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Įvadas
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1 karta. Įvesta JAV 1880-siais. 

• Garas kaip šilumnešis. Bendrai naudota sistema JAV ir Europoje iki 1930-ųjų.

• Dideli šilumos nuostoliai ir sprogimo rizika dėl aukšto slėgio.

2 karta. Nuo 1930-ųjų iki 1970-ųjų

• Suspaustas karštas vanduo kaip šilumnešis. Temperatūros virš 100°C. 
Ekstensyviai naudojama sovietinėse CŠT sistemose. Daug medžiagų 
reikalaujančios sunkios sistemos

3 karta. Įvesta 1970-siais, taip pat vadinama „Skandinaviškas centralizuotas 
šilumos tiekimas“.

• Suspaustas karštas vanduo, nešantis šilumą, yra žemesnės temperatūros 
negu 2 kartos. Gamykliniu būdu izoliuoti vamzdžiai tiesiogiai klojami į žemę. 

CŠT sistemų istorinė apžvalga
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Centralizuoto šilumos tiekimo plėtros perspektyvos
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Paskirstymo temperatūra

Paruoštų elementų surinkimas

Medžiagų naudojimas
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Šilumos tiekimo sutartys
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Generavimas - turtas, gaminantis šilumą paskirstymui. Paprastai tai susiję su energetikos centro 
kūrimu, statyba, eksploatavimu ir priežiūra.

Paskirstymas - pagrindinė šilumos tinklo infrastruktūra, skirta šilumai paskirstyti iš energijos 
punkto galutiniam vartotojui (vartotojams). 

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. Apima apskaitą ir sąskaitas. 

Fizinis šilumos tinklo turtas
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Patys generuoja / patys tiekia.

Organizacija valdo visą turtą. Ji pati sau tiekia 
šilumą  poreikiui padengti. Šio modelio 
variantas yra, kai kelios viešojo sektoriaus 
įstaigos kartu valdo šilumos tinklą, kuris 
naudojamas tik arba daugiausia tiekti šilumą 
savo pastatų poreikiams. 

Šilumos tiekimo sutarčių tipai
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Patys generuoja / tiekia trečiosios šalys.

Viena organizacija (pvz., vietos valdžia) 
valdo gamybą ir paskirstymo tinklus bei 
tiekia šilumą savo ir trečiųjų šalių valdomų 
pastatų deriniui. 
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Šilumos tiekimo sutarčių tipai



Trečiosios šalys generuoja / patys tiekia.

Generacinis turtas ir paskirstymo tinklas yra 
valdomi atskirai, o tinklo savininkas tiekia 
savo pastatams. 

Pavyzdžiui, vietos valdžia perka atliekinę 
šilumą iš atliekų įmonės ir tiekia šilumą 
daugeliui savo pastatų per savo paskirstymo 
tinklą. 

Šilumos tiekimo sutarčių tipai
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Trečiosios šalys generuoja / trečiosios šalys 
tiekia. Bus sudarytos kelios skirtingos šilumos 
tiekimo sutartys, kurios gali būti sudaromos 
skirtingai:

• Šilumos generatorius tiekia šilumą tinklo 
operatoriui pagal tinklo / urmo šilumos tiekimo 
sutartį, o tinklo operatorius parduoda šilumą 
galutiniams vartotojams pagal individualias 
klientų šilumos tiekimo sutartis;

• Šilumos generatorius tiesiogiai pasirašo sutartis 
su galutiniais vartotojais dėl šilumos tiekimo 
pagal kliento šilumos tiekimo sutartis. Tiek 
galutiniai vartotojai, tiek šilumos generatorius 
moka tinklo operatoriaus mokesčius už 
prisijungimą ir „sistemos naudojimo“ mokestį.

Šilumos tiekimo sutarčių tipai
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Pagrindiniai tiekimo modeliai
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Šilumos mokesčiai ir jų struktūra priklauso nuo daugelio veiksnių ir 
turi būti kruopščiai modeliuojami atsižvelgiant į konkretų projektą. 
Paprastai yra keli šilumos tarifo komponentai:

Prijungimo mokestis. Vienkartinis mokestis, atitinkantis naujo 
ryšio iš tinklo klientui suteikimo kainą. 

Fiksuota dalis –metinė fiksuota suma, panaši į nuolatinį mokestį 
už kitas komunalines paslaugas ir paprastai apskaičiuojama 
€/parą kiekvienam kliento tipui.

