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Veiklų šilumos ūkio sistemoje nuoseklus reglamentavimas

Reguliavimas įstatymo lygmeniu
Esamas įstatyminis reguliavimas nenumato kai kurių esminių šilumos gamintojų, tiekėjų ir vartotojų teisių
ir pareigų (pvz.: tiekimo, sisteminių paslaugų reglamentavimas nustatytas išimtinai tik poįstatyminiais
teisės aktais)
Tikslas: nuoseklus šilumos ūkio sektoriaus veiklų pagrindinių principų, subjektų teisių ir pareigų
reglamentavimas

Politikos formavimas
Politika didele dalimi formuojama poįstatyminiais teisės aktais, nėra aiškūs sisteminiai šilumos ūkio 
politikos tikslai ir uždaviniai
Tikslas: šilumos ūkio politikos stabilus ir kryptingas vystymas

Reguliavimo nuoseklumas
Esamas reguliavimas yra chaotiškas ir nenuoseklus, dažnai keičiamas, neskatina investicijų į šilumos ūkį bei
sudaro sąlygas piktnaudžiavimui
Tikslas: šilumos ūkio politikos nuoseklumas



Šilumos ūkio institucinės kompetencijos apibrėžimas

Reguliatoriaus ir savivaldybės funkcijų pasiskirstymas ir tarpusavio santykio
reglamentavimas
Esamame reguliavime persipina reguliatoriaus ir savivaldybių funkcijos, prižiūrint savivaldybės šilumos ūkio
veikimą, įskaitant dėl kainos nustatymo. Funkcijos yra dubliuojamos, neefektyviai panaudojant išteklius.
Papildomai svarstomas šilumos ūkio investicijų tvirtinimo funkcijų perdavimas reguliatoriui dar labiau
supriešinant savivaldybių ir reguliatoriaus vaidmenis.
Tikslas: savivaldybių ir reguliatoriaus funkcijų atskyrimas, panaikinant dubliuojančias perteklines funkcijas

Energetikos ministerijos ir reguliatoriaus kompetencijos šilumos ūkio
sektoriuje apibrėžimas ir kompetencijų balansas
Šilumos ūkio įstatymas nenumato aiškių tikslų / siekių / krypties Energetikos ministerijai ir reguliatoriui
šilumos ūkio sektoriuje.
Tikslas: Energetikos ministerijos ir reguliatoriaus funkcijų ir tikslų šilumos ūkio sektoriuje aiškus
apibrėžimas ir subalansavimas



Šilumos tiekėjas

Gamyba
Tiekimas 

(perdavimas)
Paslaugos 
namams

Skaidrumas ir veiklų atskyrimas 

Šilumos tiekėjo veiklų funkcinis atskyrimas
Specializuotų techninių, finansinių ir žmogiškųjų
išteklių suformavimas atskirų veiklų vykdymui
efektyvumui užtikrinti.

Šilumos tiekėjo veiklų sąnaudų atskyrimas
Atskirų veiklų sąnaudų skaidrus priskyrimas
atitinkamai veiklai užtikrinant pagrįstą šilumos kainą
ir palyginamąsias sąnaudas.

Šilumos sektoriaus veiklų ir sąnaudų skaidrus atskyrimas
Šilumos tiekėjo ir NŠG šilumos gamybos sąnaudos šiuo metu negali būti tinkamai sulygintos dėl sąnaudų
paskirstymo neskaidrumo ir/ar papildomų su tiekimo veikla nesusijusių sąnaudų įtraukimo į tiekėjo
palyginamąsias sąnaudas.
Tikslas: Skaidrus ir aiškus sąnaudų atskyrimas pagal veiklas (gamyba, tiekimas, sisteminės paslaugos kitos
veiklos); Papildomų veiklų (ESCO ir kt.) skatinimas



NŠG konkurencijos principų reglamentavimas

Konkurencijos sąlygų tobulinimas
Mėnesiniai NŠG šilumos supirkimo aukcionai aktyvios konkurencijos sąlygomis sąlygoja instaliuotų galių
perviršį ir mažesnę nei savikaina šilumos kainą, todėl esamas modelis yra netvarus. Mažos NŠG
konkurencijos atveju NŠG neturi paskatų mažinti šilumos kainą, lyginant su baziniais dujiniais šilumos
tiekėjo įrenginiais.
Tikslas: Ilgalaikių šilumos supirkimo aukcionų įvedimas baziniam šilumos poreikiui tenkinti (su nustatyta
investicijų grąžos norma) ir trumpalaikių aukcionų įvedimas pikų dengimui. Skatinamosios kainodaros
priemonių taikymas NŠG operatyviai perkeliant gautą naudą vartotojams.

NŠG patikimumo skatinimas
NŠG neprisiima jokių pareigų, susijusių su tinklo balansavimu ir tiekimo patikimumu, kas skatina investuoti
į pigius ir nepatikimus gamybos įrengimus, patikimumo kaštus perkeliant tiekėjams ir galiausiai vartotojams
Tikslas: Įtvirtinti su nepertraukiamu tiekimu susijusių mechanizmų taikymo galimybes



Ačiū už dėmesį!


