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LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO 

SEKTORIAUS 2021 METŲ APŽVALGA 

 

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS RINKA IR VARTOTOJAI 

 

2021-ieji metai centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektoriuje buvo permainingi ir sudėtingi: 

besitęsianti koronaviruso pandemija, rudenį prasidėjusi gamtinių dujų ir bendroji energetinė krizė bei 

kiti  susiję iššūkiai. Nepaisant sunkumų šilumos tiekimas vyko sklandžiai, išvengta didesnių sutrikimų. 

Šilumos tiekimo įmonės tęsė investicijas į inovatyvius šilumos gamybos ir tiekimo sprendimus, 

šilumos perdavimo tinklų modernizavimą ir plėtrą, mažino sąnaudas, efektyvino veiklos procesus. 

2021 metais Lietuvoje veiklą toliau vykdė 49 licencijuojamos šilumos tiekimo įmonės, veikiančios 

visose 60 savivaldybių. Į CŠT tinklus patiekta 9,5 TWh šiluminės energijos, beveik 18 proc. daugiau 

nei prieš metus (1 pav.). Gamybos apimtys išaugo dėl atšiauresnių lauko oro sąlygų, pardavimus didino 

ir nauji vartotojai prisijungę prie CŠT sistemų. Vidutinė lauko oro temperatūra žiemos mėnesiais siekė 

-1,3 oC  šalčio, kai tuo tarpu 2020 metais buvo  +2,8 oC šilumos, o tai  lėmė, kad vartotojams buvo 

patiekta gerokai daugiau šilumos pastatų šildymui.  

 

1 pav. Centralizuota  šilumos gamyba ir tiekimas 1996–2021 metais 

Šilumos tiekimo įmonių katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse buvo pagaminta 62 proc. viso į CŠT 

sistemas patiektos šilumos kiekio. Dar 38 proc. (tiek pat kaip ir 2020 m.) buvo nupirkta iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG).  

CŠT gamybos rinkoje veikė 19 nereguliuojami  bei 24 reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai. 

Vartotojų skaičiaus augimas 

Nors šilumos kaina metų pabaigoje didėjo, tačiau centralizuoto šildymo būdas sparčiai kylančių kuro 

kainų fone išliko patrauklus. Ypač tai matyti miestuose, kurie jau anksčiau išsivadavo nuo gamtinių 

dujų priklausomybės ir pastaraisiais metais džiaugiasi mažiausiomis šilumos kainomis. Per 2021 metus 

prie CŠT sistemų prisijungė beveik 4400 naujų klientų (daugiausia buitiniai vartotojai), tuo tarpu 

atsijungė tik kelios dešimtys pastatų.  

CŠT sektoriuje veikia masto ekonomijos principas: kuo daugiau klientų – tuo santykinai mažiau 

sąnaudų tenka kiekvienam iš jų  ir tai formuoja žemesnes šilumos vieneto kainas. . 2021 m. pradėta 

teikti valstybės parama iš Klimato programos lėšų gyventojams prisijungimui prie CŠT sistemų, 

pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius. Primintina, kad Lietuvos CŠT 
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sistemos atitinka atitinka ES  Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos kriterijus, todėl laikomos 

energetiniu požiūriu efektyviomis.  

Netvarių ir taršių šildymo sprendimų anksčiau ar vėliau teks atsisakyti. Ne tik dėlto, kad jie teršia orą, 

kuriuo visi kvėpuojame, bet ir dėl to, kad auga reikalavimai pastatų energinei kokybei. Lietuvoje nuo 

2021 metų sausio 1 dienos įsigaliojo A++ energinės klasės reikalavimas naujai statomiems pastatams, 

taip pat ir individualiems namams. Kad pastatas atitiktų A++ energinę klasę, jam reikalinga netarši 

šilumos gamybos sistema, kurios reikalavimus nuo 2019 m. atitinka šiluma tiekiama iš CŠT tinklų. 

Nekilnojamo turto vystytojai ir patys gyventojai pradeda keisti nuomonę ir įvertina, jog iš visų šildymo 

būdų tai saugiausia ir patikimiausia technologija, o investicijų ir šilumos kainos santykis – pats 

geriausias. 

 

2 pav. Šilumos vartotojų skaičiaus kitimas 2001–2021 metais 

 

Centralizuotai tiekiama šiluma aprūpinamų vartotojų struktūra nepakito. Pagrindiniai vartotojai yra 

gyventojai 72 proc. (suvartojo 5849 GWh), biudžetinės organizacijos  - 12 proc (1012 GWh), 

verslo/pramonės įmonės – 16 proc. (1289 GWh). Didžiausią šiluma aprūpinamų pastatų dalį (65 

proc.) sudaro daugiabučiai namai (18,6 tūkst.). Mažiausią - individualūs namai (2,2 tūkst.), kurie 

sudaro apie 7 proc. visų CŠT aprūpinamų pastatų. Beje, daugiausia individualių namų  per 2021 
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metus prisijungė Mažeikiuose (net 101 naujas klientas ).

 

3 pav. Šilumos vartotojų struktūra 

Šilumos suvartojimas  ir mokėjimai 

Dėl atšiaurių 2021 metų žiemos orų, vidutinis metinis šilumos suvartojimas gyvenamuosiuose 

namuose išaugo iki 155 kWh/m2, apie 17 proc daugiau lyginant su 2020 metais (4 pav.). 

Šildymo kainomis besidomintys vartotojai pastebi, kad tam tikruose miestuose gyventojai už šildymą 

moka daugiau, o kituose – mažiau. Skirtingi pastatai suvartoja skirtingą šilumos kiekį tai pačiai vidaus 

patalpų temperatūrai palaikyti. Neapšiltinti ir neatnaujinti maži daugiabučiai, kurių vidaus šildymo ir 

karšto vandens sistemos nėra modernizuotos, suvartoja daugiausia šilumos.  

 

4 pav. Vidutinis šilumos suvartojimas (įskaitant karšto vandens ruošimo poreikius) gyvenamuosiuose 

pastatuose Lietuvoje  
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Lietuvoje daugiabučiai sąlyginai skirstomi į keturias kategorijas pagal energijos taupymo lygį (5 pav.). 

Į pirmąją patenka naujos statybos, kokybiški, renovuoti namai. Į antrąją – naujos statybos ir kiti 

kažkiek šilumą taupantys namai. Tačiau kone 2 iš 3 daugiabučių vis dar priklauso III kategorijai – tai 

senos statybos nerenovuoti namai. Vidutiniškai juose per 2021 metus buvo sunaudojama apie 22 kWh 

šilumos energijos vienam kvadratui per mėnesį. Tokių namų Lietuvoje apie 59%. O namai, kuriuose 

vienam kvadratui per mėnesį sunaudojama apie 31 ir daugiau kWh energijos patenka į IV kategoriją. 

Tokių – 17 procentų daugiabučių.  

 

5 pav. Šilumos suvartojimas ir mokėjimai per mėnesį už daugiabučių namų šildymą 2021 metais 

 

2021 metais buto savininkas šildymui tipiniuose senos statybos neapšiltintuose daugiabučiuose, 

kuriuose gyvena dauguma gyventojų, vidutiniškai išleido apie 1,2 Eur/m2, (2020 metais mokėjo 0,8 

eur/m2) kokybiškuose daugiabučiuose –0,5 Eur/m2 (prieš metus - 0,3 Eur/m2)  labai prastos būklės 

daugiabučiuose – 1,6 Eur/m2 (prieš metus mokėjo - 1,2 eur/m2).  

Nors 2020 m. negalinčių pakankamai šildyti būsto gyventojų sumažėjo iki 23,1 proc., Eurostat 

duomenimis tarp ES šalių prastesnė situacija nei Lietuvoje  yra tik Bulgarijoje. Lietuvos energetikos 

institutas 2021 m. atliko tyrimą „Namų ūkiai energetikos transformacijos kontekste“ bei pateikė 

rekomendacijas energijos nepritekliaus stebėsenai tobulinti. Energijos nepriteklius būdingiausias 

žemiausių pajamų gyventojams, vienišiems vyresnio amžiaus asmenims. Nepritekliaus apraiškos 

stebimos tiek miesto, tiek kaimo vietovėse, kurioms itin būdingos ir būsto kokybės problemos 

Pastaraisiais metais apie 17 proc. gyventojų išlaidos energijai viršijo 15 proc. jų namų ūkių pajamų. 

7,4 proc. gyventojų bent kartą per metus vėlavo apmokėti sąskaitas už komunalines paslaugas. 

Lietuvos energetikos instituto analizė parodė, kad minėto Eurostat rodiklio dinamika Lietuvoje menkai 

siejasi su objektyviais veiksniais – gyventojų pajamų augimu, energijos kainų, šildymo kompensacijų 

gavėjų skaičiaus kaita ir pan. Pateiktos rekomendacijos Statistikos departamentui dėl apklausos turinio 

tobulinimo, kad ateityje Eurostat statistikoje atsispindėtų reali Lietuvos padėtis vertinant šį kriterijų. 

2021 m. patvirtintoje Lietuvos ilgalaikėje pastatų renovacijos strategijoje numatyta, kad po 2050 m. 

Lietuvoje pastatai energiją vartotų ypač efektyviai ir būtų nepriklausomi nuo iškastinio kuro. Siekiant 

šio tikslo numatoma per ateinančius tris dešimtmečius sudaryti palankesnes sąlygas ekonomiškai 

efektyviai modernizuoti 440 tūkst. pastatų, arba apie 110 mln. m2 jų ploto. Strategija numato sumažinti 
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metinį pirminės energijos vartojimą 60 proc., lyginant   su 2020 m., o iškastinį kurą pilnai pakeisti 

atsinaujinančiais ištekliais. . 

