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LR Prezidento iniciatyva
„Transition to a Sustainable Heating“

• Rugsėjo 24 d., Niujorke. Prezidentas
Gitanas Nausėda pristatė Lietuvos
sprendimą pakeisti iškastinį kurą ir pereiti
prie biomasės centralizuoto šildymo

srityje. „Lietuvoje per
pastaruosius penkerius metus
biomasės dalis gyvenamųjų
namų šildymui padidėjo nuo 30
iki 70 procentų, tuo pačiu metu
vidutinės šilumos kainos
sumažėjo nuo 30 iki 40
procentų“, - sakė prezidentas.



Global District Energy Climate Awards 2019

• Apdovanojimų tikslas – įvertinti ir 
pagerbti pastangas, 
iliustruojančias centralizuoto 
energijos tiekimo sistemų 
galimybes ir jų svarbą 
siekiant švarios bei tvarios 
energetikos

• Premijos skiriamos tarptautinių 
organizacijų atstovų sprendimu 
(Tarptautinė energetikos agentūra, 
Jungtinių tautų aplinkai draugiškų 
miestų organizacija, Europos ir 
pasaulio centralizuoto energijos 
tiekimo asociacijos)

Kviečiame ruošti naujus projektus APDOVANOJIMAMS 2021 metais



Biomasės katilų įrengimas, MW/metus. 
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Biokuro katilų galingumai (CŠT įmonių ir NŠG katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse)

DH companies IHP



LIETUVA – išskirtiniai AEI dalies 
didėjimo CŠT sektoriuje tempai

Euroheat&Power 
statistinis leidinys
Country by Country 2019



40-asis Euroheat&Power 
kongresas 2021 m. gegužės 3-5 
dienomis vyks Vilniuje! 

• LŠTA kartu su Go Vilnius teikė bendrą paraišką, 
siekdami, kad šis renginys būtų pirmą kartą 
suorganizuotas sostinėje. 

• Finalinėje atrankoje didžiąją balsų dauguma 
Vilnius nugalėjo Liublianos miestą. 

• Iniciatyvą palaikė Energetikos ministras ir 
Vilniaus miesto meras

• Remėjai: Fortum, Ignitis, Enerstena, 
Danpower

• Planuojamas intensyvus pasiruošimas 
renginiui per 2020 metus



2014-2020 m. ES struktūrinė  parama 

Šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimas ir plėtra

Biokuro panaudojimo 
skatinimas šilumos energijai 
gaminti

Biokurą naudojančių šilumos 
gamybos įrenginių keitimas

Nedidelės galios biokuro 
kogeneracijos skatinimas

12 projektų įgyvendinami

(skirta 2,9 mln. eur parama)

finansavimas sumažintas nuo 10 iki 2,9 mln.
Kvietimų nebenumatoma

Nėra kol kas  įgyvendinamų projektų

(skirta 0 mln. eur parama)

Kvietimas 2019-12-31

2 kvietimai (14 projektų įgyvendinami)

(skirta 10,8 mln. eur parama)

finansavimas sumažintas nuo 17 iki 10,8 mln.
Kvietimų nebenumatoma
eur

6 kvietimai (126 projektai įgyvendinami)

(skirta 101 mln. eur parama)

!!! Finansavimas padidintas nuo 69,5 iki 101 mln. 

Eur (t.sk per 2019 m. beveik 12 mln. eur - parama 
skirta visoms teigiamai įvertintoms paraiškoms 
iš rezervinių sąrašų)

101 
mln. eur

10,8
mln. eur

2,9 
mln. eur

12 
mln. eur

Nepatvirtinta 
nauja ES SF 
priemonė 

„Centralizuotai 
tiekiamos šilumos 

apskaitos 
modernizavimas 

(išmanioji 
apskaita)“
5 mln. eur

???



Vamzdynų keitimas ir plėtra, km

Mažės parama vamzdynų keitimui –
keitimo pikas 2017 - 2027 (40 metis?)



Prognozuojamas
vamzdynų
eksploatavimo
laikas
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Sąlyginis vamzdžio diametras (DN), mm

Kai norminis 
gyvavimo laikas 40 metų

Kai norminis 
gyvavimo laikas 45 metų



LT CŠT sektoriaus PROBLEMOS ir RIZIKOS

Ekonominės aplinkybės: nekorektiška ir demotyvuojanti
kainodara, nepadengtos sąnaudos, investicijų susigrąžinimo 
rizika, finansinių srautų išbalansavimas, šilta žiema, renovacija, 
paskolų neprieinamumas, ES paramos mažėjimas…

Teisinės kliūtys ir barjerai: pernelyg detalus, sudėtingas ir 
nekokybiškas teisinis reglamentavimas, inovacijų rizika, 
suvaržytos iniciatyvos, neapibrėžtumai ir neaiškumai...   

