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LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2015 m. 

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

• “Jurbarko šilumos tinklai”  

3. UAB “Litesko” filialai: 
• “Alytaus energija”  
• “Kelmės šiluma” 
• “Marijampolės šiluma” 
• “Palangos 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 “E energija” 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 96% centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje 
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1. UAB “Alfa Laval”; 

2. UAB “LOGSTOR”; 

3. UAB “Axis Technologies”; 

4. SIA “Grundfos Pumps Baltic” Lietuvos filialas; 

5. UAB “Fortum Heat Lietuva”; 

6. Lietuvos techninės izoliacijos įmonių asociacija 

7. VšĮ Technikos priežiūros tarnyba; 

8. AB “Vilniaus šilumos tinklai”; 

9. UAB “Gandras energoefektas”; 

10. UAB “NEP Pipe“; 

11.  UAB “ENG” 
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LŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonę ir 11 kitų įmonių, 
veikiančių šilumos ūkio sektoriuje 



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” 
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Kitos  šilumos tiekimo įmonės  
(ne LŠTA narės ) 



Nepriklausomi šilumos gamintojai  2015 m. į CŠT tinklą patiekė apie 
2424 GWh šilumos  (29 proc. bendrai į tinklą patiektos šilumos) 
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Eil. 
Nr.  

            NŠG pavadinimas Šilumos tiekimo  sistema Eil. Nr.              NŠG pavadinimas 
Šilumos tiekimo  

sistema 

1. UAB „Pramonės energija“ Vilniaus m. 19. AB „Panevėžio stiklas“ Panevėžio m. 
2. UAB „Technology projects“ Vilniaus m. 20. UAB „EKO TERMO” Pasvalio m.  
3. UAB „Aliejaus investicijų 

projektai“  
Vilniaus m. 21. UAB „Kurana“ Pasvalio m. 

4. UAB „GECO Kaunas“ Kauno m. 22. UAB „ENG“ Pasvalio m. 
5. UAB „Lorizon Energy“ Kauno m. 23. UAB „Roalsa“ Prienų r. 
6. UAB Kauno termofikacijos 

elektrinė 
Kauno m. 24. AB „Lifosa“ Kėdainių m. 

7. UAB „Pramonės energija“ Kauno m. 25. AB „Simega” Kupiškio m. 
8. UAB „Aldec General“ Kauno m. 26. UAB „Energijos parkas” Kairių mstl. 
9. UAB „Oneks Invest“ Kauno m. 27. UAB „Fonas“  Alytaus m. 

10. UAB „ENG“ Garliavos m. 28. UAB „Plungės bioenergija“ Plungės m. 
11. UAB “Ekoresursai” Domeikavos m. 29. AB „Lietuvos energijos 

gamyba“  
Elektrėnų m. 

12. UAB „Pramonės energija“ Klaipėdos m 30. UAB „Autoidėja“ Vievio m. 
13. UAB „Izobara“ Klaipėdos m. 31. UAB „Visagino linija“ Visagino m. 
14. AB „Klaipėdos baldai“ Klaipėdos m. 32.  UAB „Matuizų plytinė“ Matuizų kaimo 
15. UAB „Fortum Klaipėda“ Klaipėdos m. 33. UAB „GA Joniškis“ Joniškio m. 
16. UAB „Baltijos elektrinių 

investicijos“ 
Klaipėdos m. 34. UAB „Bio zona“ Telšių r. 

17. UAB „Geoterma“ Klaipėdos m. 35. UAB „Intergates“ Vievio m. 
18. AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos LEZ 36. UAB „Žemaitijos energija“ Telšių m. 

37 UAB „Ukmergės katilinė“ Ukmergės m. 
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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 



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 



Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM) 

dinamika (1996-2015) 
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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 



13 

Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje  
1996-2015 m.  



Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje 
(1997-2015) 
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Pirminio kuro sudėtis centralizuotai tiekiamos šilumos 
gamyboje Lietuvoje  

 

2004 2015 

Gamtinės 
dujos 
84% 

Biokuras  
10% 

Kitas kuras 
6% 





Šilumos kainos  
2016 m. gegužės mėn., ct/kWh su PVM 
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ŠT įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda vartotojams 

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

~ 82 mln. Eur 

VISO: kasmet vartotojai sutaupo 
104+38+86+82 = 310 mln. Eur  

2015 m. šilumos vartotojai už šilumą sumokėjo – apie 395 mln. Eur. 
Jeigu nebūtų įmonių investicijų į sąnaudų mažinimą, vartotojai būtų sumokėję – apie 700 mln. Eur, šilumos kaina siektų  apie 

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

Kasmetinis sutaupymas dėl 
geresnės vamzdynų kokybės  

~104 mln. Eur 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
efektyvesnės šilumos gamybos  

~38 mln. Eur 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
pigesnio kuro naudojimo  

~86 mln. Eur 



LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 

  

NUTARIMAS 

DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS 

PATVIRTINIMO 

2007 m. sausio 18 d. Nr. X-1046 

Vilnius 

VIII. NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGINIAI TIKSLAI 

<..> 13. Siekiant įgyvendinti strateginius ir plėtros tikslus bei įvertinant ankstesnėse 

(1994, 1999 ir 2002 m.) strategijose suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatus, 

nustatomi šie svarbiausi uždaviniai: 

 

        5) atnaujinti fiziškai ir morališkai susidėvėjusias elektrines, elektros energijos, 

gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo, centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kartu 

padidinant jų veiksmingumą ir patikimumą; <..> 

 



Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

  

NUTARIMAS 

DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO  

2008–2012 METŲ PLANO PATVIRTINIMO 

  

2007 m. gruodžio 27 d. Nr. 1442 

Vilnius 

NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2008–2012 METŲ PLANAS 

4.21 Priemonė:  

        Įrengti automatizuotus šilumos punktus pastatuose, panaikinti grupines 

šilumokaitines ir keisti esamus individualius šilumos punktus naujais 



Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

 NUTARIMAS 

DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO  

2008–2012 METŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 2007 m. gruodžio 27 d. Nr. 1442 

Vilnius 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva 

priemones vykdantys asmenys 

Priemonės vykdymo 

terminas, metai 
Lėšų poreikis, iš viso 

2008–2012 metais, 

tūkst. litų 

ESAMA PADĖTIS 

pradžia pabaiga 

1.3. Pastatyti antrąjį 35 MW elektrinės galios ir 33 MW šiluminės 

galios kombinuotojo ciklo bloką kogeneracinėje elektrinėje 
Panevėžyje 

akcinė bendrovė „Panevėžio energija“ 2009 2010 83000 ĮGYVENDINTA 

1.4. Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 30 MW šiluminės galios 

kombinuotojo ciklo bloką Alytuje 

uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2008 2011 55000 ĮGYVENDINTA 

1.5. Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 30 MW šiluminės galios 

kombinuotojo ciklo bloką Marijampolėje 

uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2010 2011 53000 ĮGYVENDINTA 

1.6. Pastatyti biokurą naudojančią 9 MW elektrinės galios ir 20 MW 

šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Šiauliuose 

akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2008 2009 60300 ĮGYVENDINTA 

1.7. Pastatyti biokurą naudojančią 2 MW elektrinės galios ir 8,5 MW 

šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Utenoje  

uždaroji akcinė bendrovė Utenos šilumos 

tinklai 

2008 2009 20000 ĮGYVENDINTA 

1.8. Pastatyti naujas kogeneracines elektrines (bendros 100 MW 
elektrinės galios) kitose vietovėse, turinčiose išplėtotas 

centralizuoto šilumos tiekimo (toliau vadinama – CŠT) sistemas  

šilumos tiekimo įmonės 2008 2012 500000 ĮGYVENDINTA 

1.10. Pastatyti 25 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios 

kogeneracinę elektrinę Klaipėdoje, naudojančią netinkamas 

perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas, 

taip pat biokurą ir organinį kurą 

akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“ 2008 2011 552200 ĮGYVENDINTA 

