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 Šilumos gamybos - tiekimo - paskirstymo sistemos 

Visiems žmonėms reikalinga šiluma. Vienus šildo 
karšta Afrikos saulė, kiti lepinasi jaukia židinio šiluma. 
Kadangi Lietuva nuo Afrikos toli, o istoriškai 
susiklostė taip, kad dauguma mūsų gyvena 
daugiabučiuose namuose, mums teko laimė mėgautis 
centralizuotai tiekiamos šilumos privalumais, kuri yra 
patikimiausia, ekologiškiausia ir ne pati brangiausia. 
Yra įvairių pastatų apšildymo būdų, tačiau daugumoje 
Lietuvos miestų labiausiai paplitęs centralizuotas 

šilumos tiekimas (CŠT).  
CŠT yra svarbi patikimo šilumos tiekimo užtikrinimo priemonė, turinti daug 
pranašumų, lyginant su individualiu šildymu, ypač aplinkosaugos ir šilumos 
tiekimo patikimumo požiūriu. CŠT sistema – tai šiluminės energijos (karšto 
vandens ar garo) gamyba viename ar keliuose šaltiniuose ir tolesnis jos 
paskirstymas vamzdynais iki galutinių vartotojų. CŠT sistemą sudaro trys 
pagrindiniai komponentai: šilumos gamyba katilinėse, elektrinėse ar pramonės 
įmonėse, jos perdavimas vamzdynais, paskirstymas bei suvartojimas mūsų 
namuose. 
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Šilumos gamyba 
Centralizuotas šilumos tiekimas gyventojams ir 
pramonei prasideda nuo šilumos gamybos – kuro 
pavertimo šiluma proceso. Šilumos generavimo 
įrenginiuose – katiluose – deginamas įvairus kuras 
(dujos, mazutas, anglys,  šiukšlės, mediena ir kitas 
biokuras) ir gaminamas garas arba karštas vanduo. 
Esant išvystytam centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklui, įrengiamos kogeneracinės jėgainės, kuriose 
vienu metu gaminama ir elektros energija, ir 
šiluma. Taip gaminama elektra ir šiluma yra 
pigiausia ir mažiausiai sunaudojama kuro. Dėl 
ekologiškumo ji skatinama atskirąja ES direktyva. 
Gamybos etape superkama pigesnė atliekinė šiluma 
iš pramonės įmonių elektrinių ir taip gaunamas 
didžiulis ekonominis nacionalinis efektas. 

Perdavimo tinklas 
Šiluminė energija dažniausiai karšto vandens 
pavidalu vamzdynais perduodama nuo 
jėgainės (katilinės) iki grupinių 
šilumokaitinių arba iki galutinio vartotojo, 
palaikant vartotojams reikalingus parametrus. 

 

 

Galutinių vartotojų šilumos sistemos 
Šilumos punktuose šiluma paskirstoma galutiniams vartotojams – į šildymo 
sistemą arba karšto vandens ruošimo įrenginius. Šiuolaikinė moderni namų 
šildymo įranga užtikrina vienodą visų namo butų šildymą, taip pat leidžia 

