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Aukšta šiluminės energijos vieneto kaina? 

 

Didelis energijos suvartojimas? 

 

Menka vartotojų ekonominė galia?  











 



Žema vartotojų ekonominė galia bei didelis ir 

nereguliuojamas energijos suvartojimas pastatuose = 

pagrindinės „šildymo“ problemos priežastys  



 



 Danijoje ir Suomijoje per metus pastatuose vidutiniškai 

sunaudojama 110–140 kWh/m2 šiluminės energijos, o Lietuvoje 

šis rodiklis viršija 200 kWh/m2 – ŠILDYMO SĄSKAITOS 

SUMAŽINIMO POTENCIALAS  40–60 % 

 

 Šiluminės energijos vieneto kainos sumažėjimas 

pakeičiant kuro rūšį, atnaujinant vamzdynus ir t. t.: 

EKONOMIJOS POTENCIALAS: 

5–15 % be subsidijų ir 20-30 % padengiant dalį kapitalo kaštų 

 

 Pajamų dalies šildymui mažinimas (pvz. pilna PVM 

kompensacija, ekonominis šildymas) –  SĄSKAITOS 

SUMAŽINIMO POTENCIALAS  9–16 % 

 



 Reguliavimo tobulinimas, sudarant ekonomines 

prielaidas ir motyvaciją šilumos tiekėjams didinti 

efektyvumą ir siekti žemesnių šilumos kainų 

 Išplėsti CŠT vartotojų rinką – skatinti prijungti senus 

bei naujus vartotojus ir taip sumažinti šilumos kainą  

 Esamos CŠT infrastruktūros panaudojimas pigesniam 

vietiniam kurui ir konkurencingai  šilumai (iš 

pramonės ir energetinių įmonių) utilizuoti 

 Didinti CŠT prieinamumą įrengiant individualią 

apskaitą ir šildymo reguliavimą butuose – naujosios 

EE direktyvos reikalavimas 

  



Būtina biokuro dalis kuro balanse, kad šilumos gamintojui (20 MW ir 

daugiau galios) nereikėtų pirkti papildomų ATL:  

  2013 metais – ne mažiau 20 % biokuro kuro balanse  

  2014 metais – ne mažiau 27 % biokuro kuro balanse  

  2015 metais – ne mažiau 34 % biokuro kuro balanse  

  2016 metais – ne mažiau 41 % biokuro kuro balanse  

  2017 metais – ne mažiau 48 % biokuro kuro balanse  

  2018 metais – ne mažiau 56 % biokuro kuro balanse  

 2019 metais – ne mažiau 63 % biokuro kuro balanse  

  2020 metais – ne mažiau 70 % biokuro kuro balanse  

 

Jeigu atitinkamais metais biokuro bus daugiau, tada šaltinio valdytojui liks 

ATL perteklius, kurį galės parduoti.  

Jei biokuro dalis bus mažesnė – reikės nusipirkti trūkstamus ATL . 



0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

k
tn

e
 

CŠT sektoriuje Namų ūkiuose 

(galutinis energijos suvartojimas) 
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Bendras investicijų poreikis 3,9 mlrd. Lt – biokuro katilų 

įrengimui, vamzdynų atnaujinimui, aplinkosauginėms 

priemonėms  

Metines investicijas reikės didinti apie 3 kartus.  

Nauda šilumos vartotojams apie 1,5 mlrd. lt  

Fiskalinė nauda  0,9 mlrd. Lt  

Išorinių lėšų poreikis    

-panaudojant amortizaciją ir pelną -1,4 mlrd. Lt 

-panaudojant tik amortizacijos lėšas - apie 2,7 mlrd. 

Palūkanų padidėjimas per dešimtmetį apie 0,73 mlrd. Lt 

ŠŪ reforma turi užtikrinti valstybinių 

įsipareigojimų ankstyvą finansavimą 

 

 



 Sparčiam šilumos kainų mažinimui reikia subsidijuoti adekvačią 

dalį investicinių kaštų – ES parama, AIE įstatyme numatytos 

priemonės ir t.t.    

 Vyriausybė turi įsipareigoti skirti fiksuotos paramos „porciją“ 

kiekvienam įrengto „žaliosios“ energijos galios vienetui (MW), 

kai tik jis bus įrengtas – motyvas kuo greičiau investuoti; 

 Skubiai parengti ir pradėti vykdyti „žaliosios“ elektros gamybos 

aukcionus – pagrindinė kliūtis biokuro plėtrai didmiesčiuose 

 Paskirstyti savivaldybėms užduotis dėl atsinaujinančių energetikos 

išteklių plėtros ir numatyti efektyvius mechanizmus jų skatinimui; 

 Centralizuoto šilumos tiekimo tinklai turi būti gerai prieinami tiek 

konkurencingiems energijos gamintojams, tiek ir jos vartotojams;       

 



Energijos tiekėjai rūpinasi visa energijos tiekimo 

grandine ir investuoja toje dalyje, kur didžiausias 

efektas 

Reguliavimo sistema skatina tiekėjus mažinti 

energijos vartojimą ekonominiais principais 

Energetinė infrastruktūra planuojam ir vystoma 

kompleksiškai ir planingai 

Konkurencija racionali ir efektyvi 

Vartotojo teisės - prioritetas  



100 % 89 % 76% 

45 % 

31 % 

Šilumos nuostolių sumažinimas, 

procentais pirminio kuro 

energijos 

Reikalingos investicijos, 

mln. Lt/1% 

Nuostolių 

mažinimo 

rezervas, % 

Šilumos gamyba 100 ~4 % 

Šilumos perdavimas 800 ~3% 

Šilumos vartojimas 210 ~31% 



 Stambūs energijos tiekėjai (daugiau kaip 75 GWh/m.) per metus 

turi sutaupyti 1,5 proc. ankstesnių metų patiektos energijos. T. y. 

tiekėjai turi rūpintis energijos vartojimo efektyvumu! 

