmonių lygyje 
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kuriamų informacinių sistemų tikslų turi būti tinkamai apdorotos informacijos sukaupimas 

sprendimams priimti savivaldybių ir valstybės lygyje (4.3 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 pav. Bendra informacinių sistemų panaudojimo schema 

Atskirų šilumos ūkio įmonių modeliuose specialiai apdorota informacija galėtų būti 

kaupiama aukštesnio hierarchinio lygio duomenų bazėje šilumos ūkio, kaip atskiro šalies 

energetinio ūkio pošakio, valdymo reikmėms makroekonominiame lygyje. Rišančiąją tokių 

duomenų bazių grandimi galėtų būti nacionalinių sąskaitų sistemų (NSS) rodikliai bei kiti 

duomenys, charakterizuojantys šilumos įmonių veiklą [104]. 

 Vienas iš šio darbo tikslų yra informacinės sistemos sukūrimas LŠTA, kuri palengvintų jai 

priskirtų funkcijų atlikimui. 

 Reikia pažymėti, kad panašią duomenų bazę kuria VKEKK. Tuo tarpu Ūkio ministerija bei 

jai pavaldi Energetikos agentūra kol kas neturi jokių informacinių sistemų ar duomenų bazių apie 

šilumos ūkio įmonių būklę. 

4.3. TAUSA kaip integruota energetinio ūkio objekto valdymo ir planavimo 

sistema 

4.3.1 Bendra informacija apie sistemą 

Kompiuterinės sistemos TAUSA sukūrimo idėja buvo pradėta formuoti dar  1994 m., kai 

susidarius energetinei krizei iškilo aštrus poreikis energijos vartojimo efektyvumo didinimui. 

Pirmajame etape ji buvo planuojama kurti kaip informacijos surinkimo sistema vyriausybinėms 

institucijoms (4.3 pav.). 
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Neradus adekvataus atitinkamų institucijų pritarimo tokios sistemos kūrimui, pagrindinis 

dėmesys buvo sutelktas miestų šilumos ūkio problemų tyrimui, kartu kuriant programinę įrangą 

duomenų sukaupimui ir jų apdorojimui. 

 Duomenų bazės kuriamos ir valdomos duomenų bazių valdymo sistema (DBVS). Pasaulyje 

sukurta daug DBVS, besiskiriančių savo savybėmis, pajėgumais ir kaina [105, 106].  

 Elektroninės lentelės (Excel) su tam tikromis išlygomis irgi gali būti prikirtos prie DBVS, 

bet tai gali būti patogu tik trumpą laiką ir izoliuotoje sistemoje, kol lentelės yra nedidelės apimties ir 

nėra duomenų eksporto būtinybės.  

 Standartinės duomenų valdymo sistemos turi bendrų trūkumų: jos dirba interpretatoriaus 

rėžimu, duomenų struktūra yra gana nelanksti, apribota konkrečios DBVS taisyklėmis. Aišku, tai 

nėra dideli trūkumai ir daugeliu atveju į juos galima nekreipti didelio dėmesio, nes iš kitos pusės 

įprastos DBVS užtikrina aukštą programuotojo darbo produktyvumą. Tačiau kuomet reikia greito 

duomenų apdorojimo ir negalima naudotis indeksiniais failais, arba duomenų struktūra yra labai 

sudėtinga (bet kuris laukas gali būti lentelė ar funkcija), su standartinėmis duomenų bazėmis sunku 

išsiversti. Todėl dėl naudojamų DB ir sprendžiamų uždavinių įvairovės bei neapibrėžtumo 

dabartiniame etape pasirinktas nestandartinės programinio bazių aprūpinimo variantas, jau gerai 

išbandytas buhalterinės apskaitos sistemose - duomenų bazių valdymo sistema “VALDA” [103]. 

Vienas nepatogumas dirbant su VALDA yra akivaizdus: kiekvienam uždaviniui turi būti parašyta ir 

sutransliuota programa, o tam reikia pakankamai neblogų profesionalių programavimo įgūdžių. 

Tačiau šiuo atveju uždavinio vykdymo greitis padidėja 15-30 kartų, apimtis apie 10 kartų mažesnė 

už programą, sukurtą standartinėmis priemonėmis. Be to galima sukurti labai lanksčią duomenų 

struktūrą, nes objektinis programavimas tam suteikia neribotas galimybes. 

 Be išvardintų privalumų VALDA turi visus pagrindinius duomenų bazių valdymo atributus. 

Tai naujų dokumentų sukūrimas, panaikinimas, duomenų eksportas bei importas vidiniu bei plačiai 

paplitusiomis tekstinėmis ir *.DBF tipo bylų, duomenų rūšiavimas, užklausų sukūrimas ir jų 

išsaugojimas, ataskaitų kūrimas. Su įrašais taip pat galima atlikti visus įprastus veiksmus: papildyti, 

perstumti, kopijuoti, panaikinti. Pilno skanavimo paieškos sistema praktiškai leidžia surasti objektą 

pagal bet kurį požymį ar požymio kontekstą duomenų skaitymo iš disko greičiu. VALDA turi 

originalią duomenų archyvavimo sistemą, automatiškai darančią nustatyto laiko intervalais 

duomenų kopijas į nurodytą laikmeną, kas labai svarbu duomenų saugumui užtikrinti. Taikomosios 

programos, sukurtos su DBVS VALDA gali veikti kaip autonominės duomenų bazės, ir, kas labai 

svarbu, kaip serverio duomenų bazės, nurodant leistinas kliento ir tinklo administratoriaus teises. 

Pastaruoju atveju projektuojant taikomąjį uždavinį būtina numatyti situacijų sprendimus, kai į vieną 

įrašą kreipiasi keli klientai. 

 Regionų energetikos plėtros laboratorijos sąlygomis DBVS VALDA pradeda pakeisti Excel 

lentelių naudojimą duomenims saugoti. Sukurtos Visual Basic funkcijos, leidžiančios perskaityti ir 

užrašyti įrašus VALDA formatu. Tai leidžia atskirti duomenų įvedimą ir saugojimą nuo duomenų 

apdorojimo. Be to, neribojamas lentelių dydis. 

 Visos DBVS VALDA sukurtos lentelės yra sujungtos į bendrą sistemą TAUSA. 

Pastaruoju metu atskirai paruošti programiniai moduliai apjungiami į vieną sistemą, kuri 

gali būti sugeneruota: 

 vidiniam vartojimui rengiant miestų (rajonų) šilumos ūkio plėtros planus, 

 sistemos ūkio įmonių vadovams padalinių veiklos stebėjimui, prognozavimui bei 

planavimui, 

 apibendrintos informacijos gavimui apie šilumos ūkio įmonių veiklą 

aukštesniuose valdymo lygiuose. 

Pagrindinė kompiuterinės sistemos TAUSA paskirtis įmonių veiklos lygmenyje: 

 sukurti vienos įmonės (korporacijos, firmos ir pan.) informacinę sistemą, 

saugančią svarbiausią informaciją apie joje dirbančius žmones, gaminamą 

produkciją bei technologinį procesą, 
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 greitai ir operatyviai pateikti reikiamas žinias, suvestines, lenteles, grafikus bei 

įvairius statistinius duomenis apie įmonės veiklą, 

 sukauptus duomenis panaudoti galimų veiklos scenarijų prognoziniam 

įvertinimui. 

TAUSA tai neriboto skaičiaus modulių rinkinys. Pati programa nesprendžia jokio 

konkretaus uždavinio, tačiau ji atlieka tokius rutininius darbus kaip archyvavimas, duomenų 

perkėlimas, instaliavimas, darbuotojų apskaita, suteikia lygius informacijos peržiūrai ir t.t. 

Pagrindinė jos funkcija tai ryšių tarp modulių palaikymas bei duomenų struktūrizacija ir 

dokumentacija. Programa valdoma meniu pagalba (4.4 pav.). 

 

 

4.4 pav. Kompiuterinės sistemos TAUSA pagrindinis meniu 

Pagrindiniai nesikeičiantys meniu punktai yra trys. Tai: valdymas, archyvavimas ir pagalba. 

Su valdymo moduliu gali dirbti tik sistemos administratorius suteikdamas konkrečiam darbuotojui 

ar darbuotojų grupei konkrečias teises, archyvavimas tai automatinis duomenų kopijavimas jų 

išsaugojimas ir istorijos kaupimas, duomenų perkėlimas, instaliavimas bei pagalba – programos 

galimybių aprašymas. 

Kiti meniu punktai gali būti lengvai keičiami arba papildomi. Faktiškai kiekvienas meniu 

punktas tai atskiras vykdomasis modulis už kurį atsakingas konkretus padalinys arba darbuotojas. 

Tačiau jis turi būti sudarytas laikantis tam tikrų taisyklių. Visų pirma tai klasifikuota įvedamų ir 

išvedamų duomenų struktūra bei autonominis modulio darbas. Pradinių duomenų įvedimui yra 

sukurtas specialus automatizuotas modulis, kurio struktūra pagal pareikalavimą gali būti lengvai 

keičiama. 
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Pasirinkus kurį nors meniu punktą suveikia atitinkamas modulis, kuris atlieka reikiamus 

skaičiavimus, kurie po to gali būti apdorojami ir pateikiami grafiškai ar lentelės pavidalu. Tą gali 

atlikti tiek modulis, tiek ir valdanti programa. 
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4.5 pav. Integruotos informacinės sistemos ,,TAUSA” struktūra 

Bet kurios informacinio aprūpinimo sistemos apibendrintoje struktūroje yra šie pagrindiniai 

informaciniai moduliai: 

 parametrų klasifikatorius, 

 energetinio objekto struktūrinis-funkcinis modelis, 

 matavimo informacijos DB, 

 programų bei išorinių veiksnių DB, taip pat grafinio atvaizdavimo ir 

mnemoschemų DB, 

 analizės matematinių modelių DB. 

