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Kas yra verslo modelis?

Verslo modelio pagrindo aprašymas

• Klasikinio centralizuoto šilumos tiekimo verslo modelis

Naujų inovatyvių verslo modelių įrankių aprašymas

• Sraigtasparnio metodas

• Vertės kopėčios

• Tilto metodas

Inovatyvios finansavimo struktūros

Įprastų scenarijų, skirtų įvesti Žemos temperatūros centralizuotą šilumos tiekimą Baltijos jūros 
regione, pavyzdžiai

Apžvalga
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Kas yra verslo modelis?
Verslo modelis (VM) yra logika, kaip įmonė arba organizacija sukuria, pateikia arba 
užfiksuoja vertę
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Nėra universalaus VM apibrėžimo, bet yra keletas 
bendrų bruožų

Verslo modelis:

Yra logika, kaip įmonė arba organizacija sukuria, 
pateikia arba užfiksuoja vertę

Atspindi kompanijos strategiją

Gali sukurti konkurencingą privalumą įmonei, kol ją 
pradeda kopijuoti (pirmojo judėjimo privalumai)

Įvairios strategijos tikslui pasiekti
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Verslo modelio aprašymas

1 pav.: Įvairūs būdai pasiekti tikslą. [4]  



Vienas būdas iliustruoti VM yra tai, kad jis sudarytas iš trijų 
dalių:

Vartotojai (vertė, ryšiai, segmentai)

Ištekliai (infrastruktūra, veiklos, partneriai, logistika)

Išlaidų/pajamų struktūra (tarifai, mokesčiai, kainų 
modeliai, pajamos, kaštai)
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Verslo modelio iliustracija 1

2 pav. Verslo modelis trikojė kėdė. Originalo LowTEMP ilustracija
[1,5] Peter Abrahamsson, AliasDesign , for LowTEMP project and 
Sustainable Business Hub 



Pagrindinė VM dalis nurodo minkštąsias vertes ir 
strategijas, ir tik maža dalis yra anksčiau paminėtas kainų 
modelis arba pajamų struktūra 

Kainų modelis apima, kaip įmonė planuoja užsidirbti 
pinigų, t.y. Įvairūs tarifų, mokesčių tipai, kt. 

Minkštosios vertės ir strategijos VM dalis galėtų apimti 
politikas, tokias kaip visų kompetencijų išlaikymą viduje, 
pasirinkti iškastinį kurą nemokamai, kur įmanoma, 
strategines partnerystes, kt. 
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Verslo modelio iliustracija 2

3 pav.: Verslo modelis minkštos ir kietos vertės. Originali LowTEMP 
ilustracija [1,5]  Peter Abrahamsson, AliasDesign , for LowTEMP 
project and Sustainable Business Hub 



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Verslo modelio pagrindo 
aprašymas
Verslo modelio pagrindas yra kitas būdas iliustruoti VM

Vienas iš įprasčiausiai naudojamų verslo modelio įrankių pirmą kartą buvo aprašytas
Osterwalder ir Pigneur 2010
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Verslo modelio pagrindas turi „vidinę pusę“ ir vartotojo pusę

9

Įmonės „iš 
vidaus“ pusė

Vartotojo 
pusė

4 pav.: Verslo modelio pagrindas su įmonės „iš vidaus“ puse ir 
vartotojo puse . Iliustracija modifikuota iš strategyzer.com Peter 
Abrahamsson, AliasDesign , for LowTEMP project and Sustainable 
Business Hub [1,5]



Verslo modelio pagrindą sudaro devyni blokai
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Pagrindiniai partneriai

Pagrindinės veiklos

Pagrindiniai ištekliai

Išlaidų struktūra

Vertės pasiūla

Vartotojų segmentai

Vartotojų ryšiai

Kanalai

Pajamų srautai

5 pav.: Verslo modelio pagrindas devyni blokai.  BMC modifikuota iš
strategyzer.com, icons original illustrations by Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for LowTEMP project and Sustainable Business Hub [5] 



Klasikinio centralizuoto šilumos tiekimo VM 
charakteristikos

Klasikiniame centralizuoto šilumos tiekimo verslo 
modelyje pagrindinis vartotojų segmentas yra 
profesionalūs vartotojai, pvz., stambių pastatų 
savininkai, bet taip pat ir individualių namų savininkai 

Verslo gogika yra pagrįsta masto ekonomika, t.y. 
Didelis kiekiai duoda dideles pajamas

Strategija yra stumimas – šilumos tiekimas

Infrastruktūra, pagrindiniai ištekliai yra gamybos 
įrenginiai ir paskirstymo tinklai

Poreikis padengtis fiksuotas išlaidas gamyboje ir 
paskirstyme yra matomas Išlaidų ir pajamų 
struktūroje

Įprastas centralizuotas šilumos tiekimas
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Įprasto centralizuoto šilumos tiekimo verslo modelio 
pavyzdys

6 pav.: Įprastas CŠT. Originali LowTEMP iliustracija Peter 
Abrahamsson, AliasDesign , for Sustainable Business Hub (1,5]



Klasikinis verslo modelis įprastam centralizuotam šilumos 
tiekimui, pristatytam Verslo modelio pagrindas
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Kuro tiekėjai
Gamyba
Paskirstymas
Priežiūra