1.11. Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios 

kogeneracinę elektrinę Vilniuje, naudojančią netinkamas 

perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas 

uždaroji akcinė bendrovė Regioninė 

komunalinių atliekų deginimo gamykla 

2008 2011 547030 NEĮGYVENDINTA 

1.12. Pastatyti 15 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios 
kogeneracinę elektrinę Kaune, naudojančią netinkamas perdirbti 

energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas 

akcinė bendrovė „Kauno energija“ 2008 2011 491600 NEĮGYVENDINTA 

1.13. Įvertinus poreikius ir galimybes, pastatyti kogeneracines 

elektrines Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose miestuose, 

naudojančias netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias 
komunalines ir kitas atliekas  

savivaldybės, šilumos tiekimo įmonės 2012 2025 24600 NEĮGYVENDINTA 

1.14. Modernizuoti Vilniaus 2-ąją termofikacinę elektrinę (padidinti 

elektrinę galią) 

uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus 

energija“ 

2009 2012 425000 NEĮGYVENDINTA 

1.15. Pastatyti du bendros 326 MW elektrinės galios kombinuotojo 

ciklo blokus Kauno termofikacinėje elektrinėje 

uždaroji akcinė bendrovė Kauno 

termofikacinė elektrinė 

2008 2010 700000 NEĮGYVENDINTA 

1.16. Modernizuoti Petrašiūnų elektrinę (pritaikyti naudoti biokurą) akcinė bendrovė „Kauno energija“ 2009 2012 24800 ĮGYVENDINTA 

4.2. Rekonstruoti pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo 

sistemas  

pastatų savininkai ir savivaldybės 2008 2013 240000 NEĮGYVENDINTA 

 

Šilumos ūkio sektoriaus priemonės 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva 

priemones vykdantys asmenys 

Priemonės vykdymo 

terminas, metai 
Lėšų poreikis, iš viso 

2008–2012 metais, 

tūkst. litų 

ESAMA PADĖTIS 

pradžia pabaiga 

4.5. Pastatyti naujus ir rekonstruoti esamus 300 MW bendros 

šiluminės galios šilumos gamybos įrenginius, padidinti energijos 
gamybos efektyvumą 

šilumos tiekimo įmonės 2008 2012 430000 ĮGYVENDINTA 

4.6. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Vilniuje uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus 

energija“ 

2008 2012 105000 ĮGYVENDINAMA 

4.7. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Kaune   akcinė bendrovė „Kauno energija“ 2008 2012 100000 ĮGYVENDINAMA 
4.8. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Alytuje uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2008 2012 41596 ĮGYVENDINAMA 
4.9. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Marijampolėje uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2008 2012 45000 ĮGYVENDINAMA 
4.10. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Šiauliuose akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2008 2012 59120 ĮGYVENDINAMA 
4.11. Rekonstruoti ir plėsti akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ 

eksploatuojamus CŠT tinklus 

akcinė bendrovė „Panevėžio energija“ 2008 2012 88355 ĮGYVENDINAMA 

4.12. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Klaipėdoje  akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“ 2008 2012 52500 ĮGYVENDINAMA 
4.13. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Druskininkuose uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2008 2012 44500 ĮGYVENDINAMA 
4.14. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Palangoje uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2008 2012 37750 ĮGYVENDINAMA 
4.15. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Telšiuose uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2008 2012 14300 ĮGYVENDINAMA 
4.16. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Mažeikiuose uždaroji akcinė bendrovė Mažeikių šilumos 

tinklai 

2008 2012 13700 ĮGYVENDINAMA 

4.17. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Tauragėje  uždaroji akcinė bendrovė Tauragės šilumos 

tinklai 

2008 2012 14000 ĮGYVENDINAMA 

4.18. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Utenoje  uždaroji akcinė bendrovė Utenos šilumos 

tinklai 

2008 2012 16700 ĮGYVENDINAMA 

4.19. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus kitose šilumos tiekimo 
įmonėse 

