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Pagrindiniai centralizuotai tiekiamos ši-
lumos vartotojai yra gyventojai, gyvenantys 
daugiabučiuose namuose, kurie bendroje 
šilumos vartotojų struktūroje sudaro 75 proc. 
(per metus suvartoja 5 002 GWh šilumos). 
Likusią rinkos dalį užima biudžetinės orga
nizacijos – 10 proc. visų vartotojų skaičiaus 
(636 GWh), ir verslo ar pramonės įmonės – 
atitinkamai 15 proc. (1 044 GWh). Iš beveik 
28,3 tūkst. centralizuotai šiluma aprūpinamų 
pastatų 18,4 tūkst. (apie 711 tūkst. butų) yra 
daugiabučiai gyvenamieji namai.

Dėl vyravusių šiltų žiemos orų ir dėl vyks
tančios renovacijos vidutinis metinis šilumos 
suvartojimas gyvenamuosiuose namuose 
2020 metais sumažėjo iki 133 kWh/m2. 

2020 metais buto savininkas šilumos 
poreikiams tipiniuose senos statybos neap
šiltintuose daugiabučiuose, kuriuose gyvena 
dauguma gyventojų, vidutiniškai išleido apie 
0,8 Eur už m2, kokybiškuose daugiabučiuo
se – 0,3 Eur už m2, labai prastos būklės 
daugiabučiuose – 1,2 Eur už m2. 

2020 metų pabaigoje Europos Sąjungos 
statistikos tarnyba „Eurostat“ paskelbė 2019 
metais atlikto tyrimo „Housing in Europe“ 
duomenis apie šalių narių gyvenamąjį būstą. 
Nors dauguma Lietuvos objektyvių statistinių 
rodiklių nesiskiria nuo kaimyninių šalių ar 
net yra geresni, tačiau gyventojų apklausos 
duomenys parodė išskirtinai didelį nepasi
tenkinimą šildymo prieinamumu (išlaidos 

(prieš metus jungėsi 1 056), Kaune – 901 
naujas vartotojas (prieš metus – 271), Klai
pėdoje – 20. Iš mažesnių miestų išsiskiria 
Joniškis – 52 nauji vartotojai, Mažeikiuose 
atsirado 23 nauji vartotojai, Kazlų Rūdoje – 
26, Tauragėje – 20, Molėtuose – 22. Pasi
rinkti centralizuotą šildymo būdą Lietuvos 
gyventojus skatino nukritusi šilumos kaina, 
kuri per aštuonerius metus sumažėjo net 
48 procentais. Didžiausią įtaka tam turėjo 
brangias gamtines dujas pakeitęs gerokai 
pigesnis biokuras. 

Jungtis prie CŠT sistemų skatina ir nauji 
statybos techninio reglamento pakeitimai, 
pagal kuriuos centralizuotas šildymas pri
pažintas energetiškai efektyviu ir nekenks
mingu aplinkai, tinkamas net A++ klasės 
pastatams, kadangi didžioji dalis šilumos 
gaminama iš atsinaujinančių išteklių. Nekil
nojamojo turto vystytojai įvertina, jog iš visų 
šildymo būdų tai saugiausia ir patikimiausia 
technologija, o investicijų ir šilumos kainos 
santykis – pats geriausias.

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS 
ŠILUMOS RINKA IR VARTOTOJAI

Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) 
sektorius Lietuvoje užima daugiau kaip 
50 proc. visos šilumos rinkos, miestuose 
šis santykis yra didesnis – centralizuotai 
šiluma ir karštu vandeniu aprūpinama apie 
70–80 proc. pastatų. Likusi dalis – indivi
dualiai besišildantys vartotojai, daugiausia 
naudojantys gamtinių dujų arba kietojo 
kuro katilus. 

2020 metais Lietuvoje veiklą vykdė 49 
valstybės licenciją turinčios šilumos tiekimo 
įmonės, kurios į tinklus patiekė 8,02 TWh 
šiluminės energijos. CŠT sistemose veikė 
19 nereguliuojamų ir 26 reguliuojami nepri
klausomi šilumos gamintojai (NŠG), iš kurių 
2020 metais buvo nupirkta 38 proc. visos į 
CŠT tinklus patiektos šilumos (4 procentais 
daugiau nei 2019 metais).

2020 m. vidutinė lauko oro temperatūra 
žiemos mėnesiais buvo 2 oC laipsniais 
aukštesnė nei 2019aisiais, tai lėmė, kad 
vartotojams buvo patiekta 6,8 TWh šiluminės 
energijos, arba 5,2 proc. mažiau negu prieš 
metus. Nors gamybos apimtys mažėjo, ta
čiau CŠT klientų skaičius ir toliau augo: 2020 
metais vartotojų skaičius padidėjo 0,7 proc. 
(prisijungė daugiausia buitiniai vartotojai), 
tuo tarpu atsijungė tik 0,02 proc. Kiekvienas 
naujas klientas yra naudingas ir esamiems 
CŠT vartotojams. CŠT sektoriuje svarbus 
masto principas: kuo daugiau klientų – tuo 
mažesnė pastoviųjų sąnaudų dalis tenka 
atskiram vartotojui ir tai mažina galutines 
šilumos kainas.

2020 metais dauguma šilumos tiekėjų 
fiksavo rekordinį naujų klientų skaičių: Vil
niuje prisijungė net 4 061 naujas vartotojas 

LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS 
TIEKIMO SEKTORIAUS 2020 METŲ APŽVALGA

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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1 pav. Centralizuotai tiekiamos šilumos gamyba ir pardavimai 1996–2020 metais

Gyventojai Biudžetinės organizacijos Verslo / pramonės įmonės Kiti vartotojai 
2004 70,5 13,2 8,5 7,8
2005 71,2 11,7 12,5 4,6
2008 %
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vandeniui, elektrai, dujoms, šilumai). Apklau-
soje „Ar būsto paslaugos prieinamos?“ net 
26,7 proc. Lietuvos gyventojų atsakė, kad 
negali būsto palaikyti pakankamai šilto. Tuo 
tarpu Latvijoje analogiškai atsakė 8 proc., o 
Estijoje tik 2,5 proc. gyventojų. Labiau negu 
Lietuvoje nepatenkinti tik Bulgarijos piliečiai 
(30,1 %). Tai nuviliantis rodiklis, įvertinant, 
kad pastaraisiais metais šilumos kainos 
Lietuvoje nuosekliai ir reikšmingai mažėjo. 
Ekspertų nuomone, dalies gyventojų nepa-
sitenkinimą galėjo nulemti didelės šildymo 
sąskaitos ir negerėjanti šildymo kokybė 
atskiruose senos statybos daugiabučiuose. 
Pastatų renovacija vyksta lėtai, o „mažoji“ 
šildymo sistemų renovacija iš esmės net 
neprasidėjo. Atskirų patalpų savininkų pa-
stangos šias problemas spręsti individualiai 
dar labiau išbalansuoja kolektyvinio šildymo 
sistemas daugiabučiuose. Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacija (LŠTA) teikė pasiūlymus 
atsakingoms valstybės įstaigoms, kaip ge-
riau organizuoti renovacijos procesus, tačiau 
pažangos šioje srityje kol kas nedaug.  

Kad būtina tobulinti Daugiabučių namų 
modernizavimo procesą, siekiant efekty-
vesnio ir spartesnio gyvenamųjų pastatų 
atnaujinimo bei didesnio savininkų įsitrau-
kimo į daugiabučių namų modernizavimą, 
parodė 2020 metais atlikto Valstybės kont
rolės audito rezultatai. Pagal Vyriausybės 
patvir tintą Daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programą buvo numa-
tyta iki 2020 metų pabaigos modernizuoti  
4 000 daugiabučių namų, tačiau per visą 
programos laikotarpį (2005–2018 m.) buvo 
atnaujintas tik 2 941 daugiabutis. Valstybės 
kontrolės išvada – vertinant visą daugiausiai 
šiluminės energijos suvartojančių daugia-

bučių skaičių, pagal dabartinius tempus visi 
namai bus modernizuoti tik po šimto metų.

Patį didžiausią poveikį šildymo sąskai-
toms turi atskiro pastato energetinė kokybė. 
Šilumos suvartojimas vienam kvadratiniam 
metrui ploto apšildyti tame pačiame mieste 
gali skirtis iki 10 kartų. Tai tiesiogiai lemia 
ir šildymo sąskaitos dydį. Šilumos suvar-
tojimas 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 
išbalansavimas, papildomi prijungti šildymo 
prietaisai, šilumos punkto automatizavimo 
lygis ir visą šį ūkį prižiūrinčios įmonės ar 
asmens kvalifikacija bei pastangos. 

