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Dabartinė padėtis Lietuvoje
LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2014 m. balandžio 16 d.
1.
2.

UAB “Vilniaus energija”
AB “Kauno energija”:
•

3.

UAB “Litesko” filialai:
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

“Kėdainių šilumos tinklai”
“Rokiškio šilumos tinklai”
“Kupiškio šilumos tinklai”
“Pasvalio šilumos tinklai”
“Zarasų šilumo tinklai”

AB “Klaipėdos energija”
AB “Šiaulių energija”
UAB “Eenergija” filialai:
•
•
•

8.
9.
10.

“Alytaus energija”
“Kelmės šiluma”
“Marijampolės šiluma”
“Palangos šiluma”
“Telšių šiluma”
“Vilkaviškio šiluma”
“Druskininkų šiluma”
“Biržų šiluma”

AB “Panevėžio energija”
•
•
•
•
•

5.
6.
7.

“Jurbarko šilumos tinklai”

UAB “Prienų energija”
UAB “Prienų energija” Trakų padalinys
UAB “Akmenės energija”

AB “Jonavos šilumos tinklai”
UAB “Mažeikių šilumos tinklai”
UAB “Utenos šilumos tinklai”

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

UAB “Tauragės šilumos tinklai”
UAB “Šilutės šilumos tinklai”
UAB “Radviliškio šiluma”
UAB “Anykščių šiluma”
UAB “Raseinių šilumos tinklai”
UAB “Kaišiadorių šiluma”
UAB “Fortum Švenčionių energija”
UAB “Fortum Joniškio energija”
UAB “Ignalinos šilumos tinklai”
UAB “Plungės šilumos tinklai”
UAB “Pakruojo šiluma”
UAB “Šakių šilumos tinklai”
UAB “Šalčininkų šilumos tinklai”
UAB “Lazdijų šiluma”
UAB “Birštono šiluma”
UAB “Širvintų šiluma”
UAB “Molėtų šiluma”
UAB “Šilalės šilumos tinklai”
UAB “Elektrėnų komunalinis ūkis”
UAB “Varėnos šiluma”
UAB “Komunalinių paslaugų centras” (Kauno raj.)

LŠTA šilumos tiekimo įmonės pagamina virš 96% centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje
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LŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonę ir 11 kitų įmonių, veikiančių
šilumos ūkio sektoriuje
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 "Nepriklausomos Energijos Paslaugos“;

11. UAB “ENG”
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Dabartinė padėtis Lietuvoje
Šilumos tiekimo įmonės ne LŠTA narės 2014 m.
1. UAB “Kretingos šilumos tinklai”;

2. SĮ “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”
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Nepriklausomi šilumos gamintojai 2014 m.
(VKEKK duomenys)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

NŠG pavadinimas
UAB „Pramonės energija“
UAB „Technology projects“
UAB „Aliejaus investicijų projektai“
UAB „GECO Kaunas“
UAB „Lorizon Energy“
UAB Kauno termofikacijos elektrinė
UAB „Pramonės energija“
UAB „Aldec General“
UAB „Oneks Invest“
UAB „ENG“
UAB „Ekoresursai“
UAB „Pramonės energija“
UAB „Izobara“
AB „Klaipėdos baldai“
UAB „Fortum Klaipėda“
UAB „Baltijos elektrinių investicijos“
UAB „Geoterma“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klar Glass Lietuva“*
UAB „EKO TERMO“
UAB „Kurana“
UAB „ENG“
UAB „Roalsa“
AB „Lifosa“
AB „Simega“
UAB „Energijos parkas“
UAB „Fonas“
UAB „Plungės bioenergija“
AB „Lietuvos energijos gamyba“
UAB „Autoidėja“
UAB „Visagino linija“
UAB „Matuizų plytinė“
UAB „GA Joniškis“
UAB „Bio zona“

Šilumos tiekimo sistema
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.
Garliavos m.
Domeikavos m.
Klaipėdos m
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos LEZ
Panevėžio m.
Pasvalio m.
Pasvalio m.
Pasvalio m.
Prienų r.
Kėdainių m.
Kupiškio m.
Kairių mstl.
Alytaus m.
Plungės m.
Elektrėnų/Vievio miestų
Elektrėnų/Vievio miestų
Visagino m.
Matuizų kaimo
Joniškio m.
Telšių r.

Šilumos tiekėjas
UAB „Vilniaus energija“
UAB „Vilniaus energija“
UAB „Vilniaus energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
UAB „Miesto energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Panevėžio energija“
UAB „Prienų energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Šiaulių energija“
UAB „Litesko“ fil. „Alytaus energija“
UAB „Plungės šilumos tinklai“
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
VĮ „Visagino energija“
UAB „Varėnos šiluma“
UAB „Fortum Joniškis“
UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“

Kainodara
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
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Nepriklausomi šilumos gamintojai 2014 m. į CŠT tinklą patiekė apie 1996 GWh šilumos (23 proc. bendrai į tinklą patiektos šilumos)

LŠTA savo kasdieninėje veikloje bendradarbiauja su atstovais iš
valstybinių ir vyriausybinių įstaigų, savivaldybių, giminingų
asociacijų, vartotojų organizacijų, mokslo ir mokymo įstaigų,
konsultacinių bendrovių
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LR Prezidentūra
LR Seimas
LR Vyriausybė
Ūkio ministerija
Energetikos ministerija
Aplinkos ministerija
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Valstybinė energetikos inspekcija
VĮ Energetikos agentūra
Lietuvos statistikos departamentas

GIMININGOS ASOCIACIJOS:
•
Lietuvos savivaldybių asociacija
•
PET Lietuvos komitetas
•
Lietuvos energijos gamintojų asociacija
•
Lietuvos elektros energetikos asociacija
•
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
•
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
•
LITBIOMA
•
Lietuvos biodujų asociacija
•
LIŠTIA
•
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
•
Lietuvos miško savininkų asociacija
•
Lietuvos dujų asociacija
•
Lietuvos pramoninkų konfederacija
•
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija LKATA

MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS
•
Lietuvos energetikos institutas
•
Kauno technologijos universitetas
•
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
•
VšĮ Respublikinis energetikų mokymo
centras
•
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
VARTOTOJŲ ORGANIZACIJOS
•
Respublikiniai būsto ir valdymo priežiūros
rūmai
•
Buitinių vartotojų sąjunga
•
Lietuvos vartotojų asociacija
•
Lietuvos nacionalinė vartotojų konfederacija
•
Lietuvos vartotojų institutas
•
Asociacija "Lietuvos butų ūkis“
•
Nacionalinė pastatų administratorių
asociacija

KONSULTACINĖS BENDROVĖS:
•
UAB “Ekotermija”
•
UAB “COWI Baltic”
•
UAB “Terma Consult”
•
UAB „Teisingi energetikos sprendimai“
•
Lietuvos laisvosios rinkos institutas 6

Pagrindinės užsienio organizacijos

• Euroheat&Power (Tarptautinė centralizuotai tiekiamos šilumos,
vėsinimo ir kogeneracijos asociacija)
• EFIEES (Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų
Federacija)
• IEA (Tarptautinė energetikos agentūra)
• WEC (Pasaulio energetikos taryba)
• LSUA (Latvijos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių asociacija)
• EPHA (Estijos elektros ir šilumos asociacija )
• IGCP (Lenkijos šilumininkų valstybiniai rūmai)
• Dansk Fjernvarme (Danijos šilumos tiekėjų asociacija)
• DBDH (Danijos centralizuoto šilumos tiekimo taryba)
• TSCR (Čekijos šilumos tiekėjų asociacija)
• Energiateollisuus (Suomijos energetikos įmonių asociacija)
• Svensk Fjärrvärme (Švedijos šilumos tiekėjų asociacija)
• Rosteplo (Nekomercinė bendrovė „Rusijos šilumos tiekimas“);
• AGFW Vokietijos šilumos, vėsinimo ir kogeneracijos energijos
efektyvumo asociacija
• Kt.
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LŠTA yra Tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos
asociacijos Euroheat&Power narė (nuo 2001 metų)
(Nuotraukose : Europos šilumininkai Euroheat&Power surengtoje metinėje konferencijoje
(2012 m. balandžio 26-27 d., Kopenhagoje )

Lietuvos mokslininkų atliktos studijos ataskaitos apie šilumos ūkio
modernizavimą bei pervedant nuo iškastinio prie vietinio biokuro
įgyvendinant ES direktyvų nuostatas

Atliktos studijos 1996-2005
1996 m.
•
Šilumos tiekimo valdymo decentralizavimas (I ir II tomai) (Rengėjas:Lietuvos energetikos
institutas, Habil. dr. prof. M.Tamonis)
2001 m.
• Valstybinės ekonominės politikos, įgalinančios išvesti šalies ūkį iš finansinės krizės, pagrindimas
(Rengėjas: Lietuvos energetikos institutas habil. dr. prof. M.Tamonis)
2001-2004 m. LŠTA bendradarbiaujant su Danijos energetikos agentūra įgyvendino projektą, kurio
rėmuose buvo parengtos centralizuoto šilumos gaires ŠT įmonėms jų kasdieninėje veikloje:
• 1 Gairė "Šilumos ūkio planavimas”
• 2 Gairė "Centralizuotas šilumos tiekimas ir kogeneracija”
• 3 Gairė "Finansavimo šaltiniai”
• 4 Gairė "Santykiai su rinka”
• 5 Gairė "Šilumos kainodara. Centralizuotas šilumos tiekimas gyventojams”
2005 m. LŠTA užsakymu atliktos studijos:
• Energetikos politika: priemonės, galimybės ir kryptys´ (rengėjas Lietuvos laisvosios rinkos institutas)
• Pirminės energijos kuro diversifikacijos laipsnio įtaka Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo
sektoriaus techninei, ekonominei ir aplinkosauginei aplinkai (rengėjas UAB Ekomodus´)
• Šilumos ūkio sektoriaus teisės aktų tolesnis harmonizavimas ES teisės aktų nuostatų perkėlimas į
šalies teisę ir teisinio sureguliavimo klausimų analizė ir rekomendacijos (laikinas autorių kolektyvas
(vadovas Romualdas Škėma).
• Pastatų šildymo sistemų technologinio ir ekonominio įvertinimo studija (rengėjas Vilniaus Gedimino
technikos universitetas)
2005 m. Ūkio ministerijos užsakymu atlikta 14 studijų

Atliktos studijos 2006-2009
2006 m. Ūkio ministerijos užsakymu parengta 20 studijų, LŠTA užsakymu parengtos 4 studijos:
•
•
•
•

Ataskaita “Rengiamo Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo plano 2008-2012 m. Lietuvos
Respublikai konsultavimo paslaugos“
Studija „Klimato kaitos švelninimo politika energetikoje ir galimi post-Kioto įsipareigojimų iššūkiai Lietuvai“
Galimybių studija „Pelenų susidarančių šilumos tiekimo įmonėse, deginant medieną panaudojimas“
Studija „Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo ūkio apžvalga nuo 1990 iki 2007 m.“

2007 m. kitų organizacijų užsakymu parengtos 25 studijos, LŠTA užsakymu parengtos 2 studijos:
•
„Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo apžvalga 1990-2007“ (Rengėjas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija)
•
Studija „Pelenų, susidarančių šilumos tiekimo įmonėse deginant medieną, panaudojimas“ ataskaita
"Ekostrategija")

(UAB

2008 m. Ūkio ministerijos užsakymu parengta 6 studijos, LŠTA užsakymu parengtos 4 studijos :
•
•
•
•

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo lydinčiųjų teisės aktų, reglamentuojančių pastato šildymo ir karšto
vandens sistemos priežiūros tvarką ir šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles, analizė ir rekomendacijų
parengimas.
Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo lydinčiųjų teisės aktų, reglamentuojančių aprūpinimo šiluma ir karštu
vandeniu sistemų įrengimą, eksploatavimą ir administravimą, analizė ir rekomendacijų parengimas.
Centralizuoto šilumos tiekimo kainodaros metodinis tyrimas ir rekomendacijų jos tobulinimui parengimas.
Naujos redakcijos šilumos ūkio įstatymo tiekėjų ir vartotojų santykių koncepcinių priemonių ir nuostatų
harmonizavimo analizė ir rekomendacijos.

2009 m. LŠTA užsakymu atliktos 3 studijos:
• Biokogeneracijos skatinimo Lietuvoje įvertinimas ir pasiūlymai rėmimo bei kainodaros mechanizmų tobulinimui
(Rengėjas UAB "Ekotermija")
• Europos šalių CŠTvystimosi tendencijų ir perspektyvos analizė ir Lietuvos šilumos ūkio plėtros strateginių nuostatų
pagrindimas. (Rengėjas Dr. V. Kveselis)
• Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sistemose programos parengimas
(Rengėjas Lietuvos energijos konsultantų asociacija).

2009 m. LR energetikos ministerijos užsakymu atlikta studija:
• Šalies savivaldybėse esamų atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, hidroenergijos, saulės energijos, geoterminės
energijos) ir komunalinių atliekų panaudojimas energijai gaminti (Rengėjas Lietuvos energetikos institutas).

Atliktos studijos 2010-2013
2010 m. LŠTA užsakymu parengta 10 studijų, mokslo tiriamųjų darbų:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai ir lokalinės sąmatos pagal šildymo ir karšto vandens sistemų tipus
(Rengėjas UAB “Sistela")
Dėl kurą deginančio įrenginio galios nustatymo (Rengėjas LEKA)
Darbo užmokesčio įvertinimas centralizuoto šilumos tiekimo ilgalaikėje skatinamojoje kainodaroje (Rengėjas LEKA)
Dėl „mažiausių kaštų“ principo taikymo Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijoje (Rengėjas LEKA )
Dėl CŠT sektoriaus teisinių, ekonominių bei techninių rodiklių Lietuvoje ir kitose “pereinamosios” ekonomikos šalyse (Rengėjas LEKA)
Privatus ir viešas kapitalas Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje (Rengėjas LEKA)
Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje(Rengėjas LEKA)
Centralizuoto šilumos tiekimo įmonių valdymo problemos ir jų sprendimo būdai (Rengėjas LEKA)
Dėl atskiro buto atsijungimo nuo daugiabučio namo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos (Rengėjas LEKA)
Europos Komisijos išleistų ATL paskirstymą reglamentuojančių projektinių dokumentų apžvalga, vertinant galimą jų įtaką centralizuoto
šilumos tiekimo sektoriui (Rengėjas LEKA)

2011 m. LŠTA užsakymu parengta 7 studijos, mokslo tiriamieji darbai:
• Šilumos siurblio panaudojimo Alytaus daugiabučiame name analizė (Rengėjai: Dr. V.Šuksteris, UAB „Terma Consult“ , R. Jonynas (KTU)
•
Daugiabučio namo centralizuoto šilumos tiekimo alternatyvų analizė (Rengėjai: Dr. V.Šuksteris, UAB „Terma Consult“ , R. Jonynas (KTU)
•
2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių
sukūrimas (Rengėjai: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technoligijos universitetas, Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
•
Greitai įdiegiamos priemonės centralizuoto šildymo prieinamumui Lietuvoje gerinti (Rengėjas: Dr. Valdas Lukoševičius (LEKA))
•
Dėl ilgalaikės kainodaros ir "bazinių" šilumos kainų taikymo (Rengėjas Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
•
Dėl biokurą naudojančių įrenginių konkurencinės plėtros Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (Rengėjas LEKA)
•
Kietojo biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklės (Lietuvos energetikos institutas)

2012 m. LŠTA užsakymu parengta 6 studijos, mokslo tiriamieji darbai:
•
•
•
•
•
•

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainų Lietuvos savivaldybėse priežastingumo tyrimas (Rengėjai: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
Dėl atsisakymo centralizuotai tiekti karštą vandenį ne šildymo sezono metu (Rengėjai: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo Lietuvos energetikos įmonėse taisyklių projekto parengimas
(Rengėjai: Všį „Efektyvios energetikos centras")
TEISINGIAUSIA PRIEMONĖ RENOVACIJAI - PASKATA (pastatų modernizavimo galimybių išplėtimas) (Rengėjas: prof. V. Stankevičius)
Lietuvos Respublikos pereinamojo laikotarpio nacionalinis planas (Rengėjas: UAB "Termotechnika", vadovas doc. K.Buinevičius).