Remiantis tokia struktūra sukurti kiti programiniai moduliai. 

Sistema TAUSA kuriama siauros veiklos įmonėms, kurių pagrindinė veikla yra šilumos 

gamyba ir tiekimas srautiniais tinklais. Jos principinė struktūra parodyta 4.5 pav. 

Numatoma, kad ši sistema bus naudojama ir plėtojama ilgą laiką papildant ją naujomis 

galimybėmis, įskaitant ir tokias, kurių šiuo metu neįmanoma numatyti. 

Kompiuterinė sistema skirta aukštesnio lygio institucijoms turėtų kaupti daugiau 

apibendrintą informaciją. 

 Šilumos ūkio įmonių lygiui yra paruoštos trys specifinės informacinės sistemos (IS): 

 IS ,,Tinklas”, 

 IS ,,Vartotojas”, 

 IS ,,Apskaita”. 

Visų informacinių traktų paskirtis teikti vizualiniu požiūriu patogią informaciją adresatui, 

kuris gali būti sistemos operatorius, dispečeris ar tiesiog visos įmonės ekonominės veiklos 

įvertinimui, prognozavimui bei planavimui reikalingas duomenų kaupiklis. 
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4.3.2 Informacinė sistema ,,TINKLAS” 

 Informacinę sistemą TINKLAS sudaro šilumos šaltinių ir tiekimo tinklų duomenų bazė bei 

programinė įranga, kuri tinklo duomenų ir šilumos poreikių pagrindu leidžia modeliuoti tinklo 

darbo parametrus ir nustatyti bendrus tiekimo nuostolius bei identifikuoti nuostolių požiūriu 

blogiausias vamzdynų dalis. Šilumos poreikių ir šilumos nuostolių bei jų sumažinimui reikalingų 

investicijų ekonominės analizės pagrindu nustatomos tinklo dalys, ar atskiri vartotojai, kuriems 

centralizuotas šilumos tiekimas nepateisinamas ekonominiu požiūriu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 pav. Informacinė sistema ,,TINKLAS” 

 Programiškai realizuotos šios pagrindinės funkcijos: 

 simetrinio padavimo ir grąžinimo tinklo parametrų formavimas ir kontrolė, 

 tinklo hidraulinis skaičiavimas, 

 iteracinis tinklo šiluminio režimo skaičiavimas, kai vartotojo poreikiai tenkinami 

kintančiu šilumnešio srautu, priklausančiu nuo tiekiamo šilumnešio temperatūros 

mazge. 

Tinklo hidrauliniam skaičiavimui pritaikyta EPANET programa. 

Informacinė sistema TINKLAS gali pateikti visą informaciją, kuri reikalinga šilumos tinklų 

renovacijos projektų parengimui. 

Papildomi sistemos TINKLAI blokai gali saugoti reikalingą informaciją apie tinklų būklę: 

vamzdynų pakeitimo duomenis, šilumos mazgų bei kitų tinklo elementų technines ir eksploatacines 

charakteristikas. 

 Charakteringo tinklams uždavinio, didžiausių santykinių nuostolių zonų (mažiausių greičių) 

municipalinėse centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje nustatymo rezultatas iliustruojami 4.6 pav. 

Tam tikroje apimtyje šios informacinės sistemos rezultatai gali būti naudingi ir miesto 

savivaldybės padalinių darbuotojams. 
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4.3.3 Galutinio šilumos vartojimo informacinė sistema ,,VARTOTOJAS” 

Galutinio šilumos vartojimo informacinė sistema ,,Vartotojas” kuriama jau 

funkcionuojančių lokalinių duomenų bazių pagrindu. 

Pagrindinė informacija apie vartotojus šiuo metu Lietuvoje yra sukaupta šilumos ūki įmonių 

atsiskaitymo su vartotojais duomenų bazėse. Pažymėtina, kad šios DB funkcionuoja Excel tipo 

lentelių pagrindu, kurios beveik vienodos visose šilumos įmonėse. Nustačius tam tikrus standartus 

duomenims apie vartotojus, jos nesunkiai galėtų būti unifikuotos.  

Kaip taisyklė, tokios duomenų bazės turi šią pagrindinę informaciją: 

 vartotojo kodą su jį identifikuojančiais parametrais (adresu, vartotojo 

pavadinimu, apšildomu plotu, instaliuota galia ir pan.), 

 mėnesinius suvartojamos šilumos kiekius apšildymo ir karšto vandens ruošimo 

reikmėms, 

 mokesčio už pateiktą šilumą skaičiavimus, 

 sąskaitų apmokėjimo būklę. 

Vartotojo kodas leidžia nesunkiai išskirti gyvenamuosius namus, švietimo įstaigas, kultūros 

objektus, sveikatos įstaigas ir pan. Kaip taisyklė, informacija apie apšildomų pastatų technines 

charakteristikas yra nepilni. Ypač pastato konstrukcijos tipą, jų aukštingumą ir pan. Tokia 

informacija kaupiama tik pastatų inventorizacijos DB, kurios yra savivaldybių priklausomybėje. 

Nesant vieningos kodavimo sistemos, šių DB apjungimas yra gana problematiškas. 

Sukurta vartotojų duomenų ir faktinio šilumos vartojimo duomenų bazė bei programinė 

įranga leidžia analizuoti faktines šilumos sąnaudas atskiruose pastatuose bei visos sistemos apkrovą 

(poreikius), atsižvelgiant į metų laiką, klimatines sąnaudas, pastatų fondo struktūrą. Šių duomenų 

bazė vieninga kodavimo sistema sujungta su šilumos tinklų duomenų baze. Šiuo metu tokia 

kodavimo sistema realizuota 4 miestų šilumos ūkio įmonėse. Panaudota kodavimo sistema leidžia 

identifikuoti vartotojus prijungtus prie atskirų magistralinio tinklo atsišakojimų, kas labai aktualu 

atskirų miesto zonų aprūpinimo šiluma efektyvumo analizei. 

Vartojimo valdymui šilumos ūkio įmonės lygyje gana svarbu turėti informaciją apie: 

 šilumos bei karšto vandens apskaitos prietaisų būklę, 

 naudojamus įrenginius, 

 vartojimo būklę, 

 atsiskaitymo už pateiktą šilumą būklę ir pan. 

 Šiuo metu yra sukurti tik atskiri tokių informacinių bazių fragmentai, kurie dar nėra pilnai 

įkomponuoti į informacinę sistemą ,,VARTOTOJAS”. 

 Vienu iš pagrindinių sistemos VARTOTOJAS modulių galėtų tapti Vartojimo analizės ir 

kontrolės programa (VAKP) atliekanti šilumos vartojimo ir analizės kontrolę. VAKP būtų skirta 

naudoti įvairiuose valdymo lygmenyse šilumos suvartojimo kontrolei ir energijos tausojimo bei 

vietinių energijos išteklių įvertinimo prognozavimui. Ją sudarytų du pagrindiniai moduliai: tai 

duomenys apie kiekvieną šilumos abonentą už visus metus ir ataskaitų modulis leidžiantis gauti 

rezultatus bet kuriais norimais pjūviais, bet kuriai abonentų grupei. Programa turėtų būti lengvai 

valdoma ir leistų vartotojui pačiam sukurti papildomas ataskaitas tiek struktūriniais pjūviais, tiek 

istoriniais bei išvesti rezultatus lentelių ar grafikų pavidalu. 

 Duomenų pagrindu būtų centralizuoto šilumos tiekimo įmonės pirminiai duomenys apie 

vartotojus, kurie specialaus interfeiso pagalba perduodami į VAKP. Pati VAKP būtų valdoma su 

DBVS VALDA. 

 VAKP būtų valdoma vartotojo meniu pagalba, naudojant dialoginį režimą, kuriame būtų 

numatyta administravimo ir informacijos pateikimo pagal priėjimo lygį galimybė. 

 Sistemos funkcionavimui labai svarbus ryšys su CŠT vartotojų duomenų baze. Kadangi 

Lietuvoje kiekviena CŠT įmonė naudoja savo duomenų bazę su sava struktūra ir be to naudoja 

įvairias duomenų bazių valdymo sistemas, pradedant FoxPro ir baigiant ORACLE, būtina padaryti 
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CŠT anketinę apklausą apie jų naudojamą DBVS ir galimybę pateikti duomenis apie vartojimą 

užsakovui standartiniame formate. Formaliai yra trys galimi ryšio su CŠT vartotojų duomenų baze 

variantai: 

1. Prisiderinti prie kiekvienos iš esančių VDB. 

2. Standartinės VDB sudarymas. 

3. CŠT pateikia užsakovui duomenis nustatytu formatu. 

 Idealiausias būtų 2 variantas, tačiau akivaizdu, kad niekas nenorės keisti savo 

nusistovėjusios duomenų struktūros ir DBVS. Jei planuojama derintis tik su keliais CŠT, tuomet 

galima naudoti ir 1 variantą, nes pirmojo varianto naudojimas reikštų interfeiso sukūrimą 

kiekvienam CŠT, kas pareikalautų nemažų finansinių ir laiko sąnaudų. Patogiausias būtų 3 

variantas, tačiau tam turėtų savo noru pritarti CŠT įmonės. 

