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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

Lietuvos šilumos ūkio apžvalgaLietuvos šilumos ūkio apžvalga

LŠTA narių – įmonių vadovų metinis susitikimas
2010 m. sausio 22 d.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Vilnius



Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapisLietuvos šilumos tiekimo žemėlapis
Metinė šilumos energijos
Gamyba Lietuvoje

~ 10000 GWh

Bendra instaliuota šilumos
energijos šaltinių šiluminė
galia

~ 9800 MW

Didžiausia pareikalaujama
apkrova šilumos šaltiniuose

~ 3500 MW
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2006 2007 2008

Patiekta į tinklą šilumos (tūkst. MWh) 10393 9669,6 9603,2*

Patiekta šilumos vartotojams (tūkst. MWh) 8545 7957,6 7947,8*

Vidutinė sąlyginio kuro kaina (Lt/t.n.e) 602,1 809,9 1293,2*

Lyginamosios kuro sąnaudos (kg.n.e./MWh) 98,3 98,7 99,0

Vidutinė šilumos kaina (Lt/MWh)
119,7 138,0 177,2*

(savik. - 121,8) (savik. - 149,7) (savik. - 209,4)*

Bendrasis pelnas (įskaitant karšto vandens
tiekimą) (mln. Lt ) -26,0 -110,0 -233,0*

Sutartinio kuro sąnaudos (t.n.e) 1 024 607 944 266 886 966

Biokuro dalis bendroje kuro struktūroje (%) 14,0 16,2 17,7

Šilumos vartotojų skaičius (vnt.) 609 292 621 173 627 866

Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai

*- įvertinti ir kitų šilumos tiekimo įmonių (ne LŠTA narių) rodikliai

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje



LLŠTA narėsŠTA narės -- šilumos tiekimo įmonės, 2010 m. sausio 1 d.šilumos tiekimo įmonės, 2010 m. sausio 1 d.
1. UAB “Vilniaus energija”
2. AB “Kauno energija”
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 “Miesto energija” (buv. UAB

“Ukmergės energija”)
• UAB “Akmenės energija”

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

11. UAB “Tauragės šilumos tinklai”
12. UAB “Šilutės šilumos tinklai”
13. UAB “Radviliškio šiluma”
14. UAB “Anykščių šiluma”
15. UAB “Raseinių šilumos tinklai”
16. UAB “Kaišiadorių šiluma”
17. UAB “Fortum Švenčionių energija”
18. UAB “Fortum Joniškio energija”
19. UAB “Ignalinos šilumos tinklai”
20. UAB “Plungės šilumos tinklai”
21. UAB “Pakruojo šiluma”
22. UAB “Šakių šilumos tinklai”
23. UAB “Lazdijų šiluma”
24. UAB “Birštono šiluma”
25. UAB “Širvintų šiluma”
26. UAB “Molėtų šiluma”
27. UAB “Šilalės šilumos tinklai”
28. UAB “Elektrėnų komunalinis ūkis”
29. UAB “Izobara”
30. UAB “Varėnos šiluma”
31. UAB “Komunalinių paslaugų centras” (Kauno

raj.)

LŠTA šilumos tiekimo įmonės pagamina virš 99% centralizuotai tiekiamos
šilumos Lietuvoje 4



1. UAB “Alfa Laval”;

2. UAB “LOGSTOR”;

3. UAB “Axis Technologies”;

4. UAB “Grundfos Pumps”;

5. UAB Fortum Heat Lietuva”;

6. Lietuvos Techninės izoliacijos įmonių asociacija

7. Viešoji įstaiga Technikos priežiūros tarnyba;

8. AB “Vilniaus šilumos tinklai”;

9. UAB “Gandras energoefektas”;

10. UAB "Nepriklausomos Energijos Paslaugos“.

LŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonės ir 10 kitų įmonių,LŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonės ir 10 kitų įmonių,
veikiančių šilumos ūkio sektoriujeveikiančių šilumos ūkio sektoriuje
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Šilumos tiekimo įmonės ne LŠTA narės 2010 m.Šilumos tiekimo įmonės ne LŠTA narės 2010 m.

1. UAB “Kretingos šilumos tinklai”;

2. SĮ “Skuodo šiluma”;

3. UAB “Šalčininkų šilumos tinklai”;

4. VĮ “Visagino energija”;

5. UAB “Gelvita”;

6. UAB “Nemėžio komunalininkas”;

7. UAB “Pravieniškių 2-ieji pataisos namai”;

8. VšĮ “Velžio komunalinis ūkis"

9. UAB “Balterma ir ko”

10. UAB “Nemenčinės komunalininkas”
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• 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 elektros energijos gamintojų asociacija
• Lietuvos elektros energetikos asociacija
• LITBIOMA
• Lietuvos energijos konsultantų asociacija
• LIŠTIA
• Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
• Lietuvos miško savininkų asociacija
• Lietuvos dujų asociacija
• Lietuvos pramoninkų konfederacija
• Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija

LŠTA savo kasdieninėje veikloje bendradarbiauja su atstovais iš valstybinių irLŠTA savo kasdieninėje veikloje bendradarbiauja su atstovais iš valstybinių ir
vyriausybinių įstaigų, savivaldybių, giminingų asociacijų, vartotojų organizacijų, mokslovyriausybinių įstaigų, savivaldybių, giminingų asociacijų, vartotojų organizacijų, mokslo

ir mokymo įstaigų, konsultacinių bendroviųir mokymo įstaigų, konsultacinių bendrovių

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
• LR daugiabučių namų savininkų bendrijų federacija
• Buitinių vartotojų sąjunga
• Lietuvos vartotojų asociacija
• Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija
• Nacionalinė vandens, elektros ir šilumos vartotojų

gynimo lyga
• Asociacija "Lietuvos butų ūkis“

KONSULTACINĖS BENDROVĖS:
• UAB “AF-TSP“
• UAB “COWI Baltic”
• UAB “AF Terma”
• UAB “Eksergija”
• UAB “Ekotermija”
• Lietuvos laisvosios rinkos institutas
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Pagrindinės užsienio organizacijosPagrindinės 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)
• Latvijos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių asociacija
• Estijos elektros ir šilumos asociacija
• Lenkijos šilumininkų valstybiniai rūmai
• Danijos šilumos tiekėjų asociacija
• Danijos centralizuoto šilumos tiekimo taryba
• Čekijos šilumos tiekėjų asociacija
• Suomijos energetikos įmonių asociacija
• Švedijos šilumos tiekėjų asociacija
• Nekomercinės paskirties bendrija „Rusijos šilumos tiekimas“;
• Vokietijos šilumos ir elektros asociacija

8



9

Europos šalys, tarptautinės asociacijos narės, kuriose įrengtos
CŠT sistemos
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Centralizuotas šildymas Europoje
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CŠT vandens tiekimo ir
paskirstymo integruotas

tinklas

Biokuro
katilinė

Elektra

Šilumos punktai

Pramonės
įmonės
katilinė

Siurblinė

Rajoninė CŠT katilinė

Rajoninė CŠT katilinė

1

1

1
1

1
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6
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6

1 Šilumos šaltinis

2 Integruotas CŠT tinklas

3 Rajoninė katilinė

4 Lokalus CŠT tinklas

5 Vietinis šilumos šaltinis

6 Vartotojai

7 Miesto riba

Lietuvos miesto ar gyvenvietės centralizuoto šilumos tiekimo schema
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Grupė pagal
šilumos
gamybą

Pogrupis
pagal šilumos

gamybą

Kiekis,
vnt.

Pagaminta
šilumos

GWh/metus

Instaliuota
galia,
MW

Pasiekta
galia,
MW

Panaudota
instaliuotos

galios dalis, %

5 GWh ir
daugiau

>150 10 7292 7743 3048 39

³90 – iki 150 2 253 205 69 34

³50 – iki 90 8 601 620 208 34

³25 – iki 50 19 687 712 182 26

³5 – iki 25 48 588 510 176 35

Iš viso: ³5 94 10300 8600 3683 38

Iki 5 GWh < 5 263 272 371 Nėra duomenų

Iš viso: 357 ~10000,0
GWh šilumos
per 2008
metus

8971

Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
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Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje



Įmonė Atlikti darbai per 2009 m.
UAB “Vilniaus energija” Per 2009 m. bendrovė investavo apie 8181 mlnmln.. LtLt. į šilumos šaltinių modernizavimą

ir šilumos perdavimą iš kurių stambiausias projektas - Naujos garo turbinos su
generatoriumi įrengimas Vilniaus 2-ojoje elektrinėje (projekto vertė 23,4 mln. Lt)

AB “Klaipėdos energija” Investicijos:
- šilumos šaltiniuose bendrovė per 2009 m. iš nuosavų lėšų skyrė apie 1,9 mln. Lt,
- šilumos perdavime (šilumos tinklų rekonstrukcijai ir šilumos tinklų naujiems

vartotojams įrengimui) bendrovė iš nuosavų lėšų skyrė apie 7,3 mln. Lt. iš ES
struktūrinių fondų apie 6,0 mln. Lt. Viso bendrovėje investuota apie 1515,,33 mlnmln.. LtLt..
(įskaitant ir ES apie 6,0 mln. Lt. paramą).

AB “Šiaulių energija” Per 2009 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą
(šilumos tinklų rekonstrukciją, šilumos punktų įrengimą ir pan.) viso investavo apie 6,06,0
mln. Lt.mln. Lt. (įskaitant ir ES 1,0 mln. Lt paramą apie).

AB “Panevėžio energija” Investicijoms ir remonto darbams į šilumos šaltinių modernizavimą (Panevėž. el. katil.
vandens cheminio valymo cecho modernizavimas bei garo dalies gamybos
rekonstrukcija) bendrovė investavo apie 55,,55 mlnmln.. LtLt.. savo nuosavų lėšų

UAB “Radviliškio šiluma” Į šilumos šaltinius investuotą per 7,3 mln. Lt.per 7,3 mln. Lt. (Bendrovės  lėšos, ES ir LAAIF parama)
iš kurių stambiausias projektas - biokuro katilų paleidimas (6 mln. Lt.)

