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1. Šilumos kainų skaičiavimo 
metodikos pakeitimai 
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3 

1.  ROI skaičiavimo bazė 
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2. Nenaudojamo turto sąnaudų eliminavimas iš kainos  

3. Šilumos kainos projektų koregavimas, atsižvelgus į 
esminius pasikeitimus po projekto pateikimo 

4. Reguliavimas, grįstas metinio pajamų lygio nustatymu 



Metodikos pakeitimai: 1 

4 

1. ROI skaičiavimo bazė 
 

Esamas reglamentavimas: 
LRV patvirtintuose Šilumos kainų nustatymo metodikos 
principuose numatyta, kad investicijų grąža skaičiuojama nuo 
atitinkamam verslo vienetui (šilumos gamyba, perdavimas, 
mažmeninis aptarnavimas) priskirto kapitalo.  

Siūlymas: 
Koreguoti Šilumos kainų nustatymo metodikos principus, 
numatant, kad investicijų grąža skaičiuojama nuo reguliuojamo 
turto vertės (RAB). 
Siūlymas užtikrins visų energetikos sektorių kainodaros 
vienodumą ir investicijų grąžos skaičiavimo bazės objektyvumą. 
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1. ROI: pavyzdys 
 

  JONAVA TAURAGĖ LAZDIJAI JONIŠKIS ANYKŠČIAI BIRŠTONAS ŠILUTĖ 

Veikloje naudojamo kapitalo apimtis, tūkst. Lt                   34.571,9                       16.145,2                         5.772,2                       10.841,2                       21.677,8                         2.656,3                       21.426,2     
WACC                           6,37                               6,37                               6,37                               6,37                               6,37                               6,37                               6,37     

Investicijų grąža, tūkst. Lt                     2.202,2                         1.028,4                             367,7                             690,6                         1.380,9                             169,2                         1.364,8     
Investicijų grąža, ct/kWh                          1,71                              1,43                              2,34                              2,84                              3,67                              0,99                              1,96     

RAB, tūkst. Lt                   17.616,4                         9.792,1                         6.294,0                         7.289,5                       14.606,3                         3.089,6                       12.181,6     
Normatyvinis pelnas (6,37 proc.), tūkst. Lt                     1.122,2                             623,8                             400,9                             464,3                             930,4                             196,8                             776,0     

Normatyvinis pelnas, ct/kWh                          0,87                              0,87                              2,55                              1,91                              2,47                              1,15                              1,11     

Skirtumas, ct/kWh                          0,84                              0,56     -  0,21                              0,93                              1,20     - 0,16                              0,84     

        
Nuosavas kapitalo dalis 0,61 0,91 0,86 1,00 0,28 0,93 0,77 
Skolintas kapitalo dalis 0,39 0,09 0,14 0,00 0,72 0,07 0,23 
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2. Nenaudojamo turto sąnaudų eliminavimas iš kainos  
 

Esamas reglamentavimas : 
Faktiškai praėjusiais kalendoriniai metais atliktų investicijų įtaka ir 
nusidėvėjimo sąnaudos šilumos kainos perskaičiavimo metu 
įvertinamos šilumos kainoje. 

Siūlymas: 
Pakoreguoti Šilumos kainų nustatymo metodiką, numatant, kad 
dėl naujai atliktų investicijų nebenaudojamo turto sąnaudos 
šilumos kainos perskaičiavimo metu eliminuojamas iš kainos 
(daugiausia įtakos šilumos gamybos kainą). 



Metodikos pakeitimai: 3 
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3. Šilumos kainos projektų koregavimas, atsižvelgus į 
esminius pasikeitimus po projekto pateikimo 
 

Esamas reglamentavimas : 
Šilumos kainos perskaičiavimo metu šilumos kaina koreguojama 
dėl naujai praėjusiais kalendoriniais metais atliktų investicijų. 
Pvz., jei šilumos kaina perskaičiuojama 2014-10, į kainą 
įskaičiuojamos 2013 metais atliktos investicijos. 

Siūlymas: 
Šilumos kainų nustatymo metodikoje numatyti, kad šilumos kaina 
koreguojama dėl iki kainos perskaičiavimo projekto pateikimo į 
eksploataciją įvestų investicijų (daugiausia įtakos šilumos 
gamybos kainą). Pvz., šilumos kaina perskaičiuojama 2014-10, 
biokuro katilas į eksploataciją įvestas 2014-09 ir jo įtaka 
atsispindės kainoje. 



• Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 
formuojamos pagal šilumos tiekėjų šilumos gamybos 
kintamąsias sąnaudas. Atitinkamai nešildymo sezono 
metu, kuomet ŠT beveik visą poreikį gali patenkinti tik 
biokuriniais įrenginiais, palyginamosios sąnaudos 
smunka žemyn. 