Gamybos 
blokai

Paskirstymo 
tinklai

Šiluma ir 
karštas 
vanduo

Sąskaitos ir 
kampanijos

Šilumos 
tiekėjas

Didelių 
pastatų 
savininkai

Didelės fiksuotos išlaidos Fiksuotos ir didelės pajamos 7 pav.: Verslo modelio pagrindas įprastai CŠT sistemai. 
VMP modifikuotas iš strategyzer.com and [11]  by Peter 
Abrahamsson, AliasDesign , for LowTEMP project and 
Sustainable Business Hub [1,5]



Įvairūs verslo modeliai ŽTCŠT, palyginus su įprasto 
centralizuoto šilumos tiekimo verslo modeliais
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Pagrindiniai partneriai – daugiau bendradarbiavimo ir 
pagrindinės partnerystės

Pagrindinė veikla – perėjimas nuo gamybos prie 
paslaugų

Pagrindiniai ištekliai – nauji kompetencijų tipai

Kaštų struktūra – didesni kaštų skirtumai

Vertės pasiūlymai – skirtingi iš skirtingų vartotojų

Vartotojų segmentai – daugiau ir įvairesni

Vartotojų ryšiai – intensyvesni, švietėjiški

Kanalai – įvairūs kanalai bus naudojami įvairiems 
vartotojų segmentams

Pajamų srautai – įvairesni, daug mažų

Daugiau 
bendradarbi
avimo ir 
pagrindinių 
partnerysčių

Gamybos,
Paslaugų
veikla, 
priežiūra

Gamybos 
įrenginiai
Paskirstymo tinklai
Nauji 
kompetencijų tipai

Skirtingų 
verčių 
pasiūlymai 
įvairiems 
vartotojų 
tipams

Dažnesni ir 
švietėjiški

Įvairūs 
kanalai 
įvairiems 
vartotojų 
segmentams

Daugiau ir 
diversifikuoti

Didesni skirtumai išlaidose Įvairesni, daug mažų pajamų

8 pav.: Verslo modelio pagrindas žemos temperatūros CŠT. Originalo
LowTEMP projekto iliustrcija Peter Abrahamsson, AliasDesign , for and 
Sustainable Business Hub inspired by BMC at strategyzer.com and [11]



VMP segmentų pavyzdžiai

• Pagrindiniai partneriai – Daugiau bendradarbia-vimo ir pagrindinių 

partnerysčių

• Pagrindinė veikla – Gamyba ir paslaugos

• Pagrindiniai ištekliai – naujos kompetencijos

• Kaštų struktūra – didesni kaštų skirtumai

• Vertės pasiūlymai –Skirtingų verčių pasiūlymai įvairiems vartotojų tipams

• Vartotojų segmentai – daugiau ir įvairių

• Vartotojų ryšiai – intensyvesni švietėjiški

• Kanalai – skirtingi kanalai bus naudojami skirtingiems vartotojų segmentams

• Pajamų srautai – įvairesni, daug mažų

Bendras verslo modelio pagrindo pavyzdys ŽTCŠT
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Bendras VMP (verslo modelio pagrindas) žemos 
temperatūros centralizuotam šilumos tiekimui

perteklines 
šilumos 
tiekėjai,
gaminantys 

vartotojai, 
miškų 
savininkai,
draudimo 

kampanijos,
konsultantai

paslaugų 
teikimas,
seminarai 

vartotojams, 
priežiūra, 

Paslaugos, 
komunikacijos ir 
derybų įgūdžiai
Šilumos 
saugyklos
Saulės energija

Be iškastinio 
kuro be rūpesčių 
vidinis klimatas“
“Be iškastinės 
energijos”
“CO2e neutrali 
energija”
“sutartys, kai abi 
pusės laimi” Išmaniosios 

programėlės,
Skaitmeninė 
komunikacija

Mokymas,
Priežiūra,
Parama

Stambūs ir 
smulkūs 
vartotojai
Pramonė
Viešieji 
pastatai
Žemės 
savininkai
Privačių ir 
viešųjų 
pastatų 
savininkai
Gaminantys 
vartotojai

Didelės investicijos atsinaujinančiai energijai
Žemesnės kuro kainos atsinaujinančiai 
energijai
Didesni kaštai paslaugoms ir priežiūrai

Nauji kainų modeliai remiantys 
žemesnę grįžtamą temperatūra
Pajamos iš paslaugų sutarčių ir 
draudimo



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Verslo modelių įrankių 
pavyzdžiai
Verslo modelio įrankių dėžė, kuri bus naudojama vystant verslo modelius ŽTCŠT
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Modelis, kuris tiria regiono ir apylinkių 
kraštovaizdį

Šį modelį galėtų naudoti savivaldybės ir regioninė 
valdžia, taip pat centralizuoto šilumos tiekimo 
įmonė, ruošdamasi naujam centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklui ar atnaujindama seną.

Įrankis pateikia apžvalgą ir šildymo sistemą įtraukia į 
regioninį kontekstą

Sraigtasparnio modelis - nutolinimas
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Sraigtasparnio modelis-įrankis apžvalgai

10 pav.: Sraigtasparnio modelis. Originalo LowTEMP projekto
iliustracija Peter Abrahamsson, AliasDesign , for Sustainable 
Business Hub 



Modelis, kuris tiria regiono ir apylinkių 
kraštovaizdį

Geografinės sąlygos: Geografija? Kur mes 
esame? Arti vandens? Miško? Žemės ūkio 
kraštovaizdyje? Kimato zonoje? Ar galima saugoti 
šilumą?