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra ir modernizavimas 

Daugiabučio namo gyventojai kas mėnesį apmoka paslaugą „Šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūra“, kurią suteikia pastato valdytojas arba jo samdomas vidaus sistemų prižiūrėtojas.. Tai 

neišvengiamos išlaidos už namo šilumos punkto ir vidaus sistemų aptarnavimą, remontą, paruošimą 

šildymo sezonui. Šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų būklė yra labai svarbi vartotojams, nes 

nuo jos  priklauso šių įrenginių ir sistemų patikimumas bei suvartojamos šilumos kiekis atskirame 

pastate . 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) 2021 m. rugpjūčio pabaigoje kreipėsi į Energetikos 

ministeriją atkreipdama dėmesį, kad prieš 10 metų priimti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai riboja 

šildymo sistemų prižiūrėtojų konkurenciją ir dėl to Vilniaus, Kauno, Klaipėdos daugiabučių namų 

savininkai neturi galimybės pasirinkti tinkamiausio paslaugos tiekėjo. Įstatymas anuomet uždraudė 

šilumos tiekėjams  miestuose, turinčiuose virš 150 000 gyventojų, teikti šildymo ir karšto vandens 

sistemų prižiūrėtojų paslaugas daugiabučiuose namuose. Dėl to suprastėjo šildymo ir karšto vandens 

infrastruktūros priežiūra eilėje daugiabučių. Pagaliau buvo atsižvelgta į prastą patirtį  ir 2022 m. šie 

apribojimai teisės aktuose panaikinti. 

 

6 pav. Individualių šilumos punktų tipai ir skaičius gyvenamuosiuose pastatuose 

Lietuvoje 2021 m. pabaigoje buvo eksploatuojami 28275 šilumos punktai, iš jų 86 proc. – 

automatizuoti (24267 vnt). Dar likę 4008 elevatoriniai, iš kurių pusė  naudojami daugiabučiuose 

namuose. Tokiuose daugiabučiuose vien įrengus automatizuotus šilumos punktus bei modernizavus 

vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, vidutiniškai galima sutaupyti 15–25 proc. 

šilumos ir atitinkamai sumažinti gyventojų sąskaitas už šildymą. 

Vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas „mažoji renovacija“ jau keleri metai 

remiamas  Klimato kaitos programos (KKP) lėšomis. Priemonė skirta gyventojams, kurie šiuo metu 

neturi galimybių investuoti į pilną  kompleksinę daugiabučio renovaciją arba, pavyzdžiui, namas yra 

senamiesčio zonoje, kur kai kurių namų apskritai negalima modernizuot dėl paveldo apribojimų ir pan 

Deja, 2019–2021 m. laikotarpiu pagal šią priemonę buvo atnaujinti tik 38 daugiabučių šilumos punktai 

ir šildymo sistemos, nes gyventojai vangiai priima kolektyvinius sprendimus ir nelinkę prisidėti savo 

lėšomis.  

LŠTA teikė siūlymus tiek Aplinkos, tiek Energetikos ministerijoms dėl privalomos renovacijos 

įteisinimo energetiškai blogos būklės pastatuose (netolygus šildymas patalpose, blogas vidaus sistemų 
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techninis stovis, neefektyviai viekianti įranga ir t.t.). Teigiami pokyčiai, reaguojant į drastišką kuro 

kainų augimą, įvyko 2022 m. vasarą priėmus Šilumos ūkio, Daugiabučių namų modernizavimo 

įstatymų pakeitimus bei Energetikos ministerijos poįstatyminius aktus. Numatytas reikalavimas, jog 

iki 2026 m. liepos 1 d. visų Lietuvos daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos 

turi atitikti privalomuosius reikalavimus, o jų neatitinkančios sistemos privalo būti modernizuotos 

(skirtas 4 metų laikotarpis modernizavimo procesams įgyvendinti). Pagal KKP „mažosios renovacijos“ 

paramos priemonę gyventojams padidintas valstybės pagalbos intensyvumas nuo 30 iki 80 proc. 

Tikimasi, kad tai paskatins daugiabučių namų valdytojus ir gyventojus imtis visų būtinų priemonių, 

kurios užtikrintų efektyvų šilumos naudojimą , o taip pat sumažintų vartotojų  išlaidas šildymui. 

2021 metais LŠTA ne kartą kreipėsi į Aplinkos ministeriją, Aplinkos projektų valdymo agentūrą, 

Konkurencijos tarybą, kad nebūtų dubliuojamos investicijos, padarytos CŠT infrastruktūroje. Valstybė 

skiria milijonus eurų investicijoms į biokuro katilus, šilumos perdavimo tinklams ir kitai šilumos 

tiekimo  infrastruktūrai. Aplinkos ministerija, turėjo praktiką  kurti  tokias paramos priemones, 

kuriomis dubliuojama centralizuota šilumos gamyba – tai yra remia AEI šilumos gamybos įrenginius 

pastatuose pas vartotojus. Tai iš esmės tolygu remti pastatų atsijungimus nuo CŠT, kuris tiek ES 

direktyvose, tiek Lietuvos energetikos strategijoje  yra apibrėžiamas, kaip prioritetinis šildymo būdas 

miestuose. Valstybė neturi remti ar skatinti viešųjų lėšų švaistymo ir žlugdyti jau padarytų investicijų 

efektyvumą. Juk dėl kiekvieno atsijungimo nuo efektyvių CŠT sistemų mažėja anksčiau padarytų 

investicijų nauda, o likusiems vartotojams didėja CŠT infrastruktūros išlaikymo kaštai.  

2021 m. balandį LŠTA parengė ir išplatino pažymą „Saulės kolektorių sistemos įrengimo 

daugiabučiuose daliniam karšto vandens šildymui techninis-ekonominis vertinimas„. Pažymoje, 

pasinaudojant mokslininkų atliktais tyrimais bei faktiniais jau įgyvendintų renovacijos projektų 

duomenimis, įvertintas saulės kolektorių sistemos daliniam karšto vandens pašildymui daugiabučiuose 

namuose įrengimo ekonominis naudingumas. Daugelio realių daugiabučių modernizacijos projektų 

patirtis parodė, kad prasmingesnės investicijos į pačių pastatų energetinį efektyvumą ir šilumos 

taupymą, kur finansinė grąža daug didesnė, o įdėtų lėšų atsipirkimas daug greitesnis. Papildomos 

išlaidos dėl  šilumos gamybos dubliavimos  didina metinius kaštus, nes žiemą saulės šilumos 

nepakanka, tad reikia vistiek naudoti bent du šilumos šaltinius. . 

Jei vartotojas yra prisijungęs prie CŠT sistemos, tačiau turi įsirengęs ir papildomus šilumos gamybos 

šaltinius jam privalomai taikoma dvinarė šilumos kaina.  Tai yra papildomai mokama už prijungtą 

vartojimo galią, nepriklausomai nuo to kiek  vartoja  šilumos, ir dar atskirai  už suvartotą  šilumos 

kiekį per ataskaitinį laikotarpį. Kol kas tokių vartotojų įsirengusių mišrias šildymo sistemas yra 

mažuma (87 daugiabučiai), tačiau per Klimato kaitos programą buvo skiriama parama, skatinanti 

atsijungimus nuo CŠT sistemų. Pažymėtina, kad dviguba, dubliuojanti ir konkuruojanti valstybės 

pagalba tam pačiam tikslui pasiekti nėra nei teisėta, nei racionali, nei sąžininga mokesčių mokėtojų 

atžvilgiu. 

2021 metų duomenimis apie 18 proc. CŠT vartotojų daugiabučiuose turėjo galimybę patys 

reguliuoti šiluminės energijos vartojimą savo bute. Kasmet tokių daugiabučių su įrengtais 

individualiais šilumos skaitikliais butuose arba sumontuotais šilumos paskirstymo prietaisais 

(dalikliais) ant radiatorių daugėja: jei 2014 m. iš viso buvo 1243 tokie namai, tai   2021 metais tokią 

galimybę jau turėjo  - 3584 daugianučiai,  iš kurių 75 proc. buvo įrengtos šilumos paskirstymo  

sistemos  su nuotoliniu duomenų nuskaitymu. 



7 
 

 

7 pav. Daugiabučių namų skaičius pagal įrengtą šilumos apskaitą 

Atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo direktyvų reikalavimus, nuo 2020 m. ES šalys narės 

privalo diegti nuotolinio nuskaitymo skaitiklius ir daliklius visuose naujai statomuose pastatuose, o iki 

2027 m. šilumos tiekėjams atsiras pareiga įrengti vartotojo bute (ar kitose patalpose) šilumos 

skaitiklius arba daliklius, jeigu yra techninės galimybės individualiai reguliuoti kiekvieno radiatoriaus 

šildymo intensyvumą. Neišsprendus šilumos punktų nuosavybės ir jų automatizavimo klausimų, šiuos 

reikalavimus įgyvendinti bus sunku. 

2021-2027 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programoje LŠTA siūlymu CŠT sektoriui numatyta 

priemonė – įvadinių šilumos apskaitos prietaisų  ir atsiskaitomųjų karšto vandens skaitiklių su 

nuotoliniu duomenų nuskaitymo sistemomis diegimas. Pasirengti šios priemonės finansavimui LŠTA 

2021 m. spalį vykdė apklausą, bendradarbiaujant su Energetikos ministerija bei Europos socialinio 

fondo agentūros metodinės pagalbos centru. Buvo atliekamas tyrimas fiksuotųjų įkainių nustatymui. 

Tikimasi, kad šiuolaikiniai apskaitos prietaisai su operatyvia rodmenų stebėsena paskatins vartotojus 

labiau domėtis šilumos suvartojimo efektyvumu ir jos taupymo galimybėmis. Šios priemonės yra 

valstybės remiamos vykdant tiek „didžiosios“, tiek „mažosios“ renovacijos daugiabučiuose projektus. 

Šiuo metu visuose pastatų įvadiniuose šilumos punktuose sumontuoti beveik 30  tūkst. apskaitos 

prietaisų, iš kurių apie 60 proc. yra su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema. Tame skaičiuje iš 19,3 

tūkst. įvadinių apskaitos prietaisų esančių daugiabučiuose  13 tūkst. (67 proc.) yra su nuotolinio 

nuskaitymo funkcija. Virš 90 proc. nuotoliniu būdu nuskaitoma: Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytaus, 

Visagino, Vilkaviškio, Marijampolės, Telšių miestuose. Praktiškai visi įvadiniai šilumos apskaitos 

prietaisai yra šilumos tiekimo įmonių nuosavybėje.  

