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TEKSTE NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI 

 

CŠT – centralizuotas šilumos tiekimas; 

Komisija – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija; 

SPS – sąlyginai pastovios sąnaudos. 
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ĮVADAS 

 

Lietuvoje istoriškai yra susiklosčiusi situacija, kad šilumos gamybos ir tiekimo sektoriuje 

dauguma vartotojų aprūpinami šiluma centralizuotų šilumos tiekimo (toliau -CŠT) sistemų pagalba. 

„Sugriuvus“ Tarybų Sąjungai, Lietuvos teritorijoje išliko sąlyginai plačiai išvystytas CŠT tinklas, kuris 

padengia daugumos didesnių Lietuvos miestų ir miestelių teritorijas. Atokesnėse vietovėse daţniausiai 

yra statomos į CŠT tinklą neintegruotos katilinės, kurios aprūpina individualius vartotojus arba 

nedidelę vietinių vartotojų grupę. Šiuo metu, CŠT ir individualus šildymas Lietuvoje pasidalinę 

maţdaug po 50 proc. viso Lietuvos teritorijoje šildomo ploto. Panašus santykis susiformavo daugelyje 

kaimyninių šalių, kuriose klimatinės sąlygos yra panašios kaip Lietuvoje ir kur pastatus reikia šildyti 

6-7 mėnesius per metus. 

Centralizuoto šilumos tiekimo sektorius Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu išgyveno 

drastiškus pokyčius, kurie lėmė techninius, ekonominius įmonių rodiklius ir poţiūrį į šį šildymo būdą. 

Lietuvos CŠT sektoriaus vystymąsi nepriklausomybės laikotarpiu sąlyginai galima suskirstyti į keletą 

etapų, kuriems būdingi specifiniai bruoţai: 

 1991–1996 m.: CŠT įmonės AB „Lietuvos energijos“ sudėtyje, centralizuotas valdymas, 

vieninga politika, dideli šilumos vartotojų praradimai (pramonės atsijungimas), 

nuostolinga veikla, menkos investicijos, prastėjanti ekonominė būklė; 

 1997–1999 m.: CŠT įmonės perduotos savivaldybių nuosavybėn, įvedamos ekonominės 

kainos, įmonių valdymas ir techninė politika tampa savarankiška ir diferencijuojasi, 

vyksta restruktūrizacija; 

 2000–2004 m.: šilumos rinka stabilizavosi, prasidėjo nuomos ir privatizavimo procesai, 

atnaujinama pagrindinė įranga, daugiau naudojama biokuro, intensyviai maţinamos 

sąnaudos ir nuostoliai perdavimo tinkluose, dauguma įmonių pradėjo dirbti rentabiliai; 

 2005-2009 m.: CŠT sektorius veikia rinkos sąlygomis, bet reguliuojamas Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija). Komisija šilumos tiekimo 

įmonėms nustato ilgalaikes bazines kainas, išduoda licencijas ir kontroliuoja jų veiklą, 

derina investicijas, sprendţia ginčus ir t.t. 

Šie ir kiti pokyčiai turėjo didelę reikšmę atskiroms šilumos tiekimo bendrovėms.  

Šio darbo tikslas išnagrinėti privataus kapitalo įtaką Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo 

sektoriui. Privataus kapitalo įtakos vertinimas  vykdomas 2 paminėtais laikotarpiais: 2000-2004 

metais, kai privatus kapitalas įţengė į šilumos tiekimo sektorių ir 2005-2009 metais, kai reikšmingai 

pasikeitė ir nusistovėjo CŠT sektoriaus reguliavimas ir būklė. 

Privataus kapitalo CŠT įmonė – tai įmonė, kuri yra išnuomota arba jos pagrindinis akcijų 

paketas (50 proc. ir daugiau) priklauso verslo struktūrai, kuri siekia būtino investuoto turto grąţos ir 

pelno. 

Viešo kapitalo CŠT įmonė – tai įmonė, kurios pagrindinis akcininkas yra savivaldybė. Įmonės 

valdymas reguliuojamas tarybos sprendimais ir tiesiogiai priklauso nuo savivaldybės vykdomos 

politikos.   
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1. PRIVATAUS KAPITALO DALYVAVIMAS CENTRALIZUOTO 

ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOJE LIETUVOJE IR KITOSE 

ŠALYSE 

 

Centralizuotas šilumos tiekimas yra vyraujantis aprūpinimo šiluma būdas ne tik Lietuvoje, bet 

ir centrinėse, rytinėse ir šiaurinėse Europos šalyse. Dėl vietinių klimato sąlygų, šiuose kraštuose, 

susiklostė palanki padėtis CŠT plėtrai gyvenamajame sektoriuje. Tačiau CŠT taip pat naudojamas ir 

pietinėse Europos šalyse, ypač Italijoje ir Prancūzijoje. Kaimyninėse šalyse, ypač Skandinavijos 

valstybėse, turinčiose išplėtotą centralizuoto šilumos tiekimo sektorių - Suomijoje, Danijoje, Švedijoje, 

o taip pat Vokietijoje, Austrijoje ir kt., kur plėtra, skirtingai nei Lietuvoje ir kitose Baltijos bei Rytų ir 

Centrinės Europos valstybėse, vystėsi rinkos augimo sąlygomis, yra sukaupta turtinga patirtis 

kryptingai formuojant valstybės energetikos politiką. Tai leido šiam sektoriui uţimti svarbią vietą 

visoje energetikoje ir išnaudoti šios technologijos privalumus – plačiai naudoti biokurą, komunalines 

atliekas, pramonės įmonių atliekinę šilumą ir kitus vietinius resursus tuo pačiu sumaţinti 

importuojamo iškastinio kuro naudojimą šilumos gamybai ir išvengti didelės dalies anglies dvideginio 

(CO2) emisijų.  

Visos šalys, kur yra išplėtotas CŠT tinklas, atidţiai stebi sektoriaus veiklą ir priima atsakingus 

sprendimus. Pavyzdţiui, Danijoje centralizuotas šilumos perdavimas reglamentuojamas kaip būtina, 

vieša paslauga, kurioje dalyvauja tik viešasis kapitalas. Geros ekonominės sąlygos (šilumos ūkis 

nebuvo nugyvendintas ir neturėjo ekonominių sunkumų) leido Danijos vyriausybei CŠT sektorių 

panaudoti viešiems tikslams, tai yra savo aplinkosauginei ir energetines nepriklausomybės politikai 

realizuoti. Be to, Danijoje yra pakankamai plačiai išvystyti gamtinių dujų tinklai, kurie yra pagrindinis 

konkurentas centralizuotam šildymui. Kad išvengti neracionalios konkurencijos šilumos tiekimo būdai 

skirstomi į teritorines zonas, kuriose siekiama panaudoti vienos ar kitos technologijos privalumus. 

Danijoje centralizuoto šilumos perdavimo tinklai paprastai yra savivaldybės ar šilumos vartotojų 

nuosavybėje, bet daug šilumos gamybos šaltinių (kogeneracinės jėgainės, komunalinių atliekų 

deginimo stotys ir t.t.) priklauso privataus kapitalo nuosavybei. Konkurencija šilumos gamybos srityje 

skatinama. Suomijoje ir Švedijoje, kur CŠT sektorius ne toks tankus ir menkai išvystyti gamtinių dujų 

tinklai, o investicijos reikalauja ilgesnio atsipirkimo laiko, dominuoja privatus kapitalas. 

 Ţlugus socialistinei santvarkai daugelyje „post socialistinių“ valstybių CŠT sektorius tapo 

neefektyvus ir ekonomiškai nepatrauklus dėl prarastų vartotojų (sistemos tapo per didelės), staiga 

išaugusių kuro kainų ir atsiradusių alternatyvų. Reikėjo didelių investicijų šio ūkio modernizavimui ir 

pritaikymui prie pakitusių sąlygų. Vienos šalys bandė modernizaciją vykdyti viešojo sektoriaus 

jėgomis ir finansuoti tik šilumos vartotojų mokėjimų sąskaita (Rusija, Baltarusija, Ukraina ir t.t.), o 

kitos sukūrė teisines-ekonomines sąlygas privataus kapitalo dalyvavimui šiuose procesuose (Lenkija, 

Čekija, Estija, Lietuva ir t.t.). Per pastaruosius metus daugelyje centrinės ir rytų Europos šalių CŠT 

sektorius tapo komercinė ūkio sritis, kurią kontroliuoja nepriklausomas energetikos reguliatorius. 

Kaimyninių šalių privataus kapitalo dalis, pagal juridinių vienetų skaičių CŠT sektoriuje, pateikta 1 

lentelėje. Čia ir kitur pabraukta privataus kapitalo valdomos bendrovės ir su jomis susiję duomenys. 
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Lentelė 1. Privataus ir viešo kapitalo dalyvavimas atskirų šalių CŠT sektoriuje 

 Lietuva Latvija Lenkija Švedija 

Privataus kapitalo dalis, % 44 8 81 39 

Viešo kapitalo dalis, % 56 92 19 61 

 

Centralizuoto šilumos tiekimo sektorius, buvusiose „socialistinėse“ šalyse, susiformavo esant 

socialistinei santvarkai, kai ši paslauga buvo traktuojama kaip viešoji paslauga ir buvo dotuojama iš 

biudţeto ar kitų šaltinių. Pereinant iš planinės ekonomikos į rinkos sąlygas šis poţiūris yra viena iš 

didţiausių kliūčių vykdant reformas CŠT sektoriuje ir todėl daugelyje šalių jos vykdomos lėtai ir 

neryţtingai. Šilumos tiekimo sektorius, traktuojamas kaip vieša paslauga, kurią subsidijuoja valstybė 

ar savivaldybės, egzistuoja Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Kinijoje. Dėl investicijų į CŠT ūkio 

atnaujinimą stokos, tokiose šalyse kaip Armėnija, Gruzija, Moldova ir t.t. šis ūkis stipriai „nugyventas“ 

arba dalinai sunaikintas. Būtina paţymėti, kad praėjus dešimtmečiui kai Lietuvoje atsirado privatus 

kapitalas, ta pačia strategine kryptimi suka Rusija, Kinija ir kitos šalys, kur šiuo metu formuojami 

šilumos ūkio įstatymai ir kita teisinė bazė reikalinga privataus kapitalo pritraukimui į CŠT sektorių. 

1997 metais kai buvo priimtas įstatymas dėl SPAB „Lietuvos energija“ reorganizavimo, miestų 

aprūpinimo šiluma ūkinės veiklos valdymas buvo perduotas vietos savivaldybėms, bet šiam ţingsniui 

nebuvo deramai pasiruošta. Tuo laiku miestų ir rajonų savivaldybių biudţetai buvo maţi, trūko 

kompetencijos, todėl savivaldybės, ypač maţosios, negalėjo tinkamai valdyti naujo turto – trūko 

energetikos specialistų, įmonės negalėjo deramai apsirūpinti kuru ir t.t. Reorganizavus „Lietuvos 

energiją“ CŠT įmonėms buvo perduotos iki tol neišspręstos problemos ir skolos. Daugumai 

savivaldybių šilumos tiekimas tapo nepakeliama našta, ne gana to, tuo metu nebuvo teikiama parama iš 

valstybės pusės.  

Formuodamos savarankišką politiką, savivaldybės pasirinko nevienodus kelius. Kai kurios, 

pavyzdţiui, Kaišiadorių rajonas decentralizavo šilumos gamybą, uţdarė nuostolingas centralizuotos 

šilumos gamybos katilines ir sistemas, o buvusiems vartotojams  padėjo įsigyti individualius gamtinių 

dujų katilus butuose. Panašiai pasielgė ir Vilniaus rajono savivaldybė, kuri finansavo karšto vandens 

ruošimo įrenginių įsigijimą ir atsisakė karšto vandens ruošimo veiklos. Ignalinos, Pasvalio, Molėtų 

savivaldybės įsirengė mediena ar šiaudais kūrenamas katilines. Savivaldybių veikla tiesiogiai priklausė 

nuo savivaldybės finansinės padėties ir politinės valios, tačiau daugumos savivaldybių šilumos ūkiai 

buvo sunkioje ekonominėje būklėje, o jų atnaujinimui reikėjo didelių investicijų, todėl prasidėjo 

šilumos ūkio nuoma.  

2000 metais penktadalis šalies savivaldybių sudarė savo valdomų CŠT bendrovių ilgalaikės 

nuomos sutartis, patikėdamos jų valdymą privačiam kapitalui. Į Lietuvos CŠT rinką atėjo privataus 

kapitalo operatoriai – „Dalkia“, „E-energija“ ir „Fortum Heat“. Lentelėje Nr. 2 pateikta informacija 

apie  privataus kapitalo įmonių sutartis, dėl atskirų savivaldybių šilumos gamybos ir tiekimo įmonių 

nuomos. Kaip matyti lentelėje, didţioji dalis nuomos sutarčių (10) buvo sudaryta 2000 metais.  
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Lentelė 2. Privataus kapitalo įmonės  Lietuvoje 

Operatorius 

"Dalkia" "E-energija" "Fortum Heat" 

Įmonė 

Nuomos 

sutartis 

sudaryta 

Įmonė 

Nuomos 

sutartis 

sudaryta 

Įmonė 

Nuomos 

sutartis 

sudaryta 

"Marijampolės šiluma" 2000-05 "Akmenės energija" 2000-09 "Joniškio energija" 2000-11 

"Vilkaviškio šiluma" 2000-05 "Prienų energija" 2000-09 "Švenčionių energija" 2001-02 

"Kelmės šiluma" 2000-09 "Ukmergės energija" 2000-12     

"Telšių šiluma" 2000-09 "Trakų šilumos tinklai" 2005-09     

"Palangos šiluma" 2000-12         

"Kazlų Rūdos šiluma" 2000-12         

"Alytaus energija" 2001-08         

"Vilniaus energija" 2002-02         

"Birţų šiluma" 2003-08         

"Druskininkų šiluma" 2003-10         

 

Atėjus privačiam kapitalui prasidėjo reikšmingos permainos šilumos ūkio sektoriuje. Šių 

struktūrų atstovai, siekdami pelno ir turėdami didelius finansinius išteklius, ryţtingai investavo į 

pagrindinių gamybos priemonių atnaujinimą, didino efektyvumą ir optimizavo valdymą, siekė sukurti 

ekonominius pagrindus komercinei veiklai CŠT sektoriuje. Tuo metu suaktyvėjo Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacija (LŠTA), priimti būtiniausi teisės aktai, visiems šilumos tiekėjams atsirado 

palankesnės sąlygos vystyti verslą. Tai leido pasiekti CŠT sektoriaus pelningą darbą ir patikimumą, 

kurį atspindi 1998-2004 metų šilumos savikainos ir kainos kitimas (1 pav.). 

Galima padaryti išvadą, kad privataus kapitalo atstovai ryžtingai gynė ekonominių pagrindų 

įdiegimą Lietuvos CŠT sektoriuje ir tuo ženkliai prisidėjo prie viso sektoriaus reformavimo bei 

atnaujinimo, sukurdami būtiną teisinę-ekonominę bazę visiems ūkio subjektams, dirbantiems šioje 

srityje. Dauguma techninių sprendimų padarytų nuomos laikotarpio pradžioje buvo mokykla (geros 

praktikos pavyzdžiai) kitoms CŠT bendrovėms ir paskatino jas taip pat diegti išbandytas ir 

pasiteisinusias priemones (grupinių šilumokaitinių naikinimas ir automatinių šilumos punktų 

įrengimas, biokuro katilų diegimas,  „vasarinės“ įrangos sumontavimas ir t.t.) .    
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Pav. 1. Centralizuotos šilumos vidutinė kaina ir savikaina, 1998-2004 m. 

 

Lietuvoje CŠT sektoriaus veiklą reglamentuoja šilumos ūkio įstatymas [1], kuris numato 

sąlygą, kad centralizuoto šilumos perdavimo tinklų savininku turi būti savivaldybės, o privatūs tiekėjai 

gali valdyti ne daugiau kaip 70% šiluminės energijos gamybos šaltinių. Nors ši nuostata buvo įteisinta 

tik 2003 metais, dauguma privataus kapitalo įmonių, tokios kaip Dalkia, šilumos tiekimo įmonių 

valdymui su savivaldybėmis sudarė ilgalaikės nuomos sutartis. Tuo tarpu, Fortum sukūrė su 

savivaldybėmis bendrai valdomas įmones. 

Pagal Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymą [2] reguliatoriaus funkciją CŠT bendrovių 

valdyme atlieka Komisija, kuri galutinai nustato tiekiamos šilumos energijos kainas (tarifus), derina 

investicijas ir sprendţia ginčus CŠT įmonėms, kurios realizuoja daugiau kaip 10 GWh šilumos per 

metus. Pradinę šilumos kainų kontrolę, investicijų derinimą ir bendrovių prieţiūrą atlieka savivaldybės 

ir išnuomotų įmonių prieţiūrai sukurtos bendrovės. Ilgalaikės bazinės šilumos kainos nustatomas ne 

trumpesniam kaip 3 metų bei ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Šilumos kainos skaičiuojamos 

atskiriant kintamąsias ir pastoviąsias sąnaudas (išskiriant veiklos dalį bei norminį pelną) šilumos 

gamybos, perdavimo ir pardavimo veikloms. Kadangi norminis pelnas susietas su eksploatuojamo 

turto dydţiu CŠT bendrovėms (nepriklausomai nuo valdymo formos) nėra tiesioginio intereso 

realizuoti didesnius šilumos kiekius.  

Komisija šiuo metu reguliuoja 58 įmones, kurios per 2009 metus vartotojams patiekė 9.252,8 

GWh šilumos. Privataus ir viešo kapitalo  pasiskirstymas pagal parduodamą šilumos energijos kiekį 

pateiktas 2 paveiksle. 
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Pav. 2. Centralizuoto šilumos sektoriaus valdymo pasiskirstymas 

 

Lietuvoje stambiausias šilumos tiekėjas yra privataus kapitalo įmonių grupė „Dalkia“, kuri 

valdo UAB „Vilniaus energija“ ir dar devynis UAB „Litesko“ filialus. Įmonių grupei „Dalkia“ 

priklausančios įmonės 2009 metais pardavė 41 proc. viso Lietuvos CŠT klientams reikalingos šilumos 

kiekio. Kiti du privataus kapitalo operatoriai „E-energija“ ir „Fortum heat“ atitinkamai pateikė 2 ir 1 

proc. šilumos. Viešo kapitalo stambiausias šilumos tiekėjas yra AB „Kauno energija“ (pardavė 16 

proc. viso šilumos kiekio), AB „Klaipėdos energija“ pagal gamybos apimtis uţima antrąją vietą 

Lietuvoje (parduoda 11 proc. šilumos). Regioninė įmonė AB „Panevėţio energija“, kuri tiekia šilumą 

Panevėţio, Kėdainių, Rokiškio, Zarasų, Pasvalio ir Kupiškio miestų bei rajonų vartotojams parduoda 

apie 8 proc. visos centralizuotai tiekiamos šilumos. Visų reguliuojamų  ir šiame darbe nagrinėjamų 

CŠT sektoriaus privačių ir viešo kapitalo įmonių 2009 metais pateikti šilumos kiekiai ir gautos 

pajamos pateiktos 3 lentelėje.  
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Lentelė 3. Privataus ir viešo kapitalo įmonių rodikliai , 2009 m.  