šilumos tiekimo įmonės 2008 2012 730000 ĮGYVENDINAMA 

4.20. Rekonstruoti CŠT sistemas Kaune, panaikinti grupines 
šilumokaitines 

akcinė bendrovė „Kauno energija“ 2008 2009 11500 NEBAIGTA 

ĮGYVENDINTI 

4.21. Įrengti automatizuotus šilumos punktus pastatuose, panaikinti 

grupines šilumokaitines ir keisti esamus individualius 

šilumos punktus naujais 

šilumos tiekimo įmonės 2008 2012 280000 NEBAIGTA 

ĮGYVENDINTI 

5.2. Įdiegti aplinkos oro taršos mažinimo priemones šilumos tiekimo 

įmonėse 

šilumos tiekimo įmonės 2008 2012 50000  

5.3. Įdiegti dūmų valymo įrenginius statomose Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos kogeneracinėse elektrinėse, naudojančiose netinkamas 

perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas 

uždaroji akcinė bendrovė Regioninė 
komunalinių atliekų deginimo gamykla, 

akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, 

akcinė bendrovė „Kauno energija“ 

2009 2011 220000 NEĮGYVENDINTA 

5.4. Įdiegti oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemas Vilniaus, 

Kauno ir Mažeikių termofikacinėse elektrinėse 

uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus 

energija“, uždaroji akcinė bendrovė Kauno 
termofikacinė elektrinė, akcinė bendrovė 

„Mažeikių nafta“ 

2008 2012 420000  

5.5. Įdiegti oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemas šilumos 

tiekimo įmonių katilinėse ir elektrinėse 

šilumos tiekimo įmonės 2008 2012 595000  

6.1. Rekonstruoti esamus ir pastatyti naujus šilumos gamybos 

įrenginius, pritaikyti juos naudoti biokurą 

šilumos tiekimo įmonės ir savivaldybės 2008 2012 206000 ĮGYVENDINTA 



2 mln. Eur 

11 mln. EUr 

128 mln. EUR 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa (2010-2013)

Klimato kaitos specialiosioji programa lėšos (2011-2013)

2007-2013 m. ES struktūrinė parama

2007-2013 m. finansinė parama 

 Šilumos ūkio sektoriui 

2007-2013 m. ES SF: 

• 67 mln. Eur CŠT tinklams 

• 60 mln. Eur biokuro katilams 

ir biokogeneracijai 

• 1,1 mln. Eur efektyvumui 

(ekonomaizeriai) 

Projektai baigti įgyvendinti 

iki 2015-12-31 d  

Iš viso CŠT sektoriui skirta 141 mln. Eur paramos, 

t.sk. 127 mln.Eur ES SF parama 



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. 



Biokuro katilų suminė instaliuota šilumos galia tiekiama į CŠT 
sistemą/tinklą (2016 m. sausio 11 d.) 

Šiuo metu  CŠT sektoriuje veikia apie 1530 MW šiluminės galios biokuro katilų ir beveik  siekia bazinį šilumos 

apkrovimą (1700 MW) žiemos metu. 