UAB “Utenos šilumos tinklai” Investicijoms ir remonto darbams:
- šilumos šaltiniuose bendrovė per 2009 m. iš nuosavų lėšų skyrė apie 1,5 mln. Lt,
- šilumos perdavime (šilumos tinklų rekonstrukcijai ir šilumos punktų įrengimas)

investuota apie 0,6 mln. Lt. Viso bendrovėje investuota apie 2,,00 mlnmln.. LtLt..

AB “Jonavos šilumos tinklai” Bendrovėje investicijos šilumos šaltiniuose (į naujo 10 MW galios vandens šildymo
katilo su dviem kondensaciniais ekonomaizeriais ) siekė apie 11,,99 mlnmln.. LLtt. (Bendrovės
nuosavos lėšos, Jonavos rajono savivaldybės bei LAAIF finansinė parama)

Analogiški darbai vykdomi ir kitose šilumos tiekimo įmonėse
14

ŠT įmonių 2009 m. vykdyti darbai



üNauja garo turbina su generatoriumi
Vilniaus 2-ojoje  elektrinėje. Įgyvendinto
projekto vertė siekia ~ 23,4 mln. Lt.

15

üAutomatizuotos dujinės katilinės su
kondensavimo ekonomaizeriais statyba
Šiaulių m. Spindulio g. kvartale (Stumbro
g. katilinė). Projekto vertė siekia ~ 1,7
mln. Lt.

üPanevėžio el. katilinės vandens
cheminio valymo cecho modernizavimas
Projekto vertė siekia ~ 3,0 mln. Lt.
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Viso investicijos 1996-2009

• Šilumos ūkio modernizavimui
kasmet skiriamos didelės

investicijos:
– 2009 apie 200 mln. LTL
– 2008 per 190 mln. LTL
– 2007 per 307 mln. LTL
– 2006 per 211 mln. LTL
– 2005 apie 184 mln. LTL.

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje

Iš viso nuo 1996 iki 2009 m. į
šilumos gamybos šaltinius ir trasas

investuota apie 1,5 mlrd. Lt.1,5 mlrd. Lt.
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Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje
1996-2008 m.
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47,8Prognozuojama atsinaujinančių energijos
išteklių dalis 2009 m. pasieks apie 19 proc.

Šiuo metu biokuro katilinių LietuvojeŠiuo metu biokuro katilinių Lietuvoje ~210 vnt~210 vnt
Katilų skaičiusKatilų skaičius ~360 vnt~360 vnt

(~ 610 MW  galios(~ 610 MW  galios))

Per 3 paskutinius metus biokuro katilų skaičius išaugo beveik dvigubai (daugiausia pastatyta ŠT įmonėse):
• 2005 m. biokuro katilų buvo ~ 200 vnt (bendra instaliuota galia: ~ 420 MW),
• 2008 m. jau virš ~ 360 vnt (bendra instaliuota galia: ~ 610 MW)

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame kuro balanse
šilumos gamybai
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Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001-2008 m.

Vidutinis įsiskolinimas siekia apie 15% 2008 m

477462
523723 544630

572867 584255 609292 622134 627866

114913
(24,06%)

142297
(27,17%) 123628
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(14,95%)
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Bendras vartotojų skaičius Įsiskolinusių vartotojų skaičius

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
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Po 2010 m. liks nepanaikinta 19 vnt. grupinių boilerinių

Eksploatuojami grupiniai šEksploatuojami grupiniai šiilumoslumos punktai (grupinėspunktai (grupinės
boilerinės)boilerinės)

• ŠT įmonės, įgyvendindamos LR Vyriausybės Šilumos ūkio plėtros krypčių nuostatas, palaipsniui naikina grupines boilerines
ir atlieka kitus modernizavimo darbus.

•  Dėl to ženkliai sumažėjo šilumos nuostoliai tinkluose (nuo šilumos gamybos šaltinių iki pastatų įvadų): 1996 metais buvo -
32%, 2008 metais sumažėjo iki 16,7 %.

•  Automatinių šilumos punktų įrengimas pastatuose užtikrina reikiamą temperatūrų palaikymą butuose nepriklausomai nuo
lauko oro temperatūrų pokyčių. Tai laibai svarbu pavasarį ir rudenį, kuomet pereinamuoju laikotarpiu nebeperšildomi pastatai

21



22

351
496

630
845

1100

14341511
16901650

13841310
1140

974 863 778 765 796 814 848 878 905 966

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

20
05

 m
.

20
06

 m
.

20
07

 m
. 

(I
 p

us
m

.)

20
07

 m
. 

(II
…

20
08

 m
. 

(I
 p

us
m

.)

20
08

 m
. 

ru
g

pj
ū

tis

20
08

 m
. 

ru
g

sė
jis

20
08

 m
. 

sp
al

is

20
08

 m
. 

la
p

kr
iti

s

20
08

 m
. 

gr
u

od
is

20
09

 m
. s

au
si

s

20
09

 m
. 

va
sa

ri
s

20
09

 m
. k

o
va

s

20
09

 m
. 

ba
la

n
d

is

20
09

 m
. 

ge
gu

žė

20
09

 m
. 

bi
rž

el
is

20
09

 m
. 

lie
p

a

20
09

 m
. 

ru
g

pj
ū

tis

20
09

 m
. 

ru
g

sė
jis

20
09

 m
. 

sp
al

is

20
09

 m
. 

la
p

kr
iti

s

20
09

 m
. 

gr
u

od
is

Lt
/1

00
0 

m
3

Gamtinių dujų kainų (su transportavimu ir galios mokesčiu)
kilimas (Lt/1000 m³)



23

Gamtinių dujų (su transportavimu ir galios mokesčiu) ir biokuro kainų
kilimo palyginimas (Lt/t.n.e)
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Asociacijos narių tiekiamos šilumos vidutinė kainatiekiamos šilumos vidutinė kaina
(ct./kWh)

~ 25,00 ~ 21,00

2008/2009 m.
Su 5% PVM

2009/2010 m.
Su 9% PVM

2010 m. 01 01 d. - 16,75 Lt./m³16,75 Lt./m³ susu 9 proc. PVM.

2009 m. 01 01 d. - 17,52 Lt./m³17,52 Lt./m³ su 5 proc. PVM .

Vidutinė šalies karšto vandenskaršto vandens kaina (Lt./m³)

Pastaba:
Išsami šilumos ir karšto vandens  kainų dinamika pateikta dalomojoje medžiagoje



Šilumos kainos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir
Skandinavijoje 2005 metais ir 2008/2009 m. šildymo sezonui
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Šilumos
suvartojimas

šildymui

Vidutinė
šilumos kaina
gyventojams

(su PVM)

Šildymo kaina 1 m2

ploto sušildyti
(su PVM)

Išlaidos 60 m2 ploto
buto šildymui (su

PVM)

Kiek
tokių

pastatų
yra?

I. Daugiabučiai
suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos,

kokybiški namai)

88 kWh/m2

60 m2 ploto
butui:

480 kWh480 kWh

25,0 ct/kWh 8 x 25,0 = 22,,0000 Lt/m2 2,00 x 60 = 120120,0,0 LtLt 4,6%4,6%

II. Daugiabučiai
suvartojantys mažai arba

vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti

kažkiek taupantys šilumą
namai)

1515 kWh/m2

60 m2 ploto
butui:

900 kWh900 kWh

25,0 ct/kWh 15 x 25,0 = 33,7,755 Lt/m2 3,57 x 60 = 222525,,0 Lt0 Lt 17,3%17,3%

III. Daugiabučiai
suvartojantys daug

šilumos (senos statybos
nerenovuoti namai)

2525 kWh/m2

60 m2 ploto
butui:

1500 kWh1500 kWh

25,0 ct/kWh 25 x 25,0 = 66,,2255 Lt/m2 6,25 x 60 = 337755,0,0 LtLt 55,7%55,7%

IV. Daugiabučiai
suvartojantys labai daug
šilumos (senos statybos,
labai prastos šiluminės

izoliacijos namai)

3355 kWh/m2

60 m2 ploto
butui:

2100 kWh2100 kWh

25,0 ct/kWh 35 x 25,0 = 88,,7575 Lt/m2 8,75 x 60 = 552525,,0 Lt0 Lt 22,4%22,4%

32 tūkst. butų32 tūkst. butų
0,09 mln. gyventojų0,09 mln. gyventojų

121 tūkst. butų121 tūkst. butų
0,36 mln. gyventojų0,36 mln. gyventojų

390 tūkst. butų390 tūkst. butų
1,17 mln. gyventojų1,17 mln. gyventojų

157 tūkst. butų157 tūkst. butų
0,47 mln. gyventojų0,47 mln. gyventojų

Mokėjimų už šiluma analizė Lietuvos miestuose (2008/2009 m. šildymo sezonas)
vidutinė šilumos kaina: 25,0 ct/kWh su PVM

Šilumą švaistančių pastatų renovavimo spartinimas
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Šilumos
suvartojimas

šildymui

Vidutinė
šilumos kaina
gyventojams

(su PVM)

Šildymo kaina 1 m2

ploto sušildyti
(su PVM)

Išlaidos 60 m2 ploto
buto šildymui (su

PVM)

Kiek
tokių

pastatų
yra?