Nuotolinio nuskaitymo prietaisų parodymai, įjungti į bendrąją CŠT sistemų vizualizacijos ir analitikos 

sistemą padeda efektyviau organizuoti šilumos tiekimo procesą, gerinti paslaugos kokybę, laiku 

užkirsti kelią įvairiems nesklandumams ir atlikti kitas funkcijas.  

Apsirūpinimo karštu vandeniu reglamentavimas 

Lietuvoje didžiojoje daugumoje daugiabučių (virš 12,3 tūkst. pastatų) yra taikomas 1-asis 

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, o parduoda gyventojams 

karštą vandenį). Dar beveik 5 tūkst. daugiabučių namų (190 tūkst butų) yra taikomas 2-asis 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdas (daugiausia Kauno, Klaipėdos, Mažeikių ir kt. miestuose), kur 
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šilumos tiekėjas nėra karšto vandens tiekėjas, o vartotojai perka ir šilumą, ir geriamąjį vandenį iš 

tiekėjų. 

 
8 pav. Šalto vandens pirkimo ir karšto vandens pardavimo apimčių skirtumas, kai šilumos tiekėjas 

yra ir karšto vandens tiekėjas (2021 m.)  

 

Taikant 1-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą nuperkama gerokai daugiau šalto vandens negu 

parduodama karšto vandens vartotojams. Jeigu 2015 metais CŠT įmonės patyrė ~7 proc. komercinių 

nuostolių tiekiant karštą vandenį, tai 2020 ir 2021 metais ~5 proc. (8 pav.). Šį santykį pavyko sumažinti 

karšto vandens tiekėjų (CŠT įmonių) pastangomis, sutvarkius  karšto vandens apskaitą daugiabučiuose 

(butuose ir kitose patalpose buvo įrengti nauji karšto vandens skaitikliai vietoje esamų, arba ten, kur 

jų nebuvo).  

2021 m. LŠTA teikė siūlymus valstybės institucijoms pakeisti teisės aktus, kad šilumos ūkio 

įstatyme I apsirūpinimo karštu vandeniu būdas būtų panaikintas. LŠTA pasiūlyta koncepcija:  

• Visas geriamas vanduo patekęs į pastatą ir apskaitytas įvadiniais skaitikliais paskirstomas tame 

pastate esantiems geriamojo vandens vartotojams apmokėti. 

• Individualiai suvartoto geriamojo vandens kiekis (tiek šalto, tiek ir karšto vandens) išmatuojamas 

vartojimo vietoje įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais arba įvertintas VERT 

nustatytomis normomis, kai prietaisų nėra arba jie neveikia.  

• Individualiai suvartoto šalto ir karšto geriamojo vandens apskaitos prietaisus įrengia ir 

eksploatuoja  geriamojo vandens tiekėjas arba kitas vartotojų (pastato valdytojo) pasirinktas 

asmuo, pasiūlęs šią paslaugą už mažesnę kainą.  

• Geriamojo vandens skirtumas tarp išmatuoto įvadiniais skaitikliais ir individualiai suvartoto 

suminio kiekio padalijamas pastate esantiems geriamojo vandens vartotojams proporcingai jų 

disponuojamos nuosavybės daliai. 

• Šilumos, geriamojo vandens ar kiti subjektai įrengia ir prižiūri vandens apskaitos prietaisus su 

nuotoliniu duomenų nuskaitymu.  

 

2021 metų duomenimis apie 41 proc. eksploatuojamų buitinių karšto vandens skaitiklių turėjo 

nuotolinę duomenų nuskaitymo funkciją daugiabučiuose.  

2021 metų pradžioje atnaujinta Šilumos tarybos sudėtis, kurios svarbiausias prioritetas – Šilumos ūkio 

įstatymo peržiūra ir įstatymo pakeitimo pasiūlymai, skatinsiantys ilgalaikį centralizuotos šilumos 

tiekimo sistemų planavimą ir motyvacines priemones investicijoms, susijusioms su sistemų 
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dekarbonizacija, šilumos vartojimo efektyvumu, vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių 

sumažinimu, taip pat šilumos punktų ir karšto vandens tiekimo probleminių klausimų sprendimu. Buvo 

inicijuojamos diskusijos, susitikimai dėl ruošiamos Šilumos ūkio įstatymo reformos, šie darbai toliau 

tęsiasi 2022 metais.  

 

ŠILUMOS GAMYBA 

2021 m. Lietuvos CŠT sektoriuje iš atsinaujinančių energijos išteklių (biomasė ir AEI dalis 

komunalinėse atliekose) buvo pagaminta 67,3 %  (6808 GWh) beveik 7% mažiau nei prieš metus 

(2020 m. sunaudota 6220 GWh). O gamtinių dujų dalis kuro balanse atitinkamai padidėjo nuo 19,0 

proc. (1727 GWh) iki 23,5 proc. (2376 GWh), mazuto vartojimas nuo 0,6  (47 GWh) iki 1,2 proc. 

(1220 GWh)  

Viena iš priežasčių – neįprastai šalti sausio, vasario ir gruodžio mėnesiai. Vidutinė lauko oro 

temperatūra 2021 metų šildymo sezonų laikotarpiais buvo 4 laipsniais žemesnė nei 2020 metais -  

reikėjo daugiau sunaudoti iškastinio kuro tenkinant pikinius šildymo poreikius. Didėjant gamtinių dujų 

kainoms, įmonės degino pigesnį mazutą bei kitą skystą kurą. Kai kuriuose miestuose (Plungėje, 

Klaipėdoje) dėl gedimų ar kitų priežasčių nustojo veikti  nepriklausomi šilumos gamintojai, todėl 

šilumos tiekėjai, siekdami užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams, jungė rezervinius 

gamtinių dujų katilus. 

 

9 pav. Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje 1997–2021 metais 

Bendrame kuro balanse biomasė kartu su komunalinių ir kitų nepavojingų atliekų kuru sudarė 74 

proc. (9 pav.). Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje, vykdant šilumos ūkio plėtrą, 

numatyti siekiai: 
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• iki 2020 m. AEI dalį CŠT sektoriuje padidinti iki 70 proc. 

• iki 2030 m. AEI dalį CŠT sektoriuje padidinti iki 90 proc.; 

• iki 2050 m. AEI dalį CŠT sektoriuje padidinti iki 100 proc. 

 

10 pav. Pirminio kuro sudėtis centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje 2021 metais 

Taigi, nors ir sumažėjus biokuro apimtims, šilumos tiekėjai nustatytus AEI rodiklius įgyvendina, o 

lyginant su Europa - išliekame tarp lyderių (ES vidurkis siekia apie 20 proc.). 

Energetinės krizės įtaka kuro įsigijimui 

2021 m. vasaros pabaigoje drastiškai pradėjus kilti gamtinių dujų, elektros, o paskui ir biokuro 

kainoms, kuro rinkoje formavosi pokyčiai: šilumos tiekėjai nebegalėjo įsigyti biokuro pusmetiniais 

sandoriais, o biokuro kokybė vis labiau prastėjo. LŠTA atkreipė valdžios institucijų žiniasklaidos ir 

dėmesį į tai, kad būtina suvaldyti neproporcingai didėjančias kuro kainas. Buvo keliami klausimai: ar 

Lietuvos miškų valdytojai bus pajėgūs paruošti pakankamai biokuro žaliavos, ar esami biokuro tiekėjai 

pasirengę pakeisti baltarusiško biokuro netekimo apimtis, ar būtų fizinė galimybė realiai padidinti 

gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, jeigu sutriktų biokuro tiekimas, ar būtų galimybė deginti mazutą 

krizės atveju?  

 

2021 m. lapkritį priimtos Šilumos ūkio įstatymo pataisos, susijusios su sąnaudų pripažinimu ir 

įtraukimu į šilumos kainą, įvertinant, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme 

numatytų įpareigojimų. Atsirado nauja nuostata, kad pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos gamtinių 

dujų įsigijimo ne per energijos išteklių biržą ar gamtinių dujų biržą sąnaudos, neviršijančios vidutinės 

metinės gamtinių dujų biržos kainos – tai leido šilumos tiekėjams lanksčiau pirkti kurą. 

Reaguojant į vis kylančias biokuro kainas, LŠTA atkreipė dėmesį dėl valstybinės miškų urėdijos 

įsitraukimo į biokuro gamybos ir pardavimo procesus, buvo siūloma sudaryti biokuro valstybinį 

rezervą, kuris užtikrintų biokuro paklausą, , kadangi biokuras yra Lietuvos strateginis išteklius, kuriuo 

pagaminama apie 70 proc. šilumos ir nemaža dalis elektros energijos.  

Metų pabaigoje vis aštriau buvo diskutuojama dėl politinio sprendimo priversti šilumos tiekėjus 

naudoti prastos kokybės (SM3 specifikaciją atitinkantį) biokurą. Asociacija teikė visą informaciją, 

mokslininkų išvadas, kokias priemones reikia įgyvendinti, kad esamuose katiluose būtų saugu ir 

efektyvu  naudoti SM3, t.y. turi būti padengiamos padidėjusios eksploatacinės sąnaudos, dėl SM3 

naudojimo metinių perskaičiavimų metu, padidinama investicijų grąžos norma šilumos gamyboje 

naudojamam turtui proporcingai SM3 biokuro daliai biokuro struktūroje, katilų nusidėvėjimo 
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laikotarpio sumažinimas, papildomų investicijų pripažinimas, parama SM3 biokurui pritaikytiems  

katilams, parama dūmų valymo įrangai, SM3 biokuro rezervo paslauga, SM3 įsigijimas pagal 

ilgalaikius kontraktus, efektyvi kokybės kontrolė, naujos specifikacijos kuro pateikimas biržoje, 

mažesnė SM3 kaina rinkoje ir t.t.   

