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LIETUVOS CENTRALIZUOTO
ŠILUMOS TIEKIMO (CŠT)
SEKTORIAUS VYSTYMOSI ETAPAI
1990-1997 veikla AB „Lietuvos energija“ sudėtyje, ekonominio nuosmukio (griūties, išgyvenimo) periodas
1997-2000 CŠT ūkio perdavimas savivaldybėms ir akcinių bendrovių formavimasis,
naujų vystymosi kelių paieška – stabilizacijos periodas

2000-2004 privataus kapitalo atėjimas į šilumos ūkį, ekonominių pagrindų
sukūrimas ir atnaujinimo pradžia – formavimosi periodas
2004-2014 spartus ūkio atnaujinimas ir biokuro įrenginių skvarba panaudojant ES
lėšas, konkurencijos įvedimas – pasiekimų ir nusivylimų periodas

2015 –

kas toliau?

KOKĮ ŠILUMOS ŪKIO MODELĮ
MES KURIAME?
1. Valstybės detaliai reguliuojamas, o motyvacija pagrįsta daugiausiai
socialine atsakomybe?
2. Minimaliai reguliuojamas (ribojamas), motyvacija pagrįsta skatinamąja
kainodara ir pelno siekimu?
3. Nereguliuojamas sektorius laisvai konkuruojantis su kitais šildymo
būdais?
4. Kitokie modeliai?

Reikėtų išsamios ir gilios diskusijos (tyrimų), kad nustatyti
galutinius tikslus ir parinkti siekiui tinkamas priemones...

ŠILUMOS KAINODAROS TOBULINIMAS
Menka ekonominė motyvacija mažinti šilumos kainas:
 Reguliatoriaus spaudimas - apkarpant atskiras sąnaudas – ar VKEKK geriausiai
žino kaip valdyti CŠT įmonę? Vyksta „katės ir pelės žaidimas“.
 Pelnas traktuojamas, kaip investicinė grąža, bet didelė jo dalis naudojama ne pagal
paskirtį. Planuojama ir pelną reguliuoti individualiai – VKEKK geriau žino?
 Akcininkai nesuinteresuoti investuoti į reguliuojamą šilumos tiekimą (KE akcijos
biržoje) – mažai galimybių uždirbti, ieškoma kitų būdų pasipelnyti.

 Jeigu šilumos tiekimas yra pelno siekianti veikla turi būti taikoma
skatinamoji kainodara, o ne planinės ekonomikos metodai.

Reikėtų konceptualiai įvertinti reguliavimo
kainodarą...

VIENANARĖS ŠILUMOS KAINOS TRŪKUMAI
• Vasarą tiekiamas tik karštas vanduo, o žiemą šilumos tiekimas 3-7
kartus didesnis – tad vasarą patirtos pastoviosios sąnaudos
kompensuojamos žiemos mėnesiais.
• Dėl didžiulio energijos suvartojimo ir vasaros išlaidų kompensavimo
šildymo sąskaitos šalčiausiais mėnesiais tampa finansiškai
“skausmingos”, auga nemokumas, brangsta šiluma.
• Valstybei kompensuojant nekorektiškai suskaičiuotas šildymo išlaidas,
neracionaliai naudojamos bendrapiliečių lėšos (švaistomas biudžetas)
• Šilumos vartotojai (ypač komerciniai) nesuinteresuoti atsisakyti
perteklinės šilumos įvadų galios

DIDĖJANTIS PROBLEMOS AKTUALUMAS
• Daugėja šilumos vartotojų, kurie įsirengia alternatyvias šildymo
sistemas, tačiau neatsisako ir centralizuoto šildymo - juk nieko
nekainuoja?
• Vyksta pastatų ir šilumos tiekimo trasų renovacija, mažėja šilumos
suvartojimas, tad reikia optimizuoti vamzdynų sistemas, sumažinant
perteklines galias.
• Šilumos kainodara turi skaidriai atspindėti pagrįstas sąnaudas ir
skatinti šilumos vartojimo bei tiekimo efektyvumą.
Daugianarės kainos komponentai (prisijungimas, galia, energija,
efektyvumas ir t.t.) turėtų būti moksliškai pagrįsti ir įgyvendinti.

ŠIANDIENINĖ AKTUALIJA –
KONKURENCIJOS EFEKTYVUMAS
1. Konkurencija paskatino biokuro katilinių statybą, tačiau žiemos mėnesiais
šilumos kainas lemia šilumos tiekėjo savikaina.