Kintamoji dalis – mokestis pagal apimtį (€ / MWh), kuris skiriasi 
atsižvelgiant į kliento suvartotą šilumos kiekį, užfiksuotą šilumos 
skaitikliu. 

Šilumos tarifo komponentės
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Centralizuoto šilumos tiekimo projektų finansavimas gali būti iššūkis, kaip ir visų infrastruktūros 

projektų atveju. Tam reikia tinkamo investuotojo, norinčio sutikti su stabiliais, bet ilgalaikiais 

investicijų planais. 

Centralizuotos šilumos tiekėjai taip pat susiduria su rinkos konkurencija dėl šilumos tiekimo.

Vietos valdžios institucijos ir nacionalinės vyriausybės yra svarbios tiekiant centralizuotą 

energiją. Jie gali padėti suteikti verslo atvejams labiau ilgalaikės vizijos, suteikdami ir 

palengvindami prieigą prie pigių lėšų, kad paskatintų privačias investicijas ir pramonės veiklą

Europos klimato švelninimo politika skatina efektyvaus energijos vartojimo priemones, kurios 

sumažina energijos poreikį šildymui ir dėl to centralizuoto šilumos tiekimo rinkai. 

Rinkos iššūkiai
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Viešasis sektorius gali lengviau ir pigiau panaudoti projekto finansavimą. Centralizuoto 
šilumos tiekimo infrastruktūros finansavimas gali būti sudėtingas, nes ilgalaikis investicijų 
grąžos laikotarpis ne visada lengvai atitinka privataus sektoriaus kapitalo lūkesčius;

Viešasis sektorius galėtų būti suinteresuotas plėtoti ir išlaikyti projekto kontrolę, kad būtų pasiekti 
platesni socialiniai ir aplinkosaugos tikslai;

tai galėtų užtikrinti inkarų apkrovas, kad būtų užtikrinta ex-ante pakankama šilumos paklausa ir 
sumažinta energijos poreikio rizika (t. y. rizika, kad nepakaks šilumos poreikio ir santykinių 
pajamų, kad būtų išlaikytas investicijų ekonominis gyvybingumas).

Viešojo sektoriaus vaidmens tinkamumas CŠT projekto 
plėtroje :
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Situacija kai kuriose Baltijos 
jūros regiono valstybėse
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Šilumos tiekimo sutartys: Švedijoje dominuoja savarankiškas 
energijos generavimas / tiekimas trečiosioms šalims, tačiau taip pat 
yra nemažai tinklų, kuriuose yra trečiosios šalies generacija / tiekimas 
trečiosioms šalims arba abiejų variantų kombinacija. Tokiais atvejais 
tinklo operatorius paprastai yra atsakingas už pikinę apkrovą. 

Dabartinė tendencija, kurią nustatė viena didžiausių Švedijoje esančių 
CŠT kompanijų EON, yra ta, kad jos parduoda savo produkciją ir 
daugiausia dėmesio skiria tinklo operatoriams.

Švedija (1)
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Daugumoje Švedijos šilumos tinklų klientas turi savo pastate šilumokaitį / centralizuotą šilumos 
punktą, tačiau kai kuriais atvejais jis priklauso tinklo operatoriui.

Švedija (2)
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Tinklų skaičius, kur 
operaturiui priklauso 

šilumokaitis

Tinklų skaičius, kur 
pastato savininkui 

priklauso šilumokaitis

Individualūs namai 18 316

Maži daugiabučiai 
gyvenamieji namai 28 317

Dideli daugiabučiai 
gyvenamieji namai 26 302



Dauguma Estijos šilumos sutarčių priklauso savarankiškam 
energijos generavimui / tiesioginiam tiekimui trečiosioms 
šalims, išskyrus keletą mažesnių šilumos tinklų, kurios gali 
būti skirtingų tipų. 

Pagal Centralizuoto šildymo įstatymą šilumos paskirstymo 
operatoriai turės suderinti Estijos konkurencijos tarnyboje 
maksimalų mokestį, mokamą už vartotojams parduodamą 
šiluminę energiją.

Estija
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Lodzės ir Poznanės šilumos tinklai ir pagrindiniai šilumos generavimo šaltiniai lieka tos pačios 
bendrovės nuosavybe („Veolia Energia Polska SA“). Šiuo atveju šilumos tiekimo sutartis 
galima nurodyti kaip savarankišką gamybą / tiekimą tik tretiesiems asmenims. Kituose 
didžiuosiuose miestuose svarbiausia šilumos tiekimo rūšis yra trečiųjų šalių gamyba / 
tiekimas trečiosioms šalims. 

