Daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus
šildymo ir karšto vandens sistemų
modernizavimas, įgyvendinant Efektyvumo
direktyvos reikalavimus
Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas
2017 m. vasario 28 d.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimas Lietuvoje (proceso
koordinavimas, stebėsena, energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos
energijos apskaičiavimas)
Lietuvos energetikos institutas (Kaunas, Breslaujos g. 3) , Lietuva

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO
PALYGINIMAS SU INDIVIDUALIU
Individualus šildymas malkomis

Centralizuotas šilumos tiekimas. Šiaudai

Apie centralizuotą šilumos
ūkį duomenys yra renkami
ir analizuojami

Apie individualiai
besišildančius vartotojus
statistinių duomenų NĖRA

Principinė centralizuoto šilumos tiekimo schema

1- šilumos šaltinis; 2- šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynų tinklas; 3-vartotojai;
4- šilumos matavimo prietaisai (~1000 vnt.); 5 – šilumos matavimo prietaisai
pastatų įvaduose (~30000).

--- - Šilumos tiekėjo veiklos ir atskaitomybės riba.
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Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams

Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams
Kauno m. šilumos tiekimo schema

6

Daugiabučių namų gyventojai – pagrindiniai
šilumos vartotojai
Sovietinės statybos daugiabučiai namai

Daugiabučių namų gyventojai – pagrindiniai
šilumos vartotojai
Vilniaus senamiestis aprūpinamas centralizuotai tiekiama šiluma

Vartotojų skaičius augo ir 2016 metais, pavyzdžiui, Kauno mieste:
Per 2016 metus AB „Kauno energija“ pasirašė:
• 37 naujų šilumos vartotojų sutarčių (18 MW).
• 30 naujų vartotojų prijungimo sutarčių (dar 16 MW). Šiems naujiems vartotojams prisijungus,
šilumos poreikis galėtų padidėti dar apie 5 proc.
Tai bus rekordinis naujų vartojimo galių prisijungimas prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos
Kaune per pastaruosius 10 metų

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS
DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
2008–2012 METŲ PLANO PATVIRTINIMO
2007 m. gruodžio 27 d. Nr. 1442
Vilnius

NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2008–2012 METŲ PLANAS

4.21 Priemonė:
Įrengti automatizuotus šilumos punktus pastatuose, panaikinti grupines
šilumokaitines ir keisti esamus individualius šilumos punktus naujais

ŠILUMOS PUNKTAI

Šilumos punktai Lietuvoje
• 2011-11-01 įsigaliojus ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22,
28, 31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMUI didelė dalis šilumos punktų atrodo vis dar taip:

Daugiabučių namų gyventojai – pagrindiniai
šilumos vartotojai
• Didžiojoje dalyje daugiabučių vidaus šildymo ir karšto vandens
sistemos yra prastos būklės: nesubalansuotos – dalis butų yra
peršildomi, o dalis šąla. Butuose esančių šildymo prietaisų
galios neatitinka techninio projekto.

INDIVIDUALIŲ ŠILUMOS PUNKTŲ SKAIČIUS GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE

E

Iš CŠT tinklų

Į radiatorius

Į CŠT tinklus

Iš radiatorių

Į karšto vandens
tiekimo sisitemą

Priklausomo šildymo
pajungimo šilumos
punktas:
automatizuotas,

Priklausomo šildymo pajungimo
šilumos punktas:
neautomatizuotas, be karšto
vandens ruošimo

Šaltas vanduo

Nepriklausomo šildymo
pajungimo
(automatizuotas) šilumos
punktas: su karšto
vandens ruošimo
šilumokaičiu

INDIVIDUALIŲ ŠILUMOS PUNKTŲ SKAIČIUS PASTATUOSE
2016 m. sausio 1 d.
Gyv. pastatuose
Kituose
IŠ VISO (vnt)
(vnt)
pastatuose (vnt)

