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Dabartinė padėtis Lietuvoje

• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
(LŠTA) įkurta 1998 vasario 24 d.
• Šiuo metu asociacijoje yra 42 nariai :
– 31 šilumos tiekimo įmonės, gaminančios ir tiekiančios apie
99 % Lietuvos Respublikoje tiekimo tinklais perduodamos
šilumos
– 11 įmonių, veikiančių šilumos ūkio sektoriuje.
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Dabartinė padėtis Lietuvoje
LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2013 m. spalio 1 d.
1.
2.

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

3.

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

4.

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

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

8.
9.
10.

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

AB “Panevėžio energija”
•
•
•
•
•

5.
6.
7.

“Jurbarko šilumos tinklai”

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

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

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

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

LŠTA šilumos tiekimo įmonės pagamina virš 99% centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje
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LŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonę ir 11 kitų įmonių,
veikiančių šilumos ūkio sektoriuje
1. UAB “Alfa Laval”;
2. UAB “LOGSTOR”;
3. UAB “Axis Technologies”;
4. SIA “Grundfos Pumps Baltic” Lietuvos filialas;
5. UAB “Fortum Heat Lietuva”;
6. Lietuvos techninės izoliacijos įmonių asociacija

7. VšĮ Technikos priežiūros tarnyba;
8. AB “Vilniaus šilumos tinklai”;
9. UAB “Gandras energoefektas”;
10. UAB "Nepriklausomos Energijos Paslaugos“;

11. UAB “ENG”
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Šilumos tiekimo įmonės ne LŠTA narės 2013 m.
1. UAB “Kretingos šilumos tinklai”;
2. SĮ “Skuodo šiluma”;
3. VĮ “Visagino energija”;
4. UAB “Gelvita”;
5. UAB “Nemėžio komunalininkas”;
6. UAB “Pravieniškių 2-ieji pataisos namai”;
7. VšĮ “Velžio komunalinis ūkis"
8. UAB “Balterma ir ko”
9. UAB “Nemenčinės komunalininkas”

10. UAB “Ukmergės šiluma”
11. UAB “Izobara”
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Nepriklausomi šilumos gamintojai
•

2013 m. pabaigoje iš viso 27 nepriklausomi šilumos gamintojai, iš jų 17 nereguliuojami

Reguliuojami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AB „Lifosa“
AB „Grigiškės“
UAB Kauno termofikacijos elektrinė
Lietuvos energija, AB
AB „Vilniaus paukštynas“
AB „Simega“
UAB „Plungės bioenergija“

Nepripažinti nereguliuojami:
1. AB „Matuizų plytinė“
2. AB „Klaipėdos energija“
3. AB „Axis industries“

Pripažinti nereguliuojami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

UAB „Pramonės energija“
UAB „Baisogalos bioenergija“
UAB „Izobara“
AB „Klaipėdos baldai“
UAB „Geoterma“
AB „Warta Glass Panevėžys“*
UAB „Baltijos elektrinių investicijos“
UAB „Ekoresursai“
UAB „Energijos parkas“
UAB „ENG“
UAB GECO Kaunas
UAB „KURANA“
UAB „ENG“ Garliavos mieste
UAB „Lorizon Energy“
UAB „AUTOIDĖJA“
UAB „Fortum Klaipėda“
UAB „Visagino linija“

Nepriklausomi šilumos gamintojai 2012 m. į CŠT tinklą patiekė apie 1900 GWh
šilumos (21 proc. bendrai į tinklą patiektos šilumos)
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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
•
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
•
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
•
LITBIOMA
•
Lietuvos biodujų asociacija
•
LIŠTIA
•
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
•
Lietuvos miško savininkų asociacija
•
Lietuvos dujų asociacija
•
Lietuvos pramoninkų konfederacija
•
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija
LKATA

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

KONSULTACINĖS BENDROVĖS:
•
UAB “COWI Baltic”
•
UAB “Ekotermija”
•
UAB “AF-Terma”
•
Lietuvos laisvosios rinkos institutas
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Pagrindinės užsienio organizacijos

• Euroheat&Power (Tarptautinė centralizuotai tiekiamos
šilumos, vėsinimo ir kogeneracijos asociacija)
• EFIEES (Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo
Paslaugų Federacija)
• IEA (Tarptautinė energetikos agentūra)
• WEC (Pasaulio energetikos taryba)
• LSUA (Latvijos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių
asociacija)
• EPHA (Estijos elektros ir šilumos asociacija )
• IGCP (Lenkijos šilumininkų valstybiniai rūmai)
• Dansk Fjernvarme (Danijos šilumos tiekėjų asociacija)
• DBDH (Danijos centralizuoto šilumos tiekimo taryba)
• TSCR (Čekijos šilumos tiekėjų asociacija)
• Energiateollisuus (Suomijos energetikos įmonių asociacija)
• Svensk Fjärrvärme (Švedijos šilumos tiekėjų asociacija)
• Rosteplo (Nekomercinė bendrovė „Rusijos šilumos
tiekimas“);
• AGFW Vokietijos šilumos, vėsinimo ir kogeneracijos
energijos efektyvumo asociacija
• IDEA (Tarptautinė centralizuoto energijos tiekimo
asociacija)
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Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2012

Metinė šilumos energijos
Gamyba Lietuvoje
Bendra instaliuota šilumos
energijos šaltinių šiluminė
galia
Didžiausia pareikalaujama
apkrova šilumos šaltiniuose

~ 9000 GWh
~ 9000 MW

~ 3500 MW
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Principinė centralizuoto šilumos tiekimo schema

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

--- - Šilumos tiekėjo veiklos ir atskaitomybės riba.
10

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.

Dabartinė padėtis Lietuvoje
Vilniaus m. šilumos tiekimo schema

Dabartinė padėtis Lietuvoje
Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams
Kauno m. šilumos tiekimo schema
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Dabartinė padėtis Lietuvoje
Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai
Grupė
pagal
šilumos
gamybą

5 GWh ir
daugiau

Iš viso:
Iki 5 GWh

Pogrupis
pagal šilumos
gamybą

Kiekis,
vnt.

Pagaminta
šilumos
GWh/metus

>150

10

7292

7743

3048

39

90 – iki 150

2

253

205

69

34

50 – iki 90

8

601

620

208

34

25 – iki 50

19

687

712

182

26

5 – iki 25

48

588

510

176

35

5

94

10300

8600

3683

38

<5

263

272

371

357

~10000,0
GWh

8971

Iš viso:

Instaliuota
galia,
MW

Pasiekta
galia,
MW

Panaudota
instaliuotos
galios dalis, %

Nėra duomenų
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Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai
2006

2007

2008¹

2009²

2010²

2011²

2012²

Patiekta į tinklą šilumos
(tūkst. MWh)

10393

9669,6

9603,2

9267,3

9803,5

8796,4

9010,6

Patiekta šilumos
vartotojams (tūkst. MWh)

8545

7957,6

7947,8

7748,9

8173,9

7289,0

7522,3

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

602,1

809,9

1293,2

1089,7

1135,8

1345,6

1532,0

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

98,3

98,7

99,0

97,7

97,6

94,4

93,6

119,7

138,0

177,2

218,9

207,3

231,9

264,5

(savik. 121,8)

(savik. 149,7)

(savik. 209,4)

(savik.
- 196,8)

(savik.
- 196,2)

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

-26,0

-110,0

-233,0

33,0**

24**

-40**

19**

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

1 024
607

944 266

886 966

883294

934509

813058

825881

Biokuro dalis bendroje
kuro struktūroje (%)

14,0

16,2

17,7

19,3

19,3

22,4

27,2

609 292

621 173

627 866

638566

646236

653520

657818

Vidutinė šilumos kaina
(Lt/MWh) be PVM

Šilumos vartotojų skaičius
(vnt.)

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

(savik.
- 225,8

(savik.
- 248,1

Šiluma centralizuotai tiekiama šilumos tinklais,
kurių šiuo metu bendras ilgis siekia 2440 km
(LŠTA narių)

Šiluma centralizuotai tiekiama šilumos tinklais, kurių
šiuo metu bendras ilgis siekia 2779* km

• *2012 m. Įvertinus vartotojams priklausančių dvigubo vamzdžio/trasų ilgius (~339 km),

bendras (su šilumos tiekimo įmonėms priklausančių) - trasų ilgis 2012 m. yra apie 2779
km., termofikacinių viengubo vamzdžių ilgis siekia ~ 5558 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 (1991-2012 m.) iš viso buvo įrengta naujų
ir senų pakeistų naujais vamzdynais apie 597 km, t.y. ~22 %

Šilumos tinklų ilgiai ir renovavimas
2003-2012 m.
Per ataskaitinius metus įrengti nauji tinklai
70

Bendras šilumos tinklų ilgis

Per ataskaitinius metus pakeisti tinklai

2750,0

2710,3
59,6

58,7

60
56,1

55,3

50

2650,0

55,7

2600,0

2557,0

2506,7
40,5

2550,0

2458,1
26,8

38,2
2496,7

2477,9

2475,4

2500,0
2440,4

29,1

27,3

km

2514,0

30

20

39,3

2535,1

44,9

km

40

2700,0

2450,0

20,2

24,1
17,2

20,7

20,2

2400,0
7,3

10

6,9

2350,0

6,8
0

2300,0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

metai

Pastaba. Įvertinus šilumos tiekimo įmonėms nepriklausančių tinklų (nebalansinių) ilgius 2012 m. bendras
tinklų ilgis yra 2779 km.

Per nepriklausomybės laikotarpį (1991-2012) iš viso buvo įrengta naujų
18 ir
senų pakeistų naujais vamzdynais apie 579 km, t.y. ~22 %

Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001-2012 m.

700000
600000

523723
500000

544630

572867 584255

646236 653520 657818
627866 638566
622134
609292

477462

400000
300000

142297
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(16,47%)
(24,06%)
200000

93888
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114315
105455
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Įsiskolinusių vartotojų skaičius
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Šilumos vartotojų struktūra 2012 m.
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Šilumos gamybos struktūra LŠTA
įmonėse, 2012 m.

Pirkta energija;
1895,6 GWh;
21%

Kogeneracinės
elektrinės/
įrenginiai;
3714,4 GWh;
41%

Katilinės;
3394,6 GWh;
38%
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Šilumos balansas (1996-2012)
16
15

15,20

14

Patiekta į tinklą

Pateikta vartotojams

13

12,34

TWh

12

11,30 10,7010,63
10,44
10,19

11
10
9
8

10,30

10,24
8,89

8,16
8,25
7,54

8,24 8,31

10,11 10,39

9,67 9,60

9,80
8,80

9,27
8,14

8,13

8,55 7,96

7,95

8,17
7,75

7,29

9,01

7,52

7

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose, %
35,0

32,3

30,0

26,5
23,7

20,0

22,5

21,4

21,0

19,6

%

25,0

17,5

17,3

16,7

15,7

15,7

2008

2009

2010

16,6

16,1

2011

2012

15,0
10,0
1996

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Santykinį šilumos nuostolių padidėjimą lėmė didelis (apie 1 TWh) šilumos vartojimo sumažėjimas (dėl
klimatinių sąlygų ir šilumos taupymo priemonių), palyginti su šilumos nuostolių sumažinimu (dėl
efektyvesnės šilumos izoliacijos dalyje vamzdynų įrengimo), įgyvendinus šilumos tiekimo įmonių
patvirtintas investicines programas.

Kuro sąnaudų ir struktūros dinamika 1997-2012 m.
90,0

82,3

80,1
80,0
70,0

72,0

68,5

83,6

81,7

79,6

75,5

77,6

77,0

73,7

74,4

73,1
68,2

59,1

60,0

52,5

%

50,0
40,0

44,1
38,1

30,0
20,0

27,3

16,2

22,7
17,2

10,0
1,2
0,0

27,2

3,0 2,0
0,8
1,5 2,0

1997

1998

1999

2,0
0,6
2000

Gamtinės dujos

17,7

19,3

19,3

22,4

14,0
9,7
12,0
18,7
7,2 10,0 4,2
4,1
5,0
5,6
4,4
4,6
5,4
4,6
4,0
2,1
2,0
1,7 2,71,8 2,81,7
1,7
1,5
1,3
1,2
0,8
0,8
0,8

2001

2002

Mazutas

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Atsinaujinantys energijos ištekliai

2010

2011

2012

Kitas kuras

• Dėka šilumos tiekimo įmonių įdėtų investicijų, atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimas šilumos gamyboje vis auga ir 2012 m. paaugo beveik 5% lyginant su
praėjusiais 2011 metais.
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Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje
1996-2012 m.
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ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALIS BENDRAME KURO BALANSE ŠILUMOS
GAMYBAI (1997-2012)
Šiuo metu biokuro katilinių Lietuvoje ~210 vnt.

Katilų skaičius ~400 vnt.
(~ 867 MW galios)

%

50,0

40,0

30,0

Per pastaruosius 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)
•2012 m. 867 MW (520 MW ŠT įmonių+347 MW kitų įmonių)
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~53 %
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Vilniaus ir Kauno
biokogeneracija

60,0

70,0

Kitų ŠT

70,0

Dabar sukūrenama įmonių

80,0

~80,0

Ptenc.