Didžiausios problemos eksploatuojant biokatilus kyla dėl nekokybiško, technines specifikacijas 

neatitinkančio biokuro pristatymo. Asociacija siūlė numatyti baudas biokuro tiekėjams, jei fiksuojami  

piktnaudžiavimo atvejai. Atkreiptas institucijų dėmesys, kad šalyje nėra jokios institucijos, kuri 

tikrintų biokuro kokybę iki jam patenkant į deginimo įrenginius.  

 

Visgi, nepaisant nuogąstavimų, Energetikos ministerijos iniciatyva 2022 metų pradžioje buvo priimti 

šilumos ūkio įstatymo pakeitimai numatantys prievolę didžiosioms šilumos tiekimo įmonėms 

privalomai naudoti  bent 30 proc. SM3 kokybės biokuro metiniame kuro balanse. 

Biomasės tvarumo įgyvendinimas  

Metų eigoje vyko eilė susitikimų ir teisės aktų derinimų dėl Atsinaujinančių energijos išteklių  

Direktyvos 2018/2001 (RED II Direktyva ) įgyvendinimo. Iki metų pabaigos nebuvo patvirtintas AEI  

įstatymo pakeitimo projektas, kuriame turėjo būti perkeltos direktyvos nuostatos. Direktyvos 

įgyvendinimas Europos Komisijos (EK) sprendimu atidėtas. Nuo 2023 metų birželio įsigalios nauji 

reikalavimai biokurui, naudojamam katilinėse ir elektrinėse, kurių galia 20 MW ir daugiau (biodujų 

atveju 2 MW ir daugiau) ir kurių statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi 

valstybės teikiama finansine parama. Biomasės kuro atitiktis tvarumo ir ŠESD sumažėjimo kriterijams, 

įsigyjant jį užbiržiniais sandoriais galės būti užtikrinama pagal EK pripažintas savanoriškas 

tarptautines biokuro kilmės schemas (pvz. SURE ir kt). Nacionalinę schemą bus paskirta įgyvendinti 

operatoriui – Baltpool. Metų eigoje vyko diskusijos dėl planuojamų pokyčių įgyvendinant RED II 

direktyvos nuostatas.  

Beveik visas Lietuvoje gaminamas biokuras atitinka RED II direktyvoje keliamus reikalavimus. 

Europos Komisija bando biokuro deginimą prilyginti iškastinio kuro deginimui įvairiuose ES lygmens 

dokumentuose (kaip REDIII projektas), kas kelia susirūpinimą ne tik Lietuvai bet ir kitoms ES 

valstybėms. Toks biomasės traktavimas prieštarauja nacionaliniams Lietuvos interesams ir neatitinka 

šalies siekių atsinaujinančių energijos išteklių srityje.  

 

LŠTA bendradarbiaujant su Energetikos ministerija ir LITBIOMA dėjo daug pastangų ir įvairiuose 

tarptautiniuose formatuose pasisakė už tai, kad būtų išlaikytas stabilus ir pozityvus biomasės 

reguliacinis traktavimas elektros bei šilumos gamyboje ir kad nepritariama kai kurių valstybių narių 

siūlymams traktuoti biomasę kitaip nei tvarų, klimatui neutralų atsinaujinančios energijos išteklių . 

2021 m. gruodį LŠTA kartu su LITBIOMA ir kitomis asociacijomis pasirašė bendrą kreipimąsi dėl 

neteisingo biomasės traktavimo Europos Komisijos 2022 m. valstybės pagalbos klimato ir aplinkos 

apsaugai ir energetikai gairėse. 

Šilumos gamybos struktūra ir pajėgumai 

 

2021 metų pabaigoje šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) naudojami 

kietąjį kurą deginantys įrenginiai su kondensaciniais ekonomaizeriais turėjo bendrą beveik 1820 MW 

šiluminę galią. Iš jų apie 791 MW įrengti NŠG katilinėse ir elektrinėse.  

Bendroji instaliuota šilumos gamybos įrenginių galia per pastaruosius 6 metus sumažėjo apie 22 proc. 

nuo 10000 MW (2015 m.) iki beveik 7800 MW (2021 m.) , maksimalus CŠT sistemų galios poreikis 

2021 m. dėl šaltesnių žiemų padidėjo iki 3020 MW (2020 metais buvo 2480 MW).  Vasaros metu 

vidutinis sistemų apkrovimas siekia apie 400 MW.  
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11 pav. Suminė  kietojo kuro katilų galia (MW) CŠT sektoriuje 

Del esamo reguliavimo CŠT sistemose vis dar išlieka pertekliniai galingumai, tačiau jie būtini miestų 

patikimam aprūpinimui šiluma, dėl CŠT gamybos rinkose veikiančių  nepriklausomų  šilumos 

gamintojų, kurie bet kada gali nutraukti veiklą,  ar esant rizikoms dėl netolygaus šilumos poreikio. 

Šilumos gamybos įrenginiai išlaikomi, nes NŠG neturi jokių įsipareigojimų veikti, bet kada gali sustoti 

ar nutraukti veiklą, o CŠT įmonių šilumos aukcionuose dalyvaujantys įrenginiai katilai , nesugeneruoja 

pakankamai  pajamų eksploatavimui ir atnaujinimui. Taikomas teisinis reguliavimas destruktyvus. 

Pelną galima uždirbti tik sukuriant turtą, o ne efektyvinant veiklą. Turi būti optimizuojami suminiai 

kaštai ir pagal tai nustatomas optimalus šilumos gamintojų portfelis, kuriems padengiami kapitalo 

kaštai, gamintojai konkuruotų mėnesiniuose ar trumpalaikiuose aukcionuose.     

Dėl labai netolygaus ir neprognozuojamo šilumos poreikio CŠT sistemose sunku įgyvendinti darnios 

konkurencijos principus šilumos gamyboje. Skirtingai nei kitose šalyse, kur ekonominio efektyvumo 

siekiama maksimaliai panaudojant jau esamus įrenginius, Lietuvoje priimtas konkurencijos „pilnais 

kaštais“ modelis tiesiog skatina  persidalyti šilumos gamybos pajamas, visiškai nevertinant ilgalaikio 

suminio mažiausiųjų sąnaudų principo, neatsižvelgiant į CŠT sistemos poreikius, o pasekmė – 

pertekliniai įrenginiai, kurių išlaikymui sunkiai surenkama lėšų.  

Apie 12 proc. (1180 GWh) bendro į CŠT tinklus pateikto šilumos kiekio, 2021 metais pagamino 

Lietuvos didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) veikiančios nepriklausomų šilumos 

gamintojų valdomos atliekų deginimo kogeneracinės jėgainės. 2021 metais visu pajėgumu jau veikė 

Kauno kogeneracinė jėgainė (26 MWe ir 70 MWš) ir Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo 

blokas. Ateityje, užbaigus biokurą deginančių blokų statybas, numatoma jėgainės galia turėtų siekti 

229 MWš ir 90 MWe. Dėl pagrindinio genrangovo pasitraukimo  šio projekto įgyvendinimas užsitęsė. 

Planuojama, jog biokuro katilai bandomuoju režimu turėtų pradėti dirbti tik 2023 metų pradžioje.  

Šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų 

2021 metais superkamos šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) apimtys išliko panašios 

– buvo nupirkta 38 proc. arba 3572 GWh. Daugiausia šilumos perkama  Elektrėnuose – čia superkama 

97 proc. šilumos, Telšiuose – 70 proc.,  Kaune – 70 proc. Klaipėdoje –64 proc, Vilniuje   - 49 proc.  

Per 2021 metus vyko Energetikos ministerijos sudarytos darbo grupės „Konkurencijai šilumos 

gamyboje suplanuoti“ susitikimai, rinkos dalyviai teikė šilumos gamybos konkurencijos modelių 
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siūlymus. Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijoje šis klausimas taip pat svarstytas. Buvo 

paliesta Plungės šilumos tinklų problematika, kur NŠG surinkus viršpelnį iš gyventojų ir negaminant 

tuo metu šilumos, gyventojams nėra galimybės atgauti permokėtų lėšų.  

LŠTA teikė pasiūlymus dėl konkurencijos modelio Šilumos tarybai, Energetikos ministerijai, Šilumos 

ūkio įstatymo projektui bei visoms suinteresuotoms institucijoms akcentuojant, kad: 

- Aukcionų sistema turi neuždaryti šilumos rinkos ir CŠT sistemos operatorius galėtų operatyviai 

supirkti visus momentiškai atsirandančius šilumos srautus, kurie mažina galutinę šilumos kainą.   

- Konkurencijos veiksmingumą vertinti pagal ilgalaikį poveikį galutinėms šilumos kainoms. Jeigu 

veiksmingai konkurencijai ištisus metus nėra prielaidų, turi būti taikomas reguliavimas, naudojant 

skatinančiąją kainodarą, užtikrinančią mažiausias bendrąsias šilumos tiekimo sąnaudas.  

- CŠT sistemose, kur reali konkurencija tarp gamintojų vyksta ištisus metus, siekiant efektyvių 

šilumos gamintojų išlikimo rinkoje, turi būti pastoviai padengiami minimalūs turto kaštai, o 

konkuruojama visomis kitomis sąnaudomis savaitinėje - valandinėje šilumos prekyboje. Tai 

Danijos praktika.  

- NŠG turi prisidėti prie CŠT sistemos efektyvinimo, patikimumo, rezervo užtikrinimo ir CŠT 

plėtros. 

- NŠG turi prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus dėl nuolatinio dalyvavimo šilumos gamybos 

veikloje, siekiant išvengti šilumos gamybos šaltinių dubliavimo ir bendrųjų sąnaudų mažinimo.  

- Visiems reguliuojamiems subjektams turi būti taikoma kainodara, skatinanti siekti mažiausių 

kainų. Pigiai gaminti šilumą turi būti pelninga, ypač dalyvaujant veikloje privatiems ūkio 

subjektams. 

