Centralizuoto šilumos ūkio sektorius
Atlikti darbai 2014 metais bei uždaviniai 2015 metams

Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas
2015 m. sausio 30 d.
Metinis LŠTA narių – šilumos tiekimo įmonių vadovų susitikimas 2014 metų nuveiktiems ir 2015 metų numatomiems
darbams aptarti
LŠTA, V. Gerulaičio g. 1, Vilnius

Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2013
Vidutinė metinė šilumos
~ 10000 GWh
gamyba Lietuvoje
Bendra instaliuota šilumos
~ 9920 MW
šaltinių šiluminė galia 2013 m.
2013 m. didžiausia
~ 3352 MW
pareikalauta apkrova šilumos
šaltiniuose
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LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2014 m.
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 šilumos tinklai”

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

8.
9.
10.

“Alytaus energija”
“Kelmės šiluma”
“Marijampolės šiluma”
(Marijampolė ir Kazlų Rūda)
“Palangos šiluma”
“Telšių šiluma”
“Vilkaviškio šiluma”
“Druskininkų šiluma”
“Biržų šiluma”

AB “Panevėžio energija”
•
•
•
•
•

5.
6.
7.

“Jurbarko šilumos tinklai”

UAB “Prienų energija” Prienai
UAB “Prienų energija” Trakai
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.)
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LŠTA šilumos tiekimo įmonės pagamina virš 99% centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje

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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Nepriklausomi šilumos gamintojai 2014 m.
(VKEKK duomenys)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

NŠG pavadinimas
UAB „Pramonės energija“
UAB „Technology projects“
UAB „Aliejaus investicijų projektai“
UAB „GECO Kaunas“
UAB „Lorizon Energy“
UAB Kauno termofikacijos elektrinė
UAB „Pramonės energija“
UAB „Aldec General“
UAB „Oneks Invest“
UAB „ENG“
UAB „Ekoresursai“
UAB „Pramonės energija“
UAB „Izobara“
AB „Klaipėdos baldai“
UAB „Fortum Klaipėda“
UAB „Baltijos elektrinių investicijos“
UAB „Geoterma“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klar Glass Lietuva“*
UAB „EKO TERMO“
UAB „Kurana“
UAB „ENG“
UAB „Roalsa“
AB „Lifosa“
AB „Simega“
UAB „Energijos parkas“
UAB „Fonas“
UAB „Plungės bioenergija“
AB „Lietuvos energijos gamyba“
UAB „Autoidėja“
UAB „Visagino linija“
UAB „Matuizų plytinė“
UAB „GA Joniškis“
UAB „Bio zona“

Šilumos tiekimo sistema
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.
Garliavos m.
Domeikavos m.
Klaipėdos m
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos LEZ
Panevėžio m.
Pasvalio m.
Pasvalio m.
Pasvalio m.
Prienų r.
Kėdainių m.
Kupiškio m.
Kairių mstl.
Alytaus m.
Plungės m.
Elektrėnų/Vievio miestų
Elektrėnų/Vievio miestų
Visagino m.
Matuizų kaimo
Joniškio m.
Telšių r.

Šilumos tiekėjas
UAB „Vilniaus energija“
UAB „Vilniaus energija“
UAB „Vilniaus energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
UAB „Miesto energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Panevėžio energija“
UAB „Prienų energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Šiaulių energija“
UAB „Litesko“ fil. „Alytaus energija“
UAB „Plungės šilumos tinklai“
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
VĮ „Visagino energija“
UAB „Varėnos šiluma“
UAB „Fortum Joniškis“
UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“

Kainodara
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
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Nepriklausomi šilumos gamintojai 2013 m. į CŠT tinklą patiekė apie 1996 GWh šilumos (23 proc. bendrai į tinklą patiektos šilumos)

2014 m. įvyko 53 darbo grupių susitikimai šilumos ūkio įstatymo poįstatyminiams
aktams ir kitiems svarbiems klausimams aptarti, kurių metų buvo išanalizuota
per 600 naujų teisės aktų, jų projektų versijų, teikiamų pastabų pasiūlymų
paketų

Nuo 2002 m. jau įvyko 568 susitikimai
•Į

susitikimus kiekvieną penktadienį kviečiama apie 30 darbo grupės narių atstovų ir
energetikos ekspertų iš valstybės institucijų, vartotojų organizacijų, giminingų
asociacijų, mokslo įstaigų ,LŠTA įmonių atstovai ir kt.
• Posėdžių protokolai patalpinti LŠTA interneto svetainėje www.lsta.lt
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2014 metais nuolat kiekvieną pirmadienį buvo
organizuojami energetikos ekspertų susitikimai

LŠTA patalpose toliau vyko energetikos sektoriaus
ekspertų susitikimai, kurių bendras pagrindinis
tikslas - aptarti ir išskirti prioritetines šilumos ūkio
sektoriaus problemas, kurias bendromis
pastangomis su šilumos įmonių specialistais, mokslo
institucijų ekspertais, valstybinių organizacijų
atstovais būtų galima išspręsti.
Nuo 2014 m. susitikimai organizuojami per
videokonferencijas. Viso per 2014 m. įvyko 52
susitikimai, kuriuose buvo svarstyta per 150
klausimų.

Šiuo metu asociaciją bei jos narius įvairiais šilumos ūkio klausimais
konsultuoja virš 50 energetikos ekspertų susibūrusių į Lietuvos
energijos konsultantų asociaciją. Šilumos ūkyje jie atlieka įvairius
mokslinius tiriamuosius darbus, galimybių studijas, rengia verslo
planus, specialiuosius šilumos ūkio planus, padeda įmonėms teikti
paraiškas ES struktūrinėm lėšom gauti ir atlieka detalius
projektavimo darbus.
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Lietuvos mokslininkų atliktos studijos ataskaitos apie šilumos ūkio
modernizavimą bei pervedant nuo iškastinio prie vietinio biokuro
įgyvendinant ES direktyvų nuostatas

2013 m. 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

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

Lietuvoje biokuro
potencialas (2,2 mln.
t.n.e.) yra kur kas
didesnis nei
numatomas poreikis
(1,48 mln .t.n.e) 20202025 m.
Taigi, biokuro tikrai
UŽTEKS!

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 metinis 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

2013 m. siekė : 308 000 t.n.e.

