
Vytautas Stasiūnas 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 

2016 m. gruodžio 1 d. 
TARPTAUTINĖ ENERGETIKOS KONFERENCIJA „ENERGIJOS EFEKTYVUMO KRYPTYS ŠIAURĖS ŠALYSE IR LIETUVOJE“ 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilnius 

Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektorius:  

esama padėtis ir ateities iššūkiai 
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LIETUVA 
Gyventojai: 3 mln. 

Plotas: 65 300 km² 



Gyventojų dalis (%), aprūpinima 
centralizuotai tiekiama šiluma Europoje 
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Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2016 

Vidutinė metinė šilumos gamyba 

Lietuvoje  

~ 8400 GWh 

Bendra instaliuota šilumos 

šaltinių šiluminė galia  2015 m. 

~ 10000 MW 

2015 m. didžiausia pareikalauta 

apkrova šilumos šaltiniuose 

~ 3000 MW 

4 



LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2016 m. 

1. UAB “Vilniaus energija” 
2. AB “Kauno energija”: 

• “Jurbarko šilumos tinklai”  

3. UAB “Litesko” filialai: 
• “Alytaus energija”  
• “Kelmės šiluma” 
• “Marijampolės šiluma” 
• “Telšių šiluma” 
• “Vilkaviškio šiluma” 
• “Druskininkų šiluma” 
• “Biržų šiluma” 

4. AB “Panevėžio energija”  
• “Kėdainių šilumos tinklai” 
• “Rokiškio šilumos tinklai” 
• “Kupiškio šilumos tinklai” 
• “Pasvalio šilumos tinklai” 
• “Zarasų šilumo tinklai” 

5. AB “Klaipėdos energija” 
6. AB “Šiaulių energija” 
7. UAB “Eenergija” filialai: 

• UAB “Trakų energija” 
• UAB “Akmenės energija” 

8. AB “Jonavos šilumos tinklai” 
9. UAB “Mažeikių šilumos tinklai” 
10. UAB “Utenos šilumos tinklai” 

11. UAB “Tauragės šilumos tinklai” 

12. UAB “Šilutės šilumos tinklai” 

13. UAB “Radviliškio šiluma” 

14. UAB “Anykščių šiluma” 

15. UAB “Raseinių šilumos tinklai” 

16. UAB “Kaišiadorių šiluma” 

17. UAB “Fortum Švenčionių energija” 

18. UAB “Fortum Joniškio energija” 

19. UAB “Ignalinos šilumos tinklai” 

20. UAB “Plungės šilumos tinklai” 

21. UAB “Pakruojo šiluma” 

22. UAB “Šakių šilumos tinklai” 

23. UAB  “Šalčininkų šilumos tinklai” 

24. UAB “Lazdijų šiluma” 

25. UAB “Birštono šiluma” 

26. UAB “Širvintų šiluma” 

27. UAB “Molėtų šiluma” 

28. UAB “Šilalės šilumos tinklai” 

29. UAB “Elektrėnų komunalinis ūkis” 

30. UAB “Varėnos šiluma” 

31. UAB “Komunalinių paslaugų centras” (Kauno raj.) 

 

 

LŠTA šilumos tiekimo įmonės pagamina virš 99% centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje 
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1. UAB “Kretingos šilumos tinklai”; 

2. UAB “Skuodo šiluma”; 

3. VĮ “Visagino energija”; 

4. UAB “Nemėžio komunalininkas”; 

5. UAB “Pravieniškių 2-ieji pataisos namai”; 

6. VšĮ “Velžio komunalinis ūkis"  

7. UAB “Balterma ir ko” 

8.  UAB “Nemenčinės komunalininkas” 

9.  UAB “Ukmergės šiluma” 

10. AB “Prienų šilumos tinklai” 

11. UAB “Palangos šilumos tinklai“ 
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Kitos  šilumos tiekimo įmonės  
(ne LŠTA narės ) 