2013 m. LŠTA užsakymu atliktos 3 studijos, mokslo tiriamieji darbai:
•
•
•

Individualaus reguliavimo pranašumas, įdiegus šilumos punktus daugiaaukščio gyvenamojo namo butuose (Rengėjas: UAB "Terma
Consult")
Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir biokuro
panaudojimo plėtrai reikalingų Valstybės intervencijų pasiūlymai (Rengėjas: M. Nagevičius (LEKA))
Biokuro energetinę kokybę įtakojantys faktoriai (Rengėjas VšĮ "Efektyvios energetikos centras")

LRV, EM, FM, VKEKK ir LŠTA užsakymu atliktos studijos, mokslo
tiriamieji darbai per 2014 m.
1) Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos atnaujinimas
LR Vyriausybės užsakymu 2014 m. atliktas mokslo-tiriamasis darbas „Lietuvos energetikos sektoriaus perspektyvinės
plėtros analizė, atsižvelgiant į ES strategines iniciatyvas energetikos srityje“ (Rengėjas: Lietuvos energetikos
institutas)
2) Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2014-2020 m. programa (NŠŪPP)
LR energetikos ministerijos užsakymu 2014 m. pradžioje atliktas tyrimas „Lietuvos centralizuoto šilumos ūkio ir
atsinaujinančių išteklių energetikos sektorių analizė bei ateities perspektyvos vertinimas įgyvendinant energetikos
sektoriaus plėtros kryptys“ (Rengėjas: UAB „Civitta“)
LR energetikos ministerijos užsakymu 2014 m. pabaigoje atliktas “NŠŪPP strateginis pasekmių aplinkai vertinimas
(SPAV)“ (Rengėjas: UAB „Tesinigi energetikos sprendimai“.
3) Vilniaus ir Kauno miestų CŠT ūkio modernizavimo projektų pripažinimas valstybei svarbiais ekonominiais projektais
LR finansų ministerijos 2014 m. atlikta galimybių studija „Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio
modernizavimo, įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines,
projektų pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“
4) Dėl šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų investicijų grąžos ir eksploatavimo sąnaudų (ne)padengimo (LR
šilumos ūkio įstatymo nuostatų pakeitimai nuo 2011 m. lapkričio 1 d.)
Valstybinio audito 2014 m. ataskaita „Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra“ (Rengėjas: LR Valstybės
kontrolė)
5) ES Struktūrinė parama 2014-2020 m.
LR finansų ministerijos užsakymu 2014 m. atlikta „Viešosios infrastruktūros finansinių instrumentų ex-ante vertinimo
ataskaita“ (Rengėjas: Centrinė projektų valdymo agentūra ir Viešųjų investicijų plėtros agentūra)
6) LR Energetikos ministerijos užsakymu 2014 m. pradžioje atlikta studija “Didelio naudingumo kogeneracijos plėtros
2014-2021 m. galimybių vertinimas” (Rengėjas: UAB „Civitta“).
7) LR Energetikos ministerijos užsakymu 2014 m. pabaigoje parengta “Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių
plėtros (NAEIP) iki 2020 m. programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita (Rengėjas: UAB
„TAEM Urbanistai”).

LRV, EM, FM, VKEKK ir LŠTA užsakymu atliktos
studijos, mokslo tiriamieji darbai per 2014 m.
8) Šilumos paskirstymo taisyklių projektas
VKEKK užsakymu 2013 m. atlikta studija „ Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo
taisyklių bei šilumos paskirstymo metodų analizė ir tobulinimas “ (Rengėjas: UAB „Ekotermija“)
9) Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado projektas
VKEKK užsakymu 2014 m. pradžioje atlikta studija „ Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir
taikymo taisyklių bei šilumos paskirstymo metodų analizė ir tobulinimas “ (Rengėjas: GLIMSTEDT Bernotas
ir partneriai ir Ea Energy Analyses)
10) Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodikos projektas
VKEKK užsakymu 2013-2014 m. atlikta studija „ Technologinių šilumos energijos nuostolių normavimo šilumos
kainodaros tikslais analizė “ (Rengėjas: UAB „Ekotermija“)
11) ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisinę
sistemą (5, 7, 9, 10, 14 straipsnių įgyvendinimas)
•
LŠTA užsakymu 2014 m. atlikta studija „2012/12/ES Direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo
nuostatų įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje“. (Rengėjas: Dr.
Romanas Savickas)
•
EM užsakymu 2013 m. atlikta studija „Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos 2012/27/ES
direktyvos kontekste, sudarymas“. (Rengėjas: UAB “COWI Lietuva”)
12) Apyvartiniai taršos leidimai 2013-2020 m. planas (elektrai)
LŠTA užsakymu 2014 m. atlikta studija „ „Nacionalinio investicijų plano, pagal kurį diegiamos investicijos į
energetikos sektoriaus infrastruktūros tobulinimą ir aplinkai palankias technologijas 2013-2020 m.
laikotarpiui, 2013 m. įgyvendintų investicijų metinės ataskaitos parengimas“ (Rengėjas: UAB „Cowi
Lietuva“)
13) Dvinarės šilumos kainos taikymas
LŠTA užsakymu 2014 m. pabaigoje atlikta analizė „Dėl dvinarių šilumos kainų taikymo Lietuvos centralizuoto

Per 2014 m. priimti 252 teisės aktai, susiję su šilumos ūkiu
Nr.

Teisės akto pavadinimas

Patvirtinta

Paskelbta

1

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2014-01-14 LR aplinkos ministro
1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
įsakymas Nr. D1-32

TAR2014-01-21, Identifikacinis
kodas 2014-00382

2

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-810 „Dėl pramoninių ir komunalinių atliekų
2014-01-23 LR aplinkos ministro
biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią
įsakymas Nr. D1-59
dalį, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

TAR 2014-01-23, Identifikacinis
kodas 2014-00431

3

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl viešai skelbiamos
2014-01-27 VKEKK Nr. O3-27
informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ korektūros klaidos ištaisymo

TAR 2014-01-27, Identifikacinis
kodas 2014-00527

4

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 2014-01-27 LR ūkio ir vidaus reikalų
80/121 ,,Dėl energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
ministrų įsakymas Nr. 4-56 /1V-29

TAR 2014-01-28, Identifikacinis
kodas 2014-00637

5

Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d.
2014-01-30 Priešgaisrinės apsaugos
įsakymo Nr. 1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų
ir gelbėjimo departamento
valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų
direktoriaus įsakymas Nr. 1- 37
centrą, patvirtinimo“ pakeitimo

TAR 2014-01-31, Identifikacinis
kodas 2014-00847

6

Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas 2014-01-15 d. Aplinkos apsaugos
naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms agentūros direktoriaus įsakymas Nr.
įmonėms kontrolinio klausimyno patvirtinimo
AV-22

TAR 2014-02-05, Identifikacinis
kodas 2014-01075

7

Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų šilumos ir karšto vandens gamybai kontrolinio klausimyno patvirtinimo

2014-01-15 Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus įsakymas Nr.
AV-21

TAR 2014-02-05, Identifikacinis
kodas 2014-01077

8

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr.D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2014-02-05 LR aplinkos ministro
1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo
įsakymas Nr. D1-109

TAR 2014-02-06, Identifikacinis
kodas 2014-01149

9

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatos patvirtinimo

2014-02-07. LR aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-118

TAR 2014-02-10, Identifikacinis
kodas 2014-01330

<...>
245
246
247

<...>
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti
energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir
sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

<...>
2014-12-30 LR energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-333
2014-12-30 LR energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-334
2014-12-30 LR energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-343

<...>
Identifikacinis kodas 2014-21331
Identifikacinis kodas 2014-21339
Identifikacinis kodas 2014-21338

248

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „Dėl Informacijos, susijusios su 2014-12-30 LR energetikos ministro
energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
įsakymas Nr. 1-342

Identifikacinis kodas 2014-21336

249

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir 2014-12-30 LR energetikos ministro
vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. 1-339

Identifikacinis kodas 2014-21344

250

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl Energijos iš atsinaujinančių išteklių 2014-12-30 LR energetikos ministro
gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
įsakymas Nr. 1-346

Identifikacinis kodas 2014-21341

251
252

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1-52 „Dėl Informacijos apie vartotojams
parduodamų naftos produktų kainas teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl kompensacijos už rezervinę galią
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

2014-12-30 LR energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-338
2014-12-30 LR energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-336

Identifikacinis kodas 2014-21346
Identifikacinis kodas 2014-21353

2014 m. renginiai, konferencijos, seminarai
2014-01-16 Lietuvos energetikos institutas organizavo seminarą - diskusiją "Biokuro plėtros
perspektyva Lietuvoje – nauda ir grėsmės".
2014-01-24 LŠTA vyko metinis asociacijos narių susitikimas 2013 metų nuveiktiems ir 2014
metų numatomiems darbams aptarti.
2014-01-28 Suomijos nacionalinės šilumos tiekimo programos organizuota pažintinė išvyka
„SUOMIJOS ŠILDYMO TINKLŲ SAFARI“
2014-01-31 Tradicinė kasmetinė Respublikinė konferencija “Šilumos energetika ir
technologijos-2014”, KTU
2014-02-14 Kasmetinė racionalaus energijos vartojimo konferencija „ENERGETINIO
EFEKTYVUMO SPRENDIMAI - kelias verslo konkurencingumui“
2014-02-20 Diskusija dėl ES klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų 2020-2030 metais
2014-02-20 Lietuvos energetikos instituto organizuota vieša diskusija, skirta aptarti šilumos
ir elektros sektorių raidos alternatyvas, siūlomus centralizuoto šilumos tiekimo sistemų
funkcionavimo ir ES paramos skirstymo principus ir kitus tyrimų rezultatus.
2014-03-05 VKEKK seminaras „Neteisminis skundų ir ginčų nagrinėjimą energetikos
sektoriuje“
2014-03-06 LIETUVOS EKONOMIKOS KONFERENCIJA 2014
2014-03-27 AB „Kauno energija“ organizavo viešą diskusiją „Nacionaliniai šilumos ūkio
sektoriaus ypatumai, vertinant praktinį patyrimą bei prognozes“, Kaune (KTU)
2014-04-10 LŠTA dalyvavo 1-oje statybos ir interjero parodoje SUPERNAMAI, Vilniuje
2014-04-10 Lietuvos mokslų akademija, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas ir
Energetikos ekonomikos asociacija surengė konferenciją “LIETUVOS ENERGETIKA: AR
SUBALANSUOSIME EKONOMIKĄ, POLITIKĄ IR APLINKOSAUGĄ?”
2014-04-11 VGTU 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo „Mokslas - Lietuvos
ateitis“ teminė konferencija PASTATŲ INŽINERINĖS SISTEMOS
2014-04-17 Vieša paskaita MRU ,,Europos Sąjungos finansinė parama Lietuvos energetikos
sektoriui“ , Vilniuje
2014-04-25 Lietuvos ENERGETIKŲ DIENOS minėjimas

2014 m. renginiai, konferencijos, seminarai
2014-04-28 Euroheat & Power kasmetinė konferencija „60 metų istorijos apie
šilumą ir vėsinimą (60 years of Hot and Cool stories)“, kurios metu buvo
paminėta šios tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto
vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos
Euroheat & Power 60-ies veiklos metų jubiliejus, Briuselyje.
2014-05-08 9-oji tarptautinė konferencija "Elektros ir valdymo technologijos",
Kaune (KTU)
2014-05-08 UAB "Mano būstas" organizavo konferenciją "Efektyvus energetinių
resursų valdymas "ateities iššūkiai”
2014-05-12 Europos Biomasės Asociacijos (AEBIOM) konferencija „European
Bioenergy Conference“
2014-05-22 9-oji tarptautinė konferencija „APLINKOS INŽINERIJA“
2014-05-29 Lietuvos energetikos institutas organizavo 11-ąją doktorantų ir
jaunųjų mokslininkų konferenciją „Jaunoji energetika 2014“, Kaune
2014-06-27 AB „Klaipėdos energija“ paminėjo 85-ių metų veiklos jubiliejų
2014-08-28 Tarptautinė konferencija "Centralizuoto šilumos tiekimo dienos" ir
tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir
kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos
Euroheat&Power direktorių tarybos susirinkimas, Helsinkyje
2014-09-04 Seminaras – diskusija „Atsinaujinančius energijos išteklius
naudojančių elektrinių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo iki 2030
m. galimybių studijos pristatymas“ , Vilniuje“.

2014 m. renginiai, konferencijos, seminarai
2014-09-11 Danfoss seminaras - Naujo “Techninio žinyno šildymo sistemų modernizavimui”
pristatymas
2014-09-12 UAB „Gandras Energoefektas“ 25-ių metų jubiliejus
2014-09-25 Lietuvos mokslų akademijoje vyko seminaras – diskusija „KOKIOMIS SĄLYGOMIS
NAUJOS TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS GALĖS KONKURUOTI ATVIROJE BALTIJOS REGIONO
ELEKTROS RINKOJE“, Vilniuje
2014-10-01 Estijos ambasada organizavo apskrito stalo diskusiją: "Lietuvos energetinis saugumas:
realijos ir iššūkiai", Vilniuje
2014-10-16 6-oji Lietuvos energetikos konferenciją 2014, Vilniuje
2014-10-30 Seminaras – diskusija „SAULĖS ENERGETIKOS PLĖTRA EUROPOS SĄJUNGOJE IR
ATSIVERIANČIOS GALIMYBĖS LIETUVOJE“ “.
2014-10-30 UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos“ kartu su Lietuvos energetikos institutu
organizavo verslo ir mokslo forumą, kurio pagrindinė tema "Inovacijų ir mokslinių tyrimų bei
eksperimentinės plėtros rezultatų diegimas - NEP proveržio garantas
2014-11-04 Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA pristatė tarptautinę biomasės
energetikos konferenciją „Tarptautinė biomasės energetikos konferencija 2014. Technologijos.
Tendencijos. Sprendimai“!
2014-11-04 Lietuvos energetikos institutas organizuotas Seminaras „Saulės energijos panaudojimas
CŠT sistemose
2014-11-05 Europos miestų sąjungos asamblėja „Eurocities 2014“
Vilniaus m. Interaktyvus Faktinio Energijos Vartojimo žemėlapis Miunchene įvykusioje Europos
miestų sąjungos asamblėjoje „Eurocities 2014" projektas buvo paskelbtas geriausiu inovacijos
energetikoje kategorijoje.
2014-11-20 BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMAS 2014. LAISVĖ RINKAI!
2014-11-21 UAB "Mažeikių šilumos tinklai" paminėjo savo veiklos 40-ies metų jubiliejų.
2014-11-27 Seminaras - diskusija: „ŠIUOLAIKINĖS ENERGETIKOS PANORAMA: NAUJI TIKSLAI, NAUJI
IŠŠŪKIAI“.

Dauguma įmonių sėkmingai baigė arba tęsia
įgyvendinti kuro konversijos projektus
ŠT įmonės:
2014-02-01 d. UAB “Varėnos šiluma” modernizavo Varėnos katilinę (4 MW)
2014-07-08 UAB „Pakruojo šiluma“ rekonstruotos rajoninės katilinės atidarymas (4 MW) .
2014–07-24 UAB "Prienų energija" oficialiai atidarė naują biokuro katilinę Lentvario mieste (6MW).
2014-08-14 Šilutės rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant 10 MW galios vandens šildymo katilą, kūrenamą
biokuru ir biokuro sandėliavimo statinius
2014-09-17 AB „Panevėžio energija“ Rokiškio katilinės rekonstrukcijos projekto atidarymas (12,5 MW)
2014-10-01 UAB “Radviliškio šiluma” baigta biokuro granulių katilinė Raudondvaryje (2 katilai po 0,1 MW)
2014-10-01 UAB “Raseinių šilumos tinklai” modernizavo Raseinių miesto katilinė, įrengiant 5 MW biokuro katilą
2014-12-12 UAB “Kazlų Rūdos šilumos tinklai” atidarė katilinę (9,6 MW)
2015-01-16 rekonstruota AB "Šiaulių energija“ Pietinė katilinė, įrengiant 26 MW galios biokuro katilinę.
2015-01-20 AB „Kauno energija“ paleido net 62 MW naujų biokuro galių: rekonstruotoje „Inkaro“ katilinėje
pastatyti 2 po 8 MW galios VŠK su 4 MW galios kond. ekonomaizeriu., Petrašiūnų elektrinėje pastatyti 2 po 12
MW galios VŠK su 6 MW galios kond. ekonomaizeriu., „Šilko“ katilinėje 8 MW galios katilą su 4 MW galios
kond. ekonomaizeriu).
2015-01-23 AB “Klaipėdos energija” pagrindinėje uostamiesčio katilinėje sumontavo 16 MW galios du biokuro
katilus ir 3,8 MW galios dūmų kond. ekonomaizeriu.

