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LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS 
TIEKIMO SEKTORIAUS 2019 METŲ APŽVALGA

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS 
ŠILUMOS RINKA IR VARTOTOJAI

2019 metais paminėta istorinė data –  
centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) Lietu-
voje 80-metis. Kaune 1939 m. birželio 12 d.  
metais pradėjo veikti pirmoji CŠT sistema, 
kuri iš vieno šilumos šaltinio per vamzdynų 
sistemą šilumine energija aprūpino Klini-
kinės ligoninės pastatų kompleksą. Šiuo 
metu centralizuotai šiluma aprūpinama apie  
53 proc., o miestuose – apie 70–80 proc. 
visų pastatų. Didelė atsinaujinančios ener-
gijos dalis šilumos gamyboje lėmė, kad nuo 
metų pradžios, įsigaliojus naujiems statybos 
techninio reglamento pakeitimams, Lietuvos 
miestuose A++ klasės pastatams tinka 
šiluma iš CŠT tinklų, be jokių papildomų 
investicijų į energijos gamybos iš atsinauji-
nančių išteklių įrangą. 

2019 metų rudenį Jungtinių Tautų Ge-
neralinėje asamblėjoje Lietuvos prezidentas 
Gitanas Nausėda, kreipdamasis į kitų 
Pasaulio šalių lyderius, išskyrė Lietuvos 
sėkmę centralizuotame šilumos ūkyje, 
gamtines dujas keičiant biokuru, o tai leido 
ne tik smarkiai sumažinti CO2 išmetimus, 
bet ir reikšmingai sumažinti šilumos kainas. 
Šis rezultatas – politikų, valdžios įstaigų ir 
šilumos tiekėjų bendruomenės vaisingo bei 
kryptingo bendradarbiavimo pavyzdys. 

2019 metų rudenį AB „Kauno energija“ 
buvo apdovanota tarptautine centralizuoto 
energijos tiekimo ir klimato premija (angl. 
Global District Energy Climate Awards) už 
pasiekimus modernizuojant Kauno miesto 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemą ir per 
kelerius pastaruosius metus radikaliai suma-
žinus gamtinių dujų sunaudojimą. Premijos 
skiriamos tarptautinių organizacijų atstovų 
sprendimu. Šis apdovanojimas – tai įvertini-
mas ir kitiems Lietuvos miestams, kuriuose 
šilumos gamybai daugiausia naudojamas 
biokuras. Tai ne tik globalių klimato problemų 
sprendimas, bet ir didesnis efektyvumas, 
pigesnė šiluma, nauda šalies ekonomikai ir 
naujos eksporto galimybės. 

Metų pabaigoje patvir tintas Nacionali-
nis energetikos ir klimato srities veiksmų 
planas. Lietuva sieks, kad iki 2030 m. iš 

atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių 
pagaminta šiluma sudarytų 90 proc. visos 
centralizuotai tiekiamos šilumos. Minėtame 
dokumente didelis dėmesys skiriamas CŠT 
technologijos vystymui, esamos infra-
struktūros atnaujinimui ir naujų vartotojų 
prijungimo skatinimui. 

Nuo liepos 1 d., sujungus Valstybinę 
kainų ir energetikos kontrolės komisiją ir 
Valstybinę energetikos inspekciją, pradėjo 
veikti naujas reguliuotojas – Valstybinė 
energetikos reguliavimo taryba.

2019 metais Lietuvoje veiklą vykdė 49 
valstybės licencijuojamos šilumos tiekimo 
įmonės, kurios į tinklus patiekė 8,5 TWh 
šiluminės energijos. CŠT gamybos rinkoje 
veikė 17 nereguliuojamų ir 27 reguliuojami 

nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG), iš 
kurių 2019 metais buvo nupirkta 34 proc. 
visos į tinklą patiektos šilumos.

2019 m. vidutinė lauko oro temperatūra 
žiemos mėnesiais buvo 3 oC laipsniais 
aukštesnė nei 2018-aisiais. Tai lėmė, kad 
vartotojams buvo patiekta 7,2 TWh šilumi-
nės energijos, arba 5,8 proc. mažiau, negu 
prieš metus. Nors gamybos apimtys mažėjo, 
tačiau CŠT klientų skaičius didėjo – 2019 
me tais buvo fiksuotas 0,2 proc. vartotojų 
augimas (prisijungė daugiausia buitiniai 
vartotojai), tuo tarpu atsijungė tik 0,03 proc. 

Sparčiausiai klientų skaičius kasmet 
auga Vilniuje. 2019 metais čia prisijungė  
1 056 nauji vartotojai, Kaune – 271, Klai-
pėdoje – 32. Iš mažesnių miestų išsiskiria 
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5 paveiksle pateiktas šilumos punktų 
pasiskirstymas pagal technologinius ypatu-
mus gyvenamuosiuose namuose. Lietuvoje 
2019 m. pabaigoje buvo eksploatuojami 
28 447 šilumos punktai, iš jų 82 proc. – 
automatizuoti (23 557 vnt.). Dar likę 4 890 

Mažeikiai – 49 vartotojai, Palangoje – 37, 
Šilalėje – 25, Šilutėje – 20, Prienuose – 19. 
Pasirinkti centralizuotą šildymo būdą skatina 
daugelyje Lietuvos miestų nukritusios šilu-
mos kainos. Jas žemyn truktelėjo brangias 
gamtines dujas pakeitęs pigus biokuras.

Pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilu-
mos vartotojai yra gyventojai, kurie sudaro 
72 proc. vartotojų (5 150 GWh), biudžetinės 
organizacijos – 11,6 proc. (826 GWh), 
verslo ar pramonės įmonės – 16,4 proc.  
(1 172 GWh). Iš 28 176 centralizuotai aprūpi-
namų šiluma pastatų 18 428 (apie 709 tūkst. 
butų) yra daugiabučiai gyvenamieji namai.

Dėl vyravusių neįprastai šiltų žiemos 
orų, vidutinis metinis šilumos suvartojimas 
gyvenamuosiuose namuose 2019 metais 
sumažėjo iki 137 kWh/m2. 