Konkurencija: NŠG, dujinis šildymas, šilumos siurbliai, saulės 
kolektoriai. Kol kas mažai vertinama...

Sprendimų paieška: reguliavimo ir kainodaros tobulinimas, 
grįžtantys ir nauji šilumos vartotojai, paslaugų 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



Sistemiškai blogėjantis finansinis pajėgumas...

• 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



Nusidėvėjimo sąnaudos
kai kuriose įmonėse tik

0,3-0,5 ct/kWh



Kainodaros svarbiausios problemos 

• Sudėtinga ir sunkiai suprantama kainodara

• Bazinių šilumos kainų nustatymo ir perskaičiavimų vėlavimai

• Mechaninis atskirų sąnaudų „nukarpymas‘, neatsižvelgiant ar tam yra ekonominės 
prielaidos, ar atskirų rodiklių „gerinimas“ nepadidina bendrųjų sąnaudų – ne 
korektiškas reguliavimas

• Pelningumas didele dalimi priklauso nuo kainodaros ir reguliacinių sprendimų 

• Turto nusidėvėjimo apskaitos skirtumai daro reikšmingą įtaka

• Neatskiriama investicijų grąža nuo ekonominio efekto, pasiektą dėl įmonės veikos

• Įmonės nėra skatinamos ir demotyvuojamos

• Investicijų grąža menka ir panaudojama ne pagal paskirtį

• Nuvertėjantis turtas, perduotas naudojimui bevertis turtas, kurio eksploatacijai 
nenumatomos pajamos ir t.t.



CŠT sektoriaus KAINODAROS tobulinimo kryptys

• Šilumos kainas siūloma nustatyti naudojant faktinius snaudų duomenis, 
esant reikalui, formuoti ekonomiškai pagrįstas (bet ne mechanines)  
efektyvinimo užduotis. Dauguma „nepripažintų“ sąnaudų niekur nedingsta

• Šilumos kainų nustatymą ir jų perskaičiavimą atlikti vienu metu, pasibaigus 
kalendoriniams finansiniams metams – mažėtų beprasmis krūvis VERTai ir 
įmonėms

• Pelno dydis turi skatinti siekti geresnių techninių ir ekonominių rezultatų, 
investuoti ir konkuruoti su kitais šildymo būdais

• Kainodara turi skatinti siekti geresnio galutinio rezultato, bet ne grąžinti 
atskiras detales...

Ar šilumos tiekimo veikla nepagrįstai pelninga?

Ar yra didelis potencialas ekonominiam efektyvumui didinti? 
(2020 m. labai skiriasi nuo 2000 m.) 



Principiniai siūlymai CŠT sektoriaus REGULIAVIMUI

• Panaikinti karšto vandens tiekėjo „išradimą“

• Dvinarę kainą padaryti privaloma visiems šilumos vartotojams

• Atsisakyti konkurencijos šilumos gamyboje, nes ji neveiksminga, todėl reguliuojama 

• Skatinimas ar persekiojimas?- skatinti prijungti kuo daugiau vartotojų, gerinti 
techninį ir ekonominį šildymo prieinamumą, plėsti naujas paslaugas...

• Suteikti daugiau galimybių patikimai plėtoti ilgalaikę infrastruktūrą

• Skatinti integraciją į elektros ir vėsumos tiekimo rinkas

• Inovatyvių pilotinių projektų inicijavimas ir skatinimas 

• Daugiau lankstumo taikant diferencijuotas ir individualias kainas bei tarifus

CŠT sektorius konkuruoja su kitais šildymo būdais... 



PASEKMĖS

• Kai kurios CŠT įmonės sunkiai galėtų įgyvendinti didelės apimties investicinius projektus 
dėl finansinio pajėgumo 

• Šilumos gamyba didmiesčiuose sunkiai prognozuojama, todėl investicijos rizikingos

• Vamzdynų keitimas bus minimalus dėl mažėjančios paramos patikimumo problema

• Nėra motyvacijos ir menkos galimybės plėsti rinką ir diegti naujas paslaugas

• Mažas aktyvumas diegiant inovacijas

• CŠT pajėgumo skaidymas ir mažinimas apsunkina šiuolaikinių energetinių-komunalinių 
sistemų kūrimą

Mažas aktyvumas mažojoje renovacijoje, teikiant paraiškas KKP ir 
kai kurioms ES paramos priemonėms...    