Privataus kapitalo Viešo kapitalo 

Operatorius Įmonė GWh tūkst. Lt Įmonė GWh tūkst. Lt 

"Dalkia" 

"Vilniaus energija" 2936,6 540596,5 "Kauno energija" 1578,7 277172 

"Alytaus energija" 248,6 52270,8 "Klaipėdos energija" 987,1 178714,7 

"Marijampolės šiluma" 174,3 35766,7 "Panevėţio energija" 776,4 131708 

"Druskininkų šiluma" 133,3 28814 "Šiaulių energija" 516,1 95959,9 

"Palangos šiluma" 83,9 16601,1 "Jonavos šilumos tinklai" 160,1 30443,4 

"Telšių šiluma" 73,5 15683,3 "Maţeikių šilumos tinklai" 163,9 32626,5 

"Vilkaviškio šiluma" 49 10675,5 "Utenos šilumos tinklai" 155,6 23158 

"Birţų šiluma" 39,7 7850 "Šilutės šilumos tinklai" 84,6 12519 

"Kelmės šiluma" 27,5 5296,4 "Tauragės šilumos tinklai" 78,1 11769 

"Kazlų Rūdos šiluma" 20 4038,6 "Plungės šilumos tinklai" 75,2 13721 

"E-energija" 

"Miesto energija" 75,5 16358,2 "Radviliškio šiluma" 63,2 12545,9 

"Akmenės energija" 55,4 15306,2 "Kretingos šiluma" 47,6 9270,2 

"Trakų šilumos tinklai" 54,6 11789 "Varėnos šiluma" 53,4 9560,9 

"Prienų energija" 35,1 9137,5 "Raseinių šilumos tinklai" 51,4 8690 

"Fortum 

heat" 

"Fortum Švenčionių energija" 41,9 8045,8 "Kaišiadorių šiluma" 44 8056,7 

"Fortum Joniškio energija" 28,4 6812,4 "Anykščių šiluma" 45,2 10628,4 

        "Šalčininkų šilumos tinklai" 40,4 8107,3 

        "Ignalinos šilumos tinklai" 36,7 5157 

        "Širvintų šiluma" 29,7 5098 

        "Molėtų šiluma" 28,3 4006,7 

        "Šakių šilumos tinklai" 25,2 5136,8 

        "Šilalės šilumos tinklai" 26,9 4367,2 

        "Pakruojo šiluma" 21 4381,6 

        "Birštono šiluma" 21,3 3847 

        "Lazdijų šiluma" 18,5 3527,4 

        "Skuodo šiluma" 16,9 3826,9 

  Viso 4077,3 785042,0 Viso 5145,5 913999,5 

    44% 46%   56% 54% 

 

Iš pateiktų duomenų akivaizdu, kad Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje 

privatus kapitalas užima beveik pusę centralizuoto šildymo rinkos ir todėl šio sektoriaus valstybinis 

administravimas, reguliavimas, kainodara ir t.t. turi užtikrinti vienodas sąlygas visiems ūkio 

subjektams, dirbantiems šioje srityje, neskirstant jų pagal nuosavybės formas. 
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2. PRIVATAUS IR VIEŠOJO KAPITALO VALDOMŲ CŠT 

BENDROVIŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Didėlė įtaką CŠT bendrovių techniniams ir ekonominiams rodikliams turi įmonės dydis, todėl 

Komisija šilumos tiekėjus skirsto į grupes pagal metinį realizuojamą šilumos kiekį: 

 I grupė - šilumos tiekėjai per metus realizuojantys daugiau nei 150 tūkst. MWh; 

 II grupė - šilumos tiekėjai per metus realizuojantys nuo 150 iki 90 tūkst. MWh; 

 III grupė - šilumos tiekėjai per metus realizuojantys nuo 90 iki 50 tūkst. MWh; 

 IV grupė -šilumos tiekėjai per metus realizuojantys nuo 50 iki 25 tūkst. MWh; 

 V grupė - šilumos tiekėjai per metus realizuojantys nuo 25 iki 10 tūkst. MWh. 

 Lentelė 4.  Įmonių grupės  pagal realizuojamą šilumos kiekį.  

I grupė II grupė III grupė IV grupė V grupė 

"Vilniaus energija" 
"Marijampolės 

šiluma" 
"Palangos šiluma" 

"Kretingos šilumos 

tinklai" 
"Širvintų šiluma" 

"Kauno energija" 
"Jonavos šilumos 

tinklai" 
"Telšių šiluma" 

"Vilkaviškio 

šiluma" 
"Kelmės šiluma" 

"Klaipėdos 

energija" 

"Maţeikių šilumos 

tinklai" 
"Miesto energija" 

"Varėnos šilumos 

tinklai" 

"Fortum Joniškio 

energija" 

"Panevėţio 

energija" 

"Utenos šilumos 

tinklai" 

"Šilutės šilumos 

tinklai" 

"Trakų šilumos 

tinklai" 
"Molėtų šiluma" 

"Šiaulių energija" 
"Druskininkų 

šiluma" 

"Tauragės šilumos 

tinklai" 

"Raseinių šilumos 

tinklai" 

Šakių šilumos 

tinklai" 

"Alytaus energija"  
"Plungės šilumos 

tinklai" 

"Kaišiadorių 

šiluma" 

"Šilalės šilumos 

tinklai" 

  
"Akmenės 

energija" 
"Anykščių šiluma" "Pakruojo šiluma" 

  
"Radviliškio 

šiluma" 

"Fortum Švenčionių 

energija" 

"Kazlų Rūdos 

šiluma" 

   
"Šalčininkų 

šilumos tinklai" 
"Birštono šiluma" 

   "Birţų šiluma" "Lazdijų šiluma" 

   "Prienų energija" "Skuodo šiluma" 

   
"Ignalinos šilumos 

tinklai" 
 

 

4 lentelėje matosi privataus ir viešo kapitalo pasiskirstymas tarp skirtingo dydţio įmonių. 

Kiekvienoje grupėje yra privataus ir viešo kapitalo įmonių, tai rodo, kad esama šilumos tiekimo 

sektoriaus reguliavimo sistema nediskriminuoja didelių ir maţų CŠT įmonių, todėl  privatus kapitalas 

linkęs dalyvauti tiek didelių, tiek ir maţų bendrovių veikloje.  

Galima teigti, kad privačiam kapitalui yra patrauklus Lietuvos CŠT sektorius, tačiau svarbu 

pastebėti, kad nuomos procesai sustojo 2003 metais. Po to buvo išnuomota tik Trakų miesto CŠT 

sistema, kuri buvo perimta po nesėkmingo UAB „Deltima“ bandymo valdyti šį ūkį.  
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Tam, kad įvertinti privataus kapitalo įmonių įtaką CŠT bendrovių vystymui analizė atliekama 

dviem periodais: 

 2001 - 2005 metų periodas - tai pirmas aktyvus privataus kapitalo atėjimo laikotarpis. Šio 

laikotarpio įvertinimui naudojami tik sustambinti bendrieji techniniai - ekonominiai 

rodikliai, kadangi to meto šilumos tiekimo įmonių duomenys buvo renkami nesistemiškai 

arba neišliko.  

 2005 - 2009 metų periodas - tai pirmosios ilgalaikės šilumos bazinės kainos periodas, 

kuris uţtikrino stabilumą ir CŠT bendrovių prognozuojamą veiklą. Realiai pradėjo veikti 

ekonominis CŠT sektoriaus reguliavimas ir dauguma bendrovių pradėjo dirbti pelningai. 

Komisijoje buvo įdiegta detali duomenų surinkimo ir analizės informacinė sistema, 

kurioje sukaupti duomenys sudaro galimybę vykdyti išsamią atskirų bendrovių veiklos 

analizę.  

 

2.1 . 2001-2005 metų laikotarpis Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje 

 

Prasidėjusi 2000 metais šilumos tiekimo įmonių nuoma įnešė daug naujovių į centralizuoto 

šildymo sektorių. 2001-2005 metais pradėti CŠT sistemų modernizavimo projektai, diegiant biokuro 

katilus, optimizuojant šilumos perdavimo sistemas ir t.t., kurie tapo pavyzdţiu ir kitoms bendrovėms. 

Šiuo metu priimti strateginiai sprendimai dėl kuro rūšies pasirinkimo, kaip vėliau parodė patirtis, iš 

esmės nulėmė CŠT bendrovių kaštus ir jų reputaciją vartotojų akyse.    

2.1.1. Kintamosios sąnaudos 

 

Pagrindinės CŠT įmonių išlaidos tai kintamosios sąnaudos, kurios daţniausiai sudaro daugiau 

kaip 60 procentų bendrųjų sąnaudų ir labiausiai įtakoja tiekiamos šilumos kainą. Kintamąsias sąnaudas 

sudaro: kuro, pirktos šilumos, elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudos, kurios kinta 

priklausomai nuo tiekiamo vartotojams šilumos kiekio.  

Kintamosios sąnaudos parodo CŠT įmonių techninį efektyvumą ir strateginį kuro pasirinkimo 

bei apsirūpinimo juo racionalumą. Privataus ir viešo kapitalo įmonių palyginimui naudojamas 

kintamųjų sąnaudų išlaidos energijos vienetui (ct/kWh). 5 lentelėje pateikiami 15 maţiausiai ir 

daugiausiai patiriančių kintamųjų sąnaudų įmonių sąrašai 2001 ir 2005 metais. 

 

Lentelė 5. Kintamųjų sąnaudų palyginimas , 2001 ir 2005 m.  

2001 metų rodikliai 2005 metų rodikliai 

Geriausi Blogiausi Geriausi Blogiausi 

Įmonė ct/kWh Įmonė ct/kWh Įmonė ct/kWh Įmonė ct/kWh 

Molėtai 3,36 Raseiniai 7,82 Molėtai 4,42 Birţai 6,95 

Utena 4,85 Birštonas 7,83 Utena 4,90 Maţeikiai 6,95 

Klaipėda 5,49 Švenčionys 7,92 Vilnius 5,16 Joniškis 7,00 

Vilnius 5,64 Kretinga 8,08 Lazdijai 5,24 Šilutė 7,30 

Ignalina 5,72 Plungė 8,19 Širvintos 5,37 Tauragė 7,53 
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2001 metų rodikliai 2005 metų rodikliai 

Geriausi Blogiausi Geriausi Blogiausi 

Panevėţys 5,89 Šilalė 8,27 Telšiai 5,42 Anykščiai 7,56 

Alytus 6,12 Varėna 8,34 Šiauliai 5,43 Druskininkai 7,62 

Šiauliai 6,12 Prienai 8,66 Alytus 5,52 Pakruojis 7,65 

Radviliškis 6,69 Anykščiai 8,93 Radviliškis 5,57 Prienai 7,74 

Vilkaviškis 6,71 Kelmė 9,02 Ukmergė 5,72 Šalčininkai 7,81 

Kaunas 6,71 Joniškis 9,30 Klaipėda 5,75 Kaunas 7,81 

Marijampolė 6,85 Ukmergė 9,54 Panevėţys 5,75 Raseiniai 8,62 

Kazlų Rūda 6,88 Trakai 9,72 Švenčionys 5,81 Trakai 8,88 

Akmenė 6,88 Pakruojis 9,73 Birštonas 5,82 Skuodas 9,41 

Tauragė 6,94 Lazdijai 10,43 Kelmė 5,91 Varėna 10,17 

 

Kaip matome iš pateiktų duomenų, 2001 metais 5 išnuomotos CŠT įmonės buvo tarp 

daugiausiai kintamų išlaidų patiriančių įmonių, o po 4 metų privataus kapitalo valdymo, tarp 

blogiausių liko tik 2 įmonės, tačiau ir jos ţymiai pagerino šį rodiklį -  Prienų šilumos tiekėjas šias 

sąnaudas sumaţino nuo 8,66 ct/kWh iki 7,74 ir Joniškio nuo 9,30 ct/kWh iki 7,00 ct/kWh. Atvirkščiai 

įvyko viešo kapitalo įmonėje, pavyzdţiui, „Varėnos šiluma“,  kur rodiklis pablogėjo nuo 8,34 iki 10,17 

ct/kWh.   

3 paveiksle pateikiama kintamųjų sąnaudų pokyčio tendencija lyginant 2001 ir 2005 metus, iš 

kurios matosi, kad privataus kapitalo įmonės geriau sumaţino kintamąsias sąnaudas lyginant su 

viešojo sektoriaus bendrovėmis. Tai galima paaiškinti tuo, kad šiame laikotarpyje išnuomotos įmonės 

disponavo daug didesniais investiciniais ištekliais ir kompetencija, negu savivaldybių valdomos 

bendrovės. Privataus kapitalo valdomose įmonėse kintamųjų sąnaudų dydis per 2001-2005 metų 

laikotarpį nedidėjo arba ţenkliai sumaţėjo, tačiau kai kuriose savivaldybių valdomose įmonėse šios 

sąnaudos padidėjo (pokytis – virš 100 %).  

Iš esmės, kintamų snaudų maţėjimas yra sietinas su investicijomis į naujas technologijas: 

biokuro diegimas, skubus neefektyvių katilų, šilumokaitinių ir vamzdynų keitimas, vandens ir elektros 

energijos sąnaudų maţinimas ir t.t. Kadangi šiuo laikotarpiu visų rūšių kuro kainos buvo gana 

stabilios, tai kintamųjų sąnaudų maţėjimą nulėmė skubios ir didelės investicijos į energetinių nuostolių 

maţinimą. Šitą galėjo geriau atlikti išnuomotos bendrovės, kai tuo tarpu viešojo sektoriaus valdomos 

įmonės jautė apyvartinių ir investicinių lėšų trūkumą. 

2001-2005 metų apţvalga rodo, kad išnuomotos įmonės perėmė gana prastos būklės CŠT 

sistemas, kurios nuomos laikotarpio pradžioje buvo skubiai tvarkomos ir radikaliai mažinami 

energetiniai ir komerciniai (apskaitos) nuostoliai jose ir tai atspindi kintamųjų sąnaudų mažėjimas 

privataus kapitalo valdomose bendrovėse (pavyzdţiui, Ukmergė, Kelmė, Telšiai, Joniškis). Tuo tarpu 

kintamosios sąnaudos netgi didėjo kai kuriose savivaldybių valdomose bendrovėse (Skuodas, Molėtai, 

Varėna, Kaunas ir t.t. - pokytis virš 100 procentų).  
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Pav. 3. Kintamųjų sąnaudų pokytis 2001-2005 metais 
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2.1.2. Sąlyginai pastovios sąnaudos 

 

Sąlyginai pastovios sąnaudos (SPS) – tai įrangos atnaujinimui ir eksploatacijai reikalingos 

lėšos, darbuotojų atlyginimai, materialinės sąnaudos, mokesčiai (uţ gamtos išteklius, kelius, turto 

mokesčiai), ir kt. Kadangi nusidėvėjimo (amortizaciniai) atskaitymai skiriasi privataus ir viešo kapitalo 

įmonėse, nes vertinamas tik nuosavas turtas, todėl palyginimui naudojama SPS dydis be amortizacijos 

ir nusidėvėjimo sąnaudų. 

Sąlyginai pastoviųjų sąnaudų palyginimui tarp privataus ir viešo kapitalo įmonių naudojamas jų 

santykinis dydis patiektos energijos vienetui (ct/kWh). 6 lentelėje pateikiami 15 maţiausiai ir 

daugiausiai patyrusių SPS sąrašai 2001 ir 2005 metais. 

 

Lentelė 6. Sąlyginai pastoviųjų sąnaudų palyginima s, 2001 ir 2005 m.  

2001 metų rodikliai   2005 metų rodikliai 

Geriausi Blogiausi  Geriausi Blogiausi 

Įmonė ct/kWh Įmonė ct/kWh  Įmonė ct/kWh Įmonė ct/kWh 

Klaipėda 2,76 Marijampolė 6,47  Kaunas 2,53 Anykščiai 5,46 

Jonava 3,10 Molėtai 6,60  Klaipėda 2,77 Kelmė 5,48 

Vilnius 3,15 Kazlų Rūda 6,62  Vilnius 2,79 Raseiniai 5,60 

Utena 3,28 Telšiai 6,68  Jonava 2,95 Kretinga 5,69 

Panevėţys 3,59 Šalčininkai 6,78  Utena 2,96 Telšiai 6,00 

Ukmergė 3,75 Šakiai 7,13  Panevėţys 3,09 Širvintos 6,18 

Plungė 3,94 Vilkaviškis 7,21  Maţeikiai 3,64 Pakruojis 6,28 

Radviliškis 4,01 Anykščiai 7,26  Druskininkai 3,84 Šakiai 6,31 

Druskininkai 4,01 Joniškis 7,35  Alytus 3,86 Skuodas 6,34 

Šilutė 4,09 Kelmė 7,42  Akmenė 4,16 Molėtai 6,39 

Kaunas 4,14 Pakruojis 8,13  Varėna 4,17 Kazlų Rūda 6,51 

Alytus 4,16 Skuodas 8,48  Palanga 4,18 Lazdijai 6,90 

Varėna 4,37 Akmenė 9,47  Šiauliai 4,18 Birţai 6,90 

Maţeikiai 4,40 Prienai 9,57  Ukmergė 4,25 Vilkaviškis 6,91 

Trakai 4,71 Lazdijai 10,12   Plungė 4,35 Prienai 7,02 

 

Iš pateiktų duomenų matosi, kad per 4 metus, privataus kapitalo įmonės labiau sumaţino 

sąlyginai pastoviąsias išlaidas. Praktiškai visos šilumos tiekimo įmonės, valdomos privataus kapitalo, 

pagerinimo SPS dydį. Tiesa, galima pastebėti, kad sąlyginai pastovių sąnaudų dydis 2001 m. svyravo 

2,76-10,12 ct/kWh intervale, tuo tarpu 2005 metais šis intervalas susiaurėjo 2,53-7,02 ct/kWh. Tai 

leidţia padaryti išvadą, kad visame CŠT sektoriuje buvo sumaţintos pastoviosios sąnaudos, būtinos 

naudojamo turto eksploatacijai uţtikrinti (čia nevertinama naujo turto įsigijimas – t.y. jo  

nusidėvėjimo-amortizacijos sąnaudos).  

4 paveiksle pateikiama diagrama, vaizduojanti sąlyginai pastovių išlaidų kitimo tendenciją 

2001-2005 metais. Paţymėtina, kad SPS dydį daugiausiai lemia pačių bendrovių veiklos efektyvumas, 

vadyba ir pan., nes rinka, kurioje perkamos paslaugos, medţiagos, įrenginiai ir t.t. daugmaţ ta pati 

visoms bendrovėms.  
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Pav. 4. Sąlyginai pastoviųjų išlaidų pokytis, 2001-2005 m. 
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Galima pastebėti, kad išnuomotose CŠT sistemose 2001 metais buvo paveldėtas neefektyvus 

ūkis, nes jo eksploatacijos sąnaudos buvo vienos didţiausių (8 išnuomotos CŠT sistemos buvo tarp 15 

blogiausių pagal šį rodiklį). Tuo tarpu 2005 metais šiame sąraše liko tik 4 iš jų, tačiau visos jos ţymiai 

pagerino SPS rodiklį (Prienai, Vilkaviškis, Telšiai, Kazlų Rūda). Tai rodo, kad išnuomotos įmonės 

skubiai ir ţymiai pagerino eksploatacijos efektyvumą ir sumaţino bendruosius pastoviuosius kaštus. 