nustatyti kiekvieno buto išlaidas 
šilumai. Ant radiatorių 
montuojami šilumos dalikliai 
sudaro sąlygas susieti vartotojų 
mokėjimus už šilumą su jos 
sunaudojimu bei skatina taupyti 
šilumą – užsisandarinti langus ir 
įdiegti kitas šilumos taupymo 
priemones. Centralizuotas šilumos 
tiekimas atšiauraus klimato šalyse 
sparčiai plėtojamas kaip 
efektyviausias ir patikimas būdas 
aprūpinti šiluma. 
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Šilumos tiekimo kainodara 
Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomai nuo to, ar jos yra 
savivaldybių nuosavybėje, ar išnuomotos privatiems operatoriams, savo veiklą 
organizuoja ir visas sąnaudas padengia tik lėšomis, surenkamomis iš vartotojų 
už realizuotą šiluminę energiją ir karštą vandenį. Esant reguliuojamoms 
monopolinėms kainoms visos kitos veiklos kaip sistemų priežiūra, elektros 
gamyba ar kitos yra atskirtos ir apmokamos kitais tarifais, kurie yra skirti 
atitinkamų sąnaudų padengimui. Dėl šios priežasties labai svarbu ekonominiu 
požiūriu atskirti sąnaudas, jas tikrinti, palyginant įmones tarpusavyje, susiejant 
su naudojamomis technologijomis ir kitais metodais, kad apskaičiuojant kainas 
būtų išvengta nepagrįstų kaštų. 
Kuro pirkimui, darbo užmokesčiui, remontams, investicijoms ir t.t. 
naudojamos tik iš vartotojų gautos lėšos. Bankų ar kitų institucijų paskolintos 
lėšos galiausiai grąžinamos su palūkanomis iš tų pačių vartotojų įmokų. Retais 
atvejais naudojamos savivaldybių subsidijos ar valstybinės PVM 
kompensacijos socialiniu ekonominiu požiūriu yra neteisingos, nes jų 
didžiausią dalį gauna stambiausi, dažnai turtingiausi vartotojai.  
Kadangi CŠT įmonės disponuoja tik vartotojų įmokomis, už visas 
neapmokėtas sąnaudas, pagrobtą šilumą, atsijungusių vartotojų paliktus 
nuostolius ir t.t. tenka apmokėti likusiems vartotojams. Dėl to CŠT sistema yra 
bendra infrastruktūros dalis, kuri visoje šalyje yra reguliuojama, planuojama ir 
jai nustatomos monopolinės kainos. 
 
Bazinių kainų principas 
Nuo 2003m. Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje pradėta pereiti 
prie bazinių kainų kainodaros principo, kurio esmė yra ta, kad kiekvienai CŠT 
įmonei ar sistemai nustatomos ilgalaikės (3 – 5 metams) šiluminės energijos 
kainos, pagrįstos dabartinėmis sąnaudomis. Nustatytame laikotarpyje kasmet 
kainos bus perskaičiuojamos tik pagal objektyvius kriterijus: kuro kainų 
indeksą, parduotos šilumos kiekį, infliaciją ir pan. Prasto darbo ar vadovavimo 
pasekmės negalės būti apmokamos iš vartotojų, reikalaujant aukštesnių kainų. 
Kita vertus, įmonės skatinamos efektyviau dirbti, mažinant sąnaudas ir 
didinant efektyvumą, nes taip sutaupytos lėšos pasiliks jų dispozicijoje bazinės 
kainos galiojimo laikotarpyje. Šio kainodaros principo esmė yra “užsidirbti 
pelną efektyvumo, bet ne vartotojų sąskaita”. CŠT sistemoje yra daug rezervų 
mažinti sąnaudas (vietinio kuro panaudojimas, bendra šilumos ir elektros 
gamyba, tinklų nuostolių mažinimas, karšto vandens ruošimo gerinimas ir t.t.), 
todėl šilumos tiekėjai turi visas pastangas nukreipti šia linkme. Jei šilumos 
tiekimo įmonės to daryti nesugeba, turi būti keičiama administracija ar 
taikomos kitos priemonės. 



