Ataskaita apie asociacijos 2012 m. veiklą
ir 2013 m. veiklos programa

Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

2013 m. balandžio 19 d.
Konferencijų centras „Dainava“, A.Vienuolio g. 4, Vilnius

Šilumos sektoriaus vystymo užduotys ir
teisinis pagrindas
I. Nacionalinė energetikos strategija ir jos
įgyvendinimo priemonių planas 2008-2012 m.
(patv. 2007-12-27 LRV nutarimu)
- Naujų biokuro įrenginių plėtra, energijos gamybos efektyvumo
didinimas, energijos tiekimo sistemų modernizavimas ir plėtra CŠT
sektoriuje, gyvenamųjų pastatų modernizavimas (atnaujinimas).

II. LRV programa (patv. 2008-12-09 LR Seimo
nutarimu)
- Masinis daugiabučių namų modernizavimas. 2000 daugiabučių pastatų, tarp
jų – 100 mokyklų ir 100 ikimokyklinių įstaigų atnaujinama kasmet ;
- Miestų šilumos ūkio diversifikavimas pereinant nuo iškastinio kuro į biokurą,
t.y. dujų naudojimo lyginamąją dalį šiluminėse jėgainėse sumažinant nuo
dabartinių 80 proc. iki 40 proc.

Biokuro naudojimas CŠT sektoriuje
Iki 2008

2009-2012
Buvusios Vyriausybės
pastangomis

Šiandien,
VISO

Biokuro įrenginių galia
CŠT sektoriuje

395 MWš
33 MWe

106 MWš
20 MWe

501 MWš
53 MWe

Investicijos VISO, (mln.
Lt)

320

265

585

Tame skaičiuje ES
struktūrinės lėšos, mln.
Lt

80

65

145

PROJEKTAI NEĮGYVENDINTI PAGAL
NACIONALINĮ ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
2008–2012 METŲ PLANĄ BEI LR VYRIAUSYBĖS PROGRAMĄ
• Nepastatyta: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio komunalinių
atliekų deginimo kogeneracinės elektrinės (lėšų poreikis 1,1 mlrd.
Lt);
• Nepastatyta: du bendros 326 MW elektrinės galios
kombinuotojo ciklo blokai Kauno termofikacinėje elektrinėje (lėšų
poreikis 700 mln. Lt);
• Nemodernizuota: Petrašiūnų elektrinė (pritaikymui naudoti
biokurą) (lėšų poreikis 25 mln. Lt);
• Neįdiegta: oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemos
Vilniaus, Kauno ir Mažeikių termofikacinėse elektrinėse (lėšų
poreikis 420 mln. Lt)
• Nevyksta: gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)
(atnaujinti tik 6 daugiabučiai namai pagal JESSICA programą)
• Nepervesta: Vilniaus TE-3 blokas į biokurą (investicijų poreikis
650 mln. Lt

Biokuro naudojimas CŠT sektoriuje
Iki 2008

Biokuro
įrenginių galia
CŠT sektoriuje

395 MWš
33 MWe

Investicijos
VISO, (mln. Lt)

320

Tame skaičiuje
ES struktūrinės
lėšos, mln. Lt

2009-2012
Buvusios
Vyriausybės
pastangomis

106 MWš
20 MWe

Šiandien,
VISO

501 MWš
53 MWe

Tikslas
2020 m.

1487 MWš
322 MWe

Tikslo
įgyvendinimui
būtina

+ 986 MWš
+ 270 Mwe
arba
~110 MWš/metus
~30 MWe/metus

80

265
65

585
145

1 mlrd. Lt. biošilumos gamybos
įrenginių plėtrai
- tame skaičiuje ~800 mln.Lt būtina ES
parama tam kad šilumos vartotojai
nedelsiant pajustų efektą

1,1 mlrd. Lt. bioelektros gamybos
įrenginių plėtrai

PROBLEMINIAI KLAUSIMAI
IŠKILĘ PER 2012 M., KURIUOS REIKIA SPRĘSTI 2013 M.
1. Šilumos ūkio įstatymo galiojančios redakcijos būtinos pataisos:
a)

DĖL ŠILUMOS PUNKTŲ AR JŲ ĮRENGINIŲ, PRIKLAUSANČIŲ ŠILUMOS
TIEKĖJAMS AR TRETIEMS ASMENIMS, IŠPIRKIMO IR (AR) PERLEIDIMO
TVARKOS - neišspręsta eksploatavimo ir įdėtų investicijų (~350 mln.Lt) grąža.
Nevykdomas teismo sprendimas.

b)

DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ, NEPAGRĮSTAI
DISKRIMINUOJANČIŲ ŠILUMOS TIEKĖJŲ GALIMYBĘ DALYVAUTI,
PRIŽIŪRINT VARTOTOJŲ (DAUGIABUČIŲ NAMŲ) ŠILUMĄ VARTOJANČIAS
SISTEMAS IR PRARANDANT GALIMYBĘ PRISIDĖTI PRIE ENERGIJOS
VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO;

c)

DĖL NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ SKIRTINGOS KAINODAROS
SĄLYGŲ SUKŪRIMO, LYGINANT SU CŠT ĮMONĖMIS;

PROBLEMINIAI KLAUSIMAI
IŠKILĘ PER 2012 M., KURIUOS REIKIA SPRĘSTI 2013 M.

2. ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ GALIOJANČIOS
REDAKCIJOS BŪTINOS PATAISOS:
a. Taisyklėse apribojama vartotojams patiems su šilumos bei geriamojo vandens
tiekėjais sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis, panaikina apsirūpinimo karštu vandeniu
2-ąjį būdą (Nevykdomas Seimo kontrolieriaus R. Valentukevičiaus 2011-03-09 reikalavimas);
b. Būtina pakeisti sąvokos „Atsiskaitymo laikotarpis“ redakciją;
c. Būtina nauja Mokėjimo pranešimo redakcija (6 ŠTVT priedas), kadangi, Asociacijos
nuomone, informacija apie buto (patalpų) šildymui tenkančią šilumą ir butui priskirtą šilumą
bendro naudojimo patalpų šildymui turi būti pateikiama atskirose mokėjimo pranešimo eilutėse
tik tuo atveju, jeigu dalis patalpų atjungta nuo centralizuotos šildymo sistemos ir yra taikomas
šilumos paskirstymo metodai Nr. 1 arba Nr. 4, kartu su šilumos paskirstymo metodu Nr. 5, nes
tik šiuo atveju yra atskirai paskaičiuojama (metodas Nr. 5) bendro naudojimo patalpų šildymui
priskirtas šilumos kiekis, o kitu atveju šioje eilutėje turėtų būti įrašoma nuliai arba brūkšnys.

PROBLEMINIAI KLAUSIMAI
IŠKILĘ PER 2012 M., KURIUOS REIKIA SPRĘSTI 2013 M.
3. NETEISINGAI PASKIRSTYTOS ELEKTROS SUPIRKIMOS
KVOTOS
LIETUVOS
ŠILUMOS
TIEKIMO
ĮMONIŲ
TERMOFIKACINĖMS ELEKTRINĖMS, KO PASĖKOJE
NEGALIMA SUMAŽINTI ŠILUMOS KAINOS VISIEMS
LIETUVOS VARTOTOJAMS;
4.
NEPAGRĮSTAI
PAKEISTA
AEI
PANAUDOJIMO
ENERGIJOS GAMYBAI PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKA
(SUMAŽINTAS ES STRUKTŪRINĖS FINASINĖS PARAMOS,
BIOKURO PLĖTRAI, INTENSYVUMAS NUO 18 MLN. IKI 6
MLN.) KO PASĖKOJE VISIŠKAI SUSTABDYTA BIOKURO
ĮRENGINIŲ STATYBA DIDESNĖSE ŠT ĮMONĖSE;
5. NUOTOLINIŲ DUOMENŲ NUSKAITYMO SISTEMŲ
RIBOJIMAS IR TECHNOLOGINIO VYSTYMOSI STABDYMAS
ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIUJE;

PROBLEMINIAI KLAUSIMAI
IŠKILĘ PER 2012 M., KURIUOS REIKIA SPRĘSTI 2013 M.
7. DABARTINĖ TEISINĖ TVARKA (AIE ĮSTATYMAS IR AEI
NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS
APRAŠAS) UŽKERTA KELIĄ EFEKTYVIŲ KOGENERACINIŲ
ELEKTRINIŲ PLĖTRAI
8. MEDIENOS KURO PELENŲ PANAUDOJIMO IR TVARKYMO
PERSPEKTYVA:
9. DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJOS PERSPEKTYVA IR
ĮTAKA CŠT SEKTORIUI;
10. DĖL BIOKURO SKIRTINGŲ RŪŠIŲ (MEDIENOS ATLIEKOS,
ŠIAUDAI, KOMUNALINĖS ATLIEKOS, ENERGETINIAI AUGALAI,
BIODUJOS IR KT.) IŠTEKLIŲ IR JŲ PANAUDOJIMO
PERSPEKTYVA

2012 METAIS PRIIMTI IR ĮSIGALIOJO PER 257 NAUJŲ
TEISĖS AKTŲ IR TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ BEI PAPILDYMŲ
Pagrindiniai teisės aktų pakeitimai
1) Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymas Nr. XI-1608 (Žin. 2011, Nr. 123-5816)
2) Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-2146
(Žin. 2012, Nr. 79-4089)
3) Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XI2143 (Žin. 2012, Nr. 79-4088)
4) 2012-09-21 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-187 Dėl Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 "Dėl Šilumos tiekimo ir
vartojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (Žin. 2012, Nr. 111-5655)
5) 2012-10-16 VKEKK nutarimas Nr. O3-316 “Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl Komisijos rekomenduojamo
šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo" pakeitimo” (Žin. 2012 Nr. 122-6229)
6) Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas Nr. XI-2053 (Žin., 2012,
10
Nr. 68-3466)

2012 METAIS PRIIMTI IR ĮSIGALIOJO PER 257 NAUJŲ
TEISĖS AKTŲ IR TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ BEI PAPILDYMŲ
Pagrindiniai teisės aktų pakeitimai
7) Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2, 5, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 36,
37, 38, 40, 43, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 63 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 22 straipsnio
pripažinimo netekusiu galios įstatymas (Žin., 2012, Nr. 68-3466)
8) 2012-09-28 VKEKK nutarimas Nr. O3-275 “Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. O3-106 "Dėl Gamtinių dujų perdavimo ir
skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo” (Žin. 2012
Nr. 115-5856)
9) 2012-09-20 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-182 “Dėl Centralizuotos prekybos
biokuru taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2012 Nr. 110-5606)
10) 2012-07-18 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 916 “Dėl viešuosius interesus atitinkančių
paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin. 2012
Nr. 88-4609);
11) 2012-08-29 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1035 “Dėl viešuosius interesus atitinkančių
paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimties 2013
metams nustatymo” (Žin. 2012 Nr. 102-5196)

2012 METAIS PRIIMTI IR ĮSIGALIOJO PER 257 NAUJŲ
TEISĖS AKTŲ IR TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ BEI PAPILDYMŲ
12) 2012-12-05 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1471 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų
elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo” (Žin.
2012 Nr. 143-7386);
13) 2012-10-29 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-211 “Dėl Elektrinių ir elektros
tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo” (Žin. 2012 Nr. 128-6443);
14) 2012-11-07 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-220 “Dėl Energetikos objektus,
įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo” (Žin. 2012 Nr. 130-6581);
15) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES (toliau - direktyva 2010/75/ES)
dėl pramonės išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės - TIPK)
Dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano

Pagrindiniai ES energetikos sektoriaus plėtrą
reglamentuojantys dokumentai
 Direktyva 2009/28/EB “Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti
bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB”;


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”;
 2011 m. įsigaliojo trečiasis ES energetikos paketas :
- Dvi direktyvos: Dujų 2009/73/EB; Elektros 2009/72/EB
- Trys Reglamentai: „Dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių EB Nr.715/2009“;

“Dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių EB Nr.714/2009“; „Įsteigiantis
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą EB Nr.713/2009“.
 Direktyva 2012/27/ES “Dėl energijos vartojimo efektyvumo”
Direktyva 2010/31/EU “Dėl pastatų energinio naudingumo”

 Direktyva 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės)“ ir jos įgyvendinimo;

2012 metais Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos užsakymu
atliktos studijos, mokslo tiriamieji darbai ir analitinės
konsultacinės pažymos, apžvalgos:
1. „Centralizuotai tiekiamos šilumos kainų Lietuvos savivaldybėse priežastingumo tyrimas“,
rengėjai - Lietuvos energetikos konsultantų asociacija

2. „Dėl atsiskaitymo centralizuotai tiekti karštą vandenį ne šildymo sezono metu“, rengėjai Lietuvos energetikos konsultantų asociacija.

„Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo Lietuvos
energetikos įmonėse taisyklių projekto parengimas“, rengėjai - VšĮ „Efektyvios energetikos
centras")

3. Leidinys „Lietuvos energetika 2011“, rengėjas – Lietuvos energetikos institutas
4. „Teisingiausia priemonė renovacijai - paskata (pastatų modernizavimo galimybių
išplėtimas)“, rengėjas - prof. V. Stankevičius.
5. „Lietuvos Respublikos pereinamojo laikotarpio nacionalinis planas“, rengėjas - UAB
"Termotechnika", vadovas doc. K.Buinevičius.

6. Sukurtas ir transliuotas nacionalinės aprėpties TV kanalu autorinių – informacinių reportažų
ciklas apie biokuro panaudojimo galimybes šilumos ir elektros gamybai centralizuotame
šilumos sektoriuje bei efektyvų šilumos vartojimą daugiabučiuose gyvenamuosiuose
namuose, rengėjas – VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.

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

Gamtinės
dujos
~12,0%
Mazutas
~2,0%
Kitas kuras
~1,5%

Biokuras
~85,0%

Kuro sąnaudų struktūra (tikslas 2020 m.)

Numatomi įrengti galingumai pagal 2007-2013 priemonę VP3-3.4-ŪM-02-K
„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“
Nr.

Įmonės pavadinimas

1

UAB "Varėnos šiluma"
AB "Kauno energija (Petrašiūnų
elektrinė)
UAB "Pramonės energija" (Kaunas)
UAB "Pramonės energija (Vilnius)
UAB "Kauno energija" (Inkaro
katilinė)
AB "Klaipėdos energija"
UAB "Neo group"
UAB "Pramonės energija" (Klaipėda)
UAB "Ekopartneris" (Jonava)
AB "Kaipėdos kartonas"
AB "Panevėžio energija (RK-1)
V.Į. "Visagino energija"
AB "Jonavos šilumos tinklai" (Girelės
katilinė)
AB "Grikiškės"
Viso

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Numatoma
instaliuota biokuro
katilų galia
MW
4,1

Projektų finansavimui numatyta ~75 mln. Lt

44

Numatoma
Ekonomaizerio
instaliuoti elektrinė
galia
galia
MW
MW
13,1
16

16
16
11,4

3,2
3,5

3,3

16
20
12
14
17,5
12
8

3,8

10

2,5

10
211

2
33,8

2,4
3,5

19,5

Numatomi įrengti galingumai, remiantis LRV 2012-07-18
nutarimu Nr. 899
LRV 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 899 dėl LRV 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo
Nr. 1442 ,,Dėl nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano
patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo LRV nutaria papildomai skirti 15 mln. CŠT įmonėse iki
2015 m. pagal VP3-3.4-ŪM-06-V priemonę “Atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimas energijos gamybai”

Nr.

Numatoma
instaliuota biokuro
katilų galia
MW
10

Įmonės pavadinimas

1

UAB "Šilutės šilumos tinklai"

2

AB "Prienų šilumos tinklai"

3

UAB "Kazlų Rudos šilumos tinklai"

8

4

UAB "Raseinių šilumos tinklai"

5

7,5

Viso

Projektų finansavimui numatyta ~15 mln. Lt

30,5

Numatoma
Ekonomaizerio
instaliuoti elektrinė
galia
galia
MW
MW

Žalioji investavimo schema (ŽIS)
• LR Seimas patvirtino 2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329 „KLIMATO KAITOS VALDYMO
FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ ĮSTATYMAS“ (Žin., 2009, Nr. 87-3662)
• 2011 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF)
skelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos (toliau – Sąmata) priemonę (1.2.1. punktą):
„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kt.)
panaudojimas visuomeninės paskirties pastatuose ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiose
įmonėse“ bei Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą
detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.2 punktą): „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW
galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras
gyventojų skaičius nedidesnis negu 100 tūkst. gyventojų“. (paraiškų priėmimas laikas
baigėsi 2011 m. spalio mėn. 31 d.).
Bendra visoms paraiškoms pagal priemonę lėšų suma yra 42 000 000 Lt. Maksimalus
subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 5 000 000 Lt ir negalės būti didesnis nei 50% visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Šilumos tiekimo įmonių pateiktų paraiškų bendra projektų vertė ~

137 mln. Lt iš kurių subsidija ~ 57,4 mln. Lt

Numatomi įrengti galingumai iš Klimato kaitos struktūrinio fondo iki
2013 m.

Iš viso tikimasi įrengti 82 MW

Projektų finansavimui numatyta ~42 mln. Lt

Numatomi įrengti įrengimai LŠTA narių įmonėse iki 2015 m.
Įmonės pavadinimas

Nr.

Numatomi
įrengti
galingumai
pagal 20072013
priemonę
VP3-3.4-ŪM02-K
„Atsinaujinan
čių energijos
išteklių
panaudojima
s energijos
gamybai“

1

UAB "Varėnos šiluma"

4,1

2

AB "Kauno energija (Petrašiūnų
elektrinė)
UAB "Pramonės energija" (Kaunas)
UAB "Pramonės energija (Vilnius)

44

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UAB "Kauno energija" (Inkaro katilinė)
AB "Klaipėdos energija"
UAB "Neo group"
UAB "Pramonės energija" (Klaipėda)
UAB "Ekopartneris" (Jonava)
AB "Kaipėdos kartonas"
AB "Panevėžio energija (RK-1)
V.Į. "Visagino energija"

14
15
16
17

AB "Jonavos šilumos tinklai" (Girelės
katilinė)
AB "Grikiškės"
UAB "Šilutės šilumos tinklai"
AB "Prienų šilumos tinklai"
UAB "Kazlų Rudos šilumos tinklai"
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UAB "Raseinių šilumos tinklai"

13
Pagal VP3-3.4ŪM-06-V
priemonę
“Atsinaujinančių
energijos
išteklių
panaudojimas
energijos
gamybai”

Numatoma instaliuota
biokuro katilų galia
MW

Numatyta parama iš Klimato kaitos struktūrinių fondų, kuria
pasinaudojus ketinama įrengti apie 75 MW šiluminės galios biokuro
įrenginių LŠTA narių įmonėse
VISO

Numatoma instaliuoti
elektrinė galia
MW

MW

13,1
16

16
16
11,4

Ekonomaizerio galia

3,2
3,5

3,3

16
20
12
14
17,5
12
8

3,8

10

2,5

10
10
7,5
8
5

2

2,4
3,5

82
323,5

19,5

33,8

VISO: 2015 m. planuojama pasiekti įgyvendinus
2007-2013 m. ir Klimato kaitos 2012 m. skirtą
ES finasinę paramą (~132 mln. Lt)
• ~ 825 MW šiluminės galios (CŠT sektoriuje),
• ~113 MW kondesacinių ekonomaizerių (CŠT
sektoriuje),
• ~ 73 MW bioelektrinė galia (CŠT sektoriuje),
• ~ 310 MW šiluminės galios (ne CŠT įmonėse)
• ~ 14 MW bioelektrinė galia (ne CŠT įmonėse)
Viso: ~1135 MW šiluminės galios katilai
~113 MW kondesacinių ekonomaizerių
~87 MW bioelektrinė galia

2012 m. įvyko per 52 darbo grupių susitikimai šilumos ūkio įstatymo poįstatyminiams
aktams ir kitiems svarbiems klausimams aptarti, kurių metų buvo išanalizuota per
600 naujų teisės aktų, jų projektų versijų, teikiamų pastabų pasiūlymų paketų

Nuo 2002 m. jau įvyko 477 susitikimai
•Į

susitikimus kiekvieną penktadienį kviečiama apie 30 darbo grupės narių atstovų ir
energetikos ekspertų iš valstybės institucijų, vartotojų organizacijų, giminingų
asociacijų, mokslo įstaigų ,LŠTA įmonių atstovai ir kt.
• Posėdžių protokolai patalpinti LŠTA interneto svetainėje www.lsta.lt
Pastaba: visų darbo grupėje aptartų klausimų sąrašas pateiktas LŠTA ataskaitos 2.1 priede
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2012 metais nuolat buvo organizuojami energetikos ekspertų susitikimai:
LŠTA patalpose toliau vyko energetikos sektoriaus ekspertų susitikimai, kurių bendras pagrindinis tikslas buvo aptarti ir išskirti
prioritetines šilumos ūkio sektoriaus problemas, kurias bendromis pastangomis su šilumos įmonių specialistais, mokslo
institucijų ekspertais, valstybinių organizacijų atstovais būtų galima išspręsti. Viso per 2012 m. įvyko 52 susitikimai.
Viso ekspertų susitikimams numatytų klausimų yra per 40 iš kurių pagrindiniai buvo šie:
- Dėl Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtinto teisės akto: Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklės, (Valst. žin. 2010 Nr. 127-6488);
Dėl užsakomojo darbo nuo LŠTA darbo grupei „Šilumos vartotojo vadovas“ vykdymo eigos;
- Dėl Nacionalinio atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2010-2020 metų veiksmų plano“ ir AIE
įstatymo projektų;
- Dėl Direktyvos 2009/28/EB „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau
panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB“ ir jos įgyvendinimą lydinčių šalies teisės aktų įgyvendinimo;
- Dėl TIPK Direktyvos 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės)“ ir jos įgyvendinimo;
- Dėl Direktyvos 2009/29/EB „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema“ ir
jos įgyvendinimą lydinčių šalies teisės aktų įgyvendinimo;
- Dėl Direktyvos 2010/31/ES „Dėl pastatų energinio naudingumo“ ;
- Informacija apie renginius;
- Kiti klausimai (pagal ekspertų pasiūlymus);

Iš viso LŠTA darbuotojai ir šilumos tiekimo įmonių atstovai per 2012 m. dalyvavo 92
renginiuose (54 Lietuvoje ir 14 užsienyje ir 14 įvairių radijo ir televizijų laidose) dauguma iš jų
skaitė pranešimus.
Šiuo metu asociaciją bei jos narius įvairiais šilumos ūkio klausimais konsultuoja virš 50 energetikos ekspertų
susibūrusių į Lietuvos energijos konsultantų asociaciją. Šilumos ūkyje jie atlieka įvairius mokslinius
tiriamuosius darbus, galimybių studijas, rengia verslo planus, specialiuosius šilumos ūkio planus, padeda
įmonėms teikti paraiškas ES struktūrinėm lėšom gauti ir atlieka detalius projektavimo darbus.
Pastaba: išsamus ekspertų susitikimuose aptartų klausimų sąrašas pateiktas LŠTA ataskaitos 2.2 priede.
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2012 metais LŠTA kartu su kitomis organizacijomis surengė
12 seminarų/konferencijų, dalyvavo kituose įvairiuose susitikimuose,
posėdžiuose, renginiuose, radijo ir televizijos laidose.
•