2019–2020 m. šildymo sezono metu 
buto savininkas šildymui tipiniuose senos 
statybos neapšiltintuose daugiabučiuose, 
kuriuose gyvena dauguma gyventojų, vidu-
tiniškai išleido apie 0,87 Eur už m2, koky-
biškuose daugiabučiuose – 0,33 Eur už m2,  
labai prastos būklės daugiabučiuose –  
1,18 Eur už m2.

Patį didžiausią poveikį šildymo sąskai-
toms turi kiekvieno pastato energinė kokybė. 
Šilumos suvar tojimas vienam kvadratui 
ploto apšildyti tame pačiame mieste gali 
skir tis iki 10 kartų. Tai tiesiogiai lemia ir 
šildymo sąskaitos dydį. Šilumos suvartoji-
mas atskiruose namuose priklauso nuo jo 
dydžio, geometrijos, aukščio, sienų ir langų 
kokybės, stogo ir rūsio būklės ir t. t. Didelę 
įtaką turi ir vidaus vamzdynų sistemos su-
balansavimas, papildomi prijungti šildymo 
prietaisai, šilumos punkto automatizavimo 
lygis ir visą šį ūkį prižiūrinčios įmonės ar 
asmens kvalifikacija bei pastangos. Deja, 
bet didelė dalis daugiabučių (apie 14 proc.) 
vis dar naudojasi sovietinio tipo elevatoriniais 
šilumos punktais, kurie, esant teigiamoms 
arba artimoms nuliui temperatūroms, mažai 
reaguoja į klimatines sąlygas, todėl tokie 
namai dažnai perkaitinami. Tai gali lemti  
7–15 proc. didesnę šildymo sąskaitą. 

elevatorinių, kurių modernizavimo procesas 
sustojo 2011 m. lapkričio mėnesį pasikeitus 
Šilumos ūkio įstatymo nuostatoms, kai 
į pagrįstas sąnaudas (nustatant šilumos 
kainą) nebebuvo įtraukiamos moderni-
zuotų šilumos punktų įrengimo išlaidos. 
Buvo manoma, kad gyventojai patys savo 
lėšomis bus pajėgūs atlikti vidaus sistemų 
modernizavimo darbus, tačiau taip neįvyko. 
Beveik 46 proc. daugiabučių namų šilumos 
punktų vis dar priklauso šilumos tiekėjams, 
kadangi gyventojai jų perimti nesutinka. 
Didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje) šilumos tiekėjai jų eksplo-
atuoti negali, už jų priežiūrą sudėtinga 
gauti pajamas, šilumos tiekėjai patiria fi-
nansinių nuostolių, kenčia šilumos tiekimo  
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3 pav. Vidutinis šilumos suvartojimas (įskaitant karšto vandens ruošimo poreikius) gyvenamuosiuose 
pastatuose Lietuvoje

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 17,2 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 1 032 kWh/butui
Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 5,06 ct už kWh   
Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 52 Eur per mėn.  

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 6,7 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 402 kWh/butui
Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 5,06 ct už kWh   
Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 20 Eur per mėn.  

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 23,4 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 1 404 kWh/butui
Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 5,06 ct už kWh   
Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 71 Eur per mėn.  

Sovietinės statybos tipinis daugiabutis, neapšiltintas, su 
senomis vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis

2019–2020 m. šildymo 
sezonas (+3,2 0C) 

Naujos statybos ir pilnai modernizuotas daugiabutis
2019–2020 m. šildymo 

sezonas (+3,2 0C) 

Senas, labai prastos būklės daugiabutis
2019–2020 m. šildymo 

sezonas (+3,2 0C) 

4 pav. Šilumos suvartojimas ir mokėjimai per mėnesį už daugiabučių namų šildymą 
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efektyvumas ir kokybė, o tai daro žalą 
visiems šilumos vartotojams. 

2019 m. pavasarį aplinkos ministro 
patvirtintoje Klimato kaitos programos lėšų 
naudojimo sąmatoje buvo pagaliau atsi-
žvelgta į LŠTA siūlymus ir įtraukta priemonė 
„Parama dalinei daugiabučių renovacijai, 
kai atnaujinamos vidaus šildymo ir karšto 
vandens sistemos“. Privaloma veikla, sie-
kiant gauti paramą, yra elevatorinių šilumos 
punktų atnaujinimas. Tačiau dėl nepatrauklių 
finansavimo sąlygų, dėl teisinių neapibrėžtu-
mų ir kitų organizacinių priežasčių „mažosios 
renovacijos“ priemonė kol kas nesulaukė 
didelio paraiškų teikėjų aktyvumo. 

Atsižvelgiant į energijos vartojimo efek-
tyvumo direktyvų reikalavimus, Lietuvoje 
nuo 2020 m. spalio 25 d. naujai įrengiamus 
įvadinius šilumos ir geriamojo vandens (prieš 
karšto vandens ruošimo įrenginį). O nauji 
karšto vandens, šilumos skaitikliai ir dalikliai, 
kurių rodmenis galima nuskaityti nuotoliniu 
būdu, turi būti įrengiami visame pastate, jeigu 
tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai nau-
dinga. Tikimasi, kad šiuolaikiniai apskaitos 
prietaisai su operatyvia rodmenų stebėsena 
paskatins vartotojus labiau domėtis šilumos 
suvar tojimo efektyvumu ir jos taupymo 
galimybėmis. 