Individualių šilumos punktų skaičius pagal tipą:
neautomatizuoti (su elevatoriumi)
automatizuoti
VISO (priklausomo šildymo pajungimo):
Nepriklausomo šildymo pajungimo automatizuoti
VISO (automatizuoti)
IŠ VISO (priklausomo ir nepriklausomo pajungimo tipų):
Priklausomo šildymo pajungimo:

3942
7109
11051
8001
15110
19052

1582
2074
3656
4028
6102
7684

LŠTA užsakymu 2015 m. atlikta
studija „Daugiabučių namų
vidaus šildymo ir karšto
vandens tiekimo, apskaitos,
esant įvairiems šildymo ir
karšto vandens sistemų
tipams, vaizdinės ir
aprašomosios medžiagos
parengimas“

5524
9183
14707
12029
21212
26736

Principinė centralizuoto šilumos tiekimo schema

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

Mokėjimai už šildymą

Šilumos tiekimo įmonės gyventojams kas mėnesį išsiunčia apie 700 tūkst.
mokėjimų už šilumą ir karštą vandenį pranešimų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
NUTARIMAS
DĖL NACIONALINĖS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO
2012 m. birželio 26 d. Nr. XI-2133
Vilnius

2 straipsnis.
Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei kiekvienais metais savo
veiklos metinėje ataskaitoje informuoti Seimą apie Nacionalinės
energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatų įgyvendinimą,
vykdant penkerių metų Nacionalinės energetinės nepriklausomybės
strategijos įgyvendinimo planą ir programas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
N UTAR I MAS

DĖL NACIONALINĖS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO
2012 m. birželio 26 d. Nr. XI-2133
Vilnius

II SKIRSNIS. ŠILUMA
66. Viena didžiausių problemų šilumos sektoriuje – neefektyvus šilumos energijos
vartojimas. Vidutinis metinis šilumos suvartojimas pastatuose Lietuvoje siekia
209 kWh/m2, t. y. daug daugiau negu Skandinavijos šalyse, kuriose per metus
pastatams šildyti sunaudojama vidutiniškai 128 kWh/m2. Padidinus šilumos
vartojimo efektyvumą, gyventojams gerokai sumažėtų mokesčių už šildymą našta ir
kartu būtų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai.

Šilumos suvartojimas per mėnesį
daugiabučių namų ir kitų pastatų
šildymui priklauso nuo tų pastatų
būklės ir šildymo bei karšto
vandens sistemų priežiūros
kokybės

Lietuvoje yra apie 17000 daugiabučių namų (700 tūkst. butų), aprūpinamų centralizuotai tiekiama šiluma:
• ~ 3000 namų (121 tūkst. butų) yra labai prastos būklės.
• ~10200 namų (420 tūkst. butų) yra seni, sovietinės statybos, neapšiltinti
• ~1100 namų (46 tūkst. butų) yra iš dalies modernizuoti
• ~1400 namų (57 tūkst.butų) yra pilnai atnaujinti
• ~1300 namų (55 tūkst.butų) yra naujos statybos (pastatyti po 1993 m.).

Didžiausią šilumos taupymo potencialą valdo
vartotojai

!!!
Šaltinis: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija

Vilniaus miestas 2010 m. sausio 25 d.
(individualus šildymas)
Lauko oro temp. - apie -19 °C

Vilniaus miestas (Šnipiškės)
2016 m. sausio 7 d.
Lauko oro temp. -20 C

Individualaus šildymo oro tarša
nekontroliuojama
-

2016 m. sausis institucijos gavo Upytės (Panevėžio raj.) gyventojų skundą, kad „Velžio komunalinio
ūkio“ katilinėje deginamas kuras skleidžia keistą kvapą (galimai dėl formaldehido biokure).
2016-03-03 Aplinkos ministerija kreipėsi į Energetikos ministeriją, kad vadovaujantis Energetikos
įstatymo 6 str., būtų nustatyti kietojo kuro sudėties ir kokybės reikalavimai.
2016-04-07 Aplinkos ministerija surengė diskusiją dėl kietojo kuro kokybės reikalavimų nustatymo ir
gyventojų individualaus šildymo taršos prevencijos.

