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Šilumos sektoriaus rodikliai 

Rodiklis 2011 metai 2012 metai 2013 metai

Vertė,  nuo kurios į šilumos kainą apskaičiuotas pelnas, tūkst. Lt 1.396.630,4       1.493.910,7       1.558.822,6       

Reguliuojamo (ekonomiškai pagrįsto) turto vertė (RAB), tūkst. Lt 1.343.240,8       1.398.734,1       1.453.206,4       

Vidutinė pelno norma kainoje, proc. 5,03                  5,16                  5,15                  

Normatyvinis reguliuojamos veiklos pelnas įvertintas bazinėje kainoje, tūkst. Lt. 70.194,3            77.036,4            80.273,2            

Šilumos tiekimo veiklos faktinis pelnas (nuostolis), nevertinant 2013 m. susigrąžintų 

dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusių nepadengtų sąnaudų ar 

sugrąžintų papildomai gautų pajamų suma, tūkst. Lt

50.041,1 -           37.069,3            47.676,0            

Rodiklis 
2011 2012 2013 

Šilumos sektoriaus pajamos per metus, mln. Lt 1.696     2.094     1.902     

Vertė,  nuo kurios į šilumos kainą apskaičiuotas pelnas, tūkst. 
Lt 

1.396.630     1.493.911     1.558.823     

Reguliuojamo (ekonomiškai pagrįsto, be kuro rezervo) turto 
vertė (RAB), tūkst. Lt 

1.343.241     1.398.734     1.453.206     

Vidutinė pelno norma kainoje, proc. 5,03     5,16     5,15     

Normatyvinis reguliuojamos veiklos pelnas įvertintas bazinėje 
kainoje, tūkst. Lt. 

70.194     77.036     80.273     

Šilumos tiekimo veiklos faktinis pelnas (nuostolis), 
nevertinant 2013 m. susigrąžintų dėl kuro ir (ar) pirktos 

šilumos kainų skirtumo susidariusių nepadengtų sąnaudų ar 
sugrąžintų papildomai gautų pajamų suma, tūkst. Lt 

50.041     37.069  47.676  

Šilumos sektoriaus pardavimai, GWh 7279 7913 7161 



Šilumos kainos 2014 m. gruodžio 
mėn.  



Vidutinė šilumos kainos kitimas  
Lietuvoje 2009–2014 metais 



Konkurencija Klaipėdoje 



Konkurencija Kaune 



Konkurencija Vilniuje 



Biokuras šilumos gamyboje 2014 m. 
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Biokuro įsigijimai energijos išteklių 
biržoje 2014 m., proc. 
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UAB „Vilniaus energija“ – 14,6 proc. 
AB „Kauno energija“ – 99 proc. 
AB „Klaipėdos energija“ – 100 proc. 
AB „Šiaulių energija“ – 3 proc. 
AB „Panevėžio energija“ – 23 proc. 



„Reguliuojama konkurencija“ 

• Šilumos ūkio reguliavimo nuostatos kyla iš EĮ ir ŠŪĮ. Iš jų esminės, 
diskutuojant apie sektoriaus plėtra ir reguliavimo mechanizmus: 

• Šilumos gamyba pagrįsta konkurencija (CŠT, NŠG ir rNŠG*); 

• Šilumos supirkimo iš NŠG (ir rNŠG)  kaina negali būti didesnė už 
šilumos tiekėjo (licencijos turėtojo) palyginamuosius gamybos 
kaštus; 

• Šilumos gamyba turi būti vykdoma mažiausiais kaštais (!); 

• Reguliavimas pagrįstas kaštų susigrąžinimo principu (ŠŪĮ*); 

• Licencijuotas šilumos tiekėjas susigrąžina visus pagrįstus kaštus.  

• NŠG ir rNŠG pasidengia kaštus (ir gauna pelną) priklausomai nuo 
konkurencinės situacijos šilumos rinkoje. 

• rNŠG reguliavimas negarantuoja kaštų susigrąžinimo principo!  

