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Konkurencija šilumos gamybos srityje 

Lietuvoje (  - 2017) 
 3 straipsnis. Konkurencija šilumos ūkyje. 2. Šilumos gamyba 

grindžiama konkurencija tarp šilumos gamintojų. 

 Konkurencija šilumos gamybos srityje veikia nuo dienos kai 
susikūrė CŠT sistemos 

 CŠT tiekiama šiluma kasdien konkuruoja su decentralizuotai 
gaminama šiluma iš gamtinių dujų, biokuro granulių ar kito 
kuro, decentralizuotais šilumos šaltiniais kaip kad šilumos 
siurblys, saulės kolektorius 

 Vartotojai gali pasirinkti šilumos gamybos šaltinį – konkurencija 
veikia ! 

 



Tikrosios konkurencijos šilumos gamyboje 

Lietuvoje (  - 2017) pasekmės 



Šilumos gamybos konkurencija centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemose I 

 

Konkuruoja: 

 Šilumos tiekėjas (savivaldybės įmonė) 

 Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas 

(privatus kapitalas) 

 Nereguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas 

(privatus kapitalas) 

 

 



Šilumos gamybos konkurencija centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemose II 

Kriterijus Šilumos 

tiekėjas 

Reguliuojamas 
NŠG 

Nereguliuojama

s NŠG 

Investicijų derinimas savivaldybėje 

Investicijų derinimas VKEKK 

Šilumos kainos reguliavimas 

Viešųjų pirkimų įstatymo taikymas 

Kuro įsigijimas per biokuro biržą/ VPĮ 

Finansinio gyvybingumo reikalavimai 

Vartotojų skolų rizika 

Gamybos pastovių sąnaudų 

padengimas (sąlyginis) 



Šilumos gamybos konkurencija centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemose III 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. 

gruodžio 5 d. viešajai konsultacijai pateiktas „Šilumos 

supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir 

sąlygų aprašo pakeitimo projektas 

Siekiama įteisinti šilumos gamybos konkurenciją 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemose pilnais kaštais 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos iniciatyva parengtos 

„Pastabos šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektui “ 

Pastabos pateiktos 2017 sausio 23 dieną, iki balandžio 7 

dienos  atsakymai į pastabas nėra gauti 



Pastabos, išvados ir pasiūlymai I 

 Siūlomas konkurencijos modelis CŠT sistemose yra naujovė ne tik 

regione bet ir Europoje 

 Aprašo pakeitimai neužtikrina šilumos kainos mažėjimo. Skaičiavimai 

parodė, kad Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje dėl siūlomų pakeitimų 

reguliuojamos šilumos tiekimo sąnaudos padidės. Sąnaudos 

vartotojams išaugtų: Vilniuje 144,15 tūkst. Eur, Kaune – 564,34 tūkst. 

Eur, Klaipėdoje – 812,45 tūkst. Eur per metus  

 



Pastabos, išvados ir pasiūlymai II 

 Pakeitimai sudarys sąlygas savivaldybių įmonėms 
nepadengti iki 75 mln. Eurų nusidėvėjimo sąnaudų (už 
suderintas su VKEKK investicijas) 

 Pakeitimai lems, kad savivaldybių įmonės neužtikrins 
VKEKK taikomų finansinio gyvybingumo reikalavimų 
įmonėms 

 Pakeitimai turės neigiamą įtaką savivaldybių įmonių 
kreditavimo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
paramos ir kitoms sutartims. Pakeitimai sutrukdys 
savivaldybės įmonėms vykdyti finansinius įsipareigojimus 
kreditoriams – kelias bankroto link  

 Pakeitimais sprendžiama 2-3 miestų “problema”, tačiau 
Aprašas yra taikomas visoms Lietuvos CŠT sistemoms 



Pastabos, išvados ir pasiūlymai III 

 Atlikti siūlomų pakeitimų įtakos (šilumos kainai, infrastruktūrai ir 
konkurencijai) vertinimą ilgalaikiam 10 – 15 metų laikotarpiui 

 Įvertinti siūlomų pakeitimų ilgalaikę įtaką savivaldybėms, kaip 
valstybės teritorijos administraciniams vienetams 

 Siūlome parengti Šilumos kainų metodikos pakeitimus susijusius 
su Aprašo pakeitimu 

 Siūlome atlikti detalius siūlomų Aprašo pakeitimų pasekmių 
skaičiavimus konkrečiam miestui ir atskleisti tokių pakeitimų 
naudą 

 Užtikrinti vienodas konkuravimo sąlygas 

 Ieškoti alternatyvių sprendimo būdų siekiant užtikrinti 
mažiausią šilumos kainą vartotojams 

 



Ačiū už Jūsų dėmesį 