Miesto sąlygos: Kokios yra pagrindinės 
pramonės šakos? Ar jie būtų suinteresuoti šiluma, 
energija ar vėsinimu? Kas bus vartotojai? Kam 
priklauso pastatai? Kada bus šilumos apkrovos? 

Regioninė sistema: Ar yra teisinė bazė ar 
skatinimas, kuris remia arba draudžia tam tikras 
kuro rūšis? 

Sraigtasparnio modelis - nutolinimas
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Sraigtasparnio modelis

Geografinės 
sąlygos

Miesto
sąlygos

Regioninė 
sistema

11 pav.: Sraigtasparnio modelis. [1,5]



Vertės kopėčios - įrankis

Šį įrankį centralizuoto šilumos tiekimo įmonės galėtų 
naudoti norėdami nustatyti tikslus vertės, kurią noti 
tiekti, pasiūlymui. Jį taip pat galėtų naudoti 
savivaldybės ar kitos organizacijos, pavyzdžiui, pastatų 
savininkai.

Įrankis padeda nustatyti, kokių pagrindinių išteklių ir 
pagrindinės veiklos reikia? Tai taip pat duos keletą 
patarimų, ar reikalinga nauja pagrindinė partnerystė . 

Kuo aukščiau jūs einate vertės laiptais, tuo didesnė 
vertė 

Įrankis, kurį naudojant galima nuspręsti dėl vertės 
pasiūlymų dabar ir ateityje 

12 pav.: Vertės kopėčios. Originali LowTEMP projekto iliustracija Peter 
Abrahamsson, AliasDesign , for Sustainable Business Hub [1,5]



Vertės kopėčios – kas yra vertės pasiūlymas iš šilumos 
tiekimo įmonės

Vertės pasiūlymas

Pagrindiniai ištekliai

Pagrindinė veikla

Pagrindinės partnerystės

Šiluma

Šiluma &  
elektra

Neiškastinio 
kuro šiluma &  
elektra

Neiškastinio kuro
Kondicionavimas
& energija

Klimatui palankus,
Nemokamos priežiūros
kondicionavimas & energija

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

Tekstas, tekstas,
tekstas, tekstas.....

13 pav.: Vertės kopėčios. Originali LowTEMP projekto iliustracija Peter 
Abrahamsson, AliasDesign , for Sustainable Business Hub [1,5]



Tilto metodas – įrankis, kuris sutelkia keletą dalyvių aplink 
tą patį „stalą“ ir tikslą
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Kiekvienos suinteresuotųjų šalių grupės vertė priklauso 
nuo esamos situacijos ir tikslo.

Iššūkis yra nustatyti kiekvieno suinteresuoto asmens
piniginę vertę.

Nustačius, gali būti paskatų steigti subsidijas ir pan, 
siekiant sukurti skatinimo priemones.

Nustatant skatinimo priemones svarbu nustatyti 
vertės kainą

14 pav.: Tilto metodas, Originali LowTEMP projekto iliustracija [1] Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for Sustainable Business Hub with inspiration from 
https://thebridge.se/method/. 

https://thebridge.se/method/


Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. Inovatyvios finansavimo 
struktūros
Finansavimo struktūros iš esmės yra būdas finansuoti (ŽT) CŠT projektą

21



Kokie yra iššūkiai?

Įvairių šalių charakteristikos

CŠT sistemų ir įmonių dydis bei nuosavybės forma

Ar yra skirtumų tarp ŽTCŠT ir CŠT projektų 
finansavimo?

• Išorinis/ES finansavimas inovatyviems 
sprendimams?

• Visada didesnė rizika naujoms technologijoms

Įvadas į  finansavimo struktūras

22

15A , 15B pav.:Centralizuoto šilumos tiekimo tinklas Šaltinis: [5]



Alternetyvus finansavimas
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O 
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M
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O 
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Finansavimo 
spraga

R1
R3R2 R2

Pelnas

Finansavimas 
arba alternatyvus 
finansavimas

BTU-finansavimo 
spragos modelis

Šiaurietiškas nepelno modelis -
Dažniausiai taikomas viešose 
CŠT įmonėseFinansavimo struktūros 

yra būdas įveikti 
finansavimo spragas
• Privačios CŠT 

įmonės turi 
finansavimo spragas

• Viešosios CŠT 
įmonės yra nepelno 
ir joms reikalingas 
išorinis investicijų 
finansavimas

16A pav.:Finansavimo spragų. Teigiamų ir neigiamų pinigų srautų principas. Šaltinis [2];  16B Šiaurietiškas nepelno modelis, modifikuotas iš
16A [2] 



Finansavimo struktūros kiekvienoje šalyje skiriasi

Sąlygos ir apribojimas finansavimui

• Nuosavybės struktūros (Viešosios - Privačios)

• Teisinė bazė

• Naujos sistemos – senų sistemų modernizavimas

Kaip rasti finansavimo struktūras
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17 pav.:Finansavimo struktūrų paieška. Šaltinis:[6] 



Danijos CŠT įmonės yra viešosios įmonės

• Jos negali generuoti pelno ir pajamos yra visada lygios 
išlaidoms

• Kai kurie kiti apribojimai taikomi pajamų generavimui ir 
projekto ekonomiškumui