? 



CŠT įmonė 

Sektoriaus organizacinė schema 

Šilumos gamyba 

(reguliuojama 

konkurencija?)  

Perdavimas 

(vamzdynai) 

Tiekimas 

(pardavimas) 

CŠT vartotojas 

NŠG 

Savivaldybė  VKEKK 

Prijungimas privalomas 
pagal įstatymą 

 ŠŪSP rengimas ir tvirtinimas; 
 Investicijų derinimas; 
 Šilumos kainų tvirtinimas. 
 Kt. 

 Investicijų derinimas (antrinis); 
 Metodikos taikymo priežiūra; 
 Konkurencijos skatinimas; 
 Kt. 

Sektoriaus organizavimo kryptis 

 Rinkos, t.y. CŠT vartoto galima įtaka 

minimali, galima ti per atsijungimus 

(kuriems įvesti papildomi apribojimai) 

 Savivalda nustato CŠT zonas ŠŪSP, 

suformuojama ir “užrakinama rinka”; 

 Rinka formuojama tik generacijos etape, 

vartotojas toliau nedalyvauja 

 Tarifas pagal būtinąsias 
sąnaudas (“neefektyvi 
veikla?”); 

 Paslaugos tiekimo atsisakymo 
galimybės suvaržytos. 

PARDAVĖJAS PIRKĖJAS 

rNŠG IŠP?, 

eksploatacija 

 IŠP nuosavybės kl.?; 
 Eksploatacija 

AEI pastate 



“Reguliuojamos konkurencijos?” 
veikimo mechanizmas (1) 

CŠT NŠG1 rNŠG2 NŠG3 NŠG4 

Pastovūs 
generacijos 
kaštai 

Nuosavų 
gamybos šaltinių 
suminiai 
svertiniai 
kintami kaštai. 
 
Dujos – 14~15 ct/kWh;  
Biokuras – 6 ct/kWh 

Kiekvieną mėnesį organizuojamose aukcionuose NŠG siūlo 
savo kainą, kuri negali viršyti palyginamųjų 

Pastovūs kaštai garantuojami CŠT (licencijos turėtojui) net jeigu jo 
įrenginiai nelaimėjo aukciono. Sistemoje išlaikomi būtini pajėgumai 
(100+(”n-1”<30%)). Pereinamasis laikotarpis → rinkos likvidumas? 

Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 

Tiesioginė 
nauda 
vartotojams 

Superkamas 
šilumos kiekis 1200 

MWh 

850 800 700 600 

Netiesioginė 
nauda 
vartotojams: 
sukuriamas 
konkurencinis 
spaudimas CŠT 
(prarandama 
gamybos rinka) 

NŠG pelno maržos nereguliuojamos, garantijos NŠG nesuteikiamos !! 

Aukcionas 1(600) 2(600) 3(0) 4(0) 

Vieta 
(Superkamas 
kiekis) 

PK 

NŠG kasmėnesinio aukciono metu teikia pasiūlymus, kuriuose nurodyta:  
 parduodamos šilumos kaina ct/kWh (negali viršyti palyginamųjų karšų); 

 parduodamas kiekis, MWh (negali viršyti naudingo šilumos poreikio sistemoje – balansavimas).  



DH 

“Reguliuojamos konkurencijos?” 
veikimo mechanizmas (2) 

CŠT rNŠG2 NŠG3 NŠG4 

Pastovūs 
generacijos 
kaštai 
Biokuro 
pajėgumų 
įvedimas 

Kiekvieną mėnesį organizuojamose aukcionuose NŠG siūlo 
savo kainą, kuri negali viršyti palyginamųjų 

Pastovūs kaštai garantuojami CŠT (licencijos turėtojui) net jeigu jo 
įrenginiai nelaimėjo aukciono. Sistemoje išlaikomi būtini pajėgumai 
(100+(”n-1”<30%)). Pereinamasis laikotarpis → rinkos likvidumas? 