CŠT diegimas
nedideliame Vienos
priemiestyje

Prie CŠT tinklo prijungti 75 pastatai (įsk.
vienuolyną, mokyklą, darželį ir kt. esamus
individualius namus)

Atsinaujinančių energijos išteklių srautų diagrama, 2015 m.
(tūkst. t.n.e)

Šaltinis: Lietuvos energetikos institutas

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 kainos
2017 m. vasario mėn., ct/kWh su PVM

Gaminant šilumą
pastate, deginant
brangias gamtines dujas

UAB „Balterma ir Ko“ šildomas kvartas Vilniuje – apie 40
proc. didesnė šilumos kaina ir „miestas su kaminais“
UAB „Vilniaus energija“ šilumos kaina 2017 m. vasario mėn.
4,35 Eur ct/ kWh;
UAB Balterma ir Ko“ – 7,09 Eur ct / kWh

Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai
palyginimas Lietuvoje ir Švedijoje, 2004

Kitas
kuras
0,8%

Biokuras
10,0%

Mazutas
5,6%

Gamtinės
dujos
83,6%

Elektriniai
katilai; 3%

Anglis;
2%

Gamtinės
dujos; 6%
Mazutas;
10%

Šilumos
siurbliai;
14%
Kitas
kuras; 5%

Biokuras
ir kiti AEI;
60%

Lietuva, 2004

Švedija, 2004

Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai
palyginimas Lietuvoje ir Švedijoje, 2016

Durpės; 3%
Atliekinė Anglis; 5%
šiluma; 6%

Gamtinės
dujos; 6%
Mazutas; 3%

Šilumos
siurbliai; 6%

Biokuras ir
kom.atliekos;
70%

Lietuva, 2016

Švedija, 2013

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM)
dinamika
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Šiluma centralizuotai tiekiama šilumos tinklais,
kurių šiuo metu bendras ilgis siekia 2880 km
(įskaitant nebalansinius tinklus)

Per 2003-2015 metų laikotarpį iš viso buvo įrengta naujų ir
senų pakeistų naujais vamzdynais apie 825 km, t.y. ~29 %

Centralizuotos šilumos gamyba ir tiekimas
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Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose, %

Santykinį šilumos nuostolių padidėjimą 2014-2015 m. lėmė apie 6 % šilumos vartojimo sumažėjimas (dėl klimatinių sąlygų
ir šilumos taupymo priemonių), palyginti su šilumos nuostolių sumažinimu (dėl efektyvesnės šilumos izoliacijos dalyje
vamzdynų įrengimo), įgyvendinus šilumos tiekimo įmonių patvirtintas investicines programas. Technologiniai nuostoliai
2013 m. siekė 1418 GWh, 2014 m. - 1400 GWh, 2015 – 1390 GWh, 2016 – 1367 GWh

Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje
1996-2015 m.
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Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje
(1997-2020)
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ŠT įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda vartotojams

Kasmetinis sutaupymas dėl
geresnės vamzdynų kokybės

Kasmetinis sutaupymas dėl
efektyvesnės šilumos gamybos

Kasmetinis sutaupymas dėl
pigesnio kuro naudojimo

~89 mln. Eur

~32 mln. Eur

~159 mln. Eur

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

~ 43 mln. Eur
VISO: kasmet vartotojai sutaupo
89+32+159+43 = 323 mln. Eur
2015 m. šilumos vartotojai už šilumą sumokėjo – apie 395 mln. Eur.
Jeigu nebūtų įmonių investicijų į sąnaudų mažinimą, vartotojai būtų sumokėję – apie 718 mln. Eur, šilumos
kaina siektų apie 10,5 eur ct/kWh be PVM (2015 m. vidutinė kaina buvo 5,7 eur ct/kWh be PVM)
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo,
kuria iš dalies pakeičiamos direktyvos 2009/128/EB ir 2010/30/ES bei kuria
panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB

Pagrindinės nuostatos, reglamentuojančios centralizuoto šilumos tiekimo
sektorių:
7 straipsnis Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos
1. Kiekviena valstybė narė sukuria energijos vartojimo efektyvumo
įpareigojimų sistemą. Ta sistema užtikrinama, kad, <...>, kiekvienos valstybės
narės teritorijoje veikiantys energijos skirstytojai ir (arba) mažmeninės prekybos
energija įmonės, <...>, ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. pasiektų bendrą
galutinio energijos suvartojimo taupymo tikslą.
Tas tikslas yra bent lygiavertis užtikrinimui, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. iki
2020 m. gruodžio 31 d. kiekvienais metais būtų sutaupomas naujas energijos
kiekis, atitinkantis 1,5 % visų energijos skirstytojų arba visų mažmeninės
prekybos energija įmonių kasmet galutiniams vartotojams parduodamo kiekio,
apskaičiuojant pagal paskutinių trejų metų laikotarpio prieš 2013 m. sausio 1 d.
vidurkį. Į šį apskaičiavimą gali būti neįtraukiama dalis ar visas transporto
sektoriui parduotas ir sunaudotas energijos kiekis.

Europos Parlamemto ir Tarybos direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo,
kuria iš dalies pakeičiamos direktyvos 2009/128/EB ir 2010/30/ES bei kuria
panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB

9 straipsnis Matavimas. 1. Valstybės narės užtikrina, kad, jei tai techniškai
įmanoma, finansiškai pagrįsta ir proporcinga galimam sutaupyti energijos
kiekiui , elektros energijos, gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamos šilumos
ir centralizuotai teikiamos vėsumos ir buitinio karšto vandens tiekimui
galutiniams vartotojams konkurencingomis kainomis būtų pateikiami
individualūs skaitikliai, kurie tiksliai atspindi galutinio vartotojo faktinį energijos
suvartojimą ir kurie pateikia informaciją apie tikslų laiką, kada ji buvo suvartota.

Europos Parlamemto ir Tarybos direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo,
kuria iš dalies pakeičiamos direktyvos 2009/128/EB ir 2010/30/ES bei kuria
panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB
9 straipsnis Matavimas.
3. Tais atvejais , kai šiluma ir vėsuma arba karštas vanduo pastatui tiekiami iš centralizuoto
šilumos tiekimo tinklo arba iš centrinio daug pastatų aptarnaujančio šaltinio , prie šilumokaičio
arba tiekimo vietoje įrengiamas šilumos arba karšto vandens skaitiklis.
Daugiabučiuose ir daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose , kuriuose yra centrinis
šilumos / vėsumos tiekimo šaltinis arba kuriuos aptarnauja centralizuoto šilumos tiekimo
tinklas ar centrinis daug pastatų aptarnaujantis šaltinis, ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio
31 d. taip pat įrengiami individualaus suvartojimo skaitikliai, kuriais, jei tai techniškai įmanoma
ir ekonomiškai veiksminga, būtų matuojamas kiekvienos patalpos šilumos, vėsumos ar
karšto vandens suvartojimas. Jei šilumai matuoti individualių skaitiklių naudoti neįmanoma dėl
techninių priežasčių arba tai nėra ekonomiškai veiksminga , kiekviename radiatoriuje suvartotai
šilumai matuoti naudojami individualūs šilumos dalikliai.
Jeigu daugiabučius pastatus aptarnauja centralizuoto šilumos ar vėsumos tiekimo tinklas <...>
valstybės narės gali nustatyti skaidrias šilumos ar karšto vandens suvartojimo tokiuose pastatuose
sąnaudų paskirstymo taisykles, kad būtų užtikrintas individualaus suvartojimo apskaitos
skaidrumas ir tikslumas. Atitinkamais atvejais tokiose taisyklėse pateikiamos gairės kaip paskirstyti
sąnaudas už šilumą ir (arba) karštą vandenį:
a) Namų ūkiui skirtą karštą vandenį;
b) Šilumą, kurią išskiria pastato įrenginiai, apšildantys bendrojo naudojimo patalpas (laiptinių ir
koridorių radiatoriai)
c) Butams šildyti