467 000

202 200

1 480 200

LRV, EM, FM, VKEKK ir LŠTA užsakymu atliktos
studijos, mokslo tiriamieji darbai per 2014 m.
1) Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos atnaujinimas
LR Vyriausybės užsakymu 2014 m. atliktas mokslo-tiriamasis darbas „Lietuvos energetikos sektoriaus perspektyvinės plėtros
analizė, atsižvelgiant į ES strategines iniciatyvas energetikos srityje“ (Rengėjas: Lietuvos energetikos institutas)
2) Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2014-2020 m. programa (NŠŪPP)
LR energetikos ministerijos užsakymu 2014 m. pradžioje atliktas tyrimas „Lietuvos centralizuoto šilumos ūkio ir atsinaujinančių
išteklių energetikos sektorių analizė bei ateities perspektyvos vertinimas įgyvendinant energetikos sektoriaus plėtros
kryptys“ (Rengėjas: UAB „Civitta“)
LR energetikos ministerijos užsakymu 2014 m. pabaigoje atliktas “NŠŪPP strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)“
(Rengėjas: UAB „Tesinigi energetikos sprendimai“.
3) Vilniaus ir Kauno miestų CŠT ūkio modernizavimo projektų pripažinimas valstybei svarbiais ekonominiais projektais
LR finansų ministerijos 2014 m. atlikta galimybių studija „Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio
modernizavimo, įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines, projektų
pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“
4) Dėl šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų investicijų grąžos ir eksploatavimo sąnaudų (ne)padengimo (LR šilumos
ūkio įstatymo nuostatų pakeitimai nuo 2011 m. lapkričio 1 d.)
Valstybinio audito 2014 m. ataskaita „Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra“ (Rengėjas: LR Valstybės kontrolė)
5) ES Struktūrinė parama 2014-2020 m.
LR finansų ministerijos užsakymu 2014 m. atlikta „Viešosios infrastruktūros finansinių instrumentų ex-ante vertinimo ataskaita“
(Rengėjas: Centrinė projektų valdymo agentūra ir Viešųjų investicijų plėtros agentūra)
6) LR Energetikos ministerijos užsakymu 2014 m. pradžioje atlikta studija “Didelio naudingumo kogeneracijos plėtros 2014-2021
m. galimybių vertinimas” (Rengėjas: UAB „Civitta“).
7) LR Energetikos ministerijos užsakymu 2014 m. pabaigoje parengta “Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros
(NAEIP) iki 2020 m. programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita (Rengėjas: UAB „TAEM
Urbanistai”).

LRV, EM, FM, VKEKK ir LŠTA užsakymu atliktos
studijos, mokslo tiriamieji darbai per 2014 m.
8) Šilumos paskirstymo taisyklių projektas
VKEKK užsakymu 2013 m. atlikta studija „ Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių bei šilumos
paskirstymo metodų analizė ir tobulinimas “ (Rengėjas: UAB „Ekotermija“)
9) Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado projektas
VKEKK užsakymu 2014 m. pradžioje atlikta studija „ Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių bei
šilumos paskirstymo metodų analizė ir tobulinimas “ (Rengėjas: GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai ir Ea Energy Analyses)
10) Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodikos projektas
VKEKK užsakymu 2013-2014 m. atlikta studija „ Technologinių šilumos energijos nuostolių normavimo šilumos kainodaros tikslais
analizė “ (Rengėjas: UAB „Ekotermija“)
11) ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą (5, 7, 9, 10, 14
straipsnių įgyvendinimas)
•
LŠTA užsakymu 2014 m. atlikta studija „2012/12/ES Direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo nuostatų įgyvendinimas
mažiausiomis sąnaudomis centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje“. (Rengėjas: Dr. Romanas Savickas)
•
EM užsakymu 2013 m. atlikta studija „Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos 2012/27/ES direktyvos
kontekste, sudarymas“. (Rengėjas: UAB “COWI Lietuva”)
12) Apyvartiniai taršos leidimai 2013-2020 m. planas (elektrai)
LŠTA užsakymu 2014 m. atlikta studija „ „Nacionalinio investicijų plano, pagal kurį diegiamos investicijos į energetikos sektoriaus
infrastruktūros tobulinimą ir aplinkai palankias technologijas 2013-2020 m. laikotarpiui, 2013 m. įgyvendintų investicijų
metinės ataskaitos parengimas“ (Rengėjas: UAB „Cowi Lietuva")
13) Dvinarės šilumos kainos taikymas
LŠTA užsakymu 2014 m. pabaigoje atlikta analizė „Dėl dvinarių šilumos kainų taikymo Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo
ūkyje“ (Rengėjas: Lietuvos energijos konsultantų asociacija)

Per 2014 m. priimti 252 teisės aktai, susiję su šilumos ūkiu
Nr.

Teisės akto pavadinimas

Patvirtinta

Paskelbta

1

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2014-01-14 LR aplinkos ministro
1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
įsakymas Nr. D1-32

TAR2014-01-21, Identifikacinis
kodas 2014-00382

2

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-810 „Dėl pramoninių ir komunalinių atliekų
2014-01-23 LR aplinkos ministro
biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią
įsakymas Nr. D1-59
dalį, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

TAR 2014-01-23, Identifikacinis
kodas 2014-00431

3

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl viešai skelbiamos
2014-01-27 VKEKK Nr. O3-27
informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ korektūros klaidos ištaisymo

TAR 2014-01-27, Identifikacinis
kodas 2014-00527

4

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 2014-01-27 LR ūkio ir vidaus reikalų
80/121 ,,Dėl energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
ministrų įsakymas Nr. 4-56 /1V-29

TAR 2014-01-28, Identifikacinis
kodas 2014-00637

5

Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d.
2014-01-30 Priešgaisrinės apsaugos
įsakymo Nr. 1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų
ir gelbėjimo departamento
valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų
direktoriaus įsakymas Nr. 1- 37
centrą, patvirtinimo“ pakeitimo

TAR 2014-01-31, Identifikacinis
kodas 2014-00847

6

Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas 2014-01-15 d. Aplinkos apsaugos
naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms agentūros direktoriaus įsakymas Nr.
įmonėms kontrolinio klausimyno patvirtinimo
AV-22

TAR 2014-02-05, Identifikacinis
kodas 2014-01075

7

Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų šilumos ir karšto vandens gamybai kontrolinio klausimyno patvirtinimo

2014-01-15 Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus įsakymas Nr.
AV-21

TAR 2014-02-05, Identifikacinis
kodas 2014-01077

8

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr.D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2014-02-05 LR aplinkos ministro
1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo
įsakymas Nr. D1-109

TAR 2014-02-06, Identifikacinis
kodas 2014-01149

9

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatos patvirtinimo

2014-02-07. LR aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-118

TAR 2014-02-10, Identifikacinis
kodas 2014-01330

<...>
245
246
247

<...>
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti
energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir
sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

<...>
2014-12-30 LR energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-333
2014-12-30 LR energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-334
2014-12-30 LR energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-343

<...>
Identifikacinis kodas 2014-21331
Identifikacinis kodas 2014-21339
Identifikacinis kodas 2014-21338
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Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „Dėl Informacijos, susijusios su 2014-12-30 LR energetikos ministro
energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
įsakymas Nr. 1-342

Identifikacinis kodas 2014-21336
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Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir 2014-12-30 LR energetikos ministro
vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. 1-339

Identifikacinis kodas 2014-21344
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Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl Energijos iš atsinaujinančių išteklių 2014-12-30 LR energetikos ministro
gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
įsakymas Nr. 1-346

Identifikacinis kodas 2014-21341
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Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1-52 „Dėl Informacijos apie vartotojams
parduodamų naftos produktų kainas teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl kompensacijos už rezervinę galią
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