KONKURENCIJA ŠILUMOS 

GAMYBOJE



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



KONKURENCIJA
?  

REGULIAVIMAS
20 Eur/MWh

30 Eur/MWh

20 Eur/MWh

20 Eur/MWh

Kuras 

Pastovi dalis100% CŠT 100% NŠG 

50 Eur/MWh 40 Eur/MWh

(30 + 20) + 20 =  70 Eur/MWh i

Eur/MWh Eur/MWh 

Pastovi dalis Kintama dalis Pilna kaina – konkurencijos

Jeigu konkurencijai nėra pagrindo turi būti reguliavimas. 
Racionali tik konkurencija dėl galios... 



Naujosios šilumos supirkimo tvarkos ypatumai

• Žiemos mėnesiais tiek CŠT, tiek NŠG stengiasi užsidirbti kuo didesnį pelną

• Reguliuojamiems gamintojams pelnas bus ribojamas, o nereguliuojamiems NŠG –
neribojamas

• NŠG vadybininkams labai svarbu sužinoti šilumos tiekėjo planus eiliniame 
aukcione

• Reguliuojamų gamintojų galimi viršpelniai bus peskaičiuojami tik po metų arba 
bus paslėpti...

• Išauga mokėjimai už šildymą žiemos mėnesiais 

• Išauga  kompensacijos socialiai remtiniems vartotojams

• Įrengiami pertekliniai ir dubliuoti įrenginiai bei personalas, kurių 
panaudojimo efektyvumas žemas   



Konkurencija su NŠG

1. CŠT sistemų išskaidymas į gamybos ir perdavimo bendroves, 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“ ilgainiui prastins CŠT
įmonių finansinę būklę, mažins naudojamo turto vertę, reguliuojamą pelną, todėl blogės
skolinimosi galimybės ir t.t.

3. ŠŪĮ pataisomis siekiama subalansuoto ir tvaraus konkurencijos modelio, kai biokuro
katilinėms ar kitiems efektyviems įrenginiams, padengiami kapitalo kaštai ir investicijų grąža?

Ar galima rizikuoti viešosiomis investicijomis ir švaistyti
vartotojų lėšas?



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

• Pažangiose šalyse kuriamos integruotos šilumos, vėsumos ir elektros sistemos 

• Reikės naujų investicijų ir sukurti integruotą kompleksinę į vartotoją orientuotą 
vieningą energetinę-komunalinę miesto infrastruktūrą 

TAI GALI SUKURTI TIK VIENINGAS IR STIPRUS OPERATORIUS



KONKURENCIJA su DUJINIU  

ŠILDYMU



Dujinio šildymo kainos su PVM 
priklausomybė nuo DUJŲ KAINOS

• Nuo šių metų dujos

atpigo 22%, tai II 

grupės vartotojams 

atitinka

nuo 0.46 Eur/m3

iki 0.36 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. Specialieji šilumos ūkio planai turi nustatyti šildymo būdų zonas – negalima dubliuoti 
infrastruktūros – tai viešųjų lėšų švaistymas – nevertinamos bendrosios išlaidos

2. Valstybės tikslas – energetikos dekarbonizacija – iškastinis kuras turi 
būti ribojamas:

• Didesnis akcizas gamtinėms dujoms?

• Nacionalinis CO2 mokestis mažesniems kaip 20 MW šilumos šaltiniams?

3. Konkurencija dėl ilgalaikės šildymo infrastruktūros SUKŪRIMO? Sugrąžinus investicijas 
(per 15-25 metus) galimas šildymo būdo keitimas.

Negalima švaistyti investuotų milijoninų viešųjų lėšų...  



ŠILUMOS 
SIURBLIAI: 
daugiabučiuose
ar CŠT
sistemose?
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Šilumos siurblių gaminamos šilumos 
orientacinė kaina, su PVM

Kompresoriniai šilumos siurbliai individualiam šildymui

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

Eur / kW kW MWh Eur COP ct / kWh

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

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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Šilumos siurbliai CŠT sistemose?