Šiuo metu visuose pastatų įvadiniuose 
šilumos punktuose sumontuoti 29,3 tūkst. 
apskaitos prietaisai, iš kurių beveik 55 proc. 
turi nuotolinę duomenų nuskaitymo sistemą. 
Iš to skaičiaus iš 19,8 tūkst. daugiabu-
čiuose esančių įvadinių apskaitos prietaisų  
12,5 tūkst. (63 proc.) turi nuotolinę duomenų 
nuskaitymo funkciją. Daugiau kaip 90 proc. 
nuotoliniu būdu gaunamų duomenų nuskai-

toma Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytaus, 
Elektrėnų, Vilkaviškio, Marijampolės ir Telšių 
miestuose. Beveik visi įvadiniai šilumos 
apskaitos prietaisai yra šilumos tiekimo 
įmonių nuosavybė. Nuotolinio nuskaitymo 
prietaisų parodymai, įtraukti į bendrąją CŠT 
sistemų vizualizacijos ir analitikos sistemą, 
padės efektyviau organizuoti šilumos tiekimo 
procesą, gerinti paslaugos kokybę, laiku 
užkirsti kelią įvairiems nesklandumams ir 
atlikti kitas funkcijas. Išmaniųjų energetikos 
tinklų kūrimas ir jų skaitmenizacija – viena iš 
pagrindinių ES energetikos politikos krypčių 
prasidedančiu finansiniu laikotarpiu. 

Apie 14 proc. CŠT vartotojų daugiabu-
čiuose turi galimybę patys reguliuoti šilumi-
nės energijos vartojimą savo bute. Kasmet 
tokių daugiabučių su įrengtais individualiais 
šilumos skaitikliais butuose arba sumon-
tuotais šilumos paskirstymo prietaisais 

(dalikliais) ant radiatorių daugėja: jei 2014 m. 
iš viso buvo 1 243 namai, tai 2019 m. – jau 
2 767 pastatai, iš kurių 70 proc. apskaitos 
sistemų turėjo nuotolinio duomenų nuskai-
tymo funkciją.

Energetikos ministerija tiek esamuose 
iki 2020 metų, tiek šiuo metu svarstomuose 
valstybės pagalbos paramos panaudojimo 
planuose 2021–2027 metams yra numačiusi 
skirti paramą išmaniosioms šilumos, karšto 
vandens apskaitos sistemoms pastatuose. 

Šiuo metu Lietuvoje didžiojoje daugumo-
je daugiabučių yra taikomas 1-asis apsirūpi-
nimo karštu vandeniu būdas (kai ŠT įmonė 
yra karšto vandens tiekėja ir perka geriamąjį 
vandenį iš šalto vandens tiekėjo namo įvade 
ar grupiniame šilumos punkte). Iš beveik 
618 tūkst. karšto vandens apskaitos prietai-
sų apie 254 tūkst. (41 proc.) turi nuotolinę 
duomenų nuskaitymo funkciją. Dar beveik  
5 tūkst. daugiabučių namų (190 tūkst. butų) 
yra taikomas 2-asis apsirūpinimo karštu 
vandeniu būdas (daugiausia Kauno, Klaipė-
dos, Mažeikių ir kt. miestuose), kur šilumos 
tiekėjas nėra karšto vandens tiekėjas.

Taikant 1-ąjį apsirūpinimo karštu van-
deniu būdą, nuperkama gerokai daugiau 
šalto vandens, negu parduodama karšto 
vandens vartotojams. Jeigu 2015 metais 
CŠT įmonės patyrė ~7 proc. komerci-
nių nuostolių tiekiant karštą vandenį, tai  
2019 metais – ~4 proc. (žr. 7 pav.), o tai 
lėmė apie 2 mln. Eur nuostolio. Šį santykį 
pavyko sumažinti karšto vandens tiekėjų 
(šilumos tiekimo įmonių) pastangomis, 
įvykdžius visas prievoles sutvarkyti karšto 
vandens apskaitą name (butuose ir kitose 
patalpose buvo įrengti nauji karšto vandens 
skaitikliai vietoj esamų, arba ten, kur jų 
nebuvo). 
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5 pav. Individualių šilumos punktų skaičius gyvenamuosiuose pastatuose 
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Vilniuje – 206
Kaune – 156
Klaipėdoje – 171
Kėdainiuose – 39
Šiauliuose – 71
Mažeikiuose – 55
Palangoje – 52
Tauragėje – 59
Plungėje – 47
Ir kt.

Vilniuje – 782
Kaune – 172
Klaipėdoje – 175
Akmenėje – 44
Druskininkuose – 20
Prienuose – 43
Birštone – 21
Ir kt.

6 pav. Daugiabučių namų skaičius pagal įrengtą šilumos apskaitą
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2019 metais mažai pasistūmėta į priekį 
gerinant daugiabučių namų aprūpinimo 
šiluma ir karštu vandeniu teisinį reguliavimą. 

Metų pradžioje buvo sudaryta LRS Ener-
getikos ir darnios plėtros komisijos tarpinsti-
tucinė darbo grupė dėl geriamojo vandens, 
karšto vandens ir vartotojų santykių regla-
mentavimo tobulinimo. Aplinkos ministerija 
buvo paruošusi Geriamojo vandens įstatymo 
pakeitimo projektą dėl atsiskaitymo tvarkos, 
taikant 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu 
būdą. Tolimesnis svarstymas buvo atidėtas 
tol, kol bus paskelbti ES Geriamojo vandens 
direktyvos pakeitimai, kuriais vandens tiekėjai 
įpareigojami būti atsakingi už vandens kokybę.

Nesant efektyviai veikiančios daugia-
bučių pastatų valdymo sistemos, tęsiasi 
painūs šilumos paskirstymo, karšto vandens 
tiekimo, vidaus sistemų priežiūros ir susiję 
procesai, kuriuose eiliniai vartotojai sunkiai 
orientuojasi, negauna aiškių atsakymų apie 
atsakomybę, kokybės standartus. Siekiant 
išspręsti šią painiavą daugiabučiuose na-
muose, EM pradėjo ruošti Šilumos ūkio įsta-
tymo reformą, kuri persikėlė į 2020 metus. 

ŠILUMOS GAMYBA

2019 metais CŠT sektorius pasiekė 
įspūdingą ribą – 72 proc. (beveik 7 proc. 
daugiau nei prieš metus) šilumai pagaminti 
sunaudoto kuro buvo atsinaujinantis, tai yra 
iš biomasės ir atsinaujinančios komunalinių 
atliekų dalies. Kartu su vietinių komunalinių 
ir kitų nepavojingų atliekų kuru kietasis kuras 
sudarė daugiau kaip 74 proc. viso praėjusiais 
metais sunaudoto kuro (žr. 8 pav.). Pirminio 
kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje per ke-
lerius pastaruosius metus pasikeitė iš esmės.