- Viešosiomis lėšomis ir savivaldos bei valstybė pritarimu padarytos investicijos turi būti 

dengiamos nepriklausomai nuo konkurencijos intensyvumo, jei šie gamintojai reikalingi sistemoje 

nors ir trumpą laiką bei mažina bendrąsias sąnaudas.       

 

Didžiausia nauda CŠT ir vartotojams gali būti pasiekiama kryptingai planuojant ir vykdant CŠT plėtrą. 

Ateityje planuojant sparčią pastatų renovaciją ir kitomis priemonėmis didinant energijos vartojimo 

efektyvumą, būtina kiek įmanoma tiksliau prognozuoti ir įvertinti būsimus rinkos pokyčius, taip pat 

laiku priimti reikiamus technologinius ir investicinius sprendimus. Tam reikia keisti savivaldybių 

planavimo teisinį statusą ir įvesti skatinamąjį reguliavimą, kur nėra prielaidų realiai konkurencijai 

šilumos gamyboje.    

 

Šilumos gamybos šaltinių modernizavimas, inovacijos 

 

2019–2020 m. iš Klimato kaitos programos buvo skirta 3,41 mln. Eur parama, kuria pasinaudojo 14 

įmonių, įgyvendindamos 19 investicinių projektų. Parama skirta investicijoms į 15 saulės elektrinių, 5 

absorbcinius šilumos siurblius ir 2 šilumos akumuliacines talpyklas. 

2021 metais absorbciniai šilumos siurbliai pradėti eksploatuoti Panevėžio RK, Klaipėdos RK, Kauno 

Petrašiūnų katilinėse. Tai naujos inovacijos, integruojant absorbcinį šilumos siurblį į katilų 

technologinę schemą, efektyviau panaudojama į atmosferą išleidžiamų dūmų šiluma pvz. Petrašiūnų 

katilinėje per metus bus pagaminta  2400 kW papildomos šilumos, kuri iki šiol buvo išmetama į aplinką 

su dūmais.  

Pirmieji vėsumos tiekimo projektai  

Miestuose, kur plačiai išvystyti centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų tinklai, šilumos tiekėjai 

pastatų savininkams dažnai siūlo ne tik šilumos tiekimo bet ir vėsumos tiekimo įvairios apimties 

paslaugas. Tam tikslui panaudojama turima CŠT infrastruktūra, personalo kompetencija, įrenginiai 

bei kiti ištekliai.  
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Vėsinimas panaudojant centralizuotai tiekiamą šilumą – dar pakankamai nauja paslauga Lietuvoje, 

kurią pirmoji pradėjo įgyvendinti AB „Kauno energija“. Statomame „Mokslo sala“ objekte 2021 

metais buvo instaliuoti du absorbciniai šilumos siurbliai (bendras galingumas 1,6 MW), kurie 

naudodami CŠT šilumą vasaros metu gamins šaltį patalpų vėsinimui. Projektą numatomą baigti 

įgyvendinti 2022 metų pabaigoje.  

Žalios elektros energijos gamyba 

 

Per 2021 metus Lietuvoje galutinis elektros energijos suvartojimas išaugo 7,8 % arba nuo 10,9 TWh 

iki 11,8 TWh. Lyginant su ankstesniais metais išaugo gyventojų suvartojama elektros energija, taip pat 

augo pramonės, žemės ūkio objektų bei elektromobilių rinkos. Tuo tarpu šalyje elektros energijos 

pagaminta  9 proc. mažiau nei 2020-aisiais. Daugiausiai smuko vėjo jėgainių ir šiluminių elektrinių 

gamyba. CŠT kogeneracinių jėgainių gamybos apimtys sumažėjo nuo 402 GWh iki 385 GWh. (12 

pav.). 

 

12 pav. Kogeneracinių elektrinių, veikiančių CŠT sistemose,  pagamintos elektros kiekiai 

Lietuvos elektros energijos gamybos ir vartojimo balanse 

 

2021 m. pabaigoje CŠT sektoriuje veikė 19 biokogeneracinių elektrinių, kurių bendra elektros 

instaliuota galia sudarė 131 MW (), šilumos galia – 408 MW.   

CŠT sistemų veiklos tęstinumas, nutrūkus elektros tiekimui 

 

2018 m. Briuselyje pasirašytas politinis susitarimas dėl Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos 

su kontinentine Europa. Pereinamuoju laikotarpiu  gali kilti rizikų Lietuvos elektros tinklų sistemoje, 

kas galėtų sutrikdyti šilumos tiekimą vartotojams ir sukelti CŠT infrastruktūros negrįžtamus gedimus 

(pavyzdžiui, nutrūkus cirkuliacijai CŠT tinkluose ilgesnį laikotarpį, galimi vamzdynų užšalimai ir 

trūkimai šaltuoju laikotarpiu).  
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Įgyvendinant civilinės saugos ir kitų įstatymų nuostatas, Vyriausybė 2022 m. vasarį priėmė nutarimą, 

pagal kurį šilumos tiekimo įmonės, nutrūkus elektros tiekimui iš elektros perdavimo ir skirstymo 

tinklų, privalo turėti reikiamas priemones  ir būti pasirengusios 24 valandas užtikrinti savo valdomų 

šilumos gamybos šaltinių ir šilumos perdavimo sistemos funkcionalumą. LŠTA atlikta įmonių 

apklausa parodė (13 pav.), kad esamų generatorių galia siekia apie 9 MW, o papildomas poreikis 

veiklos tęstinumui dar apie 22 MW, tam reikalinga apie 8 mln. Eur lėšų. 

 

13 pav. CŠT sistemose įrengta  elektros generatorių  bendra galia (MW)  

 

Elektrose energijos paklausos telkimas  

 

2020 m. birželį priėmus Elektros energetikos įstatymo pakeitimus patvirtintos naujos nuostatos, kurios 

įgalina elektros energijos vartotojus (taip pat energijos gamybos įrenginius turinčius vartotojus) 

dalyvauti elektros energijos balansavimo rinkose, parduodant dėl tikslingu sprendimu sumažinto nei 

įprasta (arba padidinto) elektros energijos vartojimo sutaupytą (nesuvartotą), taip pat papildomai 

pagamintą (arba daugiau nei įprasta suvartotą) elektros energijos kiekį. Paklausos telkimas apima ne 

tik vartotojų paklausos pokyčius bet ir gamybos derinimą. Nepriklausomas paklausos telkėjas gali 

telkti ir vartotojus, ir gamintojus. Kai kurie šilumos tiekėjai, eksploatuojantys kogeneracinius 

įrenginius, vieni iš pirmųjų prisijungė prie šios dar pakankamai naujos Lietuvos elektros energetikos 

sektoriuje siūlomos paklausos telkimo veiklos.   

 

Oro taršos mažinimo sprendimai, skatinant jungtis prie CŠT 

Individualų būstą šildant kietuoju kuru dėl primityvaus degimo proceso į aplinką išmetamas didžiulė 

koncetracija   sveikatai pavojingų medžiagų, tokių kaip anglies monoksidas (smalkės), suodžiai ir kiti 

nepilno degimo produktai (tarp jų benzpirenas bei kitos kancerogeninės medžiagos). Deginant užterštą 

medieną į aplinką patenka  sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų, patvariųjų organinių teršalų. 

Individualaus šildymo kietąjį kurą naudojantys katilai  – tai vienas didžiausių oro taršos šaltinių mieste.  

Gaminant šilumą CŠT katilinėse ir elektrinėse pažangių technologijų dėka, degimo procesas yra 

kruopščiai sureguliuojamas ir nuolat kontroliuojamas prietaisais, o išskiriami dūmai išvalomi taip, kad 

per kaminą iškeliauja tik vandens garas ir kiti pilno degimo komponentai. . Didžioji dalis kietųjų 

dalelių, išsiskiriančių biokuro degimo metu, yra „išgaudomos“ specialiais filtrais (multiciklonai, 

elektrostatiniai ar medžiaginiai filtrai), o dūmai dar praplaunami vandeniu kondensaciniuose 

ekonomaizeriuose - taip užtikrinama patys aukščiausi aplinkosauginiai reikalavimai.  
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Tuo tarpu individualiuose namuose kūrenamos kieto kuro krosnys šių filtrų neturi, tad pro kaminą 

tiesiai į aplinką išmetami ne tik dūmai, suodžiai, bet ir cheminės medžiagos. Ypač aplinką teršia 

nerūšiuotos buitinės atliekos, kurias gyventojai neretai linkę tiesiog sudeginti.  Į aplinką patekusiais 

teršalais pirmiausia kvėpuoja patys gyventojai ir aplinkiniai. 

Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane didžiausias dėmesys oro kokybei gerinti, sumažinant taršą 

kietosiomis dalelėmis, yra nukreiptas į namų ūkius. 2021 m. pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybė 

pati inicijavo siūlymą  nuo 2023 metų miestų senamiesčiuose ir kitose rajonuose, kuriose numatyta 

CŠT zona, uždrausti pastatus šildyti anglimi ir durpių briketais. Savivaldybė papildomai skiria 15 proc. 

paramą gyventojams, nusprendusiems pasikeisti taršius katilus į AEI technologijas arba prisijungti prie 

miesto šilumos sistemų. Tam skiriama investicinė subsidija l iš Klimatos kaitos programos. .  

Kitas sveikintinas pavyzdys – Kauno miesto savivaldybė, kuri siekdama sumažinti gyventojams 

tenkančią finansinę būstų šildymo naštą, nusprendė papildomai  skirti  30 proc. paramą šilumos punkto 

įrengimui ir prisijungimui prie miesto šilumos tinklų, tiekiančių „žaliąją“ energiją. Kitą dalį -  50 proc 

paramos gyventojams skiria  Aplinkos projektų valdymo agentūra. Šiuo kvietimu 2021 metais 

pasinaudojo 5 gyvenamieji namai. Ateityje prie CŠT prisijungti svarsto ir daugiau bendrijų, gyventojų. 