2014-12-30 LR energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-338
2014-12-30 LR energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-336

Identifikacinis kodas 2014-21346
Identifikacinis kodas 2014-21353

ES direktyvų įgyvendinimas ir nuostatų
perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Direktyva 2009/28/EB „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją" Lietuvai
nustatytas teisiškai privalomą tikslas, kad 2020 m. atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalis
bendrajame energijos suvartojime sudarytų ne mažiau kaip 23 proc.
Direktyva 2009/29/EB „Nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą",
ES valstybės įpareigotos 20 proc. sumažinti anglies dvideginio dujų išmetimus nei buvo 2005 m.
Pagrindinis būdas to siekti - tai atsinaujinančių energijos išteklių plėtra energetikoje;
Patvirtintas ATL 2013-2020 m. planas (šilumai ir elektrai)
Direktyva 2010/31/ES „Dėl pastatų energinio naudingumo". Iki 2020 m. energetinis efektyvumas
ES turi padidėti 20 procentų, t.y. numatyta, kad nuo 2020 m. pabaigos visi naujai pastatyti gyvenamieji
pastatai Europos Sąjungoje turės būti energetiškai efektyvūs
Direktyva 2010/75/ES „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)“. Vėliausiai TIPK
direktyvos reikalavimai turi būti įgyvendinti iki 2022 metų. Didžiosios elektrinės Vilniuje, Kaune ir
Mažeikiuose privalės reikalavimus įgyvendinti ne vėliau kaip 2016 m., nes joms jau buvo atidėtas
taršos reikalavimų įdiegimo terminas. 2015 m. pradžioje Sivilijoje bus baigtas rengti informacinis
dokumentas apie geriausiai prieinamus gamybos būdus/technologijas, skirtas dideliems kurą
deginantiems įrenginiams (pirmoji versija buvo išleista 2006 m).
Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (straipsniai 5, 7, 9, 10, 14):
iki š.m. birželio mėn. direktyvos nuostatų įgyvendinimas turėjo būti perkeltas į LR teisės aktus ir
pateikta EK, tačiau iki dabar nė vienas teisės aktas neparengtas. 2014 m. vasaros pabaigoje
Energetikos ministerija suformavo darbo grupę.
Direktyvos projektas dėl išmetamųjų teršalų ribinių verčių kurą deginantiems 1-50 MW
galingumo įrenginiams.
2015 m. pirmoje pusėje Europos Parlamentas patvirtins savo poziciją dėl Direktyvos nuostatų.
Prasidės diskusijos, derybos su Europos Parlamentu.

2014 m. renginiai, konferencijos, seminarai
2014-01-16 Lietuvos energetikos institutas organizavo seminarą - diskusiją "Biokuro plėtros
perspektyva Lietuvoje – nauda ir grėsmės".
2014-01-24 LŠTA vyko metinis asociacijos narių susitikimas 2013 metų nuveiktiems ir 2014
metų numatomiems darbams aptarti.
2014-01-28 Suomijos nacionalinės šilumos tiekimo programos organizuota pažintinė išvyka
„SUOMIJOS ŠILDYMO TINKLŲ SAFARI“
2014-01-31 Tradicinė kasmetinė Respublikinė konferencija “Šilumos energetika ir
technologijos-2014”, KTU
2014-02-14 Kasmetinė racionalaus energijos vartojimo konferencija „ENERGETINIO
EFEKTYVUMO SPRENDIMAI - kelias verslo konkurencingumui“
2014-02-20 Diskusija dėl ES klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų 2020-2030 metais
2014-02-20 Lietuvos energetikos instituto organizuota vieša diskusija, skirta aptarti šilumos
ir elektros sektorių raidos alternatyvas, siūlomus centralizuoto šilumos tiekimo sistemų
funkcionavimo ir ES paramos skirstymo principus ir kitus tyrimų rezultatus.
2014-03-05 VKEKK seminaras „Neteisminis skundų ir ginčų nagrinėjimą energetikos
sektoriuje“
2014-03-06 LIETUVOS EKONOMIKOS KONFERENCIJA 2014
2014-03-27 AB „Kauno energija“ organizavo viešą diskusiją „Nacionaliniai šilumos ūkio
sektoriaus ypatumai, vertinant praktinį patyrimą bei prognozes“, Kaune (KTU)
2014-04-10 LŠTA dalyvavo 1-oje statybos ir interjero parodoje SUPERNAMAI, Vilniuje
2014-04-10 Lietuvos mokslų akademija, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas ir
Energetikos ekonomikos asociacija surengė konferenciją “LIETUVOS ENERGETIKA: AR
SUBALANSUOSIME EKONOMIKĄ, POLITIKĄ IR APLINKOSAUGĄ?”
2014-04-11 VGTU 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo „Mokslas - Lietuvos
ateitis“ teminė konferencija PASTATŲ INŽINERINĖS SISTEMOS
2014-04-17 Vieša paskaita MRU ,,Europos Sąjungos finansinė parama Lietuvos energetikos
sektoriui“ , Vilniuje
2014-04-25 Lietuvos ENERGETIKŲ DIENOS minėjimas

2014 m. renginiai, konferencijos, seminarai

2014-04-28 Euroheat & Power kasmetinė konferencija „60 metų istorijos apie
šilumą ir vėsinimą (60 years of Hot and Cool stories)“, kurios metu buvo
paminėta šios tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto
vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos
Euroheat & Power 60-ies veiklos metų jubiliejus, Briuselyje.
2014-05-08 9-oji tarptautinė konferencija "Elektros ir valdymo technologijos",
Kaune (KTU)
2014-05-08 UAB "Mano būstas" organizavo konferenciją "Efektyvus energetinių
resursų valdymas "ateities iššūkiai”
2014-05-12 Europos Biomasės Asociacijos (AEBIOM) konferencija „European
Bioenergy Conference“
2014-05-22 9-oji tarptautinė konferencija „APLINKOS INŽINERIJA“
2014-05-29 Lietuvos energetikos institutas organizavo 11-ąją doktorantų ir
jaunųjų mokslininkų konferenciją „Jaunoji energetika 2014“, Kaune
2014-06-27 AB „Klaipėdos energija“ paminėjo 85-ių metų veiklos jubiliejų
2014-08-28 Tarptautinė konferencija "Centralizuoto šilumos tiekimo dienos" ir
tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir
kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos
Euroheat&Power direktorių tarybos susirinkimas, Helsinkyje
2014-09-04 Seminaras – diskusija „Atsinaujinančius energijos išteklius
naudojančių elektrinių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo iki 2030
m. galimybių studijos pristatymas“ , Vilniuje“.