• NŠG šilumos supirkimo aukcionuose nusileisti iki tokių 
žemų kainų (~6 ct/kWh) negali, o ŠT patenkina beveik 
visą poreikį, todėl NŠG nešildymo sezono metu patiria 
dvigubą konkurencinį spaudimą 

Metodikos pakeitimai: 4 
(šilumos supirkimas, įvairios situacijos) 
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Metodikos pakeitimai: 4 
(pajamų lygiai, įvairios situacijos) 
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Šilumos tiekėjo valdomų biokuro įrenginių galia, MW Šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, Euro ct/kWh

Šilumos tiekėjai investuoja į pigius šilumos įrenginius tam, kad 
sumažintų palyginamąsias sąnaudas ir sudarytų konkurenciją NŠG: 



Metodikos pakeitimai: 4 
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4. Reguliavimas, grįstas metinių pajamų lygio nustatymu, t. y. 
tiek NŠG, tiek ŠT pajamų lygis negalėtų viršyti nustatyto 
metinio pajamų lygio, o metų laikotarpyje vykdydami veiklą 
turėtų galimybę lanksčiai nustatyti kainą. 
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Metodikos pakeitimai: 5 
Šilumos gamybos (įsigijimo) kainos skaičiavimas 
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• Šilumos tiekėjai šilumos supirkimo aukcionuose 
dalyvauja tik atskirų įrenginių kintamaisiais kaštais 
(kuro, elektros ir vandens sąnaudos), o pastovieji 
kaštai (nusidėvėjimo darbo užmokesčio ir kt.) yra 
užtikrinami ir dengiami vartotojų. 

↓ 
• ŠT nespaudžiami efektyvinti/mažinti pastoviosios 

gamybos dalies, o NŠG nebegali konkuruoti. 
 

Ką galima keisti? 
Kaip keisti? 

 



Šilumos supirkimas vykdomas per energijos išteklių 
biržą: dalyvauja ir CŠT, ir NŠG 

Galimi pasikeitimo efektai 

- CŠT ir NŠG konkurencija lygesnėmis, labiau 
subalansuotomis sąlygomis 

E-aukcionas 
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Siekis: 

Priemonė: 

Baltpool 

Pokyčiai 



1. Silpna konkurencija 

Norimas rezultatas dėl pasikeitimo: 

• +: Tiekėjai ryšis investuoti į modernesnę įrangą, kad galėtų konkuruoti ir 

„gyventi“; o padidėjus konkurencijos intensyvumui tarp Gamintojo ir ŠT, 
galutinė šilumos kaina – mažės. 

• +: Kadangi ŠT savo įrenginiuose šilumos negamins, arba šilumos gamybos 

apimtys sumažės, sumažės ir padengiamų pastoviųjų sąnaudų dalis, dėl to 
– ir kaina. 

Galimos rizikos:  

• – Dėl skaidrios sistemos ir privalomos viešai skelbti informacijos  

gamintojai galės „sekti“ tiekėjo kainą, sąnaudas bei investicijas, todėl turės 
konkurencinį pranašumą ir galės manipuliuoti šilumos kainomis; 

• – Tiekėjas neinvestuos; tokiu būdu užtikrindamas maksimalias pajamas 

gamintojui, nors kaltę dėl aukštų šilumos kainų suvers taip pat gamintojui. 
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2. Reali konkurencija 
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Galios poreikis 

Subjektų valdomų 
įrenginių galia 



2. 1 tiekėjas ir keli gamintojai (reali konkurencija) 

Norimas rezultatas dėl pasikeitimo: 

• +: Intensyvesnė ir lygiavertė konkurencija šilumos gamyboje tarp Gamintojų ir 
Tiekėjų. 

• +: Šilumos gamybos užtikrinimas mažiausių kaštų principu. 

• +: Skaidrumo efektas: šilumos aukcionuose siūlant ne tik techniniais rodikliais 

paremtą kintamąją šilumos kainos dalį, o visą kainą, atsiskleis Tiekėjų atliktų 
investicijų efektyvumas, su investicija, jos dydžiu ir valdymu susijusios pastoviosios 
sąnaudos. 

• +: Šilumos tiekėjai turėtų teisę siūlyti žemesnę kainą, tačiau vartotojai 

nuostolio nedengia.  
Galimos rizikos:  

• – Tiekėjai, konkuruodami labiau subalansuotomis sąlygomis, gali pralaimėti 
prieš finansiškai stipresnius ir lankstesnius Gamintojus. 