Nepriklausomi šilumos gamintojai:
2014-02-01 UAB “GA Joniškis” įrengė biokuro katilinę Joniškyje (2 katilai po 2 MW ir 2 po 0,15 MW
galios sauso tipo dūmų ekonomaizeriai)
2014-04-01 UAB “Technology projects” nauja biokuro katilinė Vilniuje (48,5 MW)
2014-07-31 UAB „Pramonės energija“ oficialiai atidarė naują biokuro katilinę Petrašiūnuose (19,2 MW)
2014-08-30 UAB “Onex Invest” nauja biokuro katilinė Kaune (48,5 MW)
2014-08-30 UAB “Aldec General” naujo biokuro katilinė (KTE teritorijoje) (20 MW).
2014-10-28 UAB “Danpower Baltic” kogeneracinės elektrinės Kaune statybų pradžia (20 MWš/5 Mwe)
2014-10-28 UAB “Danpower Baltic” biokuro katilinės Vilniuje statybų pradžia (25 MW)
2015-01-22 UAB “Žemaitijos energija” Telšiuose pastatė bendrosios 9,5 MW galios biokuro katilinę

2014 m. įvyko 53 darbo grupių susitikimai šilumos ūkio įstatymo poįstatyminiams
aktams ir kitiems svarbiems klausimams aptarti, kurių metų buvo išanalizuota
per 600 naujų teisės aktų, jų projektų versijų, teikiamų pastabų pasiūlymų
paketų

Nuo 2002 m. jau įvyko 568 susitikimai
•Į

susitikimus kiekvieną penktadienį kviečiama apie 30 darbo grupės narių atstovų ir
energetikos ekspertų iš valstybės institucijų, vartotojų organizacijų, giminingų
asociacijų, mokslo įstaigų ,LŠTA įmonių atstovai ir kt.
• Posėdžių protokolai patalpinti LŠTA interneto svetainėje www.lsta.lt
20

2014 metais nuolat kiekvieną pirmadienį buvo
organizuojami energetikos ekspertų susitikimai

LŠTA patalpose toliau vyko energetikos sektoriaus
ekspertų susitikimai, kurių bendras pagrindinis
tikslas - aptarti ir išskirti prioritetines šilumos ūkio
sektoriaus problemas, kurias bendromis
pastangomis su šilumos įmonių specialistais, mokslo
institucijų ekspertais, valstybinių organizacijų
atstovais būtų galima išspręsti.
Nuo 2014 m. susitikimai organizuojami per
videokonferencijas. Viso per 2014 m. įvyko 52
susitikimai, kuriuose buvo svarstyta per 150
klausimų.

Šiuo metu asociaciją bei jos narius įvairiais šilumos ūkio klausimais
konsultuoja virš 50 energetikos ekspertų susibūrusių į Lietuvos
energijos konsultantų asociaciją. Šilumos ūkyje jie atlieka įvairius
mokslinius tiriamuosius darbus, galimybių studijas, rengia verslo
planus, specialiuosius šilumos ūkio planus, padeda įmonėms teikti
paraiškas ES struktūrinėm lėšom gauti ir atlieka detalius
projektavimo darbus.
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LŠTA ir Lietuvos šilumos tiekimo įmonės ypač
glaudžiai bendradarbiauja:
MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS:
• Lietuvos energetikos institutas
• Kauno technologijos universitetas
• Vilniaus Gedimino technikos universitetas

KONSULTACINĖS BENDROVĖS:
• UAB “Ekotermija”
• UAB “COWI Baltic”
• UAB “Terma Consult”
• UAB „Teisingi energetikos sprendimai“

Lietuvos mokslininkų atliktos studijos ataskaitos apie šilumos ūkio
modernizavimą bei pervedant nuo iškastinio prie vietinio biokuro
įgyvendinant ES direktyvų nuostatas

2013 m. studija “Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro
kainų prognozė,
biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas, ir biokuro
panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai”
Rengėjas: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija, darbo vadovas M.
Nagevičius

Žemės ūkio mokslininkai
Energetikos specialistai

METINIS BIOKURO POTENCIALAS
(namų ūkiuose, energetikos sektoriuje
ir kitose ūkio šakose)
Medienos biokuras

Lietuvoje biokuro
potencialas (2,2 mln.
t.n.e.) yra kur kas
didesnis nei
numatomas poreikis
(1,48 mln .t.n.e) 20202025 m.
Taigi, biokuro tikrai
UŽTEKS!

1 482 500 t.n.e.

Šiaudai

440 000 t.n.e.

Komunalinės atliekos

200 000 t.n.e.

Durpės

100 000 t.n.e.
Iš viso: 2 222 500 t.n.e.

Vietinių energijos išteklių metinis poreikis 2020-2025 m. (namų ūkiuose,
energetikos sektoriuje ir kitose ūkio šakose)
CŠT sektorius
CŠT
CŠT
šilumos
elektros
gamybai
gamybai

Medienos biokuras
Šiaudai
Komunalinės
atliekos
Durpės

Namų
ūkiuose

Kituose
sektoriuose

VISO

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

256 500

102 300

358 800

94 700

443 000

155 200

1 051 700

89 600

38 200

127 800

29 000

24 000

47 000

227 800

137 600

42 400

180 000

180 000

20 700

20 700

20 700
Iš viso

Viso

Kitose
elektrinėse ir
katilinėse

504 400

182 900

687 300

123 700

2013 m. siekė : 308 000 t.n.e.

467 000

202 200

1 480 200

ES direktyvų įgyvendinimas ir nuostatų perkėlimas į
Lietuvos teisinę sistemą
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Direktyva 2009/28/EB „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją" Lietuvai
nustatytas teisiškai privalomą tikslas, kad 2020 m. atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalis
bendrajame energijos suvartojime sudarytų ne mažiau kaip 23 proc.
Direktyva 2009/29/EB „Nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą",
ES valstybės įpareigotos 20 proc. sumažinti anglies dvideginio dujų išmetimus nei buvo 2005 m.
Pagrindinis būdas to siekti - tai atsinaujinančių energijos išteklių plėtra energetikoje;
Patvirtintas ATL 2013-2020 m. planas (šilumai ir elektrai)
Direktyva 2010/31/ES „Dėl pastatų energinio naudingumo". Iki 2020 m. energetinis efektyvumas
ES turi padidėti 20 procentų, t.y. numatyta, kad nuo 2020 m. pabaigos visi naujai pastatyti gyvenamieji
pastatai Europos Sąjungoje turės būti energetiškai efektyvūs
Direktyva 2010/75/ES „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)“. Vėliausiai TIPK
direktyvos reikalavimai turi būti įgyvendinti iki 2022 metų. Didžiosios elektrinės Vilniuje, Kaune ir
Mažeikiuose privalės reikalavimus įgyvendinti ne vėliau kaip 2016 m., nes joms jau buvo atidėtas
taršos reikalavimų įdiegimo terminas. 2015 m. pradžioje Sivilijoje bus baigtas rengti informacinis
dokumentas apie geriausiai prieinamus gamybos būdus/technologijas, skirtas dideliems kurą
deginantiems įrenginiams (pirmoji versija buvo išleista 2006 m).
Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (straipsniai 5, 7, 9, 10, 14):
iki š.m. birželio mėn. direktyvos nuostatų įgyvendinimas turėjo būti perkeltas į LR teisės aktus ir
pateikta EK, tačiau iki dabar nė vienas teisės aktas neparengtas. 2014 m. vasaros pabaigoje
Energetikos ministerija suformavo darbo grupę.
Direktyvos projektas dėl išmetamųjų teršalų ribinių verčių kurą deginantiems 1-50 MW
galingumo įrenginiams.
2015 m. pirmoje pusėje Europos Parlamentas patvirtins savo poziciją dėl Direktyvos nuostatų.
Prasidės diskusijos, derybos su Europos Parlamentu.

Informacinė ir švietėjiška veikla
Per 2014 metus LŠTA išplatino 18 pranešimų spaudai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2014-02-04 "Šilumininkai prognozuoja mažesnes sąskaitas nei 2013-ųjų sausį"
2014-03-03 "Šilumininkų prognozė – penktadaliu mažesnės nei prieš metus vasario sąskaitos"
2014-03-26 "LŠTA: prieštaraujame VIAP už elektrą didinimui 35 mln. Lt"
2014-04-03 "Prognozė: kovo sąskaitos už šildymą bus perpus mažesnės nei pernai"
2014-04-15 "Šilumininkai reikalauja informacijos apie šilumos ūkyje planuojamus pokyčius"
2014-04-22 "Informacija, kad šilumininkams leista prižiūrėti šilumos punktus, neatitinka tikrovės "
2014-05-05 "Šilumos tiekėjams primetama sutartis – dar labiau diskriminuojanti nei su „Gazprom“"
2014-07-17 „Kam naudinga vartotojų lėšomis kuriama konkurencijos imitacija, laiminama valstybės?“
2014-07-21 "Šilumos tiekėjai: Energetikos ministerijos siūlymas vartotojams atneštų 180 mln. litų
nuostolių"
2014-07-31 "Konkurencijos taryba: parama „Senukams“ pažeidžia konkurenciją elektros rinkoje"
2014-09-15 "Šilumininkai: „Artėjančio šildymo sezono kainos – neprognozuojamos“"
2014-09-24 „Šilumininkai prognozuoja nuo 8 iki 25 procentų mažesnę šilumos kainą“
2014-09-25 "Šilumininkai: „PVM lengvatos panaikinimas šilumos kainą didintų 11 procentų“"
2014-10-07 "LŠTA: dujų kainos vėl šovė į viršų"
2014-10-16 "Šilumininkai: permoka už dujas gyventojams privalo būti grąžinta dar šį šildymo sezoną"
2014-10-20 "Šilumininkai atsisako būti kaltinami dėl didesnių šilumos kainų"
2014-11-20 "A.Janukonis atsistatydina iš LŠTA Tarybos pirmininko pareigų"
2014-12-10 "Lapkritis: šilumos suvartojimas didesnis, kainos – mažesnės nei pernai"

Informacinė ir švietėjiška veikla
Per 2014 metus LŠTA išplatino 9 straipsniai pagrindinėje Lietuvos žiniasklaidoje
(Lietuvos rytas, Respublika, Lietuvos žinios, DELFI, Alfa ir kt.)

1. 2014 m. vasario 10 d. www.delfi.lt V. Stasiūnas. Kodėl su elektros ir dujų ūkiu nesusitvarkanti
valstybė gviešiasi šilumos?;
2. 2014 Nr. 3 (36) „Elektros erdvės“ „Biokuro naudojimas Lietuvos šilumos ūkyje. Nauda ir ateitis“;
3. 2014 m. balandžio 10 d. www.lrytas.lt V. Stasiūnas: „Kodėl šilumos ūkis įkvepia politikus melui?“;
4. 2014/4 „Mokslas ir technika“ „Už šildymą galima mokėti mažiau“;
5. 2014 m. balandžio 24 d. Respublikos dienraščio skiltis „Pastogė“ „Šilumos taupymas be didelių
investicijų – įmanomas“;
6. 2014 m. rugsėjo 23 d. www.delfi.lt V. Stasiūnas. Biokuro birža – lyg pažinčių svetainė su išankstiniais
įpareigojimais;
7. 2014/10 „Mokslas ir technika“ „Lietuvos šilumos ūkyje – biokuro ir modernizavimo kryptis“;
8. 2014/9 „Statyba ir architektūra“ „Iššūkis – priimti teisingą sprendimą“;
9. 2014/12 „Statyba ir architektūra“ „Kitais metais šilumos tiekimo įmonių laukia daug iššūkių“;

LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2014 m.

• Žurnalo “Šiluminė technika” leidyba

• Dalyvavimas diskusinės Žinių radijo
rengiamose laidose
• Išplatinti straipsniai pagrindinėje žiniasklaidoje:
2014 m. vasario 10 d. www.delfi.lt V. Stasiūnas. Kodėl su elektros ir dujų ūkiu nesusitvarkanti valstybė gviešiasi šilumos?;
2014 Nr. 3 (36) „Elektros erdvės“ „Biokuro naudojimas Lietuvos šilumos ūkyje. Nauda ir ateitis“;
2014 m. balandžio 10 d. www.lrytas.lt V. Stasiūnas: „Kodėl šilumos ūkis įkvepia politikus melui?“;
2014/4 „Mokslas ir technika“ „Už šildymą galima mokėti mažiau“;
2014 m. balandžio 24 d. Respublikos dienraščio skiltis „Pastogė“ „Šilumos taupymas be didelių investicijų – įmanomas“;
2014 m. rugsėjo 23 d. www.delfi.lt V. Stasiūnas. Biokuro birža – lyg pažinčių svetainė su išankstiniais įpareigojimais;
2014/10 „Mokslas ir technika“ „Lietuvos šilumos ūkyje – biokuro ir modernizavimo kryptis“;
2014/9 „Statyba ir architektūra“ „Iššūkis – priimti teisingą sprendimą“;
2014/12 „Statyba ir architektūra“ „Kitais metais šilumos tiekimo įmonių laukia daug iššūkių“;

• LŠTA prisidėjo prie šių leidinių rengimo:
- „Šilumos gamyba deginant kurą“ Leidinio autoriai - prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis ir
Dr. Valdas Lukoševičius.
- “Lietuvos energetika” V tomas
- UAB „Trys žvaigždutės“ rengiamo „Lietuvos energetikos leidinių katalogo“
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LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2014 m.

• LŠTA šilumos tiekimo įmonių
techninių-ekonominių rodiklių
apžvalga.

• LEI parengė kasmetinį Lietuvos
energetikos ūkio statistinių rodiklių
leidinį
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LŠTA visuomet vykdė ir skyrė daug darbo duomenų, informacijos rinkimui,
analizei ir viešai sklaidai apie centralizuotą šilumos ūkį
•

•

2013-02-28 d. (nutarimu Nr. O3-73) ir vėliau 2014-05-30
d. (nutarimu Nr. O3-153) Komisija, neatsižvelgdama į
LŠTA teiktas pastabas bei šilumos ūkio sektoriaus
mokslininkų, specialistų atskirą kreipimąsi, pakeitė
Šilumos kainų nustatymo metodikos 39.2.1 p. , kuriuo
uždraudė LŠTA nariams (ŠT įmonėms) jų mokamas
narystės įmokų sąnaudas priskirti būtinosiomis. VKEKK
nuomone, mūsų asociacijos veikla nėra reikšminga ir
vartotojams bei valstybės ir savivaldybių institucijoms
nereikalinga.
Dėl šio Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos (Komisijos) sprendimo, nuo 2014 m. LŠTA
statistinis leidinys „Šilumos tiekimo bendrovių ūkinės
veiklos apžvalga“ taip pat LŠTA užsakymu atliktos studijos,
mokslo tiriamieji darbai viešai nebeplatinami.

LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2014 m.
LŠTA atstovauja Lietuvos šilumos ūkio sektorių Europos Sąjungos erdvėje, kadangi nuo 2001 m.
yra Euroheat&Power (tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, šaldymo ir kombinuotos
šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija) pilnateise narė, o nuo 2007 m. Europos
Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos EFIEES narė. į

Pastoviai palaikomas bendradarbiavimas su Europos šalių organizacijomis ir aktyviai dalyvaujama
integracijos procesuose, bendruose tarptautiniuose projektuose. Teikiami duomenys užsienio
ekspertams apie dominančią Lietuvos šilumos ūkio padėtį.
Asociacija gautą užsienio informaciją platina elektroniniu paštu 6 gavėjų paketais, t.y. LR Seimo nariams,
savivaldybėms, LŠTA nariams, giminingoms organizacijoms bei žiniasklaidai (viso apie 2000 adresatų).

LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2014 m.
•

LŠTA internetiniame puslapyje
www.lsta.lt pateikiame Lietuvoje ir
pasaulyje įvykusių konferencijų,
seminarų medžiagą, kuri susijusi su
šilumos ūkiu

•

Taip pat internetiniame puslapyje
viešiname ir supažindiname su
aktualia informacija susijusia su
šilmos ūkio sektoriumi Lietuvoje
bei pasaulyje

Visą minėtą informaciją, susijusią su šilumos ūkio sektoriaus veikla, LŠTA vienu metu siunčia elektroniniu
paštu 6 gavėjų paketais, t.y. LR Seimo nariams, savivaldybėms, LŠTA nariams, giminingoms
33
organizacijoms bei žiniasklaidai (viso apie 2000 adresatų).

Parodos SUPERNAMAI metu (2014 m. balandžio
10 d.) buvo rodoma filmuota medžiaga, apie
šilumos ūkio padėtį, įmonių įgyvendinamus šilumos
gamybos šaltinių ir šilumos tiekimo tinklų
modernizavimo projektus, bei centralizuoto
šilumos tiekimo privalumus

Parodai buvo paruošta dalomoji
medžiaga
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Tarptautinis „INNO-HEAT“ projektas
„Inno-Heat-Innovation in District Heating“ – Naujovių
diegimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose Nr.
WTPB.02.02.00-92-009/10 – yra projektas, vykdomas
pagal Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą
2007–2013 m. ir dalinai finansuojamas iš Europos
regioninės plėtros fondo (ERPF).