Pagal ES Energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo direktyvą, efektyvia CŠT sistema 
laikoma tokia, kurią taikant naudojama bent 
50 proc. atsinaujinančiųjų išteklių energijos. 
Lietuvos CŠT sektorius šią ribą pasiekė jau 
2014 metais. Šiuo metu likę tik keli miestai, 
kur iš AEI pagaminama mažiau nei 50 proc. 
šilumos.

Privačiuose namų ūkiuose, neprijung-
tuose prie CŠT, kasmet šiluminės energijos 
gamybai suvar tojama vidutiniškai apie  
700 tūkst. tne kuro. Tai beveik toks pat kuro 
kiekis, kokį 2019 metais suvar tojo CŠT 
įmonės ir nepriklausomi šilumos gamintojai 
(752 tūkst. tne kuro). Individualiai besišildan-
tys vartotojai daugiausia naudoja malkas ir 
medienos atliekas (72 proc.), gamtines dujas 
(15 proc.) ir kietąjį kurą – anglis, durpes, 
briketus (8 proc.). Malkos individualiuose 
katiluose deginamos labai neefektyviai (tik 

apie 50–70 proc. kuro energetinės vertės 
paverčiama naudinga šilumine energija). Gy-
venamoji aplinka teršiama smalkėmis, kan-
cerogeniniais ir kitais pavojingais junginiais. 
Tuo tarpu smulkintos medienos sudeginimas 
didelės galios katiluose labai efektyvus (daž-
niausiai daugiau kaip 95 proc.), o į aplinką 
patenka nedaug taršos. 

2019 metų pabaigoje šilumos tiekimo 
įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų 
(NŠG) naudojami kietąjį kurą deginantys  
įrenginiai su kondensaciniais ekonomaize-
riais turėjo bendrą beveik 1 650 MW šiluminę 
galią. Iš jų apie 650 MW įrengti NŠG katilinė-
se ir elektrinėse. 

Gavus paramą iš ES 2014–2020 m. 
laikotarpio struktūrinių fondų, 2019 metais 
buvo pradėti eksploatuoti daugiau kaip  
25 MW galingumo nauji biokurą naudojantys 
įrenginiai: Panevėžyje ir Klaipėdoje paleisti 
8 MW galios biokatilai su 1,9 MW galios 
ekonomaizeriais, Šilutėje ir Anykščiuose –  
2 MW, Raseiniuose – 0,3 MW, Pasvalyje –  
1 MW ekonomaizeris. Vilniaus integruo-
to tinklo sistemoje pradėjo veikti naujas 
NŠG UAB „Forest investment“, kuris turi  
48,5 MW galios biokurą naudojančius šilu-
mos gamybos įrenginius. 

2019 m. rudenį buvo paskelbti pirmieji 
kvietimai teikti paraiškas iš Klimato kaitos 
programos pagal naujai patvirtintą priemonę 
alternatyvių AEI technologijų diegimui – 
saulės energijos, šilumos siurblių ir šilumos 
saugyklų panaudojimui CŠT sistemose. 

2019 metais supirkimo iš nepriklauso-
mų šilumos gamintojų apimtys padidėjo iki  
34 proc., arba 2 869 GWh, prieš metus 
buvo 30,8 proc. (2 760 GWh). Daugiausia 
šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų  

3

2019 m. ŠT įmonės patyrė ~4 proc.
komercinių nuostolių, tiekdamos karštą 
vandenį

- 480 tūkst. m3

7 pav. Šalto vandens pirkimo ir karšto vandens pardavimo apimčių skirtumas, kai šilumos tiekėjas yra ir 
karšto vandens tiekėjas (2019 m.) 
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šilumos kainas, bet ir reikšmingai gerina 
bendrąjį CŠT sektoriaus energetinį efekty-
vumą (žr. 12 pav.). 

Nestabilus ir neadekvatus reguliavimas, 
neapibrėžtas NŠG statusas ir panašios 
priežastys lemia, kad CŠT sistemose vis dar  

Didėjant naujų efektyviai biokurą nau-
dojančių įrenginių skaičiui Lietuvos CŠT 
sektoriuje, mažėja bendrosios lyginamosios 
pirminio kuro sąnaudos energijos vienetui 
pagaminti. Pastaraisiais metais šis rodiklis 
siekia 90 kg.n.e/MWh. Tai ne tik mažina 

perkama Elektrėnuose – net 97 proc. 
šilumos, Klaipėdoje – 69 proc., Telšiuose –  
65 proc., Kaune – 59 proc. 

Kogeneracinės elektrinės ir įrenginiai 
pagamino apie 48 proc. visos į CŠT sistemas 
patiektos šilumos (žr. 10 pav.), iš to skaičiaus 
38 proc. pagamino šilumos tiekimo įmonių 
termofikacinės elektrinės ir 10 proc. – ne-
priklausomų šilumos gamintojų valdomos 
kogeneracinės elektrinės.

2019 metais fiksuotos padidėjusios 
vietinių gamybos šaltinių elektros generavi-
mo apimtys (žr. 11 pav.). Per pastaruosius  
5 metus į nacionalinį tinklą patiektas elek-
tros energijos kiekis iš CŠT kogeneracinių 
jėgainių sumažėjo perpus: nuo 850 iki  
374 GWh. Tam įtakos turėjo priimtas Vyriau-
sybės nutarimas panaikinti elektros energijos 
supirkimo kvotas ir nebenustatyti remtinos 
elektros energijos, pagamintos iškastinį kurą 
naudojančiose kogeneracinėse elektrinėse, 
apimčių nuo 2016 metų. 