• – Tiekėjai, siekdami vykdyti finansinius įsipareigojimus, turės didesnę 
atsakomybę, todėl bus mažiau lankstūs konkurencine prasme ir gali patirti 
nuostolį. 
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Sistemos modeliavimas 

• Buvo sumodeliuota sistema, kurioje veikia 4 
nepriklausomi šilumos gamintojai ir šilumos 
tiekėjas: 
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Kuro struktūra 50% biokuro ir 50% 
dujų 
Aktyviai dalyvauja šilumos 
supirkimo aukcionuose savo 
įrenginiais 

NŠG bendra galia sudaro 60% 
maksimalaus sistemos poreikio ir 
1,5 karto viršija minimalų poreikį 
Visi NŠG naudoja biokurą ir yra 
mažesnės galios nei ŠT biokuro 
įrenginiai  
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Dabartinė situacija 
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ŠT pastovieji kaštai yra 
kompensuojami iš vartotojų 

pusės ir ŠT dėl šių kaštų neturi 
konkuruoti 



Pastoviųjų sąnaudų eliminavimas 
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Siūlomas variantas 
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Kiti modeliavimo rezultatai 
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Metodikos pakeitimai: 5 
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5. Šilumos gamybos (įsigijimo) kainos skaičiavimas (1) 
 

Esamas reglamentavimas: 
Šilumos tiekėjo šilumos gamybos pastoviosios sąnaudos 
pilna apimtimi dengiamos šilumos vartotojų, 
nepriklausomai nuo šilumos tiekėjo aukcione laimėtų 
gamintinų šilumos kiekių. 

𝑇𝐻 =
𝑆Š𝑇, 𝐻𝐺, 𝐾𝐷 + (𝑇𝑁Š𝐺, 𝐻𝐺

∗ 𝑄𝑃𝐻)

𝑄𝐻

+
𝑆Š𝑇, 𝐻𝐺, 𝑃𝐷

𝑄𝐻

 

ŠT pastoviosios 
sąnaudos 

ŠT kintamosios  sąnaudos + 
NŠG kintamosios ir 

pastoviosios sąnaudos 

šilumos 
gamybos kaina 
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5. Šilumos gamybos (įsigijimo) kainos skaičiavimas (2) 
 

Siūlymas: 
Šilumos gamybos (įsigijimo) kainą skaičiuoti kaip ŠT 
gamybos ir NŠG gamybos (aukcione pasiūlytos) kainos 
svertinį vidurkį, tokiu būdu įvertinant šilumos tiekėjo 
aukcione laimėtą kainą ir kiekį. 
 
 
 
 

𝑇𝐻 =
𝑇
Š𝑇,𝐻𝐺

∗𝑄𝐻𝐺 +(𝑇𝑁
Š𝐺,𝐻𝐺

∗𝑄𝐻𝐺)

𝑄
𝐻

+
𝑆
Š𝑇,𝑅𝐸𝑍

𝑄
𝐻

, 
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5. Šilumos gamybos (įsigijimo) kainos skaičiavimas (3) 
 

Esamas reglamentavimas: 
 
 
 
 
 

Siūlymas: 
 
 

𝑇𝐻 =
𝑆Š𝑇, 𝐻𝐺, 𝐾𝐷 + (𝑇𝐻Š𝐺, 𝐻𝐺

∗ 𝑄𝐻𝑃)

𝑄𝐻

+
𝑆Š𝑇, 𝐻𝐺, 𝑃𝐷

𝑄𝐻

 

𝑇𝐻 =
𝑇
Š𝑇,𝐻𝐺

∗𝑄𝐻𝐺 +(𝑇𝑁
Š𝐺,𝐻𝐺

∗𝑄𝐺𝐻)

𝑄𝐻

+
𝑆
Š𝑇,𝑅𝐸𝑍

𝑄𝐻
, 

𝑆Š𝑇, 𝐻𝐺, 𝑃𝐷
𝑄𝐻

 
𝑆Š𝑇, 𝑅𝐸𝑍
𝑄𝐻

 



Klausimai diskusijai/brainstorm‘as 

• Skatinamasis reguliavimas – koks 
mechanizmas ŠT paskatintų mažinti sąnaudas? 

• Kaip formuoti konkurencinę šilumos gamybos 
rinką: kainas, struktūrą? 

• Šilumos tiekėjo palyginamosios sąnaudos 
nesudaro spaudimo pačiam tiekėjui. Kokį 
kriterijų/parametrą/ dydį būtų galima naudoti 
vietoje dabar esančių palyginamųjų sąnaudų? 
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Ačiū už dėmesį 
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