
Vytautas Stasiūnas 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 

2015 m. gegužės 27 d. 
Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimas 

Viešbutis Crowne Plaza Vilnius  

Centralizuoto šilumos ūkio sektorius  



Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2014 
Vidutinė metinė šilumos gamyba 

Lietuvoje  

~ 8600 GWh 

Bendra instaliuota šilumos 

šaltinių šiluminė galia  2014 m. 

~ 9970 MW 

2014 m. didžiausia pareikalauta 

apkrova šilumos šaltiniuose 

~ 3400 MW 
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LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2014 m. 

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

• “Jurbarko šilumos tinklai”  

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

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

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

• UAB “Prienų energija” 
• UAB “Prienų energija” Trakų 

padalinys 
• UAB “Akmenės energija” 

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

11. UAB “Tauragės šilumos tinklai” 

12. UAB “Šilutės šilumos tinklai” 

13. UAB “Radviliškio šiluma” 

14. UAB “Anykščių šiluma” 

15. UAB “Raseinių šilumos tinklai” 

16. UAB “Kaišiadorių šiluma” 

17. UAB “Fortum Švenčionių energija” 

18. UAB “Fortum Joniškio energija” 

19. UAB “Ignalinos šilumos tinklai” 

20. UAB “Plungės šilumos tinklai” 

21. UAB “Pakruojo šiluma” 

22. UAB “Šakių šilumos tinklai” 

23. UAB  “Šalčininkų šilumos tinklai” 

24. UAB “Lazdijų šiluma” 

25. UAB “Birštono šiluma” 

26. UAB “Širvintų šiluma” 

27. UAB “Molėtų šiluma” 

28. UAB “Šilalės šilumos tinklai” 

29. UAB “Elektrėnų komunalinis ūkis” 

30. UAB “Varėnos šiluma” 

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

 

 

LŠTA šilumos tiekimo įmonės pagamina virš 99% centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje 
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Nepriklausomi šilumos gamintojai  2014 m.  
(VKEKK duomenys) 

4 Nepriklausomi šilumos gamintojai 2014 m. į CŠT tinklą patiekė apie 2500 GWh šilumos (29 proc. bendrai į tinklą patiektos šilumos) 

Eil. 
Nr.  

            NŠG pavadinimas Šilumos tiekimo sistema               Šilumos tiekėjas       Kainodara 

1. UAB „Pramonės energija“ Vilniaus m. UAB „Vilniaus energija“ reguliuojama 

2. UAB „Technology projects“ Vilniaus m. UAB „Vilniaus energija“ nereguliuojama 

3. UAB „Aliejaus investicijų projektai“ Vilniaus m. UAB „Vilniaus energija“ nereguliuojama 

4. UAB „GECO Kaunas“ Kauno m. AB „Kauno energija“ nereguliuojama 

5. UAB „Lorizon Energy“ Kauno m. AB „Kauno energija“ nereguliuojama 

6. UAB Kauno termofikacijos elektrinė Kauno m. AB „Kauno energija“ reguliuojama 

7. UAB „Pramonės energija“ Kauno m. AB „Kauno energija“ reguliuojama 

8. UAB „Aldec General“ Kauno m. AB „Kauno energija“ nereguliuojama 

9. UAB „Oneks Invest“ Kauno m. AB „Kauno energija“ nereguliuojama 

10. UAB „ENG“ Garliavos m. AB „Kauno energija“ reguliuojama 

11. UAB „Ekoresursai“ Domeikavos m. AB „Kauno energija“ reguliuojama 

12. UAB „Pramonės energija“ Klaipėdos m AB „Klaipėdos energija“ nereguliuojama 

13. UAB „Izobara“ Klaipėdos m. AB „Klaipėdos energija“ nereguliuojama 

14. AB „Klaipėdos baldai“ Klaipėdos m. AB „Klaipėdos energija“ nereguliuojama 

15. UAB „Fortum Klaipėda“ Klaipėdos m. AB „Klaipėdos energija“ reguliuojama 

16. UAB „Baltijos elektrinių investicijos“ Klaipėdos m. AB „Klaipėdos energija“ nereguliuojama 

17. UAB „Geoterma“ Klaipėdos m. AB „Klaipėdos energija“ nereguliuojama 

18. AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos LEZ UAB „Miesto energija“ reguliuojama 

19. AB „Klar Glass Lietuva“* Panevėžio m. AB „Panevėžio energija“ nereguliuojama 

20. UAB „EKO TERMO“ Pasvalio m. AB „Panevėžio energija“ nereguliuojama 

21. UAB „Kurana“ Pasvalio m. AB „Panevėžio energija“ reguliuojama 

22. UAB „ENG“ Pasvalio m. AB „Panevėžio energija“ reguliuojama 

23. UAB „Roalsa“ Prienų r. UAB „Prienų energija“ reguliuojama 

24. AB „Lifosa“ Kėdainių m. AB „Panevėžio energija“ reguliuojama 

25. AB „Simega“ Kupiškio m. AB „Panevėžio energija“ reguliuojama 

26. UAB „Energijos parkas“ Kairių mstl. AB „Šiaulių energija“ reguliuojama 

27. UAB „Fonas“ Alytaus m. UAB „Litesko“ fil. „Alytaus energija“ reguliuojama 

28. UAB „Plungės bioenergija“ Plungės m. UAB „Plungės šilumos tinklai“ reguliuojama 

29. AB „Lietuvos energijos gamyba“ Elektrėnų/Vievio miestų UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ reguliuojama 

