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Centralizuoto šilumos ūkio padėtis ir 

ekspertų atlikti darbai 2015 m. bei uždaviniai 

2016 metams 
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37-asis Euroheat&Power Europos šilumininkų  kongresas Taline 

CŠT plėtra  - 
prioritetinė kryptis 
Europos Sąjungoje 



Biokuro katilas:3 MW +0,8 MW (vasara) 

Tinklo ilgis 3,6 km 

 

CŠT diegimas 

nedideliame 

Vienos 

priemiestyje 



 

CŠT diegimas 

nedideliame 

Vienos 

priemiestyje 

Biokuro katilas:3 MW +0,8 MW (vasara) 

Tinklo ilgis 3,6 km 



CŠT diegimas 

nedideliame Vienos 

priemiestyje 

Prie CŠT tinklo  prijungti 75 pastatai (įsk. 

vienuolyną, mokyklą, darželį ir kt. esamus 

individualius namus) 



Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių 
įrengtais požeminiais tinklais šiluma tiekiama 

vartotojams 
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Kauno m. šilumos tiekimo schema 

Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių 
įrengtais požeminiais tinklais šiluma tiekiama 

vartotojams 



Vilniaus miestas iš televizijos bokšto  

2010 m. sausio 25 d. (CŠT šildymas be kaminų) 

Lauko oro temp. - apie -19 °C 

 



Vilniaus miestas 2010 m. sausio 25 d. 

(individualus šildymas) 

Lauko oro temp. - apie -19 °C 

 



Vilniaus miestas 2010 m. sausio 25 d. 

(individualus šildymas) 

Lauko oro temp. - apie -19 °C 

 



Vilniaus miestas (Šnipiškės) 

2016 m. sausio 7 d. 

Lauko oro temp. -20 C 



Vilniaus miestas (Šnipiškės) 

2016 m. sausio 7 d. 

Lauko oro temp. -20 C 



 

1) CŠT plėtra, prijungiant naujus ir buvusius vartotojus 

2) Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos 

atnaujinimo projekte numatytas Trečiojo energetikos 

paketo principų įgyvendinimo šilumos ūkyje analizė  

3) Dėl planuojamos prekybos šiluma biržoje modelio  

4) Dvinarės kainos privalomas taikymas CŠT sektoriuje  

5) Rezervinių šilumos gamybos galių, pripažįstamų 

būtinomis nustatant šilumos kainas, ir galimai perteklinių 

galių nustatymo teisinis reglamentavimas 

6) ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo 

efektyvumo, nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisinę 

sistemą (5, 7, 9, 10, 11, 14 straipsnių įgyvendinimas) 

7) Nepradėta įsisavinti 2014-2020 m. ES struktūrinė parama  

8) VKEKK šilumos paskirstymo metodai bei jų rengimo ir 

taikymo taisyklių pakeitimo projektai 

 

 

LŠTA  nuomone 2016 metams prioritetinės mokslo 
tiriamųjų ir ekspertinių analitinių darbų temos: 
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Lietuva, 2004 Švedija, 2004 

Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai 
palyginimas Lietuvoje ir Švedijoje, 2004 



Lietuva, 2014 Švedija, 2013 

Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai 
palyginimas Lietuvoje ir Švedijoje, 2014 

Gamtinės 
dujos 
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Mazutas 
2% 
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49% 

Kitas kuras 
2% 
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dujos; 6% 
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Biokuras ir 
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70% 
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Atliekinė 
šiluma; 6% 

Anglis; 5% 

Durpės; 3% 



Centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina 
skirtingais šildymo sezonais Lietuvoje   

(Eur su PVM) 

Per 2015 m. CŠT sektoriuje pastatyta apie 250 MW šiluminės galios naujų biokatilų – tai leis 

dar labiau sumažinti brangių gamtinių dujų vartojimą ir užtikrinti mažesnes šilumos kainas 

miestuose.  