4.3.4 Informacinė sistema ,,APSKAITA” 

 Centralizuota šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų DB ir jų patikros kompiuterinė 

sistema skirta šilumos ūkio įmonės vadovaujančiam personalui, eksploatacinėms  ir remonto 

tarnyboms. Ji įgalina analizuoti šilumos ir vandens ūkio būklę, remiantis įvairaus pjūvio 

ataskaitomis daryti prognozes bei organizuoti linijinį darbą ir užtikrinti jo efektyvią kontrolę.  

 Įrenginių duomenų bazę sudaro: 

 šilumos abonentai, 

 katilinės, 

 šilumos ir vandentiekio tinklų kameros, 

 vartotojų įrenginiai. 

 Įrenginių klasifikacija ir kodavimas bei originali duomenų bazių valdymo sistema leidžia 

atlikti tokias funkcijas: 

 įrenginių identifikavimas pagal tipus, 

 greita reikalingo įrenginio paieška duomenų bazėje pagal pasirinktus kriterijus ar 

jų fragmentus,  

 galimybė sukurti norimas ataskaitas įvairiais pjūviais (ataskaitų generatorius). 

 ĮRENGIMŲ PASAI elektroninių lentelių pavidale yra sukurti šiems įrenginiams ar 

objektams: 

 šilumos abonentams, 

 garo abonentams, 

 katilinėms, 

 šilumos ir vandens apskaitos prietaisams. 

 Šilumos ir vandens apskaitos prietaisų bazėje registruojama apie 40 įvairių rodiklių (laukų). 

Abonentų charakterizavimui sukurta speciali abonento kortelė. Speciali lentelė yra skirta 

abonentų sunaudotos šilumos apmokėjimui. 

 Iš esmės tokios duomenų bazės daugiau ar mažiau galėtų atlikti šilumos ūkio įmonių 

rinkodaros ar eksploatacijos padalinių vadovų patarėjo funkcijas. Kol kas tokia sistema įdiegta tik 

vienoje šilumos ūkio įmonėje. Susidomėjimas tokiomis sistemomis auga. Panašius programinius 

produktus šilumos ūkio įmonėms siūlo ir užsienio kompanijos. 

 Panašaus tipo kompiuterinės sistemos galėtų būti sukurtos šilumos ūkio įmonių ar 

savivaldybių padalinių vadovams, atsakingiems už miesto šilumos ūkio valdymą bei šilumos 

vartojimą municipaliniuose pastatuose. 

 Mūsų sukaupta patirtis rodo, kad efektyviam tokių kompiuterinių sistemų panaudojimui 

būtinas tam tikras apmokymo procesas. Toks apmokymo procesas turėtų prasidėti demonstracinių 

kompiuterizuotų sistemų sukūrimu. Įvertinus realias savivaldybių finansines galimybes, tai galima 

būtų padaryti specialių rėmimo programų rėmuose. 
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4.4. Šilumos ūkio veiklos rodiklių informacinė sistema ,,VEIKLA” 

4.4.1 Bendra situacija 

 Šiame darbe Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos užsakymu sukurtas informacinis modulis 

VEIKLA, kuris turėtų užpildyti anksčiau minėtas spragas ir duotų impulsą šilumos ūkio įmonėse 

formuojamų DB sujungimui į vieningą sistemą ŠT asociacijos lygyje. Sunku įsivaizduoti kaip be 

tokios informacinės sistemos Ūkio ministerija gali formuoti šilumos ūkio politiką, kuriai pagal 

galiojančius įstatymus priskirtos tokios funkcijos. 

 Šiuo metu pagrindinis oficialios informacijos šaltinis apie Lietuvos šilumos ūkio įmonių 

būklę yra periodinis Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos leidinys, kuris leidžiamas nuo 1998 metų 

[81-85]. Pateikiamos informacijos gausumu jis gerokai lenkia analogiškus kitų šalių leidinius [108]. 

Vienok jame nėra pilnų duomenų apie šilumos ūkio raidą, nepakanka skelbiamų duomenų šilumos 

ūkio įmonių  ekonominės būklės vertinimui bei reikalingų sprendimų valstybiniame lygyje 

pagrindimui.  

 Kompiuterinės sistemos VEIKLA reikalingumą apsprendžia ir tie uždaviniai, kurie iškyla 

formuojant miestų (rajonų) šilumos ūkio plėtros programas, dabartinėje greitai besikeičiančioje 

situacijoje. 

 Augančios šilumos kainos ir bendras pastatų energetinio efektyvumo padidinimas mažina 

centralizuoto šilumos tiekimo tinklo apkrovą ir savo ruožtu iškelia būtinybę optimizuoti šilumos 

gamybos šaltinius ir tiekimo tinklus. Pastatų renovavimas ir tinklų modernizavimas yra tarpusavyje 

susiję ir investicijos turi būti nukreiptos ten, kur jos duoda didesnį efektą. 

 Sukurta šilumos ūkio įmonių ekonominės veiklos analizės metodika bei atitinkamos 

kompiuterinės programos, kuriame aukščiau minėtos kompiuterinės sistemos TINKLAS ir 

VARTOTOJAS įeitų kaip sudėtinės programinio komplekso dalys. Bendrame miestų (rajonų) 

energetikos plėtros planų parengimo kontekste sprendžiami tokie uždaviniai kaip prognozuojama 

ekonomiškai pagrįsta šilumos kaina, galimų investicijų įtaka visos įmonės veiklos rodikliams, 

įmonės vidinės reorganizacijos pagrindimas, investicijų prioritetai ir pan. Šiuo metu laboratorija yra 

parengusi 4 Lietuvos miestų šilumos ūkio ilgalaikės plėtros planus.  

 Greta šios informacijos sistemos sukurta pagrindinių šalies ūkio makroekonominių rodiklių 

DB. Joje sukaupta istorinė ir prognostinė informacija apie vidaus ir užsienio valiutos infliaciją, 

istoriniai bendrojo vidinio produkto (BVP) duomenys, šalies kuro energijos balansas bei kiti 

svarbūs makroekonominiai duomenys. Artimiausiu metu sukaupti makroekonominiai duomenys 

bus įkomponuoti į bendrą informacinę sistemą. 

 Laboratorijoje kaupiami šilumos vartojimo ir gamybos duomenys miestų lygyje leidžia 

tikėtis, kad netolimoje ateityje susiformuos galimybė parengti kuro energijos balansus miestų 

lygyje. 

 Informacijos surinkimas iš šilumos vartotojų matomai dar ilgesnį laiką išliks 

problematiškas. Šiuo metu plačiausiai naudojama sistema, kai kiekvienas vartotojas kas mėnesį 

įrašo savo skaitiklių parodymus į specialios formos korteles, kurios vėliau įvedamos į atsiskaitymo 

su vartotojais DB. Klaipėdos m. įdiegta ir sėkmingai funkcionuoja duomenų surinkimo sistema, kur 

skaitliuką parodymai kaupiami specialiuose mikroprocesoriniuose įrenginiuose ir periodiškai 

nuskaitomi nešiojamu kompiuteriu. Į šią rinką jau skverbiasi ir mobiliojo ryšio firmos, siūlančios 

savo paslaugas šilumos vartojimo duomenų nuskaitymui mobilaus ryšio tinklų priemonėms. Bet 

kuriuo atveju duomenų surinkimas iš atskirų vartotojų turėtų vykti per atsiskaitymo su vartotojais 

DB ir tik tinkamai apdorota informacija galėtų būti perduodama aukštesnio lygio valdymo 

institucijoms. 

 Šie principai turėtų būti taikomi ir savivaldybių darbuotojams gaunant duomenis apie 

šilumos vartojimo būklę municipaliniuose pastatuose. 
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4.4.2 Demonstracinės informacinės sistemos VEIKLA struktūra ir apimtis 

 Vykdant šį darbą buvo orientuotasi į šiuos informacijos šaltinius: 

 nuolat skelbiamas šilumos tiekimo įmonių ūkinės veiklos apžvalgas, 

 šilumos tiekimo įmonių gamybinių-finansinių rodiklių ataskaitas, teikiamas 

VKEKK šilumos tarifų derinimui, 

 šilumos tiekimo įmonių balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitas, teikiamas 

statistinei apskaitai. 

 Kadangi šie duomenys bus taikomi tik strateginiams šilumos ūkio planavimo uždaviniams, 

numatyta tik metinių duomenų kaupimas bei kasmetinis jų atnaujinimas ir papildymas. 

 Informacinė sistema VEIKLA kuriama kaip pilnai savarankiškas programinis modulis 

skirtas pagrindinių šilumos ūkio gamybinės bei ekonominės veiklos rodiklių kaupimui, saugojimui 

bei analizei. Informacinė sistema VEIKLA gali atlikti šiuos pagrindinius uždavinius: 

 veiklos rodiklių įvedimą į DB, 

 veiklos rodiklių išvedimą ataskaitoms, 

 veiklos rodiklių išvedimą į Excel ar kitas lenteles papildomai analizei, 

 paskaičiuoti įvairius ekonominius veiklos rodiklius reikalingus veiklos 

planavimui. 

 Kiekvienas iš čia paminėtų uždavinių gali turėti vieną ar daugiau realizavimo variantų, kurie 

nurodomi atitinkamo lygio meniu (4.7 pav.). 

 Yra numatyta veiklos rodiklių įvedimo galimybė rankiniu būdu, nuskaitant iš Excel lentelių 

arba duomenų įvedimas specialių funkcijų pagalba (4.8 pav.). 

 Pagrindinė duomenų išvedimo ataskaitoms forma yra puslapis apimantis užsiduotą eilučių 

skaičių vienai šilumos ūkio įmonei. 

 Standartinė eilutės forma yra vektorius: 

EILUTE = EILUTE (Eilutės pavadinimas,  eilutės kodas, dimensija, duomenys (1 iki 30)) (4.1) 

 Eilutės pavadinimas – tai tekstinis iki 60 simbolių identifikatorius. 