 5

Šilumos kaina, kurią mes mokame, turi padengti visas su šilumos gamyba, 
pirkimu iš nepriklausomų šilumos gamintojų, šilumos perdavimu vamzdynais 
bei pardavimu vartotojams susijusias sąnaudas. Šios sąnaudos būna pastovios 
ir kintamos, todėl ir šilumos kainą gali sudaryti pastovi ir kintama dalis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sąlyginai pastovios sąnaudos – tai įrangos atnaujinimui ir eksploatacijai 
reikalingos lėšos, darbuotojų atlyginimai, materialinės sąnaudos, mokesčiai 
(už gamtos išteklius, kelius, turto mokesčiai), palūkanos už kreditus ir kt. 
Kintamos sąnaudos – tai kuras šilumos gamybai, elektros energija savoms 
reikmėms bei vanduo. 
Veiklos sąnaudos – tai sąnaudos, susijusios su įmonės valdymu bei su 
sąlygų, reikalingų šilumos tiekimo įmonės normaliai veiklai, sudarymu. 
Pastovios ir veiklos sąnaudos mažai priklauso nuo šilumos vartojimo ir todėl 
visus metus yra daugmaž vienodos. Kadangi šios sąnaudos sudaro apie 40% 
šilumos savikainos, joms padengti reikalingi pastovūs mėnesiniai mokėjimai. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pagal mokėjimo formą šilumos kaina gali būti vienanarė arba dvinarė. Kokią 
kainą mokėti, pasirenka patys šilumos vartotojai. Būtina pažymėti, kad 
atsiskaitant už šilumą vienanare kaina, vasarą šilumos tiekėjai nepadengia savo 
išlaidų. Kaip tik nešildymo sezono metu vyksta pagrindiniai remontų darbai, 
perkamas kuras žiemai (vasarą jis pigesnis), vykdomos įvairios 
rekonstrukcijos. Šioms išlaidoms lėšos turi būti sukaupiamos žiemą, kai 
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gaunamos didelės įmokos už šilumą, o išleidžiamos vasarą. Taip vartotojai 
kredituoja šilumos tiekėjus ir brangina perkamą šiluminę energiją. Jei lėšų 
trūksta, šilumos tiekėjai ima paskolas ir jas su palūkanomis apmoka iš 
vartotojų įmokų už šilumą. Dėl šios priežasties vienanarė kaina brangina 
šilumą.  
Šilumos gamybos, perdavimo, paskirstymo – pardavimo, sistemų priežiūros ir 
karšto vandens ruošimo išlaidos yra griežtai atskirtos, todėl minėtų paslaugų 
kainos taip pat pateikiamos atskirai. Tokia situacija sudaro sąlygas skaidrumui, 
konkurencijai ir šilumos sąnaudų mažinimui. Vartotojai gali patys pasirinkti 
tiekėjus arba visai atsisakyti kai kurių paslaugų. 
 
Šilumos kainodaros struktūra 

 

Šilumos 
vartotojas 

Šilumos 
vartotojas 

Katilin ė 

Kogeneracinė
jegainė

Pramon ės imonė, turinti
atliekinės šilumos

Šilumos
vartotojas

T2

Šilumos perdavimo kaina

Konkurencinis
šilumos vartotojas

T1nš

T1pš

T1pš

T3

T3

T3

T3

 
Šilumos gamyba 
CŠT įmonė gamina šilumą savo katilinėse arba elektrinėse, kurių būtinas 
sąnaudas padalijus iš gaminamo ir į tinklą tiekiamo šilumos kiekio, gaunama 
šilumos kaina T1 (ct/kWh). Jeigu tinklo teritorijoje yra kitų nepriklausomų 
šilumos gamintojų, kurie nori patiekti į tinklą šilumą už kainą, mažesnę negu 
T1, ją privaloma supirkti taip, kad šilumos kaina vartotojams, prijungtiems prie 
tinklo, sumažėtų.  
Šilumos perdavimas 
Šilumos perdavimas požeminiais vamzdynais iki pastatų įvadų arba grupinių 
šilumokaitinių susijęs su sąnaudomis, kurias susaro šilumos ir vandens 
nuostoliai vamzdynuose, vamzdžių keitimas ir remontas, aptarnavimas. Šios 
sąnaudos apmokamos perdavimo kaina T2 (ct/kWh).  
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Sudėjus į tinklą patiektos šilumos kainą (svertinis nuosavos gamybos ir pirktos 
šilumos kainos vidurkis) ir perdavimo kainą, gaunama šilumos kaina T3 
(ct/kWh), kuria už šilumą atsiskaito visi vartotojai, kurie perka šilumą pastatų 
įvaduose: pramonės įmonės, daugiabučių namų bendrijos ir pan.  
Atskirais atvejais, jei tai naudinga visiems vartotojams (pvz. sumažėja kaina 
dėl realizacijos padidėjimo), išskiriami nauji ir konkurenciniai (stambūs, 
savarankiški) šilumos vartotojai, kuriems nustatomos atskiros kainos, 
padengiančios vidutinę gamybos kainą ir individualius šilumos perdavimo 
kaštus. Konkurenciniai vartotojai taip pat yra vartotojai, kurie išsidėstę 
savivaldybės patvirtintų šilumos ūkio specialiųjų planų konkurencinėse zonose 
ir kur konkuruoja atskiri šilumos tiekimo būdai. 
 
