dr. Valdas LUKOŠEVIČIUS
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, prezidentas

2017/2018 m.
(vidutinė šilumos kaina
Daugiabučių kategorijos

Mokėjimai už šildymą
I

Šildymo sąskaitos dydį labiausiai lemia
šiluminės energijos suvartojimas atskiruose

Daugiabučiai suvartojantys
mažiausiai šilumos (naujos statybos,
pilnai renovuoti kokybiški namai)

Atitinkamos
daugiabučių namų
kategorijos dalis
(proc.)
17 proc.

II

19
15
14

Daugiabučiai suvartojantys mažai
arba vidutiniškai šilumos (naujos
statybos, dalinai renovuoti ir kiti
kažkiek taupantys šilumą namai)

7 proc.

9

8

III

7
6

Daugiabučiai suvartojantys daug
šilumos (seni sovietinės statybos,
neapšiltinti namai)

59 proc.

5

2
2
2
1
1

0,08 mln. gyventojų

~15
~900 kWh/60m2
kWh/m2 (~47 Eur per mėn.)

0,08 mln. gyventojų

~21
~1260 kWh/60m2
kWh/m2 (~66 Eur per mėn.)
409 tūkst. butų
1,15 mln. gyventojų

6
3

~9
~540 kWh/60m2
kWh/m2
(~28 Eur per mėn.)

47 tūkst. butų
0,13 mln. gyventojų

10
8

Sunaudojamas šilumos kiekis
60 m2 ploto buto šildymui per
mėnesį ir mokėjimai už šildymą

128 tūkst. butų
0,358 mln. gyventojų

pastatuose – skiriasi iki 6-8 kartų.
Šalta
Nušiuręs namas,apsilupę sienos
Brangus šildymas, išlaikymas
Reikia renovuoti
Apsilupusi laiptinė
Pelėsis
Reikalingas stogo remontas
Reikia keisti vamzdynus
Kiauras namas, prarandama daug šilumos
Nesandarūs langai
Trūkusios sienos
Labai praleidžia triukšmą
Drėgmė
Šildymo sistemą reikia remontuoti
Nesandarios durys
Trupantys balkonai
Kreivos sienos

5.25 euro ct/kWh su PVM)

Sunaudojamas šilumos
kiekis 1m2
buto
šildymui
per mėnesį

IV

Daugiabučiai suvartojantys labai
daug šilumos (senos statybos, labai
prastos šiluminės izoliacijos namai)

17 proc.

0,08 mln.
gyventojų
~35
~2100
kWh/60m2
kWh/m2 (~110 Eur per mėn.)
ir
daugiau
118 tūkst. butų
0,33 mln. gyventojų

Situacija dažname Lietuvos daugiabutyje
O moka tai vienodai!

Gyventojus labiau nei
šilumos kainos nuvilia
pastatų priežiūros kokybė
ir „neteisybė“, problemos tik gilėja...

Šilumos punkto automatizavimas ir stovų subalansavimas:
- apie 15 % mažesnė šildymo sąskaita
E

Iš CŠT tinklų

Į radiatorius

Į CŠT tinklus

Iš radiatorių

Į karšto vandens
tiekimo sisitemą

Šaltas vanduo

Priklausomo šildymo
pajungimo šilumos
punktas:
automatizuotas,
Priklausomo šildymo pajungimo
šilumos punktas:
neautomatizuotas, be karšto
vandens ruošimo

Nepriklausomo šildymo
pajungimo (automatizuotas)
šilumos punktas: su karšto
vandens ruošimo šilumokaičiu

Papildomai vienvamzdės šildymo sistemos renovacija:

iki 25 % šilumos taupymas ir šildymo kokybė

SIŪLYMAI VIDAUS SISTEMŲ PRIEŽIŪRAI GERINTI
• Griežtinti reikalavimus prižiūrėtojų kompetencijai ir atsakomybei
• Aiškiau apibrėžti vidaus sistemų priežiūros reikalavimus: skirti priemones į
privalomas ir pasirinktines
• Daugiau teisių suteikti šilumos tiekėjui, kad galėtų užtikrinti paslaugos
kokybę, nes sutartys su butais...
• Finansinės paramos priemonės vidaus sistemų tvarkymui ir
modernizavimui (dalinė, etapinė, inžinerinė RENOVACIJA)
• Suiteikti vartotojams - galimybę kontroliuoti šilumos ir karšto vandens
SUVARTOJIMĄ
Skelbti informaciją apie pastatų energetines charakteristikas (kWh/m , kWh/m , slėgių skirtumas, t
kWh /MWh ir pan.) Sukurti pastatų energetinio efektyvumo registrą
Skelbti informaciją apie prižiūrėtojų darbą – VARTOTOJŲ INFORMAVIMAS
2
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š
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Karšto vandens tiekimo organizavimas
• Atsisakyti „mistinio“ karšto vandens tiekėjo sąvokos
• Skaitiklius įrengia ir eksploatuoja vienas subjektas - vandens tiekimo įmonė arba kitas
namo bendrasavininkių pasirinktas subjektas
• Skaitiklių aptarnavimo sąnaudas padengia reguliuojamas tarifas
• Pastate sunaudotas šaltas vanduo turi būti pilnai apmokamas namo bendraturčių
• Šilumos ir vandens paskirstymo metodus rengia arba patvirtina VKEKK, jei vartotojai
nenusprendžia kitaip

Renovacijos įtaka Ignalinoje

ŠILUMOS PERDAVIMAS
Savivaldybėms reikia
daugiau teisių planuoti
ir vystyti CŠT
infrastruktūrą, nes jos
atsakingos už šį turtą ir už
aprūpinimą šiluma

ŠILUMOS PERDAVIMAS
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Technologiniai perdavimo

Šilumos pardavimai mažėja
Reikia derinti kvartalinę renovaciją su perėjimu
į žemos temperatūros šildymą ir ŠGĮ pozicija
Specialieji šilumos ūkio planai turėtų būti
pagrindas optimaliam CŠT sistemų vytymui

2,5

2,3

CŠT TRASŲ ĮRENGIMAS IR ATNAUJINIMAS
Nutraukus ES paramą vamzdynų keitimui –
sulėtės jų atnaujinimas
Šilumos gamybos lėšas „perleidus“ NŠG gali
kllti finansinių sunkumų atnaujinant CŠT
sistemas

CŠT TINKLŲ VYSTYMO PERSPEKTYVOS
• Vamzdynų sistemas ir šilumos šaltinius, jų charakteristikas bei išdėstymą derinti prie
vartotojų poreikių – šilumos tiekėjas turi rūpintis vartotojais, bet ne NŠG
• Sieikiant pigesnės šilumos, į CŠT sistemas reikia integruoti aplinkos energiją ir šilumos
ilgalaikę akumuliaciją, tačiau brangios infrastruktūros planavimą ir investicijas žlugdo
„laukinė konkurencija“ – šilumos gamybos neapibrėžtumai
• Reikia kurti kompleksines centralizuoto šildymo-vėsinimo sistemas, tačiau pažangą
stabdo neprognozuojama „konkurencija“
• Privalomas šilumos supirkimas (aukcionai) nevertina šilumos perdavimo sąnaudų, todėl
pigesnė šiluma kartais didina bendruosius šilumos tiekimo kaštus
• Optimaliam CŠT sistemų planavimui ir valdymui būtinas vieningas operatorius, kuris
suinteresuotas mažiausia galutine šilumos kaina ir tam tikslui optimaliai panaudoja
visus prieinamus resursus (tame tarpe ir NŠG katilines)...

ŠILUMOS GAMYBA

UNIKALI SITUACIJA LIETUVOS CŠT SEKTORIUJE,
PRIEŠTARAUJANTI TARPTAUTINEI PRAKTIKAI
• Paprastai šilumos tiekėjas atsakingas už savo paslaugą ir stato šilumos šaltinius
pats, o superka šilumą iš elektrinių ir pramonės įmonių, kur ji atliekinė
• NŠG yra dažniausiai bazinės energijos gamintojai, parduodantys energiją abiems
pusėms priimtinais dvišaliais kontraktais
• Konkurencija vyksta tik dėl vartotojų, rinkos plėtros ar dėl naujų galių

• Lietuvoje įgyvendinamas konkurencijos modelis „kas ką“ – gali suveikti
tik trumpuoju laikotarpiu, o ilgalaikėje perspektyvoje – netvarus
• Kaip atsirinkti CŠT vartotojams (sistemai) optimalius šilumos šaltinius?
• Kaip tvariai subalansuoti gamintojų ir vartotojų interesus?

