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Sutarčių sudarymo ir mokėjimo 
modeliai CŠT 

1 Fizinis šilumos tinklo turtas 

Pagrindinis tipinio šilumos tinkle fizinis turtas gali būti kategorizuotas taip:  

 
 Generavimas - turtas, gaminantis šilumą paskirstymui. Paprastai tai susiję su energetikos 

centro kūrimu, statyba, eksploatavimu ir priežiūra. Kur pirminis šilumos šaltinis į tinklą yra 

perteklinė pramonės šiluma (pvz., energija iš atliekų monės), energijos centras bus normaliai  

bus reikalingas rezervinei / pikinei šilumai;  

 Paskirstymas - pagrindinė šilumos tinklo infrastruktūra, skirta šilumai paskirstyti iš energijos 

punkto galutiniam vartotojui (vartotojams). Tai paprastai reikalauja įrengti pramoninių būdų 

izoliuotų vamzdžių vamzdyną, kuris perduoda šilumą garo, karšto vandens ar atvėsinto 

skysčio formoje iš energijos punkto į vartotojo šilumos jėgainės interfeisą; ir  

 Tiekimas kliento jėgainei - šilumos interfeiso bloko / pastotės įrengimas ir eksploatavimas; 

interfeisas su kliento vidiniu šilumos paskirstymo tinklu, per kurį šilumos energija iš pirminio 

skirstomojo tinklo perduodama kliento pastatui.  

 

2 Šilumos tiekimo sutarčių  (ŠTS)  tipai 

Atitinkant skirtingus komercinius šilumos tinklų modelius, ŠTS sudaromos įvairiais būdais. Yra du 

pagrindiniai tipai: „masinės ŠTS“ arba „tinklo ŠTS“ reguliuoja tiekimą tarp generatorių ir tinklo 

operatorių, o „kliento ŠTS“ - tiekimą galutiniams vartotojams.  

ŠTS šalių tikslai skirsis priklausomai nuo to, kokį fizinį turtą jie turi, kur jie priklauso sutarties 

grandinei (t. y. Šilumos gamintojui, tinklo operatoriui ar klientui) ir jų investavimo kriterijus.  

Pagrindiniai centralizuoto šilumos tiekimo operatoriai turi savo standartinės formos sutartis. 

Buitinių klientų ŠTS paprastai būna gana trumpos. Ne buitiniams vartotojams ir bendri / tinklo ŠTS 

susitarimai gali būti ilgesni ir sudėtingesni, ypač jei klientas yra viešojo sektoriaus įstaiga, veikianti 

kaip bazinės apkrovos klientas, kuriant naują tinklą. Tokių sutarčių paslaugų standartai skirsis nuo 

tų, kurie naudojami buitinėse ŠTS.  

Įvairių kontekstų, kuriuose atsiranda ŠTS, pavyzdžiai:  

 Pačių gamyba / pačių tiekimas: organizacija (pvz., vietos valdžia ar gyvenamojo namo 

savininkas) turi visą turtą, t. y. gamybos įrangą, paskirstymo tinklą ir klientų pastatų interfeisą. 

Tai efektyviai tiekia sau, kad patenkintų savo šilumos poreikį. Šioje situacijoje ŠTS gali būti 

paprastas vidinio pakartotinio apmokestinimo susitarimas tarp vietos valdžios skyrių arba 

tiekimo sutarties pavyzdys tarp gyvenamojo namo savininko ir atskirų nuomininkų.  
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 Pačių gamyba / tiekimas trečiosioms šalims - viena organizacija (pvz., vietos valdžia) turi 

gamybos turtą ir paskirstymo tinklą, tiekia šilumą savo ir trečiųjų šalių valdomų pastatų 

deriniui. Pavyzdžiui, vietos valdžia laisvalaikio centre įrengia didelę kogeneracinę jėgainę ir 

perteklinę šilumą tiekia kitiems valdžios pastatams ir gretimoms komercinėms patalpoms. 

 Trečiųjų šalių gamyba pačių tiekimas - šioje situacijoje gamybos turtas ir paskirstymo tinklas 

priklauso atskiriems savininkams, o tinklo savininkas tiekia savo pastatams. Pavyzdžiui, vietos 

valdžia perka atliekinę šilumą iš energijos atliekinio įrenginio ir tiekia keletui savo pastatų per 

savo paskirstymo tinklą. Čia bus oficialus šilumos tiekimo susitarimas tarp gamybos turto sav-

ininko ir tinklo savininko. Tai kartais vadinama tinklo / didmeninės ŠTS. Taip pat bus mažiau 

oficialių tolesnio šilumos tiekimo iš tinklo į tinklo savininko pastatus susitarimų.  

 Trečiųjų šalių gamyba / tiekimas trečiosioms šalims - pagal šį scenarijų vėlgi gamybos šaltiniai 

ir paskirstymo tinklai priklauso skirtingiems savininkams, tačiau šiuo atveju tinklo tiekiami 

pastatai taip pat priklauso skirtingiems savininkams. Bus sudarytos kelios skirtingos šilumos 

tiekimo sutartys, kurios gali būti sudaromos skirtingai: 

 1 pavyzdys: šilumos generatorius tiekia šilumą tinklo operatoriui pagal tinklo / didmeninę ŠTS, 

o tinklo operatorius parduoda šilumą galutiniams vartotojams pagal atskiras klientų ŠTS. 

