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Parengta Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategija 
ir investicijų planas iki 2020 metų

Strategija apibrėžia pagrindines miesto aprūpinimo šiluma nuostatas ir kryptis iki 2021 metų, siekiant
užtikrinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemos techninį, ekonominį ir valdymo efektyvumą bei šilumos
tiekimo patikimumą, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvos teisės aktų nuostatas
ir Europos Sąjungos direktyvų įpareigojančius siekius.

Strategijoje pažymima, kad „įdiegusi efektyvius biokuro deginimo įrenginius, bendrovė pademonstravo
gebėjimą didinti šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumą, mažinti sąnaudas ir stiprios konkurencinės
aplinkos sąlygomis užtikrinti patikimą šilumos tiekimą gyventojams, verslo įmonėms ir kitiems vartotojams
mažėjančiomis kainomis“.

Rengiant 2017–2020 m. investicijų planą, įvertintas galimas atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas,
šilumos energijos gamybos ir tiekimo Kauno m., Kauno ir Jurbarko r. vartotojams patikimumo didinimas bei
numatomas Europos Sąjungos paramos gavimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 4 prioritetą „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“.

Pagal planą 2017–2020 metais numatoma investuoti į:

Šilumos gamybą Šilumos perdavimą Mažmeninį aptarnavimą Iš viso

Mln. eurų 37,400 85,708 2,573 125,681

Procentais 29,76 68,19 2,05



Įgyvendintas biokuro katilo įrengimo projektas filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ 
katilinėje

• Galia – 5 MW

• Investicija - apie 1,2 mln. eurų nuosavų
lėšų.

• Projekto pradžia – 2016 m. balandžio 13 d.

• Projekto pabaiga - 2016 m. spalio 4 d.

• Katilas įrengtas siekiant sumažinti
gamtinių dujų naudojimą šilumai gaminti,
taip sumažinant šilumos gamybos
sąnaudas ir atpiginant šilumos energiją
Jurbarko ir Kauno vartotojams.

• Įrengus katilą, kuro dedamoji katilinėje 2016 m. spalį sumažėjo nuo 6,5 ct/kWh iki 1,7 ct/kWh, neskaitant kitų
gamybos sąnaudų. Palyginimui, vartotojai už 1 kWh šilumos Jurbarke mokėjo 4,52 ct su PVM.

• Šildymo sezono metu naujuoju katilu pagaminama iki 70 proc. visos mieste suvartojamos šilumos.



Įgyvendintas dujinio katilo įrengimo projektas „Šilko“ katilinėje

• Galia – 15 MW

• Investicija - 796,8 tūkst. eurų su PVM
nuosavų lėšų

• Projekto pradžia – 2016 m. kovo 10 d.

• Projekto pabaiga – 2016 m. rugsėjo 28
d.

• Tikslas - padidinti bendrovės turimas
šilumos gamybos galias, šilumos
tiekimo patikimumą bei sumažinti
rezervo užtikrinimo paslaugos mokestį
Kauno termofikacijos elektrinei.

• Katilas veikia „karštojo rezervo“ režimu,
siekiant lanksčiai reaguoti į vartotojų
šilumos poreikius miesto centre,
Vilijampolėje bei Šilainių mikrorajone.

Įrengus katilą, faktiškai užbaigta „Šilko“ katilinės rekonstrukcija. Nežiūrint to, kad dar nėra galutinai atnaujintas
katilinės pastatas, šiuo metu ji tapo viena moderniausių ir universaliausių katilinių mieste. Joje šiuo metu įrengti 2
biokuro katilai, kurių bendra galia su kondensaciniu ekonomaizeriu yra 22 MW, du nauji modernūs gamtinėmis
dujomis kūrenami vandens šildymo katilai, kurių bendra galia su ekonomaizeriais sudaro 33 MW. Iš viso – 55 MW.