CŠT įmonės 

šaltiniai

Nepriklausomi šilumos 

gamintojai 
Viso

MW MW MW
1 "Vilniaus energija" 74,7 105,4 180,1

2 "Kauno energija" BENDRAS 87,2 146,5 233,7

Kauno miestas 71,0 138,5 209,5

Kauno rajonas 16,2 8,0 24,2

Jurbarko ŠT 0,0 0,0 0,0

3 "Klaipėdos energija" 22,3 121,6 143,9

4 AB "Panevėžio energija" BENDRAS 101,6 51,1 152,7

Panevėžio mieste ir rajone 32,0 32,0

Kėdainių mieste ir rajone: 5,5 5,5

Rokiškio mieste ir rajone: 40,0 40,0

Pasvalio mieste ir rajone: 3,0 20,5 23,5

Kupiškio mieste ir rajone: 5,6 30,6 36,2

Zarasų mieste ir rajone: 15,6 15,6

5 UAB "Litesko" BENDRAS 119,7 27,5 147,2

"Alytaus energija" (Litesko) 18,8 15,0 33,8

"Druskininkų šiluma" (Litesko) 27,0 27,0

"Marijampolės šiluma" (Litesko) 32,9 32,9

"Marijampolės šiluma" Kazlų Rūdoje 3,0 3,0 6,0

"Palangos šiluma" (Litesko) 8,3 8,3

"Kelmės šiluma"(Litesko) 6,2 6,2

"Biržų šiluma" (Litesko) 10,1 10,1

"Vilkaviškio šiluma" (Litesko) 8,4 8,4

"Telšių šiluma" (Litesko) 5,0 9,5 14,5

6 "Šiaulių energija" 67,2 0,8 68,0

7 "Mažeikių šilumos tinklai" 58,7 58,7

8 "Jonavos šilumos tinklai" 25,3 25,3

9 "Utenos šilumos tinklai" 39,2 39,2

10 "Akmenės energija“ 7,7 7,7

11 "Anykščių šiluma" 7,1 7,1

Nr. CŠT įmonė/miestas
CŠT įmonės 

šaltiniai

Nepriklausomi šilumos 

gamintojai 
Viso

MW MW MW
12 "Birštono šiluma" 4,0 4,0

13 "Elektrėnų komunalinis ūkis" 40,8 40,8

14 "Fortum Joniškio energija" 3,1 4,3 7,4

15 "Fortum Švenčionių energija" 8,5 8,5

16 "Ignalinos šilumos tinklai" 18,1 18,1

17 "Kaišiadorių šiluma" 12,6 12,6

18 "Komunalinių paslaugų centras" 2,0 2,0

19 "Lazdijų šiluma" 9,7 9,7

20 "Molėtų šiluma" 11,7 11,7

21 "Pakruojo šiluma" 7,3 7,3

22 "Plungės šilumos tinklai" 13,8 30,7 44,5

23 "Prienų energija" Prienų rajonas 2,1 2,1

24 "Prienų šilumos tinklai" 7,5 7,5

25 "Prienų energija" Trakai 8,5 8,5

26 "Radviliškio šiluma" 35,9 35,9

27 "Raseinių šilumos tinklai" 27,4 27,4

28 "Šakių šilumos tinklai" 10,1 1,0 11,1
29 "Šalčininkų šilumos tinklai" 11,3 11,3
30 "Šilalės šilumos tinklai" 12,5 12,5

31 "Šilutės šilumos tinklai" 32,9 32,9

32 "Širvintų šiluma" 10,1 10,1

33 "Tauragės šilumos tinklai" 31,6 31,6

34 "Varėnos šiluma" 24,2 2,0 26,2

35 "Visagino energija" 21,0 1,5 22,5

36 "Kretingos šilumos tinklai" 22,9 22,9

37 "Ukmergės šiluma" 7,8 7,8

38 "Skuodo šiluma" 10,4 10,4

39 "Trakų šilumos tinklai" 1,8 1,8

40 "Rietavo komunalinis ūkis" 3,6 3,6

41 "Kazlų Rūdos šilumos tinklai" 9,6 9,6

993 533 1526

Nr. CŠT įmonė/miestas

Viso:



Esama situacija Lietuvos šilumos tiekimo 
įmonių šilumos gamybos šaltiniuose 

Didžiausias CŠT tinklo poreikis ~ 3000 MW (esami pajėgumai 2,5 karto viršija 

didžiausią CŠT sistemos poreikį); 

• „Rezervinio kuro ir įrenginių poreikio CŠT sistemoms 
technologinis ir ekonominis įvertinimas“ (I etapas, 
2015 m.) 