Europos Parlamemto ir Tarybos direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo,
kuria iš dalies pakeičiamos direktyvos 2009/128/EB ir 2010/30/ES bei kuria
panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB

10 straipsnis Sąskaitose pateikiama informacija.
1. <...> valstybės narės ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. užtikrina, kad, kai
techniškai įmanoma ir ekonomiškai pagrįsta, sąskaitose pateikiama informacija
būtų tiksli ir grindžiama faktiškai suvartotu kiekiu, kaip numatyta VII priedo
1.1.punkte, visiems sektoriams, kuriems taikoma ši direktyva, įskaitant energijos
skirstytojus, skirstymo sistemos operatorius ir mažmeninės prekybos energija
įmone.
Šis įpareigojimas gali būti įgyvendintas reguliaraus duomenų registravimo sistema,
pagal kurią galutiniai vartotojai savo skaitiklių rodmenis perduotų energijos tiekėjui.
<...>

Energetikos ministerijos funkcijos
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS NUOSTATAI,
patvirtinti LR Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86:
5. Svarbiausieji Energetikos ministerijos veiklos tikslai, siekiant užtikrinti
Lietuvos energetinio ūkio plėtrą, gyventojų gerovės kilimą ir vykdant narystės
Europos Sąjungoje įsipareigojimus, yra:
5.1. formuoti valstybės energetinio saugumo politiką: Nacionalinės energetikos
strategijos, strateginių energetikos projektų, Europos Sąjungos energetikos
politikos srityse ir užtikrinti šios politikos įgyvendinimą;
5.2. formuoti valstybės branduolinės energetikos politiką: naujos atominės
elektrinės statybos, Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo,
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, branduolinės energijos naudojimo plėtros, ir
užtikrinti valstybės politikos branduolinės energetikos sektoriuje įgyvendinimą;
5.3. formuoti valstybės politiką iškastinių energijos išteklių, atsinaujinančių
energijos išteklių, elektros ir šilumos, energijos vartojimo efektyvumo srityse ir
užtikrinti šios politikos įgyvendinimą.

Dėl ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos
vartojimo efektyvumo nuostatų (5, 7, 9, 10, 11, 14
straipsnių) perkėlimo į Lietuvos teisinę sistemą
• Energetikos ministerija parengė ir 2016-11-03 LR Seimas
priėmė LR energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą
ir papildė kitus susijusius įstatymus (LR Šilumos ūkio, LR
elektros energetikos, LR Energetikos ir kt.). Šių įstatymų tikslas –
perkelti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos nuostatas, kas
leistų užtikrinti energijos vartojimo mažinimą pas galutinį
vartotoją, tikslią apskaitą ir įgyvendintų kt. su efektyvumus
susijusius reikalavimus.
• LR energetikos ministerija energijos sutaupymus pagal
direktyvos reikalavimus pavedė atlikti elektros ir dujų
perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams,
įskaitant
nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. kiekvienais
metais būtų sutaupomas naujas energijos kiekis, atitinkantis
1,5 % visų energijos skirstytojų arba visų mažmeninės prekybos
energija (tame tarpe ir šilumos energijos kiekius) įmonių kasmet
galutiniams vartotojams parduodamo kiekio (<...>).

Energetikos ministerijos numatomi energijos
sutaupymai iki 2020 m.

Asociacija pasiūlymai ir veiksmai
• LŠTA užsakymu atlikta studija nustatė, kad
vien tik šilumos sektoriuje galima sutaupyti
apie 858 GWh/metus energijos, t.y. nuo
2014 m. iki 2020 m. būtų galima sutaupyti
apie 6 TWh energijos (šilumos).