2014 m. renginiai, konferencijos, seminarai
2014-09-11 Danfoss seminaras - Naujo “Techninio žinyno šildymo sistemų modernizavimui”
pristatymas
2014-09-12 UAB „Gandras Energoefektas“ 25-ių metų jubiliejus
2014-09-25 Lietuvos mokslų akademijoje vyko seminaras – diskusija „KOKIOMIS SĄLYGOMIS
NAUJOS TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS GALĖS KONKURUOTI ATVIROJE BALTIJOS REGIONO
ELEKTROS RINKOJE“, Vilniuje
2014-10-01 Estijos ambasada organizavo apskrito stalo diskusiją: "Lietuvos energetinis saugumas:
realijos ir iššūkiai", Vilniuje
2014-10-16 6-oji Lietuvos energetikos konferenciją 2014, Vilniuje
2014-10-30 Seminaras – diskusija „SAULĖS ENERGETIKOS PLĖTRA EUROPOS SĄJUNGOJE IR
ATSIVERIANČIOS GALIMYBĖS LIETUVOJE“ “.
2014-10-30 UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos“ kartu su Lietuvos energetikos institutu
organizavo verslo ir mokslo forumą, kurio pagrindinė tema "Inovacijų ir mokslinių tyrimų bei
eksperimentinės plėtros rezultatų diegimas - NEP proveržio garantas
2014-11-04 Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA pristatė tarptautinę biomasės
energetikos konferenciją „Tarptautinė biomasės energetikos konferencija 2014. Technologijos.
Tendencijos. Sprendimai“!
2014-11-04 Lietuvos energetikos institutas organizuotas Seminaras „Saulės energijos panaudojimas
CŠT sistemose
2014-11-05 Europos miestų sąjungos asamblėja „Eurocities 2014“
Vilniaus m. Interaktyvus Faktinio Energijos Vartojimo žemėlapis Miunchene įvykusioje Europos
miestų sąjungos asamblėjoje „Eurocities 2014" projektas buvo paskelbtas geriausiu inovacijos
energetikoje kategorijoje.
2014-11-20 BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMAS 2014. LAISVĖ RINKAI!
2014-11-21 UAB "Mažeikių šilumos tinklai" paminėjo savo veiklos 40-ies metų jubiliejų.
2014-11-27 Seminaras - diskusija: „ŠIUOLAIKINĖS ENERGETIKOS PANORAMA: NAUJI TIKSLAI, NAUJI
IŠŠŪKIAI“.

LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2014 m.

• Žurnalo “Šiluminė technika” leidyba

• Dalyvavimas diskusinės Žinių radijo
rengiamose laidose
• Išplatinti straipsniai pagrindinėje žiniasklaidoje:
2014 m. vasario 10 d. www.delfi.lt V. Stasiūnas. Kodėl su elektros ir dujų ūkiu nesusitvarkanti valstybė gviešiasi šilumos?;
2014 Nr. 3 (36) „Elektros erdvės“ „Biokuro naudojimas Lietuvos šilumos ūkyje. Nauda ir ateitis“;
2014 m. balandžio 10 d. www.lrytas.lt V. Stasiūnas: „Kodėl šilumos ūkis įkvepia politikus melui?“;
2014/4 „Mokslas ir technika“ „Už šildymą galima mokėti mažiau“;
2014 m. balandžio 24 d. Respublikos dienraščio skiltis „Pastogė“ „Šilumos taupymas be didelių investicijų – įmanomas“;
2014 m. rugsėjo 23 d. www.delfi.lt V. Stasiūnas. Biokuro birža – lyg pažinčių svetainė su išankstiniais įpareigojimais;
2014/10 „Mokslas ir technika“ „Lietuvos šilumos ūkyje – biokuro ir modernizavimo kryptis“;
2014/9 „Statyba ir architektūra“ „Iššūkis – priimti teisingą sprendimą“;
2014/12 „Statyba ir architektūra“ „Kitais metais šilumos tiekimo įmonių laukia daug iššūkių“;

• LŠTA prisidėjo prie šių leidinių rengimo:
- „Šilumos gamyba deginant kurą“ Leidinio autoriai - prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis ir
Dr. Valdas Lukoševičius.
- “Lietuvos energetika” V tomas
- UAB „Trys žvaigždutės“ rengiamo „Lietuvos energetikos leidinių katalogo“
18

LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2014 m.

• LŠTA šilumos tiekimo įmonių
techninių-ekonominių rodiklių
apžvalga.

• LEI parengė kasmetinį Lietuvos
energetikos ūkio statistinių rodiklių
leidinį
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LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2014 m.
LŠTA atstovauja Lietuvos šilumos ūkio sektorių Europos Sąjungos erdvėje, kadangi nuo 2001 m.
yra Euroheat&Power (tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, šaldymo ir kombinuotos
šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija) pilnateise narė, o nuo 2007 m. Europos
Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos EFIEES narė.

Pastoviai palaikomas bendradarbiavimas su Europos šalių organizacijomis ir aktyviai dalyvaujama
integracijos procesuose, bendruose tarptautiniuose projektuose. Teikiami duomenys užsienio
ekspertams apie dominančią Lietuvos šilumos ūkio padėtį.
Asociacija gautą užsienio informaciją platina elektroniniu paštu 6 gavėjų paketais, t.y. LR Seimo nariams,
savivaldybėms, LŠTA nariams, giminingoms organizacijoms bei žiniasklaidai (viso apie 2000 adresatų).

LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2014 m.
•

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

•

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

Visą minėtą informaciją, susijusią su šilumos ūkio sektoriaus veikla, LŠTA vienu metu siunčia elektroniniu
paštu 6 gavėjų paketais, t.y. LR Seimo nariams, savivaldybėms, LŠTA nariams, giminingoms
21
organizacijoms bei žiniasklaidai (viso apie 2000 adresatų).

Parodos SUPERNAMAI metu (2014 m. balandžio
10 d.) buvo rodoma filmuota medžiaga, apie
šilumos ūkio padėtį, įmonių įgyvendinamus šilumos
gamybos šaltinių ir šilumos tiekimo tinklų
modernizavimo projektus, bei centralizuoto
šilumos tiekimo privalumus

Parodai buvo paruošta dalomoji
medžiaga
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Šilumos tiekimo įmonių (LŠTA narių)
pelno/nuostolio dinamika 1996-2013 m.
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Šilumos vartotojų augimo dinamika
2001-2013 m.
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Šiluma centralizuotai tiekiama šilumos tinklais,
kurių šiuo metu bendras ilgis siekia 2880 km
(įskaitant nebalansinius tinklus)

Per nepriklausomybės laikotarpį (1991-2013 m.) iš viso
buvo įrengta naujų ir senų pakeistų naujais
vamzdynais apie 620 km, t.y. ~22,3 %

km

Šilumos tinklų ilgiai atskirose ŠT įmonėse (su
nebalansiniais tinklais)
Iš viso: 2880 km

Šilumos perdavimo nuostolių pokytis
atskirose CŠT bendrovėse 2000-2013 m.

Finansinė parama CŠT tinklų modernizavimui
(2004-2013)
2007-2013 m.
ES
struktūrinė
parama
(iki 2015 m.)

