
LT CŠT problemos, iššūkiai ir siekiai  



TIKSLAS – suformuoti ir suderinti LŠTA pasiūlymus ŠILUMOS ŪKIO 
TEISĖKŪRAI  

Su valstybės įstaigomis vyksta darbas dėl teisinio reguliavimo šilumos ūkyje 
tobulinimo:  

1. VERT sudaryta darbo grupė kainodaros tobulinimui dabartinių įstatymų RĖMUOSE

2. Šilumos taryba atnaujino veiklą ir svarsto principinius šilumos ūkio vystymo principus

3. Energetikos ministerijoje vyksta pasitarimai dėl ŠŪĮ ir poįstatyminių aktų tobulinimo

4. Aktyvus bendradarbiavimas su Aplinkos ministerija, APVA, BETA ir t.t. 

REIKIA:

1. Argumentuotų ir pagrįstų skaičiais problemų įvardijimo ir iliustravimo

2. Racionalių principinių pasiūlymų dėl šilumos ūkio (ne)reguliavimo krypčių

3. Subalansuotų ir suderintų formuluočių TA keitimui ir tobulinimui

4. Proaktyviai formuoti viešąją nuomonę siekiant pritarimo ir palaikymo

Visų pirma reikalinga vidinė LŠTA ir ekspertų aktyvi ir konstruktyvi 
diskusija atskirais klausimais



EM: dėl CŠT įmonių finansinė padėtis ir kainodaros tobulinimo

1. Įvertinti pagrindines priežastis, lemiančias nepatenkinamą finansinę CŠT sektoriaus padėtį;
2. Įvertinti CŠT įmonių turimą ATL kiekį ir panaudojimą;
3. VERT nagrinėja galimas kainodaros alternatyvas;
4. Savivalda šilumos kainų nustatyme turi dalyvauti;
5. Šios dienos problema – bazinė kaina, nes neatlieka savo funkcijų, o sukuria nuostolius bei

išbalansuoja finansinius srautus;
6. LŠTA įvardins problemas kylančias dėl dabartinės kainodaros reglamentavimo Šilumos ūkio

įstatyme;
7. LŠTA pateiks kelis alternatyvius siūlymus kainodaros koncepcijai suformuoti (išsiųsta

apklausa šilumos tiekimo įmonėms iki vasario 7 d.);
8. LŠTA pateiks dvinarės šilumos kainos koncepciją ir taikymo pavyzdžius kitose šalyse,

privalumus ir pan.
9. Sudaryti galimybę CŠT tiekėjams lanksčiai taikyti kainų planus vartotojams (kaip dujose ar

elektros sektoriuje);



EM: pateikti ir svarstomi pasiūlymai 

• Šilumos punktai

1. Sudaryti sąlygas CŠT tiekėjams siūlyti vidaus sistemų priežiūros paslaugas visuose miestuose;
2. Už šilumos punktų investicijas ir priežiūrą gyventojai atsiskaito atskiru mokesčiu arba per

šilumos kainą;
3. Punktų nuosavybė galima ir daugiabučių butų savininkų, ir šilumos tiekėjų. ŠP sąnaudos turi

būti apmokamos nepriklausomai nuo nuosavybės pobūdžio.
• Privalomųjų reikalavimų pastatuose privalomas užtikrinimas
1. Stiprinti privalomųjų reikalavimų laikymosi kontrolę. Tam reikalinga teisės aktų analizė;
2. EM pritaria, kad vidaus sistemos turi atitikti privalomuosius reikalavimus ir užtikrinti higienos

normas patalpose. Jei to nėra – taikyti „mažąją renovaciją“ privaloma tvarka - be atskiro butų
savininkų sutikimo (balsavimo).

• Karšto vandens tiekimo organizavimas: LŠTA pateiks apsirūpinimo karštu vandeniu

koncepciją, prašytina kelis galimus pasirūpinimo KV variantus.



Apsirūpinimo karštu vandeniu koncepcija

1. Visa šiluma apskaitoma įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu.

2. Karšto vandens ir geriamojo vandens apskaitos prietaisus butuose įrengia ir 
aptarnauja GV tiekėjas.

3. Visas vanduo, kaip ir šiluma, patekęs į daugiabutį, paskirstomas ir apmokamas 
bendraturčių - skirtumas (nuostoliai), susidaręs tarp „įvado“ ir butų, yra išdalinami 
gyventojams apmokėti VERT nustatyta arba gyventojų pasirinkta tvarka.

4. GV tiekėjas vertina GV netektis name (tarp GV skaitiklio prieš šilumokaitį ir butų 
deklaruotų kv skaitiklių sumos, taip pat tarp įvadinio GV skaitiklio ir GV skaitiklių 
butuose sumos atmetus su kv suvartotą GV kiekį).