EM tikslas
yra 11,674

LŠTA užsakymu 2014 m. atlikta
studija ir teikti siūlymai dėl
2012/27/ES direktyvos
įgyvendinimo, tačiau

NEATSIŽVELGTA

Arba ~50 mln.
Eur/metus

Asociacija pasiūlymai ir veiksmai
LŠTA siūlo(ė):
Siekiant sumažinti šilumos suvartojimą ~20-25 proc. būtina:
 Vidaus šildymo sistemos subalansavimas;
 Karšto vandens sistemos subalansavimas;
 Termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų
įrengimas
 Individualios šilumos apskaitos kiekvienam
butui įrengimas (šilumos kiekio dalikliai);
 Išmanioji (Smart metering) vienalaikio rodmenų
nuskaitymo iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių
butuose apskaita (pagal 2012/27/ES Efektyvumo
direktyvos reikalavimus).

Vidaus šildymo ir kv. sistemų modernizavimas
užtikrina:
• Apie 20-25 proc. mažesnes sąskaitas už
šildymą;
• Tolygų šildymą (neperšildomi ir nešaldomi
butai);
• Galimybę reguliuotis šilumą butuose pagal
poreikį;
• Individualią daliklinę apskaitą;
• Teisingą atsiskaityti už šilumą ir kv, nemokant
už kitus nesąžiningus gyventojus;
• Efektyvumo direktyvos įgyvendinimą.

Investicijų kaina apie 15 Eur/m² arba apie 900 Eur.
60 m² butui.

Teisės aktų reglamentavimas
- LR energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas

Įstatymas šilumos tiekimo įmones įpareigoja:
7 straipsnis. Susitarimai dėl energijos sutaupymo
1. Elektros ir dujų perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai, kuriuose
valstybei tiesiogiai ar per jos kontroliuojamas įmones priklauso ne mažiau kaip
1/2 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų
(toliau – valstybės valdomi operatoriai), per 6 mėnesius nuo šio įstatymo
įsigaliojimo sudaro su Energetikos ministerija viešai skelbiamus susitarimus dėl
energijos sutaupymo.
2. Kitos, šio straipsnio 1 dalyje nenurodytos, energetikos įmonės taip pat gali
sudaryti su Energetikos ministerija susitarimus dėl energijos sutaupymo.

Tačiau Šilumos ūkio įstatymas
reglamentuoja draudimus

Teisės aktų reglamentavimas
- LR šilumos ūkio įstatymas:
20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali
būti šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su
šilumos tiekėju darbo santykiais, išskyrus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai
asmenys gyvena tame name ir patys prižiūri savo ar gyvenamo namo bendrijai
priklausančius kitus namus, taip pat asmenys, kurių ūkinė veikla apima kuro ruošą
ir (ar) tiekimą, ar asmenys, kartu su šioje dalyje nurodytais asmenimis priklausantys
susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą.
32 straipsnis. Šilumos kainodara
2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės
normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių
atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo,
priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą
vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. Turto
nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto vandens
tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ar karšto vandens kainas. Į šilumos ar
karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su
pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis.
Apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant
šilumos kainas Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

Teisės aktų reglamentavimas
- LR energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas

Įstatymas šilumos tiekimo įmones įpareigoja:
8 straipsnis. Susitarimai dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo
1. Energijos tiekėjai per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo sudaro su
Energetikos ministerija viešai skelbiamus susitarimus dėl vartotojų švietimo ir
konsultavimo.

Teisės aktų reglamentavimas
2016-11-03 LR Seimas kartu su LR energijos vartojimo efektyvumo
didinimo įstatymu priėmė ŠILUMOS ŪKIO įstatymo pakeitimą ir įpareigojo
11 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba
tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo
4. Šilumos tiekėjai įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose:
1) šilumos skaitiklius, jeigu prie šilumos perdavimo tinklo prijungiamas naujas
statomas pastatas;
2) šilumos skaitiklius, jeigu atkuriant ar pagerinant pastato atitvarų ir (ar)
inžinerinių sistemų fizines ir energines savybes yra rekonstruojamas,
atnaujinamas (modernizuojamas) ar remontuojamas pastatas (jo dalis), kurio
rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto kaina sudaro daugiau
kaip 25 procentus pastato atkuriamosios vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant
kurio stovi pastatas, ir gautas daugumos rekonstruojamo, atnaujinamo
(modernizuojamo) ar remontuojamo pastato savininkų sutikimas įrengti šilumos
skaitiklius;
3) šilumos skaitiklius arba daliklius, jeigu yra techninės galimybės ir vartotojai
pageidauja.