• Priemonės VP2-4.2-ŪM-02-K "Šilumos tiekimo sistemos
modernizavimas ir plėtra“ (skirta parama viso 232 mln. Lt)
• Viso atnaujinta apie 1000 km sutartinio ilgio vamzdynų
(skaičiuojant sutartiniais (100 mm) skersmens viengubais
vamzdžiais), kas sudaro apie 12 proc. viso CŠT vamzdynų ilgio
(8330 km)

2014-2020
m. ES
struktūrinė
parama

• 4.3 prioriteto 4.3.2 uždavinys „Padidinti energijos vartojimo
efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“.
• CŠT perdavimo tinklų modernizavimas (planuojama 240

mln. Lt. paramos)
• Planuojama pakeisti apie 600 km sutartinio ilgio vamzdynų
kas sudaro apie 7-8 proc. viso CŠT vamzdynų ilgio (8330 km)
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ŠT įmonių planuojami tinklų modernizavimo projektai (per 20152020 m.) gavus paramą iš 2014-2020 m. ES Struktūrinių fondų
Įmonės pavadinimas
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Litesko"
AB "Panevėžio energija"
AB„Šiaulių energija“
AB „Kauno energija“
AB "Klaipėdos energija"
AB "Jonavos šilumos tinklai"
UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
UAB "Utenos šilumos tinklai"
UAB"Radviliškio šiluma"
UAB "Šilutės šilumos tinklai"
UAB "Varėnos šiluma"
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"
UAB „Kaišiadorių šiluma“
UAB "Lazdių šiluma"
UAB "Anykščių šiluma"
UAB "Birštono šiluma"
UAB "Molėtų šiluma"
UAB ,,Plungės šilumos tinklai"
UAB Raseinių šilumos tinklai
UAB "Šakių šilumos tinklai"
UAB"Šalčininkų šilumos tinklai"
UAB "Fortum Švenčionių energija"
UAB "Pakruojo šiluma"
VĮ "Visagino energija"
VšĮ Velžio komunalinis ūkis
UAB ,,Skuodo šiluma"
IŠ VISO:
t.sk. ES 2014-2020 m. parama (jei
paramos intensyvumas 60 proc.)

Bendra projektų suma
Lt be PVM
11.150.000
13.085.000
73.214.000
51.186.102
116.745.000
25.345.000
5.114.124
7.917.960
5.565.000
13.100.000
7.900.244
12.300.000
3.801.000
7.071.500
900.000
1.900.000
2.500.000
2.650.000
1.183.000
2.200.000
200.000
5.000.000
2.000.000
1.300.000
16.940.820
2.080.000
3.105.000
395.453.750
237.272.250

Planuojamas
pakeisti vamzdynų
ilgis
km*
18,63
15,32
113,93
83,11
203,59
59,52
10,04
13,39
12,10
12,90
11,79
14,20
4,89
16,55
1,64
2,80
8,00
8,00
2,60
1,80
0,70
4,36
2,00
2,15
28,60
7,00
2,74
662,36

ŠT įmonių baigti ir įgyvendinami tinklų modernizavimo projektai (per
2014- 2015 m.) gavus paramą iš 2017-2013 m. ES Struktūrinių fondų
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Įmonės pavadinimas
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
AB "Kauno energija"
AB "Kauno energija"

9

AB "Kauno energija"

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AB "Kauno energija"
AB "Kauno energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"

25

AB "Šiaulių energija"

26

AB "Šiaulių energija"

27

AB "Šiaulių energija"

28

AB "Šiaulių energija"

29

UAB "LITESKO"

30

UAB "LITESKO"

Projekto pavadinimas
Vilniaus miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92125 iki ŠK 92121 ir nuo ŠK 92126-12 modernizavimas
Vilniaus miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-08222 iki ŠK-91230 modernizavimas
Pašilaičių ir Fabijoniškių rajonų žiedinio tinklo rekonstrukcija
Šilumos tiekimo trasų su bitumoperlitine izoliacija modernizavimas nuo ŠK-08324, ŠK-08329, ŠK-07110
Šilumos tiekimo trasų modernizavimas nuo ŠK-91302/08 iki ŠK-91304
Šilumos tiekimo trasų modernizavimas nuo ŠK-91322 iki ŠK-91324-20
Kauno m. integruoto tinklo magistralės 5T modernizavimas
Kauno m. integruoto tinklo magistralės 6Ž modernizavimas
Kauno m. 1Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 1Ž-7 ir 1Ž-8 bei tarp šilumos kamerų 1Ž-10 ir 1Ž-12
Chemijos g.
Kauno m. 3Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 3Ž-9 ir 3Ž-9-5‘ A. Baranausko g.
Kauno m. 4Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 4Ž-10 ir 4Ž-15 Taikos pr.
Klaipėdos miesto šiaurinės dalies magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija
Klaipėdos miesto šilumos tinklų magistralės „6P“ rekonstrukcija
Klaipėdos miesto pietinės dalies magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija
Šilumos tinklų rekonstravimas Gargždų mieste
Klaipėdos miesto šilumos tinklų magistralės "6P" rekonstravimas nuo kameros 6P-10 iki Joniškės gatvės
Klaipėdos miesto Paupių gyvenvietės šilumos tinklų rekonstravimas ir naujų šilumos tinklų statyba
"Šilumos trasų rekonstrukcija Kėdainiuose"
"Šilumos trasų rekonstrukcija Panevėžyje"
"Šilumos trasų rekonstrukcija Pasvalyje"
"Šilumos trasų rekonstravimas Kupiškyje"
"Šilumos trasų rekonstravimas Panevėžyje"
"Šilumos trasų rekonstravimas Kėdainiuose"
"Šilumos trasų rekonstravimas Rokiškyje"
Šilumos tiekimo magistralės nuo ŠK2121 iki ŠK2130, Garažų – Statybininkų - V. Grinkevičiaus g., Šiauliuose,
rekonstravimas
Šilumos tiekimo tinklų nuo šilumos kameros Nr. 1203 iki šilumos kameros Nr.1303 Elnio g., Šiauliuose, rekonstravimas
Šilumos tiekimo magistralės rekonstravimas nuo šilumos kameros Nr. 2110-7/5-5 iki šilumos kameros Nr. 2110-7/5A
Tilžės g. kvartale, Šiauliuose
Šilumos tiekimo magistralės rekonstravimas nuo šilumos kameros Nr. 2130 iki šilumos kameros Nr. 2135 ir šilumos
kameros Nr. 2110-7/5-5 V. Grinkevičiaus, Gardino g. kvartale, Šiauliuose
UAB "Litesko" Biržų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo
patikimumą ir saugumą
UAB Litesko Kelmės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo
patikimumą ir saugumą

ŠT įmonių baigti ir įgyvendinami tinklų modernizavimo projektai (per
2014- 2015 m.) gavus paramą iš 2017-2013 m. ES Struktūrinių fondų
Nr.
31
32
33
34
35
36
37
38

Įmonės pavadinimas
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
AB "Jonavos šilumos tinklai"
UAB "Mažeikių šilumos tinklai"

39

UAB "Utenos šilumos tinklai"

40

UAB "Utenos šilumos tinklai"