Tik išnuomotose Birţų ir Ukmergės įmonėse šios sąnaudos padidėjo, kaip ir kitose penkiose 

savivaldybių valdomose bendrovėse.  

 Faktiniai skaičiai rodo, kad daugumoje išnuomotų CŠT įmonių buvo skubiai 

gerinamas eksploatacijos efektyvumas, ką iliustruoja 20-40 procentų per 4 metus sumažintos 

sąlyginai pastoviosios sąnaudos, nepaisant tuo metu buvusios infliacijos ir labai brangusio darbo 

užmokesčio. 
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2.1.3. Šilumos perdavimo nuostoliai 

 

Šilumos perdavimo nuostoliai priklauso nuo CŠT sistemos vamzdynų konfigūracijos, jų dydţio 

ir atitikimo vartotojų poreikiams bei šiluminės izoliacijos būklės. Šiuo poţiūriu daug įtakos turi 

paveldėtos iš „tarybinių“ laikų sistemos struktūra, buvusieji rezervai, vartotojų atsijungimas 

(praradimas) ir t.t., kurie lėmė, kad absoliutus šilumos perdavimo nuostolių dydis gana skirtingas 

atskiruose miestuose. 1996 metais reorganizavus „Lietuvos energija“ vidutiniai šilumos nuostoliai 

tinkluose sudarė 32,3 proc. nuo visos pagamintos šilumos. Šiuo metu vidutiniai šilumos nuostoliai 

sudaro apie 17 proc. Geros praktikos pavyzdţiai rodo, kad vakarų šalyse eksploatuojamų šiuolaikinių, 

optimalaus dydţio, su gera termoizoliacija vamzdynų technologiniai šilumos perdavimo nuostoliai 

sudaro apie 10-12 proc. nuo patiekto į tinklą šilumos kiekio. 7 lentelėje pateikiami 15 įmonių sąrašai 

su maţiausiais ir didţiausiais šilumos perdavimo nuostoliais 2001 ir 2005 metais, išreiškiant juos 

procentais nuo tiekiamo šilumos kiekio. 

 

Lentelė 7.  Technologinių nuostolių palyginimas , 2001 ir 2005 m.  

2001 metų rodikliai   2005 metų rodikliai 

Geriausi Blogiausi  Geriausi Blogiausi 

Įmonė % Įmonė %  Įmonė % Įmonė % 

Anykščiai 14,8 Akmenė 27,2  Alytus 13,2 Druskininkai 22,6 

Klaipėda 16,9 Šilutė 27,4  Kelmė 13,4 Kaunas 23,0 

Panevėţys 17,8 Palanga 27,5  Šakiai 14,8 Širvintos 23,5 

Utena 19,7 Širvintos 28,1  Maţeikiai 15,3 Tauragė 23,6 

Šalčininkai 20,6 Raseiniai 28,1  Utena 16,1 Pakruojis 24,3 

Jonava 20,8 Kazlų Rūda 28,4  Klaipėda 16,2 Šilutė 24,5 

Skuodas 21,2 Birštonas 29,7  Ukmergė 16,3 Molėtai 24,7 

Kelmė 21,2 Ukmergė 31,2  Akmenė 16,5 Raseiniai 24,9 

Vilnius 21,3 Trakai 31,4  Panevėţys 17,1 Palanga 26,7 

Lazdijai 21,5 Prienai 31,8  Vilnius 17,3 Ignalina 27,0 

Alytus 21,8 Tauragė 32,3  Telšiai 17,6 Šilalė 30,4 

Vilkaviškis 22,3 Šilalė 32,7  Švenčionys 18,1 Anykščiai 30,7 

Šakiai 22,6 Pakruojis 33,7  Vilkaviškis 19,4 Birţai 32,1 

Birţai 22,9 Joniškis 35,3  Plungė 19,5 Trakai 32,5 

Ignalina 23,3 Varėna 38,5   Lazdijai 19,5 Varėna 34,3 

 

Duomenys rodo, kad 2001 metais iš 15 CŠT bendrovių, kuriose buvo santykinai didţiausi 

šilumos perdavimo nuostoliai, 6 buvo išnuomotos. Per 4 metus privataus kapitalo įmonės sparčiai 

investavo į šilumos perdavimo nuostolių maţinimą ir jau 2005 metais tarp 15 daugiausiai šilumos 

nuostolių patiriančių įmonių liko tik viena privataus kapitalo bendrovė „Palangos šiluma“. 
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Pav. 5. Šilumos perdavimo nuostolių pokytis, 2001-2005 m. 
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Palangos miesto CŠT sistema yra specifinė, nes dalis šilumos vartotojų yra „sezoniniai“ – t.y. 

prijungti prie CŠT sistemų, bet šilumos vartoja maţai, kadangi nepastoviai naudojasi būstu. Tai lemia 

santykinai didesnius šilumos perdavimo nuostolius šioje CŠT sistemoje.  

5 paveiksle pateikiamos šilumos perdavimo nuostolių kitimo tendencijos atskiruose miestuose, 

iš kurių matosi, kad privataus kapitalo įmonės daug sparčiau gerino šilumos perdavimo efektyvumą 

2001-2005 metais. Nors energetinių nuostolių dydį lemia karšto vandens tiekimo schema, apskaitos 

tikslumas, temperatūrinis šilumos tiekimo grafikas, tačiau didţiausią įtaką turi vamzdynų optimalumas 

ir termoizoliacijos kokybė. Pastarieji faktoriai priklauso nuo CŠT vamzdyno atnaujinimo mąsto. Kaip 

matyti iš 6 pav. pateiktų duomenų privataus kapitalo valdomos šilumos tiekimo įmonės ţymiai daugiau 

investavimo į šilumos perdavimo sistemos atnaujinimą. Didţiausias trasų atnaujinimo laipsnis yra 

pastebimas nedidelėse įmonėse, kurios priskiriamos III įmonių grupei, pagal pagaminamos šilumos 

kiekį, ir maţesnėms. Šiose įmonėse šilumos perdavimo infrastruktūra yra nedidelė, todėl investicijos į 

ją sukelia didesnį pokytį nei didelėse įmonėse. Dėl šios prieţasties absoliutinės investicijos didesnėse 

įmonėse, tokiose kaip Vilniaus energija, būtų didesnės, tačiau vis tiek pastebima tendencija dėl 

privataus kapitalo valdomų įmonių didesnių apimčių investicijų. Taip pat galima pastebėti, kad tinklų 

atnaujinimo laipsnio pokytis atvirkščiai koreliuoja su technologiniais šilumos pokyčiais tinkle, kuo 

didesnės investicijos į tinklų atnaujinimą, tuo maţesni prarandamos šilumos nuostoliai.  

Šilumos nuostoliai tinkluose taip pat priklauso ir nuo esamo tinklų stovio (iki renovacijos 

periodo). Kai kuriose sistemose tinklai buvo neblogai išsilaikę, priţiūrėti, dėl ko nebuvo poreikio 

didelėms investicijos į atnaujinimą. Tai galima pastebėti Maţeikiuose, Birštone, Pakruojyje. Iš kitos 

pusės, daugelyje nuomos sutarčių buvo investicijų dydţio įsipareigojimas, kurį it turėjo įvykdyti CŠT 

sistemų nuomininkai.  

VKEKK disponuojami skaičiai rodo, kad išnuomotose CŠT įmonėse buvo sparčiau keičiami 

ir atnaujinami vamzdynai ir mažinami šilumos perdavimo nuostoliai. Bendrovės, kurios nepajėgė to 

daryti ir reikšmingų nuostolių maţinimą atidėjo ateičiai prarado laiką ir šilumos vartotojų pinigus 

išleistus nuostolių kompensavimui.      
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Pav. 6. Šilumos perdavimo tinklų atnaujinimo laipsnis (2005 metų būklė).



24 

 

2.1.4. Darbuotojų skaičius 

 

Savivaldybėms 1997 metais perimant savo nuosavybėn centralizuoto šilumos tiekimo 

bendroves atiteko naujos funkcijos, kurias anksčiau atliko centralizuoto valdymo valstybės institucijos. 

Iš vienos pusės CŠT bendrovės daţnai buvo per didelės dėl ţymiai sumaţėjusių šilumos tiekimo 

apimčių, bet atsirado naujų funkcijų susijusių su šio ūkio lokaliu valdymu. Optimalaus darbuotojų 

skaičiaus nustatymas yra nelengvas uţdavinys, tačiau tai susiję su darbo našumu atskirose bendrovėse 

ir svarbu palyginti kaip šiuo poţiūriu atrodo viešojo ir privataus kapitalo CŠT įmonės. Kaip matyti 

grafike ţemiau (pav. Nr. 7) darbuotojų skaičius privataus kapitalo valdomose šilumos tiekimo įmonėse 

sumaţėjo ţenkliai. Tokiuose miestuose, kaip Telšiai, Alytus, Prienai, Joniškis liko ne daugiau nei 40% 

iki 2001 m. buvusių darbuotojų skaičiaus. Tai galima paaiškinti įvairiomis prieţastimis: 

1. Dalis CŠT vietinio valdymo funkcijų (apskaita, planavimas, investicijų aptarnavimas 

ir t.t.) perkelta į centralizuotas struktūras (pavyzdţiui UAB „Litekso“ filialų 

valdymas); 

2. Kai kurias eksploatavimo paslaugas (remontai, periodinės techninės paslaugos, 

objektų apsauga ir t.t.) daţnai apsimoka pirkti išorėje, atsisakant samdomų nuosavų  

darbuotojų; 

3.  Darbuotojų samda susijusi su dideliais socialiniais mokesčiais, kurie didina šilumos 

tiekimo sąnaudas ir todėl to siekiama išvengti norint maţinti kaštus ar didinti pelną.  

  

Motyvacija siekti pelno paprastai maţesnė viešojo kapitalo sektoriuje, todėl šio tipo bendrovėse 

ir darbuotojų skaičius maţėjo ne taip radikaliai, kaip išnuomotose įmonėse. Galima pastebėti (7 pav.), 

kad kai kuriose šilumos tiekimo įmonėse, valdomose savivaldybių, darbuotojų skaičius ne tik kad ne 

sumaţėjo, bet net padidėjo. Tuo tarpu bendras privataus kapitalo įmonėse dirbančių ţmonių skaičius 

sumaţėjo apie 50-60%. Darbuotojų skaičiaus mažinimas išnuomotose įmonėse daug radikalesnis 

negu savivaldybių įmonėse ir manytina, kad tai daugiausiai susiję su darbo našumo didinimu 

siekiant pelno, esant skatinamajai kainodarai. Ekonominio skatinimo kainodara taikoma Lietuvos 

CŠT sektoriuje nuo 2003 metų. 
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Pav. 7. Darbuotojų skaičiaus pokytis, 2001-2005 m.
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2.1.5. Šilumos tiekimo savikaina 

 

Daugumoje Vakarų Europos šalių (išskyrus Daniją) centralizuotas šilumos tiekimas tiesiogiai 

konkuruoja su alternatyviais šildymo būdais, todėl centralizuotai tiekiamos šilumos savikaina turi būti 

konkurencinga šildymo rinkoje. Dėl to šis būdas negali plisti maţo šilumos vartojimo teritorijose. Iš 

kitos pusės, Vakarų Europos šalyse CŠT sektorius vystėsi tolygiai augant šilumos vartojimo 

poreikiams, todėl paprastai yra efektyvus. Lietuvoje, kaip ir kitose „postsocialistinėse“ valstybėse CŠT 

sektorius pergyveno didelį vartojimo kritimą (šilumos realizacija sumaţėjo apie 2 kartus), tad šilumos 

tiekimo savikaina ir jos kitimas didele dalimi atspindi šių bendrovių prisitaikymą prie naujų šilumos 

vartojimo apimčių ir kokybės reikalavimų. 

Šiuo metu Lietuvoje naudojama ekonominė kainodara, pagal kurią šilumos kaina turi padengti 

pagrįstas šilumos tiekimo sąnaudas. Absoliutus būtinųjų sąnaudų dydis labai priklauso nuo objektyvių 

aplinkybių susiklosčiusių atskiruose miestuose (pavyzdţiui, yra prieinamos gamtinės dujos ar ne). 

Todėl jų kitimas geriau atspindi CŠT bendrovių pastangas gerinti šilumos tiekimo efektyvumą.  

 

Lentelė 8.  Šilumos savikainos palyginimas, 2001 ir 2005 m. 

2001 metų rodikliai   2005 metų rodikliai 

Geriausi Blogiausi  Geriausi Blogiausi 

Įmonė ct/kWh Įmonė ct/kWh  Įmonė ct/kWh Įmonė ct/kWh 

Klaipėda 9,22 Šalčininkai 15,02  Vilnius 9,02 Joniškis 14,13 

Utena 10,11 Švenčionys 15,08  Klaipėda 9,59 Kelmė 14,14 

Vilnius 10,13 Birţai 15,22  Utena 9,77 Šalčininkai 14,32 

Panevėţys 10,79 Šakiai 15,29  Alytus 10,35 Molėtai 14,58 

Akmenė 11,31 Varėna 15,48  Panevėţys 10,43 Anykščiai 14,68 

Alytus 11,33 Trakai 15,52  Jonava 10,64 Lazdijai 15,30 

Jonava 11,47 Raseiniai 15,60  Šiauliai 10,77 Pakruojis 15,60 

Radviliškis 11,96 Šilalė 16,00  Kaunas 11,47 Trakai 15,76 

Kaunas 12,19 Kelmė 17,14  Telšiai 11,56 Prienai 15,78 

Druskininkai 12,32 Anykščiai 18,04  Ukmergė 11,89 Kazlų Rūda 15,81 

Šiauliai 12,66 Skuodas 18,14  Radviliškis 11,89 Raseiniai 16,19 

Maţeikiai 12,88 Joniškis 18,76  Birštonas 12,37 Vilkaviškis 16,38 

Šilutė 13,07 Prienai 19,21  Maţeikiai 12,37 Birţai 16,57 

Palanga 13,18 Pakruojis 19,26  Plungė 12,43 Varėna 16,63 

Plungė 13,18 Lazdijai 22,68   Akmenė 12,57 Skuodas 19,38 
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Pav. 8. Šilumos tiekimo savikainos pokytis, 2001-2005 m.
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Kaip matome iš lentelės Nr. 8, privataus kapitalo įmonės sparčiau maţino gaminamos šilumos 

savikainą ir 2005 metais 5 iš 15 įmonių, kurios maţiausiomis sąnaudomis gamina šilumą yra privataus 

kapitalo įmonės. Tarp 15 brangiausiai šilumą gaminančių įmonių privataus kapitalo įmonės padarė 

didesnę paţangą. Paveikslėlyje Nr. 8 pateikta šilumos savikainos pokytis 2001-2005 metais. Galima 

pastebėti, kad tarp CŠT bendrovių, kuriose šilumos savikaina sumaţėjo 5-15%, yra dauguma privataus 

kapitalo įmonių.    

Lentelėje Nr. 9 pateikta informacija apie privataus ir viešojo kapitalo įmonių šilumos vidutinį 

savikainos pokytį 2001-2005 metais. Nors 2001 m. privataus kapitalo valdomose įmonėse šilumos 

savikainos vidurkis buvo didesnis negu viešajam sektoriui priklausiančiose įmonėse, tačiau jau 2005 

m. šis rodiklis buvo geresnis privataus kapitalo įmonėse.  

 

Lentelė 9. Šilumos tiekimo savikainos vidurkis, 2001 ir 2005 m.  

Vidutinė šilumos savikaina, 

ct/kWh 2001 2005 

Privataus kapitalo įmonės 14,36 13,16 

Viešo kapitalo įmonės 14,29 13,51 

 

Analizuojant centralizuoto šilumos tiekimo savikainą privataus ir viešojo kapitalo valdomose 

bendrovėse apibendrintai galima konstatuoti, kad 2001-2005 metais išnuomotose įmonėse bendrieji 

šilumos tiekimo kaštai buvo mažinami sparčiau negu savivaldybių įmonėse. 

 

2.1.6. Šilumos tiekimo  kaina 

 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kaina priklauso nuo tiesioginės savikainos, pelno, 

kompensacinių priedų, dotacijų ir pan. Viešojo ir privataus kapitalo operatorių poţiūris į pelningumą, 

ilgalaikių ir trumpalaikių interesų derinimas, motyvacija ir t.t. dėl suprantamų prieţasčių gali kiek 

skirtis. Vidutiniai šilumos tiekimo savikainos ir kainos pokyčiai pateikiami 10 lentelėje. 

 

Lentelė 10.  Šilumos savikainos ir  kainos palyginimas, 2001 ir 2005 m.  

Savikaina/kaina, ct/kWh 2001 2005 

Privataus kapitalo įmonių vidutinė šilumos savikaina 14,36 13,16 

Privataus kapitalo įmonių vidutinė kaina 13,09 13,42 

Viešo kapitalo įmonių vidutinė šilumos savikaina 14,29 13,51 

Viešo kapitalo įmonių vidutinė kaina 12,78 13,22 

 

Kaip matyti 2001 metais vidutiniškai šilumos tiekimo įmonės šilumos energiją tiekė pigiau 

negu buvo jos gamybos ir perdavimo kaštai. Ţinoma, tai turėjo įtakos šilumos ūkio fiziniam ir 

moraliniam nudėvėjimui. Kaip matyti iš 10 lentelės, jau iki 2005 metų privataus kapitalo įmonės 

ţenkliau sumaţino savikainą (1,2 ct/kWh), negu savivaldybių įmonės (0,78 ct/kWh) ir pradėjo dirbti 

pelningai. Tuo tarpu viešojo sektoriaus bendrovės vidutiniškai dar vis dirbo nuostolingai. Reikia 
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pastebėti, kad privataus kapitalo įmonėse atsirado pelnas, nors šilumos energijos nustatoma kaina 

didėjo maţesniu procentu nei viešojo sektoriaus valdomose įmonėse.  

Iš pateiktos 9 paveiksle šilumos kainos pokyčių matosi, kad privataus kapitalo įmonės nors ir 

parduodavo šilumą brangiau uţ jos savikainą, bet jų galutinė šilumos kainos dinamika atrodo geriau 

nei viešo sektoriaus, kuris dirbo visumoje nuostolingai. Sulyginus 8 ir 9 paveikslėlių informaciją 

galima pastebėti, kad tose privataus kapitalo įmonėse, kuriose didėjo šilumos energijos savikaina 

(Kazlų Rūda, Akmenė), didėjo ir šilumos kaina (arba atvirkščiai). Tuo tarpu viešojo sektoriaus 

įmonėse, pvz., Varėnoje, šilumos energijos gamybos savikaina didėjo, tačiau šilumos kaina maţėjo. 

Tai iliustruoja tą faktą, kad privačios įmonės siekia dirbti pelningai, tuo tarpu viešojo sektoriaus 

įmonėse šilumos kaina kartais tampa politinių sprendimų įrankiu. Gerai tai ar blogai? 