Šilumos kainos  
2015 m. gruodžio mėn., ct/kWh su PVM 
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Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje  
1996-2014 m.  
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    Santykinį šilumos nuostolių padidėjimą 2014 m. lėmė apie 6 % šilumos vartojimo sumažėjimas (dėl klimatinių 

sąlygų ir šilumos taupymo priemonių), palyginti su šilumos nuostolių sumažinimu (dėl efektyvesnės šilumos 

izoliacijos dalyje vamzdynų įrengimo), įgyvendinus šilumos tiekimo įmonių patvirtintas investicines programas. 

Technologiniai nuostoliai 2013 m. siekė 1418 GWh, 2014 m. - 1400 GWh. 
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Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose, % 



Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje 
(1997-2020) 
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ŠT įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda vartotojams 

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

~ 82 mln. Eur 

VISO: kasmet vartotojai sutaupo 
104+38+86+82 = 310 mln. Eur  

2014 m. šilumos vartotojai už šilumą sumokėjo – apie 460 mln. Eur. 
Jeigu nebūtų įmonių investicijų į sąnaudų mažinimą, vartotojai būtų sumokėję – apie 770 mln. Eur, šilumos kaina siektų  apie 

11 eur ct/kWh be PVM (2014 m. vidutinė kaina buvo 6,5 eur ct/kWh be PVM) 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
geresnės vamzdynų kokybės  

~104 mln. Eur 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
efektyvesnės šilumos gamybos  

~38 mln. Eur 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
pigesnio kuro naudojimo  

~86 mln. Eur 



• 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 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 pramoninkų konfederacija 
• Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija 

LKATA 
 

LŠTA savo kasdieninėje veikloje bendradarbiauja su atstovais iš 

valstybinių ir vyriausybinių įstaigų, savivaldybių, giminingų 

asociacijų, vartotojų organizacijų, mokslo ir mokymo įstaigų, 

konsultacinių bendrovių 

MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS 
• Lietuvos energetikos institutas 

• Kauno technologijos universitetas  

• Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

• VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras 

• Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

 

VARTOTOJŲ ORGANIZACIJOS 
• 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 “Ekotermija” 

• UAB “COWI Lietuva” 

• UAB “Terma Consult” 

• UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ 

• Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai 

• SPES, Vilniaus advokatų kontora  

• GLIMSTEDT advokatų kontora 
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2015 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 2015 m. susitikimai organizuojami per 

videokonferencijas. Viso per 2015 m. įvyko 53 

susitikimai, kuriuose buvo svarstyta per 150 

klausimų. 
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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. 



LŠTA užsakymu 2015 metais energetikos  
ekspertų atlikti darbai 
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• Studija "VIAP lėšas gaunančių iškastinį kurą deginančių elektrinių 

gaminamos elektros energijos supirkimo tvarkos pakeitimo pasiūlymas“ 

(Rengėjas: Martynas Nagevičius)  

• Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus 2014 metų raidos 

analitinė apžvalga 

(Rengėjas: dr. Valdas Lukoševičius)  

• Analitinė 37-ojo Euroheat&Power kongreso pranešimų apžvalga ir 

straipsnis leidiniui 

Rengėjas: dr. Valdas Lukoševičius)  

• Analitinė - konsultacinė pažyma "Dėl nedidelės galios biokuro 

kogeneracijos skatinimo tikslinimo  

(Rengėjas: Donatas Jasas)  

• Tyrimas "Rezervinio kuro ir įrenginių poreikio CŠT sistemoms 

technologinis ir ekonominis įvertinimas"  

(Rengėjas: UAB "Ekotermija")  

• Studija “Daugiabučio gyvenamojo namo vidaus šilumos, karšto ir 

geriamojo vandens tiekimo, apskaitos, esant įvairiems šildymo ir karšto 

vandens sistemų tipams, vaizdinės medžiagos parengimas 

(Rengėjas: Romanas Savickas)  

 

http://savitarna.lsta.lt/prisijungimas
http://savitarna.lsta.lt/prisijungimas


Lietuvos mokslininkų atliktos studijos ataskaitos apie šilumos ūkio 

modernizavimą bei pervedant nuo iškastinio prie vietinio biokuro 

įgyvendinant ES direktyvų nuostatas 



• 2015-01-12 Energetikos ekspertų pasitarimas 2015 m. šilumos ūkio sektoriaus 
uždaviniams aptarti  