5. Visa šiluma toliau dalinama pagal VERT patvirtintus šilumos paskirstymo metodus. 
Šilumos tiekėjas išrašo sąskaitas už šilumą, suvartotą šildymui, karšto vandens 
ruošimui ir kv temperatūros palaikymui (cirkuliacijai).

PROBLEMA: keturvamzdė šildymo sistema ir atvira kv tiekimo sistema (?)



Kiti svarstomi pasiūlymai, klausimai

• Dėl nuostolių išdalinimo, kai kv tiekėjas yra šilumos tiekėjas;

• Rezervinio kuro ir galių reglamentavimas, 

• Nuosavos elektros naudojimas nuosavuose objektuose, 

• „Žaliųjų“ šilumos sertifikatų išdavimas;

• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo taikymo praktika (konsultacija su AM);

• Vidaus šildymo sistemų papildymo skaitiklių metrologinės patikros reglamentavimas;

• Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių naujos redakcijos parengimas;

• Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų reglamentavimas, siūlymai tinklams suteikti viešo 
intereso statusą.

• Kt. 



LT CŠT sektoriaus PROBLEMOS ir RIZIKOS

Ekonominės aplinkybės: kainodara, nepadengtos sąnaudos, 
finansinių srautų išbalansavimas, šilta žiema, renovacija, 
paskolos, ES paramos mažėjimas…

Teisinės kliūtys ir barjerai: komplikuota ir nuostolius generuojanti 
kainodara, suvaržytos iniciatyvos, neapibrėžtumai ir neaiškumai...   

Konkurencija: NŠG, dujinis šildymas, šilumos siurbliai, saulės 
kolektoriai...

Sprendimų paieška: reguliavimo ir kainodaros tobulinimas, 
grįžtantys ir nauji šilumos vartotojai, paslaugų spektro plėtra, 
specialieji ŠŪ planai, technologiniai sprendimai ir inovacijos



Ekonominės rizikos faktoriai

1. Nepadengtos sąnaudos (vėluojantys šilumos kainų nustatymai ir pasenę 
rodikliai, viršnorminiai dydžiai, neįskaičiuotos apyvartinių lėšų palūkanos, 
pelno - investicinės grąžos nekorektiškas panaudojimas arba išėmimas iš 
įmonių...)

2. Išbalansuoti finansiniai srautai (kainų nustatymo vėlavimai, šilta žiema, 
nesurinktų/permokėtų lėšų grąžinimai, skirtingos nusidėvėjimo normos...) 

3. Paramos lėšų mažėjimas (nebus skiriama vamzdynų keitimui ir biokuro 
katilams, ATL lėšų mažėjimas...)   

4. Reguliuojamos veiklos turto vertės buhalterinis nusidėvėjimas (mažėja RAB 
bazė, mažiau amortizacinių atskaitymų, mažesnė pelno masė, mažesnė vertė 
bankiniam įkeitimui...) 

5. Mažėjančios pajamos iš šilumos tiekimo (renovacija, NŠG, šiltėjančios 
žiemos...)

6. Laukiamas biokuro ir šilumos kainų augimas – blogės mokumas

7. Rinkimai...  



CŠT sektoriaus PELNINGUMAS



• 1. UAB „Utenos šilumos tinklai“ 4,25
• 2. UAB „Akmenės energija“ 4,00
• 3. AB „Kauno energija“ 3,75
• 4. UAB ,,Molėtų šiluma“ 3,75
• 5. AB „Panevėžio energija“ 3,75
• 6. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 3,50
• 7. Savivaldybės įmonė „Visagino energija“ 3,50
• 8. AB „Šiaulių energija“ 3,50
•
• 30. UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2,25
• 31. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2,00
• 32. AB „Prienų šilumos tinklai“ 1,75
• 33. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 1,75
• 34. UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ 1,75
• 35. UAB „Nemėžio komunalininkas“ 1,75
• 36. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 1,75
• 37. Viešoji įstaiga „Velžio komunalinis ūkis“ 1,75
• 38. UAB „Plungės šilumos tinklai“ 1,75
• ---------------------------------------------------------- 1,64 
• 39. UAB „Birštono šiluma“ 1,50
• 40. UAB „Šakių šilumos tinklai“ 1,50
• 41. UAB „Nemenčinės Komunalininkas“ 1,50
• 42. UAB „Pakruojo šiluma“ 1,25



Reguliavimo ir kainodaros PROBLEMOS bei SPRENDIMAI?

• Didelės, bet neišvengiamos investicijos į senstančius vamzdynus 
(nebus ES paramos?), aplinkosauginės priemonės ir pan. – didins paskolų 
kiekį ir palūkanas, kurias reikia kuo skubiau ir patikimai įskaičiuoti į šilumos 
kainas?