Nepriklausomi šilumos gamintojai  2015 m. į CŠT tinklą patiekė 
apie 2427 GWh šilumos  (29 proc. bendrai į tinklą patiektos 

šilumos) 
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Nr.             NŠG pavadinimas 
Šilumos tiekimo  

sistema 

1. UAB „Pramonės energija“ Vilniaus m. 

2. UAB „Technology projects“ Vilniaus m. 

3. UAB „Aliejaus investicijų projektai“  Vilniaus m. 

4. UAB „GECO Vilnius“ Vilniaus m. 

5. AB „Grigeo Grigiškės“  Vilniaus m. 

6. UAB „Foksita“  Kauno m. 

7. UAB „GECO Kaunas“ Kauno m. 

8. UAB „Lorizon Energy“ Kauno m. 

9. UAB Kauno termofikacijos elektrinė Kauno m. 

10. UAB „Petrašiūnų katilinė“ Kauno m. 

11. UAB „Aldec General“ Kauno m. 

12. UAB „Oneks Invest“ Kauno m. 

13. UAB „Ekopartneris“ Kauno m. 

14. UAB „SSPC – Taika“ Kauno m. 

15. UAB „ENG“ Garliavos m. 

16. UAB „Ekoresursai“ Domeikavos m. 

17. UAB „Prasila“ Pravieniškių mst. 

18. UAB „Home Group“ Klaipėdos m. 

19. UAB „Pramonės energija“ Klaipėdos m 

20. AB „Klaipėdos baldai“ Klaipėdos m. 

21. UAB „Fortum Klaipėda“ Klaipėdos m. 

22. UAB „Baltijos elektrinių investicijos“ Klaipėdos m. 

Nr.             NŠG pavadinimas 
Šilumos tiekimo  

sistema 

23. UAB „Geoterma“ Klaipėdos m. 

24. UAB „Miesto energija“  Klaipėdos m. 

25. AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos LEZ 

26. AB „Panevėžio stiklas“ Panevėžio m. 

27. UAB „EKO TERMO“ Pasvalio m.  

28. UAB „Kurana“ Pasvalio m. 

29. UAB „Roalsa“ Prienų r. 

30. AB „Lifosa“ Kėdainių m. 

31. AB „Simega“ Kupiškio m. 

32. UAB „Energijos parkas“ Kairių mstl. 

33. UAB „Fonas“  Alytaus m. 

34. UAB „Plungės bioenergija“ Plungės m. 

35. AB „Lietuvos energijos gamyba“  Elektrėnų m. 

36. UAB „Autoidėja“ Vievio m. 

37. UAB „Intergates“ Vievio m. 

38. UAB „Visagino linija“ Visagino m. 

39. UAB „Matuizų plytinė“ Matuizų kaimo 

40. UAB „GA Joniškis“ Joniškio m. 

41. UAB „Bio zona“ Telšių r. 

42. UAB „Žemaitijos energija“ Telšių m. 

43. UAB „Ukmergės katilinė“ Ukmergės m. 

   

http://www.regula.lt/SiteAssets/teises-aktai/Ekoresursai_2016_n_4.pdf
http://www.regula.lt/SiteAssets/siluma/eko_termo_informacija.pdf
http://www.regula.lt/SiteAssets/simega_2016_n_33.pdf
http://www.regula.lt/SiteAssets/teises-aktai/Energijos_parkas_2016_n_4__.pdf
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1- šilumos šaltinis; 2- šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynų tinklas; 3-vartotojai; 
4- šilumos matavimo prietaisai  (~1000 vnt.); 5 – šilumos matavimo prietaisai 
pastatų įvaduose (~30000).    

--- - Šilumos tiekėjo veiklos ir atskaitomybės riba. 

Principinė centralizuoto šilumos tiekimo 
schema 



1- šilumos šaltinis; 2- šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynų tinklas; 3-vartotojai; 4- 
šilumos matavimo prietaisai  (~1000 vnt.); 5 – šilumos matavimo prietaisai pastatų įvaduose 
(~30000).    
--- Daugiabučių gyvenamųjų namų  valdytojų (administratorių, bendrijų pirmininkų) veiklos ir 
atskaitomybės riba. 