LŠTA daug kar tų informavo valdžios 
įstaigas apie pastatų energetinio efektyvumo 
skirtumus, apie šildymo sistemų išderinimus 
ir senstančius vamzdynus, apie menką 
pastatų vidaus šildymo sistemų prižiūrėtojų 
kvalifikaciją ir atsakomybės nebuvimą, teikė 

siūlymus šildymo kokybei pagerinti. Deja, 
šildymo ir karšto vandens sistemų sutvarky-
mas ar modernizavimas, kai reikia gauti visų 
savininkų sutikimą atlikti darbus ir patekti į 
kiekvieną butą, yra sunkus uždavinys, kurio 
vengia tiek valdžios įstaigos, tiek ir vidaus 
sistemų prižiūrėtojai ar pastatų valdytojai. Tai 
nuvilia daugiabučių gyventojus, kurie norėtų 
gyventi tvarkinguose, šiuolaikiškai atnaujin-
tuose daugiabučiuose. Akivaizdu, kad būtina 
ieškoti naujų ir efektyvesnių daugiabučių 
priežiūros formų. Tuomet ir sociologiniai 
tyrimai parodytų kitokį rezultatą.   

Pažymėtina, jog 2020 m. Valstybinė 
energetikos reguliavimo taryba (VERT) at-
liko daugiabučių šildymo ir karšto vandens 
sistemų eksploatavimo patikrinimą atitikties 
deklaracijomis. Daugiabučių namų prižiūrė-
tojams ir bendrijoms buvo išsiųstos anketos. 
Patikrinus pateiktas anketas, pažeidimai ar 
neatitikimai reikalavimams nustatyti dau-
giau kaip 47 proc. daugiabučių namų. Ir tai 
tik „popierinis“ patikrinimas. Atlikus fizinį 
šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų 
patikrinimą, kokybės trūkumų būtų rasta 
gerokai daugiau. Vengimą sutvarkyti daugia-
bučių šildymo sistemas ir taupiai bei tolygiai 
šildyti patalpas kol kas lengva pateisinti savi-
ninkų pasyvumu, neorganizuotumu, nenoru 
prisidėti savo lėšomis ar pan. Nepadeda ir 
valstybės politika šioje srityje, kuri nesukuria 
efektyvių mechanizmų daugiabučių priežiūrai 
arba juos tik pablogina.   

Apie 14 proc. daugiabučių vis dar 
naudojasi sovietinio tipo neautomatizuotais 
elevatoriniais šilumos punktais, kurie, esant 
teigiamoms arba artimoms nuliui tempera-
tūroms, mažai reaguoja į klimatines sąlygas, 
todėl tokie pastatai iš dalies perkaitinami. Tai 
gali lemti apie 7–15 proc. didesnį šildymo 
sąskaitos dydį. 
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3 pav. Vidutinis šilumos santykinis suvartojimas (įskaitant karšto vandens ruošimo poreikius) gyvenamuo-
siuose pastatuose Lietuvoje

MMookkėėjjiimmaaii  uužž  ššiilluummąą  sskkiirrttiinnggųų  kkaatteeggoorriijjųų  ddaauuggiiaabbuuččiiuuoossee
2020 m. vidutinė šilumos kaina 44,,33  cctt//kkWWhh  ssuu  PPVVMM

Daugiabučiai, 
suvartojantys 

mažiausiai šilumos 
(naujos statybos, visiškai 

renovuoti kokybiški 
namai)

Daugiabučiai, 
suvartojantys mažai 

arba vidutiniškai 
šilumos 

(naujos statybos, iš dalies 
renovuoti  ir kiti kažkiek 
taupantys šilumą namai)

Daugiabučiai, 
suvartojantys daug 

šilumos 
(seni sovietinės 

statybos, neapšiltinti 
namai)

Daugiabučiai, 
suvartojantys labai 

daug šilumos 
(senos statybos, labai 
prastos būklės namai)

Sunaudojamas 
šilumos kiekis buto 
šildymui per mėnesį

~420 kWh/60m2

~7 kWh/m2
~720 kWh/60m2

~12 kWh/m2
~1080 kWh/60m2

~18 kWh/m2
~1680 kWh/60m2

~28 kWh/m2

Mokėjimai už 
šildymą (Eur per mėn.) ~18 Eur per mėn. ~31 Eur per mėn. ~46 Eur per mėn. ~72 Eur per mėn.

4 pav. Šilumos suvartojimas ir vidutiniai mokėjimai per mėnesį už daugiabučių namų šildymą 
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Iš viso Lietuvos CŠT sistemose 2020 m.  
pabaigoje buvo eksploatuojami 28 447 
šilumos punktai, iš jų 82 proc. – automati-
zuoti (23 557). Likę 4 890 – neautomatizuoti 
elevatoriniai, kurių modernizavimo procesas 
sustojo 2011 m. lapkričio mėn. pakeitus 
Šilumos ūkio įstatymo nuostatas, kai į pa-
grįstas sąnaudas (nustatant šilumos kainą) 
nebebuvo įtraukiamos modernizuotų šilumos 
punktų įrengimo išlaidos. Buvo manoma, 
kad gyventojai perims savo nuosavybėn 
ir savo iniciatyva bei lėšomis atliks vidaus 
sistemų modernizavimo darbus, tačiau taip 
neįvyko. Beveik 46 proc. daugiabučiuose 
įrengtų šilumos punktų vis dar priklauso 
šilumos tiekėjams, kadangi gyventojai jų 
perimti nesutinka. Didžiuosiuose miestuose 
(Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) šilumos tiekėjai 
jų eksploatuoti net negali, už jų priežiūrą 
sudėtinga gauti pajamas, šilumos tiekėjai 
ir kiti vartotojai patiria finansinių nuostolių, 
švaistoma šiluma, kenčia šilumos tiekimo 
efektyvumas ir kokybė, o tai daro žalą vi-
siems šilumos vartotojams. Šis pavyzdys 
rodo, kaip neapgalvoti ir neracionalūs spren-
dimai pridaro žalos. LŠTA daug kartų reika-
lavo keisti šilumos punktų eksploatavimo ir 
modernizavimo tvarką ir teikė Šilumos ūkio 
įstatymo projektus, bet viskas kol kas įstrigę 
teisinėje „pelkėje“ ir dėl pasyvių valdininkų.   

2020 m. Būsto energijos taupymo agen-
tūra (BETA) skelbė kvietimus teikti paraiškas 
pagal Klimato kaitos programos priemonę 
„Daugiabučių namų vidaus šildymo ir 
karšto vandens sistemų modernizavimas“, 
kurios metu gyventojai gali pasikeisti senus 
elevatorinius šilumos punktus į šiuolaikinius 
automatizuotus ir susitvarkyti vidaus siste-
mas. Buvo numatyta 5 mln. Eur paramos 
suma. Tačiau šis procesas vyko ir vyksta 
vangiai. Nors pareiškėjai gali būti ir šilumos 
tiekėjai, tačiau jie paraiškų neteikė dėl nepri-

imtinų organizacinių ir finansavimo sąlygų. 
LŠTA ne kartą kreipėsi į Aplinkos ministeriją, 
siūlydama keisti teisinius neapibrėžtumus, 
sukur ti ekonomines prielaidas projektų 
įgyvendinimui ar suvienodinti finansavimo 
sąlygas su „didžiosios renovacijos“ progra-
mos paramos formomis. 

Lietuvos valstybės strateginio vystymo 
dokumentuose prioritetas teikiamas jau 
įrengtoms centralizuoto šildymo sistemoms, 
kurių modernizavimui ir atsinaujinančių 
išteklių diegimui investuota apie 2 mlrd. Eur. 
Centralizuotai tiekiamai šilumai taikomas 
leng vatinis PVM tarifas, vidutinė šilumos 
kaina yra žemiausia per paskutinįjį dešim-
tmetį. 2020 metais atsinaujinančių išteklių 
dalis šilumos balanse priartėjo prie 75 proc., 
o šiluma iš CŠT tinklų tinka net A++ ener-
getinio efektyvumo pastatams. Būtinos kuo 
platesnės CŠT sistemos efektyviai elektros 
gamybai kogeneracinėse elektrinėse. Deja, 
kai kurie šilumos var totojai nusprendžia 
įsirengti ir alternatyvius šilumos šaltinius, 
nors tam nei technologinio, nei ekonominio 
pagrindo dažniausiai nėra. Saulės kolektoriai 
iš esmės tinkami gaminti šilumą tik karštam 
vandeniui ir tik vasarą, o šilumos siurblių 
efektyvumas žiemą yra labai žemas, todėl 
jų gaminama šiluma dažniausiai brangesnė 
už CŠT sistemų tiekiamą šilumą. Dėl nepa-
tikimos ir nepakankamos šilumos gamybos 
tokie vartotojai paprastai pasilieka prisijungę 
ir prie CŠT sistemų, todėl privalo prisidėti prie 
jų išlaikymo. 