I. Daugiabučiai
suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos,

kokybiški namai)

88 kWh/m2

60 m2 ploto
butui:

480 kWh480 kWh

21,0 ct/kWh 8 x 21,0 = 11,,6868 Lt/m2 1,68 x 60 = 100100,,8 Lt8 Lt 4,6%4,6%

II. Daugiabučiai
suvartojantys mažai arba

vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti

kažkiek taupantys šilumą
namai)

1515 kWh/m2

60 m2 ploto
butui:

900 kWh900 kWh

21,0 ct/kWh 15 x 21,0 = 33,,1515 Lt/m2 3,15 x 60 = 189189,,0 Lt0 Lt 17,3%17,3%

III. Daugiabučiai
suvartojantys daug

šilumos (senos statybos
nerenovuoti namai)

2525 kWh/m2

60 m2 ploto
butui:

1500 kWh1500 kWh

21,0 ct/kWh 25 x 21,0 = 55,,2255 Lt/m2 5,25 x 60 = 315315,0,0 LtLt 55,7%55,7%

IV. Daugiabučiai
suvartojantys labai daug
šilumos (senos statybos,
labai prastos šiluminės

izoliacijos namai)

3355 kWh/m2

60 m2 ploto
butui:

2100 kWh2100 kWh

21,0 ct/kWh 35 x 21,0 = 77,,3535 Lt/m2 7,35 x 60 = 441441,,0 Lt0 Lt 22,4%22,4%

32 tūkst. butų32 tūkst. butų
0,09 mln. gyventojų0,09 mln. gyventojų

121 tūkst. butų121 tūkst. butų
0,36 mln. gyventojų0,36 mln. gyventojų

390 tūkst. butų390 tūkst. butų
1,17 mln. gyventojų1,17 mln. gyventojų

157 tūkst. butų157 tūkst. butų
0,47 mln. gyventojų0,47 mln. gyventojų

Mokėjimų už šiluma analizė Lietuvos miestuose (2009/2010 m. šildymo sezonas)
vidutinė šilumos kaina: 21,0 ct/kWh su PVM
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Šilumos k.v.
temperatūros

palaikymui kiekis 1
butui (kWh/mėn.)

(gyvatukas)

Vidutinė šilumos
kaina

gyventojams
(su PVM)

Šilumos k.v.
temperatūros palaikymui
mokestis, (Lt/but./mėn.)

su PVM

I. Naujai pasatyti
daugiabučiai

gyvenamieji namai,
kuriuose įrengtos

šiuolaikinės vidaus
karšto vandens

tiekimo sistemos su
vonios šildytuvais

~130~130
kWh/but./mėn.

25,0 ct/kWh 130 x 0,25 = 3232,,5500
Lt/Lt/butbut./mėn../mėn.

II. Modernizuoti
daugiabučiai

gyvenamieji namai,
kuriuose

modernizuotos vidaus
karšto vandens

tiekimo sistemos su
vonios šildytuvais

~140~140
kWh/but./mėn.

25,0 ct/kWh 140 x 0,25 = 3535,,0000
Lt/Lt/butbut./mėn../mėn.

III. Daugiabučiai
gyv. Namai pastatyti

iki 1992 m.
nemodernizuoti su

senomis
nugyventomis vidaus

karšto vandens
tiekimo sistemomis ir

vonios šildytuvais

~300~300
kWh/bu.t/mėn.

25,0 ct/kWh 300 x 0,25 = 75,00
Lt/Lt/butbut./mėn../mėn.

~1100 namų~1100 namų
~66 tūkst. butų~66 tūkst. butų
~198 tūkst. gyventojų~198 tūkst. gyventojų

~200 namų~200 namų
~12 tūkst. butų~12 tūkst. butų
~36 tūkst. gyventojų~36 tūkst. gyventojų

~15900 namų~15900 namų
~600 tūkst. butų~600 tūkst. butų
~1,8 mln. gyventojų~1,8 mln. gyventojų

ASOCIACIJOS TURIMI STATISTINIAI DUOMENYS APIE MOKĖJIMUS UŽ
“GYVATUKĄ”, KURIE KELIA DIDŽIAUSIĄ GYVENTOJŲ NEPASITENKINIMĄ



29

Šilumos k.v.
temperatūros

palaikymui kiekis 1
butui (kWh/mėn.)

(gyvatukas)

Vidutinė šilumos
kaina

gyventojams
(su PVM)

Šilumos k.v.
temperatūros palaikymui
mokestis, (Lt/but./mėn.)

su PVM

I. Naujai pasatyti
daugiabučiai

gyvenamieji namai,
kuriuose įrengtos

šiuolaikinės vidaus
karšto vandens

tiekimo sistemos su
vonios šildytuvais

~130~130
kWh/but./mėn.

21,0 ct/kWh 130 x 0,21 = 2727,,3300
Lt/Lt/butbut./mėn../mėn.

II. Modernizuoti
daugiabučiai

gyvenamieji namai,
kuriuose

modernizuotos vidaus
karšto vandens

tiekimo sistemos su
vonios šildytuvais

~140~140
kWh/but./mėn.

21,0 ct/kWh 140 x 0,21 = 2929,,4040
Lt/Lt/butbut./mėn../mėn.

III. Daugiabučiai
gyv. Namai pastatyti

iki 1992 m.
nemodernizuoti su

senomis
nugyventomis vidaus

karšto vandens
tiekimo sistemomis ir

vonios šildytuvais

~300~300
kWh/bu.t/mėn.

21,0 ct/kWh 300 x 0,21 = 63,00
Lt/Lt/butbut./mėn../mėn.

~1100 namų~1100 namų
~66 tūkst. butų~66 tūkst. butų
~198 tūkst. gyventojų~198 tūkst. gyventojų

~200 namų~200 namų
~12 tūkst. butų~12 tūkst. butų
~36 tūkst. gyventojų~36 tūkst. gyventojų

~15900 namų~15900 namų
~600 tūkst. butų~600 tūkst. butų
~1,8 mln. gyventojų~1,8 mln. gyventojų

ASOCIACIJOS TURIMI STATISTINIAI DUOMENYS APIE MOKĖJIMUS UŽ “GYVATUKĄ”,
KURIE KELIA DIDŽIAUSIĄ GYVENTOJŲ NEPASITENKINIMĄ



• karšto vandens skaitiklių rodmenų
klastojimas,

• karšto vandens skaitiklių rodmenų
deklaravimo netikslumas (deklaruojama 1
m3 tikslumu, esant vidutiniam 3 m3 per
mėnesį suvartojimui – paklaida per 30
proc.),

• karšto vandens skaitiklių tikslumo klasė
ir jų darbo patikimumas,

Pagrindinės “didelio” mokesčio už “Gyvatuką”
priežastys:



• sudarytos teisinės ir ekonominės prielaidos šilumos,
geriamojo vandens ir karšto vandens apskaitai daugiabučių
namų butuose įrengiamiems apskaitos prietaisams įdiegti
rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemas,

arba

• energijos kainoje numatytos pakankamos žmogiškųjų
išteklių sąnaudos butuose įrengiamų apskaitos prietaisų
rodmenų kasmėnesinei kontrolei vykdyti.

Siūlome Energetikos ministerijai, pagal kompetenciją kartu su Aplinkos
ministerija ir VKEKK imtis realių veiksmų, esant reikalui inicijuoti Įstatymo

įgyvendinimą lydinčių teisės aktų ar kitų teisės aktų pataisas, kad būtų:

Problemą reikia spręsti nedelsiantnedelsiant!!!!!!
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Daugiabučių namų renovacija vyksta per lėtai

• LR aplinkos ministerijos duomenimis
dalinai renovuotų daugiabučių
gyvenamųjų namų Lietuvoje yra apie
750. Tačiau tai sudaro tik 2 proc. visų
~ 40000 daugiabučių namų, kuriuose
gyvena didžioji dauguma šalies
gyventojų

• Kompleksiškai renovuotų daugiabučių
yra vos 20-30.
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Vieno kvadratinio metro daugiabučio renovacija (taikant tik šilumos taupymo priemones) vidutiniška atsieina
apie 500 Lt./m², o jeigu daugiabutis renovuojamas taikant ir papildomas aplinkos sutvarkymo, balkonų
įstiklinimo ir kt. priemones gyventojams vidutiniškai atsieina apie 1000 Lt./m².

Atlikta pastatų renovacija leistų:

• Iki 50% sumažinti šilumos gamybą;
• Iki 50% sumažinti visos Lietuvos kurą deginančių įrenginių emisiją į aplinkos orą;
• Iki 50% sumažinti iškastinio kuro suvartojimą;
• Padidinti energijos vartojimo efektyvumą;
• Apsaugoti Lietuvos ekonomiką nuo staigaus šilumos kainos augimo;
• Modernizuoti daugiabutį pigiau nei statyti naują namą

1) modernizuojant namą išlaidos vienam kv. m - 500-1000 Lt/m².
2) statant naują namą išlaidos vienam kv. m - 5000-7000 Lt/m²



Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma Lietuvos gyventojų,
kurie yra pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai
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50,9% – iš CŠTS
24,6% – iš vietinių katilinių
24,5% – šildomi kitaip (krosnys, elektra ir
kt.)

Viso būstų – 1.324.670~450.000 gyvenamieji namai
Bendrasis gyv. namų plotas apie 102 mln.m²

Daugiabučiai
Kiekis  (vnt.) Plotas (m2)

~ 38 200 ~ 53 300 000

~ 9 % viso kiekio ~ 52 % viso ploto

I pastatų grupė 1 – 2
aukštų

(vidutinis pastato plotas
– mažesnis kaip

1000 m2)

II pastatų grupė 3 – 16 aukštų (vidutinis pastato
plotas – didesnis kaip 1000 m2)

3 – 5 aukštų
(vidutinis pastato plotas

yra ~ 3400 m2)

6 – 16 aukštų
(vidutinis pastato

plotas yra ~
4300 m2)