 Lietuvoje galiojanti centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus administravimo teisinė-

ekonominė bazė pagrįsta verslo pagrindais. Tai yra, šilumos tiekimas turi būti rentabili ūkinė veikla, 

sąnaudos padengiamos pajamomis ir t.t., tik įtakojančius rinkos mechanizmus pakeičia energetikos 

reguliatorius (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija). Taigi veikla „skolon“, šilumos 

kainų dirbtinis maţinimas, „nieko nedarymas“ vardan pigumo, nuostolinga veikla maţinanti galimybes 

skolintis ir panašiai veda į tai, kad taip besielgiančios bendrovės gali turėti labai neigiamų pasekmių 

ilguoju laikotarpiu. Taigi šitaip vertinant centralizuoto šilumos tiekimo savikainos ir kainos santykį 

galima teigti, kad nagrinėjamame laikotarpyje privataus kapitalo CŠT bendrovės savo ekonominę-

finansinę veiklą vykdė efektyviau, negu viešojo sektoriaus įmonės.      

2.1.7. 2001-2005 metų laikotarpio apibendrinimas 

 

Pradiniame nuomos laikotarpio etape, 2001-2005 metais, lyginant privataus ir viešojo kapitalo 

CŠT operatorių veiklą galima padaryti šias išvadas: 

 išnuomotos įmonės perėmė gana prastos būklės CŠT sistemas, kurios nuomos laikotarpio 

pradžioje buvo skubiai tvarkomos ir radikaliai mažinami energetiniai ir komerciniai (apskaitos) 

nuostoliai; 

  daugumoje išnuomotų CŠT įmonių buvo greičiau ir didesniu laipsniu  gerinamas 

eksploatacijos efektyvumas, nes per 4 metus 20-40 procentų  sumažintos sąlyginai pastoviosios 

sąnaudos, nepaisant tuo metu buvusios infliacijos ir labai brangusio darbo užmokesčio; 

 privataus kapitalo atėjimo į CŠT sektorių didelis nuopelnas yra centralizuoto šilumos 

tiekimo sektoriaus atgaivinimas, perėjimas prie veiklos pagristos ekonominiais 

pagrindais, skubus techninių sąnaudų mažinimas, darbo našumo didinimas,  veiklos 

optimizavimas ir daugelio naujovių diegimas, kurios buvo įvertintos ir kitų šilumos 

tiekėjų;  
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Pav. 9. Šilumos kainos pokytis 2001-2005 metais 
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2.2. 2005-2008 metų centralizuoto šilumos tiekimo SEKTORIAUS PERIODAS 

 

2004 metais Lietuva tapo Europos Sąjungos nare ir tai šalies ekonomikai bei centralizuoto 

šilumos tiekimo sektoriui turėjo didelę įtaką. Nuo tada CŠT bendrovėms atsirado galimybė pasinaudoti 

ţenklia Europos Sąjungos (ES) struktūrinių, aplinkosauginių ir sanglaudos fondų parama ir jos pagalba 

ţymiai padidinti investicijų apimtis į šilumos ūkį. Iš kitos pusės, Lietuvos CŠT sektorius turėjo 

įgyvendinti visą eilę ES direktyvų (grieţtesni aplinkosauginiai reikalavimai, bendra energetikos 

politika ir t.t.), o tai pareikalavo papildomų techninių sprendimų ir investicijų. Šiuo laikotarpiu 

VKEKK pradėjo naudoti CŠT sektoriaus informacinę-analitinę sistemą, kurios duomenimis galima 

naudotis analizuojant bendrovių veiklos efektyvumą. 

2.2.1. Kuro balanso strateginis pasirinkimas 

 

Pagrindiniai techniniai ir ekonominiai šilumos tiekimo įmonių rodikliai didele dalimi priklauso 

nuo naudojamo kuro rūšies ir jo įsigijimo galimybių.  Lietuvoje šilumos gamybai daugiausiai 

tradiciškai naudojamos gamtines dujos. Biokuro naudojimą lemia ekonominiai, aplinkosauginiai 

faktoriai ir CŠT bendrovių strateginiai sprendimai bei kreditinių išteklių prieinamumas. Per 

paskutinius 12 metų ţenkliai pasikeitė CŠT sektoriaus kuro balansas, kuris pavaizduotas 9 grafike.  

 

 

Pav. 10. CŠT sektoriaus kuro balansas, 1996-2008 metais. 

 

Per paskutinius metus ţenkliai sumaţėjo mazuto vartojimas, kuris buvo pagrindinis arba 

rezervinis kuras CŠT įmonėse. Daugelyje Lietuvos rajonų centrų, kurių nesiekė gamtinių dujų tinklas 

(Šilutė, Tauragė, Raseiniai, Kelmė, Šilalė, Skuodas, Rokiškis, Molėtai, Lazdijai, Varėna ir kt.) mazutas 

grieţtėjant aplinkosauginiams reikalavimams anksčiausiai buvo pakeistas pigesniu biokuru. Tuose 

miestuose, kurie buvo dujofikuoti nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu, CŠT bedrovės iš esmės buvo 
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priverstos naudoti dujas, kad atsipirktų dujofikavimo išlaidos (Maţeikiai, Druskininkai, Joniškis, 

Pakruojis). Kai kurios įmonės diversifikavo savo kuro balansą, naudodamos kelias kuro rūšis 

(Marijampolė, Maţeikiai, Utena, Palanga). Per paskutinius dešimt metų kuras brango daugiau nei tris 

kartus (ţr. pav. 11). CŠT įmonės, kurios perėjo prie biokuro, sumaţino gaminamos šilumos kainas ir  

tapo daug patrauklesnės vartotojams, negu tos kurios laiku nediversifikavo kuro balanso ir naudoja tik 

iškastinį kurą, kurio kainos kyla drastiškais tempais.   

 

 

Pav. 11. Kuro kainų dinamika, 1999-2010 m. 

 

 

Prasidėjus nuo 2005 metų „antrajai naftos krizei“ ir ţymiai pabrangus iškastiniams kurui, kurio 

kainodara remiasi pasaulinėmis tendencijomis išryškėjo CŠT bendrovių strateginės klaidos pasirenkant 

šilumos gamybai naudojamo kuro balansą. Kuro rūšių diversifikavimas arba biokuro diegimas gali būti 

laikomas strateginio pasirinkimo kokybės rodikliu 2005-2008 metų laikotarpiui. Kaip šiuo poţiūriu 

atrodo privatūs ir „viešieji“ CŠT sistemų operatoriai? 

Iš pateikto grafiko (pav. 12) matosi, kad įmonėse, kurios realizuoja iki 55 GWh šilumos per 

metus (4-5 grupė pagal VKEKK klasifikaciją), 2008 metais dominuoja biokuras, tik 7 įmonės kaip 

pagrindinį naudoja iškastinį kurą. Šios 7 CŠT sistemos yra prijungtos prie gamtinių dujų tinklo, todėl 

šilumos tiekėjai „Pakruojo šiluma“, „Fortum Joniškio energija“, „Prienų energija“, „Šalčininkų 

šilumos tinklai“, „Anykščių šiluma“, „Vilkaviškio šiluma“ ir „Trakų šilumos tinklai“, nors ir turėjo 

alternatyvą, bet pasirinko gamtines dujas. Kaip matyti „dujinių“ įmonių sąraše yra abiejų rūšių CŠT 

bendrovės todėl sunku atskirti strateginio pasirinkimo efektyvumą.  

Tokių miestų, kaip Skuodo, Lazdijų, Kazlų Rūdos, Šilalės, Kelmės, Molėtų, Raseinių, Varėnos 

šilumos tiekėjai turėjo dvi alternatyvas, kai sugrieţtėjo aplinkosauginiai reikalavimai aukšto 

sieringumo mazutui,- deginti brangų atveţtinį maţo sieringumo skystą kurą (pvz., skalūnų alyvą) arba 

rekonstruoti katilines ir deginti vietinį biokurą. Kai kurie maţi šilumos tiekėjai, nors ir turi galimybę 

deginti gamtines dujas, tačiau pasirinko biokurą (Birštono, Šakių, Širvintų, Ignalinos, Birţų,  

Švenčionių, Kaišiadorių, Kretingos šilumos tiekėjai). Visos šios įmonės valdomos savivaldybių, kurios 

paprastai siekia kuo maţesnių šilumos kainų. 
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Pav. 12. Biokuro dalis IV-V grupių  CŠT įmonių  kuro balanse 

 

II ir III grupės įmonėse dominuoja iškastinis kuras, tik „Tauragės šilumos tinklai“, „Šilutės 

šilumos tinklai“ ir „Maţeikių šilumos tinklai“ didţiąją dalį šilumos pagamina naudojant biokurą. 

„Akmenės energija“, „Radviliškio šiluma“, „Miesto energija“, „Druskininkų šiluma“ ir „Jonavos 

šilumos tinklai“ visai nediversifikavo savo kuro balanso ir toliau naudoja daugiausiai gamtines dujas 

(13 pav.). Labiausiai „dujinės“ šioje kategorijoje yra privataus operatoriaus „Miesto energija“ 

valdomos CŠT sistemos. 

Paţymėtina, kad kuro pasirinkimo galimybes lemia ir kai kurios objektyvios aplinkybės. 

Strateginiuose valstybės dokumentuose biokuras paprastai buvo skatinamas, bet realiai jo diegimas tik 

nuo 2004 metų buvo ţymiau remiamas finansiškai, kai atsirado ES lėšos šių projektų finansavimui. 

Kadangi investicijos į biokuro deginimo įrangą yra apie 10 kartų didesnės negu į dujinius šilumos 

generavimo įrenginius, tad biokuro diegimas buvo tam tikra prasme rizikingas sprendimas. Šiuo 

poţiūriu strateginiam kuro rūšies pasirinkimui per maţai įtakos darė konkreti valstybės politika 

energetikos srityje ir todėl viešojo sektoriaus bendrovės lengviau darė (arba buvo priverstos tai daryti) 
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sprendimus investuoti į biokuro įrangą. Paţymėtina, kad 2004-2006 metų ES lėšos praktiškai nebuvo 

skiriamos išnuomotų CŠT šaltinių modernizavimui. 

 

 

Pav. 13. Biokuro dalis II-III grupių CŠT įmonių kuro balanse 

 

Didţiuosiuose miestuose biokuro panaudojimas yra labai probleminis dėl didelės poreikių 

apimties ir didelių investicijų, todėl juose dominuoja iškastinis kuras (gamtinės dujos). Taip pat, didelę 

riziką kelia didelių biokuro kiekių nepertraukiamas tiekimas, jo transportavimas, saugojimas ir t.t. Iš 

didţiųjų šilumos tiekimo įmonių pirmą reikšmingą ţingsnį biokuro kryptimi padarė „Vilniaus 

energija“, kuri rekonstravo dujinį katilą ir 16 proc. šilumos dabar gamina naudojant medienos droţles. 

„Panevėţio energija“ yra vienintelė regioninė įmonė, kuri tiekia šilumos energiją šiaurės rytų 

Lietuvoje ir kurios dalis maţesniųjų katilinių naudoja biokurą. Bendrame „Panevėţio energijos“  

balanse beveik ketvirtadalis patiektos šilumos yra pagaminta naudojant biokurą (pav.14). 
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Pav. 14. Biokuro dalis didžiųjų CŠT įmonių kuro balanse. 

Toliau nagrinėjant CŠT bendrovių veiklos efektyvumą būtina jas diferencijuoti pagal 

dominuojančią kuro rūšį, nes nuo to labai priklauso eksploatacinės ir remontų išlaidos, kuro įsigijimo 

galimybės ir kainos bei daugelis kitų rodiklių. Toliau visos šilumos tiekimo įmonės suskirstytos į 

dominuojančio kuro grupes, kai kuro rūšis sudaro 70 proc. ir daugiau kuro balanse. Jeigu 

dominuojančio kuro nėra, įmonė priskiriama mišraus kuro grupei (11 lentelė).  

 

Lentelė 11. Įmonių paskirstymas į dominuojančio kuro grupes  

Iškastinio kuro grupė GWh Biokuro grupė GWh Mišraus kuro grupė GWh 

"Vilniaus energija" 2936,6 "Šilutės šilumos tinklai" 84,6 "Panevėţio energija" 776,4 

"Kauno energija" 1578,7 "Tauragės šilumos tinklai" 78,1 "Marijampolės šiluma" 174,3 

"Klaipėdos energija" 987,1 "Kretingos šilumos tinklai" 47,6 "Maţeikių šilumos tinklai" 163,9 

"Šiaulių energija" 516,1 "Varėnos šiluma" 53,4 "Utenos šilumos tinklai" 155,6 

"Alytaus energija" 248,6 "Raseinių šilumos tinklai" 51,4 "Palangos šiluma" 83,9 

"Jonavos šilumos tinklai" 160,1 "Švenčionių energija" 41,9 "Telšių šiluma" 73,5 

"Druskininkų šiluma" 133,3 "Ignalinos šilumos tinklai" 36,7 "Vilkaviškio šiluma" 49 

"Miesto energija" 75,5 "Širvintų šiluma" 29,7 "Kaišiadorių šiluma" 44 

"Plungės šilumos tinklai" 75,2 "Kelmės šiluma" 27,5 "Birţų šiluma" 39,7 

"Akmenės energija" 55,4 "Molėtų šiluma" 28,3 "Šakių šilumos tinklai" 25,2 

"Radviliškio šiluma" 63,2 "Šilalės šilumos tinklai" 26,9 "Kazlų Rūdos šiluma" 20 

"Trakų šilumos tinklai" 54,6 "Birštono šiluma" 21,3     

"Anykščių šiluma" 45,2 "Lazdijų šiluma" 18,5     

"Šalčininkų šilumos tinklai" 40,4 "Skuodo šiluma" 16,9     

"Prienų energija" 35,1         

"Fortum Joniškio energija" 28,4         

"Pakruojo šiluma" 21         

Viso 7054,5 Viso 562,8 Viso 1605,5 

Privataus kapitalo įmonių 51% Privataus kapitalo įmonių 12% Privataus kapitalo įmonių 27% 

Viešo kapitalo įmonių 49% Viešo kapitalo įmonių 88% Viešo kapitalo įmonių 73% 
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2.2.2. Kintamosios šilumos tiekimo sąnaudos 

 

Kintamosios sąnaudos, kurios viršija 60 proc. visos savikainos (pav. 15), labiausiai priklauso 

nuo išlaidų kurui, kurios didele dalimi ir lemia CŠT bendrovių ekonominius rezultatus.  

 

 

Pav. 15. CŠT sektoriaus sąnaudų pasiskirstymas, 2004-2009 m. 

 

Kintamųjų sąnaudų dydis tiesiogiai priklauso nuo naudojamo kuro kainų ir jo konversijos į 

šilumą efektyvumo. Dėl to tolimesnis sąnaudų palyginimas bus atliekamas tik pagal dominuojančio 

kuro grupes: biokuro, iškastinio kuro (gamtinių dujų) ir mišraus.  

2.2.3. Lyginamosios kuro sąnaudos 

 

Pagrindinis rodiklis, atspindintis kuro konversijos į šilumą efektyvumą, tai santykinės 

(lyginamosios) kuro sąnaudos (kg naftos ekvivalento) pagamintos šilumos vienetui (MWh). Tai 

sąlyginis išvestinis matas, kuris leidţia sulyginti skirtingą kurą kūrenančių šilumos gamybos įrenginių 

parametrus.  
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Pav. 16. Lyginamosios kuro sąnaudos šilumos sektoriuje, 1996-2009 m. 

 

Kaip matome iš 16 grafiko, sąnaudos 1 MWh šilumos energijai pagaminti Lietuvos CŠT 

įmonėse sumaţėjo keturiais kilogramais sąlyginio kuro per pastaruosius metus. Tai lėmė katilų 

atnaujinimas ir naujų technologijų įdiegimas, pvz. dūmavamzdţių katilų ir ekonomaizerių įrengimas, 

garinių sistemų atsisakymas, degimo proceso automatizavimas ir t.t. Teoriškai 1 MWh šilumos 

energijos pagaminti be nuostolių reikia 86 kg naftos ekvivalentu sąlyginio kuro, skaičiuojant pagal 

ţemutinę degimo šilumą.  

Toliau palyginsime privataus ir viešo kapitalo įmonių kuro konversijos efektyvumą. 

Priklausomai nuo deginamo kuro ir technologijos priklauso ir kuro konversijos rodikliai, todėl įmonių 

konversijos rodikliai lyginami atsiţvelgiant į biokuro dalį bendrame kuro balanse. Visos įmonės 

suskirstytos į 3 grupes pagal biokuro dalį bendrame kuro balanse ir išrikiuotos pagal 2008 metų 

konversijos efektyvumą.   

 

Lentelė 12. Iškastinio kuro grupės rodikliai, 2008 m.  

Įmonė 

Biokuro 

dalis 
2008 

Įmonė 

Biokuro 

dalis 
2008 

% kg/MWh % Lt/tn.e. 

"Radviliškio šiluma" 2% 88,6 "Prienų energija" 12 1239,94 

"Fortum Joniškio energija" 9% 89,0 "Miesto energija" 0 1269,79 

"Šiaulių energija" 0% 90,7 "Akmenės energija" 2 1292,73 

"Akmenės energija" 2% 91,0 "Vilniaus energija" 11 1348,29 

"Pakruojo šiluma" 0% 92,6 "Klaipėdos energija" 0 1355,30 

"Miesto energija" 0% 94,0 "Fortum Joniškio energija" 9 1441,25 

"Kauno energija" 3% 95,3 "Anykščių šiluma" 7 1446,67 

"Alytaus energija" 0% 95,8 "Alytaus energija" 0 1452,02 

"Druskininkų šiluma" 3% 95,9 "Radviliškio šiluma" 2 1470,88 

"Klaipėdos energija" 0% 96,5 "Jonavos šilumos tinklai" 4 1473,40 

"Anykščių šiluma" 7% 96,6 "Kauno energija" 3 1478,70 

"Jonavos šilumos tinklai" 4% 98,2 "Šiaulių energija" 0 1486,73 

"Vilniaus energija" 11% 99,7 "Pakruojo šiluma" 0 1553,74 

"Prienų energija" 12% 103,3 "Druskininkų šiluma" 3 1556,16 

 

Iškastinio kuro grupėje, kur biokuras sudaro iki 20 proc. kuro, konversijos rodikliai svyruoja 

nuo 88,6 iki 103,3 kg naftos ekvivalentu, paprastai kuo didesnė biokuro dalis, tuo blogesnis kuro 

konversijos rodiklis. Iš šios grupės galima išskirti „Fortum Joniškio energiją“, kurios kuro balanse 

biokuras sudaro 9 proc., bet kuro konversijos efektyvumas geresnis uţ įmonių kurios naudoja tik 

iškastinį kurą. Pagal kuro konversijos rodiklius negalima vienareikšmiškai spręsti kokio kapitalo 

įmonės efektyviau naudoja kurą nuosavuose šilumos gamybos šaltiniuose.  

Iškastinio kuro grupėje kuras (daugiausiai gamtinės dujos) perkamos reguliuojamoje rinkoje ir 

pasirinkimas yra menkas. Čia perkamo kuro kainos svyruoja nuo 1240 iki 1556 Lt/tn.e.. ir maţai 
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priklauso nuo biokuro dalies ar pačios įmonės dydţio. Pigiausiai kurą perka privataus kapitalo 

operatorius „E-energija“, visos šio operatoriaus 3 įmonės maţiausiai mokėjo uţ deginamo kuro toną 

naftos ekvivalentu. Daugiausiai 2008 metais uţ kurą mokėjo „Druskininkų šiluma“ dėl labai brangios 

gamtinių dujų transportavimo kainos atskiru nauju dujotiekiu iš Baltarusijos.  