NŠG įsigijimas

Vykdydama AB „Kauno energija“
valdybos 2016 m. birželio 16 d.
sprendimą Nr. 2016-12-5, AB „Kauno
energija“ 2016 m. birželio 23 d. su UAB
„E energija“ pasirašė UAB „Petrašiūnų
katilinė“ akcijų pirkimo–pardavimo
sutartį. Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybai 2016 m. spalio 10
d. nutarus leisti vykdyti koncentraciją
AB „Kauno energija“ įsigyjant 100 proc.
UAB „Petrašiūnų katilinė“ akcijų, 2016
m. spalio 27 d. akcijų įsigijimo sandoris
laikomas užbaigtu 100 proc. akcijų
pirkimo kaina – 1 894 tūkst. Eur

UAB „Petrašiūnų katilinė“ valdo 19,2
MW galios biokuro katilinę, esančią R.
Kalantos g. 49, Kaune.



Dalyvavimas šilumos ūkių nuomos konkursuose

Paraiška dalyvauti Telšių miesto

šilumos ūkio nuomos konkurse

Konkurse skelbta:

 Bendrovės nuosavybėje esančio turto šilumos ir karšto vandens

gamybai ir tiekimui nuoma 10 (dešimčiai) metų.

 Konkurso sąlygos yra patvirtintos Telšių rajono savivaldybės

Tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-197 „Dėl viešo

konkurso sąlygų patvirtinimo“.

 Nuomotojo atrankos kriterijus – maksimalios šilumos vartotojų

sąnaudos, kurių neviršyti įsipareigoja Nuomininkas.

 Papildomos sąlygos:

 Konkurso dalyvio nuosavas kapitalas pagal paskutinių

finansinių metų patvirtintos finansinės atskaitomybės

duomenis turi būti ne mažesnis kaip 5 milijonai eurų;

 Konkurso dalyvio paskutinių finansinių metų veikla turi būti

pelninga;

 Konkurso dalyvio šilumos ir karšto vandens pardavimai per

paskutinius finansinius metus yra ne mažesni nei 5 milijonai

eurų.





Šilumos gamybos šaltiniai – papildomi pelno centrai privačioms investicijoms

2016 m. AB „Kauno energija“ pasirašė šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su dar dviem
nepriklausomais šilumos gamintojais – UAB „Foksita“ (34,5 MW šilumos ir 5 MW elektros galios
kogeneracinė elektrinė) ir UAB „SSPC-Taika“ (20 MW šiluminės ir 5 MW elektros galios
kogeneracinė elektrinė).

Iš viso Kaune jau veikia 10 nepriklausomų šilumos gamintojų, kurie tarpusavyje ir su AB „Kauno
energija“ sudaro itin didelę konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje Kaune.

















Didėjanti konkurencija: vis dažniau „viešai 
perreguliuojama“ institucijų kompetencija

VKEKK KOMENTARAS DIENRAŠČIUI „KAUNO DIENA“

Aistė Griškonytė
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Veiklos valdymo skyriaus patarėja
(Paskelbta 2016 m. gruodžio 29 d. dienraštyje „Kauno diena“)

Šilumos kaina, kurią moka vartotojai, yra grindžiama būtinosiomis šilumos tiekėjo
sąnaudomis. Į šias sąnaudas įtraukiamos ne tik išlaidos kurui, šilumai iš nepriklausomų
šilumos gamintojų (NŠG) įsigyti, bet ir kitos sąnaudos: šilumos vamzdynų eksploatavimo,
remontui, investicijoms atlikti, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą, taip
pat darbuotojų darbo užmokesčiui ir t.t. Taigi šilumos, kuri tiekiama galutiniam vartotojui,
kaina susideda ne tik iš tų sąnaudų, kurios reikalingos šilumai kaip produktui įsigyti ar
pagaminti.