KONKURENCIJA šilumos gamyboje... neveiksminga, todėl ir
toliau reguliuojama (ribojama)

NAUJOJI ŠILUMOS SUPIRKIMO TVARKA
• Įvedama „laukinę konkurenciją“ šilumos gamyboje – todėl veikla ir investicijos į CŠT
infrastruktūrą neprognozuojamos
• Nepanaikina veiklos skirtumų: kuro išteklių įsigijimas, pelno ir darbo užmokesčio
skirtingas reguliavimas, skirtinga verslo aplinka ir kainodara...
• Sukuriamas stiprus antagonizmas tar CŠT ir NŠG įmonių – sudėtinga bendradarbiauti
konkuruojant dėl vartotojų – skirtinga motyvacija ir atsakomybė
• Neįmanoma kurti optimalias CŠT sistemas, nes reikia supirkti šilumą iš esamų NŠG
• Investicijų perteklius ir neoptimalūs kapitalo kaštai
• Investicijų rizika jas brangina ir stabdo naujus projektus
• Neužtikrinamas mažiausiųjų sąnaudų principas, nes visą mėnesį reikia supirkti
NŠG šilumą, kai tuo tarpu yra prieinama pigesnė šiluma (naktinė elektra, atliekinė
šiluma, saulė ir t.t.). Pvz.: Fortum išmeta šilumą, o KLE degina biokurą...

Skaldo CŠT sistemas ir jas silpnins. ES strategija CŠT sektoriuje įvairiapusiška integracija, o Lietuvoje CŠT sistemų darkymas ir skaidymas...

ŠILUMOS GAMYBOS VYSTYMO KRYPTYS
•
•
•
•
•
•

Įgyvendinti naujus aplinkosauginius standartus
Reikia reguliariai atnaujinti katilų parką
Reikės investuoti į „0“ kainos išteklių naudojimą
Konkurencija dėl vartotojų su kitais šildymo būdais
Diegti vėsinimo technologijas panaudojant šilumos siurblius ir akumuliaciją
Šilumos gamyboje diegti valandinę prekybą...

• Pažangiose šalyse

sistemos

kuriamos integruotos šilumos, vėsumos ir elektros

Reikės naujų investicijų ir sukurti integruotą kompleksinę į
vartotoją orientuotą vieningą energetinę-komunalinę miesto
infrastruktūrą Ar dabartinis reguliavimas tam padeda?

SPARČIAI PLINTA SAULĖS ENERGIJOS PANAUDOJIMAS

SEZONINĖ ŠILUMOS SAUGYKLA

ŠILUMOS TALPYKLŲ PAVYZDŽIAI

Mazuto saugyklos
pritaikytos šilumos
saugojimui

Ignalina (7,4 MW Saulės energijos?)
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Total

Energy Production and Coverage
Heat Demand
Production
Alternative Fuel
[MWh]
[MWh]
[MWh]
3.941
26
3.915
1.736
78
1.658
2.730
256
2.475
1.209
461
748
774
578
196
669
674
-5
467
649
-182
701
524
177
725
322
403
1.854
136
1.717
2.260
46
2.214
2.542
10
2.532
19.609
3.761
15.847

Coverage
[%]

0,7%
4,5%
9,4%
38,2%
74,6%
100,8%
139,0%
74,8%
44,5%
7,4%
2,0%
0,4%
19,2%

Key Installation Data
Global Radiation
Max 1-hour avg. pow er or energy
Total 1-year energy
Am bient Tem perature
Maximum
Minim um
Field Production
Max 1-hour avg. pow er or energy
Max 1-day energy
Max 1-month energy
Total 1-year energy

On Field Total Absorber Area
6.253.080.780 W or Wh

Absrober Area Specific
562.550 W/m2 or Wh/m

6.253.080.780 Wh

562.550 Wh/m2
29,1 °C
-21,7 °C

From Total Field
7.403.207 W or Wh
52.017.596 Wh
674.437.821 Wh
3.761.261.079 Wh

Absrober Area Specific

666 W/m2 or Wh/m
4.680 Wh/m2
60.675 Wh/m2
338.377 Wh/m2

Šilumos ūkio reguliavimo ir kainodaros aklavietė
▪ Konkurencija šilumos gamyboje „pilnais
kaštais“ – netvari ir kelianti grėsmę
šilumos tiekimo patikimumui ir
ekonominiam gyvybingumui
▪ Nėra valios ieškoti tvaraus ir efektyvaus
šilumos ūkio (ne)reguliavimo kelių
▪ Aktyvėja konkurencija su naujomis
individualaus šildymo technologijomis
▪ Neorganizuotas ir neprognozuojamas

CŠT sistemų vystymas, menkai
derinamas su pastatų renovacija,
kyla destruktyvi konkurencija

TRŪKSTA kvalifikuotų diskusijų ir
tyrimų – tik INTERESŲ kova,
pasitelkiant samdytus „ekspertus“...