Mišraus kuro grupėje biokuras sudaro nuo 20 iki 60 proc. bendrame kuro balanse.  

 

Lentelė 13. Mišraus kuro grupės rodikliai , 2008 m. 

Įmonė 

Biokuro 

dalis 
2008 

Įmonė 

Biokuro 

dalis 
2008 

% kg/MWh % Lt/tn.e. 

"Utenos šilumos tinklai" 43% 86,3 „Šakių šilumos tinklai" 54 936,05 

"Kaišiadorių šiluma" 53% 96,1 "Utenos šilumos tinklai" 43 1058,29 

"Plungės šilumos tinklai" 30% 96,4 "Trakų šilumos tinklai" 23 1125,39 

"Palangos šiluma" 45% 96,9 "Vilkaviškio šiluma" 32 1140,73 

"Telšių šiluma" 48% 98,1 "Kaišiadorių šiluma" 53 1169,05 

"Panevėţio energija" 22% 99,2 "Marijampolės šiluma" 30 1190,52 

"Trakų šilumos tinklai" 23% 100,6 "Palangos šiluma" 45 1194,37 

"Marijampolės šiluma" 30% 104,4 "Telšių šiluma" 48 1200,24 

"Vilkaviškio šiluma" 32% 111,0 "Šalčininkų šilumos tinklai" 25 1222,37 

"Šalčininkų šilumos tinklai" 25% 114,2 "Panevėţio energija" 22 1232,46 

Šakių šilumos tinklai" 54% 117,1 "Plungės šilumos tinklai" 30 1482,80 

 

Antroje grupėje kuro konversijos rodikliai svyruoja nuo 86,3 iki 117,1 kg naftos ekvivalentu – 

t.y. gana plačiose ribose. Šioje grupėje lengva pamatyti skirtumus tarp privataus ir viešo kapitalo 

įmonių, kurių panašus kuro balansas. Kaip matome efektyviausiai kurą konvertuoja „Utenos šilumos 

tinklai“, kur įdegtas dūmų ekonomaizeris, pagal kuro struktūrą Utenai artimos privataus kapitalo 

įmonės „Palangos šiluma“ ir „Telšių šiluma“, kurių kuro konversijos efektyvumas yra 12 ~ 14 proc. 

maţesnis, nors biokuro dalis tik 2~5 proc. didesnė. „Plungės šilumos tinklų“ konversiją galima 

palyginti su privataus kapitalo „Marijampolės šiluma“ ir „Vilkaviškio šiluma“ rodikliais. „Trakų 

šilumos tinklų“ su „Panevėţio energija“ ir „Šalčininkų šilumos tinklais“. Apibendrinant galima teigti, 

kad mišraus kuro grupėje viešo kapitalo šilumos tiekimo įmonės geriau konvertuoja kurą, nei privataus 

kapitalo, nors būtina paţymėti ir labai prastai konvertuojančias įmones, kurios yra viešo kapitalo. 

Antroje grupėje, kur biokuras įmonių kuro balanse sudaro nuo 20 iki 60 proc., kuro kaina 

svyruoja nuo 936 iki 1482 Lt/tn.e., tai rodo dideles galimybes įtakoti įsigyjamo kuro kainas. Taip pat 

matoma tendencija, kad kuo didesnė biokuro dalis, tuo tona naftos ekvivalentu yra pigesnė. Lyginant 

privataus ir viešo kapitalo įmonių perkamo kuro kainas matosi, kad privataus kapitalo įmonėse, kur 

biokuras sudaro iki 30 proc., kaina tonos sąlyginio kuro yra apie 100 Lt pigesnė. Viešo kapitalo 

įmonėse išlaidos kurui ţemesnės tik tada, kai jo dalis didesnė nei 40 proc.. 

Trečią grupę sudaro įmonės, kur biokuro dalis sudaro virš 60 proc. kuro balanso, tai yra 

didţiausia grupė pagal įmonių skaičių. Šią grupę sudaro maţos ir labai maţos įmonės. Iš 17 

nagrinėjamų įmonių, tik 4 yra privataus kapitalo įmonės, todėl jos yra lyginamos su kitomis. 
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Lentelė 14. Biokuro grupės rodikliai , 2008 m. 

Įmonė 

Biokuro 

dalis 
2008 

Įmonė 

Biokuro 

dalis 
2008 

% kg/MWh % Lt/tn.e. 

"Širvintų šiluma" 96% 89,6 "Molėtų šiluma" 100 547,35 

"Tauragės šilumos tinklai" 86% 92,3 "Ignalinos šilumos tinklai" 98 616,95 

"Fortum Švenčionių energija" 79% 93,9 "Širvintų šiluma" 96 631,32 

"Maţeikių šilumos tinklai" 66% 94,3 "Šilalės šilumos tinklai" 100 632,85 

"Birštono šiluma" 80% 100,7 "Lazdijų šiluma" 100 660,73 

"Lazdijų šiluma" 100% 102,3 "Raseinių šilumos tinklai" 85 679,56 

"Molėtų šiluma" 100% 103,7 "Tauragės šilumos tinklai" 86 720,76 

"Šilutės šilumos tinklai" 79% 105,0 "Varėnos šiluma" 93 766,12 

"Skuodo šiluma" 80% 105,1 "Kelmės šiluma" 79 795,42 

"Kretingos šilumos tinklai" 91% 106,5 "Birštono šiluma" 80 810,26 

"Raseinių šilumos tinklai" 85% 107,3 "Kretingos šilumos tinklai" 91 828,17 

"Ignalinos šilumos tinklai" 100% 113,2 "Šilutės šilumos tinklai" 79 852,76 

"Kelmės šiluma" 79% 114,1 "Birţų šiluma" 68 927,58 

"Varėnos šiluma" 93% 118,4 "Fortum Švenčionių energija" 79 962,27 

"Šilalės šilumos tinklai" 100% 118,8 "Kazlų Rūdos šiluma" 63 983,37 

"Birţų šiluma" 68% 124,2 "Maţeikių šilumos tinklai" 66 1166,70 

"Kazlų Rūdos šiluma" 63% 130,6 "Skuodo šiluma" 80 1244,92 

 

Kaip matome, kuro efektyvumas svyruoja nuo 89,6 iki 130,6 kg naftos ekvivalentu. Šioje 

grupėje yra prasčiausias kuro efektyvumas, kadangi didţiąja dalimi naudojamas biokuras ir maţuose 

objektuose neatsiperka kondensaciniai ekonomaizeriai, todėl jie čia ir neįrengiami. Šioje grupėje 

lyginamos tik 4 privataus kapitalo įmones, iš jų „Birţų šiluma“ ir „Kazlų Rūdos šiluma“ turi 

prasčiausius kuro konversijos rodiklius, kitų dvejų privataus kapitalo įmonių biokuro dalis vienoda, bet 

jų kuro konversijos efektyvumas skiriasi 22 proc., tai parodo skirtingų operatorių efektyvumą. „Fortum 

Švenčionių energija“ ir 3 viešo kapitalo įmonės („Širvintų šiluma“, „Tauragės šiluma“ ir „Maţeikių 

šilumos tinklai“) turi geriausius kuro konversijos rodiklius.  

Grupėje kur daugiausiai naudojamas biokuras, sąlyginio kuro kaina svyruoja nuo 547 iki 1245 

Lt/tn.e.., tai yra daugiau nei 2 kartus. Pigiausiai kurą perka įmonės kurios degina tik biokurą, kuo 

didesnė iškastinio kuro dalis, tuo perkamo sąlyginio kuro kaina didesnė. Pateiktoje statistikoje 

išsiskiria brangiausiai uţ kurą mokanti „Skuodo šiluma“, kurios kuro balansą sudaro 80 proc. biokuras, 

tačiau likusi dalis yra labai brangus lengvas skystasis kuras. Lygiai tokia pat biokuro dalis ir „Birštono 

šiluma“, „Šilutės šilumos tinklai“ ir privataus kapitalo įmonėse „Kelmės šilumos tinklai“, „Fortum 

Švenčionių energija“, bet jų perkamo sąlyginio kuro kaina skiriasi net 400 Lt/tn.e., tai parodo 

neefektyvų kuro įsigijimą. Pagal pateiktus duomenys matome, kad nedaug, bet pigiau kurą įsigyja 

viešo kapitalo įmonės. 

Analogiško kuro konversijos efektyvumas ir įsigijimo kainos yra gana skirtingos atskirose 

CŠT bendrovėse, tačiau sunku tai susieti su jų valdymo forma. 
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2.2.4. Sąlyginai pastovios sąnaudos 

 

Priklausomai nuo deginamo kuro, skiriasi technologiniai procesai ir atitinkamai eksploatacinės 

sąnaudos. Pavyzdţiui, biokurą deginančios katilinės turi būti pastoviai stebimos, kad nenutruktų 

biokuro tiekimas (iškrovimas, rūšiavimas, maišymas, padavimas į transporterius, pašalinių ir pavojingų 

daiktų ar priemaišų šalinimas, susidariusio šlako ir pelenų išveţimas ir t.t.). Efektyviam katilinės 

darbui papildomai įrengiamas kondensacinis rekuperatorius ar ekonomaizeris, kurie pareikalauja 

papildomų eksploatacinių išlaidų. Biokuro katilinėse reikalingas didesnis budinčio personalo skaičius 

ir daţnesni remontai, nedidelės galios dujinės katilinės paprastai yra pilnai automatizuotos, todėl 

sąlyginai pastoviųjų sąnaudų rodikliai turi būti susieti su juos lemiančiais faktoriais.  

 

2.2.5. Sąlyginai pastovios išlaidų palyginimas 

 

Atsiţvelgiant į biokuro ir iškastinio kuro deginimo technologinius skirtumus, įmonės 

suskirstytos į grupes, pagal biokuro dalį ir lyginamos pagal 1 kW šilumos gamybos šaltinių galios 

eksploatacines išlaidas.  

 

Lentelė 15. SPS  dydis iškastinio kuro grupėje , 2008 m. 

Įmonė 

Biokuro 

dalis  
2008 

% Lt/kW 

"Alytaus energija" 0 19,57 

"Jonavos šilumos tinklai" 4 20,08 

"Druskininkų šiluma" 3 28,70 

"Pakruojo šiluma" 0 30,82 

"Klaipėdos energija" 0 32,23 

"Anykščių šiluma" 7 35,14 

"Akmenės energija" 2 36,27 

"Šiaulių energija" 0 36,45 

"Radviliškio šiluma" 2 40,35 

"Miesto energija" 0 47,34 

"Fortum Joniškio energija" 9 59,14 

"Prienų energija" 12 73,30 

"Kauno energija" 3 78,14 

"Vilniaus energija" 11 108,74 

 

Įmonių grupėje kur biokuro dalis sudaro iki 20 proc., kW išlaidos svyruoja nuo 19,57 iki 

108,74 Lt/kW. Kaip matome, kuo didesnė biokuro dalis, tuo kW eksploatacinės sąnaudos didesnės.  

 

Nors sąlyginai pastoviųjų sąnaudų absoliutus dydis atskirose CŠT bendrovėse labai skiriasi, bet 

nėra jokio dėsningumo, kad tai susiję su jų valdymo nuosavybe.  



 

41 

 

Lentelė 16. SPS dalis mišraus kuro grupėje , 2008 m. 

Įmonė 

Biokuro 

dalis  
2008 

% Lt/kW 

"Marijampolės šiluma" 30 27,10 

"Utenos šilumos tinklai" 43 29,77 

"Panevėţio energija" 22 31,40 

"Palangos šiluma" 45 32,28 

"Kaišiadorių šiluma" 53 34,89 

"Šalčininkų šilumos tinklai" 25 35,41 

"Plungės šilumos tinklai" 30 40,00 

"Trakų šilumos tinklai" 23 43,79 

"Telšių šiluma" 48 50,06 

"Vilkaviškio šiluma" 32 50,46 

Šakių šilumos tinklai" 54 68,27 

 

 Eksploatacinės išlaidos kW įrengtos galios mišraus kuro grupėje (nuo 20 iki 60 proc. biokuro) 

svyruoja nuo 27,10 iki 68,27 Lt/kW., tai yra 2,5 karto. Šioje grupėje išsiskiria „Šakių šilumos tinklai“, 

kurių kW eksploatacinės išlaidos yra du kartus brangesnės, nei „Kaišiadorių šiluma“, kurių biokuro 

dalis vienoda. Pigiausiai vieną kW galios eksploatuoja privataus kapitalo valdoma įmonė 

„Marijampolės šiluma“. Galima pastebėti tendenciją, kad eksploataciniai kaštai priklauso nuo įmonės 

pateikto šilumos kiekio (stambumo), kadangi lentelės viršuje išsirikiavo daugiausiai šilumos 

parduodančios CŠT įmonės. Šios grupės vidutinės eksploatacines išlaidos nevertinant „Šakių šilumos 

tinklų“ yra 37,51 Lt/kW. 

 

Lentelė 17. SPS dalis biokuro grupėje , 2008 m. 

Įmonė 

Biokuro 

dalis 
2008 

% Lt/kW 

"Maţeikių šilumos tinklai" 66 23,39 

"Skuodo šiluma" 80 23,77 

"Tauragės šilumos tinklai" 86 24,87 

"Varėnos šiluma" 93 25,99 

"Šilutės šilumos tinklai" 79 36,14 

"Lazdijų šiluma" 100 37,24 

"Fortum Švenčionių energija" 79 46,61 

"Birţų šiluma" 68 48,12 

"Molėtų šiluma" 100 52,52 

"Šilalės šilumos tinklai" 100 54,23 

"Širvintų šiluma" 96 55,03 

"Kretingos šilumos tinklai" 91 57,18 

"Kazlų Rūdos šiluma" 63 59,20 

"Kelmės šiluma" 79 61,07 

"Birštono šiluma" 80 61,65 
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Įmonė 

Biokuro 

dalis 
2008 

% Lt/kW 

"Raseinių šilumos tinklai" 85 61,90 

"Ignalinos šilumos tinklai" 98 63,34 

 

Įmonių, kur biokuras sudaro virš 60 proc. viso kuro balanso, eksploatacinės sąnaudos svyruoja 

nuo 23,39 iki 63,34 Lt/kW. Šioje grupėje akivaizdţiai išsiskiriančio šilumos tiekėjo nėra, pastebima 

tendencija, kad kuo didesnė biokuro dalis, tuo didesnės išlaidos.  

Nors šilumos šaltinių (katilinių, elektrinių) sąlyginai pastoviosios sąnaudos skiriasi iki kelių 

kartų tačiau jų ryšio su CŠT bendrovių valdymo forma neužfiksuota.  

Toliau CŠT bendrovių veiklos efektyvumas lyginamas naudojant atskirus techninius ir 

ekonominius rodiklius.  

2.2.6. Įrengtosios šiluminės galios panaudojimo efektyvumas 

 

Įrengtosios galios panaudojimo laipsnis (metinis pagamintos šiluminės energijos kiekis 

lyginant su maksimaliai galimu pagaminti energijos kiekiu) parodo kaip naudojami įrenginiai atitinka 

CŠT sistemos poreikį metų bėgyje. Vidutinis galios panaudojimo laipsnis Lietuvos CŠT sektoriuje yra 

13%, o atskirų bendrovių duomenys pateikiami 18 lentelėje. 

 

Lentelė 18. Galios panaudojimo laipsnis.  

Privataus kapitalo įmonės 
Vidutinis 

panaudojimas 
Viešo kapitalo įmonės 

Vidutinis 

panaudojimas 

"Vilniaus energija" 33% "Kauno energija" 28% 

"Fortum Švenčionių energija" 17% "Raseinių šilumos tinklai" 18% 

"Akmenės energija" 16% "Ignalinos šilumos tinklai" 16% 

"Kelmės šiluma" 14% „Šakių šilumos tinklai" 16% 

"Telšių šiluma" 14% "Plungės šilumos tinklai" 15% 

"Druskininkų šiluma" 14% "Širvintų šiluma" 15% 

"Miesto energija" 14% "Kretingos šilumos tinklai" 15% 

"Fortum Joniškio energija" 13% "Klaipėdos energija" 14% 

"Trakų šilumos tinklai" 13% "Šilalės šilumos tinklai" 14% 

"Kazlų Rūdos šiluma" 13% "Utenos šilumos tinklai" 14% 

"Prienų energija" 13% "Molėtų šiluma" 14% 

"Vilkaviškio šiluma" 11% "Panevėţio energija" 13% 

"Palangos šiluma" 10% "Radviliškio šiluma" 13% 

"Birţų šiluma" 9% "Anykščių šiluma" 12% 

"Marijampolės šiluma" 9% "Birštono šiluma" 12% 

"Alytaus energija" 7% "Jonavos šilumos tinklai" 11% 

    "Maţeikių šilumos tinklai" 11% 

    "Šilutės šilumos tinklai" 11% 

    "Šiaulių energija" 10% 
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Privataus kapitalo įmonės 
Vidutinis 

panaudojimas 
Viešo kapitalo įmonės 

Vidutinis 

panaudojimas 

    "Kaišiadorių šiluma" 10% 

    "Šalčininkų šilumos tinklai" 10% 

    "Skuodo šiluma" 9% 

    "Varėnos šilumos tinklai" 8% 

    "Lazdijų šiluma" 8% 

    "Tauragės šilumos tinklai" 7% 

    "Pakruojo šiluma" 7% 

Vidutinis panaudojimas 14% Vidutinis panaudojimas 13% 

 

Iš pateiktų duomenų matosi, kad privataus ir viešo kapitalo įmonių įrengtosios galios 

panaudojimo laipsnis beveik nesiskiria, tik paţymėtinas „Vilniaus energijos“ išskirtinis efektyvumas, 

kadangi beveik visos šilumos reikalingos Vilniaus miestui gamyba sukoncentruota dvejose elektrinėse, 

o šilumos poreikiai mieste paskutiniaisiais metais išaugo.  
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2.2.7. Darbuotojų skaičius 

 

Darbuotojų skaičius įmonėje parodo įmonės automatizacijos lygį, darbo našumą, veiklos 

optimizavimą ir panašiai. 

 

Lentelė 19. Darbuotojų skaičiaus pasikeitimas , 2004-2009 m. 