2019 m. pabaigoje CŠT sektoriuje veikė 
17 biokogeneracinių elektrinių, kurių bendra 
elektros instaliuota galia sudarė 79 MW 
(2013 m. buvo 68 MW), šilumos galia –  
268 MW. 2020 metų pradžioje pradėjo 
darbą viena iš 2 statomų didelio efektyvumo 
biokurą ir komunalines atliekas deginančių 
kogeneracinių jėgainių Kaune, o iki metų  
pabaigos bus paleista jėgainė ir Vilniuje. 
Kartu su Klaipėdoje jau veikiančia „Fortum“ 
jėgaine – visos trys utilizuos Lietuvoje susi-
darančias komunalines ir nepavojingas atlie-
kas, gamindamos žaliąją elektrą ir šilumą.

Skatinti efektyvios kogeneracijos plėtrą 
numato tiek ES Šildymo ir vėsinimo strategija 
(2016 m.), tiek nacionaliniai strateginiai teisės 
aktai. ES struktūrinių fondų 2014–2020 m.  
ir 2021–2027 m. laikotarpiu numatyta atskira 
priemonė nedidelės galios biokuro kogene-
racinių jėgainių statybai. 

Gamtinės dujos
23,4 %

Biokuras 
72,1 %

Komunalinės ir kitos 
nepavojingos 

atliekos
2,5 %

Mazutas
0,3 %

Kitas kuras
1,7 %

- Mediena ir jos atliekos, biologiškai skaidi dalis    
komunalinėse atliekose 538 157 t.n.e (71,5 %);
- Šiaudai 1 627 t.n.e (0,2 %);
- Biodujos, grūdinės atliekos 2 829 t.n.e (0,4 %).

9 pav. Pirminio kuro sudėtis centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje 2019 
metais

ŠT įmonių katilinės; 
3 180; 38 %

ŠT įmonių 
kogeneracinės 

elektrinės; 2 319; 28 %

NŠG katilinės; 
1 966,7; 23 %

NŠG kogeneracinės 
elektrinės; 902; 11 %

10 pav. Šilumos gamybos struktūra 2019 metais
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11 pav. Kogeneracinių elektrinių, veikiančių CŠT sistemose, pagamintos elektros kiekiai

12 pav. Lyginamosios pirminio kuro sąnaudos šilumos tiekimo sektoriuje 1996–2019 metais
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palaikomi dideli pertekliniai įrenginiai. Bend-
roji įrengtoji šilumos gamybos įrenginių galia 
sudaro beveik 7 800 MW, nors maksimalus 
CŠT sistemų galios poreikis 2019 m. buvo 
2 895 MW. Vasaros metu vidutinis sistemų 
apkrovimas yra 387 MW. Dėl labai netoly-
gaus ir neprognozuojamo šilumos poreikio 
CŠT sistemose sunku įgyvendinti darnios 
konkurencijos principus šilumos gamyboje. 
Skirtingai nei kitose šalyse, kur ekonominio 
efektyvumo siekiama maksimaliai panaudo-
jant jau esamus įrenginius, Lietuvoje priimtas 
konkurencijos visomis sąnaudomis modelis 
tiesiog skatina persidalyti šilumos gamybos 
pajamas, visiškai never tinant ilgalaikio 
suminio mažiausiųjų sąnaudų principo, 
neatsižvelgiant į CŠT sistemos poreikius, o 
pasekmė – pertek liniai įrenginiai, kurių išlai-
kymui sunkiai surenkama lėšų. Tai iliustruoja 
šilumos gamybos rinka Kaune. 

Labai svarbus CŠT privalumas – garan-
tuojama švari miesto oro kokybė. Stambios 
katilinės ir elektrinės, esančios centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemose, net ir kietąjį kurą 
sudegina labai kokybiškai, čia įrengti sudėtin-
gi degimo proceso valdymo ir dūmų valymo 
įrenginiai, taip užtikrinami patys aukščiausi 
aplinkosauginiai reikalavimai. Pažymėtina, 
kad energetikos objektų taršos lygį reglamen-
tuoja tiek ES, tiek nacionaliniai teisės aktai, 
jų laikymąsi kontroliuoja valstybės įstaigos, 
tuo tarpu individualaus šildymo katilinės iš 
esmės gali deginti bet ką, nesirūpindamos 
aplinkos apsauga. 

Aplinkos ministerija 2019 metais patvir-
tintame Nacionalinės oro taršos mažinimo 
plane iškėlė labai aiškų uždavinį sumažinti 
taršą smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis, 
didžiausią dėmesį skiriant taršos sumaži-
nimui iš namų ūkių. Tam tikslui numatyta 

priemonė skatinti namų ūkius jungtis prie 
CŠT sistemų. Taip pat numatoma finansinė 
pagalba vidutinių kietąjį kurą deginančių 
įrenginių modernizavimui ar keitimui siekiant 
atitikti naujus oro taršos reikalavimus. Nuo 
2024 m. įsigalios nauji taršos standartai  
1–5 MW įrenginiams, nuo 2022 m. –  
5–50 MW įrenginiams. 

Lietuvos CŠT įmonių 2019 metais išmes-
tų teršalų santykinėje struktūroje (žr. 13 pav.) 
didžiausią dalį sudaro anglies monoksidas 
(80 proc). Pažymėtina, kad absoliutūs CO 
išmetimo kiekiai yra minimalūs, nes daugu-
moje didesnės galios įrenginių sumontuoti 
prietaisai, nuolat sekantys CO koncentraciją 
išmetamuose dūmuose. 

Europos Sąjunga, siekdama energe-
tikos ir klimato kaitos mažinimo sričių 
suderinamumo, patvir tino ES klimato ir 
energetikos politikos strategiją iki 2030 m.  
Strategijoje apibrėžiami pagrindiniai tikslai 
ir priemonės, kurios padės švelninti ir pri-
sitaikyti prie klimato kaitos poveikio, didins 
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą 

energijos gamybai bei skatins efektyvesnį 
energijos vartojimą. Keliamas privalomas 
tikslas iki 2030 m. sumažinti išmetamų 
teršalų kiekį ES šalyse bent 40 proc. ma-
žiau nei 1990 metais. Daugiausia prie šio 
tikslo įgyvendinimo prisideda CŠT sekto-
riaus dekarbonizavimas (žr. 14 pav.). Nuo  
2000 m. CO2 emisijų kiekis CŠT ūkyje suma-
žėjo daugiau kaip 70 proc.