KOKĮ ŠILUMOS ŪKIO EKONOMINĮ MODELĮ KURIAME?
• Valstybės detaliai reguliuojamas, o motyvacija pagrįsta daugiausiai socialine
atsakomybe?
• Minimaliai reguliuojamas (ribojamas), motyvacija pagrįsta skatinamąja kainodara ir
pelno siekimu?
• Nereguliuojamas sektorius laisvai konkuruojantis su kitais šildymo būdais?
• Paliekame „laukinę konkurenciją“ privačiam verslui uždarbiauti?
• Kitokie modeliai?

Reikėtų išsamios ir gilios mokslinės diskusijos (tyrimų), kad būtų nustatyti
strateginiai keliai ir parinktos atitinkamos priemonės. Kol kas tik tik pelno
siekiančių investuotojų „viešųjų ryšių akcijos“...

KITOS SPRĘSTINOS PROBLEMOS
• Rezervinio kuro ir įrenginių poreikio CŠT sistemose ir jų panaudojimo reglamentavimas
• Valstybės naftos produktų atsargų panaudojimo CŠT įmonėse aiškesnės tvarkos
parengimas
• Stambių avarijų CŠT sistemose modeliavimas ir reikalingų instrukcijų jų likvidavimui
parengimas
• Techninis pasirengimas avarijų prevencijai ir pasėkmių likvidavimui
• Centralizuoto šilumos ir vėsumos rinkų plėtra, kaip paskatinti?
• Termofikacinio vandens kokybės gerinimas, vamzdynų resurso ilginimas
• Vamzdynų patikimumo ir ilgaamžiškumo prognozavimas, siekiant optimizuoti jų keitimo
strategiją
• Termofikacinio vandens nuotėkių paieškos metodų tobulinimas ir t.t.

Šilumos tiekėjas, pagal licenciją, atsakingas už viską, o kiti
subjektai „tik už savo pelną“?

„NESTANDARTINĖS“GALIMYBĖS LIETUVOS CŠT SEKTORIUJE
• Geriau panaudoti CŠT infrastruktūrą ir personalą:
• Paslaugų kokybės gerinimas (modernios apskaitos diegimas, individualus šildymo
reguliavimas, vidaus Š ir KV sistemų tvarkymas...)
• Eksploatuoti kuo didesnį objektų (pvz., katilinių) skaičių (CŠT ir NŠG)
• Racionaliai panaudoti įrangą šilumos gamybai, rezervavimui, akumuliacijai
• Diegti naujus šilumos gamybos būdus (šilumos siurbliai, elektra, saulė...)
• Naujų paslaugų ir rinkos plėtra:
• Naujų vartotojų prijungimas
• Vėsumos ir elektros tiekimas, pirkimas
• Verslo plėtra, šalia CŠT sistemų:
džiovinimas, biotechnologijos, šiltnamiai...
• CŠT sistemų ir bendrovių stambinimas

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...

Ačiū už dėmesį...
Valdas Lukoševičius
8 699 32069

PAPILDOMA INFORMACIJA

BIOEKONOMIKA

0,0
UAB "Komunalinių paslaugų…

UAB "Pakruojo šiluma"

UAB "Trakų energija"

suvartojimas atskiruose pastatuose skiriasi iki 6-8

UAB Ignalinos šilumos tinklai

70,0

UAB "LITESKO"

Šilumos kainos atskiruose miestuose skiriasi iki 50 %, tačiau šilumos

AB "Prienų šilumos tinklai"

80,0

UAB "Fortum Joniškio energija"

UAB "Šakių šilumos tinklai"

UAB "Anykščių šiluma"

UAB " Šalčininkų šilumos tinklai"

UAB Kretingos šilumos tinklai

UAB "Kaišiadorių šiluma"

UAB "Lazdijų šiluma"

UAB "Palangos šilumos tinklai"

UAB „Akmenės energija“

UAB "Raseinių šilumos tinklai"

UAB "Plungės šilumos tinklai"

UAB "Ukmergės šiluma"

UAB "Molėtų šiluma"

UAB "Fortum Švenčionių energija"

AB "Panevėžio energija"

UAB "Birštono šiluma"

UAB "Šilalės šilumos tinklai"

UAB "Varėnos šiluma"

50,0

VĮ "Visagino energija"

AB "Kauno energija"