KommuneKredit paprastai yra pirminis finansavimo šaltinis

• Finansavimo organizacija priklauso Danijos 
savivaldybėms ir regionams

• (Beveik) nuliniai kaštai už paskolas

Reikės pateikti projekto pasiūlymą, į kurį įeina :

• Projekto finansai

• Socio-ekonominiai skaičiavimai (su palyginimais su kitais 
šildymo tipais galutiniams vartotojams)

Pavyzdys: Danijos CŠT įmonė kurią naują teritoriją
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18 pav.: Logo Kommunekredit. Šaltinis: https://www.kommunekredit.dk



Kaštai yra vertinami ir šilumos tarifai nustatomi pagal 
visus CAPEX ir OPEX kaštus

Jei vartotojo kaštai yra pernelyg aukšti, finansavimas 
projektui gali būti nepatvirtintas

Išorinis finansavimas, toks kaip ES finansavimas, gali 
sumažinti vartotojo kaštus ir padaryti projektą 
ekonomišku

Tai retai daroma ir paprastai reikalauja inovatyvių 
techninių sprendimų, 4 kartos CŠT nepakanka

Pavyzdys: Danijos CŠT įmonė kurią naują teritoriją
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19 pav.: Eksploatacijos išlaidos. Šaltinis:[7]



Dėmesys skiriamas

Paskolai iš nacionalinių bankų ar finansinių institucijų

Tarptautinėms finansinėms institucijoms (kapitalo fondams, 
tarptautiniams bankams)

Nacionalinėms subsidijoms (ryšium su CO2 ir NOx emisijomis)

Miesto lygio subsidijoms (tiekti pigią šilumą socialiniam būstui)

Paskolų garantijoms

Europos investicijų bankui

ES fondams/programoms (ES Struktūriniams ir Sanglaudos 
fondams arba Europos Regioniniam Plėtros fondui) 

Įvairios finansavimo struktūros

27



Sutelktinis finansavimas yra procesas, kuriame 
individai arba gruoės apjungia pinigus, siekdami 
finansuoti projektus, kuriuos inicijavo žmoės arba 
organizacijos.

Sutelktinis finansavimas vyksta per internetinį portalą, 
kuris tvarko susijusias finansines operacijas.

Tai gera idėja mažiems šildymo projektams.

Inovatyvus finansavimas – Sutelktinis finansavimas

28

20 pav.: Tradicinis finansavimas vs Sutelktinis finansavimą . šaltinis [8]



Dabar egzistuoja daug modelių tipų

Energijos paslaugų apžvalga

Resources

TIPAS APRAŠYMAS REIKALINGOS SUTARTYS
ESCO Energetinių paslaugų įmonė (ESCo) imasi tiekti 

šilumą vartotojams, ir šiuo tikslu statyti ir 

eksploatuoti CŠT sistemą. Tai galėtų būti 

nustatyta su apibrėžtu skaičiumi vartotojo pastatų, 

kurie būtų prijungti, arba paslaugos tiekiamos 

plėtrai su apibrėžta teritorija.

• Pagrindinė sutartis

• Prisijungimo sutartis

• Šilumos tiekimo sutartis

• Paslaugų lygio sutartis (PLS)

• Turto nuoma

Didmeninis 

energijos tiekimas 

(Projektuoti-

Statyti-

Eksploatuoti)

Sponsorius paskiria vieną vykdytoją suprojektuoti, 

pastatyti, eksploatuoti ir tiekti didmeninę šilumą 

bei elektrą.  Sponsorius parduoda energija 

mažmeniniams vartotojamsm ir gali būti 

vartotojas pats.

• Projektavimo, statybos ir 

eksploatacijos (PSE) Sutartis

• Didmeninė šilumos tiekimo 

sutartis su PLS

• Prijungimo sutartis

• Turto nuoma
Transportavimas 

tinklu ir 

eksploatacija

Sponsorius (toks kaip gyvenamosios nuosavybės 

savininkas) paskiria vieną ar daugiau vykdytojų 

suprojektuoti, pastatyti, eksploatuoti ir prižiūrėti 

CŠT tinklą, bet sponsorius išlieka turto savininku ir 

sudaro sutartį tiekti šilumą ir elektrą vartotojams. 

Sponsorius taip pat gali pirkti reikalingą kurą.

• Projektavimo ir statybos 

(P&S) sutartis

• Eksploatacijos ir priežiūros 

sutartis su PLS

• (Matavimo ir sąskaitų 

išrašymo sutartis)

• (Prijungimo sutartis)
Tinklo 

eksploatacija

Su operatorium sudaroma sutartis eksploatuoti 

CŠT sistemą, kuri jau yra pastatyta, pvz., pagal 

statybos kontraktą. Su operatorium taip pat 

galima sudaryti kontraktą matavimui, sąskaitų 

sudarymui ir vartotojų aptarnavimui, jei namo 

savininkas pageidauja jiems pavesti šias paslaugas.