• “Šilumos tiekimo patikimumo (saugumo) vertinimo 
kriterijų, teisinio reglamentavimo ir atsakomybių 
paskirstymo parengimas” (II etapas, 2016 m.) 

LŠTA užsakymu atliekama studija: 



Šiluma centralizuotai tiekiama šilumos tinklais, kurių 

šiuo metu bendras ilgis siekia 2880 km (įskaitant 

nebalansinius tinklus (315 km)) 

Per 2003-2015 metų laikotarpį iš viso buvo įrengta naujų ir 

senų pakeistų naujais vamzdynais apie 825 km, t.y. ~29 % 

Tolesniam šilumos tiekimo tinklų modernizavimui ir plėtrai reiktų skatinti pažangias 

technologijas ir perimti teigiamą užsienio patirtį: 

• plačiau naudoti dvigubas izoliuotų vamzdžių sistemas viename apvalkale (atpigina ir 

pagreitina investicinius projektus) 

Problema: šis trasų įrengimo metodas nėra reglamentuotas ŠILUMOS TIEKIMO 

TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖSE ir DĖL ŠILUMOS TIEKIMO 

VAMZDYNUOSE PATIRIAMŲ ŠILUMOS NUOSTOLIŲ NUSTATYMO METODIKOJE. 

 



2014-2020 m. ES struktūrinė parama  
Šilumos ūkio sektoriui 

   
Iš viso CŠT sektoriui planuojama skirti  apie 330 mln. Eur. 

paramos 

233 mln. Eur 
Priemonei 

"Kogeneracinių 
elektrinių 

modernizavimas ir 
plėtra" 

(Vilniaus/Kauno 
didieji projektai) 

12 mln. Eur 
Priemonei 

„Nedidelės galios 
biokuro 

kogeneracijos 
skatinimas“ 

69,5 mln. Eur 
Priemonei 

„Šilumos tiekimo 
tinklų 

modernizavimas ir 
plėtra“ 

(planuojamos 2 
atskiros 

priemonės: 
modernizavimui ir 

plėtrai) 

15 mln. Eur 
Priemonei 

“Iškastinį kurą 
naudojančių 

katilinių 
modernizavimas“,  



• 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 



2 straipsnis. 

Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei kiekvienais metais 

savo veiklos metinėje ataskaitoje informuoti Seimą apie 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 

nuostatų įgyvendinimą, vykdant penkerių metų Nacionalinės 

energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo planą ir 

programas.  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 

N U T A R I M A S 

  

DĖL NACIONALINĖS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS 

PATVIRTINIMO 

  

2012 m. birželio 26 d. Nr. XI-2133 

Vilnius 
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II SKIRSNIS. ŠILUMA 
 

66. Viena didžiausių problemų šilumos sektoriuje – neefektyvus 

šilumos energijos vartojimas. Vidutinis metinis šilumos suvartojimas 

pastatuose Lietuvoje siekia 209 kWh/m2, t. y. daug daugiau negu 

Skandinavijos šalyse, kuriose per metus pastatams šildyti sunaudojama 

vidutiniškai 128 kWh/m2. Padidinus šilumos vartojimo efektyvumą, 

gyventojams gerokai sumažėtų mokesčių už šildymą našta ir kartu būtų 

sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai. 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 

N U T A R I M A S 

  

DĖL NACIONALINĖS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS 

PATVIRTINIMO 

  

2012 m. birželio 26 d. Nr. XI-2133 

Vilnius 



Šilumos suvartojimas per 

mėnesį daugiabučių namų ir 

kitų pastatų šildymui priklauso 

nuo tų pastatų būklės ir 

šildymo bei karšto vandens 

sistemų priežiūros kokybės 

Mokėjimai už šilumą skirtingų kategorijų 

daugiabučiuose (2015/2016 m. šildymo sezonas) 

vidutinė šilumos kaina: 6,2 Euro ct/kWh su PVM 

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.). 