•

•

•

•

•

2012 m. sausio 9 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija organizavo pasitarimą „Kietojo biokuro apskaitos energijos
gamybos šaltiniuose taisyklių“ projektui aptarti, kurio metu šilumos tiekimo įmonių vadovai bei atsakingi įmonių
darbuotojai rengiamam taisyklių projektui pateikė savo argumentuotas pastabas ir pasiūlymus, kuriuos įvertinę
projekto rengėjai pateiks pakoreguotą "Kietojo biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių" projektą.
2012 m. sausio 20 d. vyko Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių metinis susirinkimas 2011 metų nuveiktiems ir
2012 metų numatomiems darbams aptarti. Susitikime dalyvavo Lietuvos šilumos tiekimo įmonių vadovai, atstovai iš LR
Seimo, LR energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Vilniaus miesto savivaldybės, mokslo ir mokymo įstaigų,
giminingų asociacijų bei kitų institucijų ir organizacijų.
2012 m. vasario 2 d. Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Šilumos ir atomo
energetikos katedra kartu su Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija ir
Branduolinės energetikos asociacija organizuoja konferenciją "Šilumos energetika ir technologijos - 2012", kurioje LŠTA
prezidentas V.Stasiūnas skaitė pranešimą. KONFERENCIJA SKIRTA ŠILUMOS IR ATOMO ENERGETIKOS KATEDROS 90MEČIUI PAMINĖTI.
2012 m. vasario 3 d. Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje pristatytas Lietuvos šilumos tiekėjų
asociacijos užsakymu Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, Lietuvos energetikos instituto ir Kauno
technologijos universiteto atliktas darbas „2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos
tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas“.
2012 m. vasario 15 d. solidžiausias verslo žurnalas VALSTYBĖ jau ketvirtus metus iš eilės surengė aukščiausio lygio
forumą – LIETUVOS EKONOMIKOS KONFERENCIJĄ 2012, kuriame dalyvavo ir šilumos tiekimo sektoriaus atstovai.
Konferencijos organizatoriai suteikė galimybę verslo ir politikos lyderiams iš pirmų lūpų sužinoti apie permainas šalies
ūkyje, makroekonominių ir politinių pokyčių scenarijus bei jų įtaką.
2012 m. vasario 15 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos biomasės energetikos asociacija „LITBIOMA“
organizavo Seminarą Nr.2 “Biomasės panaudojimas CŠT sektoriuje - esama situacija ir kliūtys jos plėtrai”.
Pastaba: visas seminarų/konferencijų sąrašas pateiktas LŠTA ataskaitos 3.1 priede.
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LŠTA savo kasdieninėje veikloje bendradarbiauja su atstovais iš valstybinių ir
vyriausybinių įstaigų, savivaldybių, giminingų asociacijų, vartotojų organizacijų,
mokslo ir mokymo įstaigų, konsultacinių bendrovių
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

GIMININGOS ASOCIACIJOS:
•
Lietuvos savivaldybių asociacija
•
PET Lietuvos komitetas
•
Lietuvos 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

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
• Būsto rūmai: LR daugiabučių namų savininkų
bendrijų federacija
• Buitinių vartotojų sąjunga
• Lietuvos vartotojų asociacija
• Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija
• Nacionalinė pastatų administratorių asociacija
• 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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LŠTA ir Lietuvos šilumos tiekimo įmonės ypač glaudžiai
bendradarbiauja:

MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS:
• Lietuvos energetikos institutas
• Kauno technologijos universitetas
• Vilniaus Gedimino technikos universitetas

KONSULTACINĖS BENDROVĖS:
• UAB “AF-TSP“
• UAB “COWI Baltic”
• UAB “AF Terma”
• UAB “Eksergija”
• UAB “Ekotermija”
• UAB “Energetikos linijos”

Pagrindinės užsienio organizacijos
• Euroheat&Power (Tarptautinė centralizuotai
tiekiamos šilumos, vėsinimo ir kogeneracijos
asociacija)
• EFIEES (Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo
Paslaugų Federacija)
• IEA (Tarptautinė energetikos agentūra)
• WEC (Pasaulio energetikos taryba)
• 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“;
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• Vokietijos šilumos ir elektros asociacija

2012 m. sausio 9 d. LŠTA vyko pasitarimas „Kietojo biokuro apskaitos
energijos gamybos šaltiniuose taisyklių“ projektui aptarti

• 2012 m. sausio 20 d. vyko LŠTA narių metinis susirinkimas-konferencija „Šilumos
ūkio aktualių klausimų aptarimas“

Konferencijoje dalyvavo apie 70 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.

2012 m. sausio 27 d. oficialiai baigta Šiaulių pietinės katilinės ūlos
rekonstrukcija įrengiant kondensacinį ekonomaizerį

Iš kairės: Virginijus Ramanauskas (UAB “Enerstena” gen. direktorius), Justinas Sartauskas (Šiaulių miesto meras),
Česlovas Kasputis (AB “Šiaulių energija” gen. Direktorius”)

2012 m. vasario 23 d. AB „Kauno energija“ organizuotas atlikto darbo
„Centralizuotai tiekiamos šilumos supirkimo tvarkos įgyvendinimo
taisyklių“ aptarimas

2012 m. kovo 20 d. konferencija Radviliškyje
„BIOKURO PANAUDOJIMAS ŠILUMOS GAMYBOJE: PLĖTRA
IR GALIMOS KLIŪTYS“

VIETINIS BIOKURAS – PIGIOS ŠILUMOS IR ELEKTROS
GARANTAS

2012 m. gegužės 18 d.
ALYTUJE ATIDARYTA BIOMASĖS KOGENERACINĖ ELEKTRINĖ
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2012 m. liepos 19 d.
ŠIAULIUOSE ATIDARYTA BIOMASĖS KOGENERACINĖ ELEKTRINĖ

Tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos
šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija Euroheat & Power 2012 m.
balandžio 26-27 d., Kopenhagoje surengė metinę konferenciją
"Teaming up for renewable district heating and cooling"

LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla

• Žurnalo “Šiluminė
technika” leidykla

• Metinių LŠTA įmonių techninių-ekonominių rodiklių analizė ir
publikavimas

• Pranešimai spaudai. Spaudos monitoringas
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LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla
Konstruktyvus bendravimas toliau buvo palaikomas su tarptautine centralizuoto šilumos tiekimo,
centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija
Euroheat & Power beiEuropos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos, EFIEES

Šios organizacijos, kurių nariais yra asociacija nuolat siunčia naujausią informaciją apie ES teisės aktų
rengimą, įgyvendinimą, aktualijas Europos šilumos ūkyje. Asociacija gautą informaciją platina
elektroniniu paštu 6 gavėjų paketais, t.y. LR Seimo nariams, savivaldybėms, LŠTA nariams, giminingoms
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organizacijoms bei žiniasklaidai (viso apie 2000 adresatų).

Informacinė ir švietėjiška veikla
Per 2012 metus LŠTA išplatino per 41 pranešimą spaudai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2012-01-02 "Šilumininkai: 2012-aisiais dujų sektorius staigmenų nepateiks"
2012-01-06 "Gruodį šilumos tiekėjai dujas pirko brangiau"
2012-01-19 "Gruodį Lietuvos daugiabučiuose – panašūs šilumos suvartojimo rodikliai"
2012-01-23 Lietuvoje – rekordinis dujų ir biokuro kainos skirtumas
2012-01-31 "Skaitiklių rodmenys skirtingu metu nurašomi visuose Lietuvos miestuose"
2012-02-29 "Vasarį šilumos suvartojimą augino šalčiai"
2012-03-15 "Vasarį didžiausias sąskaitas už šildymą gavo senų daugiabučių gyventojai"
2012-04-10 "Kovą gyventojai suvartojo apie 40 procentų mažiau šilumos nei vasarį"
2012-04-13 "Kovą šilumos tiekėjams brango gamtinės dujos"
2012-05-10 "Balandį gamtinių dujų kaina toliau augo"
2012-05-28 "A. Janukonio tinklapyje – tiesiai šviesiai apie energetikos užkulisius"
2012-05-28 "A. Janukonis: Kataras dujas Lietuvai parduos taip brangiai, kaip įmanoma"

•
•
•
•
•
•
•

2012-05-29 "Energetikos ministerijos siūlymai – tarp žemės ir dangaus"
2012-05-31 "A.Janukonis: pagrindinės šilumos ūkio problemos nėra sprendžiamos"
2012-06-04 "Dujų sektoriuje ruošiamasi iššvaistyti dar 1 milijardą litų "
2012-06-12 "A. Janukonis: terminalas užkirs biokuro plėtrą"
2012-06-18 "Gegužę gamtinės dujos brango 108 Lt/tne"
2012-06-25 "Liepą gamtinės dujos šilumą brangins, biokuras – pigins"
2012-06-26 "Šilumos tiekėjai siūlo piginti šilumą ir nebešildyti Elektrėnų marių“

Pastaba: aukščiau išvardinti pranešimai spaudai pateikti LŠTA ataskaitos 6.1 priede ir patalpinti LŠTA tinklalapyje

Informacinė ir švietėjiška veikla
Per 2012 metus išplatino daugiau kaip 20 straipsnių pagrindinėje Lietuvos
žiniasklaidoje (Lietuvos rytas, Respublika, Lietuvos žinios, DELFI, Alfa ir kt.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

2012 Nr. 1 (12) „Europos ritmu“ „Vilniaus šilumos ūkyje įsisavinta ES fondų parama“;
2012 / Nr. 1 (12) „Europos ritmu“ „Litesko“ investicijos į naujas šilumos trasas – su ES fondų
parama“
2012 Nr. 1 (12) „Energijos erdvė“ „Už tikrą energetinę Lietuvos nepriklausomybę“;
2012/01 „Statyba ir architektūra“ „Neišnaudotas vietos potencialas“;
2012-02-26 www.lrt.lt „Kokios didžiulių šilumos kaštų priežastys?“;
2012 Nr. 2 (13) „Europos ritmu“ „Šilumininkai tikisi, kad namų renovacijai skirtos lėšos neišskris
sraigtasparniais“;
2012 Nr. 2 (13) „Europos ritmu“ „Alytuje – antroji pagal dydį Lietuvoje biomasės kogeneracinė
jėgainė“;
2012 Nr. 2 (27) „Verslas & Politika“ „Ko trūksta, kad už šilumą mokėtume švedišką kainą“;
2012 balandis Nr. 1-2 (82) "Statyk!" „Centralizuotas šilumos tiekimas – politinių kovų ar
nekompetencijos laukas?“;
2012-05-18 „Lietuvos žinios“ „Šiluma – į ežerą, milijonai – į naują katilinę“;
2012-05-23 „Respublika“ „Verslininkas A. Janukonis: Prezidentei būtini socialiniai neramumai“;
2012-05-28 Nr. 22 „Veidas“ „Didžiausias Vyriausybės pralaimėjimas – žlugusi namų renovacija“;

Pastaba: aukščiau išvardinti bei kiti straipsinai pateikti LŠTA ataskaitos 6.1 priede.

Informacinė ir švietėjiška veikla
•

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

•

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

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

LŠTA veiksmai 2012 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje
• 2012 m. vasario 10 d. LŠTA raštas Nr. 17 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KAINŲ“ LR Ministrui Pirmininkui Andriui
Kubiliui;
• 2012 m. vasario 13 d. LŠTA raštas Nr. 18 „DĖL ENERGIJOS (ELEKTROS, DUJŲ, ŠILUMOS, KARŠTO IR
ŠALTO VANDENS) TIEKĖJŲ ATSISKAITYMO SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS“ Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai, LR Energetikos ministerijai; Kopija: Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos
ministerijos.
• 2012 m. kovo 1 d. LŠTA raštas Nr. 29 „DĖL KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS
ŠALTINIUOSE TAISYKLIŲ PROJEKTO“ LR energetikos ministerijai; Kopija: Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos.
• 2012 m. kovo 30 d. LŠTA raštas Nr. 40 „DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO“ LR energetikos ministerijai,
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
• 2012 m. balandžio 2 d. LŠTA raštas Nr. 42 „DĖL KOMISIJOS ĮSIGALIOJUSIO TEISĖS AKTO „DĖL KOMISIJOS
REKOMENDUOJAMŲ IR KITŲ SU KOMISIJA SUDERINTŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODŲ PAKEITIMO“
TAIKYMO PRAKTIKOS“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
• 2012 m. balandžio 13 d. LŠTA raštas Nr. 49 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALSTYBĖS VALDYMO
IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETO INICIJUOJAMOS DISKUSIJOS APIE ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMAS IR JŲ
SPRENDIMO GALIMYBES“ LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui; Kopija: Valstybinei kainų ir
energetikos kontrolės komisijai, LR Energetikos ministerijai, LR Aplinkos ministerijai, LR Teisingumo ministerijai, LR
Ūkio ministerijai, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos
tarnybai, Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai, Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams, Lietuvos
vandens tiekėjų asociacijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai.
• 2012 m. balandžio 20 d. LŠTA raštas Nr. 59 „DĖL INFORMACIJOS, PATEIKIAMOS MOKĖJIMO UŽ ŠILUMĄ
PRANEŠIMUOSE“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
• 2012 m. gegužės 30 d. LŠTA raštas Nr. 75 „DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ SUDARYMO,
TVARKYMO, KAUPIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ TAIKYMO“ LR energetikos ministerijai.
• 2012 m. gegužės 29 d. LŠTA raštas Nr. 76 „DĖL ŽINIASKLAIDOJE SKELBIAMOS ŠILUMOS ŪKIO
REFORMOS„LR Energetikos ministrui A.Sekmokui; Kopija: LR Ministrui Pirmininkui A.Kubiliui, LR Seimo
Ekonomikos komitetui, LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui.