• Eksploatacijos ir priežiūros 

sutartis su PLS

(Matavimo ir sąskaitų išrašymo 

sutartis)

SNP Statyti-Nuomoti-Perduoti
STT Statyti-Turėti nuosavybę-Eksploatuoti
STEP Statyti-Turėti nuosavybę-Eksploatuoti-Perduoti
SEP Statyti-Eksploatuoti-Perduoti
SNP Statyti-Nuomoti-Perduoti
P&S Projektuoti-Statyti
PS(F)E Prjektuoti-Statyti-(Finansuoti)-Eksploatuoti
PFI Privati finansavimo iniciatyva
FSTEP Finansuoti-Statyti-Turėti nuosavybę-Eksploatuoti-

Perduoti
E&P Eksploatuoti-Prižiūrėti

21 pav.: ESCO aprašymas ir kitos struktūros. Šaltinis: [3]



Vienos valstybės tradicinė finansavimo struktūra 
galėtų būti kitos valstybės alternativia/invatyvia 
finansavimo struktūra

Modeliai gali būti naudojami įkvėpimui, jei nei vienas 
modelis netika scenarijui

Atvejų pavyzdžiai pasitarnaus kaip gairės 

Mokymai iš darbo su inovatyviu ir alternatyviu finansavimu 
ES projekte LowTEMP
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Yra penki pavyzdiniai scenarijai:

1 scenarijus: Esamas CŠT operatorius: nauja plėtros teritorija su energiškai efektyviais pastatais

2 scenarijus: Esamas CŠT operatorius ruošiasi pakeisti iškastinį kurą ir/arba pagerinti pirkinės 
energijos rodiklį

3 scenarijus: Preiga prie perteklinės energijos arba AEI, be CŠT tinklo 

4 scenarijus: Senesni privatūs pastatai su vietiniu šilumos tiekimu, kur bus atliekama stambi 
modernizacija

5 scenarijus: Esamų pastatų fondas iš didelių pastatų, kur bus vykdoma modernizacija

Bendrų scenarijų pavyzdžiai, norint įvesti žemos 
temperatūros CŠT Baltijos jūros regione
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1 scenarijus: Esamas CŠT operatorius: nauja plėtros 
teritorija su energiškai efektyviais pastatais

Pagrindinės šalys: Esamas centralizuoto šilumos tiekimo 
operatorius, kuriam priklauso tiek tinklas, tiek ir žymi dalis 
energijos gamybos

Teritorijos apjungimas su nauja plėtra, kurią sudaro energijos 
požiūriu efektyvūs pastatai, kurie turi mažą šilumos poreikį ir 
techninius įrenginius, tinkamus žemesnėms tiekimo 
temperatūroms

Įprastas verslo planas ir kainos modelis nebus pelningas ir 
techniškai optimalus, kadangi nauji pastatai naudos mažiau 
energijos ir šilumos nuostoliai tinkle nebus padengti. 

Verslo modelio pavyzdys ir finansavimo struktūra 1 scenarijui
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22 pav.: 1 Scenarijus-Naujai vystoma teritorija. Originali LowTEMP
projekto iliustracija Peter Abrahamsson, AliasDesign , for 
Sustainable Business Hub [1,5]



1 scenarijus: Esamas CŠT operatorius: nauja plėtros teritorija 
su energiškai efektyviais pastatais

Naujas antrinis tinklas (atskira grandinė) su žemesne 
temperatūra įrengtas naujos plėtros teritorijoje, siekiant 
sumažinti šilumos nuostolius

CŠT įmonė gali pasirinkti pasirinkti panaudoti tą patį (gerai 
žinomą) tinklo infrastruktūrą, kuri naudojama ir likusiame 
tinkle arba persijungti  prie pigesnių plastikinių tinklų 
sprendimų, siekiant sumažinti kaštus

CŠT įmonė galėtų ieškoti papildomų paslaugų, kurias  galėtų 
pasiūlyti vartotojams

Verslo modelio ir finansavimo struktūros pavyzdys 1 scenarijui
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22 pav.: 1 Scenarijus-Naujai vystoma teritorija. Originali LowTEMP
projekto iliustracija Peter Abrahamsson, AliasDesign , for 
Sustainable Business Hub [1,5]



Yra visa eilė potencialių šilumos šaltinių, kurie pasirenkami 
priklausomai nuo prieinamumo ir vietinių sąlygų: 

Naudojama esama šilumos gamyba, mažinant antrinio tinklo 
temperatūrą

Perteklinės šilumos prijungimas iš trečiosios šalies

Saulės šiluma

Aplinkosauginė energija

Grįžtamojo vamzdžio šilumos naudojimas

Šilumos siurbliai, geoenergija

Elektra-į-šilumą (PV ar vėjo energija) 

Verslo modelio ir finansavimo struktūros pavyzdys 1 scenarijui
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22 pav.: 1 Scenarijus-Naujai vystoma teritorija. Originali LowTEMP
projekto iliustracija Peter Abrahamsson, AliasDesign , for 
Sustainable Business Hub [1,5]



Finansavimo struktūros 1 scenarijui

Priklausomai nuo to, ar sprendimą turi priimti individualūs 
namų savininkai, ar stambus vykdytojas, metodas gali 
skirtis. 

Vykdytojas paprastai galvos, kad ESCO modelio tipas bus 
naudingiausias, kur bus tinkamai susitarta dėl nuosavybės 
arba operatoriaus paskirstymo. 

Norint, kad išlaidos būtų mažos, o pajamos būtų didelės, 
individualių namų savininkams turi būti įtrauktas ryšys, 
kad prisijungimo procentas būtų kuo didesnis. Tai galima 
pasiekti viešinant arba vykdant tam tikrą sutelktinio 
finansavimo kampaniją

Verslo modelio ir finansavimo struktūros pavyzdys 1 scenarijui
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22 pav.: 1 Scenarijus-Naujai vystoma teritorija. Originali LowTEMP
projekto iliustracija Peter Abrahamsson, AliasDesign , for 
Sustainable Business Hub [1,5]



Šiame scenarijuje mes rekomenduotume naudoti Verslo 
modelio pagrindą ir Vertės kopėčias, kad surastumėte 
naujų vertės pasiūlymų, norint pasiekti naujus klientus ir 
sukurti naujus verslo modelius antrajam tinklui.