 Eilutės kodas – tai 6 simbolių tekstinis identifikatorius. 

 Dimensija – tai 20simbolių identifikatorius eilutėje kaupiamų duomenų matavimo vienetų 

užfiksavimui. Bedimensiniams dydžiams šis įrašas gali būti tuščias. 

 Duomenys – tai 8 baitų skaičių vektorius, kuriame sukauptos dydžio apibrėžto eilutės 

pavadinimu metinės reikšmės nuo 1990 m. iki 2020 m. atitinkamai. Atskirais atvejais duomenų 

vektoriaus dydžiai gali turėti ir kitą prasmę. 

 Pagrindinis puslapis gali apimti visas eilutes esančias RODIKLIŲ KLASIFIKATORIUJE, 

arba laisvai pasirinktą eilučių seką. 
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4.7 pav. Informacinės sistemos VEIKLA meniu ir klasifikatoriaus struktūra 

 

 

 

4.8 pav. Duomenų papildymas ir koregavimas konkrečiai įmonei tiesioginio dialogo režimu 

 RODIKLIŲ KLASIFIKATORIUS – tai žodynas, kuriame saugoma eilutės pavadinimas ir 

kodas (4.9 pav.). 
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4.9 pav. RODIKLIŲ KLASIFIKATORIAUS struktūra 

 

 

 

 DIMENSIJŲ KLASIFIKATORIUS – tai žodynas, kuriame saugoma eilutėje suformuotų 

duomenų mato vienetai. 

 Suformuotas puslapis monitoriuje gali būti išvedamas į spausdinimo įrenginius arba 

transportuotas nurodytu adresu kaip Excel lentelė. 

 Tokių puslapių skaičius atitiktų DB sukurtų failų skaičius, arba DB saugomų šilumos ūkio 

įmonių įrašų skaičiui. Įtrauktas į DB šilumos įmonių sąrašas (žodynas) saugomas FAILŲ 

KLASIFIKATORIUJE (4.10 pav.). 
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4.10 pav. FAILŲ KLASIFIKATORIAUS struktūra 

 

 

 

 Taigi visumoje informacinės sistemos VEIKLA yra trimatė (erdvinė) duomenų matrica, 

kurioje numatyta galimybė formuoti puslapius kaip pagal vertikalius, taip ir pagal horizontalius jos 

pjūvius. 

 Reikalingas duomenų failas gali būti pasirenkamas pagal miesto pirmąją raidę arba pelės 

pagalba (4.11 pav.). 
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4.11 pav. Norimo veiklos rodiklio paieška pasirinktoms šilumos ūkio įmonėms 

 Formuojamų DB rodiklių sąrašas iš esmės nėra ribojamas, todėl patogumo dėlei visus 

rodiklius patogiau sugrupuoti pagal vienokius ar kitokius požymius. Pagrindiniai šilumos ūkio 

įmonių veiklos rodikliai buvo suskirstyti į sekančias grupes: 

 šilumos ūkio įmonių gamybiniai rodikliai (4.1 lentelė), 

 pagrindiniai šilumos tinklų rodikliai (4.2 lentelė), 

 centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų charakteristikos (4.3 lentelė), 

 debitoriniai vartotojų įsiskolinimai (4.4 lentelė), 

 kuro sąnaudos (4.5 lentelė), 

 materialinės ir joms prilygintos sąnaudos (4.6 lentelė), 

 darbo apmokėjimas (4.7 lentelė), 

 savikaina ir kt. išlaidos (4.8 lentelė). 

 Šiuo metu į VEIKLOS DB sukrauta beveik visa informacija, kuri yra LŠTA skelbiamose 

apžvalgose. Šilumos ūkio sąrašas praktiškai apima beveik visas šalies šilumos ūkio įmones. Deja 

tos bazės užpildymas 1990-2000 metų laikotarpiui yra gana sudėtingas. Esamos būklės iliustracijai 

prieduose pateikti įvairūs DB pjūviai, kurie ne tik parodo kuriamos informacinės sistemos VEIKLA 

galimybes, bet ir ribotumą, susijusį su informacijos trūkumu. 
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4.1 lentelė. Šilumos ūkio įmonių gamybiniai rodikliai 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Kodas Mato vnt. Rodiklio pavadinimas anglų kalba 

1 Gamyba 14010 GWh Production 

2 Sutartinio kuro sąnaudos 14020 MWh/MWh Conventional Fuel Expenses 

3 Sutartinio kuro išlaidos 14030 Lt/MWh Conventional Fuel Costs 

4 Šaltinių galios panaudojimas 14050 - Use of Heat Capacities 

5 Pirkta energija 14101 t.Lt Purchased Energy 

6 Pateikta į tinklus viso 14110 GWh Supplied to the Network, total 

7 Pateikta į tinklus karštu vand. 14120 GWh Supplied to the Network as Hot Water 

8 Pateikta į tinklus garu 14130 GWh Supplied to the Network as Steam 

9 Šil. tiekimo techn. nuost. 15010 GWh Technical Losses of Heat Supply 

10 Techniniai nuostoliai 15010 GWh Technical Losses of Heat Supply 

11 Techniniai nuostoliai, % 15011 - Technical Losses, % 

12 Komerciniai nuostoliai 15020 GWh Commercial Losses 

13 Komerciniai nuostoliai, % 15021 - Commercial Losses, % 

 

 

 

 

4.2 lentelė. Pagrindiniai šilumos tinklų rodikliai 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Kodas 

Mato 

vnt. 
Rodiklio pavadinimas anglų kalba 

1 Viso ekspl. šil. tinklų (be k.v.) 15030 km 

Total length of thermal Network under Operation 

(excl.hot wa 

2 Tame sk. bendrovės balanse 15031 km in this number in Company Balance 

3 Vand. šil. tinklai (be k.v.) 15040 km Water Carrier heat Networks (excl. hot water) 

4 Vand. šil. tinklai bendr. balanse 15041 km Water Carrier heat Networks in Company Balance 

5 Magistraliniai šil. tinklai viso 15050 km Total length of main pipelines 

6 Magistr. šil. tinklai įm. balanse 15051 km Main Pipelines in Company Balance 

7 Nenaud. mag. tinklų ilgis 15052 km Length of not used Main Paipelines 

8 Kvartaliniai šil. tinklai viso 15060 km Distribution Heat Network, total 

9 Kvartal. šil. tinklai įm. balanse 15061 km Distribution Heat network in Company Balance 

10 Nenaud. kvart. tinklų ilgis 15062 km Length of not used Distribution Network 

11 K.v. tiekimo tinklai viso 15070 km Total length of hot water supply network 

12 K.v. tinklai įm. balanse 15071 km Hot water Network in Company Balance 

13 Nenaud. k.v. tinklų ilgis 15072 km Length of not used hot water network 

14 Garo tinklai viso 15080 km Total length of steam network 

15 Garo tinklai įm. balanse 15081 km Steam Network in Company Balance 

 

 

 

 

 

 

4.3 lentelė. Centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų charakteristikos 
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Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Kodas 

Mato 

vnt. 
Rodiklio pavadinimas anglų kalba 

1 Pateikta vartotojams (šil. vnt.) 16000 GWh Supplied to consumers (thermal units) 

2 Pateikta vartotojamas (pinig. vnt.) 16001 t.Lt Supplied to consumers (monetary units) 

3 Vidutinis tarifas 16002 Lt/MWh Corrected Heat Tariff 

4 Sukor. šil. tarifas 16002 Lt/MWh Corrected Heat Tariff 

5 Pateikta gyventojams (pinig. vnt.) 16011 t.Lt Supplied to residents (monetary units) 

6 Pateikta gyventojams (vnt. kaina) 16012 Lt/MWh Supplied to residents (unit price) 

7 Pateikta stamb. vartot. (šil. vnt.) 16020 GWh Supplied to big customers (thermal units) 

8 Pateikta stamb. vartot. (pinig. vnt.) 16021 t.Lt Supplied to big customers (monetary units) 

9 Pateikta stamb. vartot. (vnt. kaina) 16022 Lt/MWh Supplied to big customers (unit price) 

10 Pateikta kt. vartot. (šil. vnt.) 16030 GWh Supplied to other consumers (thermal units) 

11 Pateikta kt. vartot. (pinig. vnt) 16031 t.Lt 

Supplied to other consumers (monetary 

units) 

12 Pateikta kt. vartot. (vnt. kaina) 16032 Lt/MWh Supplied to other consumers (unit price) 

13 Vartot. inst. galia metų pradž. 16100 MW 

Consumers installed capacity at the 

beginning of the year 

14 Vartotojų instal. galia metų pab. 16110 MW 

Consumers installed capacity at the end of 

the year 

15 Maksimalus apkrovimas 16120 MW Maximum loading 

16 Atsijung. inst. galia metų pradž. 16130 MW 

Disconnected installed capacities at the 

beginning of the ye 

17 Atsijung. inst. galia metų pab. 16140 MW 

Disconnected installed capacities at the end 

of the year 

18 Šilum. pateikta vartot. š.m. 16150 t.Lt 

Heat supplied to consumers in the current 

year 

19 Bendras gyvenamas plotas 16200 t.m2 Total residential area 

20 Centr. apšild. plotas, viso 16210 t.m2 Total district heating area 

21 Bendrijoms prikl. gyv. plotas 16220 t.m2 

Residential area, owned by Housing 

Associations 

22 Bendras vartotojų skaičius, vnt. 16230 vnt. Total number of consumers, units 

 

4.4 lentelė. Debitoriniai vartotojų įsiskolinimai 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Kodas 