Namo šildymas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dažniausiai šilumos energiją šildymui šilumos tiekėjai tiekia butams pagal 
šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis. Šiuo atveju už papildomas 
išlaidas, patiriamas tiekiant šilumą butui, o ne pastatui, pridedama taip 
vadinama „pardavimo“ kaina T4, kuri pasirinktinai gali būti mokama už 
kilovatvalandę šilumos (ct/kWh) arba kaip pastovusis mokestis litais per 
mėnesį vienam butui. Tokiu atveju kiekvienas butas už šilumą moka:  
 
 
Vartotojai, kurie namo viduje šilumą pasiskirsto patys, nemokėdami mokesčio 
T4, sumažina šilumos kainą. Jei šilumos tiekėjas pas vartotojus butuose ir 
kitose patalpose įrengia atskirus šilumos skaitiklius ar daliklius, vartotojai turi 
mokėti už šių prietaisų įrengimą, taip pat ir už jų tinkamą priežiūrą bei patikrą. 
Tokiu atveju vartotojas moka šią kainą: 
 
 

Šilumos kaina namo įvade: T3 = T1 (gamyba) + T2 (perdavimas) 

Šilumos kaina bute: Tbute = T3 (kaina įvade) + T4 (pardavimas) 

Šilumos kaina bute: Tbute = T3 (įvade) + T4 (pardavimas) + T5 (apskaita) 

 

T3
T4KV

T6 

TŠV
Šilumos kaina 
namo įvade T3 

Šalto vandens 
kaina TŠV 

Karšto vandens 
kaina T6 

T8

Apskaitos prietaisų  
aptarnavimo kaina T5 

Pardavimo  
kaina TKV

T6 
T6 

T5
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Vartotojai, kuriems įvade išmatuotas šilumos kiekis, paskirstomas 
proporcingai plotui, tūriui ar kitam dydžiui ir nenaudoja prietaisų, atitinkamai 
nemoka ir skaitiklių mokesčio. Toks kainų suskaidymas leidžia parodyti 
sąnaudas ir mokėti tik už tas paslaugas, kuriomis vartotojas naudojasi. 
 
Karšto vandens ruošimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karšto vandens kaina (T6) susideda iš šalto vandens kainos (TŠV) ir šilumos, 
sunaudotos jam pašildyti, kainos (T3). 
 
 
Cirkuliacijos šilumai apmokėti taikoma kaina T3.  
Pagal Šilumos ūkio įstatymą karšto vandens tiekimo veikla yra atskirta nuo 
šilumos tiekimo veiklos: vartotojas gali pasirinkti jam labiausiai tinkantį karšto 
vandens tiekėją arba visai atsisakyti karšto vandens tiekimo paslaugų ir už tai 
nemokėti.  

 

Karšto vandens kaina: T6 ≈ TŠV (šaltas vanduo) + T3 (šiluma įvade) 

 

Šilumos gamyba 

T3 

Pardavimas 

T1

T2 Šilumos 
perdavimas 

T4

T5

Šilumos kaina 
namo įvade 

Skaitiklių 
aptarnavimas T5

T5
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Jei vartotojų pasirinkimu karšto vandens tiekėjas yra ne šilumos tiekėjas 
(šilumą ir šaltą vandenį tiekia dvi atskiros įmonės), už šią paslaugą mokama 
karšto vandens pardavimo kaina T4KV. Tuomet karšto vandens kainą sudaro: 
 
 
Jei vartotojų pasirinkimu atskiruose butuose yra įrengiami karšto vandens 
apskaitos prietaisai, kuriuos įrengia ir aptarnauja karšto vandens tiekėjas, šias 
sąnaudas papildomai apmoka kiekvienas šiais apskaitos prietaisais 
besinaudojantis karšto vandens vartotojas. Karšto vandens apskaitos prietaisų 
kainą sudaro išlaidos, susijusios su apskaitos prietaiso įrengimu, aptarnavimu 
bei patikra. 
 