Taip pat būtų galima rekomenduoti įvesti inovatyvų kainų 
modelį, kai suvartojamos energijos kiekis nėra varantis  
veiksnys vartotojams.

Pavyzdys, kaip naudoti verslo modelio įrankius 1 scenarijui
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23 pav: VM įrankio pavyzdys 1 scenarijui-Naujai vystoma teritorija. Šaltinis: [1,5]



2 scenarijus: Esamas CŠT operatorius ruošiasi pakeisti 
iškastinį kurą ir/arba pagerinti pirkinės energijos rodiklį

Pagrindinės šalys: Esama centralizuoto šilumos tiekimo 
įmonė, eksploatuojanti iškastinio kuro kogeneracines 
jėgaines

Įmonė ruošiasi pakeisti energijos šaltinį ateityje arba pagerinti 
pirminės energijos rodiklį, dėl  reguliavimo priežasčių arba 
įmonės aplinkosauginių tikslų

Prijungti vartotojai daugiausiai turi esamus pastatus su 
įvairiais paduodamos temperatūros poreikiais, bet 
daugiausiai aukštų temperatūrų

Verslo modelio pavyzdys ir finansavimo struktūra 2 scenarijui
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24 pav.: 2 Scenarijus – Pakeičiamas kuras, esamas tinklas. Originali
LowTEMP projekto iliustracika Peter Abrahamsson, AliasDesign , for 
Sustainable Business Hub [1,5]



2 scenarijus: Esamas CŠT operatorius ruošiasi pakeisti iškastinį 
kurą ir/arba pagerinti pirkinės energijos rodiklį

Naujas šilumos šaltinis turėtų būti atsinaujinantis arba perdirbtas: 
perteklinė šiluma, geoenergija, saulės energija, aplinkos energija, 
bioenergija

Vietinis energijos šaltinių prieinamumas gali reikšti, kad žemos 
temperatūros tinklas yra tvariausias sprendimas 

• Norėdama paruošti galimą perėjimą prie žemos temperatūros 
tinklo, CŠT įmonė turi nustatyti, kurios tiekimo temperatūros 
klientams iš tikrųjų reikia

• Klientai turi prisitaikyti, kad CŠT kompanija galėtų sumažinti 
temperatūrą tinkle

• Būtina bendradarbiauti su pastatų savininkais norint renovuoti 
namus, kad jie būtų geriau pritaikyti žemesnėms 
temperatūroms

• Trumpu laiku, pastatai, kuriuose reikia žemos tiekimo 
temperatūros, galėtų būti prijungti prie grįžtamojo vamzdžio 

Verslo modelio pavyzdys ir finansavimo struktūra 2 scenarijui
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24 pav.: 2 Scenarijus – Pakeičiamas kuras, esamas tinklas. Originali
LowTEMP projekto iliustracika Peter Abrahamsson, AliasDesign , for 
Sustainable Business Hub [1,5]



Finansavimo struktūros 2 scenarijui

Visuomenės įtraukimas į „vidinį“ efektyvumo projektą gali 
būti keblus, todėl čia būtų prasminga naudoti įmonės 
nuosavą kapitalą ir finansavimą iš tokios vietos, kaip ES, 
siekiant patobulinti CO2e kiekių išmetimus ir padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą. Šiuo metu yra daugybė 
paramos lėšų

Verslo modelio pavyzdys ir finansavimo struktūra 2 scenarijui
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24 pav.: 2 Scenarijus – Pakeičiamas kuras, esamas tinklas. Originali
LowTEMP projekto iliustracika Peter Abrahamsson, AliasDesign , for 
Sustainable Business Hub [1,5]



Naudokite sraigtasparnio modelį, kad galėtumėte ištirti ir 
peržiūrėti alternatyvius energijos šaltinius, energijos ir 
šilumos saugojimo poreikį ir pan. šioje teritorijoje.  Gali 
būti skiriamas regioninis ar nacionalinis investicijų 
finansavimas, remiantis atsisakymą iškastinio kuro. 

Naudokite Tilto metodą, kad gautumėte statymus iš žaidėjų, 
t. y. ištirkite skatinimo priemones ir jų vertę skirtingoms 
šalims. Kiek savivaldybei ar regioninei valdžiai verta siekti 
aplinkosaugos tikslų. 

Naudokite Vertės kopėčias ir Verslo modelio pagrindą, kad 
sukurtumėte skirtingus verslo modelius ir vertės pasiūlymus 
skirtingiems klientų segmentams, atsižvelgiant į jų 
temperatūros poreikį. Vertybinės kopėčios taip pat galėtų būti 
naudingos CŠT įmonei, siekiant parodyti savo ateities tikslus. 