41
42
43

UAB "Birštono šiluma"
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

44

UAB "Fortum Joniškio energija"

45

UAB "Fortum Švenčionių energija"

46
47
48
49
50
51
52
53
54

UAB "Kaišiadorių šiluma"
UAB "Nemenčinės komunalininkas"
UAB "Pakruojo šiluma"
UAB "Radviliškio šiluma"
UAB "Radviliškio šiluma"
UAB "Raseinių šilumos tinklai"
UAB "Skuodo šiluma"
UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"
UAB "Šilutės šilumos tinklai"
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UAB "Širvintų šiluma"

56
57
58
59
60

UAB "Varėnos šiluma"
UAB Tauragės šilumos tinklai
VĮ "Visagino energija"
VĮ "Visagino energija"
VšĮ Velžio komunalinis ūkis

Projekto pavadinimas
Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 5V-11 iki ŠK 1V-2A ir nuo ŠK 4V-3A iki ŠK 4V-5
Alytaus šilumos tinklų rekonstrukcija
Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo nuo kameros 1M-16 iki kameros 1M-16A rekonstrukcija
Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija
Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcija ir statyba
Druskininkų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo nuo kameros 4V-3 iki kameros 4V-3A rekonstrukcija
"3 K magistralės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija"
Kvartalinių šilumos tinklų rekonstrukcija Mažeikių mieste
Garotiekio nuo Utenos RK iki AB "Švyturys - Utenos Alus" Pramonės g. 12 ir šilumos tiekimo tinklų ruožo link "Saulės"
gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcija
Boilerinės Nr.12 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus
rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcija
UAB „Birštono šiluma“ centralizuoto šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas
Vievio centralizuoto šilumos tiekimo sistemos rekonstrukcija
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Elektrėnų mieste
UAB "Fortum Joniškio energija" centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos
tiekimo patikimumą ir saugumą
UAB "Fortum Švenčionių energija" centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos
tiekimo patikimumą ir saugumą
„Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste"
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija Nemenčinės mieste ir Bezdonių miestelyje
Pakruojo miesto šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcija II etapas
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ II etapas
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ I etapas
Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas
„Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Skuodo mieste“
Šalčininkų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas
Šilumos tiekimo tinklų renovacijos Šilutės mieste III etapas
„Širvintų miesto susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant naujausias
technologijas“
Šilumos tiekimo tinklų renovacijos Varėnos mieste III etapas
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Tauragės mieste
VĮ "Visagino energija" šilumos tiekimo tinklų modernizavimas
VĮ "Visagino energija" šilumos tinklų atnaujinimas
Panevėžio rajono Upytės kaimo centralizuotų šilumos tinklų modernizavimas

Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose, %
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AEI dali bendrame kuro balanse šilumos
gamybai (2000-2020)
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Šilumos punktai Lietuvoje
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~8179 vnt. jų atnaujinimo
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Šilumos punktų skaičius Lietuvoje

Iš jų automatizuoti

Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos
punktų nuosavybės forma
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Šilumos tiekimo įmonės nuosavybė

Šilumos vartotojų nuosavybė

Šilumos tiekimo įmonės investavo apie 350 mln.
automatinių šilumos punktų įrengimą

lt. į

ŠT įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda
vartotojams
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Biokuro panaudojimas šilumos gamybai CŠT
sektoriuje
1996

Kasmetinis sutaupymas dėl
geresnės vamzdynų kokybės

~360 mln. Lt

Kasmetinis sutaupymas dėl
efektyvesnės šilumos gamybos

~130 mln. Lt

2011
2013

Kasmetinis sutaupymas dėl
pigesnio kuro naudojimo

~300 mln. Lt

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

~ 280 mln. Lt
VISO: kasmet vartotojai sutaupo
360+130+300+280 = 1070 mln. Lt
2013 m. šilumos vartotojai už šilumą sumokėjo – apie 1,87 mlrd. Lt.
Jeigu nebūtų įmonių investicijų į sąnaudų mažinimą, vartotojai būtų sumokėję – apie 2,94 mlrd. Lt, šilumos kaina siektų apie
39 ct/kWh be PVM (2013 m. vidutinė kaina buvo 25 ct/kWh be PVM)
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Viso investicijos 1996-2013
•

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

2013 apie 184 mln. LTL
2012 apie 199 mln. LTL
2011 apie 324 mln. LTL
2010 apie 222 mln. LTL
2009 apie 148 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 2013 m. į
šilumos gamybos šaltinius ir trasas
investuota apie 2,44 mlrd. Lt.
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2007-2013 m. finansinė parama
Šilumos ūkio sektoriui

2014-2020 m. ES struktūrinė parama
Šilumos ūkio sektoriui

Iš viso CŠT sektoriui skirta 484 mln. Lt paramos,
t.sk. 440 mln.Lt ES SF parama

Iš viso CŠT sektoriui planuojama skirti 1,29 mlrd.
Lt paramos

2007-2013 m. ES SF:
• 230 mln. Lt CŠT tinklams
• 206 mln. Lt biokuro katilams
ir biokogeneracijai
• 4 mln. Lt efektyvumui
(ekonomaizeriai)
Projektai bus baigti
įgyvendinti iki 2015-12-31 d

t.sk. 1,05 mlrd Lt.:
Biokogeneracijai ir
biokatilinėms

7 mln. Lt
37 mln. Lt

440 mln. Lt

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa (20102013)
Klimato kaitos specialiosioji programa lėšos (2011-2013)
2007-2013 m. ES struktūrinė parama

2007-2013 m. ES SF Biokuro katilai ir biokogeneracija:
• Iki 2013 m. pabaigos baigta projektų už 110 mln. Lt paramos ,
• per 2014/2015 m. bus įgyvendinti projektai kuriems skirta 96 mln.
Lt paramos

t.sk. 0,05 mlrd
biokuro logistikai;
senų biokuro
katilų keitimas

Kasmet augant biokuro vartojimui, centralizuotas
šilumos tiekimas tampa vis „žalesnis“

 Biokuro panaudojimas Lietuvos šilumos energetikoje prasidėjo
1988 m. pastačius 6 MW galios biokuro katilą Biržuose,
 1994 m. įrengtas 4 MW galios katilas Molėtuose.
 Dar 2006 metais „Vilniaus energija“ iniciatyva ir lėšomis Vilniaus 2ojoje elektrinėje sumontuotas 43 MW šiluminės ir 17 MW
elektrinės galios biokuro katilas, kuris iki šiol išlieka didžiausias
Lietuvoje.
 Tokios didelės biokogeneracinės jėgainės atsiradimas reikalavo iš
esmės naujai sukurti biokuro gamybos, logistikos, kokybės
užtikrinimo infrastruktūrą, kuri iki tol apsiribodavo malkų krosnims
ir židiniams ruošimu.
 Tai davė esminį postūmį biokuro industrijos sukūrimui, šalyje
atsirado nauja pramonės šaka – biokuro gamintojai ir tiekėjai.