Mato 

vnt. 
Rodiklio pavadinimas anglų kalba 

1 Skola su gruodžio mėn., viso 16160 t.Lt Debt incl. December, total 

2 Skola be gruodžio mėn., viso 16171 t.Lt Debt excl. December, total 

3 Skola be gruodžio mėn. pram. 16172 t.Lt Debt excl. December from Industry 

4 Skola be gruodžio mėn. gyv. 16173 t.Lt Debt excl. December from Residents 

5 Skola be gr. mėn. resp. biudž. org. 16174 t.Lt 

Debt excl. December from State, Public 

Institutions 

6 Skola be gr. mėn. saviv. org. 16175 t.Lt 

Debt excl. December from Municipal 

Institutions 

7 Skola be gr. mėn. biudž. org. 16176 t.Lt 

Debt excl. December from public 

Institutions 

8 Skola be gruodžio mėn. kiti 16177 t.Lt Debt excl. December, others 

9 Delspinigiai, viso 16180 t.Lt Fines, total 

10 Įsiskolin. vartot. skaičius, vnt. 16240 vnt. Numer of consumers with debts, units 

11 Vartotojų įsisk. iki 3 mėn. 16251 t.Lt Consumers debts up to 3 months 

12 Vartotojų įsisk. nuo 3 iki 6 mėn. 16252 t.Lt Consumers debts from 3 to 6 months 

13 Vartotojų įsisk. virš 6 mėn. 16253 t.Lt Consumers debts over 6 months 

 

 

 



Lietuvos energetikos institutas S1/19-116.1.1-G-V:01 

Regionų energetikos plėtros laboratorija  

 99 

 

 

4.5 lentelė. Kuro sąnaudos 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Kodas 

Mato 

vnt. 
Rodiklio pavadinimas anglų kalba 

1 Bendras kuro kiekis s.k.v. 17000 t.s.k. Conventional Fuel, total 

2 Bendra kuro kaina 17002 t.Lt Total Fuel Price 

3 Sut. kuro kaina 17003 Lt/MWh Conventional Fuel Price 

4 S.k. kaloringumas 17004 - Calorific Value of Convenient Fuel 

5 Kuro dalis balanse 17005 - Fuel Portion in Balance 

6 Gamt. dujų kiekis, n.vnt. 17051 t.m3 Natural Gas amount in natural units 

7 Gamt. d.  kaina 17053 Lt/MWh Price of Natural Gas 

8 Gamt. d. kiekis šil. gam. 17056 GWh Amount of Natural Gas for Heat production 

9 Akmens anglis 17081 t Coal 

10 Mazuto kiekis n.vnt. 17091 t Heavy Oil amount in natural units 

11 Mazuto kaina 17093 Lt/MWh 

Average Price of the Heavy Oil in the 

current year 

12 Mazuto kiekis šil. gam. 17096 GWh Amount of Heavy Oil for Heat Production 

13 Mažų kat. kuras 17131 t Fuel for small DBH 

14 Suskystintos dujos 17141 t Liquified Pressure Gas (LPG) 

15 Malkos 17161 t.m3 Fire Wood 

16 Durpės 17171 t Peat 

17 Mediena 17241 ktm Wood 

18 Pjuvenos 17251 erdvm Saw Dust 

19 Skalūnų alyva 17281 t Shale Oil 

20 Krosnių kuras 17291 t Light Fuel Oil 

 

 

 

 

4.6 lentelė. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Kodas 

Mato 

vnt. 
Rodiklio pavadinimas anglų kalba 

1 Pirktos el. kiekis prod. gamybai 18020 GWh Purchased Electr. amount for Technology 

2 Elektros sąnaudos 18030 kWh/MWh Electricity costs 

3 Vanduo 18220 t.Lt Water for Technology 

4 Remonto sąnaudos 18410 t.Lt Repairs costs 

5 Darbai atlikti rangos būdu 18420 t.Lt Works by contract (rangos būdu) 

6 Darbai atlikti ūkio būdu 18430 t.Lt Works by own manpower (ūkio būdu) 

7 Viso remonto išlaidų 18440 t.Lt Repairs costs, total 

8 Ilgalaikio turto atst. 18450 t.Lt Restoring of long-term Assets 

9 Amortizaciniai atskaitymai 18460 t.Lt Amortization Discount 

 

 

 

 

4.7 lentelė. Darbo apmokėjimas 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Kodas 

Mato 

vnt. 
Rodiklio pavadinimas anglų kalba 
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1 Darbo apmokėjimo sąnaudos 19010 t.Lt Labour costs 

2 Darbo užm. fondas 19010 t.Lt Labour costs 

3 Socialinio draudimo įmokos 19020 t.Lt Social security 

4 Santykinės valdymo išl. 19030 vnt. Relative Operation Costs 

5 Pagrindinės veiklos darb. sk. 19040 vnt. Number of employees in the main activity 

6 Vid. mėn. atlyginimas 19050 Lt/mėn. Average monthly salary 

 

 

4.8 lentelė. Savikaina ir kitos išlaidos 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Kodas 

Mato 

vnt. 
Rodiklio pavadinimas anglų kalba 

1 Savikaina viso 19000 t.Lt Cost Price, total 

2 1-os MWh savikaina 19001 Lt/MWh Cost Price per 1 MWh 

3 Mokesčiai 19210 t.Lt Taxes 

4 Banko kredit. palūkanos 19310 t.Lt Interest for Bank Credits 

5 Kitos nepaminėtos išlaidos 19410 t.Lt Other not mentioned Costs 

6 Investicijos ilgalaikis turtas 19500 t.Lt Long-term Assets of Investment 

7 Nuosavos lėšos - skirta 19510 t.Lt Own Means - assigned 

8 Nuosavos lėšos - įvykdymas 19511 t.Lt Own Means - realization 

9 Biudžeto lėšos - skirta 19520 t.Lt Budget Means - assigned 

10 Biudžeto lėšos - įvykdymas 19521 t.Lt Budget Means - realization 

 

 

 

 Kaip pavyzdį detaliau galima panagrinėti vieną iš pagrindinių šilumos ūkio įmonių rodiklių 

- šilumos gamybos dinamika. IS VEIKLA turi galimybę pateikti  į kompiuterio  ekraną pilną 

šilumos gamybos ataskaitą visose šilumos ūkio įmonėse (4.12 pav.). Visų pirma galima pastebėti, 

kad yra didelis duomenų trūkumas, kuris  neleidžia turėti pakankamo vaizdo apie visą šalies 

šilumos ūkį. 

 LEI Regionų energetikos plėtros laboratorija vykdydama įvairius tyrimo darbus turi 

sukaupusi ir daugiau duomenų apie šilumos ūkį. Gana pilnus duomenis turime apie šilumos 

gamybos apimtis už 1995 metus, kurie taip pat buvo įvesti į DB. Šie duomenys buvo detaliau 

paanalizuoti šią ,,Gamybos” ataskaitą transportavus į Excel ir ją turimomis VISUAL BaSIC 

programinėmis priemonėmis atvaizdavus lentelių bei grafikų pavidalu (Priedas, P1 lentelė). 

Palyginus sumarinius šilumos gamybos duomenis su žinomais kuro-energijos balanso duomenimis 

matyti, kad 1995 metų duomenys apima net 92% visos šilumos gamybos. 

 Būtų labai gerai, kad tokia duomenų bazė būtų pilnai užpildyta bent jau nuo 1994-1995 

metų. Atrodo, yra galimybė surasti pilnus šilumos gamybos duomenis už ankstesnį laikotarpį 

pagrindinėms regioninėms įmonėms, o tai jau leistų įvertinti likusių miestų šilumos gamybą 

ekspertiniais metodais. 

 Priedo lentelėse pateikiama ir daugiau duomenų, kurie galėtų būti naudingi įvairių šilumos 

ūkio rodiklių dinamikos įvertinimui. 

 Regionų energetikos plėtros laboratorijoje suformuota žymiai daugiau veiklos rodiklių nei 

pateikta 4.1-4.8 lentelėse. 
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4.12 pav. Standartinio ataskaitos apie šilumos gamybą puslapio vaizdas 

 

 Tarp jų svarbią vietą užima įmonių ekonominės veiklos rodikliai, kurie yra jų metinėse 

balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitose. Šie duomenys yra reikalingi ne tik atskiros įmonės 

veiklos įvertinimui, bet ir strateginiam viso šilumos ūkio planavimui. Šiems tikslams nereikia viso 

detalaus balanso, bet užtenka tik riboto eilučių skaičiaus (4.9-4.11 lentelės). 
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4.9 lentelė. Turto balansas 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Kodas 

Mato 

vnt. 
Rodiklio pavadinimas anglų kalba 

1 Turtas viso 11000 t.Lt Assets total 

2 Ilgalaikis turtas 11001 t.Lt Long-term Assets 

3 Pastatai 11020 t.Lt Buildings 

4 Statiniai ir mašinos 11030 t.Lt Plant and Machinery 

5 Statinių ir mašinų amort. norma 11035 - Depreciation Rate for Plant and Machinery 

6 Transp. priemonės 11040 - Vehicles and other Transport Means 

7 Transporto priem. amort. norma 11045 - 

Depreciation Rate for Vehicles and 

Transport 

8 Nelikvid. ilg. turtas 11050 - Non-liquid. Long-term Assets 

9 Kito ilgalaik. turto amort. norma 11055 - 

Depreciation Rate for Other Long-term 

Assets 

10 Trumpalaikis turtas 11101 - Short-term Assets 

11 Atsargos 11110 - Inventories 

12 Pirkėjų įsiskolinimas 11120 - Trade Debtors 

13 Gryni pinigai sąskaitoje 11130 - Cash in Bank 

 