Ekonominis efektas
30

16,1

%

20
10
0

101,7

20

100

93,61

95

15

90

2

0

85

2011
2012

10
5

Šilumos nuostoliai tinkluose

1996

27,2

25

%

32,3

30

105

Kgn.e./MWh

40

Lyginamosios kuro sanaudos CŠT sektoruje
1996

2011
2012

Biokuro panaudojimas šilumos gamybai CŠT
sektoriuje
1996

Kasmetinis sutaupymas

Kasmetinis sutaupymas

~300 mln. Lt

~70 mln. Lt

2011
2012

Kasmetinis sutaupymas

~150 mln. Lt

Automatinių šilumos punktų įrengimas visuose Lietuvos
daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose

~ 10 mln. Lt kasmetinis sutaupymas

VISO: kasmetinis sutaupymas

~530 mln. Lt
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(2013 m. šilumos tiekėjų pajamos – apie 1,989 mlrd. Lt.)

Kiti vartotojai
36,9

Gyventojai
29,6%

Žemės ūkis
2,0%

Pramonės
įmonės
31,5%

Gyventojų išlaidos už
Elektrą (0,50 lt/kWh) Lietuvoje 2012 m. siekė
~ 1,32 mlrd.Lt (suvartota ~2,64 TWh,
Viso ~8,92 TWh )

Elektros sektorius
Šilumos ir
elektros gamyba;
37,5

Trąšų gamyba;
44,6

Žemės ūkis; 0,3

Pramonės
Smulkioji Gyvenamasis sektorius; 9,3
prekyba; 3,2 sektorius; 5,1

Gyventojų išlaidos už
Dujas (~2,3 lt/m³) Lietuvoje 2012 m. siekė
~0,416 mlrd.Lt (suvartota ~181 mln. m³
Viso ~3,27 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 (~0,29 lt/kWh) Lietuvoje 2012
m. siekė
~ 2,9 mlrd.Lt (Viso suvartota~10 TWh t.sk.
5,3 TWh CŠT)

Biokuro šilumos įrenginių galingumai ŠT įmonėse (2012 m.)

Kitų įmonių šilumos biokuro įrenginių galingumai MW
1 UAB "Simega"
2 UAB "Kretingos šilumos tinklai"
3 UAB "Nemenčinės komunalininkas"
4 UAB "Skuodo šiluma"
5 AB «KRM»
6 AB «Klaipėdos mediena»
7 AB «Tauragės Tauras»
8 Kėdainių urėdija
9 «Pakiršinės katilinė»
10 AB «Kauno medis»
11 Raseinių urėdija
12 Biržų urėdija
13 «Narbutas ir Co»
14 UAB «Vestransa»
15 «Utenos elektrotechnika»
16 Sasnavos katilinė
17 AB «Jonavos energetika»
18 AB «Alytaus namai»
19 AB «Girių bizonas»
20 UAB «Šeduvos komunalininkas»
21 AB «Kupiškio Simega»
22 AB «Grigiškės»
23 AB «Pajūrio mediena»
24 Kvėdarna Šilalės rajonas
25 «Utenos duona»
26 «Panevėžio linai»
27 A.Jasevičiaus ind. įm. Rumšiškės
28 Šiluvos vid. m-klos katil.
29 UAB «Plungės bioenergija»
30 Salantų katilinė
31 Ūkininkas, Kėdainiai
32 Rūdiškių katilinė
33 Energijos problemų institutas
Vilkyčiai, Šilutės raj.
34 (Baltarusija)
Didžiasalio katilinė

28,7
19,6
0,6
5,4
3,8
14
0,6
0,7
3
2,4
0,6
4,8
0,5
0,5
4
0,5
1,5
1,5
5
1,5
2
3,5
64
2
0,4
0,3
0,35
1,28
28
0,6
0,64
4
0,5
5
3

30 Salantų katilinė
31 Ūkininkas, Kėdainiai
32 Rūdiškių katilinė
33 Energijos problemų institutas
(Baltarusija)
Šilutės raj.
34 Vilkyčiai,
35 Didžiasalio katilinė
36 Matuizų plytinė
37 Vidmantų kat.Kretingos r
38 Rietavo katilinė
39 Kretingos RK Nr.2
40 AB “Girių bizonas”
41 AB “kauno baldai”
42 AB “Liepsna”
43 Pagirių šiltnamiai
44 Krekenavos katilinė
45 Kačerginės vaikų sanator.
46 Juodupė, Rokiškio r.
47 Viekšnių šiluma ir vand.
48 Sangrūda Kalvarijos komn
49 AB «KRM»
50 UAB „Multimeda“, Radviliškis
51 AB „Jūrės medis“, Jūrė
52 UAB „Nilma“, Kaunas
53 UAB „Guodra“
54 UAB „Glijus“, Šiauliai
55 UAB „Ukmergės baldai“, Ukmergė
56 Daugų ŽŪM, Daugai
57 AB „Vilmakas“, Vilnius
58 UAB „Lumberlita“, Kėdainiai
59 AB “Vilniaus baldų kombinatas
60 AB “Klaipėdos baldai”
61 UAB “VVARF”, Plungė
62 AB “Akadas”, Zarasai.
63 UAB “Skirnuva”,
64 AB “Alkesta”, Alytus
65 AB “Litoda”, Plungė
66 UAB “Sakuona” Klaipėdos raj.,
67 Plikiai
UAB “Vilbaldas” Vilnius *
68 Kazlų Rūdos miškų urėdija
69 Jurbarko miškų urėdija
70 Viešvilės ŽŪM
71 Smalininkų A.ŽŪM
72 AB “Ortas”
73 AB “Lota”, Jurbarkas
74 UAB “Savy”, Vilnius
75 Strūnos pensionatas

0,6
0,64
4
0,5
5
3
6,5
1,28
2,5
20
0,32
1,2
2
10
2
0,6
0,5
2
0,32
0,3
2
3
2

Viso: 2012 m. Lietuvoje
įrengta apie 520 MW
(CŠT) + 347 MW (Kitų) =
867 MW biokuro įrenginių
šilumos gamybai (be
ekonomaizerių)

0,8
1
3
1,7
2,8
1
6
3,6
0,65
0,7
2,8
2,8
0,65
4
2,5
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1

310,1

Biokogeneracija šilumos tiekimo įmonėse (2013 m.)
Nr.

Įmonės pavadinimas

Elektrinės pavadinimas

Elektrinė galia,
MW

Šiluminė galia,
MW

Kogeneracijos
tipas

Kuras

1

UAB "Litesko"

Marijampolės rajoninė katilinė

2,5

16

garo turbina

biokuras

2

UAB "Litesko"

Alytaus miesto katilinė

5,4

20,2

garo turbina

biokuras

3

AB "Kauno energija"

Domeikavos rajoninė katilinė

1,2

1,5

4

AB "Kauno energija"

Noreikiškių rajonnės katilinės
elektrinė

0,75

1,05

5

UAB "Vilniaus
energija"

UAB "Vilniaus energija“
termofikacinė elektrinė Nr.2

29

72

6

AB “Panevėžio
energija”

Panevėžio rajoninė katilinė Nr. 1

2,5

16

biokuras/
g.dujos

7

AB "Šiaulių energija"

Šiaulių termofikacinė elektrinė

11

27

biokuras

8

UAB "Utenos šilumos
Termofikacinė elektrinė
tinklai"

2,5

10

biokuras

9

UAB “Tauragės
šilumos tinklai”

Beržės katilinė
(turbogeneratorius)

0,75

10

UAB “Radviliškio
šiluma”

Biokuro katilinė su
kogeneraciniu įrenginiu

0,15

0,19

56

164

Viso

Iš viso elektrinės galios 56 MW;
Iš viso šiluminės galios 148 MW.

biodujos

vidaus degimo biodujos/ g.
dujos
variklis

garo turbina

biokuras

biokuras
vidaus degimo
variklis

biokuras/
g.dujos

Biokogeneracija kitose įmonėse
Nr.

Įmonės pavadinimas

1

AB "Rokiškio sūris"

2

UAB „ASK linija“

3

AB „Klaipėdos vanduo“

4

Elektrinės pavadinimas

Elektrinė Šiluminė galia, Kogeneracijos
galia, MW
MW
tipas

Kuras

0,33

biodujos

0,4

biodujos

Dumpių nuotekų valymo įrenginių
biodujų elektrinė

0,654

biodujos/ gamt.
dujos

UAB „ENERG“

Glaudėnų sąvartyno elektrinė

1,64

biodujos

5

UAB „ENERG“

Kariotiškių sąvartyno elektrinė

0,5

biodujos

6

UAB „Kauno vandenys“

Kauno nuotekų valyklos elektrinė
(Marvelės BJ)

0,6

7

UAB „Energoresursai“ Lapių BJ

1,2

8

UAB Marijampolės
apskrities atliekų
tvarkymo centras

Marijampolės sąvartyno elektrinė

0,48

biodujos

9

UAB „Kurana“

UAB „Kurana“

4

biodujos/ gamt.
Dujos

UAB „Plungės bioenergija“

1

10
11

UAB „Plungės
bioenergija“
UAB „Pramonės
energija“

AB "Rokiškio sūris"
BJK-1

UAB „Pramonės energija“ elektrinė
Nr.1

1,5

vidaus degimo biodujos/ gamt.
variklis
Dujos
biodujos/ gamt.
Dujos

16

biokuras
medienos
atliekos
biodujos/ gamt.
Dujos

12

UAB „Searimner“

Lekėčių BJ

0,6

13

ŽŪB „Vyčia“

ŽŪB „Vyčia“

0,185

biodujos

14

UAB „Energijos parkas“ Kairių biomasės elektrinė (2011)

0,8

biodujos

15

UAB „ENG”

Pasvalio rajoninė katilinė (2012)

16

UAB “Ekopartneris”

Nauji gamybos įrenginiai Jonavoje

Viso:

1

1,1

0,16

0,18

15

vidaus degimo
variklis

biodujos

biokuras

Biokuro gamybos šaltinių plėtra Lietuvoje, MW
CŠT sektorius (ŠT įmonės)
MWš
(katilų ir kogeneracinių jėgainių
šiluminė galia)
Iki 2012 m.pabaigos
pastatyta (viso)

CŠT sektorius (nepriklausomi
šilumos gamintojai`)
MWš
(katilų ir kogeneracinių jėgainių
šiluminė galia)

MWe
(elektrinė
galia)

519
595*

55

190

MWš
(katilų ir
kogeneracinių
jėgainių
šiluminė galia)

MWe
(elektrinė
galia)

13

(VKEKK duomenys)

(*su ekonomaizeriais)

t.sk. 2007-2013 m.
struktūrinių fondų lėšos
Per 2013-2015 m.
t.sk. 2007-2013 m.
struktūrinių fondų lėšos

Iki 2015 m. pabaigos bus
pastatyta (viso)

68

22

37

7

150

29

383

-

146

2

529

2

308
365*

-

146

2

454

2

511*
(*su ekonomaizeriais)

75
88*
(*su ekonomaizeriais)

-

903

55

-

-

1550

-

(*su ekonomaizeriais)

340

15

1050*

500

75
88*

1243
1390*

70

(*su ekonomaizeriais)

260

100

n.d.

600

260

(su ekonomaizeriais

(su ekonomaizeriais)

Iki 2020 m. bus
pastatyta (viso):

709
785*

103

(*su ekonomaizeriais)

Per 2016-2020 m.

MWe
(elektrinė
galia)

(*su ekonomaizeriais)

(*su ekonomaizeriais)
t.sk. 2011 m. Klimato kaitos
specialiosios programos
lėšos

VISO

315

(su ekonomaizeriais)

Dabartinis (2012 m.) CŠT sektoriaus apkrovimas:
• šildymo sezono metu 1860 MW (bazinis), maksimalus 3500 MW;
• nešildymo sezono metu 435 MW (bazinis), maksimalus 684 MW.

440

15

1990

330

(su ekonomaizeriais)
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ŠT įmonėse įrengti kondensaciniai ekonomaizeriai
• 2012 m. ŠT įmonėse bendra instaliuota
ekonomaizerių galia siekė 120 MW.
• iki 2015 m. ŠT įmonėse bendra instaliuota
ekonomaizerių galia sieks apie 170 MW.

Kondensacinis ekonomaizeris

Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai
Lietuvoje (2012 m.)

VISO (šilumos ir elektros
gamyboje): 245 400 t.n.e.

Centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina skirtingais
šildymo sezonais Lietuvoje

~29
~25
su 5% PVM

~24

~22

su 9% PVM

~28,5
su 9% PVM

su 9% PVM

~26,5
su 9% PVM

su 9% PVM

36

*- 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;

Vidutinės kuro kainos 2012 m.
2500

2000

1960

Gamtinės dujos

1831

Biokuras

Lt/t.n.e

1500

1000
740
585
500

0
2012

2013
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ŠILUMOS KAINŲ SKIRTUMAS, NAUDOJANT BIOKURĄ IR GAMTINES
DUJAS, 2013 M.