Įmonė 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pokytis, 

% 

"Fortum Švenčionių energija" 59 45 49 41 40 39 66% 

Šakių šilumos tinklai" 62 39 61 55 47 44 71% 

"Plungės šilumos tinklai" 72 63 71 69 63 54 75% 

"Fortum Joniškio energija" n/d n/d 37 34 32 28 76% 

"Molėtų šiluma" 50 48 45 43 40 39 78% 

"Kauno energija" 705 687 641 602 590 551 78% 

"Šiaulių energija" 375 318 347 327 313 295 79% 

"Radviliškio šiluma" 78 76 73 68 65 63 81% 

"Širvintų šiluma" 58 52 60 55 50 47 81% 

"Panevėţio energija" 704 480 673 637 596 577 82% 

"Utenos šilumos tinklai" 93 68 83 80 78 82 88% 

"Jonavos šilumos tinklai" 101 71 100 100 95 90 89% 

"Šilalės šilumos tinklai" 37 31 29 29 27 33 89% 

"Klaipėdos energija" 485 448 478 462 456 441 91% 

"Kaišiadorių šiluma" 58 57 57 57 51 53 91% 

"Pakruojo šiluma" 47 33 44 43 44 43 91% 

"Birštono šiluma" 26 18 24 24 24 24 92% 

"Vilniaus energija" 1011 995 987 974 980 937 93% 

"Tauragės šilumos tinklai" 78 80 77 75 73 73 94% 

"Varėnos šilumos tinklai" n/d n/d 63 63 60 59 94% 

"Ignalinos šilumos tinklai" 63 57 60 60 59 59 94% 

"Maţeikių šilumos tinklai" 106 72 97 95 94 100 94% 

"Lazdijų šiluma" 52 43 46 46 46 50 96% 

"Litesko" 561 494 531 509 551 557 99% 

"Raseinių šilumos tinklai" 74 63 72 73 71 74 100% 

"Anykščių šiluma" 71 61 59 72 72 71 100% 

"E-energija" 158 134 202
* 

199 178 207 102% 

"Šilutės šilumos tinklai" 73 61 73 73 73 75 103% 

 

Kaip matosi iš 19 lentelės, beveik visos įmonės sumaţino darbuotojų skaičių nagrinėjamu 

laikotarpiu, tik Raseinių, Anykščių ir Šilutės šilumos bendrovėse darbuotojų skaičius liko 2004 metų 

lygio. Privataus kapitalo įmonėje „E-energija“ darbuotojų skaičius 2006 metais padidėjo dėl to, kad 

2005 m. rugsėjo 25 d. įmonė sudarė nuomos sutartį su „Trakų šilumos tinklai“. Reikšmingo skirtumo, 

tarp privataus ir viešo kapitalo įmonių  šio rodiklio požiūriu nėra. 
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2.2.8. Šilumos perdavimo energetiniai nuostoliai 

 

Lietuvoje šilumos perdavimo energetiniai nuostoliai (technologiniai ir komerciniai) per 

dešimtmetį sumaţinti apie du kartus, nuo 32,3 proc. 1996 metais iki 16,7 proc. 2008 metais (pav. 17). 

 

 

Pav. 17. Šilumos energijos technologiniai nuostoliai tinkluose, 1996-2008 m. (LŠTA duomenys) 

 

2008 metais 83 proc. į tinklus patiektos šilumos buvo sunaudota vartotojų, o nuostoliai sudarė 

apie 17 proc. Vakarų šalyse eksploatuojamų šiuolaikinių, optimalaus dydţio, su gera termoizoliacija 

vamzdynų technologiniai šilumos perdavimo nuostoliai sudaro apie 10-12 proc. nuo patiekto į tinklą 

šilumos kiekio. Iš 17 pav. akivaizdu, kad optimalus lygis Lietuvoje dar nepasiektas, tačiau įmonės 

kasmet stabiliai maţina šiuos nuostolius. 

 Vamzdynų keitimas paprastai atsiperka per ilgą laiką, jų atnaujinimas vyksta gana lėtai – per 

metus pakeičiama tik apie 1 proc. visų vamzdynų ir vidutiniškai iki 1 proc. įrengiama papildomai 

naujų vartotojų pajungimui. Nuo 2004 metų, panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą 

tinklų rekonstrukcijai, nuostoliai per 4 metus sumaţinti trimis procentiniais punktais. 

Apibendrinantis rodiklis, geriausiai parodantis šilumos perdavimo tinklų būklę, sandarumą, 

temperatūrinį reţimą ir t.t. yra šilumos energijos nuostoliai sąlyginiam kilometrui vamzdynui 

(MWh/kms). Šio rodiklio pagalba lyginami privataus ir viešo kapitalo įmonių vamzdynai. 
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Lentelė 20. Šilumos nuostoliai , 2008 m. 

Privataus kapitalo įmonės 

2008 2008 2008 

Viešo kapitalo įmonės 

2008 2008 2008 

% 
MWh/

km 
GWh % 

MWh/

km 
GWh 

"Vilniaus energija" 14% 299 394,1 "Kauno energija" 20% 353 318,3 

"Alytaus energija" 18% 291 44,5 "Klaipėdos energija" 16% 348 154,5 

"Marijampolės šiluma" 22% 327 37,9 "Panevėţio energija" 17% 263 129,6 

"Druskininkų šiluma" 17% 364 22,54 "Šiaulių energija" 19% 339 95,5 

"Palangos šiluma" 25% 406 22,0 "Jonavos šilumos tinklai" 20% 448 32,7 

"Telšių šiluma" 20% 441 15,0 "Maţeikių šilumos tinklai" 14% 294 21,6 

"Miesto energija" 16% 422 12,7 "Utenos šilumos tinklai" 14% 480 22,5 

"Akmenės energija" 14% 402 8,7 "Šilutės šilumos tinklai" 18% 316 16,1 

"Vilkaviškio šiluma" 16% 285 7,4 "Tauragės šilumos tinklai" 22% 378 18,3 

"Trakų šilumos tinklai" 24% 556 13,3 "Plungės šilumos tinklai" 22% 713 16,0 

"Fortum Švenčionių energija" 16% 448 6,5 "Radviliškio šiluma" 16% 279 10,1 

"Birţų šiluma" 26% 472 10,4 "Kretingos šilumos tinklai" 22% 444 11,4 

"Prienų energija" 19% 462 6,7 "Varėnos šilumos tinklai" 22% 322 12,2 

"Kelmės šiluma" 14% 438 3,9 "Raseinių šilumos tinklai" 24% 532 11,6 

"Fortum Joniškio energija" 18% 463 5,0 "Kaišiadorių šiluma" 26% 694 11,8 

"Kazlų Rūdos šiluma" 29% 452 6,3 "Anykščių šiluma" 20% 336 9,1 

  

  

"Šalčininkų šilumos tinklai" 17% 303 7,1 

"Ignalinos šilumos tinklai" 20% 355 7,0 

"Širvintų šiluma" 15% 282 4,0 

"Molėtų šiluma" 18% 278 4,9 

Šakių šilumos tinklai" 16% 488 3,9 

"Šilalės šilumos tinklai" 19% 443 4,6 

"Pakruojo šiluma" 24% 625 5,0 

"Birštono šiluma" 19% 444 4,0 

"Lazdijų šiluma" 11% 226 1,9 

"Skuodo šiluma" 19% 363 3,3 

Viso  408 617,0 Viso  398 936,9 

 

Kaip matosi iš 20 lentelės, maţiausios šilumos netektys yra Lazdijų, Panevėţio, Molėtų, 

Radviliškio šilumos bendrovėse, kuriose prarandama iki 280 MWh sąlyginiam kilometrui per metus. 

Blogiausi Pakruojo, Kaišiadorių ir Plungės šilumos tinklai.  

Kaip buvo parodyta anksčiau, išnuomotose bendrovėse vamzdynų atnaujinimo laipsnis daug 

didesnis, tačiau dabartiniai (2008 m.) perdavimo nuostoliai neišsiskiria, nes anksčiau buvo sutvarkyti 

perimti blogiausi šilumos trasų ruoţai, šilumokaitinės ir t.t. Viešojo sektoriaus įmonėse vis dar yra 

vamzdynų, kuriuose metiniai šilumos nuostoliai viršija 600 MWh/kms.  

Išvada: išnuomotose CŠT bendrovėse šilumos tinklų vamzdynai ir susiję įrenginiai buvo 

anksčiau sutvarkyti negu visumoje tai daro savivaldybių valdomos įmonės.  
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2.2.9. Veiklos sąnaudos 

 

Veiklos sąnaudos – tai bendrosios sąnaudos, susijusios su įmonės valdymu ir kurių negalima 

priskirti tiesiogiai pagal funkcinę paskirtį tik atskiram šilumos gamybos, perdavimo ar pardavimo 

etapui. Pastovios ir veiklos sąnaudos maţai priklauso nuo šilumos vartojimo ir todėl visus metus yra 

daugmaţ vienodos. 21 lentelėje pateikiamos privataus ir viešo kapitalo bendrovių veiklos sąnaudos, 

perskaičiuotos į parduotos šiluminės energijos vienetą. Į šias sąnaudas patenka išlaidos išorinių 

paslaugų pirkimui, administracinių ir kitų bendrųjų padalinių išlaikymas ir t.t. Jų dydis priklauso nuo 

daugelio faktorių, bet svarbiausi yra aptarnaujamų objektų skaičius, įmonės dydis, valdymo sistemos 

struktūra, darbo intensyvumas ir panašiai.    

 

Lentelė 21. Veiklos sąnaudos parduotam šilumos vienetu i, 2008 m. 

Privataus kapitalo įmonės 
2008 

Viešo kapitalo įmonės 
2008 

Lt/MWh Lt/MWh 

"Vilniaus energija" 7,07 "Klaipėdos energija" 4,61 

"Trakų šilumos tinklai" 10,71 "Kauno energija" 4,82 

"Palangos šiluma" 11,68 "Šiaulių energija" 5,26 

"Druskininkų šiluma" 14,19 "Panevėţio energija" 8,11 

"Prienų energija" 15,71 "Tauragės šilumos tinklai" 8,58 

"Akmenės energija" 15,76 "Šilutės šilumos tinklai" 8,98 

"Miesto energija" 16,68 "Jonavos šilumos tinklai" 9,17 

"Vilkaviškio šiluma" 19,05 "Skuodo šiluma" 9,45 

"Marijampolės šiluma" 19,17 "Plungės šilumos tinklai" 9,60 

"Fortum Švenčionių energija" 19,69 "Utenos šilumos tinklai" 10,51 

"Birţų šiluma" 20,13 "Radviliškio šiluma" 10,90 

"Alytaus energija" 22,67 "Ignalinos šilumos tinklai" 10,99 

"Telšių šiluma" 23,82 "Maţeikių šilumos tinklai" 11,98 

"Fortum Joniškio energija" 26,82 "Birštono šiluma" 12,07 

"Kelmės šiluma" 27,84 "Kaišiadorių šiluma" 12,55 

"Kazlų Rūdos šiluma" 33,26 "Varėnos šiluma" 12,96 

  

"Šalčininkų šilumos tinklai" 15,17 

"Šilalės šilumos tinklai" 15,20 

"Kretingos šilumos tinklai" 15,81 

"Pakruojo šiluma" 15,83 

"Molėtų šiluma" 16,16 

"Raseinių šilumos tinklai" 17,28 

"Anykščių šiluma" 18,95 

Šakių šilumos tinklai" 21,53 

"Širvintų šiluma" 23,85 

"Lazdijų šiluma" 24,53 

Vidutinės veiklos sąnaudos 19,01 Vidutinės veiklos sąnaudos 12,88 
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Nors veiklos sąnaudos atskirose CŠT įmonėse svyruoja nuo 4,61 iki 33,26 Lt/MWh – t.y. gana 

plačiose ribose, tačiau vidutinės privataus kapitalo veiklos sąnaudos yra apie 40 proc. didesnės, nei 

viešo kapitalo įmonėse. 

 

Lentelė 22. Dalis veiklos sąnaudų nuo visų išlaidų ,  2008 m. 

Privataus kapitalo įmonės 
2008 

Viešo kapitalo įmonės 
2008 

% % 

"Vilniaus energija" 4% "Šiaulių energija" 3% 

"Trakų šilumos tinklai" 6% "Kauno energija" 4% 

"Palangos šiluma" 7% "Klaipėdos energija" 4% 

"Prienų energija" 7% "Skuodo šiluma" 5% 

"Druskininkų šiluma" 7% "Jonavos šilumos tinklai" 5% 

"Vilkaviškio šiluma" 9% "Panevėţio energija" 5% 

"Miesto energija" 9% "Plungės šilumos tinklai" 6% 

"Akmenės energija" 9% "Radviliškio šiluma" 6% 

"Birţų šiluma" 10% "Šilutės šilumos tinklai" 6% 

"Marijampolės šiluma" 10% "Tauragės šilumos tinklai" 6% 

"Alytaus energija" 11% "Birštono šiluma" 7% 

"Fortum Švenčionių energija" 12% "Šalčininkų šilumos tinklai" 7% 

"Fortum Joniškio energija" 12% "Maţeikių šilumos tinklai" 7% 

"Telšių šiluma" 12% "Pakruojo šiluma" 7% 

"Kazlų Rūdos šiluma" 14% "Kaišiadorių šiluma" 7% 

"Kelmės šiluma" 15% "Utenos šilumos tinklai" 7% 

 

"Ignalinos šilumos tinklai" 8% 

"Varėnos šiluma" 8% 

"Anykščių šiluma" 9% 

"Kretingos šilumos tinklai" 9% 

"Šilalės šilumos tinklai" 10% 

"Raseinių šilumos tinklai" 10% 

Šakių šilumos tinklai" 11% 

"Molėtų šiluma" 12% 

"Lazdijų šiluma" 14% 

"Širvintų šiluma" 16% 

Vidutinės veiklos sąnaudos 10% Vidutinės veiklos sąnaudos 8% 

 

Palyginus veiklos sąnaudų dalį su bendrosiomis sąnaudomis, matyti (22 lentelė), kad privataus 

kapitalo įmonėse sudaro 10 proc. nuo visų sąnaudų, tuo tarp viešo kapitalo įmonėse veiklos sąnaudos 

sudaro tik 8 proc. Galima manyti, kad veiklos sąnaudos išnuomotose įmonėse yra didesnės dėl 

nuomos aptarnavimo kaštų ir „išorėje“ perkamų paslaugų apimties.  
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2.2.10.  Vartotojų pasikeitimas 

 

Vartotojų pasikeitimas yra svarbus šilumos tiekimo veiklos efektyvumo rodiklis, kuris parodo 

kaip centralizuoto šilumos tiekimo bendrovė stengiasi didinti šilumos vartotojų skaičių (komercinė 

motyvacija) ir keik jos paslaugos patrauklios vartotojams.  Būtina paţymėti, kad be įmonės pastangų 

šis rodiklis labai priklauso nuo ekonominės situacijos mieste, urbanizacijos tempų ir traukos centrų 

plėtros teritorijoje. 

 

Lentelė 23. Vartotojų pasikeitimas CŠT sek toriuje, 2004-2009 m. 

Įmonė 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pokytis, 

% 

"Šilalės šilumos tinklai" 1620 1766 1619 1776 1636 2008 124% 

"Klaipėdos energija" 43632 47230 45883 47570 47865 53721 123% 

"Vilniaus energija" 155410 163437 167592 172490 179074 182163 117% 

"Radviliškio šiluma" 4683 4551 5137 5206 5334 5307 113% 

"Tauragės šilumos tinklai" 5046 5334 5494 5534 5537 5567 110% 

"Kaišiadorių šiluma" 2809 2821 2845 2897 2929 3038 108% 

"Litesko" 56203 62206 57859 64823 60549 60395 107% 

"Raseinių šilumos tinklai" 3081 3363 3194 3313 3286 3300 107% 

"Utenos šilumos tinklai" 8460 8618 8784 8955 9035 9043 107% 

"Panevėţio energija" 54063 54587 55510 56236 56724 57765 107% 

"Šiaulių energija" 42192 42442 42529 42658 44188 44197 105% 

"Lazdijų šiluma" 1144 1145 1145 1149 1157 1176 103% 

"Maţeikių šilumos tinklai" 14530 14532 14780 14793 15014 14912 103% 

"Kauno energija" 121180 119009 123881 121521 123353 124049 102% 

"Plungės šilumos tinklai" 5831 5750 5935 5821 5984 5960 102% 

"Anykščių šiluma" 2932 2954 2954 2960 2954 2996 102% 

"Varėnos šilumos tinklai" n/d n/d 3519 3626 3626 3590 102% 

"Fortum Joniškio energija" n/d n/d 2000 2030 2034 2040 102% 

"Širvintų šiluma" 2105 2122 2126 2130 2129 2124 101% 

"Šilutės šilumos tinklai" 4635 4595 4567 4617 4608 4656 100% 

"Ignalinos šilumos tinklai" 2262 2262 2158 2230 2268 2268 100% 

„Šakių šilumos tinklai" 1980 1980 1980 1985 1975 1985 100% 

"Molėtų šiluma" 1795 1798 1792 1793 1795 1790 100% 

"E-energija" 14627 19525 19432 19456 19322 19387 99% 

"Jonavos šilumos tinklai" 14100 14030 14035 14067 13955 13965 99% 

"Fortum Švenčionių energija" 2804 2801 2769 2764 2765 2765 99% 

"Birštono šiluma" 1040 1027 1022 1022 1012 1012 97% 

"Pakruojo šiluma" 1685 1638 1636 1579 1591 1591 94% 

 

Kaip matyti iš lentelės Nr. 23, privataus ir viešojo kapitalo įmonių vartotojų pasikeitimas 2004-

2009 metais nėra tendencingas vienos ar kitos valdymo formos įmonėse. Vartotojų pasikeitimas yra 

labiau sietinas su CŠT sistemos lokacija. Kaip matyti lentelėse didţiosios sistemos, tokios kaip 
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Vilniaus, Klaipėdos turi didţiausią procentinį vartotojų prieaugį. Tai lemia miesto plėtros scenarijai, 

kuomet statomi daugiabučiai ir kiti visuomeniniai pastatai ir kuriuos aprūpinant šiluma prioritetas 

teikiamas centralizuotam šilumos tiekimui. Galima pastebėti, kad bendra Lietuvos centralizuoto 

šilumos tiekimo rinka pastaraisiais metais yra auganti (apie 2-3 procentus kasmet pagal vartotojų 

skaičių). CŠT rinkos augimo priklausomybės nuo bendrovių valdymo formos nepastebima.  

 

2.2.11.  Investicijos į šilumos sektorių 

 

Pagrindinė privataus kapitalo Lietuvos CŠT sektoriuje atsiradimo prieţastis, tai lėšų trukumas 

CŠT bendrovių gyvybingumui uţtikrinti ir jų atnaujinimui. Laikotarpyje nuo 2004 metų į Lietuvos 

CŠT ūkį investuota daugiau nei 1 mlrd. litų. Investicijų dydis privataus ir viešo kapitalo įmonėse 

pateiktas 24 lentelėje. 

 

Lentelė 24. Investicijos į CŠT sektorių 2004 -2009 metais.  