Kol kas tokių var totojų yra mažuma, 
tačiau per Klimato kaitos programą buvo 
skiriama parama, skatinanti atsijungimus nuo 
CŠT sistemų. Pažymėtina, kad didelėje dalyje 
Lietuvos miestų CŠT sistemos tiekia šilumą, 
kuri pagaminta tik iš atsinaujinančių išteklių, 
tuo tarpu šilumos siurbliai naudoja labai 
daug elektros energijos, kurios didžioji dalis 

yra importuojama ir pagaminta naudojant 
iškastinį kurą, o gal net atkeliauja iš nesau-
gios Astravo elektrinės Baltarusijoje. Tokia 
nekorektiška, dubliuojanti ir konkuruojanti 
valstybės pagalba tam pačiam tikslui pasiekti 
nėra nei teisėta, nei racionali. Šilumos varto-
tojai savo lėšas gali investuoti bet kaip, tačiau 
valstybė neturi remti ar skatinti viešųjų lėšų 
švaistymo. 2020 m. rudenį LŠTA apskundė 
Aplinkos ministerijos veiksmus Konkurenci-
jos tarybai dėl CŠT įmonių diskriminavimo 
skirstant paramą. 

2020 m. birželį LR Seimas priėmė 
Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, kuriais 
reglamentuota, kad visi nauji atsiskaitomieji 
šilumos apskaitos prietaisai, skaitikliai ir 
dalikliai butuose įrengiami su nuotoliniu 
nuskaitymu. Taip pat geriamojo vandens 
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, įrengtų 
prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, rod
menis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu 
būdu. Įtvirtintas reikalavimas Savivaldybių 
taryboms ir Valstybinė energetikos regu-
liavimo tarybai užtikrinti, kad būdas, kaip 
yra nuskaitomi atsiskaitomųjų prietaisų 
duomenys, neturėtų įtakos apskaitos prie-
taisų aptarnavimo mokesčio dydžiui. Pagal 
Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą jau 
įrengti skaitikliai ir šilumos dalikliai, kurie nėra 
nuskaitomi nuotoliniu būdu, ne vėliau kaip 
2027 m. sausio 1 d. turės būti pertvarkomi į 
nuotoliniu būdu nuskaitomus prietaisus arba 
tokiais pakeičiami, nebent tai nėra ekono-
miškai efektyvu. Tikimasi, kad šiuolaikiniai 
apskaitos prietaisai su operatyvia rodmenų 
stebėsena paskatins vartotojus labiau do-
mėtis šilumos suvartojimo efektyvumu ir 
jos taupymo galimybėmis. ES Struktūrinių 
fondų 2021–2027 m. laikotarpiu numatoma 
parama šiai veiklos krypčiai.

Šiuo metu visuose pastatų įvadiniuose 
šilumos punktuose sumontuoti 29,4 tūkst. 
apskaitos prietaisų, iš kurių beveik 60 proc. 
turi nuotolinę duomenų nuskaitymo sistemą. 
Iš 19,3 tūkst. daugiabučiuose esančių įvadi-
nių apskaitos prietaisų 13 tūkst. (67 proc.) 
turi nuotolinio nuskaitymo funkciją. Beveik 
visi įvadiniai šilumos apskaitos prietaisai yra 
šilumos tiekimo įmonių nuosavybė. Nuotoli-
nio nuskaitymo prietaisų parodymai, įtraukti į 
bendrąją CŠT sistemų vizualizacijos ir anali-
tikos sistemą, padeda efektyviau organizuoti 
šilumos tiekimo procesą, gerinti paslaugos 
kokybę, laiku užkirsti kelią įvairiems nesklan-
dumams ir atlikti kitas funkcijas. 

Apie 17 proc. CŠT var totojų daugia-
bučiuose turi galimybę patys reguliuoti 
šiluminės energijos var tojimą savo bute. 
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Kasmet tokių daugiabučių, kuriuose įrengti 
individualūs šilumos skaitikliai butuose arba 
sumontuoti šilumos paskirstymo prietaisai 
(dalikliai) ant radiatorių, daugėja: 2014 m. iš 
viso buvo 1 243 tokie daugiabučiai pastatai, 
2019 m. – 2 767 pastatai, o jau 2020 m.– 
3 142, iš kurių 76 proc. buvo įrengtos apskai
tos sistemos, turinčios nuotolinio duomenų 
nuskaitymo funkciją.

Lietuvoje didžiojoje daugumoje dau
giabučių yra taikomas 1asis apsirūpinimo 
karštu vandeniu būdas (kai CŠT įmonė yra 
karšto vandens tiekėja ir perka geriamąjį 
vandenį iš šalto vandens tiekėjo namo įvade 
ar grupiniame šilumos punkte). Iš beveik 
628 tūkst. karšto vandens apskaitos prietai
sų apie 255 tūkst. (41 proc.) turi nuotolinę 
duomenų nuskaitymo funkciją. Dar beveik 
5 tūkst. daugiabučių namų (190 tūkst. butų) 
yra taikomas 2asis apsirūpinimo karštu van
deniu būdas (daugiausia Kauno, Klaipėdos, 
Mažeikių ir kt. miestuose), kur var totojai 
perka šilumą iš šilumos tiekėjo, o vandenį 
iš vandens tiekėjo.

Taikant 1ąjį apsirūpinimo karštu van
deniu būdą, nuperkama gerokai daugiau 
šalto vandens, negu parduodama karšto 
vandens vartotojams. Jeigu 2015 metais dėl 
to CŠT įmonės patyrė ~7 proc. komercinių 
nuostolių tiekiant karštą vandenį, tai 2020 
metais – ~5 proc. (žr. 7 pav.), o tai lėmė 
apie 3 mln. Eur nuostolį. Šį santykį pavyko 
sumažinti karšto vandens tiekėjų (šilumos 
tiekimo įmonių) pastangomis, įvykdant visas 
prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą 
name (butuose ir kitose patalpose buvo 
įrengti nauji karšto vandens skaitikliai vietoje 
esamų arba ten, kur jų nebuvo). 

Dar 2019 metų pradžioje buvo sudaryta 
LRS Energetikos ir darnios plėtros komisijos 
tarpinstitucinė darbo grupė dėl geriamojo 
vandens, karšto vandens ir vartotojų santykių 
reglamentavimo tobulinimo. Aplinkos minis
terija buvo paruošusi Geriamojo vandens 
įstatymo pakeitimo projektą dėl atsiskaitymo 
tvarkos, taikant 2ąjį apsirūpinimo karštu 
vandeniu būdą. Tolimesnis svarstymas buvo 
atidėtas iki bus paskelbti ES Geriamojo van
dens direktyvos pakeitimai, kuriais vandens 
tiekėjai įpareigojami būti atsakingi už vandens 
kokybę. Per 2020 metus situacija karšto 
vandens tiekimo teisinio reguliavimo srityje 
išliko nepakitusi.

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, 
Energetikos ministerija pradėjo ruošti Ši
lumos ūkio įstatymo reformą, kuri tęsiasi 
2021 metais. 

ŠILUMOS GAMYBA

2020 metais CŠT sektorius pagerino dar 
vieną rekordą – 75 proc. šilumai pagaminti 
sunaudoto kuro buvo atsinaujinantis, tai 
beveik 3 proc. daugiau nei prieš metus. 
Biomasė kar tu su vietiniu komunalinių ir 
kitų nepavojingų atliekų kuru lėmė, kad 
kietasis atsinaujinantis kuras pasiekė apie 
79 proc. dalį praėjusių metų CŠT kuro balanse 
(žr. 8 pav.). Pagal šį rodiklį esame tarp lyderių 
ne tik Europoje, bet pasaulyje. Tuo tarpu iš
kastinio importuojamo kuro – gamtinių dujų – 
dalis sumažėjo nuo 23,4 iki 19 proc. Taigi 
centralizuotai tiekiama šiluma ne tik žalioji, 
bet ir iš esmės energetiškai nepriklausoma. 
Net ir nutrūkus importuojamo kuro tiekimui 
iš bet kurios šalies, visa šiluma galėtų 

būti gaminama iš vietinių ar diversifikuotų 
išteklių.  