Daugumoje Lietuvos miestų jau dabar 
visa šiluma pagaminama vien tik iš atsinau-
jinančių išteklių nenaudojant jokio taršaus 
iškastinio kuro. Papildomai sutaupyti CO2 
išmetimų kiekiai parduodami kitoms šalims, 
dalyvaujant apyvartinių taršos leidimų preky-
bos sistemoje. 

2019 metais CŠT sektoriuje CO2 emi-
sijų kiekis 1 GWh šilumos pagaminti siekė 
81 toną CO2/GWh. Prieš 2 dešimtmečius 
šis santykis buvo net 290 tonų CO2/GWh. 
Lietuvos nacionalinėje energetinės nepri-
klausomybės strategijoje numatyta, kad  
2050 metais visa centralizuotai tiekiama 
šiluma turi būti pagaminta be CO2 išmetimų. 

Kietos dalelės 
3,13%

CO
80,56%

NOx
14,14%

SO2
1,89%

Kiti teršalai
0,27%

13 pav. Lietuvos šilumos tiekimo įmonių išmetamų 
teršalų struktūra 2019 metais
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14 pav. CO2 emisijų kitimo dinamika ir perspektyvos Lietuvos CŠT sektoriuje
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15 pav. Anglies dvideginio emisijų ir pagamintos šilumos kiekio santykis
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Plačiau naudojant biokurą, didėja ir su-
sidarančių pelenų kiekiai. Per pastaruosius  
5 metus vien CŠT įmonių nuosavose katili-
nėse ir kogeneracinėse elektrinėse biopelenų 
apimtys išaugo penktadaliu (daugiau kaip  
20 proc.). 2019 metais susidarė apie 19 800 
tonų pelenų.

Daugiau nei pusė susidariusių pele-
nų yra atiduodami atliekų tvarkytojams  
(55 proc.) arba tiesiog pašalinami sąvartynuo-
se (14 proc.), nes toks atliekų tvarkymo būdas 
yra paprasčiausias, tačiau tikrai ne pigiausias 
valstybei dėl antrinių pasekmių (sąvartynų 
problematika, aplinkos tarša ir t. t.).

2019 metais 26 proc. bendro pelenų 
kiekio buvo panaudoti civilinėje inžinerijoje, 
daugiausia tiesiant ar tvarkant vietinės reikš-
mės kelius.

ŠILUMOS PERDAVIMAS

2019 metais CŠT sektorius pasiekė 
dar vieną įspūdingą rezultatą – buvo mo-
dernizuota daugiau kaip 150 km tinklų. Tai 
beveik 3 kartus daugiau nei ankstesnių metų 
vidurkis, kai buvo modernizuojama apie  
50 km tinklų ruožų. Papildomai įrengta  
16 km naujų vamzdynų.

Šiuo metu bendras tinklų ilgis siekia 
apie 2 897 km, įskaitant ir ne šilumos tie-
kėjų valdomus ruožus. Apie 287 km tinklų  
(9,6 proc.), naudojamų šilumos perdavimui, 
vis dar yra bešeimininkiai arba priklauso 
kitiems savininkams.

Šilumos perdavimo sistemos techninį 
efektyvumą charakterizuoja keli rodikliai. 
Svarbiausias iš jų – šilumos perdavimo 
nuostoliai vamzdynų sistemoje. 2019 
metais, perduodant šilumą var totojams, 
prarasta apie 1 200 GWh šilumos, tai sudarė 
14,8 proc. į CŠT tinklus patiekto šilumos 
kiekio (žr. 18 pav.), arba 100 GWh mažiau 
nei 2018 metais. Įsisavinant ES 2014– 
2021 metų struktūrinę paramą, tikimasi 

nuostolius tinkluose sumažinti iki 14 proc. 
Palyginimui, Skandinavijos šalių šilumos 
perdavimo tinkluose vidutiniškai parandama 
apie 12 proc. šilumos.

Šilumos perdavimo sistemos energinį 
efektyvumą gerai atspindi energijos netektys 
per sąlyginio vamzdžio sieneles (žr. 19 pav.). 
Akivaizdu, kad ir šis rodiklis stabiliai gerėja, o tai 
susiję su CŠT sistemų atnaujinimo procesais, 
šildymui naudojamas vis žemesnės tempera-
tūros šilumnešis, optimizuojama CŠT sistemų 
konfigūracija ir šilumos tiekimo režimai. 

Vien 2014–2020 metų ES Struktūrinės 
paramos laikotarpiu šilumos perdavimo 
sistemų plėtrai ir modernizavimui jau skirta 
101 mln. lėšų. Investicijos į centralizuoto 
šilumos tiekimo vamzdynus labai didelės, 
tačiau būtinos, nors jų atsiperkamumas 
ilgas dėl santykinai mažos šilumos nuostolių 
finansinės vertės, kai pereinama į žemesnės 
temperatūros taupius režimus, o šiluma 
gaminama iš nebrangaus vietinio biokuro. 
Investicijos į vamzdynų modernizavimą ir 
plėtrą sukuria didžiulę socialinę ir ekonominę 

netiesioginę naudą dėl oro taršos ir serga-
mumo sumažėjimo, dėl platesnio atsinauji-
nančio vietinio kuro panaudojimo, pakeičiant 
importuojamą iškastinį kurą, likviduojant 
taršias individualaus šildymo katilines ir t. t. 
Tačiau ši nauda neatsispindi reguliuojamoje 
kainodaroje ir tokios investicijos kar tais 
didina galutinę šilumos kainą vartotojams. 
Viešasis interesas ir sukuriama pridėtinė 
ver tė turėtų būti įver tinama per platesnę 
paramą CŠT sistemų atnaujinimui ir plėtrai. 