Šilumos tiekimo įmonių ESAMI biokuro katilų (katilinėse ir kogeneracinėse
elektrinėse) galingumai 2015 m. sausio 29 d.

Nepriklausomų šilumos gamintojų ESAMI biokuro katilų (katilinėse ir
kogeneracinėse elektrinėse) galingumai 2015 m. sausio 29 d.

Šilumos tiekimo įmonių STATOMI biokuro katilų (katilinėse ir kogeneracinėse
elektrinėse) galingumai (iki 2015 m. spalio)

Nepriklausomų šilumos gamintojų STATOMI biokuro katilų (katilinėse ir
kogeneracinėse elektrinėse) galingumai (iki 2015 m. pabaigos)

Augant biokuro vartojimui - šilumos ūkio
sektorius tampa vis žalesnis

Valstybės mastu vykdomas šilumos ūkio perėjimas prie vietinio biokuro leido užtikrinti,
kad pradėjus eksploatuoti naujus šilumos gamybos įrenginius jau 2015 metų spalį 30
šilumos tiekimo bendrovių visą šilumą gamins iš biokuro, 10 įmonių kūrens 80-90 proc.
ir 5 įmonės – 40-50 proc. biokuro.

Šilumos tiekimo įmonių PLANUOJAMI biokuro katilų (katilinėse ir
kogeneracinėse elektrinėse) galingumai (2016-2020)

Nepriklausomų šilumos gamintojų PLANUOJAMI biokuro katilų
(katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse) galingumai (2016-2020)

Augant biokuro vartojimui - šilumos ūkio
sektorius tampa vis žalesnis
Maksimalus tinklų galios poreikis žiemą 3500 MW

Vidutinis tinklų galios poreikis žiemą 1900

MW

Vidutinis tinklų
galios poreikis
vasarą 400 MW

Jeigu bus įgyvendinti visi šiuo metu planuojami projektai 2020 metų pabaigoje biokuro katilų
suminė šiluminė galia pasieks apie 2743 MW ir tai viršys bazinį šilumos apkrovimą (1900 MW)
žiemos metu

Biokuro ir gamtinių dujų vartojimo prognozės
šilumos gamybai CŠT sektoriuje
Situacija
šiandien

*- vertintas suskystintų gamtinių dujų terminalo mokestis, jo infrastruktūros, ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms
padengti, kuris įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d. ir galiojo iki 2013 m. gruodžio 31 d. (V.Ž. 2012 Nr. 126-6375). Naujasis terminalo
mokestis siekė 47,00 Lt/tne be PVM;
**- Vidutinė biokuro kaina bus patikslinta artimiausiu metu;
Duomenų šaltinis: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija

Lietuvoje biokuro dedamoji šilumos savikainos struktūroje ir
viena mažiausių Europoje

Europoje:

5,2 Eur
ct/kWh

Lietuvoje:

1,8 Eur
ct/kWh
Daugiausia naudojama biokuro rūšis šilumos gamybai:
• Europoje - medienos granulės (dažniausiai importuojama)
• Lietuvoje - skiedros, pjuvenos (šalia esantis kuras)

Biokuro ir gamtinių dujų kainų skirtumas
2012-2014
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Biokuro kaina išlieka apie 3 kartus mažesnė nei importuojamų
gamtinių dujų

ŠILUMOS KAINŲ SKIRTUMAS, NAUDOJANT BIOKURĄ
IR GAMTINES DUJAS, 2014 M.
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Pagrindinis kuras šilumos gamyboje biokuras

Centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina
skirtingais šildymo sezonais Lietuvoje
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ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Šilutės šilumos tinklai”

• 2014 m. rugpjūčio mėn. Šilutėje
oficialiai pradėjo veikti 10 MW
galios biokuro vandens šildymo
katilas
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ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Prienų energija” Trakų raj
•

2014 m. liepos 24 d. Trakų rajone šilumą
tiekianti UAB "Prienų energija" oficialiai
atidarė naują 6 MW šiluminės galios biokuro
katilinę Lentvario mieste
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ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Pakruojo šiluma”
•

2014 m. liepos 8 d. UAB "Pakruojo
šiluma" atidarė rekonstruotą rajoninę
katilinę (4 MW biokuro katilas ir 1,02
MW kond. ekonomaizeris)
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ŠT įmonių 2015 m. igyvendintų projektų akimirkos
AB “Šiaulių energija”
•

2015 m. sausio 16 d. rekonstruota AB
"Šiaulių energija“ Pietinė katilinė,
įrengiant 2 po 10 MW galios biokuro
katilinę ir 6,4 MW kond. ekonomaizerį
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ŠT įmonių 2015 m. įgyvendintų projektų akimirkos
AB “Kauno energija” ir AB “Klaipėdos energija”
2015 m. sausio 20 d. AB „Kauno energija“ į Kauno miesto
integruotą tinklą paleido bandymams net 62 MW naujų
biokuro galių:
– rekonstruotoje „Inkaro“ katilinėje pastatyti 2 po 8 MW
galios VŠK su 4 MW galios kond. ekonomaizeriu.
– Petrašiūnų elektrinėje pastatyti 2 po 12 MW galios VŠK
su 6 MW galios kond. ekonomaizeriu.
– „Šilko“ katilinėje 8 MW galios katilą su 4 MW galios
kond. ekonomaizeriu.

2015 m. sausio 23 d. AB “Klaipėdos energija”
pagrindinėje uostamiesčio katilinėje sumontavo du
biokuro katilus (16 MW suminės galios) ir 3,8 MW
galios dūmų kond. ekonomaizerį.
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Didžiausią
šilumos taupymo potencialą valdo
Table of contents
vartotojai

!!!
Šaltinis: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
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Šaltinis:Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Mokėjimai už šilumą skirtingų kategorijų
daugiabučiuose
Šilumos suvartojimas per
mėnesį daugiabučių namų ir
kitų pastatų šildymui priklauso
nuo tų pastatų būklės ir
šildymo bei karšto vandens
sistemų priežiūros kokybės

PLANUOJAMI didelės apimties projektai šilumos ūkio sektoriuje
(2016-2020)
LR Vyriausybės 2014-05-28 d. nutarimas Nr. 486 “DĖL VILNIAUS IR KAUNO MIESTŲ CENTRALIZUOTO ŠILUMOS
TIEKIMO ŪKIO MODERNIZAVIMO ĮRENGIANT VIETINIUS IR ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS
NAUDOJANČIAS KOGENERACINES ELEKTRINES PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIAIS EKONOMINIAIS
PROJEKTAIS”

Nr.

Projekto
vykdytojas

Projektas

CŠT
sistema

Projekto Instal. Instal.
pabaiga šil. galia el. galia

metai

Investicijų
dydis

t.sk. ES SF
parama

MWš

MWe

mln. Lt

mln.Lt

2

UAB
"Lietuvos
energija"

Atliekomis ir biokuru
kūrenamų kogeneracinių
Vilniaus m.
iki 2020
elektrinių kompleksas Vilniuje integruota
m.
(LR Vyriausybės 2014-05-28 d.
s tinklas
nutarimas Nr. 486)

274

145

1187

593,5
(50 proc)

3

UAB
"Lietuvos
energija"

Atliekomis ir biokuru
kūrenamų kogeneracinių
elektrinių kompleksas Kaune
(LR Vyriausybės 2014-05-28 d.
nutarimas Nr. 486)

134

41

687

343,5
(50 proc.)