• 2015-01-16 Oficialiai pradėjo veikti AB "Šiaulių energija“ Pietinė katilinė  
• 2015-01-23 LR Seimo Konstitucijos salėje vyko konferencija "Šilumos ir 

energetikos ūkio pertvarka" 
• 2015-01-23 AB „Klaipėdos energija“ baigė biokuro katilų įrengimo darbus 

pagrindinėje uostamiesčio katilinėje  
• 2015-01-29 Konferencija „Šilumos energetika ir technologijos-2015“  
• 2015-01-29 Seminaras – diskusija „LIETUVOS ENERGETINIŲ SISTEMŲ 

KIBERNETINIS SAUGUMAS“ 
• 2015-01-29 Diskusija šilumos ūkio klausimais  
• 2015-01-30 METINIS LŠTA NARIŲ – ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ VADOVŲ 

SUSITIKIMAS 2014 METŲ NUVEIKTIEMS IR 2015 METŲ NUMATOMIEMS 
DARBAMS APTARTI 

• 2015-02-12 Seminaras „Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūra. Aktualūs klausimai. Problematika“ 

• 2015-02-26 Lietuvos Ekonomikos konferencija 2015  
• 2015-03-06 LŠTA šilumos tiekimo įmonių vadovų susitikimas su energetikos 

viceministru Vidmantu Macevičiumi  
• 2015-03-13 LR Seime vyko DIALOGAS Energetikos klausimais  
• 2015-03-18 LR Seimo Energetikos komisijos posėdis „Dėl šilumos tiekimo įmonių 

kuro pirkimo nuo 2015 m. sausio 1 d.“  
• 2015-03-26 Seminaras – diskusija „Lietuvos energetinis saugumas: visada aktualu. 

Studijos „Lietuvos energetinis saugumas. Metinė ataskaita 2013–2014“ 
pristatymas.“ 

• 2015-04-16 Lietuvos ENERGETIKŲ DIENOS minėjimas  
 
 
 

2015 m. renginiai, konferencijos, seminarai 



• 2015-04-22 22-oji tarptautinė statybų ir remonto paroda RESTA 2015  
• 2015-04-27 37-asis Euroheat & Power kongresas Taline  
• 2015-04-30 Seminaras – diskusija: „Diskusija apie atnaujinamą Lietuvos 

energetikos strategiją. I-oji dalis – Šilumos ūkio raida“  
• 2015-05-21 Susitikimas-ekskursija KTU Santakos slėnyje 
• 2015-05-27 12-oji KASMETINĖ TARPTAUTINĖ DOKTORANTŲ IR JAUNŲJŲ 

MOKSLININKŲ KONFERENCIJA „JAUNOJI ENERGETIKA 2015“  
• 2015-05-27 Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų XXI-asis 

suvažiavimas  
• 2015-05-29 Europos informacijos biure vyko diskusija apie suskystintų 

gamtinių dujų ir energetikos saugumą Europos ir Baltijos regione  
• 2015-06-11 Seminaras „Biokuro katilinių eksploatacija ir priežiūra“  
• 2015-06-12 Jubiliejinės XX - osios Lietuvos pramonės šeimų sporto žaidynės  
• 2015-06-15 Tarptautinė konferencija „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS 

GALIMYBĖS LIETUVOJE IR EUROPOJE“  
• 2015-06-18 LR energetikos ministerijoje vyko pasitarimas su LR energetikos 

ministru Vidmantu Macevičiumi dėl 2012/27/ES direktyvos dėl energijos 
vartojimo efektyvumo nuostatų įgyvendinimo 

• 2015-06-18 VKEKK pasitarimas dėl šilumos kainų skaičiavimo metodikos 
pakeitimų ir šilumos supirkimo organizavimo galimų pokyčių 