35
30

29 ct/kWh

25

20 ct/kWh

20
15
10

5
0
Pagrindinis kuras šilumos gamyboje gamtinės dujos

Pagrindinis kuras šilumos gamyboje biokuras

ŠILUMOS KAINOS LIETUVOS MIESTUOSE 2014 M. SAUSIO MĖN. (ct/kWh
SU PVM)

Viso investicijos 1996-2012
•

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

2012 apie 201 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.

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 įmonių (LŠTA narių)
pelno/nuostolio dinamika 1996-2012 m.

100
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50

50
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33

13

24

19

0
-50

-40

-26

Pelnas mln. Lt

-100

-76
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-450

1996

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
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2010

2011

2012

metai
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Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai palyginimas Lietuvoje ir Švedijoje,
2012

Gamtinės
Kitas kuras;
dujos;
3%
2%
Šilumos
siurbliai; 11%

Mazutas; 5%

Durpės; 5%

Biokuras,
atliekos ir kiti
AEI; 62%

Atliekinė
energija; 12%

Švedija

%

Lietuva
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1990

Pagal AB "Lietuvos energija" duomenis

Pagal Lietuvos šilumos tiekimo bendrovių ūkinės veiklos
apžvalgas

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Gamtinės dujos

1997

1998

Mazutas

1999

2000

2001

Biokuras

2002

2003

2004

Kitas kuras

2005

2006

2007

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

Žemės ūkio mokslininkai
Energetikos specialistai

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

1 482 500 t.n.e.

Šiaudai

440 000 t.n.e.

Komunalinės atliekos

200 000 t.n.e.

Durpės

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

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

Medienos biokuras
Šiaudai
Komunalinės
atliekos
Durpės

Namų
ūkiuose

Kituose
sektoriuose

VISO

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

256 500

102 300

358 800

94 700

443 000

155 200

1 051 700

89 600

38 200

127 800

29 000

24 000

47 000

227 800

137 600

42 400

180 000

180 000

20 700

20 700

20 700
Iš viso

Viso

Kitose
elektrinėse ir
katilinėse

504 400

182 900

687 300

123 700

467 000

202 200

1 480 200

Studijos išvados

• Lietuvoje biokuro potencialas (2,2 mln. t.n.e.) yra kur
kas didesnis nei numatomas poreikis (1,48 mln .t.n.e)
2020-2025 m.
Taigi, biokuro tikrai UŽTEKS!
• Prognozuojamas labai nedidelis biokuro kainos
augimas!

• Didelė tikimybė, kad 2020-2025 m. gamtinių dujų ir
biokuro kainų skirtumas dar padidės.
• 70-80 proc. visos prognozuojamos biokuro kainos
sudaro lėšos, kurios lieka Lietuvoje.
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Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai
Lietuvoje (tikslas 2020 m.)
Kuro sąnaudų
struktūra (tikslas
2020 m.)

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

Biokuras
~85,0%

Galimi naudoti vietinio biokuro rezervai
Medienos biokuras
1482500 t.n.e.
Šiaudai
440 000 t.n.e.
Komunalinės atliekos
200 000 t.n.e.
Durpės
10 000 t.n.e.
________________________________
Viso
2,2 mln. t.n.e

Centralizuotai tiekiamos šilumos
gamyba pagal kuro rūšis
16000

Elektra ir geoterminė šiluma
14000
12000

Atliekinė šiluma ir brand. kuras

Komunalinės atliekos

GWh

10000
8000

Anglis-durpės

Dujos ir skystas kuras

6000

Biodujos

4000

Šiaudai-žolės

2000

Medienos kuras

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Metai

Biokuro naudojimas šilumos ir elektros
energijos gamybai užtikrina:

 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).
 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.
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Biokuro naudojimas šilumos ir elektros
energijos gamybai užtikrina:

 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.

 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:

Eksportas/importo
balansą
–
sumažinus
iškastinio kuro kiekio importą Lietuvoje, pagerėja
eksporto/importo rodiklis.
Lietuvos regioninį vystymąsi – masinė biokuro
gamybos plėtra, leistų tolygiai vystytis atskiriems
Lietuvos regionams.

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma Lietuvos gyventojų,
kurie yra pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai
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Centralizuotas šildymas - Vilniaus senamiestis be
kaminų

Viso būstų – 1.324.670

~450.000 gyvenamieji namai
Bendrasis gyv. namų plotas apie 102 mln.m²

50,9% – iš CŠTS
24,6% – iš vietinių katilinių
24,5% – šildomi kitaip (krosnys,
elektra ir kt.)

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)

Kiekis (vnt.)

~ 21000

VISO:

3 – 5 aukštų
(vidutinis pastato plotas
yra ~ 3400 m2)
~ 14 700

6 – 16 aukštų
(vidutinis pastato
plotas yra ~
4300 m2)
~ 2 500

~ 38 200

VISO:
Plotas (m2)

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

~ 7 700 000

~ 34 300 000

~ 11 300 000

~ 53 300 000

Lietuvoje yra apie 38 tūkst. daugiabučių gyvenamųjų namų. Ir tik apie:
• 2 % (750–800 vnt.) jų yra iš dalies atnaujinti (modernizuoti);
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• ir visiškai atnaujinta yra tik apie 175–200 vnt.

2013/2014 m. spalio–balandžio mėnesiais
mokėjimai už šilumą šildymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose
namuose

2013/2014 m. spalio–balandžio mėnesiais
mokėjimai už šilumą šildymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose
namuose
Šilumos kainos dydį labiausiai lemia šilumos gamybai naudojamo kuro
kaina, todėl tuose Lietuvos miestuose, kuriuose šilumos gamybai
naudojamas vietinis biokuras, ateinantį šildymo sezoną prognozuojama
vidutinė šilumos kaina yra apie 20 ct. už kWh su 9 % PVM (nuo 18 iki 25
ct. už kWh). Tai tokios įmonės kaip Molėtų šiluma, Ignalinos šilumos
tinklai, Utenos šilumos tinklai, Varėnos šilumos tinklai, Širvintų šiluma,
Plungės šilumos tinklai, Šilutės šilumos tinklai, Tauragės šilumos tinklai,
Šilalės šilumos tinklai, Radviliškio šiluma, Mažeikių šilumos tinklai ir t.t.

Miestuose, kuriuose šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos,
šilumos kaina sieks vidutiniškai 29 ct. už kWh su 9 % PVM (nuo 26 iki 34
ct. už kWh). Tai tokios įmonės kaip Fortum Joniškio energija, Nemenčinės
komunalininkas, Prienų energija, Šalčininkų šilumos tinklai, Druskininkų
šiluma, Anykščių šiluma, Visagino energija, Palangos šiluma, Telšių
šiluma, Balterma ir ko, Kauno energija, Vilniaus energija ir t. t.

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

Daugiabučių kategorijos

2013/2014 m. šildymo sezonas (prognozuojama vidutinė šilumos kaina
~28,0 ct. už kWh su PVM)
Sunaudoja
Sunaudojamas
Šilumos gamybos
mas
šilumos kiekis
šaltinyje
2
Atitinkamos
šilumos
60 m ploto
sukūrenamo kuro
2
daugiabučių namų
kiekis 1 m
buto šildymui
kiekis, reikalingas
2
kategorijos dalis
buto
per mėnesį ir
60 m ploto buto
(proc.)
šildymui
mokėjimai už
šildymui per
per mėnesį
šildymą
mėn.

I

Daugiabučiai, suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos, apšiltinti,
modernizuoti namai ir namai su
individualiu šildymo reguliavimu ir
apskaita)

3 proc.

~9 kWh

~540 kWh
(~151 Lt per
mėn.)

~54 kgne

II

Daugiabučiai, suvartojantys mažai
šilumos (naujos statybos, apšiltinti,
modernizuoti namai, tačiau turintys
didelius vitrininius langus, kurių
atitvarų varža atitinka tik minimalius
šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio
aukštingumo ir mažiau energetiškai
efektyvios pastato formos ir panašūs
kiti)
Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m.,
neapšiltinti, su įrengtais dalikliais
individualiai šilumos apskaitai (pastato
vidaus šildymo ir karšto vandens
sistema subalansuota; ant kiekvieno
šildymo prietaiso įrengti termostatiniai
ventiliai ir šilumos kiekio apskaitos
dalikliai; įrengti karšto vandens
antimagnetiniai skaitikliai; įrengta
nuotolinė duomenų nuskaitymo ir
valdymo sistema; įvadinio šilumos
apskaitos prietaiso, butų šildymo
prietaisų, butų karšto vandens
apskaitos
prietaisų
rodmenys
nuskaitomi vienu metu)
Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m.
(neapšiltinti,
su
senomis
nesubalansuotomis vidaus šildymo ir
karšto vandens sistemomis, dalikliai
individualiai
šilumos
apskaitai
neįrengti, karšto vandens suvartojimą
deklaruoja patys gyventojai)
Daugiabučiai, suvartojantys daug
šilumos (1959–1992 m. statybos
nerenovuoti,
nusidėvėję
namai,
kuriuose nuo jų pastatymo dienos
neatlikti jokie didesni remonto darbai)

11 proc.

~12
kWh

~720 kWh
(~202 Lt per
mėn.)

~72 kgne

1,5 proc.

~15
kWh

~900 kWh
(~252 Lt per
mėn.)

~90 kgne

70 proc.

~21
kWh

~1260 kWh
(~353 Lt per
mėn.)

~126 kgne

15 proc.

~25
kWh

~1500 kWh
(~420 Lt per
mėn.)

~150 kgne

2 proc.

~35
kWh ir
daugiau

~2100 kWh
(~588 Lt per
mėn.)

~210 kgne

III

IV

V

VI

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

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose
gyvenamuosiuose namuose* (2013/2014 m. šildymo sezonas)
vidutinė šilumos kaina: 29,0 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

29,0 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 29,0 = 2,90 Lt/m2 2,90 x 60 = 174,0

Tokių
pastatų
dalis
Lietuvoj
e

Lt 4,6%

32 tūkst. butų
0,09 mln. gyventojų
29,0 ct/kWh

15 x 29,0 = 4,35 Lt/m2 4,35 x 60 = 261,0

Lt 17,3%

121 tūkst. butų
0,36 mln. gyventojų
29,0 ct/kWh

25 x 29,0 = 7,25Lt/m2 7,50 x 60 = 435,0

Lt 55,7%

390 tūkst. butų
1,17 mln. gyventojų
29,0 ct/kWh

35 x 29,0 = 10,15
Lt/m2

157 tūkst. butų
0,47 mln. gyventojų

10,15 x 60 = 609,0

Lt 22,4%

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose
gyvenamuosiuose namuose* (2013/2014 m. šildymo sezonas)
vidutinė šilumos kaina: 20,0 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

20,0 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 20,0 = 2,00 Lt/m2 2,00 x 60 = 120,0

Tokių
pastatų
dalis
Lietuvoj
e

Lt 4,6%

32 tūkst. butų
0,09 mln. gyventojų
20,0 ct/kWh

15 x 20,0 = 3,00 Lt/m2 3,00 x 60 = 180,0

Lt 17,3%

121 tūkst. butų
0,36 mln. gyventojų
20,0 ct/kWh

25 x 20,0 = 5,00Lt/m2 5,00 x 60 = 300,0

Lt 55,7%

390 tūkst. butų
1,17 mln. gyventojų
20,0 ct/kWh

35 x 20,0 = 7,00 Lt/m2 7,00 x 60 = 420,0

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;
Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį gyvenamąjį namą ir šilumos
gamybai naudojant vietinį biokurą, mokėjimai už šilumą
gyventojams sumažėtų nuo ~420 Lt/but./mėn. iki ~120 Lt/but./mėn.
Būtent tiek dabar moka naujai pastatytų ir atnaujintų
(modernizuotų) Lietuvos daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai.

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;
 Direktyvos projektas “Dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą
deginančių įrenginių, kiekio apribojimo”

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo
efektyvumo, kuria iš dalies pakeičiamos direktyvos 2009/128/EB ir 2010/30/ES bei
kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB

Pagrindinės nuostatos, reglamentuojančios centralizuoto šilumos tiekimo
sektorių:
5 straipsnis Pavyzdinis viešųjų organizacijų pastatų vaidmuo <...> kiekviena
valstybė narė užtikrina, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų renovuojama 3
% bendro centrinės valdžios subjektams priklausančių ir jų naudojamų šildomų ir
(arba) vėsinamų pastatų patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent minimalūs energinio
naudingumo reikalavimai, kuriuos ji nustatė taikydama Direktyvos 2010/31/ES
4 straipsnį.
7 straipsnis Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos
1. Kiekviena valstybė narė sukuria energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų
sistemą. Ta sistema užtikrinama, kad, <...>, kiekvienos valstybės narės teritorijoje
veikiantys energijos skirstytojai ir (arba) mažmeninės prekybos energija įmonės,
<...>, ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. pasiektų bendrą galutinio energijos
suvartojimo taupymo tikslą.
Tas tikslas yra bent lygiavertis užtikrinimui, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. iki
2020 m. gruodžio 31 d. kiekvienais metais būtų sutaupomas naujas energijos
kiekis, atitinkantis 1,5 % visų energijos skirstytojų arba visų mažmeninės prekybos
energija įmonių kasmet galutiniams vartotojams parduodamo kiekio, apskaičiuojant
pagal paskutinių trejų metų laikotarpio prieš 2013 m. sausio 1 d. vidurkį. Į šį
apskaičiavimą gali būti neįtraukiama dalis ar visas transporto sektoriui parduotas ir
sunaudotas energijos kiekis.