„Paimti“ šilumą iš grįžtamo vandens 
daug efektyviau nei iš grunto ar oro… 

Kondensacinio ekonomaizerio efektyvumas
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Ekonomika pagerėtų:
jei elektrą galima būtų persisiųsti savo 
objektams (prosumer principu);

- jei gautų pajamų už elektros sistemines paslaugas;



SAULĖS KOLEKTORIAI CŠT SISTEMOSE



Skirtingų šildymo būdų PALYGINIMO prielaidos

• Įrengiama šiluminė galia  1.5 MWš
• Nešildymo sezonas 4000 val
• Šildymo sezonas 4760 val
• Gamyba šildymo sezono metu 7140 MWh
• Nešildymo sezono gamyba 3200 MWh
• Vid. nešildymo sezono apkrovimas 0.8 MW



Alternatyvių šilumos gamybos būdų savikaina

Pavadinimas Vienetai Biokuro katilas

Kompresorinis
šilumos siurblys

be paramos

Kompresorinis
šilumos siurblys
Su 40% parama

Saulės kolektoriai
Su 40% parama

Nešildymo 
sezonas

Metinė 
gamyba Metinė gamyba Metinė gamyba

Nešildymo
sezonas

Įrenginio panaudojimo
laipsnis

0.24 0.79 0.79 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. 450 450 990 594 2280

Amortizacija metai 16 16 20 20 20

Amortizacija tūkst. Eur. /m 28 28 50 30 114

Vidutinės palūkanos (5%) tūkst. Eur. /m 11 11 25 15 57

Eksploatacija ir aptarnavimas tūkst. Eur. 37 67 21 21 1

Vartojami ištekliai Eur/MWh 12 12 130 130 0

Išlaidos ištekliams tūkst. Eur. /m 38 158 336 336 0

Šilumos gamybos kaina Eur/MWh 20.8 14.7 37.3 35.4 35.7

Šilumos gamybos kaina ct/kWh 2.08 1.47 3.73 3.54 3.57



RENOVACIJA 



Šilumos kainos priklausomybė nuo pardavimų 
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Situacija dažname Lietuvos daugiabutyje

O moka tai vienodai!

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



Šiauliai

Šiaulių raj.

Klaipėda

Klaipėdos 

raj.

Kaunas

Kauno raj. 

Vilnius 

Vilniaus 

raj.  

Ignalinos raj. 

Molėtų raj.

Druskininkai

Birštonas

0 %

< 10 %

10-20 %

20-30 %

> 30 %

Šiandieninis Lietuvos renovacijos žemėlapis 
(atnaujintų namų skaičius proc. nuo visų savivaldybėje esančių daugiabučių)

❑ Programoje dalyvauja 59 iš 60 šalies 
savivaldybių

❑ nuo 2013 m. baigti įgyvendinti 2195 
projektai, investicijos – 600 mln. EUR 

❑ šiuo metu įgyvendinama apie 1600 
renovacijos projektų, iš kurių:

- daugiau kaip 400 – vykdo RD

- apie 500 – parengti techniniai darbo 
projektai/gauti statybų leidimai/ perkami ar 
vykdomi RD
- daugiau kaip 700 – vykdo susirinkimus 
finansuotojui pasirinkti



Pastatų renovacija ir CŠT sistemų atnaujinimas

• Renovacijos ir CŠT sistemų atnaujinimo ankstyvas ir 
sisteminis derinimas – KVARTALINĖS renovacijos planavimas –
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

Suteikti galimybę prižiūrėti ir modernizuoti 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 



Pastatų vidaus šildymo ir KV sistemų priežiūros gerinimas 

• 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.
2. 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 teikia siūlymus dėl apsirūpinimo karštu

vandeniu organizavimo



Šilumos rinkos perspektyvos
• Renovacija mažins šilumos pardavimus

• Renovacijos ir CŠT sistemų atnaujinimo ankstyvas ir sisteminis 
derinimas

• Naujų ir grįžtančių vartotojų pritraukimas 

• CŠT sistemų plėtra ir stambinimas

• Lanksti kainodara prekybos centrų atžvilgiu 

• Papildomų pajamų paieška: naujos paslaugos (pastatų vidaus sistemų 
priežiūra bei atnaujinimas, individualus šildymo reguliavimo diegimas, 
energijos taupymo projektai...)