 

 

 

4.10 lentelė. Nuosavybės ir įsipareigojimų balansas 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Kodas 

Mato 

vnt. 
Rodiklio pavadinimas anglų kalba 

1 Sav. nuos. ir įsip. iš viso 12001 t.Lt Total Owner's Equity and Liabilities 

2 Kapitalas ir rezervai 12010 t.Lt Capital and Reserves 

3 Kapitalas 12011 t.Lt Capital 

4 Rezervai 12012 t.Lt Reserves 

5 Nepaskirst. pelnas (nuost.) 12013 t.Lt Profit (Loss) brought forward 

6 Kapitalo dot. ir sub. 12020 t.Lt Financing (Grants and Subsidies) 

7 Ilgalaik. įsipareig. 12030 t.Lt Long-term Liabilities 

8 Trumpalaik. įsipareig. 12040 t.Lt Short-term Liabilities 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 lentelė. Pelno rodikliai 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Kodas 

Mato 

vnt. 
Rodiklio pavadinimas anglų kalba 

1 Pagr. veiklos pelnas 13000 - Profit from Main Activity 

2 Bendrasis pelnas 13001 - Gross Profit 

3 Veiklos pelnas (nuostolis "-") 13102 t.Lt Operating Profit (Loss "-") 
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4 Veikl. sąnaudos 13110 t.Lt Operating Expenses 

5 Fin. ir invest. veikla 13120 t.Lt Financial and Investment Activities 

6 Įprast. veikl. pelnas 13130 t.Lt Profit from Ordinary Activities 

7 Pagautė (netikėtumai) 13140 t.Lt Extraordinary Gain 

8 Pelnas prieš apmok., viso 13200 t.Lt Profit Before Taxes, total 

9 Pelno mokestis 13210 t.Lt Income Taxes 

10 Pelno mokestis 13210 t.Lt Income Taxes 

11 Gryn. atask. pelnas paskirst. 13220 t.Lt 

Net profit of the Current Year for 

Appropriation 

 

 

 

 Kaip žinoma, įmonių balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos turi tam tikrų konfidencialumo 

elementų, todėl jų įvedimas į DB turėtų būti griežtai suderintas su įmonių vadovais. Kadangi tokie 

duomenys buvo gauti tik iš kelių įmonių, būtų nekorektiška juos skelbti net šioje ataskaitoje. 

 Strateginio planavimo reikalams tokie duomenys būtų apibendrinami šalies ar atskirų 

regionų atžvilgiu, todėl jų viešas skelbimas nebūtų ribojamas. 

 Jeigu būtų priimta sprendimas, kad įmonių balanso duomenis laikyti konfidencialiais, būtų 

galima DB organizuoti taip, kad kiekvienas vartotojas turėtų galimybę matyti tik savo įmonės 

duomenis ir palyginti juos tik su suvidutinintais ir apibendrintais šalies rodikliais. 

4.5. Bendros išvados 

 Šiame darbe sukurta informacinė sistema VEIKLA yra savarankiškas programinis modulis 

įkomponuotas į bendrą integruotą informacinę sistemą TAUSA. Demonstracinis šios sistemos 

variantas su DB, apimančia šilumos tiekimo įmonių ūkinės veiklos rodikliais perduodamas LŠTA 

bandomajam panaudojimui. Šiame etape bus apribotos kai kurios sistemos galimybės, siekiant 

išvengti joje saugomų duomenų išgadinimo. 

 Normaliai informacinės sistemos eksploatacijai reikėtų išspręsti jos administravimo 

klausimus, papildant ją atitinkamais programiniais moduliais saugiam duomenų papildymui ir pan. 

 Tikimasi, kad bandomosios eksploatacijos metu turėtų taip pat išryškėti tokios sistemos 

išplėtimo poreikiai. Įvairių ataskaitų ir lentelių formavimo galimybė parodyta priede. 
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PRIEDAS 

  

Priede pateikiama eilė lentelių išvestų informacinės sistemos VEIKLOS RODIKLIAI pagalba, 

kurie leidžia susidaryti vaizdą apie esamus DB veiklos rodiklius bei jų kitimo dinamiką. 
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P1 lentelė. Metinės šilumos gamybos duomenys nuo 1990 iki 2000 metų 
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Šilumos gamyba, GWh
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9
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9
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9
9

4

1
9
9
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1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

Šilumos ūkio įmonė i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Villniaus ŠT 1 0 0 0 0 0 4570 3923,9 3635,7 0 3471,4 2845

t.sk. elektrinė 2 0 0 0 0 0 2584 0 0 0 2535,4 2409

Kauno energija 3 0 0 0 0 0 3268 0 0 0 0 1995,3

t.sk. elektrinė 4 0 0 0 0 0 2484 0 0 0 0 1564,1

Klaipėdos energija 5 0 0 0 0 0 0 1942,5 1704,2 0 1155,87 1013,7

t.sk. elektrinė 6 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0 440

Šiaulių energija 7 1717,1 1865,6 1259,7 855,4 1325,8 1271,7 1306,3 973,1 913,9 604 0

Panevėžio ŠT 8 2425,71 2546,81 1945,25 1623,09 1843,83 1782,83 1824,94 1461,67 1101,44 909,67 806,38

Alytaus ŠT 9 0 0 0 0 0 1700 0 0 0 0 571

Vilniaus raj. ŠT 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 166,1

Jonavos ŠT 11 0 0 0 0 0 0 0 105,17 227,66 198,55 166,11

Šilutės ŠT 12 129,73 140,51 123,97 85,03 100,79 102,95 108,75 104,73 104,78 95,94 80,89

Raseinių ŠT 13 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 49,7

Mažeikių ŠT 14 0 0 0 0 0 0 0 209,3 238,9 197,9 156,19

t.sk elektrinė 15 0 0 0 0 0 501 0 0 0 0 0

Utenos ŠT 16 0 0 0 0 0 290 0 151,2 287,2 233,5 169,8

Druskininkų ŠT 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123,3

Lazdijų ŠT 18 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 20,2

Biržų ŠT 19 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 48,9

Tauragės ŠT 20 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 85,4

Radviliškio šiluma 21 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 66

Plungės ŠT 22 0 0 0 0 0 112 0 130 120,65 98,67 83,3

Kaišiadorių šiluma 23 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 44,8

Prienų energija 24 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0

LITESKO_Palangos šiluma 25 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 103,2

LITESKO_Telšių šiluma 26 0 0 0 0 0 91 117,7 109,1 0 96,92 81,2

LITESKO_Marijampolės šiluma 27 0 0 0 0 0 1009 0 0 0 0 100

LITESKO_Vilkaviškio šiluma 28 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 23,2

Kretingos ŠT 29 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0

Visaginas 30 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0

Molėtų ŠT 31 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0

Šalčininkų ŠT 32 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0

Širvintų ŠT 33 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Švečionių ŠT 34 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0

Trakų ŠT 35 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0

Ukmergės ŠT 36 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0

Šakių ŠT 37 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0

Jurbarko ŠT 38 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0

Neringos ŠT 39 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0

Šilalės ŠT 40 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0

LITESKO_Kelmės ŠT 41 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0

Jieznas 42 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0

Joniškio ŠT 43 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0

Pakruojo ŠT 44 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0

N.Akmenės ŠT 45 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0

Rokiškio ŠT 46 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Kėdainių ŠT 47 0 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0

Zarasų ŠT 48 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0

Kupiškio ŠT 49 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0

Pasvalio ŠT 50 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
Tausos suma 51 4272,54 4552,92 3328,92 2563,52 4535,42 20887,2 9215,49 8475,07 3091,45 9808,5 12905,2

Iš tausos be elektrines 4272,5 4552,9 3328,9 2563,5 4535,4 14538,2 9215,5 8475,1 3091,4 7273,1 8492,1

KEB 15 39746 41114 28076 21695 23441 22632 22983 21309 21309

Sirtumas. proc. 11 11 12 12 19 92 40 40 15  
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P2 lentelė. Elektros sąnaudos šilumos gamybai 
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Šilumos ūkio įmonė i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Villniaus ŠT 1 0 0 0 0 0 0 0 36,69 0 39,36 42,38

Kauno energija 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,31

Klaipėdos energija 3 0 0 0 0 0 0 0 28,68 0 22,43 22,65

Šiaulių energija 4 19,64 19,3 25,86 35,03 31,32 30,69 26,07 25,17 25,82 23,94 20,67

Panevėžio ŠT 5 19,19 18,66 21,48 21,16 25,32 23,86 21,29 22,2 21,59 21,83 21,53

Alytaus ŠT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,95

Vilniaus raj. ŠT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,65

Jonavos ŠT 8 0 0 0 0 0 0 0 47,56 42,47 32,63 25,12

Šilutės ŠT 9 30,57 33,29 33,5 33,56 45,68 37,24 32,6 30,4 31,32 34,2 32,59

Raseinių ŠT 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,7

Mažeikių ŠT 11 0 0 0 0 0 0 0 33 26 26,6 25,7

Utenos ŠT 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,13

Druskininkų ŠT 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,78

Lazdijų ŠT 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,2

Biržų ŠT 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,44

Tauragės ŠT 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,24

Radviliškio šiluma 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,67

Plungės ŠT 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,75

Kaišiadorių šiluma 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,94

Prienų energija 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Palangos šiluma 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,58

LITESKO_Telšių šiluma 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,16

LITESKO_Marijampolės šiluma 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,91

LITESKO_Vilkaviškio šiluma 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5