Pasiektas puikus rezultatas: atliktos 
investicijos sukūrė didžiulę ekonominę nau
dą valstybėje, Lietuvai padeda įgyvendinti 
tarptautinius įsipareigojimus klimato kaitos 
srityje, CO2 leidimų perviršis parduodamas 
kitoms šalims, sumažėjus šilumos kainoms, 
taupomos biudžeto išlaidos, daugiau pinigų 
lieka vartojimui šalies viduje, sukurtos darbo 
vietos Lietuvoje, papildomas biudžetas ir t. t. 
Lietuva tapo pavyzdžiu kitoms pasaulio ša
lims, kaip per trumpą laiką pasiekti energetinę 
nepriklausomybę nuo brangių importuojamų 
gamtinių dujų, keičiant jas biokuru ir kitais 
atsinaujinančiais ištekliais. 

Lietuvoje, kaip ir kitose daug miškų turin
čiose šalyse (Skandinavijos šalyse, Latvijoje, 
Estijoje ir kt.), biokuro gamybai daugiausia 
naudojama iš nuosavų miškų gaunama 
biokuro žaliava (miško kir timo atliekos, 
medienos perdirbimo liekanos, malkinė 
mediena ir pan.). Net ir padidėjęs medienos 
skiedros impor tas iš Baltarusijos, kuris 
įvežamas palyginti nedideliais atstumais iš 
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kaimyninės šalies, neviršijo 30 proc. viso 
Lietuvoje sunaudojamo biokuro. 

Tačiau Europos Komisijos (EK) planai 
ilgainiui mažinti biomasės naudojimą ener
getikos sektoriuje tampa vis aktualesni. 
Europos Sąjungos (ES) Tvaraus finansavimo 
ir taksonomijos paketas brėžia griežtėjančius 
reikalavimus dėl biomasės tvarumo. Remian
tis 2018–2001 direktyvos „Dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją“ 
(RED II) nuostatomis, nuo 2022 m. vidurio 
įsigalios nauji reikalavimai biokurui, naudoja
mam katilinėse ir elektrinėse, kurių nominali 
galia 20 MW ir daugiau (biodujų atveju virš 
2 MW) ir kurių statybai ar modernizavimui 
finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi 
valstybės teikiama finansine parama. Tiek 
biokuro tiekėjai, tiek šilumos ar elektros 
gamintojai turės užtikrinti, kad biomasė ati
tiktų tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažėjimo 
kriterijus. Tai galės padaryti prisijungę prie 
savanoriškų tarptautinių arba nacionalinių 
biokuro sertifikavimo schemų, bus atliekami 
auditai dėl apie kurą teikiamos informacijos 
patikimumo. 

2021 m. planuojama Atsinaujinančių 
energijos išteklių (AEI) direktyvos (RED 
III) ir kitų reglamentų peržiūra, kuriuose 
pagal dabartinę EK poziciją bus bandoma 
siekti biomasės atsisakymo energetikoje. 
2020 metų rudenį pasiekė informacija, kad 
Europos Komisija nori priimti papildomus 
griežtinimus ypač greitai, per kelerius metus. 
Tai neigiamai paveiktų visą biomasės energe
tikos sektorių, biokuro kainas ir tolimesnes 
investavimo galimybes. Buvo išsiųstas 
bendras Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos ir Vengrijos neoficialus pranešimas 
apie biomasės ir bioenergijos aspektus ES 
taksonomijoje. Taip pat metų pabaigoje 

atsakingiems Europos komisarams išsiųsta 
šešių Lietuvoje veikiančių konfederacijų ir 
asociacijų pozicija dėl biomasės energetikos 
svarbos ir galimų grėsmių šį sektorių nepa
matuotai ar nepagrįstai ribojant. LŠTA atskirai 
kreipėsi į Lietuvos deleguotą eurokomisarą 
Virginijų Sinkevičių, prašydama atsižvelgti į 
tai, kad žiemos mėnesiais beveik nėra kuo 
pakeisti biokurą šilumos gamyboje ir kad turi 
būti vertinami atskirų valstybių ypatumai, 
formuojant ES politiką AEI naudojimo srityje.  

Privačiuose namų ūkiuose, neprijung
tuose prie CŠT sistemų, kasmet šiluminės 
energijos gamybai sunaudojama vidutiniškai 
apie 700 tūkst. tne kuro. Tai beveik toks pat 
kuro kiekis, kokį 2020 metais sunaudojo CŠT 
įmonės ir nepriklausomi šilumos gamintojai 
(715 tūkst. tne). Individualiai besišildantys 
vartotojai daugiausia naudoja malkas ir me-
dienos atliekas (72 proc.), gamtines dujas 
(15 proc.) ir kietąjį iškastinį kurą (anglys, 
durpės, briketai) – 8 proc. Kietasis kuras, 
įskaitant malkas, individualiuose katiluose 
deginamas labai neefektyviai – tik apie 
50–70 proc. kuro energetinės vertės pa
verčiama naudinga šilumine energija. Bui
tiniuose įrenginiuose nėra degimo proceso 
valdymo, o dūmai nevalomi, todėl gyve
namoji aplinka labai teršiama kietosiomis 
dalelėmis, smalkėmis, kancerogeniniais 
ir kitais žmonėms bei aplinkai pavojingais 
junginiais. Tuo tarpu smulkintos medienos 
sudeginimas didelės galios kokybiškai 
valdomuose katiluose užtikrina aukštą 
efektyvumą – dažniausiai daugiau kaip 
95 proc. CŠT sistemų katilinėse ir elektrinėse 
kuras deginamas saugiai, dūmai valomi mul
ticiklonuose ar elektrostatiniuose filtruose ir 
išplaunami skruberiuose, todėl į aplinką pa
tenka tik nereikšminga tarša. LŠTA nuosekliai 
pasisako, kad CŠT sistemos būtų plečiamos, 

prijungiant netoliese esančius vartojus, nau
dojančius nekokybišką ir nesaugų kurą. Tam 
turi būti sukuriamos skatinančios priemonės 
tiek šilumos vartotojams, tiek ir tiekėjams.  

2020 metų pabaigoje šilumos tiekimo 
įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų 
(NŠG) naudojami kietąjį kurą deginantys įren
giniai su kondensaciniais ekonomaizeriais 
turėjo bendrą beveik 1 890 MW šiluminę 
galią. Iš jų apie 863 MW įrengti NŠG katili
nėse ir elektrinėse. 

Gavus paramą iš ES 2014–2020 m. 
laikotarpio struktūrinių fondų, metų pradžio
je buvo pradėti eksploatuoti nauji biokurą 
naudojantys įrenginiai Panevėžyje (8 MW) ir 
Klaipėdoje (2 po 8 MW galios biokatilai su 
1,9 MW galios ekonomaizeriais). 2020 metų 
pradžioje darbą pradėjo Kauno kogeneraci
nė jėgainė (26 MWe ir 70 MWš), o metų 
pabaigoje prasidėjo Vilniaus kogeneracinės 
jėgainės (VKJ) 70 MWš galios atliekų degi
nimo bloko bandomosios eksploatacijos / 
derinimo darbai, tiekiant šilumą į Vilniaus 
miesto integruotą CŠT tinklą. Ateityje, už
baigus biokurą deginančių blokų statybas, 
numatoma VKJ galia bus 229 MWš ir 
90 MWe. Strateginis Lietuvos tikslas – ši
lumos gamybai naudoti tik atsinaujinančius 
energijos išteklius. 

2020 metais daugybė įmonių pasirašė 
finansavimo sutartis su Aplinkos projektų 
valdymo agentūra (APVA) pagal Klimato 
kaitos programos priemonę alternatyvių AEI 
technologijų diegimui: absorbcinių šilumos 
siurblių, šilumos saugyklų (akumuliacinių 
talpų), saulės fotovoltinių elektrinių panau
dojimui CŠT sistemose. Iš ES struktūrinių 
fondų 2014–2020 m. paramos laikotarpio 
lėšų patvir tintos subsidijos mažos galios 
biokogeneracinių jėgainių statybai Alytuje, 
Jonavoje, Visagine ir Vilniuje. Efektyviam 
kogeneracinių elektrinių darbui reikia kuo 
didesnių CŠT sistemų. Tuo keliu einant prie 
Kauno miesto CŠT sistemos jungiami prie
miestiniai atskiri vamzdynų tinklai. 

2020 metais šilumos supirkimo iš nepri
klausomų šilumos gamintojų (NŠG) apimtys 
padidėjo iki 38 proc., arba 3 077 GWh, prieš 
metus atitinkamai buvo 34 proc. (2 869 GWh). 
Didžiausios šilumos apimtys perkamos 
Elektrėnuose – čia superkama 97 proc. 
reikalingos šilumos, Klaipėdoje – 71 proc., 
Telšiuose – 67 proc., Kaune – 65 proc. Kai 
kuriuose miestuose visa šiluma perkama iš 
NŠG, pavyzdžiui, Kėdainiuose ir Kupiškyje. 