Principinė centralizuoto šilumos tiekimo 
schema 



Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių 
įrengtais požeminiais tinklais šiluma tiekiama 

vartotojams 
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Kauno m. šilumos tiekimo schema 

Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių 
įrengtais požeminiais tinklais šiluma tiekiama 

vartotojams 
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Lietuvos miesto ar gyvenvietės centralizuoto 
šilumos tiekimo schema 



Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma 
Lietuvos gyventojų, kurie yra pagrindiniai centralizuotai 

tiekiamos šilumos vartotojai 
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Vilniaus senamiestis aprūpinamas 
centralizuotai tiekiama šiluma 



Europoje: 

5,2 Eur 

ct/kWh 

Lietuvoje: 

1,8 Eur 

ct/kWh 

Daugiausia naudojama biokuro rūšis šilumos gamybai: 
• Europoje - medienos granulės (dažniausiai  importuojama) 
• Lietuvoje - skiedros, pjuvenos (šalia esantis kuras) 

Lietuvoje biokuro dedamoji šilumos savikainos struktūroje ir 

viena mažiausių Europoje 





Šilumos kainos  
2016 m. lapkričio mėn., ct/kWh su PVM 



ŠT įmonių 2015 m. vykdytų projektų akimirkos 

UAB „Radviliškio šiluma“ 

Radviliškio miesto katilinėje pastatyti 8 MW 

galios vandens šildymo katilas, komplekte 

su mechanizuota biokuro deginimo pakura 

ir kitais pagalbiniais įrengimais bei 

sistemomis ir 2 MW šiluminės galios dūmų 

kondensacinis ekonomaizeris. 

Centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemos vamzdynų modernizavimo 

darbai 



ŠT įmonių 2015 m. vykdytų projektų akimirkos 

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 

Mažeikių katilinės rekonstravimas, keičiant du 

susidėvėjusius garo ir vandens šildymo katilus į du 

naujus po 8 MW nominalios galios vandens šildymo 

biokuro katilus. Vietoje susidėvėjusio 12 MW garo 

katilo ir 10 MW vandens šildymo katilo įrengti du 

nauji po 8 MW biokuru kūrenami katilai, pajungiant į 

esamą kondensacinį ekonomaizerį.   



ŠT įmonių 2015 m. vykdytų projektų akimirkos 

UAB „Utenos šilumos tinklai“ 

Kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į 

gyvenamuosius namus rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos 

link labiausiai nutolusių  vartotojų Utenoje rekonstrukcijos projektas.  

Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta 

kūrenti biokurą ir kondensacinio ekonomaizerio 

įdiegimas Utenos RK. 



ŠT įmonių 2015 m. vykdytų projektų akimirkos 

AB „Šiaulių energija“ 

Šilumos tiekimo tinklų ir Tilvyčio katilinės rekonstravimas, 

įrengiant 3MW galios biokuro katilinę, T. Tilvyčio g. 15, 

Kuršėnuose 

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas 



ŠT įmonių 2015 m. vykdytų projektų akimirkos 

UAB „Vilniaus energija“ 

Sumontuotos dvi antžeminės dyzelino 

talpos, įrengta dyzelino siurblinė, 

dyzelino vamzdynai. Sumontuota 

dyzelino ūkio elektrotechnikos bei 

automatinio valdymo sistemos, lietaus 

nuotekų vamzdynai. Rekonstruota 

mazuto ūkio vidaus keliai. Taip pat 

įrengti nauji šilumos tiekimo tinklai. 