Kiekis (vnt.) ~ 21000 ~ 14 700 ~ 2 500

VISO: ~ 38 200

Plotas (m2) ~ 7 700 000 ~ 34 300 000 ~ 11 300 000

VISO: ~ 53 300 000

35

Lietuvos gyvenamojo fondo (daugiabučiai ir individualūs gyvenamieji namai)
duomenų suvestinė
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I. DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVAVIMAS, EFEKTYVUS ENERGIJOS VARTOJIMAS IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYMAS
Programos punktai:
46. Per 2009 m. peržiūrėsime ir pradėsime intensyviai įgyvendinti miestų šilumos ūkio diversifikavimo programą. Jos įgyvendinimas
leis didinti miestams tiekiamos šilumos ir elektros kogeneravimą iš biokuro.
331. Siekdami ilgalaikio strateginio tikslo, įgyvendinsime NES numatytas priemones šiomis prioritetinėmis strateginėmis kryptimis:
– energijos taupymo ir efektyvumo didinimo;
– maksimaliai įmanomo, ekonomiškai pagrįstų vietinių ir atsinaujinančių pirminės energijos šaltinių panaudojimo;
340. Antrasis Vyriausybės energetikos politikos prioritetas – kuo platesnis ir spartesnis atsinaujinančių bei vietinių šilumos ir elektros
energijos gamybos šaltinių panaudojimas mažinant importuojamų dujų ir naftos produktų vartojimą.
341. Vykdysime miestų šilumos ūkio diversifikavimo programą, kurios įgyvendinimas užtikrins pusės miestams tiekiamos šilumos ir
elektros kogeneravimą iš biokuro, dujų naudojimo lyginamąją dalį šiluminėse jėgainėse sumažinant nuo dabartinių 80 proc. iki 40
proc.
342. Skatinsime ir remsime visų rūšių biokuro (medienos atliekų, šiaudų, biomasės, organinių atliekų) ekologišką naudojimą
šiluminėse elektrinėse, atitinkamai remdami visų rūšių kuro logistikos sistemų plėtrą.
359. Vadovaudamiesi tarptautine praktika, numatome teisės aktais nustatyti minimalius bazinius šiluminės ir elektros energijos
supirkimo tarifus, nuo 2010 m. taikytinus visoms bet kurią kuro rūšį naudojančioms jėgainėms. Atsinaujinančius energijos šaltinius
naudojančioms įmonėms bus numatyti skatinamieji tarifų priedai, o neekonomiškoms jėgainėms (pvz., naudojančioms dujinį kurą)
būtini didesni (traktuojami kaip „neigiami“) priedai galės būti taikomi laikinai ir tik ribotai energijos kvotai, reikalingai bendrajam
galios trūkumui padengti esamu laikotarpiu.
449. Skatinsime efektyvų energijos ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą.
450. Mažinsime iškastinio kuro naudojimą ir su tuo tiesiogiai susijusią oro taršą bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį geriau
naudodami atsinaujinančius energijos šaltinius (vėjo, biomasės, vandens, saulės ir kt.), taip pat plėsdami biokuro naudojimą
transporto sektoriuje. Toliau diegsime ekoinovatyvias technologijas, skatinsime tausojančio vartojimo principus, aplinkosauginį auditą,
įmonių socialinę atsakomybę.
495. Sieksime, kad energetinę vertę turinčios atliekos būtų naudojamos elektros ir šilumos energijai gaminti.
506. Parengsime ir planingai įgyvendinsime nacionalinę daugiabučių gyvenamųjų namų energetinio atnaujinimo programą,
orientuojantis į nemažiau kaip 2000 namų atnaujinimą per metus.

Pagrindiniai įvykiai įvykę Lietuvos šilumos ūkyje per 2009 m.Pagrindiniai įvykiai įvykę Lietuvos šilumos ūkyje per 2009 m.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS Žin., 2008, Nr. 146-5870

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. XI-52
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II. ŠILUMOS KAINOS IR KAINODARA

Programos punktai:
50. Vienas svarbiausių artimiausio laikotarpio Vyriausybės uždavinių – palengvinti dėl
smarkaus kainų šuolio vartotojams išaugusią Lietuvos šilumos ir elektros energijos kainų
naštą. Ją sumažinsime veiksmingai kontroliuodami monopolines energijos kainas.
Spręsdami šį uždavinį, inicijuosime įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektus:
– skatinančius laisvą įėjimą į rinką (monopolijų naikinimą);
– naikinančius kryžminį subsidijavimą;
– patikslinančius pagrįstų viršutinių energijos tarifų nustatymo pagrindus;
– užtikrinančius visišką/tikrą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
nepriklausomumą nustatant pagrįstas kainų ribas

51. Inicijuosime Šilumos ūkio įstatymo pataisas, leisiančias šilumos kainas gyventojams
perskaičiuoti kas mėnesį (vietoj dabar nustatytos galimybės tai daryti vieną arba du
kartus per metus). Tai leis išvengti didelių šilumos kainų šuolių sparčiai kintant kuro,
ypač dujų, kainoms.



LIETUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS MINISTERIJOS ĮSTEIGIMO ĮSTATYMAS

2009 m. sausio 12 d. Nr. XI-128

Žin., 2009, Nr. 10-350



2009 METAIS PRIIMTI IR ĮSIGALIOJO2009 METAIS PRIIMTI IR ĮSIGALIOJO DAUGIAU KAIPDAUGIAU KAIP
176 NAUJI TEISĖS176 NAUJI TEISĖS AKTAI IR TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAIAKTAI IR TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

BEI PAPILDYMAIBEI PAPILDYMAI

PagrindiniaiPagrindiniai teisėsteisės aktųaktų paketaipaketai::

•Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai (Žin., 2009, Nr.
10-355; Žin., 2009, Nr. 61-2402; Žin., 2010, Nr. 1-6) ir Įstatymo įgyvendinimą lydintys teisės
aktai;

•Energetikos sektoriaus (elektros, dujų ir šilumos) įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų
paketas ir Įstatymų įgyvendinimą lydintys teisės aktai;

•Daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo (modernizavimo) nauja programa ir jos
įgyvendinimą reglamentuojančių Įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų paketas ir Įstatymų
bei Programos įgyvendinimą lydintys teisės aktai;

•Aplinkosaugos įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų paketas ir Įstatymų įgyvendinimą
lydintys teisės aktai;

•Europos Sąjungos teisės aktai (Direktyvos ir Reglamentai) reglamentuojantys šilumos ūkio
veiklą.



LIETUVOS RESPUBLIKOSLIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIOŠILUMOS ŪKIO
ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMOĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAIĮSTATYMAI
(Žin., 2009, Nr. 10-355; Žin., 2009, Nr. 61-2402; Žin., 2010, Nr. 1-6)

Pagrindinės nuostatos:
•Patikslinti šilumos ūkio subjektų apibrėžimai;

•Pakeisti šilumos ir karšto vandens kainodaros principai, nustatant kainų
priklausomybę nuo kuro kainų kitimo;

•Naujai reglamentuotas veiklos šilumos ūkio sektoriuje licencijavimas;

•Papildytas karšto vandens tiekimo ir apskaitos reglamentavimas;

•Nustatytas naujų Įstatymo nuostatų įgyvendinimo mechanizmas ir
pereinamasis laikotarpis.



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO
ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMŲ įgyvendinimą lydintys teisės aktai

Pagrindiniai priimti teisės aktai:
•Šilumos kainų nustatymo metodika (V.Ž. 2009, Nr. 92-3959);

•Karšto vandens kainų nustatymo metodika (V.Ž. 2009, Nr. 93-4012);

•Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pakeitimai (V.Ž. 2009, Nr. 1-14; Nr. 73-2993; 152-6840);

•Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika
(V.Ž. 2009, Nr. 93-4011);

•Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas (V.Ž. 2009, Nr. 143-6311);

•Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių
tarifų nustatymo metodika (V.Ž. 2009, Nr. 39-1506);

Pastaba:
Teisės aktų taikymo probleminiai klausimai pateikti dalomojoje medžiagoje



EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI (REGLAMENTAI, DIREKTYVOS IR
DIREKTYVŲ PROJEKTAI) REGLAMENTUOJANTYS ŠILUMOS ŪKIO IR KITŲ ENERGETIKOS

SEKTORIŲ VEIKLAS

I.  Energijos vartojimo efektyvumasI.  Energijos vartojimo efektyvumas

• Direktyva 2004/8/EB „Dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos
paklausa   vidaus energetikos rinkoje“;

• Direktyva 2002/91/EB „Dėl pastatų energinio naudingumo”;

• Direktyva 2006/32/EB „Dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir paslaugų“;

• Direktyva 92/42/EEB „Dėl naudingumo koeficiento reikalavimų karšto vandens
katilams, deginantiems skystąjį kurą“;

• Direktyvos nuo 92/75/EEB iki 96/57/EB dėl buitinių prietaisų ženklinimo;

• Direktyva 2005/32/EB nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų energiją
vartojantiems gaminiams;

• Pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos „Dėl pastatų energinio
naudingumo KOM(2008) 780 galutinis variantas“.
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II. AplinkosaugaII. Aplinkosauga
Direktyvą 1999/32/EB „Dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies

keičianti Direktyvą 93/12/EEB“;

• Direktyva 2001/80/EB „Dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių,
kiekio apribojimo“;

• Direktyva 2003/87/EB nustatanti prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais
sistemą Bendrijoje;

• Direktyva 2006/12/EB „Dėl atliekų“;

• Direktyva 2000/76/EB „Dėl atliekų deginimo“;

• Direktyva 2008/98/EB „Dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas“;

• Direktyva 2008/1/EB “Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės”

• TIPK Direktyvos (COD 2007/0286) projektas „Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės)“;

• Direktyva 2009/29/EB „Iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir
išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos
sistemą“. 43

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI (REGLAMENTAI, DIREKTYVOS IR
DIREKTYVŲ PROJEKTAI) REGLAMENTUOJANTYS ŠILUMOS ŪKIO IR KITŲ ENERGETIKOS

SEKTORIŲ VEIKLAS



III. Atsinaujinantys energijos ištekliaiIII. Atsinaujinantys energijos ištekliai

• Direktyva 2001/77/EB „Dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių,
skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje“;

• Direktyva 2003/30/EB „Dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą
transporte“;

• Direktyva 2009/28/EB „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš
dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB“;

- Europos komisijos 2009 m. birželio 30 d. sprendimas „Dėl veiksmų
plano parengimo įgyvendinant ES Direktyvą 2009/28/EB“

IV. Direktyvos reglamentuojančios technologinę šilumos ūkio sritįIV. Direktyvos reglamentuojančios technologinę šilumos ūkio sritį

• Direktyva 97/23/EB „Dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo“;

• Direktyva 2004/22/EB „Dėl matavimo priemonių“.