 2 pavyzdys: šilumos generatorius tiesiogiai pasirašo sutartis su galutiniais vartotojais dėl šilu-

mos tiekimo iš kliento ŠTS. Tiek galutiniai vartotojai, tiek šilumos generatorius moka tinklo 

operatoriaus prisijungimo mokesčius už prisijungimą prie tinklo operatoriaus vamzdžio, o 

mokestį už „sistemos naudojimą“ - už jo vamzdžio naudojimą šilumai perduoti iš energijos 

centro galutiniams vartotojams. 

3 ŠTS kainodara 

Pagrindinis bet kurios ŠTS elementas yra apmokestinimo tvarkos skaidrumas. Šilumos 

mokesčiai ir skirtingų tokių mokesčių elementų struktūra priklauso nuo daugelio veiksnių ir turi 

būti kruopščiai modeliuojami atsižvelgiant į konkretų projektą. Tai yra specializuota sritis, todėl 

reikėtų pasinaudoti finansinėmis konsultacijomis. 



 

 

Page 3/3 

Šilumos tiekimo komponentės yra: 

 prisijungimo mokestis - vienkartinis mokestis, atspindintis naujo ryšio iš tinklo klientui sutei-

kimo kainą. Kai kuriais atvejais mokestis bus modeliuojamas atsižvelgiant į tai, kaip išvengt i 

alternatyvaus šilumos tiekimo naujoms statyboms plėtotojo kaštai. Nuo prisijungimo 

mokesčiai kartais atleidža arba jie nuskaičiuojami, siekiant pritraukti naujų klientų (ypač tais 

atvejais, kai tinklo operatorius siekia užtikrinti reikiamus bazinės apkrovos klientus, kad būtų 

užtikrinta, jog schema būtų finansiškai gyvybinga), arba juos moka plėtotojai kaip sklypo dalį 

bendrajame komunalinių paslaugų pakete; 

 fiksuota dalis – metinė fiksuota suma, panaši į nuolatinį mokestį už kitas komunalines 

paslaugas ir paprastai apskaičiuojama €/parą kiekvienam kliento tipui. Mokestis atspindi infra-

struktūros, naudojamos šilumai (ir/arba aušinimui) vartotojui tiekti iš šilumos punkto, 

priežiūros ir galiausiai pakeitimo išlaidas. Mokestis nepriklauso nuo kliento per metus sunau-

doto šilumos / vėsinimo kiekio; ir  

 metinė fiksuota suma, panaši į nuolatinį mokestį už kitas komunalines paslaugas ir paprastai 

apskaičiuojamas €/parą kiekvienam kliento tipui. Mokestis atspindi infrastruktūros, nau-

dojamos šilumai (ir / arba vėsiniui) iš energijos punkto tiekti vartotojui įrengimo, priežiūros ir 

galiausiai pakeitimo išlaidas. Mokestis nepriklauso nuo kliento per metus sunaudoto šilumos / 

vėsumos kiekio; ir  

 kintama dalis – sunaudotu šilumos tūriu pagrįstas mokestis (€/MWh), kuris kinta pagal 

vartotojo suvartotos šilumos kiekį, kaip užfiksavo šilumos skaitiklis.  

Yra daugybė tarifų struktūrizavimo būdų. Pavyzdžiui, kai kurie tiekėjai siūlo mažesnę kainą klien-

tams, kurie gali pateikti žemesnę grąžinimo temperatūrą. Tai optimizuoja „delta T“, t. y. skir-

tumą tarp paduodamos ir grįžtamosios temperatūros pastato prisijungime, o tai padeda padid-

inti bendrą tinklo efektyvumą. Kitiems gali būti pasiūlytas pakopinis tarifas su mažesniu bazinės 

apkrovos reikalavimų įvykdymo tarifu ir didesniu už pikinės apkrovos tarifą. Svarbiausia yra tai, 

kad ŠTS apmokestinimo tvarka turėtų būti skaidri ir jautriai patikrinta pagal įvairius scenarijus. 

Didmeninėms / tinklo ŠTS ir ne buitinėms ŠTS, kuriuose dalyvauja bazinės apkrovos klientai, gal-

ima naudoti garantuotą minimalų metinį šilumos išleidimą. Tai reiškia, kad jei kliento paklausa 

sumažės žemiau sutarto minimumo, jis vis tiek turės sumokėti už mažiausią kiekį taip, lyg būtų ją 

panaudojęs. To tikslas - sumažinti riziką tiekėjo investicijoms į energetikos punktą ir (arba) tinklo 

infrastruktūrą. Kitu atveju investuotojui tektų atsisakyti rizikos / rinkos rizikos, kurią jis galėtų 

laikyti nepriimtina. Nustačius garantuotą minimalų naudojimąsi, tiekėjas (ir jo investuotojai) 

suteikia pasitikėjimo, kad, nepaisant faktinės kliento paklausos tam tikrais metais, jis iš kliento 

gaus pakankamai pajamų, kad padengtų savo pastovias išlaidas (įskaitant skolų aptarnavimą). 

Taip pat reikėtų apsvarstyti, ar mokėjimą už trūkumą per vienerius metus galėtų kompensuoti 

mokėjimai kitais metais, kai faktinė tiekiama šiluma viršijo garantuojamą minimumą. Tai padėtų 

sušvelninti kliento riziką, kad reikės atlikti trūkumų mokėjimus.  