Teisės aktų reglamentavimas
Teisės aktai, reglamentuojantys pastato vidaus šildymo ir
karšto vandens sistemų prižiūrėtojų veiklą:
• LR civilinis kodeksas;
• LR šilumos ūkio įstatymas;
• LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų
bendrijų įstatymas;
• Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai;
• Pastato šildymo ir karšto vandens priežiūros tvarkos aprašas;
• Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto
vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo
metodika;
• Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos
aprašas;
• Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės;
• Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo)
taisyklės;
• Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės;
• Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų
patalpų mikroklimatas“;
• Ir kt.

LR energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymas
Nr. 1-103 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens
priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAR,
2015-04-10, Nr. 5514)
V. PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) VYKDYMAS IR
ATSAKOMYBĖ
251. Prižiūrėtojas pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą
pastate kiekvieną mėnesį nustatyto santykinius šilumos
pastatui šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti
sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos tvirtinama skaičiavimo metodika,
analizuoja gautus duomenis, ir pagal poreikį, bet ne rečiau kaip
kartą per ketvirtį, teikia juos pastato savininkui arba Bendrojo
naudojimo objektų valdytojui, pagal kompetenciją kartą per
metus rengia pasiūlymus dėl efektyvaus šilumos vartojimo ir
šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.

LR energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymas
Nr. 1-103 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens
priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAR,
2015-04-10, Nr. 5514)

VKEKK 2015 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. O3-578 „Dėl santykinių šilumos
pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai
palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
(TAR, 2015-11-02, Nr. 17374)

Šilumos suvartojimo pavyzdys
Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2016 m. sausio mėn)
Vilnius (UAB "Vilniaus energija")
vidutinė lauko oro temperatūra:

Pastatų grupės pagal šilumos
suvartojimą

1
III. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992
m., neapšiltinti, su įrengtais
dalikliais individualiai šilumos
apskaitai (pastato vidaus šildymo ir
karšto vandens sistema
subalansuota; ant kiekvieno šildymo
prietaiso įrengti termostatiniai ventiliai
ir šilumos kiekio apskaitos dalikliai;
įrengti karšto vandens
antimagnetiniai skaitikliai; įrengta
nuotolinė duomenų nuskaitymo ir
valdymo sistema; įvadinio šilumos
apskaitos prietaiso, butų šildymo
prietaisų, butų karšto vandens
apskaitos prietaisų rodmenys
nuskaitomi vienu metu)
IV. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992
m., neapšiltinti, su senomis
nesubalansuotomis vidaus šildymo ir
karšto vandens sistemomis, dalikliai
individualiai šilumos apskaitai
neįrengti, karšto vandens suvartojimą
deklaruoja patys gyventojai

Suvartotas šilumos kiekis
Karšto
Karštam
vandens
vandeniui
temp.
ruošti
palaikymui
MWh
MWh

-7,5 °C,

dienolaipsniai: 792
Mokėjimai už
Šilumos Mokėjimai už
Šilumos
Šilumos
šilumą 60 m²
kaina
šilumą 1 m² suvartojimas 60
suvartojimas
ploto buto
gyventojams ploto šildymui m² ploto buto
šildymui
šildymui
(su PVM)
(su PVM)
šildymui
(su PVM)