Pavyzdys, kaip naudoti verslo modelio įrankius 2 scenarijui
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25 pav.: Įrankiai 2 Scenarijui – Pakeičiamas kuras, egzistuojantis tinklas . Originalo
LowTEMP projekto iliustracija Peter Abrahamsson, AliasDesign , for Sustainable Business 
Hub[1,5] 



3 scenarijus: Preiga prie perteklinės energijos arba AEI, be 
CŠT tinklo

Prieiga prie didelių, stabilių perteklinės šilumos kiekių ir/arba 
žemės sklypų saulės šilumos parkui ir/arba šilumos siurbliams

Šiandien yra gretima teritorija su vietiniais šilumos sprendimais 
pastatuose ar gamtinių dujų tiklas

Visiškai naujas CŠT tinklas turi būti sukurtas ir pastatytas, ŽTCŠT 
siūlys žemesnius investicinius kaštus

Pagrindinės šalys galėtų skirtis ir apimtų fabrikus, gyvenamuosius 
būstus, savivaldybes, mažas CŠT įmones

Tinklo nuosavybė ir gamyba galėtų būti organizuojamas įvairiais 
būdais

Kai kuriems pastatams reikėtų atnaujinimo, kad galėtų prisijungti 
prie ŽTCŠT

Verslo modelio ir finansavimo struktūrų pavyzdys 3 scenarijui
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26 pav.: 3 Scenarijus – Nėra tinklo, prieiga prie perteklinės energijos i 
AEI. Originali LowTEMP projekto iliustracija Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for Sustainable Business Hub [1,5]



Finansavimo struktūros 3 scenarijui

Pagal šį scenarijų nėra esamos infrastruktūros, o tai yra 
didelė investicija, jei norima įdiegti tradicinius 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklus. Taigi, jei 
įmanoma, reikia pasirinkti žemos temperatūros tinklus. 
Investicijų išlaidos taip pat priklausys nuo to, kiek 
klientų bus prisijungę. Tai reiškia, kad visuomenės 
dalyvavimas yra labai svarbus įgyvendinant projektą. 

Todėl sutelktinio finansavimo kampanija būtų labai 
naudinga, kad būtų padidintas projekto žinomumas ir 
viešumas, tuo pat metu galbūt pritraukiant 
investuotojų. Nuosavybės struktūra, priklausomai nuo 
prieinamumo, gali būti arba esama besiplečianti 
centralizuoto šilumos tiekimo įmonė, galbūt kaip salų 
sistema, arba kaip kooperatinė įmonė, priklausanti 
investuotojams ar klientams.

Verslo modelio ir finansavimo struktūrų pavyzdys 3 scenarijui
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26 pav.: 3 Scenarijus – Nėra tinklo, prieiga prie perteklinės energijos i 
AEI. Originali LowTEMP projekto iliustracija Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for Sustainable Business Hub [1,5]



Naudokite Tilto metodo įrankį, kad ištirtumėte skatinimo 
priemones jų vertę skirtingiems suinteresuotiesiems subjektams, 
kaip nustatyta suinteresuotųjų šalių schemose. Kiek verta 
savivaldybei pritraukti naujų įmonių ir gyventojų, t. y. mokesčių 
mokėtojų, ir sugebėti parodyti tvarią lyderystę, siekiant ilgalaikių 
tikslų. Kadangi naudojami vietiniai šildymo sprendimai ir 
gamtinės dujos. 

Būtų geras būdas apžvelgti ir naudoti sraigtasparnio modelį, 
kad būtų galima ištirti ir atsirinkti alternatyvios energijos, 
šilumos kaupimą ir pan. šioje teritorijoje. Gali būti skiriama 
tam tikra regioninė ar nacionalinė investicijų parama 
tinkamam pakeisti iškastiniam kurui, pavyzdžiui, saulės 
šilumos energijai. 

Pavyzdys, kaip naudoti verslo modelio įrankius 3 scenarijui
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27 pav: Įrankiai 3 Scenarijui. Originali LowTEMP projekto
iliustracija Peter Abrahamsson, AliasDesign , for 
Sustainable Business Hub [1,5]



4 scenarijus: Senesni privatūs pastatai su vietiniu šilumos 
tiekimu, kur bus atliekama stambi modernizacija

Didesnė teritorija su senesniais pastatais (būstais) su vietiniu 
šilumos tiekimu

Senesnės medienos krosnys arba skysto kuro degikliai su 
įvairiais aplinkosauginiais standartais, kas sukelia prastą oro 
kokybę toje vietoje 

Savivaldybė turi stiprias skaitinimo priemones, siekdama 
sumažinti sveikatai pavojingas emisijas

Pastatai bus energiškai efektyviai atnaujinti ir nauji techniniai 
įrenginiai įgalins naudoti žemesnes paduodamas 
temperatūras

Yra galimybė perkelti į centralizuotą šilumos gamybą; saulės 
energiją, šilumos siurblius, aplinkosauginę energiją, 
bioenergiją ar perteklinę šilumą

Verslo modelio ir finansavimo struktūrų pavyzdys 4 scenarijui
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28 pav.: 4 Scenarijus – Senesni pastatai, vietinė šiluma, nėra tinklo. 
Originali LowTEMP projekto iliustracija Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for Sustainable Business Hub [1,5]



Finansavimo struktūros 4 scenarijui

Savivaldybių fondai

Bendradarbiavimas turėtų būti nustatytas su šilumos 
tiekėju, ar tai būtų centralizuoto šilumos tiekimo 
įmonė, ar renovuotinų pastatų kooperatyvas. 