ŠILUMOS KAINOS IR CŠT 
SEKTORIAUS EKONOMIKA

Remiantis VERT duomenimis, CŠT sekto-
riaus reguliuojamosios veiklos pajamos 2019 
metais siekė 354 mln. Eur, arba 7,6 proc. 
mažiau nei 2018 metais. Tai lėmė mažesnis 
realizuotas šilumos kiekis dėl neįprastai šilto 
2019–2020 metų šildymo sezono.

Preliminariais duomenimis, bendras 
šilumos sektoriaus įmonių pelnas sudarė 
7,3 mln. Eur (žr. 20 pav.). Įvertinant, kad 

Pašalinta 
sąvartyne; 2 667; 

14 %

Perduota atliekų 
tvarkytojui; 
10 685; 55 %

Panaudota žemės 
ūkyje; 1 036; 5 %

Panaudota tiesiant  
kelius ir 
civilinėje 

inžinerijoje; 5 092; 
26 %

16 pav. Susidariusio medienos kuro pelenų kiekio 
panaudojimas 2019 metais
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17 pav. Šilumos tinklų bendrasis ilgis, pakeitimas ir naujų vamzdynų įrengimas 2003–2019 metais
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18 pav. Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose 1996–2019 metais



ÐILUMINË TECHNIKA

2020 m. Nr. 2 (Nr. 79)10

cija ir susiję šilumos pardavimų mažėjimai 
pradeda daryti poveikį vienanarei šilumos 
kainai. Tai rodo būtinybę derinti renovacijos 
mastus ir tempus su energetinės infrastruk-
tūros atnaujinimu. 

Gamtinės dujos ir biokuras išlieka domi-
nuojančios kuro rūšys šilumos gamyboje, 
todėl jų kainų pokyčiai labiausiai veikia kinta-
mųjų sąnaudų dydį šilumos savikainoje. Per 
metus biokuro kaina nukrito beveik 11 proc. 
ir 2019 metais siekė 164 Eur už tne, Gamtinių 
dujų kaina išlieka apie 3 kartus didesnė. 

2019 metais patvir tinti LR Vyriausy-
bės nutarimo Nr. 277 pakeitimai, kuriais 
nustatytos palankesnės sąlygos šilumos 
gamintojams sudaryti tiesioginius dvišalius 
biokuro įsigijimo sandorius, o visi šilumos 
aukciono dalyviai, įsigydami šilumos gamy-
bai reikalingą biokurą, turi teikti pirmenybę 
prekybos biokuru biržai. Numatyta teisė 
sudaryti dvišalius (už biržinius) sandorius, 
kai perkamo biokuro kaina yra mažesnė už vi-
dutinę biržos kainą. Tokiu būdu panaikinama 
galimybė dvišaliais sandoriais didinti biokuro 
kainą, o šilumos gamintojams sudaromos 
vienodos sąlygos konkuruoti ne tik šilumos 
aukcionuose, bet ir įsigyjant šilumos energijai 
gaminti reikalingą biokurą. 

CŠT sektoriuje per paskutinius 5 metus dar-
buotojų skaičius stipriai mažėja (žr. 22 pav.).  
Tai lėmė ne tik technologinė pažanga, kai 
kurių paslaugų pirkimas rinkoje, bet ir 
fiziškai trūksta kvalifikuotų darbuotojų dėl 
žemo darbo užmokesčio dydžio, kurį lemia 
VERT taikomas „mechaninis“ reguliavimas 
ir nepagrįstas ūkio subjektų faktinių veiklos 
rodiklių nuvertinimas ir neįvertinimas. Auto-
matizuojant ir skaitmenizuojant šilumos 
tiekimo veiklą, reikia mažiau darbuotojų, 
daugiau paslaugų perkama rinkoje, tačiau 
VERT, nustatydama šilumos kainas, vis dar 
perdėtą dėmesį skiria darbuotojų skaičiui ir 
apmokėjimui, o ne galutinio rezultato, kurio 
tikisi vartotojai, įvertinimui.

2019 metais apie 14 proc. šilumos 
vartotojų pavėluotai atsiskaitė už suteiktas 

esmės Šilumos kainų nustatymo metodikos 
nuostatas.

Dėl sumažėjusių kuro kainų vidutinė 
metinė šilumos energijos kaina (be PVM)  
2019 m., palyginti su 2018 metais, sumažėjo 
4,2 proc. ir siekė 4,7 ct už kWh.

Mažiausiai šiluma 2019 metais kainavo 
Utenoje, Šilutėje, Alytuje, Šiauliuose, Kaune 
(apie 3,9–4,6 ct už kWh), o daugiausiai – 
Biržuose, Vilkaviškyje, Trakuose (apie 7,0– 
8,7 ct už kWh). Kai kuriuose mažesniuose 
miestuose vykstanti sparti pastatų renova-

CŠT įmonių veikloje naudojamo turto vertė 
yra apie 456,2 mln. Eur, tokia investicinė 
grąža (1,6 proc.) tikrai maža ir neskatina nei 
investicijų, nei inovacijų.  

Šiuo metu reguliatoriaus taikoma kaino-
dara neskatina šilumos tiekimo įmonių inici-
atyvos, nemotyvuoja siekti galutinių veiklos 
rezultatų, o tik detaliai kišamasi iš esmės į 
ūkinę reguliuojamų įmonių veiklą, dirbtinai 
nustatant atskirų sąnaudų lygį, neatsižvel-
giama į CŠT sistemų struktūrą, reikalaujama 
daug nereikalingos informacijos, kuri dažnai 
nepanaudojama, o jeigu naudojama, tai tik 
nustatant atskirus momentinius rodiklius. 
Kasmet nustatomi keli šilumos tiekėjai, kurie 
nebetenkina finansinio stabilumo reikalavimų 
ir jiems gali kilti realių problemų apsirūpinti 
kuru ir kitais ištekliais, būtinais šilumos ga-
mybai užtikrinti, jei sektoriaus reguliavimo ir 
kainodaros principai nepasikeis. Siekiant CŠT 
sektoriaus gyvybingumo, tolesnės plėtros ir 
klimato kaitos švelninimo, būtinas skatina-
mojo reguliavimo principų įtvirtinimas CŠT 
sektoriuje, keičiant Šilumos įstatymo ir iš 
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paslaugas. Tai bene mažiausias santykis 
per pastaruosius dešimtmečius (žr. 23 pav.). 
Mažiausiai skolininkų Šalčininkuose, Rasei-
niuose, Tauragėje, Kretingoje, daugiausiai – 
Akmenėje, Anykščiuose, Šilalėje. Skolų dydis 
per metus smuktelėjo 5 mln. eurų ir metų 
pabaigoje siekė 33 mln. eurų, tam įtakos 
turėjo šilumos kainų pokyčiai ir mažesnės 
patiektos šilumos apimtys. 