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

9 straipsnis Matavimas. 1. Valstybės narės užtikrina, kad, jei tai techniškai
įmanoma, finansiškai pagrįsta ir proporcinga galimam sutaupyti energijos
kiekiui , elektros energijos, gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamos šilumos
ir centralizuotai teikiamos vėsumos ir buitinio karšto vandens tiekimui
galutiniams vartotojams konkurencingomis kainomis būtų pateikiami
individualūs skaitikliai, kurie tiksliai atspindi galutinio vartotojo faktinį energijos
suvartojimą ir kurie pateikia informaciją apie tikslų laiką, kada ji buvo suvartota.
3. Tais atvejais , kai šiluma ir vėsuma arba karštas vanduo pastatui tiekiami iš
centralizuoto šilumos tiekimo tinklo arba iš centrinio daug pastatų
aptarnaujančio šaltinio , prie šilumokaičio arba tiekimo vietoje įrengiamas
šilumos arba karšto vandens skaitiklis.
Daugiabučiuose ir daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose , kuriuose yra
centrinis šilumos / vėsumos tiekimo šaltinis arba kuriuos aptarnauja
centralizuoto šilumos tiekimo tinklas ar centrinis daug pastatų aptarnaujantis
šaltinis, ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. taip pat įrengiami individualaus
suvartojimo skaitikliai, kuriais, jei tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai
veiksminga, būtų matuojamas kiekvienos patalpos šilumos, vėsumos ar karšto
vandens suvartojimas. Jei šilumai matuoti individualių skaitiklių naudoti
neįmanoma dėl techninių priežasčių arba tai nėra ekonomiškai veiksminga ,
kiekviename radiatoriuje suvartotai šilumai matuoti naudojami individualūs šilumos
dalikliai

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

14. Straipsnis Šildymo ir vėsinimo efektyvumo skatinimas. 1. Valstybės narės
ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. atlieka ir pateikia Komisijai išsamų didelio
naudingumo kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos
tiekimo taikymo galimybių vertinimą.
Atliekant išsamų vertinimą visapusiškai atsižvelgiama į nacionalinių didelio
naudingumo kogeneracijos galimybių analizę, kuri atliekama pagal Direktyvą
2004/8/EB.
4. Tais atvejais, kai <...> nustatomos galimybės taikyti didelio naudingumo
kogeneraciją ir (arba) efektyvų centralizuotą šilumos ir vėsumos tiekimą, kurio
nauda viršija kaštus, valstybės narės, <...> , imasi tinkamų priemonių, kad būtų
sukurta efektyvi centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo
infrastruktūra ir (arba) kad būtų pasirengta plėtoti didelio naudingumo
kogeneraciją, taip pat naudoti šildymo ir vėsinimo energiją iš atliekinės šilumos ir
atsinaujinančiųjų energijos išteklių.
Valstybės narės užtikrina, kad būtų atlikta kaštų ir naudos analizė :
a) planuojama įrengti naują šiluminį elektros energijos gamybos įrenginį,
kurio bendra šiluminė galia didesnė nei 20 MW, kad būtų įvertintos įrenginio kaštai
ir nauda užtikrinant, kad jis veiktų kaip didelio naudingumo kogeneracijos
įrenginys;
b) iš esmės atnaujinamas esamas šiluminis elektros energijos gamybos
įrenginys, kurio bendra šiluminė galia yra didesnė nei 20 MW, kad būtų įvertintos
jo pertvarkymo į didelio naudingumo kogeneracijos įrenginį kaštai ir nauda;

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

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Lietuvoje
2009 m. ir 2020 m.
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Šilumos ūkio sektoriaus investicinių projektų
finansavimo šaltiniai

1.

ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS LĖŠOS (20042006 M; 2007-2013 M; 2014-2020 M).

2.

KLIMATO KAITOS SPECIALIOJI PROGRAMA
(NUO 2009 M.)

3.

LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ
FONDO PROGRAMA (NUO 2003 M.)

4.

INVESTUOTOJŲ LĖŠOS
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Klimato kaitos specialioji programa
• LR Seimas patvirtino 2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329 „KLIMATO KAITOS VALDYMO FINANSINIŲ
INSTRUMENTŲ ĮSTATYMAS“ (Žin., 2009, Nr. 87-3662)
• Į Klimato kaitos specialiosios programos sąskaitą patenka lėšos, gautos už perleistus NNV ir
aukcione parduotus ATL, taip pat surinktos ekonominės baudos, savanoriškos ir kitos
lėšos. Programos lėšomis finansuojami projektai, kurie susiję su klimato kaitos padarinių
švelninimu (išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimu) ir prisitaikymu prie
klimato kaitos pokyčių.

VISO skirta 37 mln. Lt paramos (75,5 MW):
• 13 projektų (64,5 MW; 30,6 mln. Lt subsidija) baigti įgyvendinti 2013 m.
• 14 projektų (11 MW; 6,5 mln. Lt subsidija) planuojama baigti per 2014 m.

Klimato kaitos specialioji programa
(finansavimas pagal 2011m. sąmatą)

PROJEKTŲ, KURIEMS SKIRTAS FINANSAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO KRYPTĮ „BIOKURO KATILŲ NUO 500 KW IKI 5 MW
GALINGUMO ĮRENGIMAS CENTRALIZUOTAM ŠILUMOS TIEKIMUI SAVIVALDYBĖSE, KURIŲ BENDRAS GYVENTOJŲ SKAIČIUS NE
DIDESNIS NEGU 100 TŪKST. GYVENTOJŲ“ SĄRAŠAS
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Klimato kaitos specialioji programa
(finansavimas pagal 2011m. sąmatą)

PROJEKTŲ, KURIEMS SKIRTAS FINANSAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO KRYPTĮ „BIOKURO KATILŲ NUO 500 KW IKI 5 MW
GALINGUMO ĮRENGIMAS CENTRALIZUOTAM ŠILUMOS TIEKIMUI SAVIVALDYBĖSE, KURIŲ BENDRAS GYVENTOJŲ SKAIČIUS NE
DIDESNIS NEGU 100 TŪKST. GYVENTOJŲ“ SĄRAŠAS
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Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
• Subsidijos teikiamos nuo 2003 m. pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą Aplinkos apsaugos
investicinių projektų finansavimo ir priežiūros tvarkos aprašą (V. Ž. 2003, Nr. 85-3890,
paskutinis pakeitimas V. Ž. 2011 Nr. 46-2206), atsižvelgiant į kasmet tvirtinamas finansavimo
kryptis (priemonė 3.2.1 p. Projektai, susiję su oro valymo įrenginių diegimu ir / ar kvapų mažinimu)

2013 m. skirta 2,709
mln. Lt subsidijų
•
•
•
•
•

“Mažeikių šilumos tinklai”
“Birštono šiluma”
“Kauno energija”
“Akmenės energija”
“Baisiogalos bioenergija”

VISO 5 projektai

2012 m. skirta 3,200
mln. Lt subsidijų
• “Akmenės energija” (2 projektai)
• “Prienų energija”
• “Pramonės energija”
• “Šiaulių energija”
• “Kretingos šilumos tinklai”
• “Klaipėdos energija”

VISO 7 projektai

2010-2011 m. 0,808
mln. Lt subsidijų
• “Tauragės šilumos tinklai”
• “Prienų energija”

VISO 2 projektai

2010-2013 m. viso skirta 6,7 mln. Lt paramos
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ES 2007-2013 m. Struktūrinės paramos šilumos ūkio projektams
įsisavinimas

 Gauta parama pagal visas 4 priemones 571 mln. Lt (212 projektų):
 ŠT įmonės gavo 440 mln. Lt (191 projektai),

 Nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG) ir kt. įmonės – 131 mln. Lt (21 projektas)

 Pastatyta 17 kogeneracinių jėgainių/įrenginių (82 MWe/182 MWš): 6 jėgainės
pastatė ŠT įmonės, 11 – NŠG.
 iki 2015 m. bus pastatyta 595 MW suminės galios biokuro katilų, t.sk. ŠT
įmonėse 411 MW ir 32 (72MW galios) ekonomaizerių.
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ES 2007-2013 m. Struktūrinės paramos šilumos ūkio projektams
įsisavinimas
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ES 2007-2013 m. Struktūrinė parama biokuro projektams
Priemonės VP3-3.4-ŪM-02-K ir VP3-3.4-ŪM-06-V "Atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai"
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Skirta ES parama

NŠG ir kt. įmonės (25%);
• 17 projektų (108 mln.Lt paramos);
• 183 MW šiluminės galios biokuro katilų (be
ekonomaizerių) ;
• 7 biokogeneracinės jėgainės
ŠT įmonės (75%);
• 38 projektai (206 mln. Lt paramos);
• 411 MW šiluminės galios biokuro katilų (be
ekonomaizerių): iki 2013 m. pabaigos jau
pastatyta 165 MW, per 2014/2015 m. bus baigti
statyti 246 MW
• 5 (22 MWe/82MWš galios) biokogeneracinės
jėgainės (Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje,
Utenoje ir Radviliškyje)

Viso iki 2015 m. iš ES 2007-2013 m. SF bus pastatyta:
 594 MW šiluminės galios biokuro katilų (483 MW katilų ir 111 MW kogeneracinių jėgainių
šiluminė galia)

 12 (31MWe/111MWš galios) biokogeneracinių jėgainių: 6 biodujų, 6 biokuro.
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 31 ekonomaizeris (70 MW galios)

ES Struktūrinės 2007-2013 m. įsisavinimas
Priemonės VP3-3.4-ŪM-02-K ir VP3-3.4-ŪM-06-V "Atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimas energijos gamybai“ (Šilumos tiekimo įmonių projektai)

CŠT įmonėms skirta parama iš finansavimo fondų

Lietuvos aplinkos
apsaugos
investicijų fondo
programa

2007-2013 m. ES
struktūrinė parama
(iki 2015 m.)

Klimato kaitos
specialiosios
programos lėšos

• 7 mln. Lt (2010-2013 m.)

• 230 mln. Lt (tinklams)
• 206 mln. Lt (biokuro katilams ir biokogeneracinėms jėgainėms)
• 4 mln. Lt (efektyvumui)

Viso: 440 mln. Lt (2007-2013 m.)
• 39 mln. Lt (2011-2013 m.)

VISO CŠT įmonėms skirta: ~ 486 mln. Lt paramos
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ŠT įmonių 2013 m. vykdytų projektų akimirkos
2013 m. gruodžio 20 dieną bendrovės Plungės šilumos tinklų kolektyvas šventė itin svarbaus projekto
užbaigtuves – užkurtas naujas 5 MW galios biokuro katilas.
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ŠT įmonių 2013 m. vykdytų projektų akimirkos

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" sėkmingai įgyvendino projektą „2 po 5 MW biokuru kurenamų katilų su
pagalbiniais įrenginiais statyba".
2013 m. gruodžio 6 d. biokuro katilai buvo oficialiai paleisti.

ŠT įmonių 2013 m. vykdytų projektų akimirkos
•

2013 m. gruodžio 4 d. AB „Kauno energija“ priklausančioje Noreikiškių katilinėje oficialiai pradėta
naujo biokuro katilo eksploatacija. Čia įrengtas naujas biokuru kūrenamas 4 MW galios vandens
šildymo katilas su 1 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu.
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Biokuro rinkos plėtrai ŠT įmonėse ir vandentvarkos projektams iš ES
fondų Lietuvoje 2004-2013 metais skirta:

3,5

3,0

3,0
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mlrd. Lt

2,0
1,5
1,0
0,5

0,3

0,0

Biokuro projektams

Vandentvarkos projektams

Planuojamos lėšos 2014-2020 m. struktūrinės paramos
veiksmų programos projekte šilumos ūkio priemonėms
(Artimiausiu metu galutinį ES struktūrinės paramos kiekį ir paskirstymo proporcijas
patvirtins LR Vyriausybė)
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AKTUALŪS KLAUSIMAI ŠILUMOS ŪKYJE, REIKALAUJANTYS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ
Dėl nepriklausomų šilumos gamintojų statuso ir teisinio reglamentavimo;
Dėl biokogeneracinių jėgainių plėtros ir veiklos, esant konkurencijai šilumos gamyboje;
Dėl biokuro rinkos kainos apskaičiavimo reglamentavimo;
Dėl šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų investicijų grąžos;
Dėl šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų eksploatavimo sąnaudų (ne) padengimo;
Dėl šilumos ir vandens tiekėjų sutartinių santykių su buitiniais vartotojais, pasirinkusiais 2-ąjį karšto
vandens apsirūpinimo būdą, teisinio reglamentavimo sutvarkymo, atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos
prietaisų įrengimo, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įstatymo naujos redakcijos projekto 35
straipsnio nuostatų;
7. Dėl šilumos tiekėjo patiriamų nuostolių dėl VKEKK nustatytų normatyvų taikymo karšto vandens
temperatūros palaikymui („gyvatukui“);
8. Dėl ES efektyvumo direktyvos nuostatų perkėlimo į Lietuvos teisinę bazę;
9. Dėl VIAP;
10.Dėl teikiamų šilumos ūkio įstatymo pataisų projektų ir iniciatyvos rengti ir teikti įsisenėjusias šilumos ūkio
problemas sprendžiančias pataisas;
11.Dėl šilumos ūkio įstatymą įgyvendinančių teisės aktų tobulinimo, (ištaisant 15 LRV (2009-2012 metų)
padarytas klaidas perkeliant Įstatymo nuostatas) ir iniciatyvos rengti ir teikti įsisenėjusias šilumos ūkio
problemas sprendžiančias pataisas;
12.Pagrindiniai teisės aktų projektai, dokumentai:
• LEI mokslinis – tiriamasis darbas „Lietuvos energetikos sektoriaus perspektyvinės plėtros analizė,
atsižvelgiant į ES strategines iniciatyvas energetikos srityje“;
• „Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2014-2021 metų programos“ projektas;
• „Šilumos kainų nustatymo metodika“, įsigaliojusi nuo 2014-01-01, ir naujai pateiktas Metodikos projektas;
• „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ projektas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

• LŠTA 2013-09-18 d. kreipėsi į LR
Vyriausybę, Energetikos
ministeriją ir VKEKK dėl
neatidėliotinų šilumos ūkio
problemų sprendimo.
• LRV, EM ir VKEKK atsakymus
atsiuntė: išdėstytas problemas
pripažįsta ir jos turi būti
sprendžiamos!

ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMOS ASOCIACIJŲ VERTINIMU REIKALAUJANČIOS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ

•

•
•
•

•

1 ir 2. Nepriklausomų šilumos gamintojų statusas ir teisinis
reglamentavimas. Biokogeneracinių jėgainių plėtra ir veikla, esant
konkurencijai šilumos gamyboje

Būtina koreguoti dabartinę kainodarą ir planingai parinkti naujų šilumos ir elektros
objektų statybos vietas, nustatyti racionalias prijungimo prie tinklų sąlygas ir
optimaliai panaudoti prieinamos energijos generavimo galimybes Lietuvos
centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje.
Dėl nesubalansuoto reguliavimo ir planavimo nauji šilumos gamybos šaltiniai dabar
statomi ir privalo būti prijungti menkai atsižvelgiant į vartojimo poreikius mieste bei
šilumos tiekimo sistemų plėtros perspektyvas.
Neįvertinama dėl NŠG prijungimo patiriamų netiesioginių dabartinių ir būsimų
sąnaudų.
Neplaningas ir neoptimalus šilumos bei elektros generavimo šaltinių statymas,
dažnai su valstybės parama, sukuria precedentus, kai naujas energijos gamintojas,
pastatytas šalia esamo, priverčia sustabdyti už vartotojų ir už biudžeto pinigus
įsigytus analogiškus įrenginius, juos keisti naujais ar panašiai ir taip atsiranda
didžiuliai finansiniai nuostoliai, kurių neįvertina elementariai suvokiama konkurencija
(Utenos pavyzdys).
Dubliuojant kogeneracinių elektrinių statybą galimai pažeidžiamas ne tik mažiausių
sąnaudų principas, bet gali nukentėti ir elektros energijos vartotojų interesai – jeigu
šilumos tiekėjas sumažintų elektros gamybą dėl nelygiavertės konkurencijos
užleisdamas vietą gamintojui, kuriam nustatytas didesnis elektros supirkimo tarifas.

ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMOS ASOCIACIJŲ VERTINIMU REIKALAUJANČIOS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ

•

•

•

1 ir 2. Nepriklausomų šilumos gamintojų statusas ir teisinis
reglamentavimas. Biokogeneracinių jėgainių plėtra ir veikla, esant
konkurencijai šilumos gamyboje

Nustatant nepriklausomų šilumos gamintojų termofikacinėse elektrinėse pagamintos
elektros energijos supirkimo fiksuoto tarifo dydį nebuvo atsižvelgiama į anksčiau
nustatytus toje pačioje teritorijoje (net toje pačioje sistemoje) šilumos tiekėjų
termofikacinėse elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo fiksuoto tarifo
dydį, tai yra nepriklausomiems šilumos gamintojams nustatyti didesni nei šilumos
tiekėjams remtinos elektros energijos supirkimo tarifai sudaro sąlygas nelygiavertei
konkurencijai ir šilumos tiekimo išbalansavimui (Šiaulių atvejis).
Kaune esami ir nauji šilumos gamybos šaltiniai vystomi rytinėje miesto dalyje, nors
šilumos tiekimo patikimumo požiūriu reikėtų statyti vakarinėje dalyje;
Pradėjus realiai veikti naujiems NŠG reikia pritaikyti darbui hidraulinių ir temperatūros
režimus, reikia papildomų investicijų, kurių neįvertina dabartinė šilumos kainodara;

ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMOS ASOCIACIJŲ VERTINIMU REIKALAUJANČIOS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ

3. Biokuro rinkos kainos apskaičiavimo reglamentavimas
•

Komisijos rinkos kainų formavimui taikomas vidutinių kainų metodas neužtikrina pagrįstų,
teisėtai – viešųjų pirkimų būdu įsigyto kuro sąnaudų padengimo ir neatitinka šilumos sektoriuje
kitų būtinųjų sąnaudų nustatymui naudojamo viršutinės ribos principo. Šilumos tiekėjų
asociacijos nuomone vidutinių kainų metodas (nepriklausomai kokia statistinio vidurkio rūšis
būtų naudojama) pagrįstam įsigyjamo atitinkamos kuro rūšies kainos dydžio nustatymui yra
netinkamas, iškreipiantis realią situaciją rinkoje bei neužtikrina skaidrumo šilumos
kainodaros srityje. Taikant vidutinės kainos metodą 50 proc. šilumos tiekimo įmonių, net ir
įsigijusios kurą pagrįstomis, atitinkamoje kuro rinkoje nusistovėjusiomis kainomis, negalės
padengti dalies kuro sąnaudų ir patirs nuostolius, nes nepateks į vidurkio ribą.

•

Kita objektyvių rinkos kainų formavimui svarbi aplinkybė – teisinga perkamo biokuro apskaita.

• VKEKK 2013-12-27 nutarimas „Dėl Vidutinės biokuro kainos
nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ nesprendžia
aukščiau įvardintų problemų.

ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMOS ASOCIACIJŲ VERTINIMU REIKALAUJANČIOS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ

4. Šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų investicijų grąža
•

Nors valstybės institucijų buvo pripažinta, kad gyventojai po 2011 m. lapkričio 1
dienos faktiškai naudojasi svetimu turtu (šilumos tiekėjų šilumos punktais)
neatlygintinai (nes šilumos punktų vertės mažėjimas (nusidėvėjimas), nei stambūs
remontai (kaip pvz. šilumokaičių keitimas) nėra įtraukti nei į priežiūros darbų aprašą /
savivaldybių nustatomus maksimalius sistemų priežiūros tarifus, nei į šilumos ir/ar
karšto vandens kainas (buvo iš šių kainų išimta)), todėl esami turto naudotojai
(daugiabučių namų gyventojai) turi pareigą atlyginti turto savininkui (šilumos
tiekėjui) turto atstatymo iki gedimo buvusios būklės išlaidas [čia būtinų stambių
remontų atveju], tiek užtikrinti, jog turtas būtų naudojamas taip, kad nebūtų pabloginta
jo būklė ir sumažina vertė [lyginant su verte 2011 m. lapkričio 1 dienai, kada tie
punktai atiteko gyventojų naudojimui, t.y. faktiškai turi kompensuoti ir turto
nusidėvėjimą, kaip kad būtų daroma iš šilumos punktų nuomininkų pusės]. Tačiau
faktinė padėtis yra kitokia (dėl institucijų veiklos ar neveikimo), šilumos tiekėjai
šilumos punktų investicijų grąžos negauna.

•

Asociacijos ir jos narių teikti pasiūlymai institucijoms kaip spręsti susidariusią
problemą lieka be atsakymo.

ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMOS ASOCIACIJŲ VERTINIMU REIKALAUJANČIOS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ

5. Šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų eksploatavimo sąnaudų (ne)
padengimas
•

•

•

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259)
20 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765
„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ (Žin., 2003, Nr. 592659; 2009, Nr. 117-5010) 1.3 punktu energetikos
ministerija parengė „Pastato šildymo ir karšto vandens
sistemos priežiūros tvarkos aprašo” naujos redakcijos
projektą.
Projekte atskiriama „priežiūra” ir „eksploatavimas”,
reglamentuojama „priežiūros” ir „eksploatavimo”
veiksmai, juos atliekančių ūkio subjektų teisės, pareigos
ir atsakomybė, atsiskaitymo už „priežiūros” ir
„eksploatavimo” paslaugas tvarka.
Tikėtina, kad įsigaliojus šiam teisės aktui bus išspręsta
šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų
eksploatavimo sąnaudų padengimo problema nuo
šio teisės akto įsigaliojimo momento. Atviras lieka
šių sąnaudų padengimo klausimas nuo šilumos
ūkio pataisų įsigaliojimo ir šio teisės akto
įsigaliojimo datų.

ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMOS ASOCIACIJŲ VERTINIMU REIKALAUJANČIOS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ

6. Šilumos ir vandens tiekėjų sutartinių santykių su buitiniais vartotojais,
pasirinkusiais 2-ąjį karšto vandens apsirūpinimo būdą, neapibrėžtas teisinis
reglamentavimas, atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų (ne)
įrengimas, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įstatymo naujos
redakcijos projekto 35 straipsnio nuostatos
VKEKK, AM, EM, dalinai vandens tiekėjai ignoruoja buitinių vartotojų pasirinkimą, naudoti šilumos ūkio
įstatyme reglamentuotą 2-ąjį karšto vandens apsirūpinimo būdą: šilumos karšto vandens ruošimui pirkimas iš
šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens – iš geriamojo vandens tiekėjo:
• EM šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse šiam atvejui įvardijo teisės aktais nenustatyto tarpininko
„valdytojo” dalyvavimą;
• VKEKK vandens tiekimo įmonėms netraukia į pagrįstas sąnaudas KV skaitiklių įrengimo ir priežiūros;
• Vandens tiekėjai nesudaro pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais, pasirinkusiais šį būdą;
• Vandens tiekėjai tokiems buitiniams vartotojams, su kuriais turi galiojančias sutartis, neįrengia ir/ar
nekeičia karšto vandens skaitiklių butuose, neatlieka jų metrologinės patikros;
• AM parengė naujos redakcijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau - GV
įstatymas) projektą, kuriame nustato, kad:
„Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal rodmenis atsiskaitomojo
geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius. Kai
geriamasis vanduo tiekiamas karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto vandens ruošimo
įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo–pardavimo vieta yra atsiskaitomasis geriamojo vandens
apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius. (35 str. 2 dalis)”

Galimi sprendimai, iniciatyvos:
1. GV įstatyme įteisinti (pakeičiant AM siūlymą) nuostatas, kad:
“Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas geriamojo vandens vartotojas, visas pastate suvartotas geriamojo
vandens kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą
geriamojo vandens kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų
vartotojų bendrai suvartoto geriamojo vandens kiekio dalis tenka tam geriamojo vandens vartotojui.
Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą geriamojo vandens vartotojai pasirenka Civilinio
kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir
energetikos kontrolės komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato geriamojo šalto ir
karšto vandens sistemas bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas;
Jeigu geriamojo vandens nuostoliai daugiabučiuose namuose susidaro perkant geriamąjį vandenį
butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais tinklais, jie pagal Civilinio
kodekso 4.76 ir 4.82 straipsnius turi apmokėti geriamojo vandens tiekėjui šio vandens kainą;
Atsiskaityti už geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučiuose namuose
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo–pardavimo vieta yra kiekvienas
butas ar kita patalpa”
Tai leistų aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuoti šilumos ir karšto vandens tiekėjų, geriamojo vandens tiekėjų ir
buitinių vartotojų tarpusavio sutartinius santykius vartotojams pasirinkus ne tik 2-ąjį, bet ir kitus apsirūpinimo
karštu vandeniu būdus, išvengti kryžminio vandens tiekėjų subsidijavimo, nepagrįstai didelių geriamojo
vandens „netekčių”, tinkamo apskaitos sutvarkymo ir kt.