Naudoti ESCO modelių elementus nuosvybės 
klausimais

Sutelktinis finansavimas šalių dalyvavimui ir finansų 
paieškai/turto pasidalinimui

Verslo modelio ir finansavimo struktūrų pavyzdys 4 scenarijui
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28 pav.: 4 Scenarijus – Senesni pastatai, vietinė šiluma, nėra tinklo. 
Originali LowTEMP projekto iliustracija Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for Sustainable Business Hub [1,5]



Naudokite Tilto metodo įrankį - įtraukite namų 
savininkus, architektus, draudimo kompanijas, 
savivaldybės turizmo padalinius, socialines paslaugas, 
tiekėjus.

Sraigtasparnio modelis, siekiant ištirti ir atrinkti 
alternatyvią energiją ir šilumos saugojimą ir pan. šioje 
teritorijoje. Gali būti skiriamas tam tikras regioninis ar 
nacionalinis investicijų finansavimas, padedantis 
pertvarkyti socialiai sudėtingas kaiminystes.

Vertės kopėčios yra naudingos savivaldybei pranešti 
apie būsimus kaimynystės tikslus, t. y. teritorijos plėtrą 
per kelerius metus. Vertės pasiūlymai yra skirti 
gyventojams, nes renovacija greičiausiai pagerins 
gyventojų gyvenimo kokybę. 

Pavyzdys, kaip naudoti verslo modelio įrankius 4 scenarijui
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29 pav.:Įrankiai 4 Scenarijui – Senesni pastatai vietinė šiluma, nėra 
tinklo. Originali LowTEMP projekto iliustracija Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for Sustainable Business Hub [1,5] 



5 scenarijus: Esamų pastatų fondas iš didelių pastatų, kur 
bus vykdoma modernizacija

Vykdys svarbius didesnių esamų pastatų (pvz., viešųjų) energiją 
taupančią renovaciją pagal naujus beveik nulinę energiją 
naudojančių namų reglamentus.

Esamo CŠT operatoriaus verslo reikalai tampa ne tokie pelningi, 
nes kai kuriems dideliems klientams galima parduoti mažiau 
šilumos 

Aukštesnės grįžtamosios temperatūros ir padidėjusių šilumos 
nuostolių rizika, nes tinklą vis tiek reikia naudoti kaip aukštos 
temperatūros tinklą

Atnaujinimas gali reikšti, kad pastatuose bus pritaikytos techniniai 
įrenginiai

Jei daugiabučiai pastatai, kuriuose yra daug klientų, būtų atnaujinami 
po vieną, grįžtamųjų vamzdžių naudojimas šildant pasirinktus energiją 
taupančius pastatus galėtų lėtai pereiti prie ŽTCŠT

Verslo modelio ir finansavimo struktūrų pavyzdys 5 scenarijui
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30 pav.: 5 Scenarijus – Didelių pastatų rajonas esamas tinklas. 
Originali LowTEMP projekto iliustracija Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for Sustainable Business Hub [1,5]



Finansavimo struktūros 5 scenarijui

Jei pastatų fondas bus atnaujintas laikantis beveik nulinės 
energijos vartojimo reglamentų, šilumos pardavimai 
smarkiai sumažės, o tai bus nepalankus perėjimas šilumos 
tiekėjui. Todėl, norint užtikrinti bendrą pagrindą, turi būti 
bendradarbiaujama tarp pastato savininkų ir šilumos 
tiekėjo.

Gali reikėti perėjimo prie žemos temperatūros tinklo / 
jungties ar net šalto, kad projektas būtų ekonomiškas šilumos 
tiekėjui, jei reikia net tinklo. Čia būtų galima ištirti ESCO 
modelius nuosavybės atžvilgiu.

Sutelktinis finansavimas yra galimybė, tačiau tai gali 
neturėti prasmės, atsižvelgiant į tai, kas yra savininkai ir 
kiek jų yra.

ES finansavimas galėtų būti viena iš galimybių, 
atsižvelgiant į ambicingą tikslą pasiekti nulinės energijos 
vartojimo tikslą. 

Verslo modelio ir finansavimo struktūrų pavyzdys 5 scenarijui
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30 pav.: 5 Scenarijus – Didelių pastatų rajonas esamas tinklas. 
Originali LowTEMP projekto iliustracija Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for Sustainable Business Hub [1,5]



Rekomenduojama naudoti Verslo modelio pagrindą, kad būtų 
galima rasti naujų vertės pasiūlymų, norint pasiekti senus klientus 
ir sukurti naujus verslo modelius.

Naudokitės sraigtasparnio modeliu, kad ištirtumėte šilumos 
saugojimo galimybes žemėje, pastatuose ir pan. Taip pat 
galėtų būti naudojamas šilumos poreikio žemėlapiui nustatyti 
skirtingiems klientams. Tai kartu su orų prognozėmis, 
techniniais prietaisais ir monitoriais būtų galima numatyti, 
kada sistemoje yra šilumos pikas

Rekomenduojama pristatyti novatorišką kainų modelį, kai 
vartotojai atlyginami už žemą grąžinimo temperatūrą ir, kai 
aukšta grąžinimo temperatūra yra išlaidų veiksnys. 

Pavyzdys, kaip naudoti verslo modelio įrankius 5 scenarijui
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31 pav.: Verslo modelio įrankiai 5 Scenarijui. Originali LowTEMP 
projekto iliustracija Peter Abrahamsson, AliasDesign , for 
Sustainable Business Hub [1,5]
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