Kauno m.
integruota
s tinklas

iki 2020
m.

Galima sutaupyti beveik 1 mlrd. Lt
Rodikliai

Atliekų ir
biokuro
kogeneracija*

Atliekų VŠK

Biokuro VŠK

Viso atliekų ir
biokuro VŠK

Šiluminė galia Kaunas, MW

74

74

60

134

Šiluminė galia Vilnius, MW

224

74

150

224

Investicijos Kaunas, mln Lt

687

383

60

443

Investicijos Vilnius, mln Lt

1122

383

150

533

Viso investicijos, mln Lt

1809

766

224

976

0

1033

1585

833 mln.Lt

Investicijų sutaupymai, mln Lt

 Kogeneracijos ir vystant atliekų ir biokuro VŠK projektus
sprendžiama šilumos sektoriaus problemos ir sutaupoma 833
mln Lt investicijų;
 Sutaupytos investicijos gali būti nukreipiamos į ES vartojimo
efektyvumo didinimo direktyvos 2012/27/ES įgyvendinimą,
didesnę AEI plėtrą ir t.t.
* Pagal Finansų ministerijos galimybių studiją “Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuotos šilumos tiekimo ūkio modernizavimo, įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius,
naudojančia kogeneracines elektrines, projektų pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu”

UŽ 833 mln. Lt išsprendžiamos
problemos daugiabučiuose
 Vidaus šildymo sistemos subalansavimas;
 Karšto vandens sistemos subalansavimas;
 Termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų įrengimas
 Individualios šilumos apskaitos kiekvienam butui
įrengimas (šilumos kiekio dalikliai);
 Išmanioji (Smart metering) vienalaikio rodmenų
nuskaitymo iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių
butuose apskaita (pagal 2012/27/ES Efektyvumo direktyvos
reikalavimus).

UŽ 833 mln. Lt išsprendžiamos
problemos daugiabučiuose
• Didesnė dalis Lietuvos gyventojų bute šildymą reguliuojasi patys;
• Suvartojamos šilumos kiekis bute gali sumažėti iki 30 %, o mokėjimas
tipiniam 3 k. butui sumažėtų ~100 Lt/mėn.;
• Karšto vandens skaidri apskaita (gyventojai nemoka už kaimynų
nedeklaruotą vandenį);
• Sumažėja socialinės problemos;
• Pasiekiami 2012/27/ES Efektyvumo direktyvos tikslai;
Darbus bute specialistai atlieka per vieną dieną!!! Sienos ir
grindys išlieka nepažeistos

Taupykite jau dabar, dar iki nutardami renovuoti visą namą!

• kasmet išanalizuojama

per 600 naujų teisės

aktų, jų projektų versijų, teikiamų pastabų pasiūlymų
paketų
• kasmet priimama per 250 teisės aktų
• nuolat vyksta bendradarbiavimas su valstybės valdymo ir
mokslo institucijomis, organizuojami susitikimai, posėdžiai,
darbo grupės, seminarai, konferencijos....
....tačiau

šilumos ūkio problemos kaupiasi, kai kurios
išlieka įsisenėjusios ir nesprendžiamos !!!

Pagrindiniai probleminiai šilumos ūkio klausimai, kurie
NEIŠSPRENDŽIAMI jau keletą metų
1. Dėl šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų investicijų grąžos ir eksploatavimo sąnaudų (ne)padengimo;
2. Karšto vandens problematika:
• 2-ojo karšto vandens būdo teisino reglamentavimo neapibrėžtumas;
• Sąnaudų nepadengimas dėl nepaskirstyto karšto vandens;
• Karto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacija) VKEKK nustatyti normatyvai neatitinka realių šilumos
sąnaudų dėl netvarkingų daugiabučių namų vidaus kv. sistemų
3. Dėl medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo ribojimo civilinėje inžinerijoje.
4. Dėl VIAP kvotų ir kainų mažinimo – nepadengiamos pastoviosios sąnaudos šilumos tiekimo įmonėms dėl
neapibrėžtumo elektros kainodaroje.
5. Dėl teisės aktų nuostatų tarpusavio nesuderinamumo:
•
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatos neatitinka ŠŪĮ;
•
LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo
paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatos neatitinka LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo;
•
Techniniuose teisės aktuose reikalavimai pasenę ir keistini dėl šilumos ūkio sektoriuje naudojamų pažangių
technologijų;
•
Ir t.t.

NAUJI 2014 m. iškelti bet iki šiol NEIŠSPRĘSTI šilumos ūkio
probleminiai klausimai
6. Dėl šilumos gamybai naudojamo kuro pirkimo tvarkos reglamentavimo:
• nustatyti privalomi įpareigojimai energijos gamintojams privalomai pirkti
proporcingą dalį SGD terminalo dujų iš paskirtojo tiekėjo;
• šilumos tiekimo įmonių šilumos vartotojų permokos už gamtines dujas ribotas
susigrąžinimas iš bendrovės UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ;
• Naujas reikalavimas šilumos tiekėjams energijos išteklių biržoje biokuro kiekio dalį
įsigyti: nuo 2015 m. – ne mažiau 50 proc., nuo 2016 m. – ne mažiau kaip 100 proc.
7. ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, nuostatų perkėlimas į
Lietuvos teisinę sistemą (5, 7, 9, 10, 14 straipsnių įgyvendinimas);
8. Dėl VKEKK rengiamo Šilumos paskirstymo taisyklių projekto, keisiančio galiojančius
Šilumos paskirstymo metodus;
9. Dėl Asociacijos veikos finansavimo, VKEKK nutarimu Nr. O3-73 uždraudus pripažinti
šilumos tiekimo įnašus Asociacijai pagrįstomis sąnaudomis;

PAPILDOMI uždaviniai 2015 metams

10. Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos atnaujinimas
11. Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa
12. Vilniaus ir Kauno miestų CŠT ūkio modernizavimo projektai:
• Būtina koreguoti būsimų elektrinių statybos planus (perinvestavimo grėsmė, investicijos į elektrą iš
atliekų tapo nerentabilios)

13. 2014-2020 m. struktūrinė parama
14. Dvinarė šilumos kaina
15. Šilumos kainos pastoviosios dalies didinimas:
•
•

ES paramos dalis investicijoms neįskaičiuojama į reguliuojamą turtą, todėl įmonės nesukaupia
amortizacinių lėšų biokuro katilinių remontui.
Būtina didinti CŠT sektoriaus darbuotojų darbo užmokestį, suvienodinant su elektros, dujų sektoriais.

16. Rezervinių ir perteklinių galių nustatymas
17. Studija „Biokuro pelenų panaudojimo galimybės“

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

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