2. Įgyvendinus siūlomas GV įstatymo nuostatas, Šilumos ūkio įstatyme būtina
išbraukti nuostatas, kad:
Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos
prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui
paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens
skaitiklių rodmenų sumos.(2 str. 19 dalis);
… Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal
vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos
prietaisų rodmenis. … Nustatant mokesčius už karštą vandenį, su
nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir
išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas
savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name. … (15 str. 1
dalis);
Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu
vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas... (15 str. 2
dalis);
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7. Šilumos tiekėjo patiriami nuostoliai dėl VKEKK nustatytų normatyvų taikymo
karšto vandens temperatūros palaikymui („gyvatukui“)
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2010 m. gegužės 3 d.
nutarimu Nr. O3-74 „Dėl Komisijos rekomenduojamų ir kitų su komisija
suderintų šilumos paskirstymo metodų pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 52-2594)
nustatė, kad nepriklausomai nuo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso
rodmenų ataskaitos, ne šildymo sezono metu, mokestis už karšto vandens
temperatūros palaikymą ir vonių patalpų šildymą negali viršyti Komisijos
nustatytų normatyvų.
LŠTA nederino šio teisės akto projekto, pateikė objektyvius paaiškinimus
dėl tokio sprendimo.
LŠTA renka ir teikia statistinę informaciją, kuri objektyviai įrodo tokio
Komisijos sprendimo nepagrįstumą ir prieštaravimą šilumos ūkio įstatymo
nuostatoms, ne kartą kreipėsi raštais į Komisiją dėl šio sprendimo
atšaukimo.
LŠTA žiniomis, Komisija, konkurso būdu pasitelkusi ekspertus, šiuo metu
rengia visų rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų naujos
redakcijos projektus.
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8. ES direktyvos 2012/27/ES, dėl energijos vartojimo efektyvumo,
nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą
2012/27/ES Direktyvos 7 straipsnyje yra numatytas tikslas valstybėms narėms
užtikrinti, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. kiekvienais metais
galutiniams vartotojams būtų sutaupomas naujas 1,5 % energijos kiekis.
2012/27/ES Direktyvos 9 straipsnyje 1 p. numatyta, kad „Valstybės narės užtikrina,
kad /.../ centralizuotai tiekiamos šilumos /.../ ir buitinio karšto vandens tiekimui
galutiniams vartotojams konkurencingomis kainomis būtų pateikiami individualūs
skaitikliai, kurie tiksliai parodo galutinio vartotojo faktinį energijos suvartojimą ir kurie
pateikia informaciją apie tikslų laiką, kada ji buvo suvartota“.
Šalies kompetentingos institucijos pradeda rengti direktyvos nuostatų perkėlimo į
nacionalinę teisę projektus.
Direktyvoje nustatyta, kad įpareigojimų įvykdymas turi būti pavedamas energijos
skirstytojams ir (arba) mažmeninės prekybos energija įmonėms.
Perkeliant direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę lieka atviras klausimas, kaip
šilumos ūkyje veikiantys subjektai (šilumos ir karšto vandens tiekėjai,
nepriklausomi šilumos gamintojai, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų
prižiūrėtojai, daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės valdytojai,
energijos paslaugų įmonės) bus „suderinti” su „energijos skirstytojais ir (arba)
mažmeninės prekybos energija įmonėmis“.
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9. VIAP kvotų ir kainų mažinimas
LRV 2013-11-20 nutarimu Nr. 1051 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių
paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimties
2014 metams nustatymo“ patvirtinta:
3. Patvirtinti maksimalią remtinos elektros energijos gamybos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos
gamybos ciklo elektrinėse apimtį 2014 metams – 700 GWh ir šio nutarimo 1.1 punkte nurodytiems asmenims paskirstyti ją taip:
3.1. uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ – ne daugiau kaip 402,57 GWh, iš jų: termofikacinei elektrinei Nr. 2 – ne
daugiau kaip 36,71 GWh, termofikacinei elektrinei Nr. 3 – ne daugiau kaip 365,23 GWh, Salininkų katilinės termofikacinei
elektrinei – ne daugiau kaip 0,63 GWh;
3.2. uždarajai akcinei bendrovei Kauno termofikacijos elektrinei – ne daugiau kaip 195,43 GWh;
3.3. akcinei bendrovei „Kauno energija“ – ne daugiau kaip 10,25 GWh, iš jų: Petrašiūnų elektrinei – ne daugiau kaip 9,42 GWh,
Noreikiškių elektrinei – ne daugiau kaip 0,83 GWh;
3.4. akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ Panevėžio termofikacinei elektrinei – ne daugiau kaip 65,65 GWh;
3.5. uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Alytaus energija“ – ne daugiau kaip 13,11 GWh;
3.6. uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ – ne daugiau kaip 0,64 GWh;
3.7. uždarosios akcinės bendrovės „ENG“ Pasvalio rajoninei katilinei – ne daugiau kaip 3,05 GWh;
3.8. akcinei bendrovei „Klaipėdos mediena“ – ne daugiau kaip 9,30 GWh.

LŠTA ir LEEGA kreipėsi LR Vyriausybę DĖL VIAP APIMTIES
NUSTATYMO KOGENERACINĖMS ELEKTRINĖMS ir
informavo, kad esant 700 GWh kvotai, įmonės generuoja
bendrą nuostolį, o ne pelną, nors teoriškai rėmimas turėtų
užtikrinti minimalų pelną, kuris būtų lygus turto grąžai
(analogiškai Lietuvos elektrinei taikomai kainodarai)

ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMOS ASOCIACIJŲ VERTINIMU REIKALAUJANČIOS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ

10. LR Seime užregistruotos ir laukiančios svarstymo LR šilumos ūkio įstatymo
pataisos
I.
LR šilumos ūkio įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Projekte numatoma šilumos ūkio specialiųjų planų objektu įvardyti ir šilumos gamintojų teritorijas, superkant
šilumą iš nepriklausomų gamintojų prioritetas nustatomas šilumos tiekėjų bendruose šilumos ir elektros
energijos (didelio naudingumo kogeneracijos) įrenginiuose gaminamai šilumai iš atsinaujinančių
energijos išteklių;
II.
LR šilumos ūkio įstatymo 20 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
Projekte numatoma sumažinti asmenų, kuriems draudžiama būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų
prižiūrėtoju (išbraukiama: ar šilumai gaminti naudojamo kuro, šilumos tiekimo veiklai naudojamų apskaitos
prietaisų gamintojai, taip pat asmenys, kurie verčiasi šilumai gaminti naudojamo kuro didmenine ar
mažmenine prekyba), siūloma pavesti Prižiūrėtojui “…skaičiuoti faktinį šilumos energijos suvartojimą
pastate (pastatuose) pagal energetikos ministro patvirtintą apskaičiavimo metodiką, analizuoti gautus
duomenis ir periodiškai teikti pastato savininkui ir/arba daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo
naudojimo objektų valdytojui informaciją ir duomenis apie faktinį šilumos energijos suvartojimą,
konkrečius pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo, numatant racionalias
ir ekonomiškai pagrįstas investicijas bei galimus pasiekti šilumos energijos vartojimo sutaupymus
…”, bei “… energetikos ministro nustatyta tvarka teikia daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo
naudojimo objektų valdytojams ir/arba savininkams informaciją apie šilumos energijos taupymo
galimybes jų name, jei buvo įgyvendintos šilumos energijos taupymo priemonės – informuoja apie
faktinius rezultatus ir pasiektą šilumos energijos sutaupymą, remiantis energetikos ministro
patvirtinta apskaičiavimo metodika, taip pat organizuoja vartotojų švietimą ir šilumos energijos
taupymo populiarinimą prižiūrimuose namuose.”;
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III. LR energetikos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Projekte siūloma išbraukti žodžius: Energetikos įmonės, tiekiančios šilumą
daugiabučiams namams, šilumą tiekia namams ir (ar) butams, jeigu vartotojai
nepageidauja kitaip. (nelieka teisės akto įpareigojančio šilumos ir ar karšto vandens
tiekėjus tiekti šilumą butams);
IV. LR šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (teikia
AM)
Projekte numatoma pakeisti teisinį reguliavimą, susijusį su valstybės institucijų
kompetencija, nustatyta Šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnyje, ir nustatyti metines
maksimalias šilumos suvartojimo daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti
normas, kurios būtų taikomos, nustatant daugiabučius namus, kurie energiją vartoja
neefektyviai;
V. LR šilumos ūkio įstatymo 11, 12, 16, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas
Projekte numatoma prievolė vartotojams pageidaujant ir, jeigu yra techninės galimybės,
įrengti šilumos apskaitos prietaisus bute, įteisinti butų atsijungimą šilumos tiekimo ir
vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka (pažeminamas reglamentuojančio teisės akto
statusas), atsijungimas nepripažįstamas „pastato (inžinerinių sistemų) rekonstravimu”,
(tikėtina būtų paprastas remontas).
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VI. LR Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas
projektas
1 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas ir papildymas
Pakeisti ir papildyti 25 straipsnį 2 dalimi ir ją išdėstyti taip:
„25 straipsnis. Apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą
1. Daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos,
suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos
jam priklausančios patalpos.
2. Daugiabučio namo ir (ar) kitų patalpų savininkui netaikomas apmokėjimas už daugiabučio
namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų
sutikimu bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas.“

VII LR šilumos ūkio įstatymo 2, 4 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektas
1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
„16. Mažas šilumos gamintojas – nepriklausomas šilumos gamintojas, gaminantis šilumą
vartotojo pastate ar jo priklausiniuose įrengtais ne didesnės kaip 100 kW galios šilumos
gamybos įrenginiais, kurie tiesiogiai sujungti su vartotojo šildymo ir karšto vandens sistema
ir skirti vien tik šio vartotojo šilumos poreikiams tenkinti.“
2 straipsnis. 4 straipsnio 3 dalies pakeitimas
„3. Valstybė (savivaldybės) skatina iš biokuro, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, deginant atliekas,
taip pat iš geoterminės, aeroterminės ar hidroterminės energijos pagamintos šilumos supirkimą į
šilumos tiekimo sistemas ir vartotojų šilumos įrenginius. Šis supirkimas yra viešuosius interesus
atitinkanti paslauga.“
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3 straipsnis. 10 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas
„1. Šilumos tiekėjai superka iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumą, pagamintą iš
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, deginant atliekas, iš iškastinio kuro, atitinkančią kokybės,
tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija nustato šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką ir sąlygas.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, nustatydama šilumos supirkimo iš nepriklausomų
šilumos gamintojų tvarką ir sąlygas, privalo atsižvelgti į veiksmingos konkurencijos šilumos
gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo šilumai gaminti
skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis. Visais
atvejais šŠiluma, superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų, išskyrus mažus šilumos
gamintojus, negali būti brangesnė negu šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos
sąnaudos. Šilumos tiekėjas mažo šilumos gamintojo prašymu superka jo pagamintą ir į
vartotojo šildymo ir karšto vandens sistemą perduotą šilumos kiekį gamintojo pasiūlyta
kaina, tačiau ne didesne kaip 90% šilumos tiekėjo į pastato įvadą patiektos šilumos kainos.
Parduodamas iš mažo šilumos gamintojo supirktos šilumos kiekį vartotojui, šilumos
tiekėjas turi teisę prie šilumos supirkimo kainos pridėti antkainį, ne didesnį kaip 30%
skirtumo tarp šilumos tiekėjo į pastato įvadą patiektos šilumos kainos ir šilumos supirkimo
kainos (visos šilumos kainos be PVM).“
2.
Papildyti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Nepriklausomiems šilumos gamintojams, išskyrus mažus šilumos gamintojus, yra privaloma
šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka kaip ir kitiems šilumos tiekėjams. Esant
pagrįstam nepriklausomo šilumos gamintojo prašymui, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija turi teisę priimti motyvuotą sprendimą netaikyti privalomos šilumos gamybos kainodaros
nepriklausomam šilumos gamintojui, jei nepriklausomas šilumos gamintojas ar nepriklausomų
šilumos gamintojų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė vienoje centralizuoto
šilumos tiekimo sistemoje gamina šilumos kiekį, nedarantį reikšmingos įtakos galutinei tos
centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai, arba jų veiksmai nedaro įtakos ar ketinimai, jei jie
būtų įgyvendinti, negalėtų daryti įtakos ūkinei veiklai toje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje.
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11. Šilumos ūkio įstatymą įgyvendinančių teisės aktų tobulinimas
(ištaisant 15 LRV (2009-2012 metų) padarytas klaidas, perkeliant Įstatymo
nuostatas) ir galimos iniciatyvos rengti ir teikti įsisenėjusias šilumos ūkio
problemas sprendžiančias pataisas
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (EM A. Sekmoko patvirtinta redakcija) galimai
prieštarauja Šilumos ūkio įstatymui ir kitiems teisės aktams. Būtina detali ekspertų ir
specialistų analizė, vertinimas. Tikslinga rengti naują redakciją (teisinis pagrindas gali
būti įsigaliojusios būsimos šilumos ūkio įstatymo pataisos).
Šilumos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės. Pasenusios, galimai neatitinka
šilumos ūkio įstatymo, jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų, o ypač Metrologijos
įstatymo ir Metrologijos reglamento nuostatų. Būtina detali ekspertų ir specialistų
analizė, vertinimas. Tikslinga rengti naują redakciją (teisinis pagrindas gali būti
įsigaliojusios būsimos šilumos ūkio įstatymo pataisos).
Analogiška situacija ir su kitais Šilumos ūkio įstatymą įgyvendinančiais teisės aktais.
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12. Pagrindiniai teisės aktų projektai, dokumentai

Nr

1.