Privataus kapitalo įmonė tūkst. Lt Viešo kapitalo įmonė tūkst. Lt 

"Akmenės energija" 19571 "Anykščių šiluma" 2542 

"Alytaus energija" 29209 "Birštono šiluma" 1066 

"Birţų šiluma" 9987 "Ignalinos šilumos tinklai" 13448 

"Druskininkų šiluma" 15906 "Jonavos šilumos tinklai" 8027 

"Fortum Joniškio energija" 5212 "Kaišiadorių šiluma" 5495 

"Fortum Švenčionių energija" 3816 "Kauno energija" 162605 

"Kazlų Rūdos šiluma" 309 "Klaipėdos energija" 76558 

"Kelmės šiluma" 1211 "Kretingos šilumos tinklai" 10137 

"Marijampolės šiluma" 29683 "Lazdijų šiluma" 7380 

"Miesto energija" 5753 "Maţeikių šilumos tinklai" 20268 

"Palangos šiluma" 8120 "Molėtų šiluma" 3755 

"Prienų energija" 2669 "Pakruojo šiluma" 2124 

"Telšių šiluma" 5687 "Panevėţio energija" 139847 

"Trakų šilumos tinklai" 5223 "Plungės šilumos tinklai" 4032 

"Vilkaviškio šiluma" 4358 "Radviliškio šiluma" 19874 

"Vilniaus energija" 376494 "Raseinių šilumos tinklai" 14493 

 

"Skuodo šiluma" 5922 

"Šalčininkų šilumos tinklai" 4493 

"Šiaulių energija" 37620 

"Šilalės šilumos tinklai" 6619 

"Šilutės šilumos tinklai" 8903 

"Širvintų šiluma" 3403 

"Tauragės šilumos tinklai" 12331 

"Utenos šilumos tinklai" 18378 

"Varėnos šilumos tinklai" 6636 

Šakių šilumos tinklai" 1260 

Viso 523.208     Viso     597.216     
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Galima pastebėti, kad 2004-2009 metų periodu, atliekamos investicijos į CŠT sistemos 

atnaujinimą tiek privataus kapitalo, tiek viešo kapitalo įmonėse išsilygino, nors iki 2004 metų ryškiai 

dominavo privataus kapitalo atliekamos investicijos į ilgalaikį turtą. Tai galima sieti su prieinamų 

finansinių instrumentų atsiradimu viešojo sektoriaus įmonėms, (Europos sąjungos ir nacionaliniai 

fondai), kurie suteikė galimybę investuoti į turtą, gaunant dalinę subsidiją, tad galimybės pasinaudoti 

finansiniais ištekliais CŠT sektoriuje išsilygino. Galima pastebėti, kad jeigu nebūtų vertinama didţiųjų 

įmonių, tokių kaip Vilniaus energija, Kauno energija ir Panevėţio energija,  investicijos (kurios 

iškreipia vidurkius) galima pastebėti kad vidutinės investicijos tenkančios vienai įmonei yra netgi 

didesnės viešojo kapitalo valdomose įmonėse. Tai galima paaiškinti tuo, kad esminės kapitalinės 

investicijos į privataus kapitalo įmonių turtą buvo padarytos iki 2004 metų, tačiau patikimos ir 

sisteminės statistikos apie šį laikotarpį nėra.  

Vertinant investicijų santykinį dydį (pav. 18) matosi, kad, viešo kapitalo įmonės santykinai 

daugiau investavo į šilumos ūkį, nei privataus kapitalo bendrovės 2004-2009 metų periodu, kai tuo 

tarpu išnuomotos bendrovės žymiai daugiau investavo nuomos laikotarpio pradžioje. 
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Pav. 18. Investicijų kiekis pagamintam šilumos vienetui, 2004-2009 m. 
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2.2.12. Šilumos energijos savikaina ir kaina  

 

25 lentelėje pateikiamos privataus ir viešo kapitalo įmonių gaminamos šilumos savikainos ir 

kainos fiksuotos 2008 metais. 

 

Lentelė 25. Šilumos tiekėjų šilumos energijos kainos ir savikainos.  

Privataus kapitalo Viešo kapitalo 

Įmonė 

Savikaina Kaina 

Įmonė 

Savikaina Kaina 

ct/kWh ct/kWh ct/kWh ct/kWh 

"Vilniaus energija" 19,21 21,01 "Kauno energija" 20,98 22,10 

"Alytaus energija" 21,64 24,91 "Klaipėdos energija" 17,53 20,91 

"Marijampolės šiluma" 25,19 26,14 "Panevėţio energija" 18,01 20,40 

"Druskininkų šiluma" 23,78 26,00 "Šiaulių energija" 19,95 23,05 

"Palangos šiluma" 24,16 26,03 "Jonavos šilumos tinklai" 18,89 23,67 

"Telšių šiluma" 26,04 25,58 "Maţeikių šilumos tinklai" 20,01 23,83 

"Vilkaviškio šiluma" 26,22 26,68 "Utenos šilumos tinklai" 14,69 17,37 

"Birţų šiluma" 28,71 26,11
 

"Šilutės šilumos tinklai" 21,30
 

18,58
 

"Kelmės šiluma" 25,94 22,31 "Tauragės šilumos tinklai" 17,21 18,48 

"Kazlų Rūdos šiluma" 31,03 26,83 "Plungės šilumos tinklai" 20,75 23,22 

"Miesto energija" 25,66 26,22 "Radviliškio šiluma" 21,41 24,10 

"Akmenės energija" 25,98 31,03 "Kretingos šiluma" 20,87 23,79 

"Trakų šilumos tinklai" 29,87 29,62 "Varėnos šiluma" 18,19 21,51 

"Prienų energija" 28,87 32,72 "Raseinių šilumos tinklai" 22,72 22,52
 

"Fortum Švenčionių energija" 19,52 22,60 "Kaišiadorių šiluma" 21,87 23,35 

"Fortum Joniškio energija" 24,64 28,39 "Anykščių šiluma" 22,57 28,96 

      "Šalčininkų šilumos tinklai" 25,12 25,38 

      "Ignalinos šilumos tinklai" 18,10 18,35 

      "Širvintų šiluma" 16,41 20,98 

      "Molėtų šiluma" 18,24 17,65 

      "Šakių šilumos tinklai" 21,73 23,80 

      "Šilalės šilumos tinklai" 18,86 19,98 

      "Pakruojo šiluma" 28,58 27,45 

      "Birštono šiluma" 20,08 22,50 

      "Lazdijų šiluma" 20,76 22,61 

      "Skuodo šiluma" 21,87 27,53 

Vidutinė 25,40 26,39 Vidutinė 20,26 22,39 

 

Analizuojant 25 lentelės duomenis, galima pastebėti, kad privataus kapitalo valdomų CŠT 

įmonių savikaina ir kaina ţenkliai išaugo lyginant su viešojo kapitalo įmonėmis ir lyginant su 2000-

2004 m. periodu. Tai lėmė keletas veiksnių: 

1. 2000-2004 m. periodu atliktos investicijos privataus kapitalo įmonėse leidţia efektyviai 

vykdyti veiklą, tačiau vartotojai turi mokėti nusidėvėjimo-amortizacijos dalį bendroje 
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šilumos energijos savikainoje. Ši dalis yra ţenkliai didesnė nei viešojo kapitalo CŠT 

įmonėse. 

2. 2004 metais Komisijai pradėjus grieţčiau reguliuoti CŠT sektoriaus veiklą, viešojo 

sektoriaus įmonės turėjo perţiūrėti ir pagrįsti savo sąnaudas (pastovias, kintamas ir 

veiklos), dėl ko, dalis nepagrįstų šilumos energijos gamybos sąnaudų buvo 

nebeįtraukiamos į savikainą. Tai ţenkliai sumaţino šilumos savikainą, ypatingai viešojo 

kapitalo valdomose įmonėse.  

3. Atsiradę finansiniai instrumentai – ES struktūrinė parama, leido viešėjo sektoriaus 

įmonėms atlikti investicijas į šilumos gamybos ir perdavimo sistemų modernizavimą, 

kas vėlgi ţenkliai įtakojo šilumos energijos savikainą.  

4. Privataus kapitalo įmonėse iki 2004 metų atliktos investicijos 100% buvo daugiausiai 

finansuojamos iš privataus operatoriaus lėšų, tuo pačiu visą investiciją perkeliant ant 

vartotojų pečių. Atsiradus ES struktūrinei paramai, kuria intensyviai naudojosi viešojo 

kapitalo CŠT įmonės, dalį investicijų  padengdavo ES lėšos, tuo pačiu sumaţinant 

finansinę naštą vartotojams.  

5. Remiantis teisės aktais, reglamentuojančiais CŠT sektorių, veiklos pelnas liekantis 

viešojo kapitalo įmonėse lieka įmonėje (investicijų ar dotacijų iš savivaldybė 

(akcininko) pavidalu). Tuo tarpu privataus operatoriaus uţdirbtas pelnas daţniausiai 

dividendų iš veiklos pavidalu atitenka operatoriui. Normatyvinio pelno panaudojimas 

yra reglamentuojamas Komisijos metodikos, tačiau pelno paskaičiavimo derinimui 

metodai daţnai skiriasi, pvz., ilgalaikės nuomos pagrindu veikiančios privataus kapitalo 

CŠT įmonės neturi daug ilgalaikio turto, kurio pagrindu ir yra skaičiuojamas 

normatyvinis pelnas.  

Šie ir kiti veiksniai lėmė, kad po 2004 m. situacija CŠT sektoriuje pasikeitė ir viešojo kapitalo 

įmonių tiekiama šilumos energija santykinai pasidarė pigesnė nei privataus kapitalo įmonėse. 

 

2.2.13. Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostolis) 

 

Vadovaujantis Lietuvoje galiojančia šilumos kainų nustatymo metodika [3], CŠT įmonėms 

nustatomas normatyvinis pelnas, kuris yra derinamas Komisijos. Normatyvinis pelnas skaičiuojamas 

atskirai šilumos gamybai, perdavimui ir pardavimui. Šilumos gamybos bei perdavimo veiklos 

normatyvinis pelnas skaičiuojamas nuo atitinkamos veiklos ataskaitinio laikotarpio reguliuojamo turto 

vertės, privalomo rezervinio kuro atsargų vertės ir t.t.  

Lietuvos CŠT įmonių pelnas (nuostolis) iki 2009 metų iš esmės priklausė nuo kuro kainos. 

2007-2008 m. stipriai pakilus kuro kainai ir esant nelanksčiai kainų nustatymo metodikai, kuomet 

šilumos savikaina buvo nustatoma ilgam periodui ir nebuvo galima jos perskaičiuoti, daugelis Lietuvos 

įmonių patyrė didelius finansinius nuostolius. Lietuvos CŠT įmonių pelno-nuostolio suvestinė 2004-

2009 metais pateikta 26 lentelėje. 
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Lentelė 26. CŠT įmonių  veiklos pelnas (nuostolis) tūkst.  Lt, 2004-2009 m. 

Įmonė 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Konsoliduotas 

pelnas (nuostolis), 

tūkst. Lt 

I grupė 

"Vilniaus energija" 28783,48 26678,52 5493,671 -33472,6 -94999,4 46241,2 -21275,2 

"Kauno energija" 1916 1241 2206 -13355 -4700 14009,0 1317 

"Klaipėdos energija" 5537,5 6866 2100,679 -7116,08 -17380,1 28899,2 18907,2 

"Panevėţio energija" 4291,342 3896,4 -2818,91 -9447,41 -16189 15427,3 -4840,28 

"Šiaulių energija" 5735,26 4998,1 1528,092 -5912,24 -20205,6 12912,7 -943,678 

"Alytaus energija" 1256,67 1435,16 -2338,38 -2785,81 -11260,6 6864,2 -6828,71 

II grupė 

"Marijampolės šiluma" 640,97 61,52 -2,07626 -2283,16 -4981,83 1304,2 -5260,38 

"Jonavos šilumos tinklai" 249,63 770,231 -7,65396 -1941,32 -7022,34 6144,1 -1807,35 

"Maţeikių šilumos tinklai" 840,7 94,4 -8,3514 -1229,3 -4666,7 5227,8 258,5486 

"Utenos šilumos tinklai" 681 1005 1,39685 -997 -1460 3579,0 2809,397 

"Druskininkų šiluma" 99,57 -20,58 -1,85042 608,2042 -5481,51 2459,5 -2336,67 

III grupė 

"Palangos šiluma" -1252,43 -1374,71 -17,711 -1373,75 -2548,5 1194,4 -5372,7 

"Telšių šiluma" -96,88 -351,24 -30,6887 -1422,97 -3049,08 -280,3 -5231,16 

"Miesto energija" 121,8152 703,397 -12,327 -1650,9 -3629,2 343,7 -4123,52 

"Šilutės šilumos tinklai" 626,775 -183,06 -29,1889 -1532,63 -1833,86 -1834,9 -4786,86 

"Tauragės šilumos tinklai" 2,8 -225 -21,0053 -439 -510,862 806,3 -386,767 

"Plungės šilumos tinklai" -46,37 156,1 -13,7927 -752,552 -7267,4 1457,0 -6467,01 

"Akmenės energija" 900,78 766,535 -4,21375 -278,302 -638,619 2491,1 3237,28 

"Radviliškio šiluma" 586,03 482,172 2,516279 -306,135 -1967,73 1399,4 196,2563 

IV grupė 

"Kretingos šilumos tinklai" 3,22 -342,85 -17,1278 -1369,45 -1295,86 1137,0 -1885,07 

"Vilkaviškio šiluma" -287,8 -1029,78 -13,4167 -1040,41 -1633,41 182,2 -3822,62 

"Varėnos šiluma" -780 -1260,2 -11,5332 -5,87 -1272,5 1479,4 -1850,7 

"Trakų šilumos tinklai" -464,7 -444,697 -6,37464 -2181,85 -1285,95 -99,6 -4483,18 

"Raseinių šilumos tinklai" 442,5 -123,85 -25,505 -783,69 -1038,5 -74,2 -1603,25 

"Kaišiadorių šiluma" 142 29,8 -6,54786 -1053,5 -880,3 509,9 -1258,65 

"Anykščių šiluma" 465,04 430,11 1,375103 -147,543 -333,39 2346,8 2762,392 

"Fortum Švenčionių energija" 216,3 208,2 5,958929 435 -2 1098,1 1961,559 

"Šalčininkų šilumos tinklai" -286 -361 -13,9602 -1095,4 -2265,5 83,5 -3938,36 

"Birţų šiluma" -906,82 -872,13 -19,2304 -1197,23 -1962,23 -781,0 -5738,64 

"Prienų energija" 481,7 -25,995 -13,4169 -565,882 -1231,1 1075,0 -279,692 

"Ignalinos šilumos tinklai" -50,4 -182,8 19,42533 -948,3 -1170,6 69,5 -2263,17 
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Įmonė 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Konsoliduotas 

pelnas (nuostolis), 

tūkst. Lt 

V grupė 

"Širvintų šiluma" 392 -84 -323 -444 -48 1109,9 602,9 

"Kelmės šiluma" -16,55 209,89 -329,641 -539,835 -234,6 -862,0 -1772,74 

"Fortum Joniškio energija" 151,4 342,3 141,5 -226,6 -844,2 898,8 463,2 

"Molėtų šiluma" -152 -473 -466 -867,3 -549,9 -132,8 -2641 

Šakių šilumos tinklai" 165,51 64,94 -82,9927 -319,29 -1309,1 448,5 -1032,43 

"Šilalės šilumos tinklai" 11,2 -69,9 -47,32 -421,57 -652,479 244,8 -935,269 

"Pakruojo šiluma" -73,34 75,58 -504,441 -594,13 -1138,1 -179,9 -2414,33 

"Kazlų Rūdos šiluma" 88,19 -83,38 -345,318 -839,12 -2058,9 -631,0 -3869,53 

"Birštono šiluma" 254 332 -135 -372 -894 414,0 -401 

"Lazdijų šiluma" -15,5 -109,11 -38,9403 -70,0215 -364,9 288,2 -310,272 

"Skuodo šiluma" -114,03 -270,24 -349,821 22,063 -65,2 787,4 10,172 

 

Galima pastebėti, kad iš privataus kapitalo valdomų įmonių, konsolidavus 2004-2009 metų 

pelną/nuostolį, tik  "Fortum Joniškio energija", "Fortum Švenčionių energija“ ir "Akmenės energija" turi 

teigiamą balansą. Tuo tarpu, septynios iš viešojo sektoriaus valdomų įmonių, 2004-2009 metų periodu, 

turėjo teigiamą konsoliduotą balansą.  

Tą pačią tendenciją atspindi ir susumuotas viešojo ir privataus kapitalo CŠT įmonių 

pelnas/nuostolis, 2004-2009 m. periodu (ţr. lentelė 27). Bendras privataus sektoriaus valdomų įmonių 

nuostolis 2004-2009 m. yra beveik 65 mln. Lt, tuo tarpu bendras viešojo sektoriaus valdomų įmonių 

nuostolis, tuo pačiu periodu, sudaro šiek tiek daugiau nei 13 mln. Lt. Šiuo atveju, reiktų pastebėti, kad 

pagal pagaminamos šilumos kiekį, privataus kapitalo įmonės sudaro maţesniąją dalį Lietuvos CŠT 

sektoriaus (44%), tačiau ši dalis pastaruoju laikotarpiu generavo didesnį nuostolį.   

 

Lentelė 27. Privataus ir viešo kapitalo įmonių pelnas  (nuostolis) tūkst.  Lt, 2004-2009 m. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Privataus kapitalo įmonių bendras pelnas 

(nuostolis) 
29715,7 26203 2506,49 -48815 -135841 61498,5 

Viešo kapitalo įmonių bendras pelnas 

(nuostolis) 
20238,8 16274,7 935,874 -51193 -94514 95159,5 

 

Lyginant 2004-2009 metų CŠT bendrovių konsoliduotą pelną/nuostolį ir įvertinant, kad abu 

nuosavybės sektoriai CŠT rinką pasidaliję beveik per pusę matyti, kad šiame laikotarpyje išnuomotos 

bendrovės gavo apie 40 % maţesnį pelną negu savivaldybių valdomos bendrovės. Tai iliustruoja faktą, 

kad iš šilumos tiekimo veiklos išnuomotos bendrovės negauna išskirtinių „viršpelnių“. 
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2.2.14. Šilumos tiekimo įmonių finansinis pajėgumas 

 

Komisija, vadovaujantis Energetikos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies 8 punktu (Ţin.,2002, Nr. 

56-2224; 2008 Nr.135-5228) [4] ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-6 "Dėl energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio 

pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Ţin. 2009, Nr. 15-635) [5] vertina šilumos tiekimo 

įmonių finansinį pajėgumą apskaičiuojant bendrą finansinį pajėgumo balą. 

Bendro finansinio pajėgumo rodiklis yra sąlyginis, integralus, 9-nių finansinio pajėgumo 

indikatorių rodiklis, apskaičiuojamas kiekvienai šilumos tiekimo įmonei atskirai. Kuo jis didesnis, tuo 

įmonės finansinė veikla geresnė. Apskaičiuojant šį rodiklį pirmenybė teikiama vartotojų ir rinkos 

interesams, todėl likvidumo ir įsiskolinimo rodikliams suteikiamas dvigubai didesnis svoris, nei 

pelningumo ir turto grąţos, manant, jog šilumos tiekimo įmonėms svarbiau išlikti optimaliai 

ekonomiškai gyvybingoms išvengiant bankroto, tuo pačiu efektyviai naudojant savo turtą bei 

investuojant. Šiuo atveju didesnis pelnas nėra prioritetinis siekis CŠT įmonei. 

Komisija 2009 metais licencijuotas įmones suskirstė į 4 grupes pagal bendrą finansinio 

pajėgumo balą (28 lentelė). 

 

Lentelė 28 . Šilumos ūkio įmonių grupės, pagal bendro pajėg umo rodiklį,  2009m.  