44

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI (REGLAMENTAI, DIREKTYVOS IR
DIREKTYVŲ PROJEKTAI) REGLAMENTUOJANTYS ŠILUMOS ŪKIO IR KITŲ ENERGETIKOS

SEKTORIŲ VEIKLAS



V. ES vidaus rinkos (dujų, elektros irV. ES vidaus rinkos (dujų, elektros ir k.tk.t.) politika.) politika

• Direktyva 2003/54/EB „Dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių“;

• Direktyva 2003/55/EB „Dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių“;

• Reglamentas Nr. 1775/2005 „Dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais
sąlygų“;

• Direktyva 2004/67/EB „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo priemonių“;

• Direktyva 2003/96/EB 2003 m. spalio 27 d. pakeičianti Bendrijos energetikos
produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą;

• Direktyva 2006/123/EB „Dėl paslaugų vidaus rinkoje“;

• Direktyva 92/12/EEB „Dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais
produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole“
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VI. Kiti ES teisės aktaiVI. Kiti ES teisės aktai
• 2009 m. vasario 11 d. Europos Parlamente pasirašytas „Merų paktas“

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI (REGLAMENTAI, DIREKTYVOS IR
DIREKTYVŲ PROJEKTAI) REGLAMENTUOJANTYS ŠILUMOS ŪKIO IR KITŲ ENERGETIKOS

SEKTORIŲ VEIKLAS



Atsinaujinčių energijos išteklių Direktyva
2009/28/EB ir centralizuotas šilumos

tiekimas bei vėsinimas

ES EnergetikosES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijųtarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijosveiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠTir CŠT vystymą Europojevystymą Europoje



13 straipsnis
Administracinės procedūros, reglamentai ir kodeksai

3. Valstybės narės ragina visus subjektus, visų pirma vietos bei regionines
administracines įstaigas, planuojant, projektuojant, statant ir atnaujinant
pramoninius ar gyvenamuosius rajonus, užtikrinti, kad būtų įdiegti įrenginiai ir
sistemos, skirti elektros energijos, šildymo ir aušinimo iš atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimui, taip pat centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui. Prireikus
valstybės narės visų pirma skatina vietos ir regionines administracines įstaigas įtraukti
šildymo ir aušinimo iš atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą į miestų infrastruktūros
planavimą.

5. Valstybės narės užtikrina, kad visiems atitinkamiems subjektams, visų pirma
projektuotojams ir architektams, būtų pateiktos gairės, kad planuodami,
projektuodami, statydami ir rekonstruodami pramoninius ar gyvenamuosius rajonus
jie galėtų tinkamai apsvarstyti, kaip būtų galima optimaliai suderinti atsinaujinančius
energijos išteklius, didelio efektyvumo technologijas ir centralizuotą šilumos bei
vėsumos tiekimą.

Pagrindinės Direktyvos nuostatos susijusios su CŠT sektoriumi

ES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijųES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠT vystymą Europojeveiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠT vystymą Europoje



11. Savo nacionaliniuose atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planuose valstybės
narės įvertina, ar būtina statyti naują infrastruktūrą centralizuotam šilumos ir vėsumos,
pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, tiekimui, kad būtų galima įgyvendinti 3
straipsnio 1 dalyje nurodytą 2020 m. nacionalinį planinį rodiklį. Vadovaudamosi tuo
įvertinimu valstybės narės prireikus imasi veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos
tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti sąlygas šildymo ir aušinimo gamybai didelėse
biomasės, saulės ir geoterminėse jėgainėse.

22 straipsnis
Valstybių narių ataskaitų teikimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kas
dvejus metus, Komisijai pateikia ataskaitą apie pažangą skatinant ir naudojant
atsinaujinančių išteklių energiją...

3. Savo pirmojoje ataskaitoje valstybė narė nurodo, ar ji ketina:
c) nurodyti geografines vietoves, kuriose galima naudoti atsinaujinančių išteklių

energiją pagal žemės paskirties planus ir diegti centralizuotą šilumos ir vėsumos
tiekimą.

ES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijųES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠT vystymą Europojeveiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠT vystymą Europoje

16 straipsnis
Prieiga prie tinklų ir jų eksploatavimas



• Kiekviena valstybė narė patvirtina nacionalinį atsinaujinančių išteklių energijos
veiksmų planą ir Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2010 m. birželio 30 d.

• Valstybės narės, pateikdamos nacionalinius atsinaujinančių išteklių energijos
veiksmų planus, laikosi Komisijos patvirtintu nacionalinių atsinaujinančių išteklių
energijos veiksmų plano modeliu.

• Nacionaliniai tikslai iki 2020 m. energijos daliai, gaunamai iš atsinaujinančių
energijos išteklių ir naudojamai transportui, elektros energijos gamybai, šildymui ir
vėsinimui (įskaitant CŠT);

• Nacionaliniuose veiksmų planuose ES šalys įvertins būtinybę sukurti naują
infrastruktūrą CŠT ir CVT iš AEI ir, kur yra aktualu, pradės veiksmus CŠT
infrastruktūros vystymui, plečiant šilumos ir vėsinimo energijos gamybos apimtis
iš biokuro, saulės ir geoterminės energijos įrenginių.

Nacionaliniai veiksmų planai iki 2010 m. birželio mėn.

ES EnergetikosES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijųtarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijosveiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠTir CŠT vystymą Europojevystymą Europoje









Pagrindiniai šio atliekamo darbo, kuriskuris apimsapims šilumos,šilumos, elektroselektros irir transportotransporto sektoriussektorius,,
tikslaitikslai::
- įvertinti biokuro potencialą šalyje, išanalizuoti biokuro gamybos bei panaudojimo
galimybes ir pateikti rekomendacijas dėl tikslingos biokuro naudojimo plėtros.;
- parengti mokslinės-inžinerinės praktikos studiją, kurios nuostatomis galėtų būti
įgyvendinama darni trumpalaikė bei ilgalaikė Lietuvos regioninė atsinaujinančių energijos
išteklių bei komunalinių atliekų panaudojimo plėtra energetikoje – Nacionalinės
energetikos strategijos, Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo
programos, Kogeneracijos plėtros plano pagrindais.

LR Energetikos ministerija pasirašė sutartį su Lietuvos
energetikos institutu dėl užsakomojo mokslinio tiriamojo

darbo:
„ŠALIES SAVIVALDYBĖSE ESAMŲ ATSINAUJINANČIŲ„ŠALIES SAVIVALDYBĖSE ESAMŲ ATSINAUJINANČIŲ

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (BIOKURO, HIDROENERGIJOS, SAULĖSENERGIJOS IŠTEKLIŲ (BIOKURO, HIDROENERGIJOS, SAULĖS
ENERGIJOS, GEOTERMINĖS ENERGIJOS) IR KOMUNALINIŲENERGIJOS, GEOTERMINĖS ENERGIJOS) IR KOMUNALINIŲ

ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS ENERGIJAI GAMINTI“ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS ENERGIJAI GAMINTI“



Siekiant maksimaliai išnagrinėti atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimo galimybes Lietuvos šilumos ūkio sektoriuje,

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) su Lietuvos energijos
konsultantų asociacija (LEKA) pasirašė sutartį dėl:

„ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (AEI)„ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (AEI)
PLĖTROS LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOSPLĖTROS LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS

TIEKIMO SISTEMOSE PROGRAMOS“ PARENGIMOTIEKIMO SISTEMOSE PROGRAMOS“ PARENGIMO

Šio darbo tikslas:
- išanalizuoti esamus Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sistemų įrengtus šilumos ir
elektros gamybos įrenginius, jų techninius parametrus, susidėvėjimo laipsnius bei
atnaujinimo poreikius. Taip pat jame bus nagrinėjami sistemų apkrovimo rėžimai, bei
būsimi šilumos vartojimo pokyčiai, galimos atsinaujinančių energijos išteklių plėtros
galimybės.



2008 m.
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Biokuro panaudojimas šilumos gamybai
2020 m.

Galimi panaudoti vietinių irGalimi panaudoti vietinių ir
atsinaujinančių energijos ištekliųatsinaujinančių energijos išteklių

rezervairezervai

Mediena  180 000Mediena  180 000 t.n.et.n.e
Šiaudai 120 000Šiaudai 120 000 t.n.et.n.e

KomKom. Atliekos 200 000. Atliekos 200 000 t.n.et.n.e
Gluosniai dumblas 70 000Gluosniai dumblas 70 000 t.n.et.n.e..

__________________________________________________
Viso ~570 000Viso ~570 000 t.n.et.n.e..

Gamtinės
dujos
27%

Mazutas
3,2%

Kitas kuras
2,0%

Nepanau-
dojamas
biokuro

potencia-las
50,6%

Biokuras
17,7%

Šiuo metu panaudojamiŠiuo metu panaudojami
biokuro ištekliaibiokuro ištekliai

145 000145 000 t.n.et.n.e (2008 m.)(2008 m.)



LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
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17,7%

Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai
Lietuvoje 2008 m.

2008 m. kuro sąnaudų struktūra



Gamtinės
dujos

~12,0%

Mazutas
~2,0%

Kitas kuras
~1,5%

Biokuras
~85,0%

LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties

Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai
Lietuvoje (tikslas 2020 m.)

Kuro sąnaudų struktūra (tikslas 2020 m.)
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Komunalinių atliekų panaudojimas šilumos ir elektros
gamybai  ES ir Lietuvoje

Ø Europoje šiuo metu veikia per 430 kogeneracinių
jėgainių gaminančių šilumą ir elektrą, kurios kūrena
komunalines atliekas

Ø Per metus Europoje sukūrenama miestų
šildymui ir elektros energijos gamybai apie 65
mln. tonų atliekų.

LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties



63

Kogeneracinė elektrinė deginanti komunalines atliekas
Vokietijoje

LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėtiesLŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
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Londonas SELCHIP Monaco  (Monte Carlo)

Viena, Austrija Tokijas, Minato

• Lietuva turi unikalias sąlygas plėsti kogeneracinių jėgainių, naudojančių komunalines atliekas kaip kurą,
statybą, nes esant išvystytiems centralizuoto šilumos tiekimo tinklams galima naudingai panaudoti iki 85% iš
atliekų galimos gauti energijos
• Atliekų deginimas leistų įgyvendinti strateginius Lietuvos energetinės nepriklausomybės didinimo planus ir
mažinti priklausomybę nuo kuro importo iš vienintelio šaltinio, tačiau tam priešinasi šių tikslų įgyvendinimo
priešininkai.

Komunalinių atliekų deginimo įmonės, kurios pastatytos miestų ribose

LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
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KOMUNALINĖS ATLIEKOS - VERTINGAS KURAS!

Komunalinių atliekų šilumingumas beveik toks pat kaip medienos atliekų. Lietuvoje turimų 1,3 mln.
tonų atliekų (viso susidaro ~4,4 mln. tonų/m), kurias kūrenant būtų galima pagaminti didelę dalį
centralizuotai tiekiamos šilumos ir elektros energijos, užkasama sąvartynuose. O tuo tarpu šilumai
gaminti, perkamas brangus importuojamas iškastinis kuras!!!

Dažnai pasitaikantys vaizdai Lietuvoje kaiDažnai pasitaikantys vaizdai Lietuvoje kai atliekos išmetamos miškuose ir kitoseatliekos išmetamos miškuose ir kitose
vietosevietose

LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
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O taip atrodoO taip atrodo dauguma Lietuvosdauguma Lietuvos sąvartynų !sąvartynų !

LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėtiesLŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
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Komunalinės atliekos - vertingas kuras

1 tona atliekų 0,2 tonos kuro (naftos ekvivalento)

Lietuvoje yra 1,3 mln. t. deginamų
atliekų (viso surenkama 4,4 mln. t.

atliekų)

Deginant kom. atliekas kasmet būtų galima
pagaminti ~2,6 TWh šilumos ir 0,65 TWh elektros

0,260 mln. t kuro (naftos ekvivalento) =
325 mln. m3 gamtinių dujų (kas met

šilumos tiekėjai sukūrena ~ 1 mlrd. m³
dujų)

Lietuvos šilumos tikeimo įmonės per metus pagamina ~ 10 TWh šilumos



- Centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai pareikalaujami įrenginių galingumai 2008
m. sudarė apie 3100 MW;

- Deginant biokurą, kurio dalis sudaro apie 70 proc. viso naudojamo kuro kiekio,
biokuro jėgainių bendras galingumas turi sudaryti apie 2170 MW;

- Biokuro jėgainių 2008 m. veikė virš 360 vnt., kurių bendras galingumas sudarė apie
610 MW;

- Siekiant sudeginti visą Lietuvoje pagaminamą biokurą, būtina papildomai pastatyti
biokuro jėgainių tinklą, kurio bendra galia sudarytų apie 1560 MW, o investicijos siektų
apie 1,1 mlrd. Lt;

UAB “Vilniaus energija”

Keletas šilumos tiekimo įmonių sėkmingai plečiančių biokuro plėtrą šilumos ir elektros  gamyboje

UAB “Utenos šilumos tinklai”

LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties

Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai



Biokuro panaudojimo palyginimas šilumos, elektros ir
transporto sektoriuose Lietuvoje ir Švedijoje (2007 m)
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ü Energetinį saugumą - prisidedama prie Europos Sąjungos bei Lietuvos
energetikos strateginių tikslų mažinti šalies priklausomybę nuo importuojamo
iškastinio kuro užtikrinant jo tiekimo patikimumą (niekas negalės nutraukti
kuro tiekimo nuo kitos šalies politikos priklausančių veiksnių (priešingai nei
tiekiant gamtines dujas užsukus vamzdyno sklendę).

ü Ekonominę naudą:
- taupomi finansiniai šalies ištekliai, kadangi biokuro kaina yra apie 2

kartus mažesnė nei iškastinio kuro (pinigai, sumokėti už kurą, pasilieka
valstybės viduje (priešingai nei naudojant gamtines dujas);

- mokesčiai (ypač pelno) pasiliks savivaldybių ir valstybės biudžetuose, o
ne iškeliaus į kitos šalies biudžetą.

Biokuro naudojimas šilumos ir elektros
energijos gamybai užtikrina:



ü Socialinę naudą:
- sukuriamos naujos darbo vietos, didinamas gyventojų užimtumas;

- skatinama nauja infrastruktūra biokuro gamybos ir ruošimo srityje: miškų valymo
darbai biokuro ruošimui; nederlingų žemių panaudojimas biokurui auginti.

ü Ekologinį saugumą:
- neteršiama aplinka: deginant biokurą į aplinką praktiškai neišmetama sieros

dioksido (SO2), sunkiųjų metalų, angliavandenilių, tuo tarpu deginant iškastinį kurą
(gamtines dujas) išsiskiria apie 230 kg CO2/MWh; deginant mazutą išsiskiria apie 280 kg
CO2/MWh;

- prisidedama prie nacionalinių aplinkosauginių siekių bei Kioto protokole numatytų
įsipareigojimų (Lietuvai iki 2008-2012 metų laikotarpio sumažinti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų (CO2) išmetimų kiekius 8 %, lyginant su išmetimų kiekiais 1990 m).
remiantis direktyvos 2003/87/EB nuostatomis, sudaromos galimybės dalyvauti šiltnamio
efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje.

Biokuro naudojimas šilumos ir elektros
energijos gamybai užtikrina:



üEksportas/importo balansą – sumažinus iškastinio kuro
kiekio importą Lietuvoje, pagerėja eksporto/importo
rodiklis.

üLietuvos regioninį vystymąsi – masinė biokuro gamybos
plėtra, leistų tolygiai vystytis atskiriems Lietuvos
regionams.

Biokuro naudojimas šilumos ir elektros
energijos gamybai užtikrina:



Danijos centralizuoto šilumos tiekimo kuro struktūra (Šaltinis:
Heat Plan Denmark)



Švedijos centralizuoto šilumos tiekimo kuro struktūros pasikeitimas
(Šaltinis: Yves Delaby)



I. 2008 m. vasarą asociacija kartu su Lietuvos energetikos institutu teikė paraišką
tarptautinės organizacijos Euroheat&Power inicijuotam projektui „Ecoheat4EU“
pagal ES paramos programą „Pažangi energetika Europai“.

Projekto trukmė – 25 mėnesiai
Numatomi pagrindiniai rezultatai
• Priemonių komplektas nacionaliniams sprendimų priėmėjams

ir Centralizuoto šilumos tiekimo rinkos dalyviams –
Rekomendacijos ir kelio žemėlapis skirtas sukurti efektyvią
CŠT plėtrą skatinančią teisinę aplinką ir strategiją.

• Informacija ES politikams, skirta dabartinėms ir būsimoms
Europos mąsto iniciatyvoms centralizuoto šilumos ir šalčio
tiekimo sferose

• Praktinis įrankis CŠT plėtros ir nacionalinėms šilumos tiekimo
rinkoms daromos įtakos monitoringui, įgalinantis nustatyti
paramos priemonių efektyvumą: „CŠT barometras”.

• Platus bendradarbiavimas ir tikslinė rezultatų sklaida per
projekto tinklapį, veikiantį kaip išsami duomenų bazė ir
platinant projekto ataskaitas, naujienlaiškius, rengiant
konferencijas ir seminarus, skelbiant straipsnius projekto
partnerių tinklapiuose.

EK paraišką finansavimui gauti patvirtino, projektas pradėtas 2009 m. birželio mėn. Numatoma
baigti 2011 m.  gegužės mėn.
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II. 2008 m. Lietuvos energetikos institutas teikė paraišką tarptautinės
organizacijos Euroheat&Power inicijuotam projektui „Ecoheat4Cities“ pagal ES
paramos programą „Pažangi energetika Europai“.

Projekto trukmė – 30 mėnesių
Numatomi pagrindiniai projekto tikslai
• Parama AEŠ direktyvos įgyvendinimui liečianti centralizuoto

šilumos ir šalčio tiekimo sistemų plėtrą gerinant šių sistemų
priimtinumą savivaldybėms ir  visuomenei.

• Stebėti ir skatinti atsinaujinančių  energijos išteklių naudojimą
ir energijos efektyvumo didinimo priemones CŠŠT sektoriuje.

• Diegti integruotus vietiniu lygiu kaštų požiūriu efektyvius
sprendimus pastatams, energijos vartojimo efektyvumo
priemonėms, atsinaujinančių išteklių naudojimui įgalinant
darnų miestų planavimą ir ekologinius regionus
(individualiems pastatams)

• Platus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir
projekto rezultatų sklaida

76EK paraišką finansavimui gauti patvirtino, projektą numatoma pradėti 2010 m. vasario mėn., o
baigti 2012 m.  rugpjūčio mėn.



III. 2009 m. pavasarį LŠTA ir LITBIOMA
gavo pakvietimą dalyvauti tarptautiniame
projekte “Bio-heat” pagal ES programą
“Intelligent Energy Europe (IEE)”

Jeigu EK paraišką finansavimui gauti patvirtins, projektą numatoma pradėti 2010 m. žiemą
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Projekto tikslas: Greitai augančių energetinių
augalų panaudojimas šilumos gamybai
centralizuotose  šilumos tiekimo sistemose.



IV. Lietuvos energetikos institutas kartu su asociacija numato dalyvauti
tarptautiniame projekte “BALTIJOS JŪROS REGIONO BIOENERGETIKOS
SKATINIMO PROJEKTAS”

Projekto tikslas stiprinti tvarų, konkurencingą ir teritoriniu
požiūriu integruotą Baltijos jūros regiono vystymą
bioenergetikos tvaraus naudojimo srityje.
Projekto vykdymo metu bus sudarytos sąlygos tarptautiniam ir
tarpsektoriniam bendradarbiavimui regione, sudarant
galimybes pasikeitimui informacija bei žiniomis ir
technologijomis, koordinuojant politikos ir teisės aktų
tobulinimą bioenergetikos srityje bei rengiant bioenergetikos
skatinimo priemones nacionaliniu ir regioniniu lygiu.
Projektą sudaro keturi darbo paketai: 1. Politikos tobulinimas;
2. Regioninis vystymas; 3. Verslo vystymas; 4. Informacinė
sklaida.
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EK paraišką finansavimui gauti patvirtino, projektas  pradėtas 2009 m. sausio mėn., o  pabaiga
numatoma 2012 m.  sausio mėn.