2. Reguliuojamų gamintojų šilumos kainodara neužtikrina investicijų grąžos.
3. Sukuriamos nelygiavertės sąlygos šilumos tiekėjų ir nepriklausomų
gamintojų investicijoms.
4. Atskiruose miestuose perinvestuojama į gamybos šaltinius – neracionaliai
panaudojamos lėšos.
5. Katilinės, užimdamos šilumos rinką, žlugdo kogeneracijos projektus ir t.t.
Šiaulių, Mažeikių, Utenos ir kitų miestų pavyzdžiai rodo, kad mažiausias
šilumos kainas garantuoja šilumos tiekėjo įrenginiai.
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2014 m. Kauno miesto CŠT tinklo integruotos sistemos valandinis vidutinis
apkrovimas
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ENERGIJOS VARTOJIMO
EFEKTYVUMO DIREKTYVOS
ĮGYVENDINIMAS
Iki šiol nėra aiškaus Direktyvos įgyvendinimo plano.
Iki 2020 metų reikia apie 20 % sumažinti energijos vartojimą – laiko labai
mažai, o darbų mastai didžiuliai.
Reikia gerų idėjų, kaip organizuoti šį procesą, kad jo nesužlugdyti.

Mokslininkai ir inžinieriai turėtų skubiai rengti projektus, kurių
įgyvendinimas duotų didžiausią energijos sutaupymą, bet kurioje
srityje.

KITOS SPRĘSTINOS PROBLEMOS
? Daugiabučių šildymo ir karšto vandens vidaus įrenginių priežiūros, energijos

reguliavimo, apskaitos ir skirstymo sistemos tobulinimas – reikalingas tyrimas,
įvertinantis esamą padėtį ir, gal būt, naujo organizacinio modelio sukūrimas.

? Rezervinio kuro ir įrenginių poreikio CŠT sistemose, kuriose veikia nepriklausomi
šilumos gamintojai, reglamentavimas.

? Valstybės naftos produktų atsargų panaudojimo CŠT įmonėse tvarkos sukūrimas.
? Stambių avarijų CŠT sistemose modeliavimas ir reikalingų instrukcijų jų likvidavimui
parengimas.

? CŠT sistemų plėtros skatinimas, prijungiant konkurencinius vartotojus, individualius
namus, inicijuojant naujus investicinius projektus ir t.t.

PAGRINDINĖS KRYPTYS, KURIOMIS
VYSTOSI CŠT VAKARŲ ŠALYSE
Šilumos tiekėjai nereguliuojami, tačiau konkuruoja su kitais šildymo būdais dėl vartotojų.
Didžioji šiluminės energijos dalis (apie 80 %) yra atliekinė arba atsinaujinanti.
Šilumos tiekimas kombinuojamas su vėsumos tiekimu.
Katilinės keičiamos kogeneracijos ir trigeneracijos įrenginiais.
Pereinama į žematemperatūrinį šilumos tiekimo režimą 55/25 oC.
Šilumos punktai keičiami šilumos siurbliais – šildymas ir vėsinimas per tuos pačius „radiatorius“.
Plėtojamos CŠT sistemos individualių namų kvartaluose.

Kuriamos kompleksinės šilumos ir vėsumos tiekimo sistemos,
kuriose įkomponuojama elektros generacija, saulės kolektoriai,
šilumos siurbliai, šilumos trumpalaikė ir sezoninė akumuliacija,
atliekų utilizavimas ir t.t. – einama link „smart city“.

LIETUVOS CŠT TECHNOLOGINĖS
AKTUALIJOS

ŠILUMOS GAMYBOS CHARAKTERISTIKŲ
GERINIMAS
Esamų ar naujų katilų pritaikymas įvairesnių charakteristikų kietojo kuro
(miško atliekos, šiaudai, durpės ir pan.) deginimui.
Kurą deginančių įrenginių aplinkosauginių charakteristikų gerinimas, siekiant
atitikti naujų ES direktyvų reikalavimus.
Gilesnis ištekančių dūmų šilumos panaudojimas, šilumos siurblių pagalba,
tiekiamo vandens ar karšto oro pašildymui.
Plastikinių medžiagų platesnis panaudojimas kaminų ir dūmtakių gamybai.
Karšto vandens talpyklų panaudojimas šilumos akumuliacijai ir pikinės
energijos gamybai.