LŠTA veiksmai 2012 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje
• 2012 m. gegužės 31 d. LŠTA raštas Nr. 77 „DĖL INFORMACIJOS, PATEIKIAMOS MOKĖJIMO UŽ
ŠILUMĄ PRANEŠIMUOSE“ LR energetikos ministerijai.
• 2012 m. birželio 5 d. LŠTA raštas Nr. 80 „DĖL BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSISKOLINIMŲ
ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONĖMS“ Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos
Respublikos Finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai, Lietuvos savivaldybių
asociacijai.
• 2012 m. birželio 7 d. LŠTA raštas Nr. 81 „DĖL VIEŠAI PASKLEISTOS TIKROVĖS NEATITINKANČIOS
INFORMACIJOS PATIKSLINIMO AR PANEIGIMO“ Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos
vadovui Lukui Vosyliui; Kopija: Internetinio portalo „Delfi“ vyr. redaktorei Monikai GarbačiauskaiteiBudrienei.
• 2012 m. birželio 26 d. LŠTA KREIPIMASIS DĖL ŠILUMOS ŪKIO PERTVARKOS LR Seimo nariams.
• 2012 m. birželio 27 d. LŠTA raštas Nr. 96 „DĖL GALIMYBĖS NEDELSIANT SUMAŽINTI ŠILUMOS
KAINAS VISOJE LIETUVOJE“ LR energetikos ministrui p. Arvydui Sekmokui.
• 2012 m. liepos 11 d. LŠTA raštas Nr. 101 „DĖL „UAB GECO KAUNAS“ PRIPAŽINIMO
NEREGULIUOJAMU NEPRIKLAUSOMU ŠILUMOS GAMINTOJU“ Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai.
• 2012 m. liepos 12 d. LŠTA raštas Nr. 102 „DĖL GALIMYBĖS NEDELSIANT SUMAŽINTI ŠILUMOS
KAINAS VISOJE LIETUVOJE“ Lietuvos savivaldybių asociacijai; Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių
merams; Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių tarybų nariams.
• 2012 m. rugpjūčio 2 d. LŠTA raštas Nr. 109 „DĖL SIŪLYMŲ GALIMIEMS UŽDAVINIAMS
(PRIEMONĖMS) ENERGETIKOS SRITYJE, FINANSUOTINIEMS 2014-2020 M. ES STRUKTŪRINĖS
PARAMOS LĖŠOMIS“ LR energetikos ministerijai.
• 2012 m. rugpjūčio 3 d. LŠTA raštas Nr. 110 „DĖL GALIMYBĖS NEDELSIANT SUMAŽINTI ŠILUMOS
KAINAS VISOJE LIETUVOJE“ Elektrėnų savivaldybės merui Kęstučiui Vaitukaičiui; Kopija:LR energetikos
ministrui Arvydui Sekmokui, Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių merams, Lietuvos savivaldybių asociacijai.

LŠTA veiksmai 2012 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje
• 2012 m. rugpjūčio 8 d. LŠTA raštas Nr. 112 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
SUSKYSTINTŲJŲ DUJŲ TERMINO ĮSTATYMO NUOSTATŲ SUDERINAMUMO SU
PAGRINDINIAIS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PRINCIPAIS“ Europos Komisijai,
Energetikos komisarui Gunther Oettinger, Konkurencijos komisarui Joaquin Almunia.
• 2012 m. rugpjūčio 8 d. LŠTA raštas Nr. 113 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS ŠILUMOS ŪKIO
REFORMOS“ LR energetikos ministerijai.
• 2012 m. rugpjūčio 14 d. LŠTA raštas Nr. 116 „DĖL VIEŠAI PATEIKIAMOS
INFORMACIJOS KOMISIJOS TINKLALAPYJE“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės
komisijai.
• 2012 m. rugsėjo 11 d. LŠTA Tarybos pirmininko A.Janukonio KREIPIMASIS į LR Seimo
narius DĖL PAPILDOMO KLAUSIMO ĮTRAUKIMO Į REFERENDUMĄ.
• 2012 m. rugsėjo 11 d. LŠTA Tarybos pirmininko A.Janukonio KREIPIMASIS į Lietuvos miestų
ir rajonų savivaldybių Tarybų narius DĖL PAPILDOMO KLAUSIMO ĮTRAUKIMO Į
REFERENDUMĄ;
• 2012 m. rugsėjo 14 d. LŠTA raštas Nr. 135 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO
TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO“ LR energetikos ministerijai
• 2012 m. rugsėjo 21 d. LŠTA raštas Nr. 139 „DĖL VIEŠAI PASKLEISTOS TIKROVĖS
NEATITINKANČIOS INFORMACIJOS PATIKSLINIMO AR PANEIGIMO“ Būsto ir
urbanistinės plėtros agentūrai.
• 2012 m. spalio 31 d. LŠTA raštas Nr. 153 „DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO“ LR energetikos ministerijai.

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
Lietuvos energetikų Garbės ženklo apdovanojimui:
 Romualdas Jablonskis – UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ direktorius;
 Albertas Jurgis Kandrotas – UAB „Birštono šiluma“ direktorius;
 Genius Jurgelėnas – UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas;
 Remigijus Šinkūnas – AB „Šiaulių energija“ gamybos ir technikos skyriaus
viršininkas;
 Stasys Merkys – AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rajono viršininkas.

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Padėkos raštais:
Marius Jasalinis – UAB „Vilniaus energija“ gamybos direktoriaus pavaduotojas
– ET-3 vadovas;
Rimantas Šilkinis – AB „Kauno energija“ Šilumos gamybos tarnybos
Petrašiūnų elektrinės viršininkas;
Artūras Kavolis – AB „Klaipėdos energija“ automatikos tarnybos viršininkas;
Vytautas Raziūnas – AB „Panevėžio energija“ Kėdainių šilumos tinklų rajono
viršininko pavaduotojas;
Eimutis Rinkšalis – AB „Šiaulių energija“ pietinės katilinės viršininko
pavaduotojas;
Vitalijus Skačkovas – AB „Šiaulių energija“ gamybos ir technikos skyriaus
techninės priežiūros inžinierius;
Elvyra Zinkevičiūtė – AB „Jonavos šilumos tinklai“ vyriausioji buhalterė;
Jonas Gavėnia – UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Beržės rajoninės katilinės
viršininko pavaduotojas;
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Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
LŠTA Tarybos padėkos raštais:
 Genadijus Vorkovičius – UAB „Vilniaus energija“ ET-2 pamainos
vadovas;
Jonas Grigūnas – UAB „Vilniaus energija“ KAC-3 vadovo
pavaduotojas;
Saulius Bekeris – UAB „Vilniaus energija“ automatikos ir matavimų
tarnybos inžinierius;
Bronius Labanas - UAB „Vilniaus energija“ darbuotojas;
Feliksas Arnoldas Kupčinskas – AB „Kauno energija“ pardavimo ir
vartotojų aptarnavimo departamento Pardavimo kontrolės skyriaus
vyresnysis analitikas;
Tomas Pavasaris – AB „Kauno energija“ šilumos gamybos tarnybos
Katilinių skyriaus viršininkas;
Vytautas Šikšnius – AB „Klaipėdos energija“ energijos gamybos
tarnybos Klaipėdos jungtinės rajoninės katilinės įrenginių inžinierius
Aleksandras Bazinovas – AB „Klaipėdos energija“ šilumos tiekimo
tarnybos Klaipėdos šilumos tinklų rajono eksploatacijos inžinierius
Diana Vasiliauskienė – AB „Klaipėdos energija“ informacinių
technologijų tarnybos viršininkė;
Tomas Liukaitis – UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ elektros
darbų grupės viršininkas;
Ramūnas Balionis – UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“
inžinierius;
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Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
LŠTA Tarybos padėkos raštais:
Ruslanas Rimkus – UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ techninio skyriaus
inžinierius;
Vytautas Vokietaitis – UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ remonto,
šilumos tinklų ir kitų darbų grupės viršininkas;
Ričardas Bernotas – AB „Panevėžio energija“ vyresniajam katilų – turbinų
operatorius;
Vidas Vilenčikas – AB „Panevėžio energija“ Rokiškio šilumos tinklų rajono
meistras;
Gražina Lašienė – AB „Panevėžio energija“ apskaitininkė;
Darius Rapševičius – AB „Panevėžio energija“ elektrotechnikos tarnybos
vyresnysis inžinierius;
Evaldas Pliūra – AB „Šiaulių energija“ informatikos skyriaus viršininkas;
Tadas Kuodys – AB „Šiaulių energija“ pietinės katilinės KMP ir A meistras;
Žana Vilkinienė – AB „Šiaulių energija“ darbuotojų saugos ir chemijos
tarnybos viršininko pavaduotoja;
Laimantas Meidus – UAB „Utenos šilumos tinklai“ technikos – strategijos
skyriaus viršininkas;
Dalia Kesminienė – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ sekretorė-personalo
inspektorė;
Audrius Šemeta – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinės
viršininko pavaduotojas;
Rimantas Vitkauskas – UAB „Kaišiadorių šiluma“ direktoriaus
pavaduotojas energetikai;
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Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
LŠTA Tarybos padėkos raštais:
Martynas Matkevičius – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ gamybinės
techninės tarnybos inžinierius projektuotojas;
Aldonai Grigonienei – UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos apskaitos
tarnybos viršininkė – ekonomistė;
Vytautas Develis – UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ automatikos
prietaisų derintojas;
Valdas Naujalis – UAB „Lazdijų šiluma“ energetikas;
Petras Girskas – UAB „Molėtų šiluma“ vyr. katilų operatorius;
Lina Tamavičienė – UAB „Tauragės šilumos tinklai“ buhalterė;
Antanas Arcišauskas – UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Beržės
rajoninės katilinės viršininkas;
Sigitas Sendžikas – UAB „Tauragės šilumos tinklai“ vartotojų
aptarnavimo tarnybos vadovas;
Donata Markvaldienė – UAB „Šilutės šilumos tinklai“ sandėlininkė;
Edmundas Jocaitis – UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šiluminių
matavimų ir automatikos elektros šaltkalvis;
Leonas Tunyla – UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šaltkalvis
aptarnaujantis šilumos tinklus;
Daiva Staršelskienė – UAB „Raseinių šilumos tinklai“ vyriausioji
buhalterė;
Gediminas Karpas – UAB „Raseinių šilumos tinklai“ pamainos
vyriausias operatorius.