• 2015-06-22 Nordborgo mieste (Danijoje) įmonės Danfoss centrinėje 
būstinėje vyko Euroheat&Power (Tarptautinės centralizuoto šilumos 
tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros 
energijos gamybos asociacijos) direktorių tarybos susirinkimas  

2015 m. renginiai, konferencijos, seminarai 



2015 m. renginiai, konferencijos, seminarai 

• 2015-06-23 Tarptautinė konferencija „Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
elektros energetikos sektoriuje reglamentavimas: problemos ir galimybės“ 

• 2015-06-25 Seminaras–diskusija: „Diskusija apie atnaujinamą Lietuvos 
energetikos strategiją. III-oji dalis – Gamtinės dujos Lietuvos energetikoje: 
mažėjanti paklausa, padidėjusi pasiūla, brangstanti infrastruktūra. Galimi 
sprendimai“ 

• 2015-07-15 LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdis „Atsinaujinančių energijos 
išteklių prioritetai atnaujinamoje Nacionalinėje energetikos strategijoje“ 

• 2015-08-20 Rezultatų aptarimo renginys įmonėje UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 
• 2015-08-27 AB „Panevėžio energija“ baigė modernizuoti Rokiškio miesto 

biokuro katilinę  
• 2015-09-01 Vilkaviškyje oficialiai darbą pradėjo jau antrasis biokuro katilas  
• 2015-09-10 AB „Šiaulių energija“, Kuršėnų šilumos tinklų rekonstruotos katilinės 

atidarymas  
• 2015-09-28 LR Seimo nario Kęstučio Daukšio iniciatyva rengiama konferencija-

diskusija „STRATEGINIAI PASIRINKIMAI LIETUVOS ENERGETIKOJE: LŪKESČIAI IR 
GALIMYBĖS“ 

• 2015-09-29 Danijos Ambasados Lietuvoje, Danijos šilumos tinklų tarybos ir 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos organizuotas nemokamas seminaras – 
kontaktų mugė „Šilumos ūkio aktualijos ir technologinės naujovės Lietuvoje ir 
Danijoje“ 

• 2015-10-01 Tarptautinė biokuro konferencija „Biokuro plėtros iššūkiai šilumos 
sektoriuje“  

• 2015-10-08 2015 m. spalio 8 d. UAB „Litesko“ atidarė antrąjį biokuro katilą 
Druskininkuose  

• 2015-10-09 Viešųjų pirkimų tarnyba organizavo rudens seminarus kuro įsigijimo 
klausimais (kai taikomas LRV nutarimas dėl energijos išteklių įsigijimo).  

• 2015-10-15 7-oji Lietuvos energetikos konferencija  
 



2015 m. renginiai, konferencijos, seminarai 

• 2015-10-16 UAB „Anykščių šiluma“ naujos biokuro atidarymas 
• 2015-10-23 UAB „Ekopartneris“ sėkmingai įgyvendino projektą „Biokurą 

naudojančių energijos gamybos įrenginių statyba Kaune“. 
• 2015-10-29 Seminaras – diskusija: „Biokuras Lietuvos energetikoje: kur plėtros 

ribos“  
• 2015-11-06 Marijampolės biomasės jėgainės startas  
• 2015-11-10 Investicinis verslo forumas Kijeve energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančios energijos klausimais  
• 2015-11-12 Seminaras „Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES. 

Nauji reikalavimai kurą deginantiems įrenginiams" 
• 2015-11-20 UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ įgyvendintas projektas „Mažeikių 

katilinės rekonstravimas, keičiant du susidėvėjusius garo ir vandens šildymo 
katilus į du naujus po 8 MW nominalios galios vandens šildymo biokuro katilus“ 

• 2015-11-24 BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMAS 2015 LŪŽIS ENERGETIKOS 
RINKOJE  

• 2015-11-25 7-oji Baltijos energetikos konferencija 2015 
• 2015-11-26 Seminaras – diskusija „Pastatų atnaujinimas: energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas ir atsinaujinančių šaltinių panaudojimo galimybės“  
• 2015-11-26 UAB „Tauragės šilumos tinklai“ paminėjo bendrovės 50-ies metų 

jubiliejų  
• 2015-11-26 Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos 

EFIEES Tarybos ir narių susitikimas Paryžiuje  
• 2015-12-04 Seminaras-diskusija „Oro taršos mažinimo strategija. Europos 

Parlamento pozicija“  
• 2015-12-17 oficialiai baigtas įgyvendinti UAB „Šalčininkų šilumos 

tinklai“investicinis projektas „Biokuro katilinės įrenginių ir kuro sandėlio statyba 
Šalčininkų mieste”.  