30. UAB „Autoidėja“ Elektrėnų/Vievio miestų UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ reguliuojama 

31. UAB „Visagino linija“ Visagino m. VĮ „Visagino energija“ reguliuojama 

32. UAB „Matuizų plytinė“ Matuizų kaimo UAB „Varėnos šiluma“ reguliuojama 

33. UAB „GA Joniškis“ Joniškio m. UAB „Fortum Joniškis“ reguliuojama 

34. UAB „Bio zona“ Telšių r. UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ nereguliuojama 



Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių 
įrengtais požeminiais tinklais šiluma tiekiama 

vartotojams 
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Kauno m. šilumos tiekimo schema 

Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių 
įrengtais požeminiais tinklais šiluma tiekiama 

vartotojams 



Įrengiamos naujos 

CŠT sistemos 

Roterdamo miesto 

centre 

37-asis Euroheat&Power Europos šilumininkų  kongresas Taline 



Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose, % 

    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. 
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Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje  
1996-2014 m.  
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AEI dali bendrame kuro balanse šilumos gamybai  (2000-2014) 
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Gamtinės dujos Mazutas Biokuras ir  kom.  atliekos Kitas kuras
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ŠT įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda vartotojams 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
geresnės vamzdynų kokybės  

~104 mln. Eur 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
efektyvesnės šilumos gamybos  

~38 mln. Eur 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
pigesnio kuro naudojimo  

~86 mln. Eur 

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

~ 82 mln. Eur 

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

2014 m. šilumos vartotojai už šilumą sumokėjo – apie 460 mln. Eur. 
Jeigu nebūtų įmonių investicijų į sąnaudų mažinimą, vartotojai būtų sumokėję – apie 770 mln. Eur, šilumos kaina siektų  apie 

11 eur ct/kWh be PVM (2014 m. vidutinė kaina buvo 6,5 eur ct/kWh be PVM) 





Europoje: 

5,2 Eur 

ct/kWh 

Lietuvoje: 

1,8 Eur 

ct/kWh 

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

Lietuvoje biokuro dedamoji šilumos savikainos struktūroje ir viena 

mažiausių Europoje 



 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 2-ojoje 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. 

Kasmet augant biokuro vartojimui, centralizuotas 
šilumos tiekimas tampa vis „žalesnis“ 
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UAB “Litesko”  2012 m. gegužės 18 d. ALYTUJE ATIDARYTA BIOMASĖS KOGENERACINĖ ELEKTRINĖ 

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos 



2012 m. liepos 19 d.  ŠIAULIUOSE ATIDARYTA BIOMASĖS KOGENERACINĖ ELEKTRINĖ 

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos 



• 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 “Šilutės šilumos tinklai” 



• Projektas “Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių 
mieste” 
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ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos 

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

UAB “Tauragės šilumos tinklai” 
Investicijų suma: 741 tūkst. Eur 

• Projektas “Centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos modernizavimas Tauragės mieste 
III - etapas ” 

 



• 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 “Kauno energija” 
Investicijų suma: 17 202 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 

AB “Panevėžio energija” 
Investicijų suma:13 389 tūkst. Eur 



• 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 “Prienų energija” Trakų raj 



• 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 2014 m. vykdytų projektų akimirkos 
UAB “Pakruojo šiluma” 
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ŠT įmonių 2015 m. igyvendintų projektų akimirkos 

• 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 

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. 



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.  



Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma Lietuvos 
gyventojų, kurie yra pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai 
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Vilniaus senamiestis aprūpinamas centralizuotai 
tiekiama šiluma 



 Vidaus šildymo sistemos subalansavimas; 

 Karšto vandens sistemos subalansavimas; 

 Termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų įrengimas 

 Individualios šilumos apskaitos kiekvienam butui 

įrengimas (šilumos kiekio dalikliai); 

 Visų daugiabučio namo apskaitos prietaisų vienalaikė 

nuotolinė duomenų nuskaitymo sistema. 

2012/27/ES energijos vartojimo efektyvumo Direktyvos 7, 9 ir 

10 straipsnių įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis gali 

būti atliekamas energetikos ekspertų nustatytu 

ekonomiškiausiu būdu 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.santechnika.biz/index.php?productID=12294&ei=c9fAVIyIFM3JOYTSgYAI&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNHg4zNyCuiJRxT9ePjUqHQP7W0Ccw&ust=1422010603277047
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.ista.com/corporate/solutions/technology/&ei=0tfAVPzQLMeLOZr6gOAN&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNHeVUaYMT0EQF-aJE2Yz43ODHLYDQ&ust=1422010690016898


• Didesnė dalis Lietuvos gyventojų bute šildymą reguliuojasi patys; 

• Suvartojamos šilumos kiekis bute gali sumažėti iki 30 %, o mokėjimas 

tipiniam 3 k. butui sumažėtų ~30 Eur/mėn.; 

• Karšto vandens skaidri apskaita (gyventojai nemoka už kaimynų 

nedeklaruotą vandenį); 

• Sumažėja socialinės problemos; 

• Pasiekiami 2012/27/ES Efektyvumo direktyvos tikslai; 

 

UŽ 240 mln. Eur išsprendžiamos problemos 
daugiabučiuose 

Darbus bute specialistai atlieka per vieną dieną!!! Sienos ir 

grindys išlieka nepažeistos 

Taupykite jau dabar, dar iki nutardami renovuoti visą namą! 

 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 

Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos svetainėje 

www.lsta.lt 