 

 Buitiniams karšto vandens ir centralizuotos šilumos vartotojams turi 

būti įrengiami individualūs šilumos skaitikliai. Valstybės narės ne 

vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. turi užtikrinti, kad sąskaitos būtų 

tikslios ir grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu. 

 Jei dėl techninių priežasčių individualių šilumos skaitiklių naudoti 

neįmanoma, įrengiami individualūs šilumos kiekio dalikliai ir 

taikomi energijos paskirstymo metodai. 

 Iki 2014 m. sausio 1 d. šalys–narės turi pateikti Europos Komisijai 

Nacionalinį šildymo planą, numatantį kaip bus plėtojama didelio 

naudingumo kogeneracija, panaudojant efektyvaus centralizuoto 

šildymo galimybes 



 Dabartiniu metu daugiabučių pastatų renovacijos apimtys ir 

perspektyvos menkos; 

 Apsirūpinimui šilumine energija Lietuvos gyventojai 

išleidžia didžiausią dalį generuojamų pajamų ES; 

 Dėl santykinai didelių išlaidų kenčia vartotojai, šilumos 

tiekėjai (apmokėjimų problemos, paskata atsijungti nuo CŠT 

sistemų), valstybės ir Sodros biudžetai, mažėja vidaus 

vartojimas – žala šalies ekonomikai ir t.t.; 

  Pagrindinės proceso kliūtys: 

 Žemas daugiabučių pastatų savininkų organizuotumas 

 Nepasitikėjimas renovacijos proceso skaidrumu ir rezultatais 

Būtina ieškoti bei diegti ir kitus renovacijos modelius. 





 Organizuoti renovacijos procesą savivaldybių 

(valstybės) pagalba, panaudojant finansinės paramos ir 

sutaupytų išlaidų šildymui lėšas  

 Valstybė (savivaldybė) padės užtikrinti renovacijos 

procesų skaidrumą ir kokybę 

 Renovacija vykdoma namų grupėmis arba atskirais 

miestų kvartalais 

 Sumažinama butų savininkų rizika ir kreditiniai 

įsipareigojimai, kuriuos prisiima valstybė arba 

savivaldybė 

 Prioritetas skiriamas neefektyviausiai energiją 

vartojantiems namams 

 Trūkumas – sudėtingas ir brangus projektas, kurio 

atskiri elementai skirtingo efektyvumo   

 



 Esmė – vykdoma atskirais etapais, motyvuojant atskirų 

energijos taupymo priemonių įdiegimą finansinės 

paramos mechanizmais   

 Iš daugiabučių renovacijai nepanaudotų lėšų ir kitų 

šaltinių sudaromas Energijos taupymo fondas  

 Šio fondo lėšomis supaprastinta tvarka skiriama dalinė 

fiksuota subsidija už tipines įdiegtas energiją 

taupančias etapinės renovacijos priemonės, kurios 

nuosekliai gerina pastato energetines savybes 

 Fondo administratorius natūroje patvirtina priemonės 

įdiegimo faktą ir skiria iš anksto žinomą išmoką 

investuotojui (bendrijai, pastato administratoriui, butui, 

EPB ar kitam subjektui ) 



 Pastato inventorizacija, energetinio audito atlikimas ir 

projektinės dokumentacijos parengimas (parama - ?? 

Lt/pastatui) 

 Projektinės ir vientisos šildymo sistemos atstatymas - 

?? Lt/pastatui 

 Pastato pilnas įstiklinimas energetiškai efektyviais ir 

architektūrą atitinkančiais langais – Lt/m2 

 Automatinių balansinių ventilių ant stovų įrengimas 

 Automatinių izoliuotų laiptinių durų įrengimas 

 Stogo, rūsio ar galinių sienų hermetinimas, apšiltinimas 

 Individualaus šildymo reguliavimo ir apskaitos 

prietaisų įrengimas butuose  ir t.t. 

 

 



 Parama iš anksto žinoma ir skiriama po įdiegimo 

 Priemonės nuosekliai viena kitą papildo 

 Paramą gauna ir seni ir nauji vartotojai 

 Paprastas administravimas ir kontrolė 

 Padėtų sutvarkyti daugiabučius energetiniu ir 

architektūriniu požiūriu 

Nereikia didelių finansinių įsipareigojimų 

gyventojams  

 Paskatintų administratorių aktyvumą ir sudarytų 

prielaidas didelėms renovacijos apimtims 

Realiai ir greitai pasiekiamas energijos taupymo 

efektas  

 



Taupūs šildymo režimai (patalpų temperatūros 

sumažinimas naktį ar ištisą parą, vartotojų 

pasirinkimu). 

Diferencijuotas PVM tarifas šiluminei energijai, 

kuri suvartojama šildymui (pavyzdžiui, 500 kWh 

šiluminės energijos taikyti 0 % PVM tarifą, 

sekančioms 500 kWh atitinkamai 9 % PVM tarifą, 

o 1000 kWh viršijančiam likusiam suvartotos 

šiluminės energijos kiekiui PVM lengvata 

netaikoma). 

Už atsiskaitymą dvinare kaina arba pastoviais 

mėnesiniais mokėjimais taikyti nuolaidas 



vl@leka.lt  