Mazutas; 

10%

Biokuras 

ir kiti AEI; 

60%

Šilumos 

siurbliai; 

14%

Elektriniai 

katilai; 3%

Anglis; 

2%
Gamtinės 

dujos; 6%

Kitas 

kuras; 5%

Kitas 

kuras

0,8%

Gamtinės 

dujos

83,6%

Biokuras

10,0%

Mazutas

5,6%

Lietuva, 2004 Švedija, 2004 

Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai 

palyginimas Lietuvoje ir Švedijoje, 2004 



Lietuva, 2015 Švedija, 2013 

Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai 

palyginimas Lietuvoje ir Švedijoje, 2013-

2015 

Gamtinės 
dujos; 6% 

Mazutas; 3% 

Biokuras ir 
kom.atliekos; 

70% 

Šilumos 
siurbliai; 6% 

Atliekinė 
šiluma; 6% 

Anglis; 5% 

Durpės; 3% 
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Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose, % 

    Santykinį šilumos nuostolių padidėjimą 2014-2015 m. lėmė apie 6 % šilumos vartojimo sumažėjimas (dėl 

klimatinių sąlygų ir šilumos taupymo priemonių), palyginti su šilumos nuostolių sumažinimu (dėl efektyvesnės 

šilumos izoliacijos dalyje vamzdynų įrengimo), įgyvendinus šilumos tiekimo įmonių patvirtintas investicines 

programas. Technologiniai nuostoliai 2013 m. siekė 1418 GWh, 2014 m. - 1400 GWh, 2015 – 1390 GWh 
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Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje  
1996-2015 m.  



Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje 
(1997-2020) 
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ŠT įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda vartotojams 

Įrengus automatinius šilumos punktus 75 proc. visų šildomų pastatų 
vartotojai kasmet sutaupo 

~ 43 mln. Eur 

VISO: kasmet vartotojai sutaupo 
89+32+159+43 = 323 mln. Eur  

2015 m. šilumos vartotojai už šilumą sumokėjo – apie 395 mln. Eur. 
Jeigu nebūtų įmonių investicijų į sąnaudų mažinimą, vartotojai būtų sumokėję – apie 718 mln. Eur, šilumos kaina siektų  apie 

10,5 eur ct/kWh be PVM (2015 m. vidutinė kaina buvo 5,7 eur ct/kWh be PVM) 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
geresnės vamzdynų kokybės  

~89 mln. Eur 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
efektyvesnės šilumos gamybos  

~32 mln. Eur 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
pigesnio kuro naudojimo  

~159 mln. Eur 



• Didžiojoje dalyje daugiabučių vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos yra prastos 
būklės: nesubalansuotos – dalis butų yra peršildomu, o dalis šąla. Butuose esančių 
šildymo prietaisų galios neatitinka techninį projektą. 

Daugiabučių namų gyventojai – pagrindiniai 
 šilumos vartotojai 



1- šilumos šaltinis; 2- šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynų tinklas; 3-vartotojai; 4- 
šilumos matavimo prietaisai  (~1000 vnt.); 5 – šilumos matavimo prietaisai pastatų įvaduose 
(~30000).    
--- Daugiabučių gyvenamųjų namų  valdytojų (administratorių, bendrijų pirmininkų) veiklos ir 
atskaitomybės riba. 

Principinė centralizuoto šilumos tiekimo 
schema 



Šilumos tiekimo įmonės gyventojams kas mėnesį išsiunčia apie 700 

tūkst. mokėjimų už šilumą ir karštą vandenį  pranešimų. 
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Didžiausią šilumos taupymo potencialą 
valdo vartotojai 

 
 

Šaltinis:  Lietuvos energetikos konsultantų asociacija 

! ! ! 





Šilumos suvartojimas per 

mėnesį daugiabučių namų ir 

kitų pastatų šildymui priklauso 

nuo tų pastatų būklės ir 

šildymo bei karšto vandens 

sistemų priežiūros kokybės 

Lietuvoje yra apie 17000 daugiabučių namų (700 tūkst. butų), aprūpinamų centralizuotai tiekiama šiluma:  
• ~ 3000 namų (121 tūkst. butų) yra labai prastos būklės. 