Projekto tikslas – energijos efektyvumo, saugumo ir atsinaujinančių energijos išteklių didinimas centralizuoto
šilumos tiekimo sistemose.
Projekto pradžia – 2011 m. liepos 1 d., pabaiga – 2015 m. birželio 30 d.
Projekto pagrindiniai partneriai: Sustainable Businees Hub, European Spallation Source (ESS), Swedish
District Heating Association, District Heating Enterprise Ltd Gdynia, The Municipal Thermal Power Industry Ltd,
Chamber of Commerce Polish District Heating, Lithuanian District Heating Association, International Institute for
Industrial Environmental Economics at Lund University (IIIEE) at Lund University, The German Heat and Power
Association, The Swedish International Development Cooperation Agency.
Šiame tarptautiniame projekte iš Lietuvos taip pat dalyvauja UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ bei UAB „Šilutės
šilumos tinklai
Pasiekti projekto rezultatai - suorganizuoti du pažintiniai vizitai projekto partnerių šalyse (Švedijoje ir Lenkijoje),
atlikta techninę-ekonominę šilumos tiekimo įmonių-partnerių analizė, suorganizuoti šeši partnerių susitikimai
Švedijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

LŠTA veiksmai 2014 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje
(išsiųsta virš 60 raštų institucijoms) (1/5)
2014 m. sausio 10 d. LŠTA raštas Nr. 04 LR aplinkos ministerijai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M.
BALANDŽIO 12 D. NUTARIMO NR. 519 „DĖL VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO“.
2014 m. sausio 17 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 06 LR energetikos ministerijai „DĖL NACIONALINĖS ŠILUMOS ŪKIO
PLĖTROS 2014–2021 METŲ PROGRAMOS PROJEKTO“.
2014 m. sausio 28 d. LŠTA raštas Nr. 12 LR aplinkos ministerijai ir LR energetikos ministerijai „DĖL 2014-2020 M. ES
PARAMOS SKYRIMO PASTATŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ SUBALANSAVIMUI IR ŠILUMOS
APSKAITOS PRIETAISŲ BUTUOSE ĮRENGIMUI“
2014 m. sausio 28 d. LŠTA raštas Nr. 13 LR aplinkos ministerijai ir LR energetikos ministerijai „DĖL 2014-2020 M. ES
PARAMOS SKYRIMO ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ APLINKOS ORO TARŠOS MAŽINIMO
PRIEMONĖMS“.
2014 m. sausio 30 d. LŠTA raštas Nr. 16 LR Vyriausybei „LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL
LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-1244 IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 5, 12, 13, 36, 40, 41, 42,
57 IR 58 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO NR. XIIP-1245“ PROJEKTO“.
2014 m. sausio 31 d. LŠTA raštas Nr. 17 LR energetikos ministerijai „DĖL ES DIREKTYVOS 2012/12/ES „DĖL ENERGIJOS
VARTOJIMO EFEKTYVUMO“ NUOSTATŲ TINKAMO PERKELIMO Į LR NACIONALINIUS TEISĖS AKTUS“.
2014 m. vasario 4 d. LŠTA raštas Nr. 19 LR energetikos ministerijai „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ
ĮRENGIMO TAISYKLIŲ“.
2014 m. vasario 5 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 20 LR energetikos ministerijai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 25
STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-1173, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2
IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-1174“ PROJEKTO“.
2014 m. vasario 6 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 21 LR energetikos ministerijai „DĖL NACIONALINĖS ŠILUMOS ŪKIO
PLĖTROS 2014-2021 METŲ PROGRAMOS PROJEKTO“.
2014 m. vasario 7 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 22 LR energetikos ministerijai „DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO
ENERGETIKOS SEKTORIUI 2014-2020 M.“.
2014 m. vasario 7 d. LŠTA raštai Nr. 24 ir Nr. 25 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL ŠILUMOS KAINŲ
NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTO“.

LŠTA veiksmai 2013 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje
(išsiųsta virš 60 raštų institucijoms) (2/5)
2014 m. vasario 17 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas LR energetikos ministerijai „DĖL DIDELIO NAUDINGUMO KOGENERACIJOS PLĖTROS 20142021 METŲ GALIMYBIŲ VERTINIMO PROJEKTO“.
2014 m. vasario 25 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 36 LR Vyriausybei „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL
NACIONALINĖS ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS 2014-2021 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TEIKIMO“.
2014 m. vasario 27 d. LŠTA raštas LR aplinkos ministerijai „DĖL MEDIENOS KURO PELENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO PAKEITIMO PROJEKTO“.
2014 m. vasario 27 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 40 LR Vyriausybei ir LR energetikos ministerijai „DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL
LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR.
XIIP-1244 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 5, 12, 13, 36, 40, 41, 42, 57 IR 58 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-1245““.
2014 m. vasario 28 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 43 LR energetikos ministerijai „DĖL DIDELIO NAUDINGUMO KOGENERACIJOS PLĖTROS
2014-2021 METŲ GALIMYBIŲ VERTINIMO PROJEKTO“.
2014 m. kovo 3 d. LŠTA raštas Nr. 45 Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai,
Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai „DĖL BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSISKOLINIMO ŠILUMOS
TIEKIMO ĮMONĖMS“.
2014 m. kovo 4 d. LŠTA raštas Nr. 46 LR aplinkos ministerijai „DĖL GALIMYBĖS PASINAUDOTI DIREKTYVOJE 2010/75/ES NUMATYTOMIS
IŠIMTIMIS“.
2014 m. kovo 10 d. LŠTA raštas Nr. 50 LR aplinkos ministerijai, LR finansų ministerijai ir LR energetikos ministerijai „DĖL 2014 – 2020 M. ES
PARAMOS SKYRIMO“.
2014 m. kovo 12 d. LŠTA raštas Nr. 52 LR aplinkos ministerijai ir LR energetikos ministerijai „DĖL NAUJŲ EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMO SRITYJE PROJEKTŲ“.
2014 m. kovo 21 d. LŠTA raštas Nr. 54 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS
SĄLYGŲ SĄVADO PROJEKTO“.
2014 m. kovo 26 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 56 LR energetikos ministerijai ir LR Vyriausybei „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEItimo
2014 m. kovo 27 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 58 LR Vyriausybei „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL
NACIONALINĖS ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS 2014-2021 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TEIKIMO“.
2014 m. balandžio 2 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 60 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS
ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO, SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO IR SU APSKAITOS ATSKYRIMU SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO DERINIMO“.
2014 m. balandžio 3 d. LŠTA raštas Nr. 63 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS
PAKEITIMŲ PRAKTINIO ĮGYVENDINIMO“.
2014 m. balandžio 4 d. LŠTA raštas Nr. 65 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS
KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMO „DĖL ŠILUMOS PASKIRSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO IR NUTARIMO „DĖL ŠILUMOS
PASKIRSTYMO METODŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO DERINIMO“.
2014 m. balandžio 9 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 67 LR Vyriausybei, LR energetikos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės
komisijai „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO TAIKYMO“.
2014 m. balandžio 14 d. LŠTA raštas Nr. 71 LR Vyriausybei „DĖL NACIONALINĖS ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS
PROJEKTO“

LŠTA veiksmai 2013 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje
(išsiųsta virš 60 raštų institucijoms) (3/5)
2014 m. gegužės 8 d. LŠTA raštas Nr. 79 LR Seimo kontrolierių įstaigai, LR Vyriausybės kanceliarijai ir LR Energetikos ministerijai „DĖL
2014 M. BALANDŽIO 9 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROTOKOLINIO NUTARIMO IR NACIONALINĖS ŠILUMOS
ŪKIO PLĖTROS 2014- 2020 METAMS PROGRAMOS PROJEKTO PASKELBIMO“.
2014 m. gegužės 13 d. LŠTA raštas LR energetikos ministerijai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. KOVO 3 D.
NUTARIMO NR. 277 „DĖL ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR
ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“.
2014 m. gegužės 19 d. LŠTA raštas Nr. 82 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL KOMISIJOS NUTARIMO „DĖL
GAMTINIŲ DUJŲ PAŽANGIŲJŲ MATAVIMO SISTEMŲ ILGALAIKĖS TRUKMĖS IŠLAIDŲ IR NAUDOS RINKAI EKONOMINIO
VERTINIMO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO DERINIMO“.
2014 m. gegužės 20 d. LŠTA raštas Nr. 83 Viešųjų pirkimų tarnybai, LR Vyriausybės kanceliarijai, LR energetikos ministerijai, Valstybinei
kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARČIŲ SĄLYGŲ PASIKEITIMO“.
2014 m. gegužės 28 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kreipėsi Į VALSTYBINĘ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJĄ,
KITAS VALSTYBINES INSTITUCIJAS SIŪLYDAMA ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOJE ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ
DALYVAVIMO ASOCIACIJOSE, TIESIOGIAI SUSIJUSIOSE SU REGULIUOJAMU VERSLO VIENETU, SĄNAUDAS PRIPAŽINTI
PAGRĮSTOMIS IR TAIP UŽTIKRINTI ASOCIACIJOS IR VISŲ JOS NARIŲ DARBO TĘSTINUMĄ.
2014 m. gegužės 30 d. LŠTA raštas Nr. 87 LR Seimo Energetikos komisijos Pirmininkui Kęstučiui Daukšiui „DĖL NACIONALINĖS
ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS“.
2014 m. birželio 3 d. LŠTA raštas Nr. 88 LR energetikos ministerijai „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO
PROJEKTO DERINIMO“.
2014 m. birželio 11 d. LŠTA raštas Nr. 93 LR Vyriausybei, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, LR energetikos
ministerijai, AB „Lietuvos dujos“ „DĖL ŠILUMOS VARTOTOJŲ PERMOKOS UŽ GAMTINES DUJAS GRĄŽINIMO“.
2014 m. birželio 17 d. LŠTA raštas Nr. 96 Lietuvos energetikos institutui „DĖL LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO MOKSLINĖJE
DISKUSIJOJE „LIETUVOS ENERGETIKOS RAIDOS KRYPTYS IR NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS NUOSTATOS“
PATEIKTOS INFORMACIJOS“.
2014 m. birželio 23 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 97 LR Energetikos ministerijai, LR Vyriausybei, LR Seimo Antikorupcijos
komisijai, LR Seimo Energetikos komisijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, LR Konkurencijos tarybai „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ATSINAUJINAČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ELEKTROS ENERGIJAI
GAMINTI SKATINIMO KVOTŲ IR AUKCIONO REGIONŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO NR. 14-6820“.
.

LŠTA veiksmai 2013 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje
(išsiųsta virš 60 raštų institucijoms) (4/5)
2014 m. birželio 27 d. LŠTA raštas Nr. 99 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR
ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMO „DĖL ŠILUMOS PASKIRSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
DERINIMO“.
2014 m. liepos 9 d. LŠTA raštas Nr. 105 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMO
PASLAUGOS SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMO KRITERIJŲ ATSPINDĖJIMO TEISĖS AKTUOSE“.
2014 m. liepos 9 d. LŠTA raštas Nr. 106 LR Energetikos ministerijai, R Vyriausybei, LR Seimo ekonomikos komitetui, LR Seimo
energetikos komisijai, LR Konkurencijos tarybai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS
ĮSTATYMO NR. XI-1375 6,13,14,15,16 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO“
2014 m. liepos 10 d. LŠTA raštas Nr. 107 LR Vyriausybei, LR Energetikos ministerijai, LR Seimo Energetikos komisijai, LR Seimo
Antikorupcijos komisijai, LR Konkurencijos tarybai, LR Specialiųjų tyrimų tarnybai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 827 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
PROJEKTO“.
2014 m. liepos 11 d. LŠTA raštas Nr.108 LR finansų ministerijai, „Lietuvos energija“ UAB, AB „Lietuvos dujos“ „DĖL ŠILUMOS
VARTOTOJŲ PERMOKOS UŽ GAMTINES DUJAS GRĄŽINIMO“.
2014 m. liepos 16 d. LŠTA raštas Nr. 113 LR energetikos ministerijai, LR aplinkos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės
komisijai „DĖL APSIRŪPINIMO KARŠTU VANDENIU BŪDO BE KARŠTO VANDENS TIEKĖJO PASIRINKIMO TEISINIO
REGLAMENTAVIMO“.
2014 m. liepos 18 d. LŠTA raštas Nr. 114 LR energetikos ministerijai „|DĖL GARO IR VANDENS ŠILDYMO KATILŲ ĮRENGIMO IR
SAUGAUS EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO“.
2014 m. liepos 28 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 115 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL PALYGINAMŲJŲ
ŠILUMOS GAMYBOS KAINŲ“.
2014 m. rugpjūčio 4 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 119 LR Energetikos ministerijai, LR Prezidentūrai, LR Vyriausybei, LR
Teisingumo ministerijai, LR Seimo energetikos komisijai, LR Seimo antikorupcijos komisijai, LR Konkurencijos tarybai, LR Specialiųjų
tyrimų tarnybai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 4 D.NUTARIMO NR. 810 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ELEKTROS ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO KVOTŲ IR AUKCIONŲ REGIONŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO“.
2014 m. rugpjūčio 5 d. LŠTA raštas Nr. 120 LR Aplinkos ministerijai, LR Energetikos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai, LR Teisingumo ministerijai, LR Konkurencijos tarybai, LR Generalinei prokuratūrai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 127 „DĖL ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR
SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO PROJEKTO“.

LŠTA veiksmai 2013 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje
(išsiųsta virš 60 raštų institucijoms) (5/5)
2014 m. rugpjūčio 6 d. LŠTA raštas Nr. 121 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR
ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMO „DĖL ŠILUMOS PASKIRSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
DERINIMO“.
2014 m. rugpjūčio 12 d. LŠTA raštas Nr. 124 LR aplinkos ministrui K.Trečiokui „DĖL MEDIENOS KURO PELENŲ TVARKYMO“.
2014 m. rugpjūčio 20 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 128 LR Teisingumo ministerijai, LR Vyriausybės kanceliarijai, LR Energetikos
ministerijai „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO“.
2014 m. rugpjūčio 25 d. LŠTA raštas Nr. 129 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, LR Vyriausybei, LR energetikos
ministerijai, UAB „LitGas“, AB „Lietuvos dujos“, UAB „Dujotekana“, AB „Amber Grid“ „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KAINOS NUO 2015 METŲ“.
2014 m. rugpjūčio 1 d. LŠTA raštas Nr. 133 15min.lt redakcijai „DĖL TIKROVĖS NEATITINKANČIOS INFORMACIJOS PANEIGIMO“.
20104 m. spalio 3 d. LŠTA raštas Nr. 149 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL AB „LIETUVOS DUJOS“ GAMTINIŲ
DUJŲ KAINŲ NEBUITINIAMS VARTOTOJAMS, TAIKYTŲ NUO 2013 M. SAUSIO 1 D. IKI 2014 M. BALANDŽIO 30 D.“.
2014 m. spalio 9 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 151 LR Vyriausybei, LR Energetikos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai, Lietuvos energija, UAB, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, UAB „LITGAS“ „DĖL
PRIVALOMŲ GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO IŠ SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO APIMČIŲ.
2014 m. spalio 13 d. LŠTA raštas Nr. 154 LR Seimui, LR energetikos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
„DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO“.
2014 m. lapkričio 18 d. LŠTA raštas Nr. 75 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ
DUJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ 2015 METAMS IR DĖL AB „LIETUVOS DUJOS“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO KAINŲ
TVIRTINIMO‘.
2014 m. lapkričio 28 d. bendras LŠTA ir LEGA raštas Nr. 180 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL UAB „LIETUVOS
DUJŲ TIEKIMAS“ 2015-2016 M. TAIKOMOS GAMTINIŲ DUJŲ KAINODAROS NEBUITINIAMS VARTOTOJAMS TVARKOS
PROJEKTO“.
2014 m. gruodžio 5 d. LŠTA raštas Nr. 181 LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui, LR Seimo ekonomikos komitetui, LR Seimo
energetikos komisijai, LR Vyriausybei, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS
IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 2, 8, 9, 10, 191 STRAIPSNIŲ IR AŠTUNTOJO SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO“.
2014 m. gruodžio 11 d. LŠTA raštas Nr. 186 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL 2014 M. PROGNOZUOJAMŲ
ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ VEIKLOS DUOMENŲ TEIKIMO“.
2014 m. gruodžio 29 d. LŠTA raštas Nr. 193 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL UAB „LIETUVOS DUJŲ
TIEKIMAS“ 2015-2016 M. TAIKOMOS GAMTINIŲ DUJŲ KAINODAROS NEBUITINIAMS VARTOTOJAMS TVARKOS PROJEKTO“.