Mokesčių tarifai labai skiriasi - atskiri susidarančios šilumos kainos komponentai net vienoje 
šilumos įmonėje ir tame pačiame mieste, atsižvelgiant į vietą (atsižvelgiant į šilumos šaltinio 
tipą) ir kliento tipą.

Lenkija
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Lietuvos šilumos tiekimo tinklai ir pagrindiniai šilumos generavimo šaltiniai dažniausiai yra tos pačios 
savivaldybių arba regioninės bendrovės nuosavybe. Šiuo atveju šilumos tiekimo sutartis galima nurodyti 
kaip savarankišką pačių gamybą / tiekimą tik tretiesiems asmenims. Tačiau kai kuriose savivaldybėse 
egzistuoja šilumos tiekimo rūšis - trečiųjų šalių gamyba / tiekimas trečiosioms šalims. 

Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už suvartotą šilumos
energiją patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti.

Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos šilumos tiekėjo būtinomis (valstybės
normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių
atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir
patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir
pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis.

Šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti diferencijuojamos pagal
šilumos tiekimo sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–pardavimo vietą, tiekimo–
vartojimo ribą, šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, tiekimo patikimumą,
vartojimo sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus.

.

Lietuva
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Trečiųjų šalių generavimas / tiekimas iš trečiosioms 
šalims. Šilumos tiekimo sistemos technologinius 
procesus prižiūri šilumos perdavimo dispečeris. 

Šiuo metu prisijungimas prie tinklų atliekamas už 
prisijungimo mokestį ir yra mokamas tinklo savininkui 
keliomis dalimis per 18 mėnesių. Prisijungimo 
mokesčio dydį nustato Valstybinis Karelijos 
Respublikos tarifų ir tarifų komitetas

Rusija (Karelija)
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Tipiškos šilumos tiekimo sutartys Danijoje yra šios: 
savarankiška gamyba / tiekimas trečiosioms šalims; 
trečiųjų šalių generavimas / trečiosioms šalims. 

Paprastai yra keli šilumos tarifo komponentai: 
prisijungimo mokestis, fiksuota dalis ir mokestis pagal 
apimtį (€ / MWh), kuris skiriasi atsižvelgiant į kliento 
suvartotą šilumos kiekį, užfiksuotą šilumos skaitikliu. 

Danijoje centralizuoto šilumos tiekimo įmonės yra ne 
pelno įmonės; jiems neleidžiama mokėti daugiau nei 
realios šilumos tiekimo išlaidos, įskaitant būsimas 
investicijas, kurių atsipirkimo laikas yra 30 metų. 

Danija
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Centralizuotas šildymas pagrįstas savarankišku energijos 
tiekimu / tiekimu tretiesiems asmenims 

Šilumos tiekimo sutartys laikosi Suomijos energetikos 
(Energiateollisuus) sutarties sąlygų. Centralizuoto šildymo 
kaina paprastai nustatoma pagal prisijungimo mokestį, 
energijos mokestį (€ / MWh) ir fiksuotą mokestį, susietą 
su vandens srautu ar šildymo galia. 

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklai ateityje bus atviri 
trečiosioms šalims. Yra keletas pilotų, kur trečiosios šalys 
jau gali tiekti šilumos perteklių į centralizuotą šilumos 
tinklą. 

Kai kurios centralizuoto šilumos tiekimo įmonės taiko 
sezonines kainas, kai energijos mokestis yra fiksuota kaina 
už konkrečius mėnesius.

Suomija
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Išvados
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Kainų nustatymo dilema ir dinaminė kainodara



CŠT bendrovė turėtų finansinę riziką, jei jos CŠT kaina būtų iš anksto nustatyta ilgam laikui. 
Paprastas būdas sumažinti šią finansinę riziką yra kainos padalijimas į dvi dalis: fiksuotą ir 
kintamą komponentą. 

Kainodaros metodas, apimantis fiksuotą komponentą, gali sumažinti gamintojų riziką, kurią 
sukelia vartojimo svyravimai. Fiksuotas mokestis gali supaprastinti gamintojų pinigų srautus. 

Įprasta fiksuotąsias sąnaudas susieti su vartotojų šilumos pajėgumais. Vartotojai teikia 
pirmenybę didelei energijos sąnaudų daliai, o tai gali padidinti vartojimo lankstumą ir kainų 
skaidrumą. 