Komisijos vaidmuo – prižiūrėti, kad šilumos tiekėjai į šilumos kainą vartotojams įtrauktų tik
būtinąsias sąnaudas. Kas mėnesį yra perskaičiuojamos šilumos kainos, įvertinant pakitusią
kuro kainą, t.y. už kokią kainą šilumos tiekėjas pirko kurą. Taip pat perskaičiuojama ir
pakitusi perkamos šilumos iš NŠG kaina, t. y., skaičiuojamas ateinantį mėnesį planuojamos
supirkti iš NŠG šilumos kainų vidurkis.

Kasmet perskaičiuojant šilumos kainas, be visų šių ir kitų aspektų, taip pat yra tikrinama,
ar šilumos tiekėjai neuždirbo daugiau investicijų grąžos, nei įskaičiuota į šilumos kainą. Jei
šilumos tiekėjas uždirbo daugiau investicijų grąžos, nei leidžiama, ateinančio laikotarpio
šilumos kaina mažinama. Jei uždirbo mažiau, t.y. gavo mažesnę investicijų grąžą, šilumos
kaina nedidinama.

Komisija nekomentuoja viešojoje erdvėje kitų subjektų pateiktų skaičių arba skaičiavimų.

Tiek šilumos tiekėjai, tiek NŠG reguliariai teikia ataskaitas komisijai, kuriose matyti, už
kokią kainą parduodama / perkama šiluma, jos kiekiai ir kt. Jeigu būtų nustatyta, kad
šilumos tiekėjai ar NŠG pažeidžia komisijos nustatytą tvarką, pastaroji inicijuotų atskirą
tyrimą.





Įvykdyti ir planuojami tinklų rekonstrukcijos projektai



Pasirašytos 9 sutartys dėl finansinės Europos Sąjungos 
(ES) Struktūrinių Fondų paramos AB „Kauno energija“ 

šilumos tinklų rekonstravimo projektams

Pagal šias sutartis Kaune šilumos tinklams atnaujinti 2017–2018
metais bus skirta iki 5,8 mln. eurų ES Struktūrinių Fondų
finansinės paramos. Bendra projektų vertė sudarys apie 14 mln.
eurų. Pagal numatomus vykdyti projektus bus rekonstruota
9661,5 m įvairių skersmenų (iki 900 mm) šilumos tiekimo
magistralinių vamzdynų Kaune.

2017 m. AB „Kauno energija“ planuoja rekonstruoti magistralinius
šilumos tiekimo tinklus Jotvingių g. Šilainiuose, Eigulių
mikrorajone, G. Landsbergio – Žemkalnio gatvėje, Kalniečių
mikrorajone, Pramonės prospekte, miesto centre, P. Lukšio
gatvėje bei Aukštųjų Šančių mikrorajone. Savanorių prospekte
pagal vieną iš pasirašytų finansinės paramos sutarčių projektas
jau įvykdytas.

Parama bus skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų
modernizavimas ir plėtra“.

Visiems įvykdytiems ir planuojamiems vykdyti tinklų rekonstrukcijos projektams reikėjo įvykdyti 12 rekonstravimo projektų pirkimų (iš
viso 15 projektinių dalių). Planuota pirkimų vertė – 21 356 000 Eur. Gautų pasiūlymų vertė sudarė apie 10 137 416 Eur (tik 47,5 proc.
nuo planuotos vertės). Sutaupymas – apie 11 218 584 Eur (52,5 proc.).









Šilumos tiekimo bendrovių šilumos kainų dedamosios 2015, 2016 ir 2017 m. kovo 
mėnesiais, ct/kWh su PVM. AB „Kauno energija“ tiekiamos šilumos kaina 2017 m. 
kovą yra 12,72 % mažesnė, nei 2016 m. kovą.

2015 m. kovas 2016 m. kovas 2017 m. kovas

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos informacija, http://www.regula.lt

http://www.regula.lt/






2016 m. veiklos pajamos, lyginant su 2015 m, padidėjo 2,1 ml. Eur (3,4 proc.). Pardavimų 
pajamos išaugo 454 tūkst. Eur (0,7 proc.)
Grynasis pelnas (neaudituotas) padidėjo 180 tūkst. Eur (4 proc.)



Ačiū už dėmesį