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
Lietuvos energetikų Garbės ženklo apdovanojimui:
• . Linas Samuolis - UAB „Vilniaus energija" prezidentas, LŠTA Tarybos narys
2. Ričardas Leckas - UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" generalinis direktorius
3. Algimantas Kleinas - VšĮ Technikos priežiūros tarnybos mokytojas ekspertas
4. Alvydas Pranckevičius - UAB „Vilniaus energija" Inžinierių tarnybos vadovas
5. Edvardas Tuomas - buvęs Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos direktorius,
energetikos ekspertas
6. Darius Čičinskas - UAB "AF Consult" generalinis direktorius

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Padėkos raštais:
Vladas Pauliukaitis - AB „Kauno energija" filialo „Jurbarko šilumos tinklai" Abonentų
tarnybos vadovas
2. Egidijus Preibys - AB „Klaipėdos energija" Gargždų šilumos tinklų rajono viršininkas
3. Antanas Morkvėnas - AB „Šiaulių energija" Pirkimų ir transporto tarnybos viršininkas
4. Evaldas Šapranauskas - AB „Panevėžio energija" Rokiškio ŠTR viršininko
pavaduotojas
5. Gintaras Lisauskas - AB „Jonavos šilumos tinklai" suvirintojas elektra
6. Feliksas Pocius - UAB „Raseinių šilumos tinklai", meistras
7. Loreta Griciūnienė - UAB „Šilutės šilumos tinklai" darbo saugos inžinierė - ekologė
8. Stasys Morkevičius - UAB „Šilutės šilumos tinklai" šiluminių punktų eksploatavimo ir
priežiūros, šilumos tinklų meistras
9. Juozas Strukčinskas - UAB „Šilutės šilumos tinklai" elektrošaltklavis
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Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
LR SEIMO PIRMININKO PADĖKOS RAŠTAI ĮTEIKTI:
1. Vytautas Valutis - AB "Klaipėdos energija" generalinis direktorius, LŠTA Tarybos narys
2. Antanas Skarbalius - AB „Jonavos šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotojas gamybai-technikai
3. Daiva Straupienė - AB „Klaipėdos energija" vyriausioji buhalterė
4. Vaidotas Mačiulis - UAB „Šilutės šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotojas
5. Daiva Staršelskienė - UAB „Raseinių šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotoja finansams - vyr.
buhalterė
6. Sigita Baktienė - UAB „Radviliškio šiluma" vyr. finansininkės pavaduotoja
7. Vidmantas Valiukas - AB „Šiaulių energija" Elektros ūkio tarnybos viršininkas
8. Egidijus Šimkus - UAB „Tauragės šilumos tinklai" šaltkalvis traktorininkas
9. Tomas Kazlauskas - UAB "Šiltas namas" direktorius
10. Kęstutis Kairys - Mažeikių miškų urėdijos Medienos ruosšos, prekybos ir tech inio padalinio
viršininkas

LR MINISTRO PIRMININKO PADĖKOS RAŠTAS
•1. Marijan Burinskij - UAB „Vilniaus energija" Technikos direktorius
2. Virgilijus Pavlavičius - AB „Šiaulių energija" technikos direktorius
3. Egidijus Baltramonaitis - AB „Klaipėdos energija" Energijos gamybos tarnybos viršininkas
4. Rimantas Andrijauskas - AB „Kauno energija" Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių
eksploatavimo tarnybos Šilumos tinklų eksploatavimo skyriaus vyresnysis inžinierius
5. Laimantas Meidus - UAB „Utenos šilumos tinklai" Technikos-strategijos skyriaus viršininkas
6. Liuda Ramanauskienė - UAB „Šilutės šilumos tinklai" vyriausioji buhalterė
7. Donatas Jasas - Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos komunikacijos direktorius, UAB
„Ekotermija" projektų vadovas

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
LR ENERGETIKOS MINISTRO PADĖKOS RAŠTAI ĮTEIKTI:
1. Žigintas Jokubauskas - AB „Kauno energija" gamybos departamento Techninės priežiūros
aptarnavimo tarnybos Elektros ir automatikos įrenginių priežiūros skyriaus vadovas
2. Žana Vilkinienė - AB „Šiaulių energija" chemijos laboratorijos viršininkė
3. Vidmantas Mykolas Petraitis - AB „Klaipėdos energija" veiklos patarnavimo centro vadovas
4. Pranas Kentra - UAB „Vilniaus energija" Chemijos tarnybos vadovas
5. Vitalija Sargūnienė - AB „Jonavos šilumos tinklai" techninės dokumentacijos inžinierė
6. Jonas Endrikis - UAB „Varėnos šiluma" gamybos ir technikos skyriaus vadovas
7. Eugenijus Kveselys - UAB „Raseinių šilumos tinklai" KMP ir elektrošaltkalvis
8. Petras Bagočiūnas - UAB „Šilutės šilumos tinklaI" vyresnysis katilų operatorius
9. Vytautas Mičiulis - UAB „Radviliškio šiluma" inžinierius-statybininkas
10. Danguolė Petrokienė - UAB „Šilalės šilumos tinklai" vyr.buhalterė
11. Dr. Feliksas Zinevičius - VšĮ „Kauno regioninė energetikos agentūra" direktorius, Lietuvos
Geotermijos Asociacijos pirmininkas

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
LŠTA Tarybos padėkos raštais:
1. . Liudmila Kruglik - UAB „Vilniaus energija" Chemijos ūkio eksploatacijos
tarnybos specialistė
2. Michailas Košarnyj - UAB „Vilniaus energija" E-3 ekslpoatacijos tarnybos
Katilų turbinų pamainos vadovas
3. Antanas Galvydis - AB „Kauno energija" Gamybos departamento Šilumos
tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Tinklo valdymo skyriaus inžinierius
4. Valerijus Galkinas - AB „Klaipėdos energija" Klaipėdos elektrinės turbinų
įrenginių inžinierius
5. Rita Raišutienė - AB „Klaipėdos energija" Ekonomikos ir personalo skyriaus
ekonomistė
6. Dana Gina Bulaukienė - AB „Klaipėdos energija" Investicijų valdymo
skyriaus inžinierė
7. Inga Sargūnienė - AB „Šiaulių energija" inžinierė-ekonomistė
8. Jonas Bieliauskas - AB „Šiaulių energija" pietinės katilinės įrengimų
remonto šaltkalvis
9. Edvinas Alfredas Malinauskas - AB „Panevėžio energija" Kėdainių šilumos
tinklų rajono vyresnysis vadybininkas
10. Saulius Užkurėlis - AB „Panevėžio energija" transporto tarnybos
vairuotojas
11. Birutė Vėžienė - UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" vyresn. priežiūros
technikė
12. Virginijus Pocius - UAB „Litesko" filialo „Telšių šiluma" specialistas
technikas
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Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
LŠTA Tarybos padėkos raštais:
13. Nijolė Misevičiūtė - UAB „Litesko" filialo „Telšių šiluma" Vyresn. klientų
vadybininkė
14. Danutė Garmuvienė - UAB „Litesko" filialo „Palangos šiluma" vyr. technikė
chemikė
15. Renatas Asadauskas - UAB „Litesko" filialo „Alytaus energija" katilinių
techninės grupės viršininkas
16. Vincas Aleknavičius - UAB „Litesko" filialo „Alytaus energija" elektrikas
17. Algis Daniušis - UAB „Mažeikių šilumos tinklai" materialinės-techninės
tarnybos mechanikas
18. Ramūnas Steponavičius - UAB „Mažeikių šilumos tinklai" šilumos tinklų
įrengimų remonto tarnybos vadovas
19. Irena Pikturnienė - UAB „Mažeikių šilumos tinklai" Vyriausioji ekonomistė
20. Antanas Šliaudaris - UAB „Mažeikių šilumos tinklai" Reivyčių, Viekšnių ir
rezervinės katilinių viršininkas
21. Algis Budrys - UAB „Utenos šilumos tinklai" Katilinių tarnybos pamainos
meistras-dispečeris
22. Ramūnas Baskutis - UAB „Utenos šilumos tinklai" Katilinių tarnybos
remonto paruošimo inžinierius
23. Robertas-Antanas Mikužis - UAB „Utenos šilumos tinklai" Elektros,
automatikos technikas
24. Vydmantas Jalnionis - UAB „Tauragės šilumos tinklai" Šilumos tinklų
aptarnavimo tarnybos šaltkalvis brigadininkas
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Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
LŠTA Tarybos padėkos raštais:
• 25. Povilas Sirvydas - UAB „Tauragės šilumos tinklai" Eičių katilinės
šaltkalvis brigadininkas
26. Edvardas Padūnis - UAB „Tauragės šilumos tinklai" Elektros ūkio
tarnybos elektrošaltkalvis
27. Vytautas Šukys - UAB „Tauragės šilumos tinklai" Beržės rajoninės
katilinės katilų mašinistas
28. Kęstutis Zudmonas - UAB „Raseinių šilumos tinklai" pamainos
vyr.operatorius
29. Sigitas Dukauskas - UAB „Raseinių šilumos tinklai" brigadininkas
30. Zigmas Bendoraitis - UAB „Raseinių šilumos tinklai" Ariogalos katilinės
operatorius
31. Virginijus Grigalavičius - UAB „Raseinių šilumos tinklai" Viduklės
katilinės meistras
32. Laimonas Simaitis - UAB „Radviliškio šiluma" informatikos specialistas
33. Giedrė Laukienė - UAB „Radviliškio šiluma" teisininkė
34. Dainius Stanislauskas - UAB „Radviliškio šiluma" elektrošaltkalvis
35. Petras Rožėnas - UAB „Radviliškio šiluma" šaltkalvis-suvirintojas
36. Petras Stūrys- UAB „Radviliškio šiluma" traktorininkas-šaltkalvis
37. Adolis Petraitis - UAB „Radviliškio šiluma" automatikos
elektrošaltkalvis

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
LŠTA Tarybos padėkos raštais:
•38. Aleksandras Cvilikas - UAB „Kaišiadorių šiluma" Kaišiadorių
katilinių meistras
39. Algis Frankonis - UAB „Kaišiadorių šiluma" vyr.operatorius
40. Juozas Kvederis - UAB „Lazdijų šiluma" katilinės operatorius
41. Asta Liutkienė - UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" šilumos tarnybos
vadovė
42. Vytautas Razutis - UAB „Šilutės šilumos tinklai" suvirintojas elektra
ir dujomis
43. Romanas Mišeikis - UAB „Šilutės šilumos tinklai" katilinių įrenginių
remonto šaltkalvis
44. Juozas Giedraitis - UAB „Šilutės šilumos tinklai" traktorininkas eskavatorininkas
45. Vida Lazauskienė - UAB "Šakių šilumos tinklai" vyriausioji buhalterė
46. Viktoras Stancelis - UAB „Šilalės šilumos tinklai" šilumos ūkio
meistras
47. Zigmas Šimašius - UAB „Šilalės šilumos tinklai" katilinių meistras

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
LIETUVOS ENERGIJOS GAMINTOJŲ ASOCIACIJOS
PADĖKOS RAŠTAI:

1. Raimonda Kiauzarienė - AB „Šiaulių energija"
buhalterė
2. Gintautas Bilevičius - AB „Šiaulių energija" Kuršėnų
šilumos tinklų tarnybos viršininkas
3. Alvydas Vildžius - AB „Panevėžio energija"
Elektrotechnikos tarnybos elektrošaltkalvis
4. Rolandas Sutkevičius - AB „Panevėžio energija"
Panevėžio rajoninės katilinės vyresnysis katilų - turbinų
operatorius.

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
2014 m. birželio 27 d. AB "Klaipėdos energija" paminėjo garbingą 85
metų veiklos jubiliejų, kuri savo veiklą pradėjo 1929 metų birželio 17
dieną.
Šventinio renginio metu buvo pagerbti ir apdovanoti įmonės darbuotojai, išsiskiriantys savo
iniciatyva, kūrybiškumu, sugebėjimu efektyviai dirbti, sąžiningumu ir pasišventimu savo
profesijai. Apdovanojimai įteikti:
LR ENERGETIKOS MINISTRO PADĖKOS RAŠTAS
Vytautui Valučiui - AB "Klaipėdos energija" generaliniam direktoriui
LR SEIMO PIRMININKO PADĖKOS RAŠTAS
Vytautui Petruliui - buvusiam ilgamečiui bendrovės direktoriui
PASAULIO ENERGETIKOS TARYBOS LIETUVOS KOMITETO PADĖKOS RAŠTAI
Vidmantui Vaicekauskui - AB "Klaipėdos energija" Šilumos apskaitos grupės vadovui
Aleksandrui Bazinovui - AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos šilumos tinklų rajono inžinieriui
LIETUVOS ŠILUMOS TIEJĖJŲ ASOCIACIJOS TARYBOS PADĖKOS RAŠTAI
Inai Ponomarenko - AB "Klaipėdos energija" Pardavimų apskaitos grupės vadovei
Mariui Petraičiui - AB "Klaipėdos energija" Energijos gamybos tarnybos viršininko
pavaduotojui
Mykolui Laimučiui Levinui - AB "Klaipėdos energija" dispečeriui
-

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
2014 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narė
uždaroji akcinė bendrovė "Gandras Energoefektas" paminėjo savo
veiklos 25-ių metų jubiliejų.
UAB "Gandras Energoefektas" buvo įkurta 1989 m. Visagine, vadovaujant generaliniam
direktoriui Dmitrij Podčernin ir vykdo savo veiklą Baltijos ir Rusijos šalių rinkose. Minėjimo
metu buvo apdovanoti įmonės darbuotojai:
LR MINISTRO PIRMININKO PADĖKOS RAŠTAS
Dmitrij Podčernin – UAB "Gandras Energoefektas" generaliniam direktoriui
PASALIO ENERGETIKOS TARYBOS LIETUVOS KOMITETOS PADĖKOS RAŠTAS
Vladimir Pucharev - UAB "Gandras Energoefektas" generalinio direktoriaus pavaduotojui
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOSTARYBOS PADĖKOS RAŠTAI
Alionai Mikulan - Energetinių-pramoninių įrenginių skyriaus vadovei
Jelenai Juferovai - Energetinių-pramoninių įrenginių skyriaus vadybininkei
Liudmilai Golubkovai - Energetinių-pramoninių įrenginių skyriaus vadybininkei
Andžejui Ivančin - vyr.mechanikui
Ruslanui Babičiui - projektų skyriaus vadovui

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
2014 m. lakpričio 21 d. UAB "Mažeikių šilumos tinklai" paminėjo savo
veiklos 40-ies metų jubiliejų.
Šventinio renginio metu buvo pagerbti ir apdovanoti įmonės darbuotojai, įteikiant jiems padėkos raštus:
LR MINISTRO PRIMININKO PADĖKOS RAŠTAI
Liudvikas Švarcas - Mažeikių katilinės viršininkas
Laimutis Satkūnas - Mažeikių katilinės pamainos dispečeris
Romusis Strigūnas - vyriausiasis energetikas
Jevgenijus Ignatjevas - UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“ valdybos pirmininkas
LR SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJO PADĖKOS RAŠTAI:
Algis Daniušis - mechanikas
Steponas Girta - Mažeikių katilinės pamainos dispečeris
Audrius Šemeta - Mažeikių katilinės viršininko pavaduotojas
Algirdas Trumpis - Profkomiteto pirmininkas
LIETUVOS ENERGETIKŲ GARBĖS ŽENKLAS
Justinas Reika - buvęs bendrovės direktorius, gamybinės-techninės tarnybos vadovo pavaduotojas, vyresnysis specialistas
PASAULIO ENERGETIKOS TARYBOS LIETUVOS KOMITETO PADĖKOS RAŠTAS
Valerijonas Norvaišas - buvęs Mažeikių katilinės pamainos dispečeris
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOSTARYBOS PADĖKOS RAŠTAI
Kazys Austys, biokuro svėrimo operatorius
Virgilijus Bučys, Mažeikių katilinės operatorius
Jonas Memys, Reivyčių katilinės operatorius
Nijolė Pociuvienė, buhalterė
Juozas Prielgauskas, traktorininkas-ekskavatorininkas
Kazimiera Trakinienė, cheminių analizių laborantė
Antanas Grakauskas, šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo ir remonto šaltkalvis

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
Kiti apdovanojimai:
2014 m. spalio 1 d. UAB “Šilutės šilumos tinklai“ direktorių Algiui Mykolui Šauliui 65
metų sukakties proga „Už ilgametį darbą energetikos srityje, iniciatyvumą, siekį
modernizuoti bendrovę, už jos nustatytų programų, projektų ir planų įgyvendinimą bei
aktyvią veiklą vystant centralizuotą šilumos tiekimą Lietuvoje“.
2014 m. gegužės 5 d. UAB „Radviliškio šiluma“ apskaitininkei Daną Butkienei už
ilgametį, nuoširdžiai ir sąžiningai atliekamą darbą bendrovėje.
2014 m. rugsėjo 12 d. UAB “Kaišiadorių šiluma“ direktoriui Gintautui Paulauskui 50-ies
metų jubiliejaus proga „Už sėkmingą vadovavimą įmonei, teisingus ir drąsius sprendimus
įgyvendinant įvairius projektus, patikimai tiekiant šilumą Kaišiadorių miesto ir aplinkinių
miestelių gyventojams, bei aktyvią veiklą vystant centralizuotą šilumos tiekimą Lietuvoje“
buvo įteiktas Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Padėkos raštas.

Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2013

Vidutinė metinė šilumos
~ 10000 GWh
gamyba Lietuvoje
Bendra instaliuota šilumos
~ 8700 MW
šaltinių šiluminė galia 2011 m.
2011 m. didžiausia
~ 3230 MW
pareikalauta apkrova šilumos
šaltiniuose
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Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams
Vilniaus m. šilumos tiekimo schema

Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams
Kauno m. šilumos tiekimo schema
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Šiluma centralizuotai tiekiama šilumos tinklais, kurių šiuo
metu bendras ilgis siekia 2880 km

Per nepriklausomybės laikotarpį (1991-2014 m.) iš viso
buvo įrengta naujų ir senų pakeistų naujais
vamzdynais apie 650 km, t.y. ~22,3 %

Lietuvos miesto ar gyvenvietės centralizuoto
šilumos tiekimo schema
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ŠILUMOS TIEKIMO BENDROVIŲ 2014 m.
ūkinės veiklos apžvalga
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Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai
Grupė
pagal
šilumos
gamybą

5 GWh ir
daugiau

Iš viso:
Iki 5 GWh

Pogrupis
pagal šilumos
gamybą

Kiekis,
vnt.

Pagaminta
šilumos
GWh/metus

>150

10

7292

7743

3048

39

90 – iki 150

2

253

205

69

34

50 – iki 90

8

601

620

208

34

25 – iki 50

19

687

712

182

26

5 – iki 25

48

588

510

176

35

5

94

10300

8600

3683

38

<5

263

272

371

357

~10000,0
GWh

8971

Iš viso:

Instaliuota
galia,
MW

Pasiekta
galia,
MW

Panaudota
instaliuotos
galios dalis, %

Nėra duomenų
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Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai
2006

2007

2008¹

2009²

2010²

2011²

2012²

2013

2014

Patiekta į tinklą šilumos
(tūkst. MWh)

10393

9669,6

9603,2

9267,3

9803,5

8796,4

9010,6

9008

8534

Patiekta šilumos
vartotojams (tūkst.
MWh)

8545

7957,6

7947,8

7748,9

8173,9

7289,0

7522,3

7514

6970

Vidutinė sąlyginio kuro
kaina (Lt/t.n.e)

602,1

809,9

1293,2

1089,7

1135,8

1345,6

1532,0

1459

n.d.

Lyginamosios kuro
sąnaudos (kg.n.e./MWh)

98,3

98,7

99,0

97,7

97,6

94,4

93,6

92,1

91,5

Vidutinė šilumos kaina
(Lt/MWh) be PVM

119,7

138,0

177,2

218,9

207,3

231,9

264,5

249,2

223,2

Bendrasis pelnas
(įskaitant karšto
vandens tiekimą) (mln.
Lt )

-26,0

-110,0

-233,0

33,0**

24**

-40**

19**

20**

n.d

Sutartinio kuro
sąnaudos šilumos
gamybai (t.n.e)

1 024
607

944
266

886
966

883294

934509

813058

825881

831004

765427

Biokuro dalis bendroje
kuro struktūroje (%)

14,0

16,2

17,7

19,3

19,3

22,4

27,2

34,4

47,7
biokuras ir
vietinis
kuras

Šilumos vartotojų
skaičius (vnt.)

609
292

621
173

627
866

638566

646236

653520

657818

672975

687000

¹- Duomenys pateikti įvertinus ir kitų šilumos tiekimo įmonių rezultatus (ne LŠTA narių)
²- Duomenys tik LŠTA narių
** - Pelnas (nuostolis) iš šilumos ir karšto vandens verslo be kompensacijos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM) dinamika (19962014)
300

264,5
250,0

250
231,9

223,2

218,9
207,7
Lt/MWh

200
177,7

150

138,2

106,2

100

109,1 111,6 114,9

119,7
116,5 115,1
113,5 112,5

74,9

50
1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
metai

Lt/MWh be PVM
320,00
310,00
300,00
290,00
280,00
270,00
260,00
250,00
240,00
230,00
220,00
210,00
200,00
190,00
180,00
170,00
160,00
150,00
140,00
UAB "Utenos šilumos tinklai"
UAB "Raseinių šilumos tinklai"
UAB "Širvintų šiluma"
UAB "Molėtų šiluma"
UAB "Tauragės šilumos tinklai"
UAB "Varėnos šiluma"
UAB "Ignalinos šilumos tinklai"
UAB "Šilalės šilumos tinklai"
UAB "Radviliškio šiluma"
AB "Panevėžio energija"
UAB "Šilutės šilumos tinklai"
AB "Šiaulių energija"
UAB "Plungės šilumos tinklai"
UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
UAB "Birštono šiluma"
AB "Jonavos šilumos tinklai"
UAB "Fortum Švenčionių…
AB "Klaipėdos energija"
UAB "Kaišiadorių šiluma"
VĮ "Visagino energija"
UAB "Elektrėnų komunalinis…
AB "Kauno energija"
UAB "Vilniaus energija"
UAB „Akmenės energija“
UAB "Šakių šilumos tinklai"
UAB "Litesko"
UAB "Pakruojo šiluma"
UAB "Komunalinių paslaugų…
UAB "Anykščių šiluma"
UAB "Skuodo šiluma"
UAB " Šalčininkų šilumos tinklai"
UAB "Prienų energija" Trakai
UAB "Prienų energija" Prienų…

Vidutinė šilumos kaina be PVM, 2014 m.

223,2

Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001-2014 m.

800000
700000

600000

523723 544630

572867 584255

609292

653520 657818
622134 627866 638566 646236

672975 687055

500000 477462
400000
300000

142297 123628 119518 129687 100371 101308
114315 120670
114913
(27,17%) (22,70%)(20,86%)(22,19%)(16,47%) (16,27%) 93888 105455 (17,69%) (18,46%)
200000 (24,06%)
(14,95%) (16,51%)

114077 111944 102198
(17,34%) (16,4%) 14,8%

100000
0

2001

2002

2003

2004

2005

Bendras vartotojų skaičius

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Įsiskolinusių vartotojų skaičius
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Šilumos gamybos struktūra LŠTA
įmonėse, 2014 m.

Pirkta energija;
2495,0; 29%

Kogeneracinės
elektrinės/
įrenginiai; 2942,0;
35%

Katilinės; 3097,0;
36%
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Šilumos balansas (1996-2014)
2014 m. į tinklą patiekta 5,7 proc. mažiau šilumos nei 2013 m.
16
15

15,20

14

Patiekta į tinklą

Pateikta vartotojams

13
12,34

TWh

12

11,30

11
10
9
8
7

10,70 10,63

10,19

10,44

10,30

10,11

10,24

10,39
9,67

8,89

8,16
8,25
7,54

8,24

8,31

9,60

9,80
9,27

8,14

8,13

8,55

7,96

9,01
8,80

9,01
8,50

7,95

8,17
7,75

7,52
7,29

7,51
6,97

6

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

65

Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose, %
35,0

32,3

30,0

%

26,5
23,7

25,0

22,5

21,4

21,0

20,0

19,6
17,5

17,3

16,7

15,7

15,7

2009

2010

16,6

16,1

15,75

16,4

2011

2012

2013

2014

15,0

10,0
1996

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Santykinį šilumos nuostolių padidėjimą 2014 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.

Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje
1996-2014 m.

103,0

101,70

102,0
101,0

100,0

kg n.e./MWh

99,0
98,0

100,19 100,20

100,07

99,60 99,30

99,10
98,30

98,70

98,99
97,70
97,60

97,0
96,0
95,0
94,0

94,38
93,61

93,0
92,0

92,12
91,50

91,0
90,0
1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

67

Kuro sąnaudų dinamika 1997-2014 m.
90,0

83,6

82,3

80,1
80,0

81,7

79,6

77,6

75,5

77,0

74,4

73,7

72,0

73,1

70,0 68,5

68,2
61,0

59,1

60,0

52,5
49,2
47,7

50,0
44,1
38,1

%

40,0

33,4
30,0

27,3

27,2
22,7

22,4
18,7

17,2

20,0

17,7
9,7

10,0

1,2 3,0

2,01,5 2,00,8

2,0
0,6

4,0
1,3

5,0
0,8

7,2 5,6
0,8

0,8

4,6

4,4

4,2

2,1

19,3

5,4

4,6

16,2

14,0

12,0

10,0

19,3

2,0

4,1

1,5

1,2

1,7

3,4 2,6
1,7 2,7 1,8 2,81,7 2,2
0,5

0,0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gamtinės dujos
Mazutas
Biokuras ir vietiniai (durpės, komunalinės atliekos ir kt.) ištekliai
Kitas kuras

2011

2012

2013

2014

68

Kuro sąnaudos pagal rūšį 2014 m.

Kitas kuras
0,5%

Gamtinės dujos
49,2%

Biokuras ir vietiniai
(durpės, komunalinės
atliekos ir kt.) ištekliai
47,7%
Mazutas
2,6%
- Mediena ir jos atliekos - 334321 t.n.e (44 proc.)
- Šiaudai - 2098 t.n.e (0,3proc.)
- Biodujos - 5893 t.n.e (0,8 proc.)
- Komunalinės atliekos - 17574 t.n.e (2,3 proc.)
- Geoterminė energija - 3423 t.n.e (0,3 proc.)
- Durpės - 744 t.n.e (0,1 proc.)
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ŠT įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda vartotojams
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Šilumos nuostoliai tinkluose
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Lyginamosios kuro sanaudos CŠT sektoruje
1996

2011
2013

0
Biokuro panaudojimas šilumos gamybai CŠT
sektoriuje
1996

Kasmetinis sutaupymas dėl
geresnės vamzdynų kokybės

~360 mln. Lt

Kasmetinis sutaupymas dėl
efektyvesnės šilumos gamybos

~130 mln. Lt

2011
2013

Kasmetinis sutaupymas dėl
pigesnio kuro naudojimo

~300 mln. Lt

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

~ 280 mln. Lt
VISO: kasmet vartotojai sutaupo
360+130+300+280 = 1070 mln. Lt
2013 m. šilumos vartotojai už šilumą sumokėjo – apie 1,87 mlrd. Lt.
Jeigu nebūtų įmonių investicijų į sąnaudų mažinimą, vartotojai būtų sumokėję – apie 2,94 mlrd. Lt, šilumos kaina siektų apie
39 ct/kWh be PVM (2013 m. vidutinė kaina buvo 25 ct/kWh be PVM)
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2007-2013 m. finansinė parama
Šilumos ūkio sektoriui

2014-2020 m. ES struktūrinė parama
Šilumos ūkio sektoriui

Iš viso CŠT sektoriui skirta 484 mln. Lt paramos,
t.sk. 440 mln.Lt ES SF parama

Iš viso CŠT sektoriui planuojama skirti 1,29 mlrd.
Lt paramos

2007-2013 m. ES SF:
• 230 mln. Lt CŠT tinklams
• 206 mln. Lt biokuro katilams
ir biokogeneracijai
• 4 mln. Lt efektyvumui
(ekonomaizeriai)
Projektai bus baigti
įgyvendinti iki 2015-12-31 d

t.sk. 1,05 mlrd Lt.:
Biokogeneracijai ir
biokatilinėms

7 mln. Lt
37 mln. Lt

440 mln. Lt

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa (20102013)
Klimato kaitos specialiosioji programa lėšos (2011-2013)
2007-2013 m. ES struktūrinė parama

2007-2013 m. ES SF Biokuro katilai ir biokogeneracija:
• Iki 2013 m. pabaigos baigta projektų už 110 mln. Lt paramos ,
• per 2014/2015 m. bus įgyvendinti projektai kuriems skirta 96 mln.
Lt paramos

t.sk. 0,05 mlrd
biokuro logistikai;
senų biokuro
katilų keitimas

Kasmet augant biokuro vartojimui, centralizuotas šilumos tiekimas
tampa vis „žalesnis“

 Biokuro panaudojimas Lietuvos šilumos energetikoje prasidėjo
1988 m. pastačius 6 MW galios biokuro katilą Biržuose,
 1994 m. įrengtas 4 MW galios katilas Molėtuose.
 Dar 2006 metais „Vilniaus energija“ iniciatyva ir lėšomis Vilniaus 2ojoje elektrinėje sumontuotas 43 MW šiluminės ir 17 MW
elektrinės galios biokuro katilas, kuris iki šiol išlieka didžiausias
Lietuvoje.
 Tokios didelės biokogeneracinės jėgainės atsiradimas reikalavo iš
esmės naujai sukurti biokuro gamybos, logistikos, kokybės
užtikrinimo infrastruktūrą, kuri iki tol apsiribodavo malkų krosnims
ir židiniams ruošimu.
 Tai davė esminį postūmį biokuro industrijos sukūrimui, šalyje
atsirado nauja pramonės šaka – biokuro gamintojai ir tiekėjai.

Šilumos tiekimo įmonių ESAMI biokuro katilų (katilinėse ir kogeneracinėse
elektrinėse) galingumai 2015 m. sausio 29 d.

Nepriklausomų šilumos gamintojų ESAMI biokuro katilų (katilinėse ir
kogeneracinėse elektrinėse) galingumai 2015 m. sausio 29 d.

Šilumos tiekimo įmonių STATOMI biokuro katilų (katilinėse ir kogeneracinėse
elektrinėse) galingumai (iki 2015 m. spalio)

Nepriklausomų šilumos gamintojų STATOMI biokuro katilų (katilinėse ir
kogeneracinėse elektrinėse) galingumai (iki 2015 m. pabaigos)

Augant biokuro vartojimui - šilumos ūkio sektorius
tampa vis žalesnis

Valstybės mastu vykdomas šilumos ūkio perėjimas prie vietinio biokuro leido užtikrinti,
kad pradėjus eksploatuoti naujus šilumos gamybos įrenginius jau 2015 metų spalį 30
šilumos tiekimo bendrovių visą šilumą gamins iš biokuro, 10 įmonių kūrens 80-90 proc.
ir 5 įmonės – 40-50 proc. biokuro.

Šilumos tiekimo įmonių PLANUOJAMI biokuro katilų (katilinėse ir
kogeneracinėse elektrinėse) galingumai (2016-2020)

Nepriklausomų šilumos gamintojų PLANUOJAMI biokuro katilų
(katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse) galingumai (2016-2020)

Augant biokuro vartojimui - šilumos ūkio sektorius tampa vis
žalesnis
Maksimalus tinklų galios poreikis žiemą 3500 MW

Vidutinis tinklų galios poreikis žiemą 1900

MW

Vidutinis tinklų
galios poreikis
vasarą 400 MW

Jeigu bus įgyvendinti visi šiuo metu planuojami projektai 2020 metų pabaigoje biokuro katilų
suminė šiluminė galia pasieks apie 2743 MW ir tai viršys bazinį šilumos apkrovimą (1900 MW)
žiemos metu

Biokuro ir gamtinių dujų vartojimo prognozės šilumos
gamybai CŠT sektoriuje
Situacija
šiandien
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Lietuvoje biokuro dedamoji šilumos savikainos struktūroje ir
viena mažiausių Europoje

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)

ŠILUMOS KAINŲ SKIRTUMAS, NAUDOJANT BIOKURĄ
IR GAMTINES DUJAS, 2014 M.
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Pagrindinis kuras šilumos gamyboje gamtinės dujos

Pagrindinis kuras šilumos gamyboje biokuras

ŠT įmonių planuojami tinklų modernizavimo projektai (per 2015- 2020 m.) gavus paramą
iš 2014-2020 m. ES Struktūrinių fondų
Įmonės pavadinimas
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Litesko"
AB "Panevėžio energija"
AB„Šiaulių energija“
AB „Kauno energija“
AB "Klaipėdos energija"
AB "Jonavos šilumos tinklai"
UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
UAB "Utenos šilumos tinklai"
UAB"Radviliškio šiluma"
UAB "Šilutės šilumos tinklai"
UAB "Varėnos šiluma"
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"
UAB „Kaišiadorių šiluma“
UAB "Lazdių šiluma"
UAB "Anykščių šiluma"
UAB "Birštono šiluma"
UAB "Molėtų šiluma"
UAB ,,Plungės šilumos tinklai"
UAB Raseinių šilumos tinklai
UAB "Šakių šilumos tinklai"
UAB"Šalčininkų šilumos tinklai"
UAB "Fortum Švenčionių energija"
UAB "Pakruojo šiluma"
VĮ "Visagino energija"
VšĮ Velžio komunalinis ūkis
UAB ,,Skuodo šiluma"
IŠ VISO:
t.sk. ES 2014-2020 m. parama (jei
paramos intensyvumas 60 proc.)