• Brangstančias pastoviąsias sąnaudas reikėtų griežtai nustatytu terminu 
kartą metuose įvertinti šilumos kainose – kad nebūtų vėlavimų ir finansinių 
srautų išbalansavimo?

• Techninių ir ekonominių sąnaudų mažinimui artimiausiu metu nėra didelių 
rezervų, todėl netikslinga siekti šilumos kainų „kepurės“, kadangi šis 
principas prasmingas tik tuomet kai yra didelis ekonominis taupymo 
potencialas (mažinant šilumos perdavimo nuostolius, dujas keičiant 
biokuru ar pan.), kuris lieka įmonės dispozicijoje? 

• Maksimalios kainų „kepurės“ principas reiškia, kad galima taikyti ir 
mažesnes negu „kepurė“ šilumos kainas. Žinant kai kurių savivaldos 
politikų pomėgius – tai turbūt rizikinga?



Reguliavimo ir kainodaros YPATUMAI?

• Nusistovėjus CŠT sistemų struktūrai ir visuotinai perėjus į biokuro naudojimą bazinių 
kainų principas, realiai naudojamas tik sąnaudų „apkarpymui“, nebeteko 
prasmės ir kenkia šilumos įmonių ekonomikai, nes dauguma „nepripažintų“ sąnaudų 
niekur nedingsta?

• Tikslingesnis būtų minimalus pastoviųjų sąnaudų atkoregavimas pagal sustambintus 
rodiklius kartą metuose, naujai dedamajai įsigaliojant automatiškai nuo fiksuotos 
datos?

• Dabartinė komplikuota šilumos kainodara lemia didžiulius vėlavimus – gal tikslinga 
sutapatinti reguliacinės apskaitos laikotarpį su finansiniais metais ir pastoviąsias 
sąnaudas koreguoti fiksuoti laiku, pasibaigus kalendoriniams metams?



NEPRIKLAUSOMI ŠILUMOS 

GAMINTOJAI (NŠG)



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



Konkurencija su NŠG

1. CŠT sistemų išskaidymas į gamybos ir perdavimo vienetus, kurio siekia NŠG ir jų rėmėjai,
susilpnintų CŠT konkurencingumą ir užkirstų kelią tolimesnei pažangai. Bent jau taip rodo
tarptautinė praktika

2. Dalies šilumos gamybos įrenginių ir pajamų perkėlimas „už tvoros“ į NŠG „kišenę“ prastins
CŠT įmonių finansinę būklę, mažins naudojamo turto vertę ir reguliuojamą pelną ir t.t.

3. Ar siekti ŠŪĮ pataisomis pasiūlyto subalansuoto konkurencijos modelio, kai biokuro
katilinėms, bet kuriuo atveju būtų padengiami kapitalo kaštai ir investicijų grąža?

Kiti pasiūlymai...?



DUJINIS  ŠILDYMAS



Šilumos kainos priklausomybė nuo pardavimų kitimo 
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Dujinio šildymo kainos
priklausomybė nuo DUJŲ KAINOS

• Nuo šių metų dujos

atpigo 22%, tai II 

grupės vartotojams 
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nuo 0.46 Eur/m3
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Konkurencija su DUJINIU ŠILDYMU

• Atpigo gamtinės dujos ir dujinis šildymas gali vėl pasidaryti patraukli šildymo 
alternatyva?

• Kokie galimi sprendimai?

1. Atsijungimų ribojimas? 

2. Specialieji šilumos ūkio planai?

3. Didesnis akcizas gamtinėms dujoms?

4. Reali konkurencija šilumos kainomis?

5. Kiti sprendimai?   



ŠILUMOS SIURBLIAI
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Šilumos siurblių gaminamos šilumos 
orientacinė kaina, su PVM

Šilumos siurbliai šildymui

Tipas Investicija Galia Gamyba Investicija Efektyvumas El kaina Tarnavimo laikas Šilumos kaina

Eur / kW kW MWh Eur COP ct / kWh

Individualus namas Geoterminis 1,400 8 21 11,450 4 15 20 6.47 

Individualus namas oras - vanduo 800 8 21 6,650 3 15 20 6.58 

Daugiabutis Geoterminis 1,300 200 526 262,750 4 15 20 6.25 

Daugiabutis oras - vanduo 700 200 526 142,750 3 15 20 6.36 

Komercinis pastatatas Geoterminis 1,300 1000 2628 1,322,900 4 12 20 5.52 

Komercinis pastatatas oras - vanduo 700 1000 2628 722,900 3 12 20 5.38 
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Konkurencija su ŠILUMOS SIURBLIAIS

• Parodyti ir skelbti pilnuosius šilumos siurblių įrengimo ir 
eksploatavimo kaštus, privalumus ir trūkumus...

• Neskirti ES paramos šilumos siurblių įrengimui pastatams 
prijungtiems prie CŠT sistemų 

• Pasiūlyti šilumą iš grįžtamojo vandens vamzdžio?