Dėl LR Vyriausybės užsakymu vykdomo mokslo-tiriamojo darbo „Lietuvos
energetikos sektoriaus perspektyvinės plėtros analizė, atsižvelgiant į ES
strategines iniciatyvas energetikos srityje“ (vykdytojas Lietuvos energetikos
institutas);

Pagrindas
Rengiamas teisės
(nuoroda į teisės
aktas/vykdomas moksloaktą)
tiriamasis darbas
LR Seimo 2012- 
Nacionalinės
06-26 d. nutarimo
energetinės
Nr. XI-2133 „Dėl
nepriklausomybės
Nacionalinės
strategijos
energetinės
įgyvendinimo planas
nepriklausomyb
ir programa (Šilumos
sektoriaus dalis)
ės strategijos
patvirtinimo“
(V.Ž. 2012, Nr.
Mokslo-tiriamasis darbas
80-4149) 2
„Lietuvos energetikos
straipsnis
sektoriaus
perspektyvinės plėtros
analizė, atsižvelgiant į
ES strategines
iniciatyvas energetikos
srityje“

Atsakinga
institucija

LR
Vyriausybės
kanceliarija
(Tomas
Garasimavič
ius)

Rengėjas

LEI
(A. Galinis, V. Miškinis))

(rengia darbus pagal 201309-05 viešojo pirkimo
sutartį)

Stadija/Išsiųsti susiję
dokumentai

Terminas

LR Vyriausybės
iki 2013-10kanceliarijos 2013-09-30 d. 15 d. įmonės
raštas Nr. 17-3999
turėjo
pateikti
užpildytas
apklausos
lenteles

LEI 2014-01-20 Energetikos ekspertų pasitarimo metu
pristatė atliktą analizę. LRV laukia pastabų pristatymo
medžiagai (pranešimui)

Strategijos
įgyvendinim
o planas ir
programa
patvirtinti
iki 2014-0101 d.

LEI apžvalga DIDELIO NAUDINGUMO TERMOFIKACIJOS PLĖTROS IR CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS
GALIMYBIŲ VERTINIMAS IR PASIŪLYMAI NACIONALINEI ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMAI
pateikiama atskiru pranešimu

ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMOS ASOCIACIJŲ VERTINIMU REIKALAUJANČIOS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio
plėtros 2014-2021 metų programos patvirtinimo“ projekto
Nr Pagrindas (nuoroda į teisės
Rengiamas teisės aktas/vykdomas
aktą)
mokslo-tiriamasis darbas

Nacionalinės šilumos ūkio
2. 1) Nacionalinė energetikos
plėtros programa
nepriklausomybės strategija
(V.Ž. 2012, Nr. 80-4149)
Tyrimas „Lietuvos centralizuoto
2) LR šilumos ūkio
šilumos ūkio ir atsinaujinančių
įstatymo 2, 3, 7, 8,10, 32
išteklių energetikos sektorių
straipsnių pakeitimo ir
analizė bei ateities perspektyvos
papildymo ir Įstatymo
vertinimas įgyvendinant
papildymo 8-1 straipsniu
energetikos sektoriaus plėtros
įstatymas (V. Ž. 2013, Nr.
kryptys“ (renkama informacija
78-3937) 2 straipsnio 17
studijai “Nacionalinės šilumos
dalis ir 7 straipsnio 1 dalis.
ūkio plėtros programos
parengimas“)

LŠTA ir LEEGA 2014-0117 raštu Nr. 06 LR
energetikos ministerijai
pateikė papildytą
Programos projektą
(pridedamas susitikimo
medžiagoje)

Atsakinga
institucija
LR
Energetikos
ministerija
(Dovilė
Kapačinskaitė)

Rengėjas
UAB
„Civitta“

Stadija/Išsiųsti
susiję dokumentai
LR energetikos
ministerijos 201311-22 d. raštas Nr.
(17.3-16)3-4276.

LR energetikos min.
2014-01-08
Programos projektą
pateikė derinimui

Terminas
iki 2013-1127 d. įmonės
turi pateikti
užpildytas
apklausos
lenteles.
Programos
projektui
suderinti
skirta iki
2014-01-17

ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMOS ASOCIACIJŲ VERTINIMU REIKALAUJANČIOS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ

Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos projekto
Nr.
3.

2013 m. priimti ir/ar
įgyvendinami teisės aktai

LŠTA pozicija ir veiksmai

Pastabos

Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2013 m.
vasario 28 d. nutarimas Nr. O3-73
„Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos
2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr.
O3-96 „Dėl Šilumos kainų
nustatymo metodikos“ pakeitimo“
pakeitimo“, bei Metodikos
įgyvendinimą lydintys Komisijos
parengti dokumentai:
Reguliavimo apskaitos atskyrimo
ir sąnaudų paskirstymo praktinės
rekomendacijos (toliau –
Rekomendacijos) bei Apskaitos
atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
praktinis modelis (toliau –
Modelis)

Asociacija, atsižvelgusi į narių galimybes įgyvendinti Metodikos, Rekomendacijų ir
Modelio nuostatas, raštu pasiūlė Komisijai objektyviai įvertinti susiklosčiusią situaciją, kaip
visiškai nesuderinamą su Viešojo administravimo įstatymo reikalavimais bei atsakingo
valdymo (gero administravimo) principu, ir apsvarstyti galimybes priimti Asociacijos tokius
pasiūlymus:

atidėti Metodikos, Rekomendacijų ir Modelio galutinio įgyvendinimo terminą iki 2015
m. sausio 1 d., nustatant, kad 2014 metai yra Metodikos, Rekomendacijų ir Modelio
testavimo laikotarpis;

sudaryti Metodikos, Rekomendacijų ir Modelio įgyvendinimo etapų kalendorinį
grafiką (pvz., prašymų dėl apskaitos atskyrimo pagal sistemas pateikimas iki 2014-0331, prašymų derinti ilgalaikio turto normatyvus pateikimas iki 2014-03-31, RAS
aprašo pateikimas iki 2014-06-30 (įvertinant ir tai, kad įmonės negali vesti apskaitos
jau galiojant naujai Metodikos redakcijai, nežinodamos, koks bus galutinis parengtas
ir/ar suderintas Komisijoje RAS aprašas), vėliausiai 2014-09-30 – gaunami visi
Komisijos patvirtinimai (tame tarpe ne vėliau kaip per 10 darbo dienų ir aiškūs bei
motyvuoti Komisijos atsakymai į visus rinkos dalyvių paklausimus, į kuriuos nėra
atsakyta šiai dienai) ir nuo 2015-01-01 Metodika taikoma pilna apimtimi);

ieškoti galimybių sukurti ir įdiegti vieningą Metodikos, Rekomendacijų ir Modelio
įgyvendinimo IT programą, panaudojant Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8
straipsnio 15 dalies 1) ir 6) punktuose numatytas lėšas.
Komisija nepriėmė jokio sprendimo, tačiau pateikė viešam svarstymui naują Metodikos
pakeitimų projektą.

Asociacija ir jos nariai raštais
kreipėsi į Komisija su pastabomis
ir pasiūlymais.
Asociacijos 2013-12-30 raštas
pridedamas

VKEKK 2014-01-09 pateikė derinimui nutarimo ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009
m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo“
projektą. Pastabų prašoma iki 2014-02-09.

ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMOS ASOCIACIJŲ VERTINIMU REIKALAUJANČIOS
NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ

Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado projekto
Nr

1
4.

Pagrindas
Rengiamas teisės
(nuoroda į teisės
aktas/vykdomas moksloaktą)
tiriamasis darbas
2
3
LR Šilumos ūkio Naudojimosi šilumos
įstatymo (V. Ž.
perdavimo tinklais sąlygų
2003, Nr. 51sąvadas
2254; 2007 Nr.
130-5259; 2013
Nr. 31-1528) 3 str.
2 dalis.

Rengėjas

Atsakinga
institucija
4
VKEKK
(Rasa
Valatkevičie
nė;
Skirmantas
Matelis)

5
GLIMSTEDT Bernotas ir
partneriai ir Ea Energy
Analyses
(Feliksas Miliūtis)
(rengia darbus pagal viešojo
pirkimo sutartį (2013-10-02
Supaprastintas pirkimas
apklausos būdu neskelbiant
(VPĮ 92 str. 3 d. 2 p.)))

Asociacijai susipažinti iki šiol
„Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais
sąlygų sąvado“ projektas nėra pateiktas.

Stadija/Išsiųsti susiję
dokumentai
6
Išsiųstas klausimynas
įmonėms 2013-11-26 d.
VKEKK raštas Nr. R23479 ir GLIMSTEDT
2013-11-26 d. el. laiškas.
2013-12-18 vyko video
konferencija su Sąvado
rengėjais (danų
konsultantais).

Terminas

7
atsakymai į
klausimyną
ne vėliau
kaip iki
2013-12-10
d. (terminas
pratęstas iki
2013-12-23)

Vilniaus miestas iš televizijos bokšto
2014 m. sausio 23 d. (CŠT šildymas)
Lauko oro temp. - apie -20,5 °C

Vilniaus miestas 2014 m. sausio 23 d.
(individualus šildymas)
Lauko oro temp. - apie -20,5 °C

2013 M. PRIIMTA 240 TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠILUMOS ŪKIU
Nr.

1.
2.

3.

4.

Teisės akto pavadinimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl
valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1551 „Dėl Lietuvos
Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“
pakeitimo
Dėl Lietuvos energijos, AB paskyrimo laikinai vykdyti paskirtosios įmonės funkcijas
Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20
ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymo įgyvendinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16
straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

<....>...

<....>
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Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės
atsargų įstatymo nuostatoms įgyvendinti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 "Dėl
Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 "Dėl
viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų
administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
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
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1536 "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" pakeitimo
Dėl Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių patvirtinimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr.
O3-294 "Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei
eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos
aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-244
"Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43 2013 patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
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232
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.
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Dėl Naftos ir naftos produktų statistinės ataskaitos EN-16 (mėnesinės) formos patvirtinimo
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 2
straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS
Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2013 metais finansavimo dydžio nustatymo
Dėl akcinės bendrovės "Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo
taisyklių derinimo
Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr.
O3-19 "Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Patvirtinta

Paskelbta

2013-01-09 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 9

V.Ž. 2013, Nr. 4-108

2013-01-09 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 10

V.Ž. 2013, Nr. 4-109

2013-01-07 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-3

V.Ž. 2013, Nr. 4-124

2013-01-14 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 23

V.Ž. 2013, Nr. 6-222

<....>

<....>

2013-12-18 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-239

V.Ž. 2013, Nr. 132-6761

2013-12-11 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1203

V.Ž. 2013, Nr. 133-6776

2013-12-18 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1215

V.Ž. 2013, Nr. 133-6788

2013-12-18 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1216

V.Ž. 2013, Nr. 133-6789

2013-12-18 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1217

V.Ž. 2013, Nr. 133-6790

2013-12-17 VKEKK nutarimas Nr. O3-744

V.Ž. 2013, Nr. 134-6878

2013-12-23 VKEKK nutarimas Nr. O3-750

V.Ž. 2013, Nr. 138-7003

2013-12-20 LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-978

V.Ž. 2013, Nr. 139-7015

2013-12-27 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-245
2013-12-18 Lietuvos statistikos departamento gen. direktoriaus
įsakymas Nr. DĮ-242

V.Ž. 2013, Nr. 139-7019

2013-12-23 LR Seimo įstatymas Nr. XII-726

V.Ž. 2013, Nr. 140-7085

2013-12-18 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1269

V.Ž. 2013, Nr. 140-7098

2013-12-27 VKEKK nutarimas Nr. O3-758

V.Ž. 2013, Nr. 141-7142

2013-12-27 VKEKK nutarimas Nr. O3-759

V.Ž. 2013, Nr. 141-7143

2013-12-27 VKEKK nutarimas Nr. O3-760

V.Ž. 2013, Nr. 141-7144

2013-12-27 VKEKK nutarimas Nr. O3-761

V.Ž. 2013, Nr. 141-7145

V.Ž. 2013, Nr. 139-7022

Informacinė ir švietėjiška veikla
Per 2013 metus LŠTA išplatinti pranešimai spaudai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013-01-07 Gruodį šaltis šilumos sąskaitas augino visoje šalyje.
2013-01-09 Gruodį dujų kaina šilumos tiekėjams mažėjo 2 procentais.
2013-02-04 Sausį gyventojai suvartotojo daugiau šilumos nei gruodį.
2013-02-11 Sausio gamtinių dujų pigimą „suvalgė“ terminalo mokestis.
2013-03-05 Vasarį daugiabučiuose suvartota trečdaliu mažiau šilumos nei
sausį.
2013-04-02 Kovo sąskaitos už šildymą – kaip gruodžio mėnesį
2013-04-10 Kovo mėnesį gamtinės dujos brango 2,3 procento
2013-05-08 Balandį šilumos tiekėjams pigo ir dujos, ir biokuras.
2013-06-25 Šilumininkai: valstybės institucijų skuba šilumos vartotojams naudos
neatneš.
2013-11-07 Prognozė: didieji miestai už spalį suvartotą šilumą mokės apie 25
proc. mažiau nei pernai.
2013-12-10 Didmiesčiuose sąskaitos už lapkritį suvartotą šilumą – mažesnės nei
pernai.