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
Kiti apdovanojimai:
- 2012 m. kovo 9 d. UAB “Šalčininkų šilumos tinklai“ ilgametis vyriausias inžinierius, direktorius Česlovas
Juchnevičius „Už nepriekaištingą darbą bei aktyvią veiklą vystant centralizuotą šilumos tiekimą Lietuvoje.
- 2012 m. gegužės 24 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos planavimo ir
kontrolės skyriaus vedėjas Ivan Podmasko „Už nepriekaištingą darbą bei aktyvią veiklą vystant
centralizuotą šilumos tiekimą Lietuvoje“.
- 2012 m. birželio 20 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Vilniaus
teritorinio skyriaus vyresniajam inžinierius inspektorius Jonas Burbulis „Už nepriekaištingą darbą bei
aktyvią veiklą vystant centralizuotą šilumos tiekimą Lietuvoje“.
- 2012 m. rugpjūčio 8 d. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ gamybinės techninės tarnybos technikė Sigita
Rapalienė, apskaitos ir realizacijos tarnybos šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo ir remonto šaltkalvis
Antanas Grakauskas, Mažeikių katilinės pamainos dispečeriai Laimutis Satkūnas ir Valerijonas Norvaiša
įmonės 15 metų savarankiškos sukakties proga „Už ilgametį darbą ir didelį indėlį plėtojant“.
- 2012 m. spalio 5 d. UAB “Radviliškio šiluma“ vyriausias inžinierius Rimantas Kazimieras Marmokas „Už
ilgametį, nepriekaištingą darbą bei aktyvią veiklą vystant centralizuotą šilumos tiekimą Lietuvoje“.
- 2012 m. spalio 5 d. UAB “Mažeikių šilumos tinklai“ komercijos direktorius Raimundas Juškevičius 60
metų jubiliejaus proga „Už ilgametį, nepriekaištingą darbą bei aktyvią veiklą vystant centralizuotą šilumos
tiekimą Lietuvoje“.
- 2012 m. spalio 25 d. UAB “Nepriklausomos energijos paslaugos“ vyriausias inžinierius Antanas
Jankauskas, pamainos meistras Ginatras Baranskis, suvirintojas elektra Sigitas Aštrauskas, izoliuotojas –
elektromonteris Pranas Maciulevičius „Už ilgametį, nepriekaištingą darbą bei aktyvią veiklą vystant
centralizuotą šilumos tiekimą Lietuvoje“.

Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2012

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

Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams
Kauno m. šilumos tiekimo schema
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Šiluma centralizuotai tiekiama šilumos tinklais, kurių
šiuo metu bendras ilgis siekia 2763* km

• *2012 m. Įvertinus vartotojams priklausančių dvigubo vamzdžio/trasų ilgius (~400,0 km),

bendras (su šilumos tiekimo įmonėms priklausančių) - trasų ilgis 2011 m. yra apie 2763km.,
termofikacinių viengubo vamzdžių ilgis siekia ~ 5526 km.
• Lietuvoje termofikacinių vamzdžių diametras yra ne vienodas, tam tikslui yra naudojamas sutartinio
(1 m ilgio vamzdžio diametras 100 mm) vamzdžio sąvoka, kuris apskaičiuojamas pagal formulę
(d/100)*l (d-vamzdžio diametras mm; l-vamzdžio ilgis mm) . Šiuo metu sutartinio viengubo vamzdžio
ilgis yra ~ 9000 km. Sutartinio vamzdžio svoris yra apie 13,6 kg, vadinasi šiuo metu metalinių
vamzdžių esančių po žeme suminis svoris siekia ~ 122,0 tūkst. t.

Per nepriklausomybės laikotarpį (nuo 1991 iki 2012 m.) iš viso buvo
įrengta naujų ir senų pakeistų naujais vamzdynais apie 626 km, t.y. ~21 %

Lietuvos miesto ar gyvenvietės centralizuoto
šilumos tiekimo schema
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Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai

Grupė
pagal
šilumos
gamybą

5 GWh ir
daugiau

Iš viso:
Iki 5 GWh

Pogrupis
pagal šilumos
gamybą

Kiekis,
vnt.

Pagaminta
šilumos
GWh/metus

>150

10

7292

7743

3048

39

90 – iki 150

2

253

205

69

34

50 – iki 90

8

601

620

208

34

25 – iki 50

19

687

712

182

26

5 – iki 25

48

588

510

176

35

5

94

10300

8600

3683

38

<5

263

272

371

357

~10000,0
GWh
šilumos kas
met

8971

Iš viso:

Instaliuota
galia,
MW

Pasiekta
galia,
MW

Panaudota
instaliuotos
galios dalis, %

Nėra duomenų
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LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2011 m.
1.
2.
3.

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

4.

AB “Panevėžio energija”
•
•
•
•
•

5.
6.
7.

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

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

8.
9.
10.

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

UAB “Prienų energija”
UAB “Prienų energija” Trakų padalinys
UAB “Miesto energija” (buv. UAB
“Ukmergės energija”)
UAB “Akmenės energija”

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

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

LŠTA šilumos tiekimo įmonės pagamina virš 99% centralizuotai tiekiamos
šilumos Lietuvoje
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LŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonės ir 11 kitų įmonių, veikiančių
šilumos ūkio sektoriuje
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“;

11. UAB “ENG”
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Šilumos tiekimo įmonės ne LŠTA narės 2011 m.

1. UAB “Kretingos šilumos tinklai”;

6. UAB “Nemėžio komunalininkas”;

2. SĮ “Skuodo šiluma”;

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

3. UAB “Šalčininkų šilumos tinklai”;
4. VĮ “Visagino energija”;
5. UAB “Gelvita”;

8. VšĮ “Velžio komunalinis ūkis"

9. UAB “Balterma ir ko”
10. UAB “Nemenčinės komunalininkas”
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Šilumos tiekėjai pagal nuosavybės valdytoją, 2012

ŠT įmonių 2012 m. vykdyti darbai
Įmonė

Aprašymas

UAB “Vilniaus
energija”

Per 2012 m. bendrovė investavo viso apie 16,55 mln. Lt:
• į šilumos šaltinių modernizavimą – apie 2,68 mln. Lt. (nuosavos lėšos)
• ir šilumos perdavimą – apie 15,13 mln. Lt; (įskaitant ir ES struktūrinę ~2,58 mln. Lt paramą
bei 12,55 mln. Lt skolintos nuosavas lėšas)

AB “Kauno
energija”

Per 2012 m. bendrovė investavo viso apie 14,30 mln. Lt:
• į šilumos šaltinių modernizavimą – apie 2,80 mln. Lt. (~2,2 mln.Lt bendrovės lėšos, ES
parama ~0,6 mln.Lt)
• ir šilumos perdavimą – apie 11,5 mln. Lt; (įskaitant ir ES struktūrinę ~4,2 mln. Lt paramą
bei 5,3 mln. Lt skolintos lėšas)

AB
“Klaipėdos
energija”

Per 2012 m. bendrovė į šilumos perdavimą
(nuosavos lėšos):

UAB “Litesko”

Per 2012 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą viso
investavo apie 89,3 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~13 mln. Lt paramą bei
76,3 nuosavas bei skolintas lėšas), iš kurių stambiausias projektas:

viso investavo apie 9,3 mln. Lt.

• Klaipėdos m."1Š","3Š", "1P","2P","4P"magistralių ir skirstomųjų šilumos tinklų rekonstrukcija.
Šilumos tinklų rekonstrukcija Gargždų mieste. – 8,9 mln. Lt;

• Biomasės kogeneracinės elektrinės statyba Alytaus rajoninėje katilinėje – 86,9 mln. Lt;
• Per 2013 m. planuojama užbaigti tęstinius projektus, kurie pradėti 2012 m. už 43 mln. Lt
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ŠT įmonių 2012 m. vykdyti darbai
Įmonė

Aprašymas

AB “Šiaulių
energija”

Per 2012 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą viso
investavo apie 114,0 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 22 mln. Lt paramą bei
88,0 mln.Lt skolintas ir 4,0 mln.Lt nuosavas lėšas), iš kurių stambiausias projektas:
• Nauja biomasės kogeneracinė elektrinė Šiauliuose

AB “Panevėžio
energija”

Per 2012 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą
viso investavo apie 28,1 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 12,4 mln. Lt
paramą bei 15,7 nuosavas lėšas): iš kurių stambiausias:

• Panevėžio RK-1 modernizavimas
UAB “Utenos
šilumos tinklai”

Per 2012 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą viso
investavo apie 31,3 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 15,5 mln. Lt paramą bei 15,8
nuosavas/skolintas lėšas): iš kurių stambiausias:
• Nauja biomasės termofikacinė elektrinė Utenoje

UAB “Ignalinos
šilumos tinklai”

Per 2012 m. bendrovė į šilumos perdavimo tinklus viso investavo per 9,5
mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~4,5 mln. Lt paramą bei apie 5,0 mln.
nuosavas/skolintas lėšas)
• Ignalinos m. ir Vidiškių kaimo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija

ŠT įmonių 2012 m. vykdyti darbai
Įmonė

Aprašymas

UAB "Raseinių
šilumos
tinklai"

Per 2012 m. bendrovė į šilumos perdavimo tinklus viso investavo per 4,2 mln. Lt.
(įskaitant ir ES struktūrinę ~2,0 mln. Lt paramą bei apie 2,2 mln. nuosavas lėšas) iš kurių
stambiausias:
• Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines
technologijas II etapas

UAB „Šilalės
šilumos
tinklai“

Per 2012 m. bendrovėje investicijos į šilumos perdavimo tinklus siekė apie 5,3 mln. Lt
(įskaitant ir ES struktūrinę ~ 2,5 mln. Lt paramą,1,5 mln Lt nuosavas lėšas bei savivaldybės 1,3
mln. Lt paramą)

UAB “Varėnos
šiluma”

Per 2012 m. Bendrovėje investicijos į šilumos perdavimo tinklus bei šaltinių
modernizavimą siekė apie 2,2 mln. Lt (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 0,5 mln. Lt
paramą, ~1,7 mln Lt nuosavas lėšas.)

Analogiški darbai vykdomi ir kitose šilumos tiekimo įmonėse

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Vilniaus energija”

21 magistralės Gerosios vilties g-vėje.
rekonstrukcija

Šiluminės trasos rekonstrukcija
Basanavičiaus g-vė.
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ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Vilniaus energija”

Šiluminės trasos rekonstrukcija,
Gariūnų tiltas

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Vilniaus energija”

Naujos šiluminės
trasos tiesimo darbai iki
naujai statomo IKEA
komplekso

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos
AB “Kauno energija”

Antanavos katilines modernizacija

1Ž magistrales modernizacija

Pergalės katilines modernizacija

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos
AB “Kauno energija”

AB „Kauno energija“ Garliavos rajoninėje katilinėje pradėjo veikti naujas 6,5
MW bendros galios biokuro katilas

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos
AB “Klaipėdos energija”

Klaipėdos m."1Š","3Š", "1P","2P","4P"magistralių ir skirstomųjų šilumos tinklų
rekonstrukcija

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Litesko” 2012 m. gegužės 18 d. ALYTUJE ATIDARYTA BIOMASĖS KOGENERACINĖ ELEKTRINĖ
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ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos

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

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos
AB “Panevėžio energija”

Panevėžio RK-1 modernizavimas:
Du garo katilai kūrenami biokuru, galia 2x 8 MW
ir 4 MW kondensacinis ekonomaizeris , viso 20 MW
Projekto vertė: ~ 19 mln. Lt

ŠT įmonių 2012 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Utenos šilumos tinklai”

Nauja biomasės termofikacinė elektrinė Utenoje:
10,3 MW šiluminės galios ir 2,5 MW elektrinės galios
Projekto vertė: ~ 31 mln. Lt

Viso investicijos 1996-2012
•

Šilumos ūkio modernizavimui kasmet
skiriamos didelės investicijos:
–
–
–
–
–
–
–
–

2012 apie. 325 mln. LTL*
2011 apie. 297 mln. LTL
2010 apie 222 mln. LTL
2009 apie 110 mln. LTL
2008 per 190 mln. LTL
2007 per 307 mln. LTL
2006 per 211 mln. LTL
2005 apie 184 mln. LTL.

Pastaba: *neaudituoti duomenys

Iš viso nuo 1996 iki 2012 m. į
šilumos gamybos šaltinius ir trasas
investuota apie 2,26 mlrd. Lt.
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ŠILUMOS TIEKIMO BENDROVIŲ 2012 m.
ūkinės veiklos apžvalga
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Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje
1996-2012 m.
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Šilumos energijos technologiniai nuostoliai tinkluose, %
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Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame kuro
balanse šilumos gamybai (1997-2012)
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2013 m. sausio 1 d. bendra instaliuota galia šilumos gamybai
Lietuvoje buvo ~ 826 MW, t.sk. 516 MW CŠT įmonėse )
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Kuro sąnaudų ir struktūros dinamika 2003-2012 m.
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• Dėka šilumos tiekimo įmonių įdėtų investicijų, atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimas šilumos gamyboje vis auga ir 2012 m. paaugo daugiau kaip 4 procentiniais
punktais lyginant su praėjusiais 2011 metais.

Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001-2012 m.
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0
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*- Įvertintas suskystintų gamtinių dujų terminalo mokestis, jo infrastruktūros, ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms
padengti, kuris įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d. (2013 m. vasario 12 d. pranešimas spaudai). Naujasis terminalo mokestis siekia
47,00 Lt/tne;
**- Vidutinė biokuro kaina bus patikslinta artimiausiu metu;
- Duomenų šaltinis: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija
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biokuro vidutinių kainų dinamika (Lt/t.n.e)

Šilumos kainos Lietuvos miestuose 2013 m. balandžio mėn.,
ct/kWh su PVM

Centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina
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Šilumos kainų skirtumas miestuose, naudojant
biokurą ir gamtines dujas
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Vidutinė šilumos kaina miestuose (VKEKK 2012 m. rugsėjo mėn. duomenys )
Pagrindinis kuras šilumos gamyboje - gamtinės dujos

Pagrindinis kuras šilumos gamyboje - biokuras
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Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (Lt/MWh be PVM)
dinamika 1996-2012 m.
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Pirminės energijos struktūra 2011 m.

Energijos srautų diagrama 2011 m., ktne

AEI srautų diagrama 2011 m., ktne

Energija patalpoms šildyti ir karštam vandeniui

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.

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

94

Vilniaus senamiestis (Lietuva)

Naujai pastatyti ir atnaujinti (modernizuoti)
daugiabučiai gyvenamieji namai mažai vartojantys
šilumos

Senos statybos neapšiltinti daugiabučiai
gyvenamieji namai daug vartojantys šilumos

98

Susidarė didelis atotrūkis CŠT sektoriuje tarp šilumos
gamybos/patiekimo iki pastatų įvadų ir šilumos vartojimo
pastatuose

Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo padėtis
Lietuvoje

102

Atnaujinti daugiabučiai gyvenamieji namai
Vroclave (Lenkija)

103

Masinė daugiabučių namų renovacija Lenkijoje – pavyzdys
Lietuvai

Fotografijos iš Sopoto, Gdynios ir Wejherovo miestų

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose
gyvenamuosiuose namuose* (2011/2012 m. šildymo sezonas)
vidutinė šilumos kaina: 30,0 ct/kWh su PVM
*-šilumos gamybos šaltiniuose pagrindinis kuras - gamtinės dujos

I. Daugiabučiai
suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos,
kokybiški namai)

II. Daugiabučiai
suvartojantys mažai arba
vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti
kažkiek taupantys šilumą
namai)
III. Daugiabučiai
suvartojantys daug
šilumos (senos statybos
nerenovuoti namai)

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

Šilumos
suvartojimas
šildymui

Vidutinė
šilumos kaina
gyventojams
(su PVM)

10 kWh/m2

30,0 ct/kWh

60 m2 ploto
butui:
600 kWh

15 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
900 kWh
25 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
1500 kWh

35 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
2100 kWh

Mokėjimai už
šilumą 1 m2 ploto
šildymui
(su PVM)

Mokėjimai už šilumą
60 m2 ploto buto
šildymui (su PVM)

10 x 30,0 = 3,00 Lt/m2 3,00 x 60 = 180,0

Tokių
pastatų
dalis
Lietuvoj
e

Lt 4,6%

32 tūkst. butų
0,09 mln. gyventojų
30,0 ct/kWh

15 x 30,0 = 4,50 Lt/m2 4,50 x 60 = 270,0

Lt 17,3%

121 tūkst. butų
0,36 mln. gyventojų
30,0 ct/kWh

25 x 30,0 = 7,50Lt/m2 7,50 x 60 = 450,0

Lt 55,7%

390 tūkst. butų
1,17 mln. gyventojų
30,0 ct/kWh

35 x 30,0 = 10,50
Lt/m2

157 tūkst. butų
0,47 mln. gyventojų

10,50 x 60 = 630,0

Lt 22,4%

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose
gyvenamuosiuose namuose* (2011/2012 m. šildymo sezonas)
vidutinė šilumos kaina: 22,0 ct/kWh su PVM
*-šilumos gamybos šaltiniuose pagrindinis kuras - biokuras

I. Daugiabučiai
suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos,
kokybiški namai)

II. Daugiabučiai
suvartojantys mažai arba
vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti
kažkiek taupantys šilumą
namai)
III. Daugiabučiai
suvartojantys daug
šilumos (senos statybos
nerenovuoti namai)

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

Šilumos
suvartojimas
šildymui

Vidutinė
šilumos kaina
gyventojams
(su PVM)

10 kWh/m2

22,0 ct/kWh

60 m2 ploto
butui:
600 kWh

15 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
900 kWh
25 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
1500 kWh

35 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
2100 kWh

Mokėjimai už
šilumą 1 m2 ploto
šildymui
(su PVM)

Mokėjimai už šilumą
60 m2 ploto buto
šildymui (su PVM)

10 x 22,0 = 2,20 Lt/m2 2,20 x 60 = 132,0

Tokių
pastatų
dalis
Lietuvoj
e

Lt 4,6%

32 tūkst. butų
0,09 mln. gyventojų
22,0 ct/kWh

15 x 22,0 = 3,30 Lt/m2 3,30 x 60 = 198,0

Lt 17,3%

121 tūkst. butų
0,36 mln. gyventojų
22,0 ct/kWh

25 x 22,0 = 5,50Lt/m2 5,50 x 60 = 330,0

Lt 55,7%

390 tūkst. butų
1,17 mln. gyventojų
22,0 ct/kWh

35 x 22,0 = 7,70 Lt/m2 7,70 x 60 = 462,0

157 tūkst. butų
0,47 mln. gyventojų

Lt 22,4%

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose
gyvenamuosiuose namuose* (2012/2013 m. šildymo sezonas)
vidutinė šilumos kaina: 31,0 ct/kWh su PVM
*-šilumos gamybos šaltiniuose pagrindinis kuras - gamtinės dujos

I. Daugiabučiai
suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos,
kokybiški namai)

II. Daugiabučiai
suvartojantys mažai arba
vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti
kažkiek taupantys šilumą
namai)
III. Daugiabučiai
suvartojantys daug
šilumos (senos statybos
nerenovuoti namai)

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

Šilumos
suvartojimas
šildymui

Vidutinė
šilumos kaina
gyventojams
(su PVM)

10 kWh/m2

31,0 ct/kWh

60 m2 ploto
butui:
600 kWh

15 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
900 kWh
25 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
1500 kWh

35 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
2100 kWh

Mokėjimai už
šilumą 1 m2 ploto
šildymui
(su PVM)

Mokėjimai už šilumą
60 m2 ploto buto
šildymui (su PVM)

10 x 31,0 = 3,10 Lt/m2 3,00 x 60 = 186,0

Tokių
pastatų
dalis
Lietuvoj
e

Lt 4,6%

32 tūkst. butų
0,09 mln. gyventojų
31,0 ct/kWh

15 x 31,0 = 4,65 Lt/m2 4,50 x 60 = 279,0

Lt 17,3%

121 tūkst. butų
0,36 mln. gyventojų
31,0 ct/kWh

25 x 31,0 = 7,75Lt/m2 7,50 x 60 = 465,0

Lt 55,7%

390 tūkst. butų
1,17 mln. gyventojų
31,0 ct/kWh

35 x 31,0 = 10,85
Lt/m2

157 tūkst. butų
0,47 mln. gyventojų

10,50 x 60 = 651,0

Lt 22,4%

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose
gyvenamuosiuose namuose* (2012/2013 m. šildymo sezonas)
vidutinė šilumos kaina: 21,0 ct/kWh su PVM
*-šilumos gamybos šaltiniuose pagrindinis kuras - biokuras

I. Daugiabučiai
suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos,
kokybiški namai)

II. Daugiabučiai
suvartojantys mažai arba
vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti
kažkiek taupantys šilumą
namai)
III. Daugiabučiai
suvartojantys daug
šilumos (senos statybos
nerenovuoti namai)

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

Šilumos
suvartojimas
šildymui

Vidutinė
šilumos kaina
gyventojams
(su PVM)

10 kWh/m2

21,0 ct/kWh

60 m2 ploto
butui:
600 kWh

15 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
900 kWh
25 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
1500 kWh

35 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
2100 kWh

Mokėjimai už
šilumą 1 m2 ploto
šildymui
(su PVM)

Mokėjimai už šilumą
60 m2 ploto buto
šildymui (su PVM)

10 x 21,0 = 2,20 Lt/m2 2,20 x 60 = 126,0

Tokių
pastatų
dalis
Lietuvoj
e

Lt 4,6%

32 tūkst. butų
0,09 mln. gyventojų
21,0 ct/kWh

15 x 21,0 = 3,30 Lt/m2 3,30 x 60 = 189,0

Lt 17,3%

121 tūkst. butų
0,36 mln. gyventojų
21,0 ct/kWh

25 x 21,0 = 5,50Lt/m2 5,50 x 60 = 315,0

Lt 55,7%

390 tūkst. butų
1,17 mln. gyventojų
21,0 ct/kWh

35 x 21,0 = 7,70 Lt/m2 7,70 x 60 = 441,0

157 tūkst. butų
0,47 mln. gyventojų

Lt 22,4%

Norint iš esmės sumažinti Lietuvos gyventojų mokėjimus už
šilumą, būtina įgyvendinti du pagrindinius projektus:

1. Pervesti šilumos gamybos šaltinius nuo
brangaus importuojamo iškastinio kuro
(gamtinių dujų ir naftos produktų) prie daug
pigesnio vietinio biokuro;
2. Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius
gyvenamuosius
namus
pagal
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
patvirtintą
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programą;

Mokėjimai už šilumą III kategorijos name, taikant
skirtingus scenarijus
Dabartinė namo būklė:

~25,00 kWh/m²/mėn.
Kuras: biokuras 20%, iškastinis 80%;

Mokėjimai už šilumą 60 m2
ploto buto šildymui 25,00*60*30,00
= ~450

Lt/but./mėn

Vidutinė šilumos kaina 2011/2012 šildymo sezonui ~

30 ct/kWh

Dabartinė namo būklė, perėjus į
biokurą:

~25,00 kWh/m²/mėn.
Kuras: biokuras 80%, iškastinis 20%;

Mokėjimai už šilumą 60 m2
ploto buto šildymui 25,00*60*22,00
= ~330

Lt/but./mėn

Vidutinė šilumos kaina 2011/2012 šildymo sezonui ~

22 ct/kWh

Perėjus į biokurą ir atnaujinus
namą:

~10,00 kWh/m²/mėn.
Kuras: biokuras 80%, iškastinis 20%;
Vidutinė šilumos kaina 2011/2012 šildymo sezonui ~
22 ct/kWh

Mokėjimai už šilumą 60 m2
ploto buto šildymui 10,00*60*22,00 =

~132 Lt/but./mėn

Gyventoj
ai
28,0%

Kiti
vartotojai
37,0%

Žemės
ūkis
2,0%

Pramonė
s įmonės
33,0%

Elektros sektorius
Šilumos ir
elektros
gamyba; 43%

Žemės ūkis; 1%

Gyventojų išlaidos už
Elektrą (0,46 lt/kWh) Lietuvoje 2011 m.
siekė
~ 1,155 mlrd.Lt (suvartota~2,6 TWh, Viso
~9,46 TWh )

Trąšų gamyba;
37%

Pramonės
sektorius;
10%
Gyvenamasis

Smulkioji
sektorius; 5%
prekyba; 4%

Gyventojų išlaidos už
Dujas (~2 lt/m³) Lietuvoje 2011 m. siekė
~0,360 mlrd.Lt (Suvartota gyv. ~180 mln.
m³ Viso ~3,4 mlrd. m³ )

Dujų sektorius
Verslo/pramonės
įmonėss
6,9%

Kiti vartotojai
8,0%

Biudžetinės
organizacijos
12,7%

Šilumos sektorius

Gyventojai
72,4%

Gyventojų išlaidos už
būsto šildymą (~0,256 lt/kWh) Lietuvoje
2011 m. siekė
~ 2,5 mlrd.Lt (Viso suvartota~10 TWh t.sk.
5,3 TWh CŠT)