Kogeneracinėse elektrinėse buvo paga
minta apie 39 proc. visos į CŠT sistemas 
patiektos šilumos (žr. 10 pav.), iš jų 26 proc. 

68,5

52,5

59,1

80,1

72,0
75,5

82,3 83,6
81,7

79,6
77,6 77,0

73,7 74,4 73,1

68,2

61,0

47,0

36,1
33,3

29,3 29,8

23,4

19,0

27,3

44,1

38,1

17,2

22,7

18,7

9,7
5,6

4,2 4,4
4,6

4,1 5,4 4,6
2,7 2,8 2,2 2,5

1,0 0,6 0,4 0,9 0,3 0,61,2 2,0 2,0 2,0
4,0 5,0

7,2
10,0 12,0

14,0
16,2

17,7 19,3 19,3
22,4

27,2

31,9

46,4

58,6
61,9

65,8 65,2

72,1
74,7

1,5 2,2 2,7 2,3 2,6 2,3 2,5 4,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%

Gamtinės dujos Mazutas AEI Komunalinės atliekos Kitas kuras

8 pav. Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje 1997–2020 metais



ÐILUMINË TECHNIKA

2021 m. Nr. 2 (Nr. 82)8

pagamino šilumos tiekimo įmonių kogene
racinės elektrinės ir 13 proc. nepriklausomų 
šilumos gamintojų valdomos kogeneracinės 
elektrinės.

Per ataskaitinius metus į nacionalinį 
tinklą patiektas elektros energijos kiekis iš 
CŠT kogeneracinių jėgainių padidėjo 7 proc.: 
nuo 374 GWh iki 402 GWh (žr. 11 pav.). 
2020 m. pabaigoje CŠT sektoriuje veikė 19 
biokogeneracinių elektrinių, kurių bendra 
instaliuota elektros generavimo galia sudarė 
131 MW (2013 m. buvo 68 MW), o šilumos 
galia – 408 MW. 

Didelio naudingumo biokuro kogene-
racijos skatinimas – vienas svarbiausių 
Nacionalinio energetikos ir klimato srities 
veiksmų plano 2021–2030 m. uždavinių. 
Kogeneracinių elektrinių rekonstrukcija ir 
statyba yra svarbi, kad būtų pasiekti nacio
naliniai energetikos tikslai 2030 metais. CŠT 
sektoriuje 90 proc. šilumos būtų pagaminta 
iš atsinaujinančių energijos išteklių, o šalyje 
būtų generuojama ne mažiau kaip 70 proc. 
suvartojamos elektros energijos. 

ES struktūrinių fondų 2021–2027 m. 
laikotarpiu numatyta ir toliau prioritetą skirti 
nedidelės galios biokuro kogeneracinių 
jėgainių statyboms. 

Didėjant naujų efektyviai biokurą nau
dojančių įrenginių skaičiui Lietuvos CŠT 
sektoriuje, mažėja bendrosios lyginamosios 
pirminio kuro sąnaudos energijos vienetui 
pagaminti. Ataskaitiniais metais šis rodiklis 
sumažėjo iki 89,3 kg.n.e/MWh. Tai ne tik 
mažina šilumos kainas, bet ir reikšmingai 
gerina bendrąjį CŠT sektoriaus energetinį 
efektyvumą (žr. 12 pav.). 

Nestabilus ir neadekvatus reguliavimas, 
neapibrėžtas NŠG statusas ir panašios 
priežastys lemia, kad CŠT sistemose vis 
dar palaikomi dideli pertekliniai įrenginiai. 
Bendroji įrengtoji šilumos gamybos įrenginių 
galia per pastaruosius 5 metus sumažėjo 
apie 20 proc. nuo 10 000 MW (2015 m.) iki 

beveik 7 900 MW (2020 m.), tačiau tai vis 
dar indikuoja apie perteklinius įrenginius, 
kadangi maksimalus CŠT sistemų galios 
poreikis šildymo sezono metu siekia 2 500–
2 800 MW. Vasaros metu vidutinis sistemų 
apkrovimas yra 380 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 panau
dojant ir optimizuojant šilumos gamybos 
įrenginius, Lietuvoje priimtas konkurencijos 
„pilnais kaštais“ modelis tiesiog skatina per
sidalyti šilumos gamybos pajamas, visiškai 
nevertinant ilgalaikio suminio mažiausiųjų 
sąnaudų principo, neatsižvelgiant į CŠT 
sistemos poreikius, o pasekmė – pertekliniai 
įrenginiai, kurių išlaikymui sunkiai surenka
ma lėšų. Kartu didelė dalis lėšų, sumokėtų 
už išorinių investuotojų pagamintą šilumą, 
iškeliauja į kitas šalis ir niekaip neprisideda 
prie CŠT infrastruktūros vystymo ir gerovės 
kūrimo Lietuvos miestuose. Nevienodas 
reguliuojamų ir nereguliuojamų šilumos 

gamintojų juridinis ir ekonominis statusas 
lemia, kad savivaldybių įmonėms tenka atsa
komybė ir prievolė teikti pigią viešąją šildymo 
paslaugą, o išoriniai investuotojai rūpinasi tik 
savo pelnais. Realios konkurencijos šilumos 
gamyboje nėra, kol nėra šilumos gamintojų 
per tekliaus. Jiems atsiradus, pavyzdžiui, 
Kaune, ir neuždirbant pageidaujamo pelno, 
siekiama pakeisti reguliuojamos konkurenci
jos modelį. LŠTA kritikavo tokią „konkuren
ciją“, kuri neduoda realios naudos šilumos 
vartotojams. 

Įsibėgėjus šildymo sezonui, aplinkos 
oro kokybė kiekvienais metais ypač prastėja 
tada, kai gyventojai pradeda šildytis indivi
dualiai. Didžiausias užterštumo padidėjimas 
jaučiamas termometrų stulpeliams leidžiantis 
žemyn, esant ramiems, nevėjuotiems orams, 
kai teršalai sunkiau išsisklaido, kaupiasi 
vienoje teritorijoje. Individualių namų keliama 
tarša, kietojo kuro naudojimas yra įvardija
mas kaip vienas didžiausių oro taršos šaltinių 
mieste. Tuo tarpu stambios CŠT katilinės ir 
elektrinės net ir kietąjį kurą sudegina labai ko
kybiškai, čia įrengti sudėtingi degimo proceso 

Gamtinės dujos
19,0 %

Biokuras 
74,7 %

Komunalinės ir kitos 
nepavojingos 

atliekos
4,0 %

Mazutas
0,6 %

Kitas kuras
1,7 %

- Mediena ir jos atliekos, biologiškai skaidi dalis 
komunalinėse atliekose 530 167 t.n.e (74,0 %)
- Šiaudai 1 964 t.n.e (0,3 %)
- Biodujos, grūdinės atliekos 2 642 t.n.e (0,4 %)

9 pav. Kuro, sunaudoto centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje 2020 metais, 
sudėtis

ŠT įmonių katilinės; 
2 846; 36 %

ŠT įmonių 
kogeneracinės 

elektrinės; 2 085; 
26 %

NŠG katilinės; 2 026; 
25 %

NŠG kogeneracinės 
elektrinės; 1 051; 

13 %

10 pav. Šilumos gamybos struktūra 2020 metais
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11 pav. Kogeneracinių elektrinių, veikiančių CŠT sistemose, pagamintos elektros kiekiai Lietuvos elektros 
energijos gamybos ir vartojimo balanse
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nepriklausomybės strategija, Nacionalinis 
energetikos ir klimato srities veiksmų pla
nas) numato, kad per ateinantį dešimtmetį 
biokuras išliks svarbiausiu šilumos gamybos 
energijos ištekliu. Nuo 2000 m. CO2 emisijų 
kiekis CŠT sektoriuje sumažėjo daugiau kaip 
70 proc. (žr. 15 pav.).

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. 

2020 metais CŠT sektoriuje CO2 emi-
sijų kiekis vienai GWh šilumos pagaminti 
siekė apie 70 (tonų CO2/GWh). Prieš 
2 dešimtmečius šis santykis buvo net 
290 tonų CO2/GWh. Lietuvos nacionalinėje 
energetinės nepriklausomybės strategijoje 
numatytas siekis, kad 2050 metais visa 
centralizuotai tiekiama šiluma turi būti 
pagaminta be CO2 išmetimų. 