Δ1 

-Δ2 

Δ3 
Δ4 

CŠT 1 

850 800 700 600 

 

rNŠG2 

350 

Konkuruoja 
tik kintamais 

kaštais 

? dvigubas efektas mažinant kainą: palyginamieji + aukcionai? 

1(350) 2(600) 3(250) 4(0) 5(0) 

Reguliuojama 
kaina > pk? 

PK 

Aukcionas 

CŠT įmonė siekdama išlaikyti gamybos rinką ir spaudžiama 
savivaldybės (!) priverčiama investuoti į biokurą.  

Superkamas 
šilumos kiekis 1200 

MWh 



DH DH 

“Reguliuojamos konkurencijos?” 
veikimo mechanizmas (3) RIZIKOS 

CŠT rNŠG2 NŠG3 NŠG4 

Pastovūs 
generacijos 
kaštai 

Biokuro 
pajėgumų 
įvedimas 

Kiekvieną mėnesį organizuojamose aukcionuose NŠG siūlo 
savo kainą, kuri negali viršyti palyginamųjų 

Pastovūs kaštai garantuojami CŠT (licencijos turėtojui) net jeigu jo 
įrenginiai nelaimėjo aukciono. Sistemoje išlaikomi būtini pajėgumai 
(100+(”n-1”<30%)). Pereinamasis laikotarpis → rinkos likvidumas? 

-Δ1 

-Δ2 

-Δ3 -Δ4 

CŠT 1 

850 800 700 600 

rNŠG2 

1200 
? dvigubas efektas mažinant kainą: palyginamieji + aukcionai? 

1(1200) 2(0) 3(0) 4(0) 5(0) 
1,4-2,2 
ct/kWh 
kuro kaštai 

PK 

Aukcionas 

NŠG išstumiami iš rinkos 

CŠT įmonė konkuruoja su kitais NŠG tik savo kintamais kaštais. Tai reiškia, kad 
“de facto” naujas biokuro katilas visada išstums rinkoje veikiantį NŠG. VKEKK 

siūlymas – esant pakankamai konkurencijai CŠT konkuruoja pilna kaina. 

Superkamas 
šilumos kiekis 1200 

MWh 



rNŠG reguliavimo atvejis 



“Reguliuojama konkurencija” kas tai? 

rNŠG darbas ~3500-4000 val. 

CŠT darbas ~ 8400 val. 

CŠT pastovi dedamoji 1,5-2 ct/kWh 
rNŠG pastovioji 3-4,3 ct/kWh 

Licencijos turėtojo  palyginamieji 
kaštai yra jo kintami kaštai 

VKEKK nustatydama konkretų tarifą yra privesta naudotis energetinio planavimo  
priemonėmis. Energetinis planavimas ir konkurencija yra  

priešingos koncepcijos  



SGD, biokuras ir klimatinės sąlygos 
• Vertinant SGDT dujų faktinę naudojimo praktiką išaiškėjo 

teisinė kolizija tarp trijų įstatymų: SGDT, ŠŪĮ ir AEIĮ. 

• ŠŪĮ nurodo, kad šilumos gamyba grindžiama konkurencija; 

• Superkant šilumą pirmenybė teikiama mažiausiai kainai. 
Konkurencijos suvaržymo sąlygos įstatymuose nenumatytos; 

• SGDTĮ kalba apie SGDT dujų naudojimo prioritetą ir 
naudojimo įpareigojimą (sudarytos „Take or pay“ sutartys);  

• AEIĮ teikia prioritetą šilumai pagamintai iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių; 

• Rezultatas: SGDT dujos gali nelaimėti šilumos gamybos 
aukcionų. Įsipareigojimo nuostoliai yra priskiriami 
reguliuojamoms įmonėms (CŠT ir rNŠG)? 