Šilumos tiekimo įmonė įvadą iki namo įrengia ir pajungia savo lėšomis, todėl sudarytos itin palankios 

sąlygos gyventojams pasikeisti iškastinio kuro katilus, prisijungiant  prie miesto šilumos tinklų. 

Lietuvos CŠT įmonių 2021 metais išmestų teršalų santykinėje struktūroje (14 pav.) didžiausią dalį 

sudarė anglies monoksidas (76 proc), kurio emisijos, lyginant su 2020 metais sumažėjo, tačiau 

nežymiai  padidėjo SO2, NOx išmetamų emisijų kiekiai dėl didesnių gamtinių dujų, mazuto deginimo 

apimčių šilumos gamybos šaltiniuose šaltaisiais žiemos periodais dengiant pikinius poreikius. Tačiau 

bendras metinis išmetamų teršalų kiekis buvo toks pat kaip ir ankstesniais metais - apie 10,2 tūkst. 

tonų.  

 

14 pav. Lietuvos šilumos tiekimo įmonių išmetamų teršalų struktūra 2021 metais 

Pažymėtina, kad energetikos objektų taršos lygį reglamentuoja tiek ES, tiek nacionaliniai teisės aktai, 

jų laikymąsi kontroliuoja valstybės įstaigos  - nuolat tikrinama, kad oro kokybė būtų gera ir ribinės 

vertės nebūtų viršijamos.  

Siekiant mažinti išmetamų į orą teršalų kiekį, kad jis atitiktų ES direktyvų reikalavimus, nuo 2020 

metų iš LAAIF programos lėšų skiriama parama oro taršos mažinimo įrenginių ir technologijų diegimo 



17 
 

projektams finansuoti 1-50 MW galios katilinėse. Nauji taršos standartai įsigalios: 1–5 MW 

įrenginiams nuo 2025 m.,  5–50 MW įrenginiams nuo 2030 m.. Per 2021 m. parama pagal šią priemonę 

buvo skirta Klaipėdos, Panevėžio , Marijampolės įmonėms. Bus diegiami technologiniai sprendimai, 

kuriais sumažinama išmetamų teršalų koncentracija iki nustatytų ribinių verčių:  kondensacinis 

ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, ciklonas, degikliai ir kt.   

Miesto šiluma – klimato kaitai neutralus šildymas 

Daugumoje  Lietuvos miestų jau dabar visa šiluma pagaminama vien tik iš atsinaujinančių išteklių 

nenaudojant jokio taršaus iškastinio kuro. Papildomai sutaupyti CO2 išmetimų kiekiai parduodami 

kitoms šalims dalyvaujant apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje.  

Dėl karantino ribojimų 2020 m. Lietuvoje į atmosferą buvo išmesta apie 1 proc. mažiau šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų (ŠESD) nei 2019 m. – tai yra 20,2 mln. tonų. CŠT sektoriuje per pastaruosius 

metus buvo išmetama apie 0,5-0,6 mln. tonų anglies dvideginio.  

Prekyba taršos leidimais – pagrindinė ES klimato kaitos politikos priemonė šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimui reguliuoti. Šios prekybos sistema veikia visose ES valstybėse narėse. 

Kiekvienam įrenginiui išduodamų apyvartinių taršos leidimų skaičius kasmet tolygiai mažėja.  

Nuo 2000 m. dėl platesnio biokuro naudojimo CO2 emisijų kiekis CŠT ūkyje sumažėjo apie  70 proc 

(15 pav.)  

 

15 pav. CO2 emisijų kitimas  Lietuvos CŠT sektoriuje 

2021 metais ŠESD kiekis 1 GWh šilumos pagaminti siekė apie 70 tonų CO2/GWh. Prieš 2 

dešimtmečius šis santykis buvo net 290 tonų CO2/GWh. Strateginis siekis - 2050 metais visą 

centralizuotai tiekiamą šilumą gaminti be CO2 išmetimų.  
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16 pav. CO2 išmetimai tonomis per metus CŠT įmonėse 

Nustatyta, kad nuo 2030 m. nemokamai skiriamų ATL apskritai turi nebelikti. Dėl palaipsniui 

mažėjančio nemokamų ATL kiekio veiklos įmonės turi investuoti į technologijas, mažinančias į 

atmosferą išmetamą ŠESD kiekį. 2022 m. pradžioje paskirstyti nemokami ATL naujam 2021-2025 m. 

laikotarpiui. 

Biokuro pelenų tvarkymas 

Nuo 2014 m. CŠT įmonių nuosavose katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse susidarančių biokuro 

pelenų apimtys išaugo nuo 15,4 tūkst. tonų (2014 m.) iki 22,23 tūkst tonų (2021 m.).  Pagal Aplinkos 

ministro nustatytas taisykles, medienos kuro pelenai gali būti panaudojami dirvožemio tręšimui žemės 

ūkyje, įskaitant energinių augalų auginimui, miškų ūkyje bei pažeistų teritorijų rekultivavimui, 

civilinėje inžinerijoje, pvz., vietinės reikšmės kelių statyboje.  

 

17 pav. Susidariusio iš medienos kuro pelenų kiekio panaudojimas 2021 metais. 
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2021 metais daugiau nei pusė susidariusių pelenų buvo atiduota atliekų tvarkytojui (59 proc.) arba 

tiesiog pašalinta sąvartynuose (17 proc), keliams tiesti apie 18 proc, žemės ūkyje 5 proc ir nežymi dalis 

miškų trešimui (17 pav.).  

Pereinant prie žiedinės ekonomikos principų reiktų sudaryti sąlygas ir ieškoti būdų platesniam 

biopelenų panaudojimui „žaliojo“ betono gamybai, valstybinių kelių tiesimui, miškams tręšti. 

Vidutiniškai įmonėse metinės pelenų sutvarkymo sąnaudos siekia apie 45 Eur/toną.  

Medienos kuro pelenų taisyklės nereglamentuoja pelenų, susidariusių deginant kitos rūšies nei 

medienos kurą, naudojimo. Taisyklės netaikomos medienos kuro pelenams, gautiems deginant 

chemiškai užterštą medieną ir kitiems pelenams. Tokie pelenai, kurių nereglamentuoja teisės aktai ir 

kurie neskirti gaminti organines-mineralines trąšas, laikomi atliekomis ir jiems taikomi atliekų 

tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai.  

Skandinavijos šalyse biokuro katilinių pelenai plačiai naudojami jau dešimtmečiais, todėl  Lietuva 

turėtų labiau įvertinti galimą neišnaudojamą potencialą ir perimti Europoje vyraujančių tendencijas bei 

patirtį. Siekiant įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslus turime kuo daugiau atliekų panaudoti 

perdirbimui. 

ŠILUMOS PERDAVIMAS 

Šilumos tiekėjai turi užtikrinti patikimą ir kokybišką šiluminės energijos tiekimą vartotojams, todėl 

šilumos perdavimas  yra viena svarbiausių CŠT sistemos grandžių. Šilumos perdavimo infrastruktūros 

patikimumui ir ilgaamžiškumui užtikrinti būtina skirti daug dėmesio ir resursų. Dėl pasikeitusios  

vamzdynų konfigūracijos, dėl išbalansuotų hidraulinių režimų, vykstant konkurencijai šilumos 

gamybos srityje šilumos tiekėjams tenka suvaldyti komplikuotus technologinius procesus ir rizikas. 

Vamzdynų remontas, keitimas ne tik brangus, bet ir sukelia nepatogumų vartotojams dėl šilumos ir 

karšto vandens tiekimo pertrūkių.  

2021 metų duomenimis bendras trasų (dvigubų vamzdynų) ilgis siekė apie 2978 km, įskaitant ir ne 

šilumos tiekėjų valdomus ruožus. Apie 139 km trasų (5 proc.), naudojamų šilumos perdavimui, vis dar 

yra bešeimininkiai arba priklauso kitiems savininkams. Palyginimui, 2017 metų nebalansinių tinklų 

ilgis siekė beveik 300 km, kasmet šilumos tiekimo įmonės dalį tokių tinklų perima savo nuosavybėn.  

Per metus įrengta apie 25 km vamzdynų, prijungiant naujus vartotojus, bei modernizuota apie 48 km 

esamų tinklų (18 pav.). Dauguma projektų buvo baigiami įgyvendinti panaudojant  2014-2020 metų 

struktūrinių fondų paramos  lėšų. 
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18 pav. Šilumos tinklų bendrasis ilgis, pakeitimas ir naujų vamzdynų įrengimas 2003–2021 m. 

Lietuvoje didžioji dalis tinklų nutiesta sovietiniu laikotarpiu 1960-1990 metais, kai miestai buvo 

statomi planingai ir centralizuotas šilumos bei karšto vandens tiekimas buvo naudojamas net 

mažiausiuose miesteliuose. Reikšmingi naujų vamzdynų įrengimo ir pakeitimo darbai prasidėjo tik po 

2004 metų, kai Lietuva įstojo į  Europos Sąjungą ir atsirado galimybės pasinaudoti skiriama ES 

parama.  

 

19 pav.  Vamzdynų įrengimo ir atnaujinimo apimtys  
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Todėl Lietuvoje rekonstruojamų „senųjų“ šilumos tinklų amžius dažniausiai siekia apie 30-60 metų. 

Tokių nepraeinamuose kanaluose esamų vamzdynų šiuo metu yra apie 42 proc., tuo tarpu pakeistų į 

naujo tipo pramoniniu būdu izoliuotus bekanalius vamzdžius -  beveik 44 proc, likę vamzdynai yra 

techniniuose koridoriuose (15 proc) arba orinės trasos. Didžiosiose įmonėse įrengtų bekanalių 

vamzdynų dalis sudaro  nuo 35 iki 60 proc., mažosiose CŠT įmonės – nuo 50 iki 100 proc.. 

Siekiant pakeisti vamzdžius nepraeinamuose kanaluose ir atnaujinti senus šilumos perdavimo tinklus, 

šilumos tiekėjų prognozuojamų lėšų poreikis investicijoms 2021–2030 m. siekia virš 140 mln. Eur. 