Plačiau naudojant biokurą, didėja ir su
sidarančių pelenų kiekiai. Per pastaruosius 
6 metus vien CŠT įmonių nuosavose kati
linėse ir kogeneracinėse elektrinėse biope
lenų apimtys išaugo nuo 15,4 tūkst. tonų 
(2014 m.) iki 20,7 tūkst. tonų (2020 m.). 
Daugiau nei pusė susidariusių pelenų yra 
atiduodami atliekų tvarkytojui (54 proc.) 
arba tiesiog pašalinami sąvar tynuose 
(18 proc.), nes toks atliekų tvarkymo būdas 
yra pigiausias paslaugų pirkimo požiūriu, ta
čiau tikrai ne pigiausias valstybei dėl antrinių 
pasekmių (sąvartynų problematika, aplinkos 
tarša ir t. t.).
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12 pav. Lyginamosios pirminio kuro sąnaudos šilumos tiekimo sektoriuje 1996–2020 metais

13 pav. Pramoninių ir buitinių kietojo kuro katilų skleidžiamos taršos palyginimas 

Kietos dalelės 
2,14 %

CO
79,53 %

NOx
15,35 %

SO2
2,78 %

Kiti teršalai
0,19 %

14 pav. Lietuvos šilumos tiekimo įmonių išmetamų 
teršalų struktūra 2020 metais

valdymo ir dūmų valymo įrenginiai – taip 
užtikrinami patys aukščiausi aplinkosauginiai 
reikalavimai (žr. 13 pav.). Pažymėtina, kad 
energetikos objektų taršos lygį reglamentuoja 
tiek ES, tiek nacionaliniai teisės aktai, jų laiky
mąsi kontroliuoja valstybės įstaigos – nuolat 
tikrinama, kad oro kokybė būtų gera ir ribinės 
vertės nebūtų viršijamos. Ne vienerius metus 
pastebima, kad individualiai besišildantys 
gyventojai linkę kūrenti ir aplinkai pavojin
giausias atliekas – baldus, drabužius, tekstilę 
ar plastiką, kurioms visiškai sudegti trukdo 
per žema temperatūra. Gyvenamųjų namų 
kaminai neturi filtrų, todėl į aplinką patenka 
itin kenksmingos medžiagos, kurias skleidžia 
ne tik deginamos chemiškai apdorotos ar 
dažytos atliekos, bet ir paprastos malkos, 
nes jos dažnai deginamos su oro (deguo
nies) trūkumu – o tai reiškia, kad smilksta 
kaip didelė cigaretė. Į aplinką patekusiais 
teršalais (žr. 13 pav.) pirmiausia kvėpuoja 
patys gyventojai ir jų kaimynai. Po deginimo 
likę pelenai, kuriuose yra toksinių elementų, 
sunkiųjų metalų, kancerogenų, gali būti išne
šiojami vėjo į kitas gyvenamąsias zonas arba 
dažnai jie tiesiog paskleidžiami aplinkoje. 

Aplinkos ministerija 2019 metais patvir
tintame Nacionalinės oro taršos mažinimo 

plane iškėlė labai aiškų uždavinį sumažinti 
taršą smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis, 
didžiausią dėmesį skiriant taršos sumažinimui 
iš namų ūkių. Tam tikslui numatyta priemonė 
skatinti namų ūkius jungtis prie CŠT sistemų. 
Taip pat iš LAAIF programos lėšų 2020 me
tais paskelbti pirmieji kvietimai gauti paramą 
vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių 
modernizavimui ar keitimui siekiant atitikti 
naujus oro taršos reikalavimus. Nauji taršos 
standartai įsigalios: 1–5 MW įrenginiams – 
nuo 2024 m., 5–50 MW įrenginiams – 
nuo 2022 m. 

Lietuvos CŠT įmonių 2020 metais išmes
tų teršalų santykinėje struktūroje (žr. 14 pav.) 
didžiausią dalį sudarė anglies monoksidas 
(80 proc.). Pažymėtina, kad absoliutūs CO 
išmetimo kiekiai yra minimalūs, nes dau
gumoje didesnės galios katilų sumontuoti 
prietaisai, nuolat sekantys CO koncentraciją 
išmetamuose dūmuose. Tokie katilai turi 
technologines galimybes operatyviai valdyti 
degimo procesą ir palaikyti minimalų teršalų 
lygį. Tuo tarpu buitinių katilų naudotojai net 
nežino savo taršos lygio. 

Lietuvoje nacionaliniai šilumos ūkio 
sektoriaus politikos planavimo ir strategi
niai dokumentai (Nacionalinės energetikos 
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2020 metais 24 proc. bendro pelenų 
kiekio buvo panaudoti civilinėje inžineri-
joje, daugiausia vietinės reikšmės kelių 
tiesimui ar tvarkymui, dar 4 proc. – žemės 
ūkyje. 

ŠILUMOS PERDAVIMAS

Šilumos tiekimas 2020 metais vyko 
sklandžiai, išvengta bent kiek didesnių su-
trikimų, šildymo sąskaitos ryškiai mažėjo. 
Tai įrodo, kad CŠT sektorius atlieka savo 
misiją. 2020 metais modernizuota apie  
60 km trasų. Papildomai įrengta 26 km naujų 
dvigubų vamzdynų (trasų). Jie daugiausiai 
skirti prijungti naujus vartotojus. 

Šiuo metu bendras CŠT trasų ilgis siekia 
apie 2 925 km, įskaitant ir ne šilumos tie-
kėjų valdomus ruožus. Apie 138 km trasų  
(5 proc.), naudojamų šilumos perdavimui, 
vis dar yra bešeimininkiai arba priklauso 
kitiems savininkams. Tai reiškia, kad šilumos 
tiekėjas, nevaldydamas šių tinklų, privalo 

šilumą patiekti vartotojams patikimai ir ma-
žiausiomis sąnaudomis.

2020 metais, perduodant šilumą var-
totojams, vamzdynuose prarasta apie  
1 203 GWh šilumos, tai sudarė 15 proc. 
į CŠT tinklus patiekto šilumos kiekio  
(žr. 19 pav.). Pasinaudojant ES 2014–2020 me
tų struktūrine parama ir įgyvendinus visus 

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

Iki 2020 metų Lietuvoje apie 42 proc. 
vamzdynų pakeisti į naujo tipo pramoni-
niu būdu iš anksto izoliuotus bekanalius 
vamzdžius, tačiau dar tiek pat yra (apie  
41 proc.) senųjų vamzdžių, sumontuotų 
prob leminiuose nepraeinamuose kanaluose  
(žr. 20 pav.), kurie nutiesti dar sovietiniu 
laikotarpiu 1960–1990 metais. Ekonominiu 
požiūriu vamzdynų keitimas lėtai atsiperka 
dėl santykinai mažos šilumos nuostolių 
finansinės vertės, kai pereita į žemesnės 
temperatūros taupius režimus, o šiluma 
gaminama iš nebrangaus vietinio biokuro. 
Įvertinus, kad naujajame 2021–2027 m. ES 
finansavimo laikotarpyje naujų vamzdynų 
pakeitimui ir įrengimui parama nebeplanuo-
jama, šilumos tiekėjai turės ieškoti būdų ir 
pradėt taikyti kitas technologijas vamzdynų 
ilgaamžiškumui ir patikimumui užtikrinti. 

Skandinavų patirtis rodo, kad tikslinga 
daugiau investuoti į vamzdynų stebėsenos 
technologijas, kadangi jos padeda planuoti 
vamzdžių keitimo grafiką ir taip optimizuoti in-
vesticijas į CŠT tinklus. Remiantis skandina-
vų prognozėmis, gerai prižiūrimi ir žemesnėje 
temperatūroje eksploatuojami vamzdžiai gali 
būti naudojami ne vieną dešimtmetį.

Investicijos į vamzdynų modernizavimą ir 
plėtrą sukuria didžiulę socialinęekonominę 
netiesioginę naudą dėl oro taršos ir sergamu-
mo sumažėjimo, dėl platesnio atsinaujinan-
čio ir 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. 
2020 metais buvo organizuota daug pasitari-
mų ir konferencijų, skirtų naujoms vamzdynų 
stebėsenos ir remonto technologijoms ap-
tarti. Juose savo patirtį ir paslaugas pristatė 
įvairių šalių ekspertai bei paslaugų tiekėjai. 