V. Lietuvos energetikos institutas vykdo projektą “Politikos priemonių, skatinančių
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos (vėsumos) gamybai, formavimas ES
šalyse” pagal ES programą “Intelligent Energy Europe (IEE)”  programos projektas,
akronimas “RES-H/C”
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• Tikslas - padėti ES šalių narių vyriausybėms pasiruošti
įgyvendinti naująją atsinaujinančių energijos išteklių
(AEI) Direktyvą, įvertinant AEI panaudojimo šildymui ir
vėdinimui (AEI-Š/V) galimybes.

• Trukmė: nuo 2008 spalio iki 2011 kovo
• Projekto metu bus:

– aptarti galimi užsibrėžti nacionaliniai AEI panaudojimo
šilumai gaminti  kiekybiniai tikslai,

– parinktos bei kokybiškai ir kiekybiškai įvertintos politikos
priemonės, galinčios paskatinti AEI-Š/V

– atsižvelgus į šį vertinimą, bus teikiamos
rekomendacijos dėl atitinkamų  paramos priemonių
taikymo, siekiant padidinti AEI-Š/V dalį šalies šilumos ir
vėdinimo rinkoje, o taip pat rekomendacijos, kaip
organizuoti paramą, padidėjus AEI technologijų skvarbai
rinkoje.

• Projektas apima šešias ES šalis nares: Austriją,
Graikiją, Olandiją, Lenkiją, D. Britaniją, Lietuvą.



l Kodėl Merų paktas?
• 75% Europos žmonių gyvena miestuose

• 80% visos pagamintos energijos suvartojama bei CO2 išmetama miestuose

• 1.9% kasmet padidėja energijos suvartojimas miestuose (PVZ. 1.6% pasaulio
mastu)

2009 m. vasario 11 d. Europos Parlamente buvo
pasirašytas dokumentas “Merų paktas”

UW3
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* Nuo Lietuvos šį dokumentą pasirašė: Kauno, Panevėžio,
Šilutės, Anykščių, Pakruojo, Vilkaviškio ir Šilalės Merai.



Ką įsipareigojo įvykdyti Merai pasirašydami Merų
paktą ?

l
Įgyvendinti aukštesnius tikslus nei ES įsipareigojo pasiekti iki 2020 m. ir,

įgyvendindami darnios energetikos veiksmų planą mūsų kompetencijai
priklausančiose veiklos srityse, mažiausiai 20 proc. sumažinti išmetamo CO2
apimtis savo teritoriniame vienete.

Šiuo paktu Merai ragina !!!l
• Europos Komisiją ir nacionalines administracijas sukurti bendradarbiavimo
sistemas ir darnias paramos struktūras, kurios padėtų pakto signatarams
įgyvendinti darnios energetikos veiksmų planus;

• Vietos ir regionų valdžios institucijas skatinti vietinę energijos gamybą ir
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą. Geras pavyzdys – centralizuotas
šilumos tiekimas, naudojant kombinuotąją šilumos ir elektros energijos
gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, komunalinių atliekų ir
kito vietinio kuro).



• 2009 m. sausio 23 d. vyko LŠTA narių metinis susirinkimas-konferencija
„Šilumos ūkio aktualių klausimų aptarimas“

Konferencijoje dalyvavo apie 150 dalyvių: šilumos tiekimo įmonių
vadovai, atstovai iš LR Seimo, LR Vyriausybės, Ūkio ministerijos,
Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Valstybinės vartotojų
teisių apsaugos tarnybos ir kitų valstybės institucijų, vartotojų
organizacijų, mokslo įstaigų ir giminingų asociacijų ir konsultacinių
bendrovių.



• 2009 m. balandžio 17 d. vyko LIETUVOS ENERGETIKOS KONFERENCIJA:
Ekonominiai ir saugumo uždaviniai

Renginyje dalyvavo iš viso 600 dalyvių. (Lietuvos
energetikos sektorių (elektros, šilumos, dujų, naftos,
branduolinės energetikos ir atsinaujinančių energijos
išteklių) darbuotojai ir svečiai iš Prezidentūros, LR Seimo,
LR Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų.



• 2009 m. gegužės 15 d. LŠTA visuotinis ataskaitinis narių
susirinkimas

LŠTA visuotinis ataskaitinis asociacijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 33
asociacijos įmonių vadovai. LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas pristatė ataskaitą apie
asociacijos 2008 metų veiklą ir 2009 metų veiklos programą. LŠTA tarybos pirmininkas
Andrius Janukonis informavo apie susiklosčiusią šilumos ūkio padėtį Lietuvoje.



2009 gegužės 252009 gegužės 25--26 d. Venecijoje įvyko 3426 d. Venecijoje įvyko 34--
asis tarptautinis šilumininkųasis tarptautinis šilumininkų

Euroheat & power kongresas



Konferencija "Kalbos apie klimatą, veiksmai
dėl klimato –CŠŠT veda į Kopenhagą"
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Kongreso pranešimų tematika
• Plenarinė sesija ir diskusijos: Skirta Kopenhagos sumitui (Fit for

Copenhagen)
• Veiksmai dėl klimato: politika, kad nereikėtų gailėtis (Climate Action: No

regrets Policies )
• Seminaras A: Italijos pristatymas
• Seminaras B: Darnūs regionai
• Seminaras C: Kondicionavimo ateitis
• Seminaras D: Techninės žinios
• Seminaras E: Ekonomika po naftos
• Seminaras F: Darnios erdvės
• Seminaras G: Jaunas centralizuotas šilumos ir šalčio tiekimas
• Seminaras H: Rinkos žinios

Konferencijoje perskaityta apie 60 pranešimų.
Konferencijos medžiaga – daugiau kaip 1000 skaidrių



• Kuro konversija nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos
išteklių;

• 75% gyventojų gyvena miestuose;

• Miestuose panaudoti biokurą individualiuose šildymo įrenginiuose
(krosnyse) neefektyvu ir sudėtinga (dėl išmetamų dūmų, pelenų, kuro
sandėliavimas ir kt.);

• Biokuras geriausiai yra išnaudojamas CŠT gamybos šaltiniuose
(kogeneracinėse elektrinėse ir katilinėse), t.y. miškininkystės atliekos,
šiaudai, vandens biomasė, biodujos, biologinės atliekos (medienos
atliekos, maisto, tabako ir popieriaus pramonės atliekos, pjuvenos, ir pan.).

Kongreso išvados



2009 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje buvo surengta tarptautinė konferencija
“IŠŠŪKIS LIETUVOS ENERGETIKAI: ŠVAISTYTI GALIMYBES AR

PASINAUDOTI EUROPOS SĄJUNGOS PATIRTIMI”

Šilumos tiekimas
Švedijoje: beveik tik
vietinis kuras ir žemos
šilumos kainos. Kaip
spartinti biokuro
naudojimą Lietuvoje?

Energijos gamyba iš
atliekų: Europoje -
modernus sprendimas,
Lietuvoje - baubas.
Kodėl nebijo Europa?







Projekto metu bus organizuojami šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymai. Iš
viso planuojama apmokyti 1 074 šilumos tiekimo įmonių darbuotojus.

LŠTA ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS

1. UAB „Vilniaus energija“
2. AB „Kauno energija“
3. UAB „Litesko“
4. AB „Panevėžio energija“
5. UAB „E energija“
6. AB „Klaipėdos energija“
7. AB,,Šiaulių energija”
8. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

Projekto vykdytojas:Projekto vykdytojas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Projekto partnerės:Projekto partnerės:

Projekto trukmė:Projekto trukmė: 2009 m. balandžio mėn. – 2012 m. balandžio mėn.

Projekto vertė:Projekto vertė: 2 612 771 Lt

Projektas „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas šilumos tiekimo įmonėse“
2009 m. balandžio mėn. gauta ES parama pagal 2007 – 20013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros

veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų
išteklių tobulinimas įmonėse“.



2009 m. lapkričio 4 d. įkurtą Lietuvos elektros energijos
gamintojų asociacija,

Prezidentas: Algimantas Zaremba
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2009 m. sausio 13 d. LŠTA parengta  medžiaga “Šilumos ūkio padėtis Lietuvoje, 2009 m. sausis“ įteikta LR MINISTRO
PIRMININKO PATARĖJUI MYKOLUI MAJAUSKUI.
2009 m. sausio16 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 9 ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ VADOVAMS , kuriuo
informuojama apie 2009-01-16 LR Seime įvykusį susitikimą su Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos
seniūnu J.Razma.
2009 m. sausio 28 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 15 LR ŪKIO MINISTRUI D.KREIVIUI „Dėl ES paramos šilumos
sektoriui lėšų paskirstymo“

- 2009-02-10 LR ūkio ministerijos atsakymas Nr. (27.4-51)-3-843
2009m. vasario 11 d. vyko susitikimas su LR Seimo Darbo frakcijos atstovais Vytautu Gapšiu, Kęstučiu Daukšiu, Mečislovu
Zasčiurinsku, Loreta Graužiniene ir kt.
2009 m. vasario 11 d. LITBIOMOS ir LŠTA raštas Nr. 22 „Dėl kogeneracinių jėgainių, naudojančių komunalines atliekas, projektų
įgyvendinimo“ LR APLINKOS MINISTRUI G.KAZLAUSKUI, LR MINISTRUI PIRMININKUI A.KUBILIUI IR LR SEIMO FRAKCIJOMS.
- 2009-02-21 LR Vyriausybės kanclerio pavaduotojo pavedimas Nr. 22-1194
- 2009-03-09 LR ūkio ministerijos atsakymas Nr. (27.4-51)-3-1488.
- 2009-03-16 LR aplinkos ministerijos atsakymas Nr. (10-4)-D8-2262
2009 m. vasario 25 d. LITBIOMOS, LEKOS ir LŠTA raštas Nr. 31 „Dėl ES Direktyvų įgyvendinimo Lietuvos teisinėje sistemoje“ LR
APLINKOS, ENERGETIKOS ir ŪKIO MINISTERIJOMS; LR SEIMO APLINKOS APSAUGOS, EKONOMIKOS IR EUROPOS REIKALŲ
KOMITETAMS.