Didžiausia problema išlieka socialiniuose 
būstuose gyvenančių vartotojų nemokumas. 
Šios vartotojų grupės įsiskolinimo lygis per 
metus šiek tiek sumažėjo ir 2019 m. pabaigoje 
siekė apie 5,9 mln. Eur, tačiau tai sudaro net 
23 proc. visų buitinių šilumos vartotojų sko-
los, nors tokių vartotojų skaičius vidutiniškai 
siekia tik apie 2–4 proc. Vartotojų skolos di-
dina šilumos tiekimo įmonių sąnaudas, tenka 
imti paskolas pinigų srautams subalansuoti, 
pirkti skolų administravimo ir išieškojimo 
paslaugas, dalyvauti teismuose. Deja, tokios 
išlaidos neįskaičiuojamos į šilumos tiekimo 
sąnaudas, nors skolų išieškojimą apsunkina 
CŠT veiklos specifika – paslaugos tiekimo 
praktiškai negalima nutraukti dėl skolų. 

Pigesnė šiluma, mažesnis šilumos su-
vartojimas lemia mažesnes išlaidas šildymui 
ir karštam vandeniui, taupo valstybės ski-
riamas kompensacijas socialiai remtiniems 
gyventojams. Nuo 2013 metų šios išmokos 
sumažėjo daugiau kaip 3 kar tus: jeigu  
2013 m. buvo 34,1 mln. Eur, tai per 2019 m. –  
10,1 mln. Eur. Atitinkamai kompensacijas 
gavusių šilumos vartotojų skaičius taip pat 
mažėjo: jeigu 2013 m. buvo 219 tūkst. var-
totojų, tai dabar kompensacijos išmokamos 
tik 86 tūkst. namų ūkių. Palyginimui, bendras 
buitinių vartotojų (mokėtojų) skaičius šiuo 
metu yra apie 687 tūkst.

2019 m. CŠT sektoriaus faktinės in-
vesticijos buvo didžiausios nuo 2013 m. 
ir sudarė 99,6 mln. Eur, iš jų daugiausia į 
šilumos perdavimą – 78,8 mln. Eur, į šilu-
mos gamybą – 20,6 mln. Eur, į mažmeninį 
aptarnavimą – 0,2 mln. Eur. 

Atliktos investicijos gerina šildymo prieina-
mumą, patikimumą, teikiamų paslaugų koky-
bę. Tačiau šilumos tiekėjų veiklos rezultatams 
didelę įtaką daro reguliavimo ir kainodaros 
principai. VERT daug dėmesio skiria sąnaudų 
apskaitos detalizavimui ir reguliavimui, tačiau 
nedaug pasistūmėta skatinant šilumos tiekimo 
įmonių aktyvumą ir jų ekonominę motyvaciją 
diegti naujas technologijas, gerinti patikimu-
mą, plėsti rinką ar teikti naujas paslaugas. 
Dabartinis reguliavimas, pagrįstas „neleidimo“, 
„baudimo“, „atėmimo“ ir panašiais principais, 
nebeatitinka susiklosčiusios ekonominės 
situacijos šilumos ūkyje ir turėtų būti iš esmės 
peržiūrėtas. CŠT paslauga turi realiai konku-
ruoti su kitais šildymo būdais, būtina aktyviai 
prisitaikyti prie pastatų renovacijos, diegti 

įvairias inovacijas ir pan. Ir joks reguliatorius 
už įmonę neišspręs šių problemų. Juo labiau 
kad VERT neturi realios atsakomybės už prasto 
reguliavimo pasekmes. 

Dabartiniu 2021–2027 m. ES Struktūri-
nių fondų veiksmų programos rengimo etapu 
yra dėliojamos numatytų prioritetų veiklos. 
Svarbu, kad pagal CŠT sektoriui keliamus 
uždavinius būtų pradėtos kurti kompleksinės 
energetinės sistemos, dėl kurių būtų tiekiama 
ne tik šiluma, bet ir vėsuma, surenkama iš 
vartotojų perteklinė šiluma, kartu generuo-
jama elektra, diegiami išmanieji šilumos 
tinklai, individuali apskaita ir reguliavimas, 
nuotolinis duomenų nuskaitymas, centrali-
zuotai panaudojama atliekinė, perteklinė ar 
saulės energija ją surenkant, akumuliuojant 
ir panaudojant šaltuoju laikotarpiu.

Šalies nacionalinis tikslas – iki 2050 me tų 
visą šilumą gaminti be CO2 išmetimo, tik iš 
atsinaujinančių išteklių – pareikalaus ne tik 
investicijų, bet ir valdžios institucijų suprati-
mo, kuris padėtų sukurti tam palankią CŠT 
ūkio reguliacinę aplinką.

Šilumos tiekimas 2019 metais vyko 
sklandžiai, išvengta bent kiek didesnių su-
trikimų, šildymo sąskaitos stipriai mažėjo, 
ir tai įrodo, kad CŠT sektorius atlieka savo 
misiją, o šilumos tiekimo bendrovėse dirba 
savo sričių profesionalai.
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22 pav. Darbuotojų skaičius šilumos tiekimo įmonėse 2001–2019 metais
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23 pav. Šilumos vartotojų skolos pagal grupes 2012–2019 metais
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24 pav. Faktinės CŠT sektoriaus investicijų apimtys 2013–2019 m.  Šaltinis: VERT.