2013 m. asociacijos veiklos programa
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Nacionalinės strategijos, programos
0. Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (2012, Nr. 80-4149);
1 a. Penkioliktosios vyriausybės veiklos programos nuostatų ištraukos, kurios aktualios šilumos
sektoriui;
1 b. Šešioliktosios vyriausybės 2012–2016 metų programa (ištrauka energetikos sektoriui);
Nacionalinė energetikos strategija (Žin., 2007, Nr. 11-430);
Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų planas (Žin., 2008, Nr. 4-131;
Pakeitimai: žin., 2009, Nr. 144-6391);
Šilumos ūkio plėtros kryptys (Žin., 2004, Nr.44-1446; pakeitimai Žin., 2005 Nr. 139-5020; žin.,
2008, Nr. 82-3244);
Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 m. programa (Žin., 2006, Nr.541956; Pakeitimai: žin., 2008, Nr. 33-1183; žin., 2010, Nr. 7-297);
Energijos efektyvumo veiksmų planas (Žin., 2007, Nr. 76-3024; pakeitimai: žin., 2009, Nr. 2-38);
5.1. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-270 „Dėl Energijos
efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2009, Nr. 2-38);
6. Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategija
(Žin., 2010, Nr. 73-3725)
6.1. Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos
įgyvendinimo priemonių planas (Žin, 2010, Nr. 78-4030)
7. Būsto strategija (Žin., 2004, Nr. 13-387);
8. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa (Žin., 2004, Nr. 143-5232,
pakeitimas Žin., 2005, Nr. 78-2839; Žin., 2008, Nr. 36-1282; Nr. 68-2590; žin., 2009, Nr. 34-1292;
Nr. 112-4776; 2010, Nr. 72-3651; 2012, Nr. 1-1);
9. Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004-2010 m. programa (Žin.,
114
2004, Nr. 133-4786);

Nacionalinės strategijos, programos
10. Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin., 2007, Nr. 1225003) ;
11. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89-4029,
pakeitimai žin., 2009, Nr., 121-5215);
12.
Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa
NEGALIOJA (Žin., 2005, Nr. 139-5019; pakeitimai Žin., 2006, Nr.75-2875;
Žin., 2007, Nr.92-3699; Žin., 2007, Nr.103-4208; žin., 2008, Nr. 44-1645);
13. Kogeneracijos plėtros planas (Valstybės žinios, 2010-06-29, Nr. 753829);
14. Nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planas (2010
m.);
15. Konkurencingos, darnios ir saugios energetikos strategija, Energetika
2020, SEK(2010) 1346
16. Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos
energetikos programos ekonomikai gaivinti įgyvendinimo;
17. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai Kioto protokole
nustatytų tikslų įgyvendinimo pažanga;

1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS,
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)
1) Šilumos ūkio įstatymo koncepcijos, Šilumos ūkio įstatymo projekto, Šilumos ūkio įstatymo
pakeitimo ir papildymo projektų ir jų įgyvendinimą lydinčių teisės aktų projektų analizė, pastabų ir
pasiūlymų rengimas, taikymo praktika.
2) Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės :
Asociacijos administracijos, narių deleguoti atstovai, pagal poreikius samdomi ekspertai:
 Dalyvaus (pagal galimybes) institucijų sudaromų darbo grupių veikloje,
 Analizuos valstybės institucijų ar darbo grupių parengtus teisės aktų projektus, rengs ir teiks
projektams pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengs ir teiks alternatyvius teisės aktų
projektus,
 Organizuos teisės aktų projektų aptarimus, informuos apie vykdymo eigą ir gautus rezultatus bei
išvadas asociacijos narius
3) Šilumos kainų nustatymo metodika:
Asociacija kreipėsi į Komisiją su pasiūlymais:
 parengti ir pateikti viešam svarstymui šilumos kainų skaičiavimo pavyzdžius pagal naujos
redakcijos Metodikos nuostatas, juos parengiant atskirus pagal šilumos tiekimo įmonių grupes,
naudojant turimus objektyvius praėjusių laikotarpių pirminius duomenis ir šilumos kainų
skaičiavimus, atliekant palyginamąją analizę bei įvertinant šilumos kainų skaičiavimo ir apskaitos
tvarkymo objektyvias darbų apimtis ir sąnaudas;
 parengti ir įdiegti Komisijos interneto svetainėje šilumos kainų projektavimo (skaičiavimo) ir
apskaitos tvarkymo pagal Metodikos nuostatas IT programas su paprastu vartotojo interfeisu,
kuris įgalintu šilumos tiekimo įmonių ir Savivaldybių darbuotojams įvedus išeities duomenis,
šilumos kainos projektus skaičiuoti bei tvarkyti apskaitą nesudėtingo dialogo „vartotojas –
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kompiuteris“ režime;

1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS,
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)
Komisija informavo, kad pasiūlymai priimtini ir numato juos įgyvendinti iki Metodikos
įsigaliojimo termino (2014-01-01). Tuo tikslu asociacijos administracijos, narių
deleguoti atstovai, pagal poreikius samdomi ekspertai:
dalyvaus (pagal galimybes) institucijų sudaromų darbo grupių veikloje,
analizuos valstybės institucijų ar darbo grupių parengtus teisės aktų projektus,
rengs ir teiks projektams pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengs ir teiks
alternatyvius teisės aktų projektus,
organizuos teisės aktų projektų aptarimus, informuos apie vykdymo eigą ir gautus
rezultatus bei išvadas asociacijos narius;

4) ES Direktyva 2009/28/EB „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies
keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB“ ir jos įgyvendinimą
lydinčių Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė ir taikymo praktika

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

5) ES Direktyvos (TIPK) 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės)“ir jos įgyvendinimą lydinčių Lietuvos Respublikos teisės aktų
analizė ir taikymo praktika
•
Asociacija koordinuos narių veiksmus, energetikos konsultantų teikiamą analitinę,
metodinę pagalbą ir rekomendacijas, kad visos šilumos tiekimo įmonės, kurių išmetamų teršalų
ribinės vertės nuo 2016 m. neatitiks TIPK Direktyvos reikalavimų, per maksimaliai trumpiausią
laikotarpį galėtų parengti investicijų planus, pagal kuriuos iki 2015 m. gruodžio 31 d. turi būti
atlikti termofikacinių elektrinių modernizavimo darbai, užtikrinantys išmetamų į aplinką teršalų
mažinimą bei Direktyvos nuostatų įgyvendinimą.
•
Asociacija sieks, kad Direktyvos įgyvendinimui būtų pasinaudota ES struktūrinių fondų ir
(arba) LR Vyriausybės parama.
•
Asociacijos administracija aktyviai rengs pasitarimus, bendradarbiaus su ekspertais bei
teiks visą reikalingą informaciją savo nariams, siekiant TIPK Direktyvos reikalavimų atitikimo iki
2016 m bei Lietuvos valstybės prisiimtų įsipareigojimų iki 2020 m. sumažinant CO2 išmetimus
bendrame šalis balanse 20% įvykdymo.

1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI,
STUDIJOS, ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)
6) Direktyva 2009/29/EB „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos
leidimų prekybos sistemą“
- Asociacija ir toliau kreipsis į kompetentingas institucijas, kad, remiantis atlikta studija
„2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo
sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas“, būtų deramai įvertintos šilumos
sektoriaus teikiamos galimybės Asociacijos nariams dalyvauti elektros gamyboje.

7) Šilumos sektoriaus techninių teisės aktų struktūros pakeitimų koncepcijos
rengimo galimybių analizė ir sprendimai:
- atlikti galiojančių teisės aktų struktūros analizę;
- atlikti teisės aktų nuostatų pirminį grupavimą pagal veiklos sritis (įrengimas,
eksploatavimas ir pan.)
- parengti pasiūlymus ir rekomendacijas įmonėms dėl taikymo praktikos ir
atsakingoms valstybės institucijoms dėl teisės aktų struktūros pakeitimų koncepcijos
ir teisės aktų projektų.
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1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI,
STUDIJOS, ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)
8) Direktyvos 2012/27/ES “Dėl energijos vartojimo efektyvumo” įgyvendinimo
praktika
Asociacijos administracijos, narių deleguoti atstovai, pagal poreikius samdomi
ekspertai:
 dalyvaus (pagal galimybes) institucijų sudaromų darbo grupių veikloje;
 analizuos valstybės institucijų ar darbo grupių parengtus teisės aktų projektus,
rengs ir teiks projektams pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengs ir teiks
alternatyvius teisės aktų projektus;
organizuos teisės aktų projektų aptarimus, informuos apie vykdymo eigą ir gautus
rezultatus bei išvadas asociacijos narius;
9) Asociacija teiks paramą nariams bei atstovaus narių interesus valstybės
institucijose, siekiant gauti ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 2007-2013 m. paramą
pagal priemones:

VP3-3.4-ŪM-02-K priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
energijos gamybai“;
VP-4.2-ŪM-02-K priemonė „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“
VP3-3.4-ŪM-01-K priemonė „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“

1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI,
STUDIJOS, ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)
10) KITI FINASINIAI ŠALTINIAI (ŽALIOJI INVESTAVIMO SCHEMA (ŽIS):
Pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m.
sąmatos (toliau – Sąmata) priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių
(saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kt.) panaudojimas
visuomeninės paskirties pastatuose ir ūkinę komercinę veiklą
vykdančiose įmonėse“ bei Klimato kaitos specialiosios programos lėšų
naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę: „Biokuro
katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimas centralizuotam
šilumos tiekimui savivaldybėse.
11) Dalyvaus institucijų sudaromų darbo grupių veikloje ir teiks pastabas
skirstant ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 2014-2020 m. paramą.

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

Šilumos ūkio, Energetikos, Elektros energetikos, Gamtinių dujų, Potencialiai pavojingų
įrenginių, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų, Daugiabučių namų
savininkų bendrijų ir kitų įstatymų bei įstatymus ir ES direktyvas įgyvendinančių teisės aktų
analizė ir taikymo praktika

• Šilumos ūkio įstatymo ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų pakeitimų analizė
ir taikymo praktika

• Šilumos sektoriaus techninių teisės aktų struktūros pakeitimų koncepcijos
rengimo galimybių analizė ir sprendimai Dėl elektros energijos gamybos
šilumos tiekimo įmonių elektros ir šilumos bendros gamybos įrenginiuose
uždarius Ignalinos AE
• Teisės akto „KURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS“
ir „KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE
TAISYKLĖS” pakeitimo projektų rengimas
• ES Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 1907/2006 „Dėl cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (Reach)“ ir jo įgyvendinimą
lydinčių Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė ir taikymo praktika

Pastaba: visas darbų sąrašas pateiktas LŠTA ataskaitos veiklos programoje (5 priedas)
122

Šilumos ūkio, Energetikos, Elektros energetikos, Gamtinių dujų, Potencialiai pavojingų
įrenginių, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų, Daugiabučių namų
savininkų bendrijų ir kitų įstatymų bei įstatymus ir ES direktyvas įgyvendinančių teisės aktų
analizė ir taikymo praktika

• ES Direktyvų: 2004/8/EB „Dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios
šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje“, 2002/91/EB „Dėl pastatų
energinio naudingumo”, 2006/12/EB „Dėl atliekų“, 2000/76/EB „Dėl atliekų
deginimo“, 2008/98/EB „Dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas“ ir jų
įgyvendinimą lydinčių Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė ir
• Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės
aktų analizė ir taikymo praktika

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės daugiabučių namų renovavimo
(modernizavimo) programa ir jo įgyvendinimą lydinčių Lietuvos Respublikos
teisės aktų analizė ir taikymo praktika
• Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) panaudojimo plėtros
programos projekto analizė ir taikymo praktika
•

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR KITŲ FINASINIŲ paramos šaltinių šilumos
ūkio sektoriui analizė ir taikymo praktika

Pastaba: visas darbų sąrašas pateiktas LŠTA ataskaitos veiklos programoje (5 priedas)
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2. KITOS STUDIJOS, TIRIAMIEJI DARBAI (RENGIAMI PAGAL POREIKĮ)
2013 METAIS NUMATOMŲ ATLIKTI STUDIJŲ IR MOKSLINIŲ/TIRIAMŲJŲ DARBŲ PLANAS
MOTYVACIJA IR APLINKYBĖS:
2013 metais bus priimami labai svarbūs sprendimai Lietuvos energetikos sektoriui . Svarstoma NENS, SGDT įstatymas, VAE
įstatymas, eilė poįstatyminių aktų, kurie nuošalėje palieka centralizuoto šilumos tiekimo sektorių ir esamą energetinę
infrastruktūrą. Priverstinis gamtinių dujų ir elektros pirkimas kelia grėsmę, kad atsiras kliūtys biokuro, atliekų ir kito vietinio kuro
naudojimui energijai gaminti. Ryšium su tuo svarbu, kad šiais priešrinkiminiais metais kuo daugiau specialistų ir ekspertų
pasisakytų aktualiais energetikos klausimais, o tam turi būti remiamasi jau atliktų ir vykdomų tyrimų bei studijų rezultatais.