UAB "Radviliškio šiluma"

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"

UAB "Širvintų šiluma"

AB "Klaipėdos energija"

AB "Jonavos šilumos tinklai"

UAB Tauragės šilumos tinklai

UAB "Šilutės šilumos tinklai"

AB "Vilniaus šilumos tinklai"

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

AB "Šiaulių energija"

UAB "Utenos šilumos tinklai"

Eur/MWh be PVM

Vidutinė šilumos kaina Lietuvos CŠT įmonėse
kartų

60,0

47,5

40,0
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20,0
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KUR ESAME ŠIANDIEN?
CŠT bendrovės, kurios pasinaudojo ES parama ir iškastinį kurą iš esmės pakeitė
biokuru, šilumą tiekia už ~ 4-5 ct/kWh. Gamtinių dujų kaina individualiam
šildymui ~4-5 ct/kWh.
• Šilumos perdavimo sistemos kol kas patikimos, minimalus sutrikimų skaičius,
tačiau vėl tampa per didelės – auga santykiniai šilumos perdavimo nuostoliai
• Šilumos kainose vis didesnę dalį sudaro pastoviosios sąnaudos, kintamosios
mažėja
• Efektyviausios investicijos šilumos tiekimo sistemose jau iš esmės padarytos
• Prasta šilumos paskirstymo padėtis daugiabučiuose, nesparti renovacija
• Sukurtas daugmaž stabilus ekonominis CŠT pagrindas
• Sukaupta ūkio atnaujinimo patirtis
• Ar paaiškėjo, kas motyvuoja
CŠT bendrovių pažangą?

CŠT TECHNOLOGINIS EFEKTYVINIMAS VAKARŲ ŠALYSE
•
•
•
•

Pigios šilumos paieška (saulė, biokuras, durpės, CHP, atliekų deginimas, NŠG...)
CŠT sistemų integracija – stambinimas (techninis ir/ar juridinis)
AEI plėtra ir pasinaudojimas parama jiems – efektyviau CŠT sistemose
Perėjimas prie (4G) žematemperatūrinio šildymo (50oC/20oC)- per didelės sistemos -

privalumas

• Plastikiniai vamzdynai vietoje plieninių - pigumas, patikimumas
• Šilumos punktai keičiami šilumos siurbliais - šildymo/vėsinimo kombinacija
• Kuriamos kompleksinės sistemos trigeneracija, sezoninė šilumos akumuliacija,
šilumos, vėsumos, elektros tiekimas ir pirkimas...
• Mažiau kurą deginančių įrenginių daugiau šilumos akumuliatorių, atliekinės ir
aplinkos šilumos ir t.t.

KONKURUOJAMA SU DUJINIAIS KATILAIS, GRANULĖMIS IR ŠILUMOS
SIURBLIAIS

CŠT VYSTYMASIS VAKARŲ ŠALYSE

Daugiau iniciatyvos atiduodama CŠT bendrovėms, mažiau reguliavimo
Konkuruojama dėl vartotojų
CŠT veikla vystoma rinkos linkme, mažai politinio poveikio
Plečiamos ir kuriamos naujos paslaugos rinkai:
• Vėsumos ir elektros gamyba bei tiekimas
• Atliekų utilizavimas
• Šalutinių produktų gamyba
(biocheminiai produktai, džiovinimo paslaugos...)
• Šilumos/vėsumos keitimasis su vartotojais
• Dalyvavimas ATL rinkoje
• Investicijos kitose šalyse ir t.t.
Tačiau reikia patiems absorbuoti energijos taupymą, aplinkosauginius
reikalavimus, konkurenciją su kitais šildymo būdais ir t.t.
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Pastatų renovacija ir CŠT sistemų atnaujinimas
• Renovacijos ir CŠT sistemų atnaujinimo ankstyvas ir sisteminis
derinimas
• Technologinių sprendinių įkomponavimas į Šilumos ūkio specialiuosius
planus (palaipsnis perėjimas į žematemperatūrinį kiekybinio
reguliavimo šilumos tiekimą, žemos temperatūros „salų“ formavimas
CŠT sistemose, „vasariniai“ šilumos šaltiniai su šilumos akumuliacija..)
• Neorganizuotos konkurencijos tarp šilumos gamintojų atsisakymas
• Naujų technologijų diegimo skatinimas ES paramos lėšomis
• Reguliuojamų CŠT įmonių skatinimas ir iniciatyvos perkėlimas į
savivaldybių lygmenį

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“.
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