Kretingos ŠT 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Visaginas 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Molėtų ŠT 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šalčininkų ŠT 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Širvintų ŠT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Švečionių ŠT 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trakų ŠT 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ukmergės ŠT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šakių ŠT 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jurbarko ŠT 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neringos ŠT 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šilalės ŠT 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Kelmės ŠT 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jieznas 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Joniškio ŠT 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pakruojo ŠT 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N.Akmenės ŠT 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rokiškio ŠT 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kėdainių ŠT 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zarasų ŠT 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kupiškio ŠT 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasvalio ŠT 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Birštono ŠT 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuršėnų ŠT 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lietuvos elektrinė 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varėnos ŠT 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 51 69,4 71,25 80,84 89,75 102,32 91,79 79,96 223,7 147,2 291,14 462,4  
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P3 lentelė. Šilumos tiekimo techniniai nuostoliai 
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0

Šilumos ūkio įmonė i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Villniaus ŠT 1 0 0 0 0 0 0 593,62 591,91 0 786,7 652,1

Kauno energija 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527

Klaipėdos energija 3 0 0 0 0 0 0 252,33 290,76 0 169,4 210,6

Šiaulių energija 4 130,6 140,4 123,7 97,1 210,9 282,9 275,8 234,6 235,3 145,7 122,4

Panevėžio ŠT 5 163,21 188,15 199,46 206,58 297,05 274 315,51 237,61 199,45 196,93 185,65

Alytaus ŠT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111

Vilniaus raj. ŠT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6

Jonavos ŠT 8 0 0 0 0 0 0 38,2 22,16 44,88 45,6 33,58

Šilutės ŠT 9 28,68 29,47 25,51 9,29 18,19 21,19 27,48 22,33 26,48 26,27 19,81

Raseinių ŠT 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,6

Mažeikių ŠT 11 0 0 0 0 0 0 0 54,3 79,8 58,3 36,3

Utenos ŠT 12 0 0 0 0 0 0 0 30,4 55 44,3 33,9

Druskininkų ŠT 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,9

Lazdijų ŠT 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Biržų ŠT 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1

Tauragės ŠT 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,9

Radviliškio šiluma 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Plungės ŠT 18 0 0 0 0 0 0 0 36,03 32,23 27,13 24,3

Kaišiadorių šiluma 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9

Prienų energija 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Palangos šiluma 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

LITESKO_Telšių šiluma 22 0 0 0 0 0 0 30,11 23,9 0 24,05 21,3

LITESKO_Marijampolės šiluma 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37

LITESKO_Vilkaviškio šiluma 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Kretingos ŠT 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Visaginas 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Molėtų ŠT 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šalčininkų ŠT 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Širvintų ŠT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Švečionių ŠT 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trakų ŠT 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ukmergės ŠT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šakių ŠT 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jurbarko ŠT 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neringos ŠT 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šilalės ŠT 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Kelmės ŠT 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jieznas 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Joniškio ŠT 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pakruojo ŠT 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N.Akmenės ŠT 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rokiškio ŠT 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kėdainių ŠT 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zarasų ŠT 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kupiškio ŠT 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasvalio ŠT 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Birštono ŠT 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuršėnų ŠT 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lietuvos elektrinė 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varėnos ŠT 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 51 322,49 358,02 348,67 312,97 526,14 608,2 1526,84 1520,1 697,19 1591,63 2075,64  
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P4 lentelė. Santykiniai šilumos tiekimo techniniai nuostoliai, % 
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CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ

Metai Metai

Techniniai nuostoliai, %

1
9
9
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1
9
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1

1
9
9
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1
9
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1
9
9

4

1
9
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1
9
9
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1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

Šilumos ūkio įmonė i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Villniaus ŠT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,18 22,8

Kauno energija 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,4

Klaipėdos energija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,6 19,4

Šiaulių energija 4 4,37 4,18 5,25 11,35 15,9 22,8 21,11 24,11 25,75 24,12 22,8

Panevėžio ŠT 5 6,73 7,39 10,25 12,73 15,3 14,79 16,72 15,55 16,1 18,28 19,63

Alytaus ŠT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5

Vilniaus raj. ŠT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,9

Jonavos ŠT 8 0 0 0 0 0 0 0 21,1 19,7 22,9 20,2

Šilutės ŠT 9 22,11 20,97 20,58 10,92 18,05 20,59 25,27 21,32 25,28 27,38 24,49

Raseinių ŠT 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,4

Mažeikių ŠT 11 0 0 0 0 0 0 0 0 33,5 29,5 23,2

Utenos ŠT 12 0 0 0 0 0 0 0 20 19,1 19 19,9

Druskininkų ŠT 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Lazdijų ŠT 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,8

Biržų ŠT 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,8

Tauragės ŠT 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

Radviliškio šiluma 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,5

Plungės ŠT 18 0 0 0 0 0 0 0 27,7 26,7 27,5 27,4

Kaišiadorių šiluma 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,6

Prienų energija 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Palangos šiluma 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,1 25,7

LITESKO_Telšių šiluma 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,81 26,23

LITESKO_Marijampolės šiluma 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,3

LITESKO_Vilkaviškio šiluma 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,2

Kretingos ŠT 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Visaginas 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Molėtų ŠT 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šalčininkų ŠT 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Širvintų ŠT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Švečionių ŠT 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trakų ŠT 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ukmergės ŠT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šakių ŠT 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jurbarko ŠT 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neringos ŠT 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šilalės ŠT 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Kelmės ŠT 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jieznas 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Joniškio ŠT 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pakruojo ŠT 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N.Akmenės ŠT 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rokiškio ŠT 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kėdainių ŠT 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zarasų ŠT 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kupiškio ŠT 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasvalio ŠT 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Birštono ŠT 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuršėnų ŠT 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lietuvos elektrinė 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varėnos ŠT 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 51 33,21 32,54 36,08 35 49,25 58,18 63,1 129,78 219,04 324,89 447,72  
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P5 lentelė. Santykiniai šilumos tiekimo komerciniai nuostoliai, % 
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DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO

Metai Metai

Komerciniai nuostoliai, %

1
9
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1
9
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1
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7

1
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8

1
9
9

9

2
0
0

0

Šilumos ūkio įmonė i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Villniaus ŠT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 4,3

Kauno energija 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4

Klaipėdos energija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0,5

Šiaulių energija 4 0 0 0 0 0 0 10,61 1,11 3,3 1,5 3

Panevėžio ŠT 5 0 0 0 0 0 7,7 12,45 7,55 8,41 6,62 2,9

Alytaus ŠT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

Vilniaus raj. ŠT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8

Jonavos ŠT 8 0 0 0 0 0 0 0 24,1 19 16 11,9

Šilutės ŠT 9 0 0 0 0 0 0 0 5,41 2,53 1,9 1,69

Raseinių ŠT 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mažeikių ŠT 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 6,1

Utenos ŠT 12 0 0 0 0 0 0 0 14 8,9 6,1 2,6

Druskininkų ŠT 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lazdijų ŠT 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5

Biržų ŠT 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1

Tauragės ŠT 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Radviliškio šiluma 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plungės ŠT 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kaišiadorių šiluma 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5

Prienų energija 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Palangos šiluma 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 3,19

LITESKO_Telšių šiluma 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 3,82

LITESKO_Marijampolės šiluma 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Vilkaviškio šiluma 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

Kretingos ŠT 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Visaginas 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Molėtų ŠT 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šalčininkų ŠT 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Širvintų ŠT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Švečionių ŠT 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trakų ŠT 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ukmergės ŠT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šakių ŠT 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jurbarko ŠT 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neringos ŠT 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šilalės ŠT 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Kelmės ŠT 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jieznas 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Joniškio ŠT 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pakruojo ŠT 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N.Akmenės ŠT 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rokiškio ŠT 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kėdainių ŠT 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zarasų ŠT 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kupiškio ŠT 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasvalio ŠT 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Birštono ŠT 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuršėnų ŠT 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lietuvos elektrinė 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varėnos ŠT 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 51 0 0 0 0 0 7,7 23,06 52,17 56,04 50,03 57,09  
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P6 lentelė. Šilumos tiekimo komerciniai nuostoliai 
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DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED

Metai Metai

Komerciniai nuostoliai, GWh
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2
0
0

0

Šilumos ūkio įmonė i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Villniaus ŠT 1 0 0 0 0 0 0 661,61 539,91 0 138,1 124

Kauno energija 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,1

Klaipėdos energija 3 0 0 0 0 0 0 214,81 22,04 0 39,8 5

Šiaulių energija 4 0 0 0 0 0 0 138,5 10,8 30 8,8 16,2

Panevėžio ŠT 5 0 0 0 0 0 142,71 234,95 115,45 104,15 71,38 27,46

Alytaus ŠT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Vilniaus raj. ŠT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3

Jonavos ŠT 8 0 0 0 0 0 0 98,2 25,37 43,19 31,69 19,82

Šilutės ŠT 9 0 0 0 0 0 0 0 5,67 2,65 1,84 1,37

Raseinių ŠT 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5

Mažeikių ŠT 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 9,6

Utenos ŠT 12 0 0 0 0 0 0 0 21,2 25,6 14,2 4,4

Druskininkų ŠT 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lazdijų ŠT 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3

Biržų ŠT 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Tauragės ŠT 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9

Radviliškio šiluma 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plungės ŠT 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kaišiadorių šiluma 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1

Prienų energija 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Palangos šiluma 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,4 3,2

LITESKO_Telšių šiluma 22 0 0 0 0 0 0 15,13 8,96 0 7,4 3,1

LITESKO_Marijampolės šiluma 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Vilkaviškio šiluma 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1