- 2009-03-13 LR Aplinkos ministerijos atsakymas Nr. (10-5)-D8-2215
- 2009-03-18 LR Energetikos ministerijos atsakymas Nr. 01EM-3-70

2009 m. kovo 25 d. LŠTA raštas Nr. 45 „Dėl kogeneracinių jėgainių, naudojančių biokurą, plėtros plano vykdymo“ LR
ENERGETIKOS MINISTERIJAI.
2009 m. balandžio 22 d. LŠTA raštas Nr. 60 „Dėl 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų perskirstymo“ LR MINISTRUI
PIRMININKUI, LR APLINKOS MINISTRUI IR LR SEIMO PIRMININKUI.

- 2009-04-23 LR Vyriausybės kanclerio pavedimas Nr. 49-2628 (dėl LŠTA rašto Nr. 64) Aplinkos ministerijai;
- 2009-04-27 LR Seimo kanceliarijos komunikacijos departamento atsakymas Nr. S-2009-4518, pavedimas LRS

Aplinkos apsaugos komitetui
- 2009-05-12 LR Aplinkos ministerijos atsakymas Nr. (10-4)-D8-4154

2009 m. balandžio 22 d. LŠTA raštas Nr. 61 „Dėl energetikos projektų atrankos komiteto nukelto posėdžio“ LR ŪKIO
MINISTERIJAI.

- 2009-05-29 LR ūkio ministerijos atsakymas

LŠTA veiksmai 2009 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje



2009 m. balandžio 27 d. LŠTA raštas Nr. 64 „Dėl elektros energijos gamybos šilumos tiekimo įmonių elektros ir šilumos
bendros gamybos įrenginiuose uždarius Ignalinos AE“ LR MINISTRUI PIRMININKUI A.KUBILIUI, LR ENERGETIKOS
MINISTRUI ARVYDUI SEKMOKUI  IR VKEKK PIRMININKUI VIRGILIJUI PODERIUI

- 2009-05-07 LR Energetikos ministerijos atsakymas Nr. (11.1-13)-3-397
2009 m. gegužės 4 d. bendras Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „LITBIOMA“, Lietuvos miško savininkų asociacijos
ir LŠTA raštas Nr. 67 „Dėl atliekinės biomasės mobilizavimui skirtos finansavimo programos“ LR Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto pirmininką J.Šimėną

- 2009-05-25 LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto atsakymas
- 2009-05-29 Vyriausybės kanclerio pavedimas Energetikos ir Aplinkos ministerijoms kartu su Finansų

ministerija išnagrinėti šį klausimą.
2009 m. gegužės 7 d. LŠTA raštas Nr. 71 „Dėl elektros energijos gamybos šilumos tiekimo įmonių elektros ir šilumos
bendros gamybos įrenginiuose uždarius Ignalinos AE“ LR MINISTRUI PIRMININKUI A.KUBILIUI, LR ENERGETIKOS
MINISTRUI ARVYDUI SEKMOKUI  IR VKEKK PIRMININKUI VIRGILIJUI PODERIUI

- 2009-05-11 LR Vyriausybės kanclerio pavedimas Nr. 17-2933 Energetikos ministerijai.
- 2009-05-26 VKEKK atsakymas
- 2009-05-26 LR Energetikos ministerijos atsakymas

LŠTA rašo projektas „Dėl viešos diskusijos iniciavimo planuojant energetikos sektoriaus raidos koncepciją“
2009 m. birželio 1 d. Lietuvos biomasės energetikos asociacijos raštas Nr. P5-05 „Dėl platesnio biomasės panaudojimo
šilumos ir elektros gamybai“ LR ENERGETIKOS MINISTERIJOS VICEMINISTRUI H.BERNATAVIČIUI, LR ENERGETIKOS
MINISTERIJOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ SKYRIAUS VEDĖJUI G.JAKIMAVIČIUI
2009 m. liepos 28 d. LŠTA raštas Nr. 116 „Dėl teisės aktų taikymo“ LRS EKONOMIKOS KOMITETUI, LRS APLINKOS
APSAUGOS KOMITETUI, LRS TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETUI, LRS KANCELIARIJOS TEISĖS DEPARTAMENTUI, LR
ENERGETIKOS MINISTERIJAI, LR APLINKOS MINISTERIJAI, LR TEISINGUMO MINISTERIJAI, VKEKK, VALSTYBINEI VARTOTOJŲ
TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI, LR VYRIAUSYBEI.
2009 m. rugsėjo 14 d. LŠTA raštas Nr. 139 „Dėl biudžetinių organizacijų įsiskolinimų šilumos tiekimo įmonėms“ LR
SEIMUI, LR VYRIAUSYBEI, LR FINANSŲ MINISTERIJAI, LR ENERGETIKOS MINISTERIJAI, LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ
ASOCIACIJAI.

LŠTA veiksmai 2009 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje



2009 m. rugsėjo 15 d. LŠTA raštas Nr. 143 „Dėl teisės aktų taikymo praktikos“ LRS KANCELIARIJOS TEISĖS
DEPARTAMENTUI, LRS TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETUI, LR TEISINGUMO MINISTERIJAI, LR
ENERGETIKOS MINISTERIJAI, LR APLINKOS MINISTERIJAI, VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS
TARNYBAI, VKEKK.

- 2009-10-01 LR Teisingumo ministerijos atsakymas
- 2009-10-05 LR aplinkos ministerijos atsakymas
- 2009-10-09 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atsakymas
- 2009-10-16 LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento atsakymas
- 2009-12-11  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atsakymas

2009 m. spalio 26 d. LŠTA raštas Nr. 165 „Dėl asmens duomenų apsaugos“ VALSTYBINEI ASMENS DUOMENŲ
APSAUGOS INSPEKCIJAI.

- 2009-11-23 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atsakymas
2009 m. lapkričio 2 d. LŠTA raštas Nr. 171 „Dėl lėšų energetikos sektoriui“ LR FINANSŲ MINISTERIJAI, LR
APLINKOS MINISTERIJAI, LR ENERGETIKOS MINISTERIJAI,  LR PREZIDNETO KANCELIARIJAI.

- 2009-11-13 LR energetikos ministerijos atsakymas
2009 m. lapkričio 23 d. LŠTA raštas Nr. 184 „Dėl elektros supirkimo kvotų 2010 metais“ LR ENERGETIKOS
MINISTERIJAI, VALSTYBINEI KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJAI.
2009 m. gruodžio 1 d. bendras LŠTA ir Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos raštas Nr. 189/02 „Dėl
galimybės sumažinti elektros energijos kainą 2010 metams“ LR ENERGETIKOS MINISTRUI, kopijos LR
PREZIDENTO KANCELIARIJAI, LR VYRIAUSYBEI, LR SEIMO PIRMININKEI, LR SEIMO EKONOMIKOS
KOMITETUI, VALSTYBINEI KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS KONTROLEI.

- 2009-12-04 Ministro Pirmininko kanclerio pavedimas Nr. 61-7324 LR energetikos  ministerijai.
- 2009-12-03 LR Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento atsakymas
- 2009-12-11 LR Valstybės kontrolės atsakymas.
- 2009-12-21 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atsakymas

LŠTA veiksmai 2009 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje



30 Europos miestų-sostinių tyrimas „Europos žaliųjų miestų
indeksas“ nustatė, kad:

1. Vilniaus miestoVilniaus miesto oro kokybė yra geriausiaoro kokybė yra geriausia
didele dalimi prie to prisidėjo CŠT veikla



2. Vilnius prasčiausiaiprasčiausiai įvertintasįvertintas dėldėl
neefektyvaus energijos vartojimo pastatuoseneefektyvaus energijos vartojimo pastatuose

Tokių pastatų
Lietuvoje yra

netnet 55,7%55,7%

Tokių pastatų
Lietuvoje yra

tiktik 4,6%4,6%



Centralizuotas šilumos tiekimas.  ŠiaudaiCentralizuotas šilumos tiekimas.  Šiaudai

Individualus šildymas malkomisIndividualus šildymas malkomis

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO PALYGINIMAS SUCENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO PALYGINIMAS SU
INDIVIDUALIUINDIVIDUALIU



UAB "Vilniaus energija"

-20,75 ct/kWh
su 9 % PVM

(Centralizuotas šilumos tiekimas)

Šilumos kainų palyginimas Vilniaus
mieste

UAB "Balterma ir Ko“ -

24,67 ct/kWh
su 9% PVM

(Šiluma gaminama pastate kūrenant
gamtines dujas)

http://www.lsta.lt/


2009 m. įvyko 104 darbo grupių susitikimai šilumos ūkio įstatymo
poįstatyminiams aktams ir kitiems svarbiems klausimams aptarti,
kurių metų buvo išanalizuota per 580 naujų teisės aktų, jų projektų

versijų, teikiamų pastabų pasiūlymų paketų

• Į susitikimus kiekvieną pirmadienį ir
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

Nuo 2002 m. jau įvyko 326 susitikimai
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• Pranešimai spaudai. Spaudos monitoringas• Metinių ir pusmečio LŠTA įmonių techninių-ekonominių rodiklių
analizė ir publikavimas

• Žurnalo “Šiluminė technika” leidykla

Informacinė ir švietėjiška veikla

http://www.lsta.lt/


103

• Informacijos viešinimas interneto svetainėje www.lsta.lt (puslapis atnaujintas 2007 m. pabaigoje).

Informacinė ir švietėjiška veikla
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Vilnius, centralizuotas šilumos tiekimas Anglijos miestas, individualus šildymas