Tačiau Energetikos ministerijos sprendimu seniems šilumos perdavimo tinklams atnaujinti ES 

struktūrinė parama 2021-2027 metų perspektyvoje nebus teikiama. Planuojama tik 13,5 mln. eurų 

finansavimas bendrai pritaikaint  CŠT tinklus   dirbti žematemperatūriu režimu. 

 

Lietuvos CŠT įmonės  stengiasi  ieškoti būdų ir pradėt taikyti kitas technologijas vamzdynų 

ilgaamžiškumui ir patikimumui užtikrinti. Svarbu perimti Vakarų šalių patirtį ir taikyti technologines 

inovacijas, kaip pavyzdžiui: drėgmės indikaciniai laidai nepraeinamuose vamzdynų kanaluose, , 

žemiausiai esančiose  kanalų ir kamerų  vietose įrengiami drėgmės lygio, temperatūros, susidariusių 

dujų bei kitų parametrų jutikliai, daromos termovizinės nuotraukos iš lėktuvų ar dronų, naudojama 

akustinė įranga plyšimų paieškai, kuriamos vamzdžių sienelės plonėjimo nuolatinio matavimo 

technologijos ,  įrengiamas nuolatinio vamzdynų metalo korozijos greičio matavimas ir t.t. Skandinavų 

patirtis rodo, kad gerai prižiūrimi vamzdynai gali būti naudojami ne vieną dešimtmetį, todėl esant 

strateginiam prioritetui apriboti investicijas ir kapitalo išlaidas -  rekomenduotina investuoti į tinklų 

stebėsenos inovatyvias priemones, duomenų surinkimą ir analizę.  

 

Rekordinis šilumos perdavimo nuostolių sumažėjimas 

Investicijos į vamzdynų modernizavimą ir plėtrą sukuria didžiulę socialinę-ekonominę netiesioginę 

naudą dėl oro taršos ir sergamumo sumažėjimo, dėl platesnio atsinaujinančio vietinio kuro 

panaudojimo, pakeičiant importuojamą iškastinį kurą, likviduojant taršias individualaus vietinio 

šildymo katilines. 

Kad investicijos į CŠT tinklų modernizavimą pasiteisino charakterizuoja vienas pagrindinių rodiklių -  

šilumos perdavimo nuostoliai vamzdynų sistemoje. 2021 metais perduodant šilumą vartotojams 

prarasta apie 13,6 proc. į CŠT tinklus patiekto šilumos kiekio (20 pav.)  

 

 20 pav. Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose 1996 – 2021 metais 
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Palyginimui,  ankstesniais  metais  nuostoliai siekė apie 15 proc, o 1996 metais net 32 proc. Šilumos 

nuostolių mažėjimas  indikuoja, jog šilumos tiekėjų atliktos investicijos, siekiant efektyvesnės veiklos, 

tiekimo patikimumo ir mažesnės šilumos kainos galutiniams vartotojams, davė teigiamus rezultatus. 

Pastaraisiais metais Europos šalyse atsiranda naujų  apsirūpinimo šiluma ar karštu vandeniu 

technologijų, konkurencija dėl vartotojų auga, ieškoma naujų būdų kaip padidinti šilumos perdavimo 

efektyvumą, kaip sumažinti plyšimų riziką, remontų poreikį, pasiekti geresnį įrangos panaudojimą ir 

užtikrinti kuo ilgesnį trasų tarnavimo laikotarpį iki jų keitimo. Vienas iš reikalingiausių procesų 

ateityje bus Išmanioji turto priežiūros  (angl. Smart Asset Management) sistema. Realiai ir visuotinai 

matuojant vamzdžių parametrus pasitelkiant naujas technologijas,  jau galima tiksliai prognozuoti 

vamzdynų būklę, kontroliuoti jų faktinį susidėvėjimą ir prailginti eksploatavimo laikotarpį iki 

pakeitimo. Taip sumažinami vamzdynų sistemos atnaujinimo kaštai, kurie yra vienas iš didžiausių CŠT 

technologijos trūkumų.     

 

  

ŠILUMOS KAINOS IR CŠT SEKTORIAUS EKONOMIKA 

2021 m. gegužės pradžioje pasibaigęs 2020/2021 m. šildymo sezonas buvo vertinamas kaip vienas 

pigiausių per pastaruosius 10 metų, o Vilniaus miesto gyventojai galėjo džiaugtis mažiausiomis šalyje 

šilumos kainomis. Paradoksalu, jog vasaros pabaigoje prasidėjusi dirbtinai Rusijos sukelta energetinė 

krizė kardinaliai pakeitė situaciją - metų pabaigoje tiek šilumos vartotojai, tiek ir šilumos tiekėjai 

susidūrė su nenumatytais iššūkiais, bei patyrė finansinių nuostolių. Opiausias problemas dėl išaugusių 

šilumos sąskaitų, dėl kuro įsigijimo išlaidų ir finansinių srautų subalansavimo  teko spręsti Vilniaus 

miesto šilumos tiekimo įmonei, kur apie 40 proc. šilumos vis dar gaminama iš gamtinių dujų.  

Drastiškai brangstantis kuras bei padidėjusios iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos 

šilumos kainos lėmė ir  vidutinės kainos šalyje augimą.  2021 metais šilumos kaina didėjo beveik 18 

proc., lyginant su 2020 metais  - nuo 3,97 iki 4,68 ct/kWh be PVM, tačiau lyginant su 2012 metais 

(7,66  ct/kWh) šilumos kaina išliko daugiau kaip 60 proc. mažesnė.  

 

21 pav. Vidutinės centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM) Lietuvoje 
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Per metus gamtinių dujų įsigijimo šilumos gamybai kaina šalyje  padidėjo 5 kartus, o biokuro apie 2 

kartus (22 pav.) 

 

22 pav. Gamtinių dujų ir biokuro kainos  atskirais šildymo sezonais. 

Investicijos į nuosavus biokurą deginančius katilus pasiteisino ir davė akivaizdžią naudą CŠT 

vartotojams – jeigu nebūtų atlikta kuro konversija šilumos kainos kiltų virš 150-200 proc, kaip nutiko 

Vilniaus, Nemėžio, Nemenčinės, „Balterma ir ko“ vartotojams, kurių naudojamo kuro struktūroje 

didžiąją dalį sudaro gamtinės dujos.  

Mažiausiai šiluma 2021 metais kainavo Kaune, Utenoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Panevėžyje, 

Šiauliuose, Šilutėje, Klaipėdoje (apie 36- 47 eur/MWh).  

Dėl prieštaringo teisinio reglamentavimo, dėl dažnai vėluojančio šilumos kainų nustatymo ir 

perskaičiavimo, dėl kainodaroje naudojamų pasenusių nekorektiškų rodiklių atsiranda neišvengiami 

finansiniai nuostoliai. Dauguma įmonių ne pirmus metus užbaigia nuostolingai – problema gilėja. Tiek 

už kurą tiek už perkamą šilumą reikia atsiskaityti iš karto, tuo tarpu į šilumos kainą įskaičiuojamos 

sąnaudos ir iš vartotojų gaunamos pajamos stipriai vėluoja. Šilumos tiekėjai priversti skolintis 

apyvartinių lėšų, tačiau jų aptarnavimo sąnaudos (palūkanos) neįtraukiamos į šilumos kainas.  

Reguliuojamos šilumos tiekimo įmonės skirtingai nei privataus verslo, neturi galimybių kaupti 

finansinius rezervus, vienintelis šaltinis – einamosios vartotojų įmokos.  LŠTA ne vienerius metus 

akcentavo būtinybę iš esmės keisti sektoriaus reguliavimo ir kainodaros principus. 

Metų pradžioje Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino naujos redakcijos 

Šilumos kainų nustatymo metodiką. Viso per metus buvo priimti 5 pakeitimai. Buvo siekiama 

sumažinti reguliavimo intensyvumą CŠT įmonių kainodaros procesuose, numatytas suminis 

pastoviųjų sąnaudų vertinimas, atsisakyta kasmėnesinio perkamo kuro kainų ribojimo, nustatyta 

didesnė leistinos gauti investicijų grąžos riba.  

Metų eigoje LŠTA teikė siūlymus dėl Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto 

vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios 

analizės aprašo naudojimo nekorektiškumo. . Lyginamuosius rodiklius galima būtų naudoti pirminių 

priežasčių analizei, tačiau netaikyti tiesiogiai kainodaroje. Reguliatoriaus tikslas turėtų būti stebėti tik 

galutinį ekonominį reguliuojamų subjektų rezultatą ir skatinti geresnių šilumos kainų siekį, o ne 

mechaniškai nustatyti atskirus techninius rodiklius. 



24 
 

2021 metų pavasarį atnaujinta Šilumos tarybos, kurią sudaro 12 narių, sudėtis. Taryba turi teikti 

energetikos ministrui pasiūlymus svarbiais valstybės šilumos ūkio strategijos klausimais. Pagrindinis 

dėmesys 2021 metais buvo skirtas Šilumos ūkio įstatymo koncepcijai ir jos įgyvendinimui, formuojant 

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus. 

Žmogiškųjų išteklių mažėjimas 

Nuo 2015 metų CŠT įmonėse dirbančių specialistų skaičius sumažėjo beveik 37 proc., metų pabaigoje 

įmonėse dirbo 3289 darbuotojai (23 pav.). Žmogiškųjų išteklių mažėjimą lėmė ne tik technologinė 

pažanga, darbo procesų skaitmenizacija ir automatizavimas, funkcijų perkėlimas samdant išorines 

paslaugų įmones, bet ir specialistų trūkumas, kurio priežastis - žemas darbo užmokestis, kurio dydis 

priklauso nuo taikomo VERT reguliavimo.   

Mažuose miestuose veikiančios įmonės ypač susiduria su reikiamą kvalifikaciją turinčių darbuotojų 

trūkumu. Kyla grėsmė, jog šilumos sektorius ateityje nebeturės aukštos kompetencijos inžinerinio 

personalo, reikalingo šilumą naudojančiose technologijose vykstantiems procesams valdyti, įrangai 

projektuoti, gamybai bei eksploatacijai. 