Informacinė ir švietėjiška veikla
Per 2013 metus LŠTA išplatinti straipsniai pagrindinėje Lietuvos žiniasklaidoje
(Lietuvos rytas, Respublika, Lietuvos žinios, DELFI, Alfa ir kt.)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013 sausio 27 d. www.15min.lt „Sąskaitos už šildymą mažiausiai gąsdina Talino
gyventojus, labiausiai – Vilniaus“.
2013/1 "Mokslas ir technika" „Šalies šilumos ūkis modernėja ir tobulėja , kurį taip pat galite
rasti“
2013/1 (54) „Šiluminė technika“ „Metodika, kaip gyventojams atsiskaityti už namų
atnaujinimą ir šildymą“;
TV laidų apie ekologiją ir alternatyvius energijos šaltinius "Pradėk nuo savęs", rodytų per
"Lietuvos ryto" televiziją kiekvieną šeštadienį.
2013/ Nr. 1(14) „Europos ritmu“ „Norite taupyti pinigus už šilumą? Renovuokite namą“;
2013/ Nr. 1 (20) „Veiklos kryptys“ „Šilumininkai tikisi, kad namų renovacijai skirtos lėšos
nebeišskris sraigtasparniais“;
2013-02-28 „Lietuvos žinios“ „Renovacijai būtina: kaupimas, parama ir sankcijos“;
2013/02 „Statyk“ Specialisto komentaras rubrikoje „Modernizavimas“;
2013 Nr. 3 (33) „Elektros erdvės“ „Apie šilumą ir mokėjimus už šildymą“;
2013/10 „Mokslas ir technika“ „Protingai eksploatuojant šilumos ūkį galima gerokai
sumažinti sąnaudas;
2013-12-25 „Statyba ir architektūra“ ir „Delfi“ „Buvo pridaryta daug klaidų“;
Europos ritmu „Konservatorių palikimas vilniečiams – brangi šiluma“

LŠTA 15 m. jubiliejinis leidinys
2013 m. balandis

LŠTA 15 m. jubiliejinis leidinys
2013 m. balandis

• Leidinys skirtas Asociacijos ir jos narių
reprezentacijai, šilumos ūkio sektoriaus
pažangai ir privalumams atskleisti.
Leidinį sudaro šie pagrindiniai
skyriai:

Energetikų dienos minėjimo metu
(2013m. balandžio 19 d.) buvo
parodyta LŠTA užsakymu parengta
filmuota medžiaga, pavadinimu

„Pažangos metai“

Video filmą galite pamatyti internete
adresu:
http://www.youtube.com/watch?v=0Vo03ZP3FrQ
&feature=youtu.be
(anglų kalba filmuotos medžiagos įrašas
http://www.youtube.com/watch?v=a8uCTufeE-8&feature=youtu.be )
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Per 2013 metus LŠTA užsakymu atlikti mokslo-tiriamieji darbai

•

Individualaus reguliavimo pranašumas, įdiegus šilumos punktus
daugiaaukščio gyvenamojo namo butuoseIndividualaus reguliavimo
pranašumas, įdiegus šilumos punktus daugiaaukščio gyvenamojo namo
butuose
(Rengėjas: UAB "Terma Consult")

•

Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro
panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai
reikalingų Valstybės intervencijų pasiūlymai Biokuro potencialo Lietuvoje
įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės
naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų Valstybės
intervencijų pasiūlymai
(Rengėjas: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija,darbo vadovas Martynas
Nagevičius)

•

Biokuro energetinę kokybę įtakojantys faktoriai Biokuro energetinę kokybę
įtakojantys faktoriai
(Rengėjas VšĮ "Efektyvios energetikos centras")

LŠTA veiksmai 2013 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje
(išsiųsta beveik 40 raštų institucijoms) (1/3)
• 2013-01-02 LŠTA raštas Nr. 01 „DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO“ (dėl LR energetikos ministro įsakymo „dėl Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo projekto) LR Energetikos ministerijai; Kopija: LR Ūkio ministerijai; LR Aplinkos ministerijai; LR Teisingumo ministerijai;
Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos; Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai; Lietuvos
nacionalinei vartotojų federacijai; Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai; Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros
rūmams; Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai; Lietuvos savivaldybių asociacijai.
• 2013-02-15 LŠTA raštas Nr. 21 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PROJEKTO DERINIMO“ Valstybinei kainų
ir energetikos kontrolės komisijai.
• 2013-02-15 LŠTA raštas Nr. 22 „DĖL ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS IR
SĄLYGŲ APRAŠO PROJEKTO DERINIMO“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
• 2013-02-20 LŠTA raštas Nr. 25 „DĖL ES PARAMOS FINANSAVIMO SĄLYGŲ PAKEITIMO“ LR ūkio ministerijai; Kopija: LR
energetikos ministerijai.
• 2013-02-26 LŠTA raštas Nr. 28 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO IŠ SUSKYSITINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO
ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONĖMS PERSPKTYVOS APTARIMO“ AB „Klaipėdos nafta“ Generaliniam direktoriui Rokui Masiuliui.
• 2013-02-27 LŠTA raštas Nr. 30 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PROJEKTO DERINIMO“ Valstybinei kainų
ir energetikos kontrolės komisijai.
• 2013-02-28 LŠTA raštas Nr. 32 „DĖL ŠILUMOS TARYBOS SUDĖTIES ATNAUJINIMO“ LR energetikos ministerijai.
• 2013-03-07 LŠTA raštas Nr. 33 „DĖL GALIMYBĖS SUSIPAŽINTI SU DARBO GRUPĖS RENGIAMAIS PASIŪLYMAIS“
Lietuvos Respublikos Energetikos ministrui Jaroslav Neverovič.
• 2013-03-21 LŠTA raštas Nr. 35 „DĖL KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLIŲ
PROJEKTO“ LR energetikos ministerijai.
• 2013-03-26 LŠTA raštas Nr. 39 „DĖL ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS STATANČIŲ IR EKSPLOATUOJANČIŲ
DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO ĮGYVENDINIMO PRAKTIKOS“ LR energetikos ministerijai.
• 2013-04-09 LŠTA raštas Nr. 48 „DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMO,
PAKEITIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO“ LR aplinkos ministrui V.Mazuroniui.
• 2013-04-22 LŠTA raštas Nr. 54 „DĖL ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS STATANČIŲ IR EKSPLOATUOJANČIŲ
DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO“ LR energetikos ministerijai.
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• 2013-05-07 LŠTA raštas Nr. 63 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 29 STRAIPSNIO TAIKYMO PRAKTIKOS IR
PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDŲ“ Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui.
• 2013-05-09 LŠTA raštas Nr. 65 „DĖL LR APLINKOS MINISTRO 2013 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-244“ („Dėl išmetamų teršalų iš kurą
deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“) LR aplinkos ministerijai.
• 2013-06-10 LŠTA raštas Nr. 83 „DĖL BIOKURO NAUDOJIMO ŠILUMOS GAMYBAI PLĖTROS TEISINIO REGLAMENTAVIMO“ AB „SEB bankas“
Prezidento patarėjui Gitanui Nausėdai.
• 2013-06-14 LŠTA raštas Nr. 89 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO, LIETUVOS
RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ ĮSTATYMO 13 IR 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 13 IR 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO
ĮSTATYMO PROJEKTŲ“ LR energetikos ministerijai; Kopija: LR Vyriausybei, LR teisingumo ministerijai, LR ūkio ministerijai, LR aplinkos ministerijai, LR
žemės ūkio ministerijai, LR finansų ministerijai, LR konkurencijos tarybai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Lietuvos savivaldybių
asociacijai.
• 2013-06-21 LŠTA raštas Nr. 93 „DĖL ŠILUMOS ŪKIO PERTVARKOS“ LR Seimo Ekonomikos komitetui, LR Seimo Energetikos komisijai, LR Seimo
nariams; Kopija: LR Vyriausybei, LR Energetikos ministerijai.
• 2013-06-27 LŠTA raštas Nr. 95 „DĖL ŠILUMOS ŪKIO PERTVARKOS“ LR Seimo nariams.
• 2013-07-01 LŠTA raštas Nr. 96 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO
NR. XIIP-771“ LR energetikos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
• 2013-07-18 LŠTA raštas Nr. 103 „DĖL ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMŲ MODERNIZAVIMUI IR PLĖTRAI“ LR
energetikos ministerijai.

• 2013-07-22 LŠTA raštas Nr. 104 „DĖL PAPILDOMO ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS POREIKIO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMŲ MODERNIZAVIMUI
IR PLĖTRAI“ LR energetikos ministerijai, LR ūkio ministerijai.
• 2013-07-24 bendras Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ir Lietuvos
elektros energijos gamintojų asociacijos raštas Nr. 105 „DĖL PAPILDOMO LĖŠŲ SKYRIMO LVPA PRIEMONEI VP2-4.2-ŪM-02-K ŠILUMOS TIEKIMO
SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ Lietuvos Respublikos Vyriausybei; Kopija: LR energetikos ministerijai.
• 2013-08-01 bendras Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ir Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos raštas Nr.111 „DĖL INFORMACIJOS
PATEIKIMO“ LR Seimo laikinajai tyrimo komisijai (Dėl 2007 metų Nacionalinėje energetikos strategijoje suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatų
įvertinimo ir situacijos energetikos sektoriuje išsiaiškinimo)
• 2013-08-01 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr.112 „DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO“ (Informacija apie suskystintų dujų terminalo
įrengimą Lietuvos Respublikoje, jo finansavimą, eksploatavimą ir prekybos gamtinėmis dujomis principus). LR Seimo laikinajai tyrimo komisijai (Dėl 2007
metų Nacionalinėje energetikos strategijoje suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatų įvertinimo ir situacijos energetikos sektoriuje išsiaiškinimo).
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• 2013-08-28 LŠTA raštas Nr. 120 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI GAUTI PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINO
PRATĘSIMO“ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui.
•2013-09-05 LŠTA raštas Nr. 126 „DĖL RINKOS KAINOS APSKAIČIAVIMO“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolė komisijai.
•2013-09-18 LŠTA raštas Nr. 129 „DĖL NEATIDĖLIOTINŲ ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMŲ SPRENDIMO“ LR energetikos ministerijai,
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai; Kopija: LR Vyriausybei.
•2013-09-18 LŠTA raštas Nr. 130 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KAINOS NUO 2014 METŲ“ LR Vyriausybei, LR energetikos ministerijai,
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „LitGas“, AB „Lietuvos dujos“, UAB „Dujotekana“, AB
„Amber Grid“.
•2013-09-25 bendras Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ir Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos raštas Nr. 136 „DĖL
ELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMO IŠ KOGENERACINIŲ ELEKTRINIŲ SUPIRKIMO KAINOS NUSTATYMO METODIKOS
PAKEITIMO“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
•2013-09-27 LŠTA raštas Nr. 137 „DĖL REZERVINIO KURO ATSARGŲ SUDARYMO, TVARKYMO IR PANAUDOJIMO“ LR energetikos
ministerijai, Kopija: Valstybinei energetikos inspekcijai prie energetikos ministerijos.
•2013-09-30 LŠTA raštas Nr. 138 „DĖL MEDIENOS KURO PELENŲ TVARKYMO“ LR aplinkos ministerijai.
•2013-10-30 bendras Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ir Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos raštas Nr. 150 „DĖL VIAP
APIMTIES NUSTATYMO KOGENERACINĖMS ELEKTRINĖMS“ Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui.
•2013-12-06 LŠTA raštas Nr. 159 „DĖL REGULIAVIMO APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO PRAKTINIŲ
REKOMENDACIJŲ BEI APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO PRAKTINIO MODELIO ĮGYVENDINIMO“ Valstybinei
kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
•2013-12-23 LŠTA raštas Nr. 169 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS
DEPARTAMENTO KAINŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS 2013 M. GRUODŽIO 20 D. PAŽYMOS NR. O5-485“ Valstybinei kainų ir
energetikos kontrolės komisijai.
•2013-12-23 LŠTA raštas Nr. 170 „DĖL CIVITTOS RENGIAMOS NACIONALINĖS ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS
PROJEKTO“ LR energetikos ministerijai; Kopija: LR Vyriausybės kanceliarijai.
•2013-12-30 LŠTA raštas Nr. 174 „DĖL 2014-01-01 ĮSIGALIOSIANČIOS NAUJOS REDAKCIJOS ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO
METODIKOS TAIKYMO PRAKTIKOS“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

 Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa
2014 m. sausio 8 d. LR Energetikos ministerija pateikė derinimui LR Vyriausybės nutarimo “Dėl
Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2014-2020 metų programos patvirtinimo” projektą.
2014 m. sausio 17 d. LŠTA ir LEEGA pateikė bendras pastabas šiam projektui bei specialistų
parengtą naujos redakcijos Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos 2014-2020 metų
projektą

 Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos atnaujinimas
(Šilumos sektoriaus dalis)
2014 m. sausio 16 d. LR Vyriausybėje vykusio posėdžio metu buvo pristatyta Lietuvos
energetikos instituto atliekamo darbo „DIDELIO NAUDINGUMO TERMOFIKACIJOS PLĖTROS
IR CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS GALIMYBIŲ VERTINIMAS IR PASIŪLYMAI
NACIONALINEI ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMAI“ medžiaga.
Medžiaga išsiųsta įmonėms pastaboms iki sausio 24 d.

Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
svetainėje
www.lsta.lt
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Vilnius, centralizuotas šilumos tiekimas

Anglijos miestas, individualus šildymas
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