TEMOS, KURIAS REIKĖTŲ GILIAU ANALIZUOTI IR REZULTATUS PATEIKTI VISUOMENEI:
 Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos (NENS) projekto galima įtaka centralizuoto
šilumos tiekimo sektoriaus vystymuisi ir esamos infrastruktūros panaudojimo efektyvumui;
 Dėl licencijuotų centralizuoto šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų santykių bei
konkurencijos reglamentavimo;
 Galimos pasekmės šilumos gamyboje ir perdavime atsisakius karšto vandens veiklos;
 Galimos pasekmės daugiabučių namų gyventojams atsisakius karšto vandens apsirūpinimu iš CŠT;
 Dėl metodikos žalai apskaičiuoti parengimo neteisėtai atsijungusio buto daugiabučiame name nuo CŠT;
 Dujų sistemų pastatuose įrengimas ir galimos neigiamos pasekmės gyventojams.
 Dėl privalomo dvinario šilumos kainos taikymo vartotojams turintiems alternatyvų šilumos apsirūpinimo
būdą.
 Dėl šilumos punktų ar jų įrenginių, priklausančių šilumos tiekėjams ar tretiems asmenims,
išpirkimo ir (ar) perleidimo tvarkos.
 Dėl galimai neteisėtų mokėjimų už karšto vandens temperatūros palaikymą ir vonių šildymą ribojimų
taikymo
 Modernių telemetrinės apskaitos ir valdymo sistemų naudojimo apžvalga Europos Sąjungoje ir padėties
Lietuvoje įvertinimas;
 Tarptautinės biokuro rinkos vystymosi analizė ir jos įtakos Lietuvos biokuro išteklių srautams bei kainoms
įvertinimas;
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2. KITOS STUDIJOS, TIRIAMIEJI DARBAI (RENGIAMI PAGAL POREIKĮ)
TEMOS, KURIAS REIKĖTŲ GILIAU ANALIZUOTI IR REZULTATUS PATEIKTI VISUOMENEI:

 CŠT sistemų maksimalaus panaudojimo kogeneracinės ir kondensacinės elektros gamybai potencialo
tyrimas ir galima įtaka Lietuvos apsirūpinimui elektros energija;
 Naujų technologijų plėtros Lietuvos CŠT sektoriuje galimybių įvertinimas ir rekomendacijų formavimas;
 Lietuvos energetikos politikos įvertinimas ES direktyvinių krypčių kontekste;
 CŠT įmonių dalyvavimo daugiabučių pastatų inžinerinių sistemų renovacijoje galimybių įvertinimas;
 Centralizuoto šilumos tiekimo organizavimas, šilumos tiekimo ir atsakomybės ribos, teisiniai bei
ekonominiai šilumos tiekėjų ir vartotojų santykiai. Lietuvos ir kitų valstybių palyginamoji analizė, išvados
bei rekomendacijos;
 CŠT sektoriaus administravimas Lietuvoje ir kitose šalyse – palyginamoji analizė. Atskirų valstybės
institucijų, savivaldos organų, Energetikos reguliatoriaus ir kitų įstaigų kompetencija, funkcijos ir įtaka
CŠT sektoriuje. Išvados ir rekomendacijos.
 Racionali CŠT sistemų plėtra Lietuvoje ir jos įtaka energijos tiekimo nepriklausomybei, patikimumui,
saugumui, šilumos kainoms ir valstybės ekonomikai.
 Daugiabučių pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo ir atnaujinimo gerinimas,
tobulinant šių sistemų priežiūros organizavimą. Kitų šalių patirtis ir pasiūlymai Lietuvos pastatų
administravimo sistemai tobulinti.
 Termofikacinio vandens tinklų techninio susidėvėjimo būklės ir priežasčių analizė, pakeitimo prognozių
bei investicijų poreikio įvertinimas ir ilgaamžiškumo priemonių įdiegimo rekomendacijos;
 Dėl karšto vandens tiekėjo teisinio statuso pasikeitus šilumos ūkio įstatymo nuostatoms.
 Dėl šilumos ir vandens tiekėjų sutartinių santykių su buitiniais vartotojais, pasirinkusiais 2-ąjį karšto
vandens apsirūpinimo būdą, teisinio reglamentavimo sutvarkymo.
 Medienos kuro pelenų tvarkymo ir panaudojimo kelių tiesyboje bei kitose šalies ūkio
sektoriuose vertinimas.
 Šilumos energijos kainų nustatymo metodikos projekto analizė bei pasiūlymų ir pastabų
suformulavimas ir pateikimas.

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

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

Šilumos sektoriaus techninių teisės aktų struktūros pakeitimų koncepcija
/ Technikos komitetas /

•

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

•

Šilumos tiekimo sistemų darbo parametrų monitoringo sistema
/Technikos komitetas/

•

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

•

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

•

Mokėjimai už įmokas vartotojams atsiskaitant už šilumą – problemų analizė ir praktika
/Rinkodaros komitetas/

•

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

•

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

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

4. PROBLEMINIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMAS

•

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

•

Seminaras-konferencija „Šilumos ūkio aktualių klausimų aptarimas“

•
•

Lietuvos energetikos konferencija: Ekonominiai ir saugumo uždaviniai
Seminarai, renginiai susitikimai aktualių probleminių klausimų sprendimui

•

Kiti seminarai, renginiai pagal poreikį
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6. PROJEKTŲ VYKDYMAS
Tarptautinis projektas „INNO heat“. „INNO heat“ – naujovių diegimas centralizuoto šilumos
tiekimo sistemose “ (angl. „INNO Heat - Innovation in district heating“)
Projekto pradžia: 2011 m. liepos 1 d. - pabaiga: 2014 m. birželio 30 d.

Projekto pagrindiniai partneriai: AGFW (Vokietija); LŠTA (Lietuva); Opec Gdynia (Lenkija);
Kolobrzeg (Lenkija); Region Skåne (Švedija); Sustainable Business Hub (Švedija) ir kiti.
Nuo Lietuvos kaip asocijuoti partneriai dalyvauja bei savo veiklos techninius duomenis analizei,
kurią atliks Švedai, pateiks UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ ir UAB „Šilutės šilumos tinklai“.
Techninių veiklos duomenų rinkimas numatomas nuo 2012 m. liepos mėn.
Projekto tikslas yra padidinti įsipareigojimą naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir taikyti
energijos taupymo principus CŠT sektoriuje.

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

Pastaba: visi vykdomi projektai bei informacija apie bendradarbiavimą užsienyje pateikta 128
LŠTA ataskaitos veiklos ataskaitoje (2 priedas)

8. INFORMACINĖ IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA
•
•
•

Spaudos monitoringas ir viešieji ryšiai.
Išleisti kitus informacinius-švietėjiškus leidinius apie šilumos ūkį.
Rinkti, publikuoti ir viešinti visą aktualią informaciją turimomis
priemonėmis.

•
•

Rinkti ir kaupti aktualią informaciją apie šilumos ūkį.
Rengti ir viešinti sukauptą aktualią informaciją, ginant narių interesus
valstybės valdymo institucijose.
Vykdyti šilumos tiekimo įmonių apklausas, reikalingiems duomenims
surinkti.

•
•
•
•

•

•

Rengti ir skaityti pranešimus, publikuoti straipsnius vietiniuose ir
tarptautiniuose seminaruose, renginiuose bei spaudoje.
Nuolat atnaujinti, prižiūrėti asociacijos interneto svetainę.
Parengti ir atspausdinti LŠTA narių – šilumos tiekimo įmonių 2012 m. ūkinės
veiklos apžvalgą.

Tęsti žurnalo “Šiluminė technika” leidybą kartu su Lietuvos šiluminės
technikos inžinierių asociacija. Išleisti 4 spalvotus žurnalo numerius 600 egz.
tiražu.
Leidinio „ŽINGSNIS Į PRIEKĮ: NUO IŠKASTINIO KURO PRIE ATSINAUJINANČIŲ
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RESURSŲ “Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai – 15 metų“ išleidimas

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO
PRIVALUMAI LYGINANT SU INDVIDUALIU ŠILDYMU

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KWH MAŽESNĘ KAINĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI,
LYGINAT SU DECENTRALIZUOTAI GAMINAMA ŠILUMA
• Šilumos gamybos šaltiniuose galima naudoti daug pigesnį žemarūšį kurą (biomasę,
pramonės medienos atliekas), ko negalima naudoti miestų daugiabučių individualaus
šildymo atveju;
• Šilumos gamybos šaltiniuose galima įrengti kondensacinius įrenginius, kurie panaudoja
kure išgarinamą drėgmės šilumą. Individualaus šildymo atveju ši šiluma prarandama su
dūmais per kaminą; (Tuo atveju, kai naudojamos gamtinės dujos, kondensacinius katilus
galima įrengti ir individualaus šildymo sistemose.)
• Centralizuotos šilumos gamybos šaltiniuose katilai gali dirbti optimaliu režimu, taip
išvengiant papildomu kuro sąnaudų dėl neefektyvaus veikimo;
• Šilumos gamybos šaltiniuose šilumą galima gaminti kogeneraciniu būdu (gaminama šiluma
ir elektra kartu). Individualiuose šilumos šaltiniuose yra sudėtinga suderinti kogeneraciją su
elektros ir šilumos poreikiais. Paprastai tokie šaltiniai turi būti prijungti prie elektros tinklo,
kuris atlieka elektros poreikių ir gamybos balansavimą.
• To paties kuro kiekio pristatymas į dideles katilines kainuoja pigiau, negu į palyginti mažus
decentralizuotos šilumos gamybos šaltinius. (Tai atspindi dujų kainų skirtumas dideliems ir
mažiems (buitiniams) vartotojams, o taip pat medienos kainos).
• Investicijos tos pačios šilumos gamybos galios įrengimui mažuose individualiuose
šaltiniuose keleriopai didesnės, negu didelės galios centralizuoto šildymo šaltiniuose.
• Šilumos tinklai leidžia naudingai panaudoti atliekinę elektros gamybos šiluminėse jėgainėse
ir pramonės procesų šilumą, kuri kitu atveju būtų išmetama į aplinką.

Centralizuotas šilumos tiekimas, švari aplinka
Viena, žeimą (Austrija)

Centralizuotas šilumos tiekimas, švari aplinka
Stokholmas, žiemą (Švedija)

Centralizuotas šilumos tiekimas, švari aplinka
Vilnius, žiemą (Lietuva)

Centralizuotas šilumos tiekimas, švari aplinka
Vilnius, žiemą (Lietuva)

Centralizuotas šilumos tiekimas, švari aplinka
Vilniaus senamiestis (Lietuva)

Tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos
šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija Euroheat & Power 2012 m.
balandžio 26-27 d., Kopenhagoje surengė metinę konferenciją
"Teaming up for renewable district heating and cooling"

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę apsilankyti Sonderborgo mieste (Danija),
kur buvo pristatytas projektas "Projec-Zero“,
t.y. iki 2029 metų bus visiškai atsisakyta naudoti iškastinį kurą, o energijai gaminti
bus naudojami tik atsinaujinantys gamtos ištekliai.

Parengta studija:
„EUROPOS ŠILUMOS VEIKSMŲ PLANAS“
(angl. „Heat Roadmap Europe“)

Šiame veiksmų plane detaliai išnagrinėta numatoma didelė CŠT plėtra dabartinėse 27 ES
valstybėse narėse iki 2050 m. Įvertinta prielaida, kad šilumos tiekimas iki 2030 m. išaugs iki 2,1
karto ir apie 3,3 karto iki 2050 m.

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