 

23 pav. Darbuotojų skaičius šilumos tiekimo įmonėse 2001–2021 metais 

 

Siekdami pritraukti ar išlaikyti kompetentingus specialistus įmonės siūlo įvairias motyvuojančias 

priemones, leidžia dirbti lanksčiu grafiku, studijuojantiems darbuotojams skiria finansinę paramą ir kt  

Energetikos ministerija atkreipė dėmesį į šią specialistų trūkumo problemą bei būtinybę didinti 

energetikos sektoriui itin svarbių studijų programų patrauklumą. 2022 metų pradžioje universitetų ir 

kolegijų su energetika susijusių studijų programų studentams numatytas skatinamųjų stipendijų 

skyrimas.  

Daug iššūkių 2021 metais organizuojant darbo procesus kėlė besitęsianti pandeminė situacija, 

galimybių paso taikymas. LŠTA metų pabaigoje kreipėsi į valdžios įstaigas  su prašymu įvertinti 

šilumos tiekimo patikimumo svarbą ir sudarant prioritetinių ir tikslinių grupių vakcinavimo sąrašus 

pirmumą suteikti CŠT įmonių operatyviniam personalui: elektrinių ir katilinių operatoriams, 

dispečeriams ir kitiems sunkiai pakeičiamiems darbuotojams. 

Vartotojų skolos už šiluminę energija 
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Šilumos vartotojų įsiskolinimai dažniausiai tiesiogiai priklauso nuo šilumos kainų pokyčio, didžiausios 

skolų apimtys paprastai būna šalčiausiais žiemos mėnesiais, o vėliau mažėja.. Nors 2021 metais 

šilumos kaina didėjo, tačiau šilumos vartotojų skolų dydis per metus nepasikeitė, metų pabaigoje siekė 

29 mln.eurų. (24 pav.) 

 

 
24 pav. Vėluojantys vartotojų atsiskaitymai už šiluminę energiją 2002–2021 metais 

 

Apie 11 proc. šilumos vartotojų pavėluotai atsiskaito už suteiktas paslaugas. Toks pats santykis buvo 

ir 2020 metais ir kol kas išliko vienas mažiausių  per pastaruosius dešimtmečius (2 pav.). Mažiausiai 

skolininkų Kretingoje, Šalčininkuose, Raseiniuose, Tauragėje, Šilutėje, daugiausiai  - Akmenėje, 

Kazlų Rūdoje, Trakuose.  

 

Didžiausią dalį skolų sukaupia gyventojai (25 pav.), o ypač sudėtinga atgauti skolas iš socialinių būstų 

nuomininkų, kurių nemokumas vis dar kelia susirūpinimą, kadangi sudaro apie 16 proc. bendros 

buitinių šilumos vartotojų skolos.  

Šilumos tiekėjai imasi visų įmanomų teisinių priemonių ir naudojasi suteiktomis galimybėmis išieškoti 

skolas iš minėtų nemokių vartotojų, tačiau skolų išieškojimas tampa beviltiškas, nes šie gyventojai 

jokio turto neturi, dažniausiai niekur nedirba arba augina mažamečius vaikus, pajamų negauna arba 

jos per mažos. 

 

2020 metais LŠTA buvo parengusi teisės aktų pakeitimų paketą, numatantį subsidiarią savivaldybių 

kaip būsto savininko 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. Diskusijos tęsėsi ir 2021 metais, pateikti siūlymai  šios 

problemos sprendimą reglamentuoti rengiamo naujo Šilumos ūkio įstatymo rėmuose.  
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25 pav. Šilumos vartotojų skolos  pagal grupes 2012-2021 metais 

2021 metais keitėsi kompensacijų už šilumą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunantiems vartotojams 

skyrimo tvarka bei didėjo išmokų dydžiai (26 pav.).  

Vyriausybė, atsižvelgdama į reikšmingai išaugusias šildymo kainas 2021 metų pabaigoje nusprendė 

papildomai skirti lėšų ir padidinti gavėjų skaičių. Išmokėtų kompensacijų suma, lyginant su 2020 

metais išaugo beveik 2 kartus nuo 5,8 mln. (2020 m.) iki 9,8 mln. Eur (2021 m.).   

 

 
26 pav. Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunantiems vartotojams 

 

Metų pabaigoje apie 91 tūkst. nepasiturinčių namų ūkių gavo šildymo ir karšto vandens kompensacijas, 

per metus tokių vartotojų skaičius išaugo beveik 14 proc.  



27 
 

Investicijos CŠT modernizavimui ir plėtrai  

 

2021 m. CŠT sektoriaus faktinės investicijos siekė 69,3 mln. eur, iš jų daugiausia į šilumos perdavimą  

- 42 mln. eur, į šilumos gamybą  - 26,9 mln. eur, į mažmeninį aptarnavimą – 0,4 mln. eur. Palyginus 

su 2020 metais šilumos investicijos padidėjo beveik 8 proc.  

 

 
Šaltinis: VERT 

27 pav. Faktinės CŠT sektoriaus investicijų apimtys 2013-2021 metais 

 

2021 metų pradžioje buvo siųsta eilė siūlymų Aplinkos ministerijai iš Klimato kaitos programos lėšų 

finansuoti ORC technologijų diegimą, efektyvesnių elektros energiją vartojančių įrenginių įrengimą ir 

keitimą (tinklo siurbliai, ventiliatoriai, dažnio pavaros ir kt), siekiant sumažinti energijos suvartojimą, 

finansuoti pastatų šilumos punktus, vartotojams prisijungiant prie CŠT sistemų . 

 

Aplinkos ministerija atsižvelgė tik į vieną iš prašymų ir suformavo atskirą priemonę, skirtą 

gyvenamųjų namų prijungimui prie CŠT, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos 

įrenginius. Buvo numatyta 2 mln eur parama, kompensuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 

Deja, priemonė didelio populiarumo  nesulaukė, buvo pateiktos tik 7 paraiškos. Tačiau pirmajam 

kvietimui skirtas 5 mėn. terminas buvo per trumpas, efektyvesniam įgyvendinimui ir lėšų įsisavinimui 

reikalinga daugiau laiko, kad pagal numatytas procedūras šilumos tiekėjai gautų daugiabučių namų 

gyventojų sutikimus keisti šildymo būdą, pasiruoštų technines sąlygas, dokumentaciją ir kt. Jeigu 

priemonė apimtų finansavimą ne tik gyvenamiesiems bet ir visuomeniniams, komerciniams 

(negyvenamosios paskirties) pastatams, paramos įsisavinimas būtų ženkliai didesnis. Dėl šių 

priežasčių LŠTA prašė pratęsti priemonės taikymą. Visgi, 2022 metams priemonės nuspręsta 

atsisakyti.   

 

Metų pabaigoje pradėtas Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano dekarbonizacijos 

dalies priemonių atnaujinimo procesas. Sukurtos 5 darbo grupės (energetikos, pramonės, transporto, 

žemės ūkio/miškininkystės ir atliekų/žiedinės ekonomikos), bus formuojami siūlymai dėl papildomų 

priemonių siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų iki 2030 m. 

2021 metais tęsėsi pasirengimas 2021–2027 m. ES fondų investicijoms energetikos sektoriuje. Iš 

numatytų 529 mln. Eur, CŠT sektoriui planuojama skirti viso 102 mln. eur. Planuojama parama šioms 

veikloms: 
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- šilumos, vėsumos, karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo 

funkcija, įrengimas (13,5 mln. Eur); 

- naujų centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų vamzdynų pastatymas ar 

modernizavimas (patobulinimas / pritaikymas darbui žematemperatūriu rėžimu) (13,5 mln. 

Eur). 

- nedidelės galios biomasės kuro kogeneracijos jėgainių modernizavimas ar naujų įrengimas / 

iškastinio kuro ar biomasės kuro katilų keitimas į nedidelės galios biomasės kuro kogeneracijos 

jėgaines (26,25 mln. Eur); 

- iškastinio kuro ar biomasės kuro katilų keitimas į didelio efektyvumo biomasės kuro katilus su 

šilumos siurbliais ar šilumos talpyklomis (11,25 mln. Eur); 

- saulės jėgainių, šilumos siurblių, šilumos talpyklų diegimas (37,5 mln. Eur). 

 

LŠTA 2021 m. pradžioje atliktos šilumos tiekimo įmonių apklausos duomenimis, 2021–2030 m. 

investicijų poreikis šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo sistemų atnaujinimui ir 

plėtrai pagal preliminarią projektų vertę sudaro beveik 615 mln. Eur. Įmonės nurodė, kad projektų 

įgyvendinimas priklausys nuo finansavimo sąlygų: tam, kad projektas būtų ekonomiškai naudingas, 

paramos intensyvumas turėtų sudaryti 40–80 proc. 

 

Valstybės ir savivaldybių energetinės infrastruktūros ir objektų platesnis ir efektyvesnis panaudojimas 

visuomenės poreikiams, akivaizdu, būtų geriausias ir efektyviausias kelias kuriant gerovės valstybę ir 

švarią aplinką. Bet tam reikia tiek  politikų, tiek valdininkų bendro susitelkimo ir sprendimų priėmimo, 

atitinkamo planavimo ir reguliavimo, o kartais ir nepopuliarių nutarimų. Šalies nacionalinis tikslas  - 

iki 2050 metų visą šilumą gaminti be CO2 išmetimo, tik iš atsinaujinančių išteklių - pareikalaus ne tik 

investicijų bet ir valdžios institucijų supratimo, kuris padėtų sukurti tam palankią CŠT ūkio reguliacinę 

aplinką. 

 

Siekiant tobulinti šilumos ūkio reguliacinę bazę ir taisyti akivaizdžius trūkumus, 2021 metais vyko eilė 

pasitarimų formuojant Šilumos ūkio įstatymo pataisas. LŠTA pateikė siūlymų, apimančių įvairias 

veiklos sritis.  

 

 

 

 