Kainų nustatymo mechanizmas, ypač fiksuoto komponento dydis, turėtų būti nuspręstas, 
siekiant suderinti gamintojų poreikius ir reikalavimus vartotojams

Fiksuoti kaštai prieš kintamus kaštus
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Kai kurios CŠT bendrovės reformuoja savo kainų modelius, o pajėgumų kaštams skiriama 
daugiausia dėmesio. Galios sąnaudų keitimo tikslas yra paskatinti vartotojus sumažinti 
didžiausią šiluminę galią, todėl CŠT įmonės gali sumažinti investicijų ir gamybos sąnaudas, o tai 
gali lemti mažesnę šilumos kainą. 

Galios sąnaudų mokestis nustatomas pagal istorinius šilumos suvartojimo duomenis. Tačiau 
klimato būklė keičiasi kiekvienais metais, todėl dinamiškai keičiasi pajėgumai. Nors galima 
nustatyti korekciją pagal įprastus metus, vis tiek gali būti didelis nukrypimas, nustatant šilumos 
pajėgumą, nes metiniai dienolaipsniai gali tiksliai neatspindėti didžiausios šilumos galios.

Istorinis vartojimas prieš dabartinį šilumos poreikį
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Taikant pajėgumais pagrįstą kainodarą ketinama motyvuoti vartotojus keisti savo elgseną, siekiant 
ilgalaikio piko mažinimo. 

Deja, tai gali neišspręsti didelių pikinių sistemos apkrovų problemos. Skirtingi vartotojai turi skirtingus 
vartojimo profilius; o jų individualus didžiausias vartojimas gali atsirasti ne tuo pačiu metu. 

Todėl, sumažinus individualų pikinį vartojimą, piko apkrova gali tikrai nesumažėti

Pikinis apkrovimas prieš individualų pikinį vartojimą
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Yra keletas būdų, kaip nustatyti šilumos galios poreikį, norint apmokestinti galios kaštus. 

Vienas iš jų yra priskirtos vartojimo valandos metodas, kuris nustato galią, kliento metinį 
suvartojimą padalijant iš priskirtų vartojimo valandų. 

PASKIRTOS VARTOJIMO VALANDOS yra pastovios, bet skirtingo tipo klientams skirtingos. Tačiau, 
kaip jos gaunamos, nėra visiškai aišku. 

Be to, galios kaina skaičiuojama kaip galios kaina, padauginta iš pajėgumų. Galios kainos nustatymą 
nėra lengva suprasti. Paprastai manoma, kad pajamos iš pajėgumų kaštų sudaro 30–50% visų 
pajamų.

Kompleksinis kainos modelis prieš kainodaros skaidrumą
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Didelis susirūpinimas dėl didelių kapitalo sąnaudų yra pagrindinė 
varomoji jėga, reikalaujanti apmokestinti didesnes galios sąnaudas, 
siekiant motyvuoti vartotojus sumažinti pikinį jų suvartojimą. 

Tuo tarpu didesnių galios išlaidų apmokestinimas nelabai skatina 
vartotojus taupyti energiją. 

Geros kainos modelis turėtų galėti: 

• Tiksliai atspindėkite dinamines gamybos sąnaudas, 

• Motyvuokite vartotojus tuo pačiu metu sumažinti pikinę apkrovą 
ir taupyti energiją 

• Būkite nuspėjamas 

• Būk skaidrus ir lengvai suprantamas

Poreikis dinaminiam kainodaros mechanizmui (1)
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Dinaminis kainų nustatymo mechanizmas, pagrįstas sistemos šilumos poreikio 
prognozavimu, tampa patrauklesnis, turint omenyje tai, ką turėtų sugebėti geros kainos 
modelis. 

Remiantis paklausos prognoze, CŠT įmonės galėtų tiksliau numatyti pikinę apkrovą ir įvertinti 
papildomas išlaidas, padengiančias pikinę apkrovą. 

Už didžiausią pikinę kainą turėtų būti įmanoma sumažinti pikinę apkrovą. Kadangi didžioji 
dalis šilumos gamybos yra pagrįsta kogeneracija, dinaminė šilumos kaina taip pat gali geriau 
susidoroti su dinamine elektros kaina. 

Suprasdami kainų nustatymo mechanizmą, vartotojai gali pakeisti savo elgesį, kad 
sumažintų šilumos suvartojimą ir sutaupytų išlaidas.

Poreikis dinaminiam kainodaros mechanizmui (2)
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Kontaktai

Tartu Regional Energy Agency

Narva mnt 3
51009 Tartu
Estonia

E-mail: info@trea.ee

Tel: +372 524 5225
www.trea.ee

Martin Kikas
Kalle Virkus

http://www.trea.ee/