Namo
plotas

Apmokestinta
šiluma šildymui
gyventojams

Butų
plotas

MWh

m²

MWh

m²

MWh/m²/mėn

Eur/MWh

Eur/m²/mėn

kWh/mėn

Eur/mėn

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1,09

1016,38

65,70

64,64

1,34

1248,12

80,67

0,02291

64,64

1,48

1374,42

88,84

1072,0

0,02313

64,64

1,50

1387,79

89,70

51,7

2212,1

0,02336

64,64

1,51

1401,61

90,60

2186,7

53,4

2186,7

0,02442

64,64

1,58

1465,39

94,72

28,3

1098,2

28,3

1098,2

0,02579

64,64

1,67

1547,32

100,01

17,3

110,1

4195,9

110,1

4195,9

0,02624

64,64

1,70

1574,59

101,78

2,9

3,2

29,2

1071,3

29,2

1071,3

0,02724

64,64

1,76

1634,59

105,65

69,7

5,7

5,8

58,3

1988,9

58,3

1988,9

0,02930

64,64

1,89

1758,12

113,64

59,3

6,6

0,5

52,3

2072,3

52,3

2072,3

0,02522

64,64

1,63

1513,34

97,82

1986

169,2

13,8

19,5

135,8

5195,5

135,8

5195,5

0,02615

64,64

1,69

1568,76

101,40

40

1987

69,8

5,4

6,4

58,0

2155,0

58,0

2155,0

0,02690

64,64

1,74

1613,88

104,32

4 Taikos g. 241, 243, 245

60

1985

103,4

9,2

9,5

84,7

3133,6

84,7

3133,6

0,02702

64,64

1,75

1621,33

104,80

5 Musninkų g. 7

60

1980

108,2

9,1

9,6

89,5

3251,0

89,5

3251,0

0,02753

64,64

1,78

1651,81

106,77

6 Taikos g. 105

71

1985

147,5

10,4

17,3

119,8

4324,5

119,8

4324,5

0,02770

64,64

1,79

1662,18

107,44

7 Žemynos g. 25

32

1986

68,9

5,2

7,7

56,0

1927,9

56,0

1927,9

0,02904

64,64

1,88

1742,49

112,63

8 Didlaukio g. 22, 24

31

1986

64,1

4,4

5,0

54,7

1870,3

54,7

1870,3

0,02927

64,64

1,89

1756,30

113,52

9 Antakalnio g. 118

59

1964

95,4

8,0

9,1

78,3

2642,3

78,3

2642,3

0,02962

64,64

1,91

1777,05

114,86

Butų sk.

Statybos
metai

Iš viso

vnt.

metai

MWh

4

5

6

1 V.Pietario g. 7

36

1987

50,3

4,8

8,6

36,9

2176,9

36,9

2176,9

0,01694

64,64

2 Kovo 11-osios g. 55

37

1985

60,4

5,8

8,6

46,0

2212,4

46,0

2212,4

0,02080

3 Taikos g. 134, 136

72

1985

130,8

12,1

17,3

101,4

4428,1

101,4

4428,1

4 Šviesos g 11 (bt. 41-60)

20

1982

30,9

3,0

3,2

24,8

1072,0

24,8

5 Gedvydžių g. 29 (bt. 1-36)

35

iki 1992

66,1

5,8

8,6

51,7

2212,1

6 Taikos g. 25, 27

40

1983

65,5

5,7

6,4

53,4

7 Šviesos g 14 (bt. 81-100)

20

1975

33,9

2,3

3,2

8 Gedvydžių g. 20

72

1989

137,5

10,1

9 Šviesos g 4 (bt. 81-100)

20

1991

35,3

10 Gabijos g. 81 (bt. 1-36)

36

1986

1 Kapsų g. 38

70

iki 1992

2 Žemynos g. 35

88

3 S.Stanevičiaus g. 7 (bt. 1-40)

Nr.

Adresas

2

3

7

8

Patalpų
šildymui

10

2016 m. sausį III grupės vid. mokėjimai ~85 Eur, IV grupės - ~105 Eur (Skirtumas 20 Eur)

Kiekvieno mėnesio šilumos suvartojimo analizė pateikiama
www.lsta.lt → CŠT rodikliai → Šilumos suvartojimo analizė
arba
http://www.lsta.lt/lt/pages/apie-silumos-uki/silumos-suvartojimo-analize

Vilniaus miestas (Lazdynai, Naujamiestis)
2017 m. sausio 22 d.

Lauko oro temp. -2 C

Vilniaus miestas 2017 m. sausio 22 d.
Lauko oro temp. -2 C

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos svetainėje
www.lsta.lt