TERMOFIKACINIO VANDENS
KOKYBĖS GERINIMAS
Lietuvoje galiojantys CŠT tinklų vandens kokybės normatyvai daugiausiai remiasi
senomis sovietinių laikų instrukcijomis, kurias reikėtų revizuoti, įvertinant geriausią
tarptautinę praktiką.

Termofikacinio vandens nuolatinio dalinio valymo ruožų įrengimas su korekciniu
vandens apdorojimu.
Didžiosioms CŠT sistemoms reikėtų parengti individualias vandens paruošimo
programas?

Reikėtų parengti naujus šiuolaikinius termofikacinio vandens kokybės standartus
ir rekomendacijas jų užtikrinimui.

VAMZDYNŲ PATIKIMUMO IR ILGAAMŽIŠKUMO
PROGNOZAVIMAS, SIEKIANT OPTIMIZUOTI JŲ
KEITIMO STRATEGIJĄ
Išnagrinėti vamzdynų susidėvėjimo Lietuvos CŠT sistemose ypatumus
ir apibendrinti jų keitimo praktiką.
Parengti vamzdynų patikimumo ir ilgaamžiškumo prognozavimo
metodiką, apibendrinant teorinius skaičiavimus ir praktinius statistinius
duomenis.
Parengti rekomendacijas vamzdynų ruožų keitimo planavimui.

TERMOFIKACINIO VANDENS NUOTEKIŲ
PAIEŠKOS METODŲ TOBULINIMAS
Didelio jautrumo termografinių kamerų su nepilotuojamais skraidymo
aparatais panaudojimas.
Didelės skvarbos dujų įvedimas į vandenį ir jų ištekėjimų ant paviršiaus
paieška.

Plyšimų vamzdynuose aptikimo stacionarių metodų tobulinimas.
Kitos inovacijos...

ŠILUMOS PERDAVIMO NUOSTOLIŲ
VAMZDYNŲ SISTEMOSE MAŽINIMAS
Vamzdynų termohidraulinis modeliavimas, siekiant optimizuoti vamzdynų
geometrines charakteristikas ir sistemos konfigūraciją.
Šilumos perdavimo sistemos eksploatacinių savybių gerinimas,
įkomponuojant tarpinio pakėlimo siurblines, pikines katilines, akumuliacines
talpyklas ir pan.
Šiluminės izoliacijos atstatymas vamzdynuose, sumontuotuose
nepraeinamuose kanaluose.
Plastikinių vamzdžių panaudojimo galimybių studija.

VANDENS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS
SKIRSTYMO DAUGIABUČIUOSE
ORGANIZACINIS MODELIS
Paslaugas, susijusias su vandens ir šilumos paskirstymu daugiabučio pastato viduje,
galėtų atlikti viena vandens ir šilumos skirstymo įmonė (VŠSĮ).
Bendrovė teiktų karšto vandens tiekimo paslaugą, užsiimtų individualaus šildymo
reguliavimo ir apskaitos diegimu daugiabučiuose.

VŠSĮ būtų vieningas ir atsakingas šilumos ir vandens skirstymo daugiabučių viduje
veiklos organizatorius.
VŠSĮ pajamas sudarytų vandens ir šilumos tiekėjų atitinkamų veiklų perleidžiamos
lėšos ir savivaldybės nustatytų mokesčių pajamos.

Reikalingas modelio formulavimas, privalumų ir rizikų identifikavimas,
pasiūlymai dėl įgyvendinimo ir t.t.

APIBENDRINIMAS
Lietuvos CŠT sektorius nuo 1990 metų nuėjo sudėtingą kelią, jo veiklą ir
rezultatus labai veikė valstybės reguliavimo ir paramos mechanizmai. Jų
kūrimas turėtų būti gerai apgalvotas ir subalansuotas, dalyvaujant
geriausiems šalies specialistams.
Lietuvos šilumos ūkis tarptautinėje ekspertų bendruomenėje vertinamas,
kaip sėkmingo modernizavimo (iki pastatų įvadų) pavyzdys.
Reikėtų glaudesnio bendradarbiavimo tarp mokslo visuomenės ir
šilumos tiekėjų, kad šis svarbus ir didelis šalies energetikos sektorius
būtų toliau modernizuojamas, siekiant sukurti didžiausią naudą
vartotojams bei šalies ekonomikai.
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