Bendra projektų suma
Lt be PVM
11.150.000
13.085.000
73.214.000
51.186.102
116.745.000
25.345.000
5.114.124
7.917.960
5.565.000
13.100.000
7.900.244
12.300.000
3.801.000
7.071.500
900.000
1.900.000
2.500.000
2.650.000
1.183.000
2.200.000
200.000
5.000.000
2.000.000
1.300.000
16.940.820
2.080.000
3.105.000
395.453.750

237.272.250

Planuojamas
pakeisti vamzdynų
ilgis
km*
18,63
15,32
113,93
83,11
203,59
59,52
10,04
13,39
12,10
12,90
11,79
14,20
4,89
16,55
1,64
2,80
8,00
8,00
2,60
1,80
0,70
4,36
2,00
2,15
28,60
7,00
2,74
662,36

ŠT įmonių baigti ir įgyvendinami tinklų modernizavimo projektai (per 2014- 2015 m.) gavus
paramą iš 2017-2013 m. ES Struktūrinių fondų
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Įmonės pavadinimas
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
AB "Kauno energija"
AB "Kauno energija"

9

AB "Kauno energija"

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AB "Kauno energija"
AB "Kauno energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"

25

AB "Šiaulių energija"

26

AB "Šiaulių energija"

27

AB "Šiaulių energija"

28

AB "Šiaulių energija"

29

UAB "LITESKO"

30

UAB "LITESKO"

Projekto pavadinimas
Vilniaus miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92125 iki ŠK 92121 ir nuo ŠK 92126-12 modernizavimas
Vilniaus miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-08222 iki ŠK-91230 modernizavimas
Pašilaičių ir Fabijoniškių rajonų žiedinio tinklo rekonstrukcija
Šilumos tiekimo trasų su bitumoperlitine izoliacija modernizavimas nuo ŠK-08324, ŠK-08329, ŠK-07110
Šilumos tiekimo trasų modernizavimas nuo ŠK-91302/08 iki ŠK-91304
Šilumos tiekimo trasų modernizavimas nuo ŠK-91322 iki ŠK-91324-20
Kauno m. integruoto tinklo magistralės 5T modernizavimas
Kauno m. integruoto tinklo magistralės 6Ž modernizavimas
Kauno m. 1Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 1Ž-7 ir 1Ž-8 bei tarp šilumos kamerų 1Ž-10 ir 1Ž-12
Chemijos g.
Kauno m. 3Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 3Ž-9 ir 3Ž-9-5‘ A. Baranausko g.
Kauno m. 4Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 4Ž-10 ir 4Ž-15 Taikos pr.
Klaipėdos miesto šiaurinės dalies magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija
Klaipėdos miesto šilumos tinklų magistralės „6P“ rekonstrukcija
Klaipėdos miesto pietinės dalies magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija
Šilumos tinklų rekonstravimas Gargždų mieste
Klaipėdos miesto šilumos tinklų magistralės "6P" rekonstravimas nuo kameros 6P-10 iki Joniškės gatvės
Klaipėdos miesto Paupių gyvenvietės šilumos tinklų rekonstravimas ir naujų šilumos tinklų statyba
"Šilumos trasų rekonstrukcija Kėdainiuose"
"Šilumos trasų rekonstrukcija Panevėžyje"
"Šilumos trasų rekonstrukcija Pasvalyje"
"Šilumos trasų rekonstravimas Kupiškyje"
"Šilumos trasų rekonstravimas Panevėžyje"
"Šilumos trasų rekonstravimas Kėdainiuose"
"Šilumos trasų rekonstravimas Rokiškyje"
Šilumos tiekimo magistralės nuo ŠK2121 iki ŠK2130, Garažų – Statybininkų - V. Grinkevičiaus g., Šiauliuose,
rekonstravimas
Šilumos tiekimo tinklų nuo šilumos kameros Nr. 1203 iki šilumos kameros Nr.1303 Elnio g., Šiauliuose, rekonstravimas
Šilumos tiekimo magistralės rekonstravimas nuo šilumos kameros Nr. 2110-7/5-5 iki šilumos kameros Nr. 2110-7/5A
Tilžės g. kvartale, Šiauliuose
Šilumos tiekimo magistralės rekonstravimas nuo šilumos kameros Nr. 2130 iki šilumos kameros Nr. 2135 ir šilumos
kameros Nr. 2110-7/5-5 V. Grinkevičiaus, Gardino g. kvartale, Šiauliuose
UAB "Litesko" Biržų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo
patikimumą ir saugumą
UAB Litesko Kelmės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo
patikimumą ir saugumą

ŠT įmonių baigti ir įgyvendinami tinklų modernizavimo projektai (per 2014- 2015 m.) gavus paramą
iš 2017-2013 m. ES Struktūrinių fondų
Nr.
31
32
33
34
35
36
37
38

Įmonės pavadinimas
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
AB "Jonavos šilumos tinklai"
UAB "Mažeikių šilumos tinklai"

39

UAB "Utenos šilumos tinklai"

40

UAB "Utenos šilumos tinklai"

41
42
43

UAB "Birštono šiluma"
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

44

UAB "Fortum Joniškio energija"

45

UAB "Fortum Švenčionių energija"

46
47
48
49
50
51
52
53
54

UAB "Kaišiadorių šiluma"
UAB "Nemenčinės komunalininkas"
UAB "Pakruojo šiluma"
UAB "Radviliškio šiluma"
UAB "Radviliškio šiluma"
UAB "Raseinių šilumos tinklai"
UAB "Skuodo šiluma"
UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"
UAB "Šilutės šilumos tinklai"

55

UAB "Širvintų šiluma"

56
57
58
59
60

UAB "Varėnos šiluma"
UAB Tauragės šilumos tinklai
VĮ "Visagino energija"
VĮ "Visagino energija"
VšĮ Velžio komunalinis ūkis

Projekto pavadinimas
Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 5V-11 iki ŠK 1V-2A ir nuo ŠK 4V-3A iki ŠK 4V-5
Alytaus šilumos tinklų rekonstrukcija
Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo nuo kameros 1M-16 iki kameros 1M-16A rekonstrukcija
Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija
Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcija ir statyba
Druskininkų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo nuo kameros 4V-3 iki kameros 4V-3A rekonstrukcija
"3 K magistralės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija"
Kvartalinių šilumos tinklų rekonstrukcija Mažeikių mieste
Garotiekio nuo Utenos RK iki AB "Švyturys - Utenos Alus" Pramonės g. 12 ir šilumos tiekimo tinklų ruožo link "Saulės"
gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcija
Boilerinės Nr.12 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus
rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcija
UAB „Birštono šiluma“ centralizuoto šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas
Vievio centralizuoto šilumos tiekimo sistemos rekonstrukcija
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Elektrėnų mieste
UAB "Fortum Joniškio energija" centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos
tiekimo patikimumą ir saugumą
UAB "Fortum Švenčionių energija" centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos
tiekimo patikimumą ir saugumą
„Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste"
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija Nemenčinės mieste ir Bezdonių miestelyje
Pakruojo miesto šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcija II etapas
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ II etapas
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ I etapas
Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas
„Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Skuodo mieste“
Šalčininkų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas
Šilumos tiekimo tinklų renovacijos Šilutės mieste III etapas
„Širvintų miesto susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant naujausias
technologijas“
Šilumos tiekimo tinklų renovacijos Varėnos mieste III etapas
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Tauragės mieste
VĮ "Visagino energija" šilumos tiekimo tinklų modernizavimas
VĮ "Visagino energija" šilumos tinklų atnaujinimas
Panevėžio rajono Upytės kaimo centralizuotų šilumos tinklų modernizavimas

ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Šilutės šilumos tinklai”

•

2014 m. rugpjūčio mėn. Šilutėje oficialiai
pradėjo veikti 10 MW galios biokuro
vandens šildymo katilas
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ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Jonavos šilumos tinklai”
Investicijų suma: 990,153 tūkst. Eur

•

Projektas "3 K magistralės centralizuoto
šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“

•

Projektas "Kuigalių katilinės rekonstrukcija,
įrengiant naujus biokuro įrenginius"

89

ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Fortum Švenčionių energija”
Investicijų suma: 888,562 tūkst. Eur

•

Projektas " Kanalinių šilumos tinklų keitimas
į bekanalinius Švenčionių, Pabradės ir
Švenčionėlių miestuose“

90

ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Tauragės šilumos tinklai”
Investicijų suma: 741 tūkst. Eur

UAB “Kaišiadorių energija”
Investicijų suma: 580 tūkst. Eur

•

Projektas “Šilumos tiekimo sistemos
modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių
mieste”

•

Projektas “Centralizuoto šilumos tiekimo
sistemos modernizavimas Tauragės mieste
III - etapas ”
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ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
•

AB “Kauno energija”
Investicijų suma: 17 202 tūkst. Eur
•

•

Projektas “Petrašiūnų elektrinės vandens
šildymo katilo Nr.2 rekonstrukcija, įrengiant
10 MW galios dūmų kondensacinį
ekonomaizerį.”
5 vamzdynų rekonstravimo projektai (Senos
kanalinės trasos rekonstruotos į bekanalinio
tipo su iš anksto izoliuotais poliretano
izoliacija vamzdžiais trasas)
2015 m. baigti Šilko ir Inkaro katilinių bei
Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcijos
projektai
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ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
AB “Panevėžio energija”
Investicijų suma:13 389 tūkst. Eur

•
•

Projektas “Šilumos trasų rekonstrukcija
Panevėžyje”
2014 metais pradėti ir 2015 metais bus baigti
dar 6 tinklų modernizavimo ir Zarasų RK,
Rokiškio RK ir Panevėžio RK rekonstrukcijos
projektai
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ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Prienų energija” Trakų raj
•

2014 m. liepos 24 d. Trakų rajone šilumą
tiekianti UAB "Prienų energija" oficialiai
atidarė naują 6 MW šiluminės galios biokuro
katilinę Lentvario mieste
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ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Pakruojo šiluma”
•

2014 m. liepos 8 d. UAB "Pakruojo
šiluma" atidarė rekonstruotą rajoninę
katilinę (4 MW biokuro katilas ir 1,02
MW kond. ekonomaizeris)
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ŠT įmonių 2015 m. igyvendintų projektų akimirkos

2015 m. sausio 23 d. AB “Klaipėdos energija”
pagrindinėje uostamiesčio katilinėje sumontavo du
biokuro katilus (16 MW suminės galios) ir 3,8 MW
galios dūmų kond. ekonomaizerį.

•

2015 m. sausio 16 d. rekonstruota AB
"Šiaulių energija“ Pietinė katilinė,
įrengiant 2 po 10 MW galios biokuro
katilinę ir 6,4 MW kond. ekonomaizerį
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Didžiausią
šilumos taupymo potencialą valdo
Table of contents
vartotojai

!!!
Šaltinis: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
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Šaltinis:Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Mokėjimai už šilumą skirtingų kategorijų
daugiabučiuose
Šilumos suvartojimas per
mėnesį daugiabučių namų ir
kitų pastatų šildymui priklauso
nuo tų pastatų būklės ir
šildymo bei karšto vandens
sistemų priežiūros kokybės

PLANUOJAMI didelės apimties projektai šilumos ūkio sektoriuje
(2016-2020)
LR Vyriausybės 2014-05-28 d. nutarimas Nr. 486 “DĖL VILNIAUS IR KAUNO MIESTŲ CENTRALIZUOTO ŠILUMOS
TIEKIMO ŪKIO MODERNIZAVIMO ĮRENGIANT VIETINIUS IR ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS
NAUDOJANČIAS KOGENERACINES ELEKTRINES PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIAIS EKONOMINIAIS
PROJEKTAIS”

Nr.

Projekto
vykdytojas

Projektas

CŠT
sistema

Projekto Instal. Instal.
pabaiga šil. galia el. galia

metai

Investicijų
dydis

t.sk. ES SF
parama

MWš

MWe

mln. Lt

mln.Lt

2

UAB
"Lietuvos
energija"

Atliekomis ir biokuru
kūrenamų kogeneracinių
Vilniaus m.
iki 2020
elektrinių kompleksas Vilniuje integruota
m.
(LR Vyriausybės 2014-05-28 d.
s tinklas
nutarimas Nr. 486)

274

145

1187

593,5
(50 proc)

3

UAB
"Lietuvos
energija"

Atliekomis ir biokuru
kūrenamų kogeneracinių
elektrinių kompleksas Kaune
(LR Vyriausybės 2014-05-28 d.
nutarimas Nr. 486)

134

41

687

343,5
(50 proc.)

Kauno m.
integruota
s tinklas

iki 2020
m.

Galima sutaupyti beveik 1 mlrd. Lt
Rodikliai

Atliekų ir
biokuro
kogeneracija*

Atliekų VŠK

Biokuro VŠK

Viso atliekų ir
biokuro VŠK

Šiluminė galia Kaunas, MW

74

74

60

134

Šiluminė galia Vilnius, MW

224

74

150

224

Investicijos Kaunas, mln Lt

687

383

60

443

Investicijos Vilnius, mln Lt

1122

383

150

533

Viso investicijos, mln Lt

1809

766

224

976

0

1033

1585

833 mln.Lt

Investicijų sutaupymai, mln Lt

 Kogeneracijos ir vystant atliekų ir biokuro VŠK projektus
sprendžiama šilumos sektoriaus problemos ir sutaupoma 833
mln Lt investicijų;
 Sutaupytos investicijos gali būti nukreipiamos į ES vartojimo
efektyvumo didinimo direktyvos 2012/27/ES įgyvendinimą,
didesnę AEI plėtrą ir t.t.
* Pagal Finansų ministerijos galimybių studiją “Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuotos šilumos tiekimo ūkio modernizavimo, įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius,
naudojančia kogeneracines elektrines, projektų pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu”

UŽ 833 mln. Lt išsprendžiamos
problemos daugiabučiuose
 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).

UŽ 833 mln. Lt išsprendžiamos
problemos daugiabučiuose
• Didesnė dalis Lietuvos gyventojų bute šildymą reguliuojasi patys;
• Suvartojamos šilumos kiekis bute gali sumažėti iki 30 %, o mokėjimas
tipiniam 3 k. butui sumažėtų ~100 Lt/mėn.;
• Karšto vandens skaidri apskaita (gyventojai nemoka už kaimynų
nedeklaruotą vandenį);
• Sumažėja socialinės problemos;
• Pasiekiami 2012/27/ES Efektyvumo direktyvos tikslai;
Darbus bute specialistai atlieka per vieną dieną!!! Sienos ir
grindys išlieka nepažeistos

Taupykite jau dabar, dar iki nutardami renovuoti visą namą!

• kasmet išanalizuojama

per 600 naujų teisės

aktų, jų projektų versijų, teikiamų pastabų pasiūlymų
paketų
• kasmet priimama per 250 teisės aktų
• nuolat vyksta bendradarbiavimas su valstybės valdymo ir
mokslo institucijomis, organizuojami susitikimai, posėdžiai,
darbo grupės, seminarai, konferencijos....
....tačiau

šilumos ūkio problemos kaupiasi, kai kurios
išlieka įsisenėjusios ir nesprendžiamos !!!

2015 m. asociacijos veiklos programa
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1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS,
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)
1) Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo projektų ir jų įgyvendinimą lydinčių teisės aktų
projektų analizė, pastabų ir pasiūlymų rengimas, taikymo praktika.
2) Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės :
Asociacija dar kartą kreipsis į Energetikos ministeriją dėl šio teisės akto neatitikimo galiojančiai
teisinei sistemai, dėl būtinų neatidėliotinų pataisų
3) Šilumos kainų nustatymo metodika, Rekomendacijų ir Modelio įgyvendinimo praktika:
Asociacija, atsižvelgusi į narių teiktus pageidavimus, pastabas ir pasiūlymus kreipsis į Komisiją
ieškoti galimybių sukurti ir įdiegti vieningą Metodikos, Rekomendacijų ir Modelio įgyvendinimo IT
programą, panaudojant Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 15 dalies 1) ir 6)
punktuose numatytas lėšas.;
4) Šilumos paskirstymo metodų rengimo taisyklių ir Šilumos paskirstymo taisyklių
projektai :
Asociacija, atsižvelgusi į narių teiktas pastabas ir pasiūlymus, Komisijoje atstovaus šilumos
tiekimo įmonių interesus;
5) Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 m. programa.:
Asociacija aktyviai pagal kompetenciją ir institucijų suteiktas galimybes dalyvavo projekto rengimo
ir priėmimo procedūrose, organizavo susitikimus su ekspertais, teikė pastabas ir pasiūlymus,
pastoviai informavo narius apie įvykių eigą;
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1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS,
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)
6) ES Direktyva 2009/28/EB „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies
keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB“ ir jos įgyvendinimą
lydinčių Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė ir taikymo praktika
7) ES Direktyvos (TIPK) 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės)“ir jos įgyvendinimą lydinčių Lietuvos Respublikos teisės aktų
analizė ir taikymo praktika
8) ES Direktyva 2009/29/EB „Iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir
išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą”
ir jų įgyvendinimą lydinčių Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė ir taikymo praktika

9) ES Direktyva 2010/31/ES „Dėl pastatų energinio naudingumo“
10) Direktyva 2012/27/ES “Dėl energijos vartojimo efektyvumo”. Energijos efektyvumo
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai. Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas
Asociacijos administracijos, narių deleguoti atstovai, pagal poreikius samdomi ekspertai:
- dalyvaus (pagal galimybes) institucijų sudaromų darbo grupių veikloje,
- analizuos valstybės institucijų ar darbo grupių parengtus teisės aktų projektus, rengs
ir teiks projektams pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengs ir teiks alternatyvius teisės
aktų projektus,
- organizuos teisės aktų projektų aptarimus, informuos apie vykdymo eigą ir gautus
rezultatus bei išvadas asociacijos narius.