Grupė 
I grupė 

3,4-5,0 

II grupė 

5,0-7,0 

III grupė 

7,0-10,0 

IV grupė 

10,0-daugiau 

Viešo kapitalo įmonės 4 6 14 2 

Privataus kapitalo įmonės 1  2  3  1 

Viso 5 8 17 3 

 

Komisija UAB „Litesko„ 9 filialus vertina kaip vieną įmonę, todėl šis rodiklis nėra labai 

informatyvus, bet parodo bendrą privataus kapitalo operatoriaus „Litesko“ labai ţemą finansinį 

pajėgumą, kaip matyti pav. 19. Tiesa, bendrą „Dalkia“ grupės situaciją pataiso „Vilniaus energija“, 

kurios finansinis pajėgumas įvertintas 9,1 balu. 

Iš paveikslėlio ţemiau galima pastebėti, kad nepriklausomai nuo kapitalo nuosavybės rūšies 

Lietuvos CŠT sektoriuje egzistuoja įvairaus finansinio pajėgumo įmonių. Nors didelė privataus 

kapitalo bendrovė Litesko, kuri turi 9 filialus, yra įvertinta nepalankiai (4,5), tačiau ţinant, kad jos 

savininkas yra stambus tarptautinis koncernas Dalkia, nėra rizikos dėl jai prieinamų kreditinių ar 

investicinių išteklių. Tuo tarpu 4 viešojo sektoriaus bendrovės, priskiriamos I rizikos grupei gali turėti 

rimtų problemų modernizuojant savo valdomas CŠT sistemas. 
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Pav. 19. Šilumos ūkio įmonių 2009 m. Bendro finansinio pajėgumo balai
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3. ARTĖJANTYS POKYČIAI CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS 

ŠILUMOS SEKTORIUJE 

 

Paskutiniaisiais metais vyksta reikšmingi pokyčiai Europos ir pasaulio energetikoje. 

Iškastinio kuro paklausos augimas ir susijęs kainų didėjimas, senkantys jo resursai ir tiekimo 

monopolizavimas, klimato šilimo tendencijos verčia pertvarkyti energetiką ir kitas pramonės bei 

transporto sritis ieškant alternatyvių energijos šaltinių. Pagrindinė šio proceso kryptis – platesnis 

atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) naudojimas. Kaip šios politikos atspindys 2009 metais 

Europos Parlamento ir Tarybos suformuluotas tikslas – garsioji formulė „20, 20, 20“, kuri reiškia, 

kad iki 2020 metų ES įsipareigoja 20 % padidinti energijos naudojimo efektyvumą, 20 % sumaţinti 

anglies dioksido išmetimą ir pasiekti ne maţiau kaip 20 % atsinaujinančių energijos išteklių dalį 

suvartotos energijos balanse. 

3.1. Nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos plėtros planas 

 

Konkretesni naujosios energetikos politikos tikslai ir uţdaviniai suformuluoti Europos 

bendrijos direktyvose ir kituose teisės aktuose. 2009 metais buvo priimta Direktyva 2009/28/EB 

„Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją“ [6], pagal šią direktyvą Lietuva 

įsipareigojo AIE dalį bendrajame galutiniame energijos suvartojime padidinti iki 23%. Uţsibrėţtam 

tikslui pasiekti paskelbtas nacionalinis AIE veiksmų planas [7], kuris numato, kad didţiausia 

atsinaujinančių išteklių plėtra bus centralizuotos šilumos gamybos sektoriuje. Numatoma, kad 2020 

metais šiam tikslui bus panaudota biokuro, kuris prilygsta 539 000 tonų naftos ekvivalento. Kad 

iliustruoti plėtros mąstą reikia pasakyti, kad 2008 metais visas Lietuvos centralizuoto šilumos 

tiekimo sektorius sunaudojo biokuro, kuris prilygsta tik 128 000 tonoms naftos ekvivalento ir tai 

sudarė 17 % bendrame kuro balanse. Biokuro panaudojimo plėtra šilumos gamybai bus svarbiausias 

Nacionalinio atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų plano (NAIEVP) komponentas, kadangi 

atsinaujinančio kuro panaudojimas turėtų išaugti apie 2,5 karto ir 2020 metais taip būtų 

pagaminama apie 6,5 TWh šiluminės energijos per metus. Tam, kad tą pasiekti šilumos gamybos 

sektoriuje reikės įrengti dar apie 1050 MW biokurą naudojančių įrenginių, tai yra į CŠT sektorių 

reikia investuoti apie 1,1 milijardo litų. 

 

3.2. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės reikalavimai 

 

Kitas aplinkosauginis iššūkis CŠT sektoriui yra Lietuvos Respublikoje įsigaliojusios 

direktyvos 2001/80/EC „Dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, 

kiekio apribojimo“ [8] 1-6 priedų A dalyse nustatyti reikalavimai esamiems dideliems kurą 

deginantiems įrenginiams, kurie yra grieţtesni uţ anksčiau galiojusias normas ir kurie Lietuvoje 

atidėti iki 2015 metų. 2008 m. Europos Sąjungos Taryba parengė pasiūlymą “Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva „Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės - 
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TIPK)“, kuriame numatoma sugrieţtinti teršalų, išmetamų iš didelių deginimo įrenginių, 

normavimą po 2016 m. Naujoji TIPK direktyva rengiama atsiţvelgiant į 2006 m. Europos 

Komisijos ir Europos Tarybos patvirtintą rekomendacinį dokumentą – Geriausi prieinami gamybos 

būdai (GPGB) dideliems deginimo įrenginiams („Integrated Polution Prevention and Control, Best 

Available Technique for Large Combustion Plants“), kuriame pateikta taršos maţinimo būdų 

apţvalga, efektyvumas, taikymo patirtis.  

Europos Parlamento jau aprobuota nauja Direktyva (2010/.../EB) dėl pramoninių 

išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės), turi pakeisti senesniąsias 

Direktyvas 2001/80/EB ir 2008/1/EB. Naujoje direktyvoje nustatomos taisyklės, 

reglamentuojančios integruotą taršos, kurią sukelia pramoninė veikla, prevenciją ir kontrolę. Taip 

pat nustatomos taisyklės, skirtos uţkirsti kelią teršalų išmetimui į orą, vandenį ir ţemę, arba, jei tai 

neįgyvendinama, jam maţinti ir uţkirsti kelią. 

Šiuo metu naujos TIPK direktyvos redakcija yra tikslinama. Numatoma, kad nuo 2016 metų 

pradţios įsigalios nauji TIPK reikalavimai Lietuvoje, kurie bus dar grieţtesni ir palies visas 

stambiausias Lietuvos energetines įmones. Kad uţtikrinti minėtų direktyvų įgyvendinimą Lietuvos 

CŠT sektoriuje, investicijos į didelių deginimo įrenginių išmetimų (NOx, SO2 ir kietųjų dalelių) 

mažinimą sieks apie 2,72 milijardo litų [9]. 

3.3. Šilumos tiekimo tinklų renovacijos poreikiai 

 

Tinklų struktūra labai skirtinga atskiruose miestuose: skiriasi vamzdynų skersmenys, ilgiai, 

struktūra ir pan., todėl priimta juos perskaičiuoti į 100 mm sąlyginio vamzdţio diametrą, kad gauti 

palyginamąsias charakteristikas. Sąlyginio skersmens trasų kiekiai pateikti 20 paveiksle rodo, kad 

pagrindinis vamzdynų ilgis įrengtas vienuolikoje didţiausių CŠT sistemų. Bendras sąlyginio tinklo 

ilgis yra apie 4500 km. Remiantis projektuotojų skaičiavimais, kad DN100 vieno kilometro trasai 

įrengti reikia apie 0,8 mln. Lt, preliminariai galima vertinti, kad šilumos perdavimo tinklų bendra 

vertė šiandieninėmis kainomis būtų apie 3,6 milijardo litų, ir tai yra didelis nacionalinis turtas. 

Vertinant realią situaciją, buhalterinėje apskaitoje naudojama CŠT tinklų vertė yra kelis kartus 

maţesnė, todėl priskaičiuojami amortizaciniai atskaitymai (skaičiuojami pagal buhalterinę vertę) 

nepadengia šių vamzdynų pakeitimo kaštų. 
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Pav. 20. Šilumos perdavimo tinklų ilgis, kms 

 

2009 m. šilumos trasose prarasta apie 1,52 TWh šilumos energijos (arba 15,7 proc. nuo viso 

patiekto šilumos kiekio), tai yra Kauno miesto šilumos poreikis. Vakarų Europos šalyse šilumos 

nuostoliai sudaro apie 10-12 proc., kur šilumos tiekimo trasos periodiškai atnaujinamos ir yra 

optimalaus skersmens. Kad Lietuvoje pasiektumėme Vakarų Europos lygį reikia atnaujinti apie 

70% esamų trasų, tam reikėtų investuoti apie 3 mlrd. Litų. 

 2009 metais bendras šilumos tinklų ilgis siekė 2535,1 kilometro, 2008 metais šilumos 

tiekimo įmonės įrengė 68 km naujų tinklų ir 29,1 km senų tinklų pakeitė naujais. Pagal planą 

investicijos į šilumos trasas turėjo siekti apie 157 mln. litų, faktiškai investuota apie 110 mln. litų. 

Nacionalinės energetikos strategijos priemonių plane paţymėta, kad iki 2013 metų investicijoms į 

CŠT tinklų renovaciją ir plėtrą reiks skirti apie 1,4 mlrd. Litų, o iki 2014 metų naujais reikia 

pakeisti apie 70 proc. visų esamų šilumos tinklų. 

Nacionalinės energetikos strategijos (NES) (Nr. X-1046) 33 straipsnio 7 punkte minima, 

kad: „iki 2015 m. modernizuoti šilumos tiekimo sistemas: įrengti jų patikimumą garantuojančius 

rezervinius vamzdynus ir pakeisti iki 75% esamų šilumos tiekimo vamzdynų, šiam tikslui panaudoti 

iš ES struktūrinių fondų gautą paramą (investicijos apie 1,4 mlrd. litų).“ 

Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plane (Nr. 1154) 

paţymėta, kad iki 2013 metų investicijos į CŠT tinklų renovacija ir plėtrą reiks skirti apie 1,4 mlrd. 

litų. Su NES minimomis investicijomis į šilumos tiekimo sistemas (1,4 mlrd. Lt) galima atnaujinti 

tik apie 40% šilumos tiekimo vamzdynų. 

Apibendrinant galima teigti, kad įgyvendinant Nacionalinę energetikos strategiją, Lietuvos 

CŠT įmonės per artimiausius 10 metų turi atnaujinti apie 75% šilumos tiekimo trasų investuodamos 

3 milijardų litų.  
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3.4. Artimiausio laikotarpio investicinė programa ir jos įgyvendinimas  

 

Apibendrinant tik pagrindinių direktyvinių reikalavimų įgyvendinimą į CŠT sektorių per 

artimiausiąjį dešimtmetį reikėtų investuoti apie 5-7 milijardus litų arba vidutiniškai po 600 

milijonus litų kiekvienais metais (iki šiol buvo investuojama apie 200 mln. Lt/m.). Be to reikėtų 

atnaujinti pastatus, įrengti kogeneracines jėgaines, atnaujinti pagalbines subsistemas ir t.t., tad 

investicijų poreikis gali dar išaugti. Įvertinant, kad pagrindinis resursas investavimui yra 

amortizaciniai atskaitymai, įtraukti į šilumos savikainą (apie 100 mln./m.), akivaizdu, kad be didelių 

kreditų arba išorinių subsidijų CŠT sektorius tokių projektų neįgyvendins. Be to, tokių projektų 

įdiegimas reikalauja, ne tik didelių finansinių išteklių, bet ir ţmoniškųjų gebėjimų, geros vadybos, 

kompetencijos ir t.t. Ţinoma, tai sunku uţtikrinti maţose, ribotų išteklių bendrovėse. 

 Lietuvos ir kitų šalių patirtis rodo, kad kai viešasis sektorius nepajėgus uţtikrinti ūkio srities 

gyvybingumo ir plėtros iš esmės lieka pagrindinis būdas – privataus kapitalo įtraukimas į šį procesą. 

Labai tikėtina, kad tuo efektyviai ir toliau turės remtis Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo 

sektorius, norint įgyvendinti būtinus ir strateginius uţdavinius. Vadinasi, reikia toliau tobulinti 

Lietuvos teisinę-ekonominę bazę, kad užtikrinti efektyvų valstybės administravimą centralizuoto 

šilumos tiekimo sektoriuje ir  sudaryti veiklos sąlygas tiek viešojo, tiek privataus kapitalo 

ūkiniams subjektams aprūpinant šilumos vartotojus patikima ir prieinama šilumine energija.  
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APIBENDRINANČIOS IŠVADOS 

 

Atlikta Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus analizė, palyginant viešojo ir 

privataus kapitalo CŠT įmonių rezultatus, rodo, kad 2000-2004 m. laikotarpiu vyravo akivaizdus 

privataus kapitalo įmonių pranašumas prieš viešojo kapitalo įmones įvairiais aspektais. Lietuvoje 

valstybinė politika CŠT sektoriuje iki šio dešimtmečio pradţios lėmė viešo sektoriaus įmonių 

„nugyvendinimą“. Privataus kapitalo valdomos įmonės savo rizika ir resursais atliko daug 

modernizacijos projektų ir ţymiai pagerino CŠT sistemų techninius-ekonominius rodiklius.  

Pasikeitus Lietuvos CŠT sektoriaus ekonominei padėčiai ir atsiradus galimybėms 

pasinaudoti Europos Sąjungos paramos lėšomis nuo 2004 m. viešojo sektoriaus CŠT įmonės 

supanašėjo su privataus kapitalo bendrovėmis pagal daugumą rodiklių. 

 

Apibendrinant privataus kapitalo dalyvavimą Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo 

sektoriuje galima padaryti šias išvadas: 

 

1. Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje privatus kapitalas užima 

beveik pusę centralizuoto šildymo rinkos ir todėl šio sektoriaus valstybinis 

administravimas turi tai įvertinti, sudarant vienodas sąlygas visiems ūkio 

subjektams, dirbantiems šioje srityje, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos 

ir ekonominės motyvacijos; 

2. Privataus kapitalo atstovai ryžtingai gynė ekonominių pagrindų įdiegimą 

Lietuvos CŠT sektoriuje ir tuo ženkliai prisidėjo prie viso sektoriaus 

reformavimo bei atnaujinimo, sukurdami būtiną teisinę-ekonominę bazę visiems 

ūkio subjektams dirbantiems šioje srityje; 

3. Kai kurie techniniai, organizaciniai ir ekonominiai sprendimai, padaryti 

išnuomotose įmonėse, tapo „geros  praktikos pavyzdžiais“ kitoms CŠT 

bendrovėms ir paskatino jas diegti išbandytas ir pasiteisinusias priemones; 

4. Išnuomotos įmonės daugiausiai perėmė gana prastos būklės CŠT sistemas, 

kurios nuomos laikotarpio pradžioje buvo skubiai tvarkomos ir radikaliai 

mažinami energetiniai ir komerciniai  nuostoliai jose; 

5. Daugumoje išnuomotų CŠT įmonių buvo skubiai gerinamas eksploatacijos 

efektyvumas, ką paliudija 20-40 procentų sumažintos 2001-2005 metais 

sąlyginai pastoviosios sąnaudos, nepaisant tuo metu buvusios infliacijos ir labai 

brangusio darbo užmokesčio; 

6. VKEKK disponuojami skaičiai rodo, kad išnuomotose CŠT įmonėse buvo 

sparčiau keičiami ir atnaujinami vamzdynai ir taip mažinami šilumos perdavimo 

nuostoliai šio dešimtmečio pradžioje; 

7. Darbuotojų skaičiaus mažinimas išnuomotose įmonėse radikalesnis negu 

savivaldybių įmonėse; 

8. 2001-2005 metais išnuomotose CŠT įmonėse bendrieji šilumos tiekimo kaštai 

buvo mažinami sparčiau negu savivaldybių valdomose  įmonėse; 
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9. Vėlesniame laikotarpyje -  po 2004 metų - normalizavus CŠT bendrovių 

ekonomiką ir atsiradus Europos Sąjungos fondams dauguma techninių-

ekonominių rodiklių privataus ir viešo kapitalo valdomose įmonėse supanašėjo; 

10. Išnuomotos CŠT bendrovės santykinai daugiau investavo 2001-2005 metų 

laikotarpyje, bet vėliau investicijų apimtys suvienodėjo; 

11. Iš šilumos tiekimo veiklos išnuomotos bendrovės negauna išskirtinių 

„viršpelnių“, o konsoliduotas 2004-2009 metų pelnas mažesnis negu 

savivaldybių valdomose įmonėse; 

12. Nepriklausomai nuo kapitalo nuosavybės rūšies Lietuvos CŠT sektoriuje 

egzistuoja įvairaus finansinio pajėgumo įmonių, tačiau daugumai išnuomotų 

bendrovių prieinami didesni finansiniai  ir žmoniškieji ištekliai ; 

 

Vykdant Europos sąjungos direktyvas (Dėl atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 

skatinimo,  Atmosferos taršos prevencijos ir t.t.) bei atnaujinant vamzdynų ūkį, per artimiausiąjį 

dešimtmetį į CŠT sektorių  reikės investuoti apie 5-7 milijardus litų arba vidutiniškai po 600 

milijonus litų kiekvienais metais (dabar investuojama apie 200 mln. Lt/m.). To padaryti be 

privataus kapitalo dalyvavimo įvairiomis formomis bus sudėtinga, ypač dideliuose miestuose, 

kur investicinių projektų vertė sieks po kelis šimtus milijonų litų. Pagrindinis investicijų 

šaltinis – amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos nuo neperkainuoto turto - visame CŠT 

sektoriuje nesiekia ir 100 mln. Lt/m., o menkos vertės įmonių turtas daugeliu atvejų jau 

uţstatytas. 

Praėjus dvidešimtmečiui kuriamos sąlygos privataus kapitalo pritraukimui į 

centralizuoto šilumos tiekimo veiklą ir tokiose šalyse, kaip Rusija, Kinija, Ukraina ar kitose 

„postsocialistinėse“ valstybėse, kur šiuo metu formuojami šilumos ūkio įstatymai, įvedama 

skatinamoji kainodara ir rengiama kita teisinė-ekonominė bazė, reikalinga privataus kapitalo 

funkcionavimui.  

Patirtis ir nauji iššūkiai Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje rodo, kad 

visumoje privataus kapitalo dalyvavimas šioje veikloje yra teigiamas dalykas, o problemos 

kyla daugiau dėl prasto licencijuotos veiklos reglamentavimo ir kontrolės, neefektyvaus 

energetikos ūkio reguliavimo, savivaldybių menkos kompetencijos ar kitų valstybės valdymo 

spragų. 

Manytina, kad vietoje diskusijos „reikalingas ar nereikalingas privataus kapitalo 

dalyvavimas CŠT veikloje“ reikėtų konstruktyviai tobulinti Lietuvos teisinę-ekonominę bazę ir 

administravimo kokybę, nukreipiant privataus kapitalo resursus ir iniciatyvą šilumos tiekimo 

veiklai efektyvinti aprūpinant šilumos vartotojus patikima ir prieinama šilumine energija.  

 

Analizė rodo, kad geresnių ir blogesnių pavyzdžių galima rasti abiejų nuosavybės formų 

įmonėse, todėl visumoje, CŠT sektoriuje, galėtų veikti visų nuosavybės formų bendrovės, tik 

reikia sudaryti tinkamas teisines-ekonomines sąlygas. 
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