ŠILUMOS KAINOS IR CŠT 
SEKTORIAUS EKONOMIKA

2020 metais Lietuvos CŠT paslaugų 
vartotojai turėjo pačią mažiausią vidutinę 
šilumos kainą nuo 2006 metų – 39,7 Eur 
už MWh be PVM. Žvelgiant į kainų diagramą 
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15 pav. CO2 emisijų kitimas ir prognozė Lietuvos CŠT sektoriuje

16 pav. Anglies dvideginio emisijų ir pagamintos šilumos kiekio santykis

Pašalinta 
sąvartyne; 3 617; 

18 %

Perduota atliekų 
tvarkytojui; 

10 840; 54 %

Panaudota 
    žemės 

ūkyje; 833; 4 %

Panaudota 
tiesiant kelius ir 

civilinėje 
inžinerijoje; 4 805; 

24 %

17 pav. Susidariusio medienos kuro pelenų šalini-
mas 2020 metais
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Statistiniai duomenys rodo vis mažėjantį dar
buotojų skaičių (žr. 23 pav.) CŠT sektoriuje. 
Automatizuojant ir skaitmenizuojant šilumos 
tiekimo veiklą, reikia mažiau darbuotojų, dau
giau paslaugų perkama rinkoje, tačiau VERT, 
nustatydama bazines šilumos kainas, vertina 
darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimą, 
kontroliuoja įvairias atskiras sąnaudų eilutes 
ir rodiklius, tačiau mažai atsižvelgia į galutinį 
veiklos rezultatą, o tai neskatina įmonių kryp
tingai ir inovatyviai planuoti savo veiklą. At
sižvelgdama į kritiką, VERT parengė Šilumos 
kainų nustatymo metodikos pakeitimus, kurie 
turėtų sumažinti atskirų rodiklių reguliavimą, 
o labiau vertinti galutinį sąnaudų lygį ir anali
zuoti galimas to priežastis. Tikimasi, kad šie 
pokyčiai bus racionalūs, taip pat sumažins 
administracinę naštą tiek šilumos tiekėjams, 
tiek ir pačiai VERT.  

2020 m. šalyje paskelbus karantino 
sąlygas, CŠT įmonės ieškojo būdų, kaip 
užtikrinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų 
atliekamų funkcijų tęstinumą (pvz., katilinių 
operatorių, dispečerių), jeigu nuolatinis spe
cialistas susirgtų ir įmonė neturėtų pakaitinio 
personalo. Dėl to ypač buvo sunerimę mažų 
miestų šilumos tiekėjai. Buvo ruošiamasi 
tokios paslaugos gavimo / teikimo, atsa
komybės ir apmokėjimo proceso įteisinimo 
darbuotojų nuomos sutartimis tarp įmonių. 
Organizuotos teisinės konsultacijos įmonių 
personalo specialistams. 

Nepaisant labai žemų šilumos kainų 
2020 metais, vis dar išlieka svarbi problema – 
var totojų skolos. Šildymo sezono metu 
didžiausios skolų apimtys paprastai būna 
šalčiausiais žiemos mėnesiais, o vėliau 
mažėja. 2020 metais apie 11 proc. šilumos 
vartotojų pavėluotai atsiskaitė už suteiktas 
paslaugas. Tai mažiausias santykis per 
pastaruosius dešimtmečius (žr. 23 pav.). 
Mažiausiai skolininkų yra Šalčininkuose, 
Raseiniuose, Tauragėje, Kretingoje, daugiau
sia – Akmenėje, Anykščiuose, Šilalėje. Skolų 
dydis per metus smuktelėjo 5 mln. eurų ir 
metų pabaigoje siekė 28 mln. Eur. Tam įtakos 
turėjo žemos šilumos kainos ir mažesnės 
patiektos šilumos apimtys. 

Pažymėtina, jog 2020 m. pradžioje pa
skelbus karantiną, ryškaus vartotojų įsisko
linimo šuolio taip pat nebuvo užfiksuota. Ši
lumos tiekėjai, siekdami padėti vartotojams, 
susidūrusiems su finansiniais sunkumais, 
sudarė galimybes laikinai atidėti mokėjimus 
už paslaugas. Taip pat viso karantino laikotar
piu klientams nebuvo taikomi delspinigiai už 
pavėluotai apmokėtas paslaugas ir nesiimta 
veiksmų skoloms išieškoti.
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18 pav. Šilumos tinklų bendrasis ilgis, pakeitimas ir naujų vamzdynų įrengimas 2003–2020 metais
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19 pav. Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose 1996–2020 metais

(žr. 21 pav.), didžiausia kaina Lietuvoje buvo 
2012 metais, kai siekė 76,6 Eur už MWh. Per 
aštuonerius metus vidutinė šilumos kaina 
sumažėjo 48 proc. 

Mažiausia šiluma 2020 metais kainavo 
Kaune, Utenoje, Vilniuje, Šiauliuose, Šilu
tėje, Klaipėdoje (apie 35–42 Eur už MWh), 
o daugiausia – Biržuose (apie 80 Eur už 
MWh). Kai kuriuose mažesniuose miestuose 
vykstanti didelio masto pastatų renovacija ir 
susiję šilumos pardavimų mažėjimai paau
gina vienanarę šilumos kainą dėl santykinai 
padidėjusios pastoviosios dedamosios. 
Tačiau sąskaitų dydis renovuotose namuose 
reikšmingai sumažėja. 

Biokuras ir gamtinės dujos 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 27 proc. ir 
2020 metais siekė 118,7 Eur už tne. Gamtinių 
dujų kaina išliko apie 2–3 kartus didesnė. 
Šalies nacionalinis tikslas – iki 2050 metų 
visą šilumą gaminti be CO2 išmetimo, tik iš 

Bekanaliai 
vamzdžiai

42 %

Nepraeinami 
kanalai

41 %

Techniniai 
koridoriai

15 %

Orinė trasa
2 %

20 pav. CŠT vamzdynų technologiniai tipai 
2020 metais

atsinaujinančių išteklių – pareikalaus ne tik 
naujų investicijų, bet ir valdžios institucijų 
supratimo, kuris padėtų sukurti tam palankią 
CŠT ūkio reguliacinę aplinką.

CŠT veikiančioms įmonėms visuomet 
reikia aukštos kvalifikacijos specialistų, 
juolab dabar, kai šioje srityje vykdomi vis 
inovatyvesni ir ambicingesni projektai. 
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21 pav. Vidutinės centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM) Lietuvoje
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22 pav. Darbuotojų skaičius šilumos tiekimo įmonėse 2001–2020 metais
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23 pav. Šilumos vartotojų skolos pagal grupes 2012–2020 metais

Įsisenėjusi problema išlieka savivaldybių 
ir socialiniuose būstuose gyvenančių var
totojų nemokumas. Šios vartotojų grupės 
įsiskolinimo lygis per metus sumažėjo ir 
2020 m. pabaigoje siekė apie 4,4 mln. Eur, 
tačiau tai sudaro apie 18 proc. visų buitinių 
šilumos vartotojų skolos, nors tokių vartotojų 
skaičius vidutiniškai siekia tik apie 2–4 proc. 
Galiojantis teisinis reglamentavimas formaliai 
numato socialinio būsto nuomininkų skolų iš
ieškojimo mechanizmą, bet ilgametė patirtis 
ir skolų dydis liudija, kad dabartinis regulia
vimas neskatina šios kategorijos vartotojų 
laiku atsiskaityti už šilumą ir karštą vandenį, 
todėl tobulintinas.

Pastaraisiais metais šilumos tiekimo 
įmonės dėjo daug pastangų keičiantis 
informacija ir kitaip bendradarbiaujant su 
savivaldybių administracijomis – sudaromos 
sutartys dėl duomenų apie nuomininkus, 
nuomos laikotarpius ir kitos svarbios infor

macijos teikimo, šių sutarčių pagrindu savi
valdybėms teikiami duomenys apie skolin gus 
nuomininkus, siūloma inicijuoti nuomos sutar
čių su didžiausiais skolininkais nutraukimą, 
bendromis pastangomis sugriežtintas mo
kesčių administravimas, klausimai spren
džiami nedelsiant. Dalyvaujant savivaldybių 
administracijų atstovams, vykdomas karšto 
vandens pristatymo sustabdymas į nuomi
ninkų butus, kontaktuojama su socialinių 
paslaugų centrais, savivaldybės aktyviai 
domisi nuomininkų atsiskaitymais, inicijuoja 
atskirų nuomininkų iškeldinimą. 