Kretingos ŠT 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Visaginas 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Molėtų ŠT 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šalčininkų ŠT 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Širvintų ŠT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Švečionių ŠT 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trakų ŠT 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ukmergės ŠT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šakių ŠT 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jurbarko ŠT 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neringos ŠT 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šilalės ŠT 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Kelmės ŠT 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jieznas 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Joniškio ŠT 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pakruojo ŠT 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N.Akmenės ŠT 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rokiškio ŠT 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kėdainių ŠT 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zarasų ŠT 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kupiškio ŠT 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasvalio ŠT 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Birštono ŠT 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuršėnų ŠT 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lietuvos elektrinė 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varėnos ŠT 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 51 0 0 0 0 0 157,84 1357,03 740,44 235,39 318,61 289,05  
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P7 lentelė. Šilumos realizacija gyventojams, GWh 
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Šilumos ūkio įmonė i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Villniaus ŠT 1 0 0 0 0 0 0 1914,3 1751,6 1972,85 1751,8 1430,1

Kauno energija 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919,6

Klaipėdos energija 3 0 0 0 0 0 0 1024,2 947,2 958,38 711 668,1

Šiaulių energija 4 752,1 844,4 630,3 538,9 841,4 740,3 643,1 528,2 474 337,3 305,7

Panevėžio ŠT 5 950 989,18 841 840 1085 880,2 751,74 701,55 590,42 525,16 487,91

Alytaus ŠT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261

Vilniaus raj. ŠT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8

Jonavos ŠT 8 0 0 0 0 0 0 0 48,49 116,63 101,1 96,74

Šilutės ŠT 9 55,6 68,72 72,92 60,61 69,33 67,67 66,12 62,6 62,8 54,1 47,84

Raseinių ŠT 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,7

Mažeikių ŠT 11 0 0 0 0 0 0 0 121,3 125,5 107,1 88,8

Utenos ŠT 12 0 0 0 0 0 0 0 40,7 93,4 81,4 73,9

Druskininkų ŠT 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,4

Lazdijų ŠT 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6

Biržų ŠT 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

Tauragės ŠT 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,6

Radviliškio šiluma 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

Plungės ŠT 18 0 0 0 0 0 0 0 67,8 62,78 53,3 50,5

Kaišiadorių šiluma 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,3

Prienų energija 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Palangos šiluma 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 47,9

LITESKO_Telšių šiluma 22 0 0 0 0 0 0 56,7 60,8 65,2 54,3 47,6

LITESKO_Marijampolės šiluma 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

LITESKO_Vilkaviškio šiluma 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2

Kretingos ŠT 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Visaginas 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Molėtų ŠT 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šalčininkų ŠT 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Širvintų ŠT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Švečionių ŠT 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trakų ŠT 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ukmergės ŠT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šakių ŠT 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jurbarko ŠT 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neringos ŠT 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šilalės ŠT 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Kelmės ŠT 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jieznas 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Joniškio ŠT 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pakruojo ŠT 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N.Akmenės ŠT 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rokiškio ŠT 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kėdainių ŠT 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zarasų ŠT 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kupiškio ŠT 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasvalio ŠT 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Birštono ŠT 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuršėnų ŠT 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lietuvos elektrinė 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varėnos ŠT 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 51 1757,7 1902,3 1544,22 1439,51 1995,73 1744,87 4460,26 4334,64 4621,06 3871,96 4644,59  
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P8 lentelė. Šilumos realizacija kitiems vartotojams, GWh 
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Pateikta kitiems vartotojams, GWh
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Šilumos ūkio įmonė i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Villniaus ŠT 1 0 0 0 0 0 0 852,7 838,8 953,22 870,6 651,3

Kauno energija 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483,9

Klaipėdos energija 3 0 0 0 0 0 0 427,5 359 327,55 213 199,1

Šiaulių energija 4 416,1 456,5 220,1 118,7 184,9 185,4 248,9 199,5 174,6 112,2 93,5

Panevėžio ŠT 5 1312,5 1369,48 904,79 576,5 558,94 555,96 333,74 283,22 234,71 197,89 244,5

Alytaus ŠT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194

Vilniaus raj. ŠT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5

Jonavos ŠT 8 0 0 0 0 0 0 0 9,14 22,97 20,16 15,97

Šilutės ŠT 9 45,45 42,32 25,54 15,13 13,27 14,09 15,14 14,1 15,5 13,8 11,87

Raseinių ŠT 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9

Mažeikių ŠT 11 0 0 0 0 0 0 0 33,7 20,3 26,1 21,5

Utenos ŠT 12 0 0 0 0 0 0 0 15,4 37,3 48,8 57,6

Druskininkų ŠT 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,1

Lazdijų ŠT 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3

Biržų ŠT 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7

Tauragės ŠT 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Radviliškio šiluma 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Plungės ŠT 18 0 0 0 0 0 0 0 26,17 25,65 18,3 13,9

Kaišiadorių šiluma 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5

Prienų energija 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Palangos šiluma 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,92

LITESKO_Telšių šiluma 22 0 0 0 0 0 0 15,8 15,4 15,1 11 9,2

LITESKO_Marijampolės šiluma 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

LITESKO_Vilkaviškio šiluma 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9

Kretingos ŠT 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Visaginas 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Molėtų ŠT 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šalčininkų ŠT 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Širvintų ŠT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Švečionių ŠT 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trakų ŠT 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ukmergės ŠT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šakių ŠT 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jurbarko ŠT 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neringos ŠT 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šilalės ŠT 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LITESKO_Kelmės ŠT 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jieznas 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Joniškio ŠT 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pakruojo ŠT 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N.Akmenės ŠT 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rokiškio ŠT 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kėdainių ŠT 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zarasų ŠT 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kupiškio ŠT 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasvalio ŠT 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Birštono ŠT 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuršėnų ŠT 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lietuvos elektrinė 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varėnos ŠT 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 51 1774,05 1868,3 1150,43 710,33 757,11 771,25 1893,38 1794,13 1822,8 1578,87 2092,14  
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4

5

6

7

8

9
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11

12

13

14

15

16
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
55

FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL

Metai

Šilumos šaltinių disp. galia, MW

1
9
9

0

1
9
9

1

1
9
9

2

1
9
9

3

1
9
9

4

1
9
9

5

1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

Šilumos ūkio įmonė i/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Villniaus ŠT 1 0 0 0 0 3811 3986 0 2755,8 3068,4 3086,5 2446,6

Kauno energija 2 0 0 0 0 2701 2908 0 0 0 0 2241,5

Klaipėdos energija 3 0 0 0 0 1294 1629 0 1765,72 1072 1028,8 1033,44

Šiaulių energija 4 992,4 992,4 1030,2 886,1 892 1202 1268 1079 1079,5 844,7 817,2

Panevėžio ŠT 5 1212,73 1212,73 1237,67 1237,67 1258 1506 1526,44 1119,22 1104,7 1074 1045,55

Alytaus ŠT 6 0 0 0 0 1230 1835 0 0 0 0 764

Vilniaus raj. ŠT 7 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 15,2

Jonavos ŠT 8 0 0 0 0 139 139 0 158,5 158,5 158,5 158,5

Šilutės ŠT 9 0 0 0 0 0 58 0 79,1 115 114,7 106

Raseinių ŠT 10 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 83,9

Mažeikių ŠT 11 0 0 0 0 2075 2105 0 179,5 209 209 223

Utenos ŠT 12 0 0 0 0 329 329 0 324 324 275 224,8

Druskininkų ŠT 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139,1

Lazdijų ŠT 14 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 51,7

Biržų ŠT 15 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 72,8

Tauragės ŠT 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,4

Radviliškio šiluma 17 0 0 0 0 91 91 0 0 0 0 81

Plungės ŠT 18 0 0 0 0 0 122 0 82,3 82,3 82,3 88,7

Kaišiadorių šiluma 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,7

Prienų energija 20 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0

LITESKO_Palangos šiluma 21 0 0 0 0 141 141 0 0 0 0 115

LITESKO_Telšių šiluma 22 0 0 0 0 0 93 0 100,5 114,1 102,5 92

LITESKO_Marijampolės šiluma 23 0 0 0 0 291 416 0 0 0 0 387,7

LITESKO_Vilkaviškio šiluma 24 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 55

Kretingos ŠT 25 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0

Visaginas 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Molėtų ŠT 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šalčininkų ŠT 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Širvintų ŠT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Švečionių ŠT 30 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0

Trakų ŠT 31 0 0 0 0 1154 1154 0 0 0 0 0

Ukmergės ŠT 32 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0

Šakių ŠT 33 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0

Jurbarko ŠT 34 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0

Neringos ŠT 35 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0

Šilalės ŠT 36 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0

LITESKO_Kelmės ŠT 37 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0

Jieznas 38 0 0 0 0 0 12,9 12,9 12,9 12,9 0 0

Joniškio ŠT 39 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0

Pakruojo ŠT 40 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0

N.Akmenės ŠT 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rokiškio ŠT 42 0 0 0 0 112 112 0 0 0 0 0

Kėdainių ŠT 43 0 0 0 0 119 119 0 0 0 0 0

Zarasų ŠT 44 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0

Kupiškio ŠT 45 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Pasvalio ŠT 46 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0

Birštono ŠT 47 0 0 0 0 0 27,1 27,1 27,1 27,1 0 0

Kuršėnų ŠT 48 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0

Lietuvos elektrinė 49 0 0 0 0 5360 5360 0 0 0 0 0

Varėnos ŠT 50 0 0 0 0 226 437 0 0 0 0 0
Suma 51 2205,13 2205,13 2267,87 2555,77 21512 23982 2934,94 7697,24 7355,9 7523,2 9814,09  

 

 

 

 

 


