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Vilnius

Šilumos ūkio pertvarkymo tikslai ir
planuojami teisinio reguliavimo pokyčiai
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Šilumos ūkio plėtros tikslai

Šilumos vartotojų ilgalaikių interesų tenkinimas
ir nenutrūkstamo šilumos energijos tiekimo

užtikrinimas konkurencingomis bei ekonomiškai
pagrįstomis kainomis, sukuriant patrauklų
centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modelį.
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Šilumos energetikos plėtros strateginės kryptys

Konkurencija Efektyvumas Skaidrumas

• Nereguliuojama
(konkurencinė)
šilumos gamintojų
veikla

• Efektyvumo tikslai
šilumos perdavimo
tinklų atnaujinimui
perdavimo nuostolių
mažinimui

• Atskirtos vertikaliai
integruotos šilumos
gamybos ir tiekimo
veiklos, užtikrinamas
kainodaros skaidrumas

• Reguliuojama
(monopolinė) šilumos
perdavimo ir tiekimo
veikla

• Efektyvumo
reikalavimai
daugiabučiams
namams, jų šildymo
ir KV sistemoms

• Skaidrumo reikalavimai
šilumos sektoriuje
veikiančioms
energetikos įmonėms

• Nereguliuojama
(konkurencinė)
daugiabučių namų
šildymo ir KV sistemų
priežiūros veikla

• Aiškus reguliuojančių
institucijų
kompetencijų ir
atsakomybės
pasiskirstymas
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Šilumos ūkio plėtros priemonės (I)
Esama situacija:

Priemonės:
kryptingai formuoti bendrą šilumos ūkio sektoriaus politiką:
•Skatinant sąžiningą ir efektyvią konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje;
•Didinant (I) atliekinės šilumos, (II) šilumos iš atliekų ir (III) atsinaujinančių energijos
išteklių, (IV) efektyvios kogeneracijos panaudojimą;
•Įgyvendinant valstybinius tikslus efektyviau naudoti energijos išteklius
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Šilumos ūkio plėtros priemonės (II)

Esama situacija:

• Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje veikiančių monopolinių įmonių nenoras
įsileisti potencialius konkurentus

Priemonės:
• Įgyvendinti skaidrų ir efektyvų šilumos ūkio sektoriuje veikiančių vertikaliai

integruotų įmonių atskyrimą pagal teikiamas paslaugas: šilumos gamybą,
perdavimą, optimaliai išnaudojant nesusijusių veiklų atskyrimo teikiamus
pranašumus;

• Mažinti šilumos gamybos kainą, užtikrinant nepriklausomų šilumos gamintojų
konkurenciją bei išnaudojant energetinių išteklių biržos teikiamus privalumus;

• Sukurti vienodas konkurencines sąlygas prie regioninių šilumos perdavimo ir
tiekimo įmonių prisijungti nepriklausomiems šilumos gamintojams
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Šilumos ūkio plėtros priemonės (III)
Esama situacija:
Daugiabučių namų pasiskirstymas pagal šilumos suvartojimo efektyvumą

Priemonės:
• Didinti šilumos energijos vartojimo efektyvumą, pastatų atnaujinimo priemonių
įgyvendinimui pritraukiant energetinių paslaugų bendroves (ESCo modelis);

• Skatinti individualiai suvartotos šilumos apskaitos priemonių diegimą, užtikrinant
vartotojams galimybę individualiai reguliuoti ir taip ženkliai sumažinti šilumos energijos
suvartojimą;

• Numatyti pastatų šildymo sistemų būtinuosius eksploatavimo techninius reikalavimus ir
jų patikrinimo mechanizmus bei atsakomybes
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Šilumos ūkio plėtros priemonės (IV)

Esama situacija:

• Išskaidyta valstybinių institucijų kompetencija ir atsakomybė šilumos ūkio
sektoriuje veikiančių subjektų priežiūros, taip pat kainų nustatymo, investicijų
derinimo ir vartotojų gynimo klausimais

Priemonės:

• Peržiūrėti šilumos ūkio sektoriaus įmonių valstybinį reguliavimą, nustatant aiškią
kontroliuojančių institucijų kompetenciją ir atsakomybę;

• Įtvirtinti naujus šilumos ūkio sektoriaus reguliavimo principus;

• Užtikrinti efektyvią šilumos vartotojų teisių apsaugą, įgyvendinant šilumos
vartotojams aiškų, paprastą ir suprantamą „vieno langelio“ principą



8

Šilumos
vartotojai
LLL Metrologijos

inspekcija

Konkurencijos
taryba

VKEKK

VVTAT

VEI

Savivaldybės

Šilumos
vartotojai

JJJ

Metrologijos
inspekcija

Konkurencijos
taryba

VKEKK

VVTAT

VEI

Savivaldybės

„Vieno langelio“ principas, ginant šilumos vartotojus

Esamas modelis: Siūloma pereiti:
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Teisinio reguliavimo pokyčiai

• Šilumos ūkio plėtros kryptys

• Šilumos ūkio įstatymo pakeitimas

• Efektyvumo reikalavimus nustatantys teisės aktai

• Šilumos ūkio plėtros įgyvendinimą reglamentuojantys
teisės aktai



WORKING DRAFT
Last Modified 8/13/2010 4:05:09 PM Central Europe Standard Time
Printed 13.08.2010 14:22:48 Central Europe Standard Time

Dėkojame už dėmesį!