“Reguliuojamos konkurencijos?” 
veikimo mechanizmas (4) RIZIKOS 

Esamoje situacijoje CŠT konkuruoja kintamais kaštais, o likę NŠG pilnais kaištais. Kol 
palyginamieji kaštai yra santykinai aukšti, motyvacija investuoti išlieka stipri. NŠG 
plėtrą vykstant toliau, CŠT lygiagrečiai investuoja į savo biokuro pajėgumus. Galima 
situacija, kai dėl CŠT atliktų investicijų palyginamieji kaštai ateityje nukris žemiau 
NŠG gamybos savikainos. Rinka automatiškai bus „išjungta“. 

Siūlymas: VKEKK nustačius pakankamą konkurencijos lygį sistemoje leisti CŠT ir NŠG 
konkuruoti pilnais kaštais (tik biokuro atveju apibrėžtu laikotarpiu). Rezultatas – 
didėjantys kaštai, tačiau išlaikoma konkurencinė situacija sektoriuje. 

Neapibrėžtis dėl naujų didelio pajėgumo jėgainių atsiradimo Vilniuje ir Kaune. Kokiu 
statusu planuojama įeiti į rinką? Jei rNŠG – investuotojai neturi garantijų. 

Dėl siūlymo įstatymu sureguliuoti visus NŠG. Būtina platesnė diskusija, nes tai 
sąlygoja visišką koncepcijos pakeitimą, NŠG įgauna garantijas!!! 



Kitos šilumos tiekimo organizavimo 
schemos 

 

 
„Vieno pirkėjo“ rinkos organizavimo schema. 
CŠT įmonė tiekia šilumos supirkimo ir tiekimo paslaugas. Įmonė nevaldo nuosavų 
šilumos generavimų įrenginių (užtikrinamos tik rezervinės galios)  

“Statinė konkurencija“ – sistemoje skelbiami aukcionai reikalingai šilumos galiai 
7-10 metų laikotarpiui. Investuotojas instaliuoja galias ir numatytu laikotarpiu 
vykdo gamybos įrenginių operatoriaus funkcijas už aukciono metu nustatytą 
kainą (kainos formulę); 

„CŠT kaip alternatyva“, kai CŠT technologija laisvai konkuruoja su kitomis 
aprūpino šiluma alternatyvomis (individualus šildymas: dujos, šilumos siurblys, 
AEI, elektra ir kt.). Turi būti panaikinti teisiniai ir biurokratiniai apribojimai 
vartotojui atsijungti nuo CŠT (dingsta ŠŪSP). CŠT (išlaikoma vertikaliai integruota 
įmonė) su kitom technologijomis konkuruoja tik siūloma kaina (Suomijos pvz.)). 

Grįžimas į monopolinį sektoriaus organizavimą ir reguliavimą. Būtina aiškiai 
numatyti instituciją atsakingą už efektyvų energetinį planavimą ir veiklos 
priežiūrą. 



Šilumos sektoriaus vystymo dilema 

Tolimesnis konkurencinės rinkos 
atvėrimas 
Galimi veiksmai: konkuravimas pilnais 
kaštais, licencijos turėtojas praranda 
kaštų dengimo garantą, vartotojas 
renkasi* ir kt. 
Tikėtinas efektas: konkurencinės rinkos 
struktūros išlaikymas, rizika trumpuoju-
vidutiniu laikotarpiu stebėti šilumos 
kainų stiprų svyravimą, oligopolinė rinka 

Grįžimas į monopolinę rinką 
Galimi veiksmai: energetinis 
planavimas kaip efektyvumo 
garantas, infrastruktūros valdymo ir 
priežiūros  institucijų atsakomybių 
aiškus atskyrimas ir kt. 
Tikėtinas efektas: galimybės 
sumodeliuoti ir įdiegti efektyvius 
gamybos pajėgumus, nuostoliai dėl 
rinkos dalyvių lūkesčių ir kt.    

ŠŪĮ užkoduota sistema sistemiškai yra netvari. 
Tolimesnis nieko nedarymas privestų prie „rinkos 

užrakinimo“ ir „atkritimo į monopoliją“ 

? ? ? 



Ačiū už dėmesį 
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