• Kiti pasiūlymai?  



SAULĖS ELEKTRINĖS



Saulės elektrinių esminiai duomenys

• 1kW nominalios galios saulės moduliu įrengimo kaina svyruoja apie 1000 €;

• Tipinė saulės modulių metinė gamyba svyruoja nuo 900 iki 1020 kWh/kWp priklausomai nuo modulio kokybės bei 
saulės spinduliuotes;

• Modulių montavimas: 

• Šlaitinis stogas

• 270 Wp – 1,68 m2

• 1kWp – 6,22 m2

• Plokščias stogas

• 1kWp – 10,27 m2

• Atsižvelgiant į rinkos padėtį, kaina už 275Wp modulius (60 celių polikristaliniai) svyruoja tarp 0,22 – 0,25 Eur/Wp. 
Monokristaliniai moduliai, esant tokiems pat išmatavimams, kainą gali pakelti net iki 0,28 Eur/Wp;

• Antžeminėse elektrinėse naudojami ir 72 celių moduliai, kurių konstrukcijų montavimo sąnaudos yra mažesnės;

• Modulių montavimas sudaro apie 40% bendros elektrinės kainos, todėl naudojant, net ir labai galingus modulius 
(pvz. 350 – 420Wp) sutaupymai montavimo konstrukcijoms ir darbams neatperka sąnaudų brangiems moduliams;

• Inverteriai sudaro apie 10% CAPEX.
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APVA Saulės

elektrinių parama

Individualiems
vartotojams

Kompensuojama 

323
EUR /1 kW

CŠT Įmonėms
KKP 1.2.6

Subsidija

40%



APVA Saulės

elektrinių parama

Individualiems
vartotojams

Kompensuojama 

323
EUR /1 kW

CŠT Įmonėms
KKP 1.2.6

Subsidija

40%



Nauji šilumos gamybos įrenginiai
Įrengiama šiluminė galia 1.5 MWš

Nešildymo sezonas 4000 h

Šildymo sezonas 4760 h

Gamyba šildymo sezono metu 19000 MWh

Nešildymo sezono gamyba 3200 MWh

Maks. Šildymo sezono 
apkrovimas 7.5 MW

Vid. nešildymo sezono 
apkrovimas 0.8 MW

Pavadinimas Vienetai Biokuro katilas Šilumos siurblys Saulės kolektoriai

Nešildymo sezonas Metinė gamyba Nešildymo sezonas Metinė gamyba Nešildymo sezonas

Įrenginio panaudojimo laipsnis 0.24 0.79 0.24 0.79 0.24

Investicija tūkst. Eur. / MWš 300 300 660 660 nuo 230 iki 250 už m2

Investicija tūkst. Eur. 450 450 990 990 3800

Investicija + subsidija tūkst. Eur. 450 450 990 990 2280

Amortizacija metai 16 16 20 20 20

Amortizacija tūkst. Eur. /m 28 28 50 50 114

Vidutinės palūkanos (5%) tūkst. Eur. /m 11 11 25 25 57

Eksploatacija ir aptarnavimas tūkst. Eur. 37 67 12 35 1

Vartojama energija Eur/MWh 12 12 130 130 0

Išlaidos energijai tūkst. Eur. /m 38 158 416 1708 0

Šilumos gamybos kaina Eur/MWh 20.8 14.7 48.0 37.3 35.7

Šilumos gamybos kaina ct/kWh 2.08 1.47 4.80 3.73 3.57



RENOVACIJA 



Situacija dažname Lietuvos daugiabutyje

O moka tai vienodai!

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



Pastatų renovacija ir CŠT sistemų atnaujinimas

• Renovacijos ir CŠT sistemų atnaujinimo ankstyvas ir sisteminis 
derinimas – KVARTALINĖS renovacijos planavimas – galimai bus parama 
vamzdynų keitimui - energetinio efektyvinimo priemonė

• 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..)

• CŠT įmonių „priėjimas prie šilumos punktų“ ir galimybė juos modernizuoti

• Centralizuotas vėsinimas (numatoma ES parama) 

• Papildomos paslaugos

Siekti galimybės prižiūrėti ir valdyti šilumos punktus, kad 
įgyvendinti energijos taupymo priemones ir plėsti paslaugų 
spektrą? 



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

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

Priklausomo šildymo 
pajungimo šilumos 
punktas: 
automatizuotas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

Į radiatorius 

Iš radiatorių 

Iš CŠT tinklų 

Į CŠT tinklus 

Šaltas vanduo

Į karšto vandens 
tiekimo sisitemą  

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



Papildomai vienvamzdės šildymo sistemos renovacija:
iki 25 % šilumos taupymas ir šildymo kokybė 



Renovacijos įtaka Ignalinoje



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