• 2015-12-17 Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas paminėjo 
reikšmingą įvykį - elektros jungčių „LitPol Link“ ir „NordBalt“ įjungimą.  



Biokuro katilų suminė instaliuota šilumos galia tiekiama į CŠT 
sistemą/tinklą (2016 m. sausio 11 d.) 

Šiuo metu  CŠT sektoriuje veikia apie 1530 MW šiluminės galios biokuro katilų ir beveik  siekia bazinį šilumos 

apkrovimą (1700 MW) žiemos metu. 

CŠT įmonės 

šaltiniai

Nepriklausomi šilumos 

gamintojai 
Viso

MW MW MW
1 "Vilniaus energija" 74,7 105,4 180,1

2 "Kauno energija" BENDRAS 87,2 146,5 233,7

Kauno miestas 71,0 138,5 209,5

Kauno rajonas 16,2 8,0 24,2

Jurbarko ŠT 0,0 0,0 0,0

3 "Klaipėdos energija" 22,3 121,6 143,9

4 AB "Panevėžio energija" BENDRAS 101,6 51,1 152,7

Panevėžio mieste ir rajone 32,0 32,0

Kėdainių mieste ir rajone: 5,5 5,5

Rokiškio mieste ir rajone: 40,0 40,0

Pasvalio mieste ir rajone: 3,0 20,5 23,5

Kupiškio mieste ir rajone: 5,6 30,6 36,2

Zarasų mieste ir rajone: 15,6 15,6

5 UAB "Litesko" BENDRAS 119,7 27,5 147,2

"Alytaus energija" (Litesko) 18,8 15,0 33,8

"Druskininkų šiluma" (Litesko) 27,0 27,0

"Marijampolės šiluma" (Litesko) 32,9 32,9

"Marijampolės šiluma" Kazlų Rūdoje 3,0 3,0 6,0

"Palangos šiluma" (Litesko) 8,3 8,3

"Kelmės šiluma"(Litesko) 6,2 6,2

"Biržų šiluma" (Litesko) 10,1 10,1

"Vilkaviškio šiluma" (Litesko) 8,4 8,4

"Telšių šiluma" (Litesko) 5,0 9,5 14,5

6 "Šiaulių energija" 67,2 0,8 68,0

7 "Mažeikių šilumos tinklai" 58,7 58,7

8 "Jonavos šilumos tinklai" 25,3 25,3

9 "Utenos šilumos tinklai" 39,2 39,2

10 "Akmenės energija“ 7,7 7,7

11 "Anykščių šiluma" 7,1 7,1

Nr. CŠT įmonė/miestas
CŠT įmonės 

šaltiniai

Nepriklausomi šilumos 

gamintojai 
Viso

MW MW MW
12 "Birštono šiluma" 4,0 4,0

13 "Elektrėnų komunalinis ūkis" 40,8 40,8

14 "Fortum Joniškio energija" 3,1 4,3 7,4

15 "Fortum Švenčionių energija" 8,5 8,5

16 "Ignalinos šilumos tinklai" 18,1 18,1

17 "Kaišiadorių šiluma" 12,6 12,6

18 "Komunalinių paslaugų centras" 2,0 2,0

19 "Lazdijų šiluma" 9,7 9,7

20 "Molėtų šiluma" 11,7 11,7

21 "Pakruojo šiluma" 7,3 7,3

22 "Plungės šilumos tinklai" 13,8 30,7 44,5

23 "Prienų energija" Prienų rajonas 2,1 2,1

24 "Prienų šilumos tinklai" 7,5 7,5

25 "Prienų energija" Trakai 8,5 8,5

26 "Radviliškio šiluma" 35,9 35,9

27 "Raseinių šilumos tinklai" 27,4 27,4

28 "Šakių šilumos tinklai" 10,1 1,0 11,1
29 "Šalčininkų šilumos tinklai" 11,3 11,3
30 "Šilalės šilumos tinklai" 12,5 12,5