Daugiabučių kategorijos 

2015/2016 m. šildymo sezonas (vidutinė šilumos 

kaina ~ 6,2 euro ct/kWh su PVM)  
 

 

Atitinkamos 

daugiabučių namų 

kategorijos dalis 

(proc.)  

Sunaudoja-

mas šilumos 

kiekis 1m2 

buto 

šildymui 

per mėnesį 

Sunaudojamas šilumos kiekis 

60 m2 ploto buto šildymui per 

mėnesį ir mokėjimai už šildymą 

I Daugiabučiai suvartojantys 

mažiausiai šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai) 

 

16 proc. 

 

 

~9 
kWh/m

2 

 

~540 kWh/60m
2 

(~33 Eur per mėn.) 

II Daugiabučiai suvartojantys mažai 

arba vidutiniškai šilumos (naujos 

statybos ir kiti kažkiek taupantys 

šilumą namai) 

7 proc. 

 
 

~15 
kWh/m

2
 

~900 kWh/60m
2 

(~56 Eur per mėn.) 

 

III Daugiabučiai suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos nerenovuoti 

namai) 

 

60 proc. 

 

~21 
kWh/m

2
 

~1260 kWh/60m
2 

(~78 Eurt per mėn.) 

 

IV Daugiabučiai suvartojantys labai 

daug šilumos (senos statybos, labai 

prastos šiluminės izoliacijos namai))  

17 proc. 

 

 

~35 
kWh/m

2
 

ir 

daugiau 

~2100 kWh/60m
2
  

(~130 Eur per mėn.) 

 

 

113 tūkst. butų  

0,323 mln. gyventojų 

0,08 mln. gyventojų 

46 tūkst. butų  

0,13 mln. gyventojų 

0,08 mln. gyventojų 

420 tūkst. butų  

1,20 mln. gyventojų 

0,08 mln. gyventojų 

121 tūkst. butų  

0,34 mln. gyventojų 

0,08 mln. gyventojų 



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. 



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

tiekiamos šilumos vartotojai 
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Vilniaus senamiestis aprūpinamas 
centralizuotai tiekiama šiluma 



ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo nuostatų (5, 7, 9, 
10, 11, 14 straipsnių) perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą vėluoja nuo 2014 
m. birželio 5 d. 

To pasekmė: 

Švaistomi gyventojų pinigai 

 
Kadangi skaičiuojama, kad 

baigus automatizuoti šilumos 

punktus ir subalansavus visas 

vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemas bei įrengus 

individualią apskaitą ir 

reguliavimą, šilumos būtų 

sutaupyta Lietuvoje apie 858 

GWh/metus, t.y. apie 50 mln. 

eurų per metus, bet... 



Siekiant sumažinti šilumos suvartojimą ~20-25 proc. būtina: 

 Vidaus šildymo sistemos subalansavimas; 

 Karšto vandens sistemos subalansavimas; 

 Termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų įrengimas 

 Individualios šilumos apskaitos kiekvienam butui 
įrengimas (šilumos kiekio dalikliai); 

 Išmanioji (Smart metering) vienalaikio rodmenų 
nuskaitymo  iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių 
butuose apskaita (pagal 2012/27/ES Efektyvumo 
direktyvos reikalavimus). 



UAB „Balterma ir Ko“ šildomas kvartas Vilniuje – iki 20 proc. 
didesnė šilumos kaina ir „miestas su kaminais“ 

UAB „Vilniaus energija“ šilumos kaina gegužės mėn. 

5,91 Eur ct/ kWh; 

UAB Balterma ir Ko“ – 7,50 Eur ct / kWh 



Vilniaus miestas 2010 m. sausio 25 d. 

(individualus šildymas) 

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 





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 