 

 
Tokia kainos struktūra leidžia išvengti vartotojų kryžminio subsidijavimo ir 
sudaro galimybes piginti karštą vandenį, atsisakant atskirų paslaugų arba 
parinkti geresnį karšto vandens tiekėją. 
 
Sąskaita už šildymą ir karštą vandenį 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šilumos vartotojai už šildymą ir karštą vandenį kaip ir už kitus patarnavimus 
moka pagal sąskaitas. Sąskaita už šildymą priklauso nuo paslaugų, kurias 
gauna vartotojas.  
Jei vartotojas nesinaudoja tam tikromis paslaugomis, pavyzdžiui, jo bute 
neįrengti atskiri šilumos apskaitos ar išdalijimo prietaisai, vartotojas už šias 
paslaugas nemoka ir ta kaina į sąskaitą yra neįtraukta.  

T6 ≈ TŠV (šaltas vanduo) + T3 (šiluma įvade) + T4KV (pardavimas) 

T6 ≈ TŠV (šaltas vanduo) + T3 (šiluma įvade) + T4KV (pardavimas)+ 
+T8 (apskaitos prietaisai) 

 
Šalto  vandens 
tiekimo  įmonė 

Šaltas 
vanduo 

Šiluma 

Šalto vandens
pašildymas

Karšto vandens
cirkuliacija

Šildymas

KARŠTAS
VANDUO

ŠILDYMAS

1. Šaltas vanduo, nuotekos , Lt/m 3 
2. Šiluma KV pašildymui , Lt/m 3 
3. Cirkuliacija, Lt/ab. 
4. Karšto vandens apsk. prietaisai, Lt/ab. 
5. KV tiekimas - pardavimas, Lt/ab. 

Suma: Lt/m ėn 

1. Šiluminė energija, Lt/kWh 
2. Šilumos šildymui tiekimas - pard. , Lt/ab. 
3. Šilumos apskaitos prietaisai, Lt/ab. 

Suma: Lt/m ėn 

Šilumos  tiekimo 
imonė 

Apskaita 
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Šilumos ūkio įstatymas 
Šilumos Ūkio Įstatymas reglamentuoja šilumos ūkio valstybinį valdymą, 
šilumos ūkio subjektų (šilumos, karšto vandens tiekėjų, namo sistemas 
aptarnaujančių įmonių) veiklą, jų santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio 
ryšius ir atsakomybę. 
Įstatymas gina didžiosios dalies vartotojų interesus, CŠT sistemą traktuojantis 
kaip bendrą visų vartotojų infrastruktūrinį turtą, kurio griovimas ar neteisėtas 
panaudojimas užkrauna nuostolius kitiems vartotojams. Kad to išvengti, 
įvedamas šilumos ūkio planavimas, reguliavimas, sąnaudų skaičiavimas ir 
racionali konkurencija, kuri didina efektyvumą, bet užkerta kelią dviguboms 
investicijoms, vienų vartotojų apmokestinimo kitų vartotojų nuostoliams 
atlyginti ir t.t. Šilumos ūkio įstatymo tikslas yra tinkamai sureguliuoti šalies 
šilumos ūkį, centralizuoto šilumos tiekimo sistemas padaryti efektyvias, 
patikimas ir geriausiai atitinkančias šildymo ir karšto vandens poreikių 
tenkinimą.  
 
Kur kreiptis dėl tolesnės informacijos apie centralizuotą šildymą?  
Jei vartotojai turi klausimų, pasiūlymų ar skundų, susijusių su centralizuotai 
tiekiama šiluma ar karštu vandeniu, jie gali kreiptis į: 

1. Vartotojų teisių apsaugos agentūrą; 
2. Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją; 
3. Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją; 
4. Savo miesto ar rajono šilumos tiekimo įmonę; 
5. Savo namo šilumos ūkį aptarnaujantį asmenį ar firmą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