31 "Šilutės šilumos tinklai" 32,9 32,9

32 "Širvintų šiluma" 10,1 10,1

33 "Tauragės šilumos tinklai" 31,6 31,6

34 "Varėnos šiluma" 24,2 2,0 26,2

35 "Visagino energija" 21,0 1,5 22,5

36 "Kretingos šilumos tinklai" 22,9 22,9

37 "Ukmergės šiluma" 7,8 7,8

38 "Skuodo šiluma" 10,4 10,4

39 "Trakų šilumos tinklai" 1,8 1,8

40 "Rietavo komunalinis ūkis" 3,6 3,6

41 "Kazlų Rūdos šilumos tinklai" 9,6 9,6

993 533 1526

Nr. CŠT įmonė/miestas

Viso:



2014-2020 m. ES struktūrinė parama  
Šilumos ūkio sektoriui 

   
Iš viso CŠT sektoriui planuojama skirti  apie 330 mln. Eur. 

paramos 

233 mln. Eur 
Priemonei 

"Kogeneracinių 
elektrinių 

modernizavimas ir 
plėtra" 

(Vilniaus/Kauno 
didieji projektai) 

12 mln. Eur 
Priemonei 

„Nedidelės galios 
biokuro 

kogeneracijos 
skatinimas“ 

69,5 mln. Eur 
Priemonei 

„Šilumos tiekimo 
tinklų 

modernizavimas ir 
plėtra“ 

(planuojamos 2 
atskiros 

priemonės: 
modernizavimui ir 

plėtrai) 

15 mln. Eur 
Priemonei 

“Iškastinį kurą 
naudojančių 

katilinių 
modernizavimas“,  
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ŠT įmonių 2015 m. įgyvendintų projektų akimirkos 

• 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 

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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2015 m. rugpjūčio 27 d. AB „Panevėžio 

energija“ baigė modernizuoti Rokiškio miesto 

biokuro katilinę (2 po 5 MW katilai ir 2,5 MW 

galios kond. ekonomaizeris  

 
2015 rugsėjo 1 d. baigta Vilkaviškio katilinės 

rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenama 3 MW 

šiluminės galios katilą ir 1,4 MW galios kond. 

ekonomaizerį” 
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2015 m. gruodžio 17 d. Šalčininkuose 

įgyvendintas projektas “Biokuro panaudojimas 

šilumos gamybai Šalčininkų mieste” 

(5 MW katilas ir 2,5 MW galios kond.ekonomaizeris)  

2015 lapkričio 20 d. įgyvendintas projektas „Mažeikių 

katilinės rekonstravimas, keičiant du susidėvėjusius 

garo ir vandens šildymo katilus į du naujus po 8 MW 

nominalios galios vandens šildymo biokuro katilus“ 
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LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2015 m. 

• Žurnalo “Šiluminė technika” leidyba 
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LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2014 m. 

Daugiau kaip 120 metų 

besitęsianti Lietuvos energetikos 

istorija liko užfiksuota įvairių 

specialistų, įmonių, žinybų, 

mokslo įstaigų knygose, 

vadovėliuose,  

nusipelniusių energetikų 

atsiminimuose. Šiame „Lietuvos 

energetikos leidinių kataloge" 

sukatalogizuota per 300 turinčių 

istorinę, mokslinę vertę leidinių.  

Katalogas skirtas energetikos 

specialistams, studentams ir 

visiems besidomintiems 

energetikos istorija. 

 



LŠTA visuomet vykdė ir 
skyrė daug darbo 

duomenų, informacijos 
rinkimui, analizei ir viešai 
sklaidai apie centralizuotą 

šilumos ūkį 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 

Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos svetainėje 

www.lsta.lt 