KONKURENCIJA SU DUJINIU ŠILDYMU, SAULĖS KOLEKTORIAIS, ŠILUMOS 
SIURBLIAIS...



CŠT TINKLŲ VYSTYMO PERSPEKTYVOS 

• Vamzdynų sistemas ir šilumos šaltinių išdėstymą derinti prie vartotojų poreikių, 
vertinti patikimumo reikalavimus ir avarijų likvidavimo galimybes 

• 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“ ir nelanksti kainodara

• 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



2021–2027 m. ES sanglaudos politikos 
reglamentų projektai ir gairės

Dabartiniame 2021-2027 m. ES SF Veiksmų programos rengimo etape yra dėliojamos numatytų prioritetų (viso yra 5 

prioritetai) veiklos pagal esamus uždavinius (CŠT sektoriui aktualus 2 prioritetas su dviem uždaviniais): 

1) Skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones 

2) Skatinti naudoti atsinaujinančiąją energiją (biokurą naudojančias KJ ir kitus AEI)
Konkretesnės planuojamos priemonės: 

• Individualių namų su energetiškai neefektyviais gamybos šaltiniais prijungimui prie CŠT 

• Kitokių nei biokuras AEI gamybos šaltinių bei šilumos talpyklų diegimas CŠT sektoriuje (įskaitant 

biokogeneraciją)

• Susidevėjusių biokatilų keitimas į biokogeneracijos įrenginius

• „Šilumos tinkų modernizavimas“ nebeliks - nebent CŠT tinklų efektyvumo didinimui, pereinant į 
žematemperatūrinį režimą, kvartalinėje renovacijoje.

• Išmaniosios apskaitos diegimas CŠT sistemose (nuotolinis duomenų nuskaitymas ir kt.) 

• Atliekinės šilumos tiekimas į CŠT tinklus.....



Kiti spręstini klausimai

• Karšto vandens tiekimo organizavimas

• 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

• Stambių avarijų CŠT sistemose modeliavimas ir techninis pasirengimas avarijų prevencijai 
bei pasekmių likvidavimui 

• Centralizuoto šilumos ir vėsumos rinkų plėtra, kaip paskatinti?

• Termofikacinio vandens kokybės gerinimas, vamzdynų resurso ilginimas

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



PAPILDOMA 
INFORMACIJA

DISKUSIJAI



LŠTA 2018-2019 siekė keisti ŠILUMOS KAINŲ METODIKĄ 

• Naujas Šilumos kainų metodikos projektas paskelbtas spalio 3 d.

• Paskelbtas naujas palyginamųjų rodiklių aprašas 

• Projektai apsvarstyti, pateiktos LŠTA ir atskirų įmonių pastabos

• Projektai apsvarstyti Šilumos taryboje (Energetikos ministerija)

Artimiausiu metu bus paskelbti atnaujinti projektai ir prasidės antras viešųjų 
konsultacijų etapas

Energetikos ministerija sutinka inicijuoti ŠŪĮ pataisas dėl esminių 
kainodaros pakeitimų...



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?



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);



Galimas kainodaros modelis?

• Atsisakoma bazinės kainos koncepcijos ir palyginamosios analizės metodo

• Šilumos kaina grindžiama faktinėmis sąnaudomis ir būtinąja investicijų grąža

• Šilumos kainos gali būti diferencijuojamos šilumos tiekėjo sprendimu, esant 
savivaldybės pritarimui

• Šilumos kainos sąlygiškai pastoviųjų sąnaudų dedamoji keičiama kartą metuose pagal 
faktinius pasikeitimus įvertinant klimatinį ir infliacijos faktorių bei atsižvelgiant į leistinojo pelno 
dydį. Ši kainos dedamoji formuojama praėjusių kalendorinių metų duomenų pagrindu ir 
pradeda galioti nuo liepos 1 dienos (?)