• ~10200 namų (420 tūkst. butų) yra seni, sovietinės statybos, neapšiltinti 

• ~1100 namų (46 tūkst. butų) yra iš dalies modernizuoti 

• ~1400 namų (57 tūkst.butų)  yra pilnai atnaujinti 

• ~1300 namų (55 tūkst.butų) yra naujos statybos (pastatyti po 1993 m.). 



Valstybės nesprendžiamos CŠT sektoriaus 
problemos 

1. Dėl šilumos punktų investicijų grąžos nepadengimo (~100 mln. Eur.); 

2. Dėl šilumos punktų eksploatavimo sąnaudų ; 

3. Elevatorinių šilumos punktų pakeitimais automatiniais (~4801 vnt. 

atnaujinimo procesas SUSTABDYTAS 2011 m); 

4. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 

(eksploatavimo) vykdymas ir atsakomybė; 

5. ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo nuostatų 

(5, 7, 9, 10, 11, 14 straipsnių) perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą; 

6. Dėl šilumos ir vandens tiekėjų sutartinių santykių su buitiniais 

vartotojais, pasirinkusiais 2-ąjį karšto vandens apsirūpinimo būdą; 

7. Dėl termofikacinių elektrinių tolimesnės (ne)veiklos; 

8. Dėl permokos už dujas grąžinimo vartotojams  (iš 34 mln. Eur. buvo 

grąžinta tik ~4 mln Eur. tai sudaro 12 proc.); 

9. Dėl kietojo kuro sudėties ir kokybės reikalavimų nustatymo; 

10.Dėl šilumos tiekimo įmonių perteklinių galingumų optimizavimo; 

11. Ir t.t. 



Asociacija siūlo kuo greičiau valstybės institucijoms imtis 
veiksmų  perkelti 2012 metais patvirtintos Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos 
vartojimo efektyvumo nuostatas į Nacionalinius teisės aktus 
 
Įgyvendinus direktyvos nuostatas dauguma problemų 
išsispręstų (pavyzdys – Vilniuje 200 daugiabučių namų) 
 



Vilniaus miestas iš televizijos bokšto  

2010 m. sausio 25 d. (CŠT šildymas be kaminų) 

Lauko oro temp. - apie -19 °C 

 



Vilniaus miestas 2010 m. sausio 25 d. 

(individualus šildymas) 

Lauko oro temp. - apie -19 °C 

 



Vilniaus miestas (Šnipiškės) 

2016 m. sausio 7 d. 

Lauko oro temp. -20 C 



Vilniaus miestas (Šnipiškės) 

2016 m. sausio 7 d. 

Lauko oro temp. -20 C 



Oro tarša nekontroliuojama 

- 2016 m. sausis institucijos gavo Upytės (Panevėžio raj.) gyventojų skundą, kad „Velžio 

komunalinio ūkio“ katilinėje deginamas kuras skleidžia keistą kvapą (galimai dėl formaldehido 

biokure). 

- 2016-03-03 Aplinkos ministerija kreipėsi į Energetikos ministeriją, kad vadovaujantis 

Energetikos įstatymo 6 str., būtų nustatyti kietojo kuro sudėties ir kokybės reikalavimai. 

- 2016-04-07 Aplinkos ministerija surengė diskusiją dėl kietojo kuro kokybės reikalavimų 

nustatymo ir gyventojų individualaus šildymo taršos prevencijos. 



Oro tarša nekontroliuojama 

BŪTINA: 

1. Nustatyti kietojo kuro sudėties ir kokybės 

reikalavimus  

2. Identifikuoti lokalius taršos šaltinius (daugiausia 

juos sudaro gyvenamieji namai) ir prevenciškai 

tikrinti jų skleidžiamos taršos apimtis; 

3. Atlikus sąnaudų ir naudos analizę bei 

pasinaudojus ES šalių patirtimi miesto 

teritorijoje esančius individualius 

gyvenamuosius namus būtina prijungti prie CŠT 

tinklų arba sudaryti galimybę jiems įsirengti 

aplinkos neteršiantį individualų šildymo būdą. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 

Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos svetainėje 

www.lsta.lt 