Dėl minėtų priemonių, kurioms dedamos 
didelės pastangos, pavyko pagerinti nuomi
ninkų atsiskaitymą, tačiau akivaizdu, jog jų 
nepakanka, kad skolos dar labiau mažėtų, 
nes dalis nuomininkų piktnaudžiauja esamu 
teisiniu reguliavimu, ieškodami teisinių 
spragų. 2020 m. rudenį LŠTA parengė teisės 
aktų paketą, numatantį subsidiarią savivaldy

bės, kaip būsto savininkės, atsakomybę už 
savivaldybių (socialinio) būsto nuomininkų 
skolas ir trišalių sutarčių tarp nuomininko, 
savininko (savivaldybių) ir CŠT įmonių 
privalomumą, derino poziciją šiuo klausimu 
su Lietuvos savivaldybių asociacija. Toli
mesnis šio klausimo sprendimas tęsiamas 
2021 metais. 

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 5 kar tus: jeigu 
2013 m. buvo 34,1 mln. Eur, tai per 2020 m. – 
5,8 mln. Eur. Kompensacijas gavusių šilu
mos vartotojų skaičius taip pat mažėjo: jeigu 
2013 m. buvo 219 tūkst. vartotojų, tai dabar 
kompensacijos išmokamos tik 81 tūkst. 
namų ūkių. Palyginimui, bendras buitinių 
vartotojų (mokėtojų) skaičius šiuo metu yra 
apie 691 tūkst.

2020 m. CŠT sektoriaus faktinės investi
cijos buvo mažesnės nei prieš metus ir siekė 
63,1 mln. Eur, iš jų daugiausia į šilumos per
davimą – 47,2 mln. Eur, į šilumos gamybą – 
15,7 mln. Eur, į mažmeninį aptarnavimą – 
0,3 mln. Eur. 

Atliktos investicijos gerina šildymo 
prieinamumą, patikimumą, teikiamų pas
laugų kokybę. 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 patikimumą, plėsti 
rinką ar teikti naujas paslaugas. Dabartinis 
reguliavimas, pagrįstas „neleidimo“, „bau
dimo“, „atėmimo“ ir panašiais principais, 
nebeatitinka susiklosčiusios ekonominės si
tuacijos šilumos ūkyje ir turėtų būti iš esmės 
peržiūrėtas. CŠT paslauga realiai konkuruoja 
su kitais šildymo būdais, todėl būtina aktyviai 
prisitaikyti prie pastatų renovacijos, diegti 
įvairias inovacijas ir pan. Ir joks reguliatorius 
už įmonę neišspręs šių problemų. 

2020 metais toliau vyko pasirengimas 
2021–2027 m. ES fondų investicijoms ener
getikos sektoriuje. Iš numatytų 529 mln. Eur 
CŠT sektoriui planuojama skirti 102 mln. Eur. 
Pagal numatytas kryptis turėtų būti kuria
mos kompleksinės energetinės sistemos, 
kuriomis būtų tiekiama ne tik šiluma, bet ir 
vėsuma, surenkama iš vartotojų perteklinė 
šiluma, kar tu generuojama elektra. CŠT 
vamzdynų efektyvinimas, jų pritaikymas 



ÐILUMINË TECHNIKA

2021 m. Nr. 2 (Nr. 82) 13

žemesnės temperatūros darbo režimams, 
išmanieji šilumos tinklai, įvadinės šilumos ir 
karšto vandens apskaitos prietaisai, turintys 
nuotolinio duomenų nuskaitymo funkciją, 
biokogeneracinės jėgainės, atliekinės, per
teklinės ar saulės energijos centralizuotas 
panaudojimas ją surenkant, akumuliuojant 
ir panaudojant šaltuoju laikotarpiu, ir pan. – 
visos šios technologijos jau tampa įprasta 
praktika kaimyninėse šalyse. Šiuo keliu 
pradeda eiti ir Lietuvos šilumos tiekėjai. 

LIETUVOS CŠT SEKTORIAUS 
2020 M. AKTUALIJOS

Nors gyventojai gali džiaugtis vis mažė
jančiomis šildymo kainomis, tačiau daugy
bėje CŠT įmonių susidarė sunki finansinė 
padėtis, kurią lėmė taikomas reguliavimo ir 
kainodaros nekorektiškumas, labai išryškė
jęs, esant santykinai šiltai žiemai ir atsiradus 
skirtingo juridinio statuso šilumos gaminto-
jams. Tarp tokių problemų paminėtinos: 

• atsiskaitant už suvartotą šiluminę energiją 
taikoma vienanarė kaina lemia, kad dėl 
ypač šiltų pastarųjų žiemų reikšmingai 
nesurenkamos ir nepadengiamos vals-
tybės nustatytos veiklos sąnaudos;

• daug faktinių ir neišvengiamų išlaidų 
pripažįstamos nepagrįstomis ir neįskai-
čiuojamos į šilumos kainas, nors jų 
sumažinimui nėra ekonomiškai pagrįstų 
sprendimų;

• dėl prieštaringo teisinio reglamentavimo 
(pavyzdžiui, gyventojų neperimamų 
šilumos punktų sąnaudos), dėl dažnai 
vėluojančio šilumos kainų nustatymo ir 
perskaičiavimo, dėl kainodaroje naudoja
mų pasenusių sąnaudų rodiklių atsiranda 
neišvengiami finansiniai nuostoliai, 
kurių niekas nekompensuoja; 

• baigiantis sovietinių laikų tur to buhal
teriniam nusidėvėjimui, reguliuojamose 
šilumos kainose radikaliai sumažėjo 
įskaičiuotos nusidėvėjimo sąnaudos 
ir atitinkamai reguliuojama investi-

cijų grąža – tai yra finansiniai ištekliai, 
kurie buvo naudojami investicinėms ir 
eksploatacinėms sąnaudoms apmokėti, 
kofinansuoti, įvairiems neišvengiamiems 
nuostoliams kompensuoti ir pan.;

• reguliuojamos šilumos tiekimo įmonės, 
skirtingai nei tradicinio verslo subjektai, 
neturi galimybių kaupti finansinius re-
zervus, vienintelis šaltinis – einamosios 
vartotojų įmokos; 

• CŠT sistemose, kur veikia nepriklausomi 
šilumos gamintojai (NŠG), už perkamą ši
lumą, kaip ir už biokurą, reikia atsiskaityti 
nedelsiant, kai tuo tarpu iš šilumos var
totojų gaunamos pajamos stipriai vėluoja; 

• didelę dalį šilumos gamybos pajamų 
perimant nepriklausomiems šilumos 
gamintojams (NŠG), mažėja pajamos, 
būtinos reguliuojamos veiklos vykdy-
mui ir investicijų apmokėjimui, mažėja 
veikloje naudojamo turto vertė (užstato 
galimybės), tad skolinimosi sąlygos tik 
prastėja; 

• dėl minėtų priežasčių ir dėl veiklos sezo
niškumo šilumos tiekėjai priversti skolintis 
apyvartinių lėšų, tačiau jų aptarnavimo 
sąnaudos neįtraukiamos į šilumos 
kainas, o tai kelia finansinių įstaigų 
nepasitikėjimą ir brangina jų skolinimosi 
sąnaudas. Kai kurioms įmonėms sunku 
gauti netgi trumpalaikių paskolų; 

• išoriniai investuotojai (NŠG) neprisideda 
prie reguliuojamos veiklos patikimumo 
ar efektyvumo didinimo. Nereguliuojami 
NŠG gali gauti didelius nereguliuojamus 
pelnus, tačiau niekaip neprisideda spren
džiant šilumos tiekimo problemas.
Kasmet VERT nustato po keletą šilumos 

tiekėjų, kurie nebetenkina finansinio sta
bilumo reikalavimų ir jiems gali kilti realių 
problemų apsirūpinti kuru ir kitais ištekliais, 
būtinais šilumos gamybai užtikrinti, jei sek
toriaus reguliavimo ir kainodaros principai 
nepasikeis. 

2020 metais pradėta rengti nauja Šilu
mos ūkio įstatymo koncepcija. Tikimasi, kad 
valdžios institucijos atsižvelgs į siūlymus 
dėl esminių reformų (kainodaros pokyčių, 
santykių su NŠG, pastatų vidaus šildymo ir 
karšto vandens sistemų priežiūros pakeiti
mų, apskaitos prietaisų įrengimo, rodmenų 
surinkimo ir sąnaudų padengimo, šilumos 
punktų nuosavybės ir kitų klausimų) ir bus 
sprendžiamos pagrindinės problemos CŠT 
sektoriui pereinant nuo komandinio regulia
vimo prie aktyvios konkurencijos dėl varto
tojų ir dėl naujų paslaugų teikimo, įtvirtinant 
skatinamojo reguliavimo principus.
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24 pav. Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunantiems vartotojams
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25 pav. Faktinės CŠT sektoriaus investicijų apimtys 2013–2020 m.
Šaltinis: VERT