• Kintamoji dedamoji koreguojama kas mėnesį pagal naujausias faktines kuro ir 
perkamos šilumos kainas

• Kasmėnesinį šilumos kainos perskaičiavimą atlieka įmonė ir pateikia VERT iki kiekvieno 
mėnesio 25 dienos 

• Leistinojo pelno (paliekamas įmonei) dydis grindžiamas būtinosios investicijų grąžos 
poreikiu ir skatinamaisiais priedais už techninę ir ekonominę šilumos tiekimo proceso kokybę

• Šilumos kainos koreguojamos pagal VERT nustatytą tvarką ir įsigalioja automatiškai 
nustatytu laiko grafiku. VERT nustačius skaičiavimo netikslumus, šilumos kainos korekcija 
vykdoma artimiausio mėnesinio ar metinio perskaičiavimo metu



Nesurinktos/perrinktos SPS su vėluojančia kompensacija  

1. Dėl vėluojančio bazinių šilumos kainų nustatymo - į 
skaičiavimus įtraukiami „pasenę“ skaičiai
2. Dėl vėluojančio šilumos kainų nustatymo ar perskaičiavimo –
finansinių srautų debalansas, papildomas apyvartinių lėšų 
poreikis 
3. Dėl šilumos pardavimo apimčių kitimo:

a. Dėl klimato sąlygų

b. Dėl vartotojų atsijungimo/prisijungimo

c. Dėl renovacijos įtakos ar pan.

4. Dėl vėluojančio perskaičiavimo, dalis faktiškai patirtų 
sąnaudų (pvz. ATL sąnaudos) nėra įtrauktos į kainą



Negautos pajamos dėl viršnorminių kintamųjų sąnaudų rodiklių

Faktinių kuro ir elektros sunaudojimas viršija norminius dydžius

Pavyzdžiui, galima įrengti „vasarinį“ katilą ar pakeisti daug vamzdžių, bet tai didins galutines 
šilumos kainas. Kas svarbiau? Ar techninis rodiklis, ar mažesnį šilumos kaina?   

Negalima bausti įmonės, už tai, kad dirba mažiausiomis sąnudomis: 

• Išeitis – siekti ekonominio rezultato šilumos gamyboje (EUR/MWh), o ne techninio rodiklio. 

• Vietoje MWh/km mažinimo, geriau siekti mažiausios šilumos perdavimo suminės kainos
(EUR/MWh) 

Apmokėjimas už dujas turi būti atliekamas gerokai anksčiau, nei susigrąžinami pinigai iš 
vartotojų – dviejų mėnesių vėlavimas..



Ilgalaikio turto vertės įtaka

• Įmonės buhalterinis ir reguliacinis turto nusidėvėjimo normatyvas skiriasi

• Didelę reikšmę turi metų rezultatui atliekamos didelės investicijos, kurios buhalterijoje 
pradeda dėvėtis nuo eksploatacijos pradžios, o į šilumos tarifą yra įtraukiamas tik per 
šilumos perskaičiavimą/bazinės kainos tvirtinimą, tai gali būti po metų ir daugiau

• Ilgalaikio turto sąnaudos, kurios nėra įtrauktos į investicinius planus, tačiau būtinos

• Turto pardavimo pelnas turi teigiamos įtakos, tačiau tai ne reguliacinės veiklos 
rezultatas

Nudėvėtas turtas (katilai)– šilumos kainoje „nėra“ amortizacijos ir investicijų 
grąžos – nėra užstato, nėra galimybių skolintis, nėra kuom dengti neišvengiamų 
nuostolių...  



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 (?)





Avarijų prevencija CŠT vamzdynuose 

• Naujas tarptautinis projektas BSAM „Baltic Smart Assets Management“

Pagrindinis CŠT technologijos trūkumas yra didelis kapitalo poreikis, neefektyvi eksploatacija (šilumos
nuostoliai) ir maža kapitalo grąža. CŠT įmonės sunkiai pritraukia naujos kartos išsilavinusius darbuotojų.
Norint išspręsti šiuos iššūkius, padidinti CŠT efektyvumą ir sumažinti kapitalo poreikį, vienas iš
reikalingiausių procesų bus protingas turto valdymas (Smart Asset Management). Protingai valdant ir
prižiūrint turtą jis tarnaus ilgiau ir efektyviau bei suteiks dar labiau prieinamą šilumą galutiniams
vartotojams.

Projekto BSAM tikslas - sukurti metodus ir tarptautinio bendradarbiavimo procesus turto išteklių
valdymo plėtrai Baltijos jūros regione.

• Nustatyti kliūtis ir sėkmės veiksnius kuriant ir diegiant protingą išteklių valdymą, šilumos tiekimo tinklų
skaitmeninimą.

• Sukurti tarptautiniais mastais pritaikomus CŠT tinklų būklės stebėjimo metodus. 

• Šiuolaikinių IT priemonių pritaikymas ir panaudojimas duomenų srautų apdorojimui ir CŠT tinklų 
priežiūros numatymui.



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



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