1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI,
STUDIJOS, ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)

11) ES Direktyvos 2004/22/EB „Dėl matavimo priemonių“ ir jos įgyvendinimą
lydinčių Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė ir taikymo praktika

Šilumos tiekimo įmonės nuolatos susiduria su Direktyvos taikymo ir nuostatų
išaiškinimo, perkėlimo į nacionalinę teisę bei įgyvendinimu praktikoje problemomis
diegiant apskaitos prietaisų rodmenų nuotolinio perdavimo sistemas.
Asociacija sieks, kad valstybės institucijų atsakingi asmenys pateiktų išsamią
informaciją ir paaiškinimus apie Direktyvos ir jos nuostatų perkėlimo į nacionalinę
teisę lydinčių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus į kuriuos būtina atsižvelgti
šilumos tiekimo įmonėms ir įrangos tiekėjams rengiant ir įgyvendinant apskaitos
prietaisų rodmenų nuotolinio perdavimo sistemų projektus
Asociacija koordinuos narių veiksmus, energetikos konsultantų teikiamą analitinę,
metodinę pagalbą ir rekomendacijas kaip įgyvendinti direktyvos nuostatas šilumos
ūkio sektoriuje.

1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI,
STUDIJOS, ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)
12) Nacionalinė energetikos strategija (rengiami pakeitimų ir papildymų
projektai).
Nacionalinės
energetinės
nepriklausomybės
strategijos
įgyvendinimo priemonių planas
LR Vyriausybė ketina tikslinti patvirtintą Nacionalinę energetinės nepriklausomybės
strategiją (Strategija).
Siekiant, kad Strategijos projektas būtų subalansuotas ir veiksmingas, asociacija
aktyviai dalyvaus projekto rengime/tikslinime ir teiks savo pastabas bei pasiūlymus.
Ypatingas Asociacijos dėmesys bus skiriamas numatomiems strategijos punktams:
Konkurencija šilumos gamybos sektoriuje reglamentuoti, nepažeidžiant šilumos
tiekimo įmonių interesų;
Šilumos gamybos šaltinių atskyrimo nuo tinklo pasekmių vertinimui;
Šilumos sektoriaus reguliavimo stiprinimas (Asociacijos nuomone, kiekvienas
šilumos gamybos, perdavimo, tiekimo etapai yra taip sureguliuoti. Užsienio šalių
praktika rodo, kad tik racionalus reguliavimas, priskiriant įmonėms daugiau laisvių
sprendimams neišeinant iš racionalių (pagrindinių) veiklos kriterijų ribų yra
pasiteisinęs).
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1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS,
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)
13) Teisės akto „KURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS“ ir
„KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS”
pakeitimo projekto įgyvendinimas
Esant reikalui Taisyklės tobulinamos ir koreguojamas atsižvelgiant į energijos gamybos įmonių
pastabas ir rekomendacijas

14) Energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų analizė ir
taikymo praktika
Įgyvendinant ES direktyvų bei 16 LRV programines nuostatas tikėtina, kad bus ruošiami ir
svarstomi Energetikos įstatymo pakeitimo įstatymų projektai
15) Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų
analizė ir taikymo praktika
Asociacija sieks, kad atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatos būtų pilna apimtimi
įtrauktos į jo įgyvendinimą lydinčius teisės aktus
16) Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas, jo pakeitimų įstatymai ir
įstatymą įgyvendinantys teisės aktai, jų analizė ir taikymo praktika
Asociacija sieks, pasitelkus kvalifikuotus ekspertus, atsakingų ministerijų atstovus, dalyvauti darbo
grupių susitikimuose kuriose galimai bus rengiami šių teisės aktų tobulinimo projektai, tobulinama
energijos išteklių biržos veikla ir prekybą atsinaujinančiais energijos ištekliais reglamentuojantys
teisės aktai, bei sieks, kad būtų įvertinti teikiami pasiūlymai
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1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS,
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)
17) Šilumos sektoriaus techninių teisės aktų struktūros pakeitimų koncepcijos
rengimo galimybių analizė ir sprendimai
Asociacija sieks, kad būtų struktūriškai pertvarkyta šilumos ūkio sektoriaus įrenginių
projektavimą, statybą ir eksploatavimą bei ūkio subjektų veiklą reglamentuojančių
teisės aktų sistema. Tuo tikslu numatoma, kad:
• Technikos komitetas, dalyvaujant įmonių atstovams, sudaro darbo grupę, rengia
diskusiją ir formuluoja pasiūlymus dėl šilumos sektoriaus techninių teisės aktų
struktūros pakeitimų koncepcijos paruošimo ir pirminių (pilotinių) taikymo projektų;

• diskusijos ir pasiūlymų išvados ir rezultatai talpinami asociacijos informacinėje
sistemoje, naudojami rengiant techninių teisės aktų struktūros pakeitimų koncepcijos
planus ir įgyvendinimo (esant reikalui pasiūlymus dėl jos tobulinimo bei įgyvendinimo
finansavimo) projektus, bei ginant narių interesus valstybės valdymo institucijose;
• esant finansinėms galimybėms darbo grupė parengia šilumos sektoriaus techninių
teisės aktų struktūros pakeitimų koncepcijos studiją, kurioje atlikti galiojančių teisės
aktų struktūros analizę, teisės aktų nuostatų pirminį grupavimą pagal veiklos sritis
(įrengimas, eksploatavimas ir pan.) bei pasiūlymus ir rekomendacijas įmonėms dėl
taikymo praktikos ir pasiūlymus atsakingoms valstybės institucijoms dėl teisės aktų
struktūros pakeitimų koncepcijos ir teisės aktų projektų.
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1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS,
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)
19) Lietuvos Respublikos Vyriausybės daugiabučių namų renovavimo
(modernizavimo) programa ir jo įgyvendinimą lydinčių Lietuvos Respublikos teisės
aktų analizė ir taikymo praktika

20) Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) panaudojimo plėtros
programos analizė ir taikymo praktika
Asociacija sieks, kad minėtos programos ir jų įgyvendinimą lydintys teisės aktai ir jų
įgyvendinimo bei skatinimo mechanizmai būtų efektyviai panaudoti šilumos ūkio
sektoriuje
21) ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR KITŲ FINASINIŲ paramos šaltinių šilumos ūkio
sektoriui analizė ir taikymo praktika:
Asociacija pagal galimybes teiks paramą nariams bei atstovaus narių interesus
valstybės institucijose, siekiant gauti ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 2014-2020 m. bei
KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS paramas;
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1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS,
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)
23) Energetikos, Elektros energetikos, Gamtinių dujų, Potencialiai pavojingų
įrenginių, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų,
Daugiabučių namų savininkų bendrijų ir kitų įstatymų bei įstatymus
įgyvendinančių teisės aktų analizė ir taikymo praktika

24) Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymų paketas
ir įstatymus įgyvendinantys teisės aktai ir projektai
Asociacija sieks, pasitelkus kvalifikuotus ekspertus, atsakingų ministerijų atstovus,
dalyvauti darbo grupių susitikimuose kuriose galimai bus rengiami šių teisės aktų
tobulinimo projektai, atsižvelgus į EK galimas išvadas ir įstatymo įgyvendinimą lydinčių
teisės aktų ginčytinas nuostatas ir probleminius klausimus bei sieks, kad būtų įvertinti
teikiami pasiūlymai

25) Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas ir įstatymą
įgyvendinantys teisės aktai
Asociacija sieks, pasitelkus kvalifikuotus ekspertus, atsakingų ministerijų atstovus,
dalyvauti darbo grupių susitikimuose kuriose galimai bus rengiami šių teisės aktų
tobulinimo projektai, tobulinama energijos išteklių biržos veikla ir prekybą
atsinaujinančiais energijos ištekliais reglamentuojantys teisės aktai, bei sieks, kad būtų
įvertinti teikiami pasiūlymai.;
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2. KITOS STUDIJOS, TIRIAMIEJI DARBAI (RENGIAMI PAGAL POREIKĮ)
 Studijos „Biokuro pelenų panaudojimas civilinėje inžinerijoje (gaminant „žaliąjį betoną“ ir kelių
tiesimui)“
 Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų plėtros Lietuvoje galimybių studija
 Katilų kaitinimo paviršių aukštatemperatūrinės korozijos priežasčių studija ir tyrimai
 Šilumos perdavimo tinklų eksploatavimo darbų aprašas (buvusi šilumos tinklų eksploatavimo
instrukcija, rus.);
 Šilumos pirkimo-pardavimo, priežiūros ir pristatymo sutarčių rekomenduojamų formų, suderintų
su kompetentingomis valstybės valdymo institucijomis, paketas;
 Vieningos, naudojamų šilumos tiekimo įmonėse, instrukcijų duomenų bazės bei tipinių formų
sukūrimas;
 Metodikos, skirtos temperatūrinių grafikų sudarymui, sukūrimas
 Šilumos tiekimo apribojimo, įvedus ekstremalią padėtį energetikoje, planų sudarymo ir
įteisinimo tvarka
 Energijos vartojimo efektyvumo didinimo, taikant ESC‘o modelį, įstatymo ir jo įgyvendinimą
lydinčių teisės aktų, koncepcija
 Šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo sistemų šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių
kompleksinio modernizavimo rekomendacijos
 Šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų teisinio reglamentavimo pakeitimų analizė,
patirties apibendrinimas ir pasiūlymai šios tvarkos tobulinimui bei detalesnis jos
reglamentavimas
 Turto vertės perskaičiavimas CŠT sektoriuje, kaip investicinių lėšų šaltinis ir šio proceso
ekonominės pasekmės
 Teigiamo patyrimo CŠT bendrovėse analizė ir rekomendacijų jo platinimui
 Vandens paruošimo technologijų įvairiems šilumos gamybos šaltiniams rekomendacijų
parengimas (kompleksiniai ir atskiri dozuojami reagentai, vakuuminė ir membraninė deaeracija,
termofikato apdorojimo paraleliniai ruožai ir t.t.)
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2. KITOS STUDIJOS, TIRIAMIEJI DARBAI (RENGIAMI PAGAL POREIKĮ)
 Investuotojų pritraukimo atskiriems CŠT objektams modernizuoti teisinis-ekonominis
mechanizmas (naudos pagrindimas, kitų šalių patirties apibendrinimas, pavyzdinių
sutarčių parengimas)
 Norminio pastato atvėsimo laiko iki užšalimo temperatūros teisinio reglamentavimo
koncepcinis projektas
 Aplinkosauginių ir kitų paramos fondų panaudojimo CŠT sektoriuje rezultatai ir naujos
galimybės pritraukti išorinius finansavimo šaltinius
 Centralizuoto šilumos tiekimo technologinės literatūros atskiroms sritims (darbuotojų
mokymui) išleidimas (šilumos gamyba, šilumos perdavimo sistema ir t.t.)
 Naujausių ir planuojamų ES direktyvų galimas poveikis Lietuvos CŠT sektoriui ir jų
pasekmės bei galimybės CŠT veiklos organizavimui
 Aprūpinimo šiluma sistemų patikimumo užtikrinimo koncepcinių priemonių ir nuostatų
harmonizavimo analizė
 Lietuvos Respublikos įstatymo, bendrai reglamentuojančio įvairių energijos rūšių tiekimą
bei paslaugų teikimą daugiabučių namų viduje, skatinant rinkos santykius šioje srityje,
koncepcijos projektas
 Energijos tiekimo buitiniams vartotojams pastato viduje teisinio reglamentavimo
koncepcijos projektas

Pastaba: visas darbų sąrašas pateiktas LŠTA ataskaitos veiklos programoje (5 priedas)

3. DARBAI ATLIEKAMI ĮMONIŲ DELEGUOTŲ ATSTOVŲ JĖGOMIS, VADOVAUJANT
KOMITETAMS
•

Šilumos perdavimo tinklo patikimumo vertinimo metodikų paruošimas ir pirminė
magistralinio tinklo analizė
/Technikos komitetas/

•

Šilumos tiekimo sistemų darbo parametrų monitoringo sistema
/Technikos komitetas/

•

Avarijų prevencijos ir avaringumo mažinimo šilumos ūkyje priemonių plano
įgyvendinimas šilumos tiekimo įmonėse analizė ir praktika
/Technikos komitetas/

•

Šalto vandens pirkimas karšto vandens ruošimui – problemų analizė ir praktika.
/Rinkodaros komitetas/

•

Savivaldybių neprivatizuotų butų skolų susigrąžinimo organizavimas – patirtis,
teisinės bazes tobulinimas
/Rinkodaros komitetas/

•

Vartotojų informavimo periodiškumas, forma, informacijos kiekis– problemų
analizė ir praktika.
/Rinkodaros komitetas/

Pastaba: visas darbų sąrašas pateiktas LŠTA ataskaitos veiklos programoje (5 priedas)
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• Naujų vartotojų pritraukimo į CŠT sistemas užsienio patirties analizė ir šio proceso skatinimas
Lietuvoje (ilgalaikės sutartys su kainų nuolaidomis, diferencijuotos motyvuojančios šilumos ir
karšto vandens kainos, rinkodara, darbas su vartotojais ir pan.)
/LŠTA/
• Avarijų likvidavimo Lietuvos ir užsienio CŠT sistemose patirties analizė ir tipinių rekomendacijų
parengimas
• CŠT įvaizdžio visuomenėje sociologiniai tyrimai, esminių priežasčių nustatymas ir strategijos
bei priemonių šioje srityje parengimas, įvertinant Lietuvos ir užsienio patirtį

4. PROBLEMINIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMAS

•

Šilumos įmonių teisminiai ir dalykiniai ginčai su valstybės institucijomis ir energijos tiekimo ar
kitomis įmonėmis
5. RENGINIAI, SEMINARAI, KONFERENCIJOS

•

Seminaras-konferencija „Šilumos ūkio aktualių klausimų aptarimas“

•

Seminarai, renginiai susitikimai aktualių probleminių klausimų sprendimui

•

Kiti seminarai, renginiai pagal poreikį
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6. PROJEKTŲ VYKDYMAS
• Baigti įgyvendinti tarptautinį projektą „INNO heat“. „INNO heat“ – naujovių diegimas
centralizuoto šilumos tiekimo sistemose “
Projekto pradžia: 2011 m. liepos 1 d. - pabaiga: 2015 m. birželio 30 d.
• Teikti paraišką finansavimui gauti pagal Europos Komisijos HORIZON 2020 programą rengiamam
projektui „IDHEE“ įgyvendinti.
• Koordinuoti ir dalyvauti kituose tarptautiniuose projektuose, kurių paraiškos finansavimui gauti jau
pateiktos pagal Europos Komisijos HORIZON 2020 programą:
•„Baltic Innovation Network for District Heating“ (BINET)
•„FEST“
•„SPARC ME I“
•"SPARC ME II“
•„IDHEE“

7. BENDRADARBIAVIMAS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE
• Toliau tęsti ir plėsti vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą su suinteresuoto dialogo šalimis
• Inicijuoti aktyvesnį Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus specialistų dalyvavimą ES tarptautinėse
programose ir projektuose

Pastaba: visi vykdomi projektai bei informacija apie bendradarbiavimą užsienyje pateikta LŠTA ataskaitos
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veiklos ataskaitoje (2 priedas)

8. INFORMACINĖ IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA

•

Spaudos monitoringas ir viešieji ryšiai.

•

Išleisti kitus informacinius-švietėjiškus leidinius apie šilumos ūkį.

•

Rinkti, publikuoti ir viešinti visą aktualią informaciją turimomis priemonėmis.

•

Rinkti ir kaupti aktualią informaciją apie šilumos ūkį.

•

Vykdyti šilumos tiekimo įmonių apklausas, reikalingiems duomenims surinkti.

•

Rengti ir skaityti pranešimus, publikuoti straipsnius vietiniuose ir
tarptautiniuose seminaruose, renginiuose bei spaudoje.

•

Nuolat atnaujinti, prižiūrėti asociacijos interneto svetainę.

•

Parengti ir atspausdinti LŠTA narių – šilumos tiekimo įmonių 2014 m. ūkinės
veiklos apžvalgą.

•

Tęsti žurnalo “Šiluminė technika” leidybą kartu su Lietuvos šiluminės technikos
inžinierių asociacija. Išleisti 4 spalvotus žurnalo numerius 600 egz. tiražu.

•

Tobulinti ir prižiūrėti audio/video įrangą, kuri ir toliau patikimai leistų
organizuoti vaizdo ar audio konferencinius susitikimus tarp asociacijos ir jos
narių

•

Parengti CŠT schemą (2D arba 3D) nuo vietinio biokuro gamybos ir
paruošimo vietos iki daugiabučio namo vartotojo buto. Schema atspindės kaip
įmanoma tikslesnę proceso grandinę, detalizuojant visą CŠT sektoriaus veiklą.
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Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
svetainėje
www.lsta.lt
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