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Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2014

Vidutinė metinė šilumos gamyba 

Lietuvoje 

~ 8600 GWh

Bendra instaliuota šilumos 

šaltinių šiluminė galia  2014 m.

~ 9970 MW

2014 m. didžiausia pareikalauta 

apkrova šilumos šaltiniuose

~ 3400 MW
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LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2015 m.

1. UAB “Vilniaus energija”
2. AB “Kauno energija”:

• “Jurbarko šilumos tinklai”

3. UAB “Litesko” filialai:
• “Alytaus energija” 
• “Kelmės šiluma”
• “Marijampolės šiluma”
• “Palangos šiluma”
• “Telšių šiluma”
• “Vilkaviškio šiluma”
• “Druskininkų šiluma”
• “Biržų šiluma”

4. AB “Panevėžio energija”
• “Kėdainių šilumos tinklai”
• “Rokiškio šilumos tinklai”
• “Kupiškio šilumos tinklai”
• “Pasvalio šilumos tinklai”
• “Zarasų šilumo tinklai”

5. AB “Klaipėdos energija”
6. AB “Šiaulių energija”
7. UAB “Eenergija” filialai:

• UAB “Prienų energija”
• UAB “Prienų energija” Trakų 

padalinys
• UAB “Akmenės energija”

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

11. UAB “Tauragės šilumos tinklai”

12. UAB “Šilutės šilumos tinklai”

13. UAB “Radviliškio šiluma”

14. UAB “Anykščių šiluma”

15. UAB “Raseinių šilumos tinklai”

16. UAB “Kaišiadorių šiluma”

17. UAB “Fortum Švenčionių energija”

18. UAB “Fortum Joniškio energija”

19. UAB “Ignalinos šilumos tinklai”

20. UAB “Plungės šilumos tinklai”

21. UAB “Pakruojo šiluma”

22. UAB “Šakių šilumos tinklai”

23. UAB  “Šalčininkų šilumos tinklai”

24. UAB “Lazdijų šiluma”

25. UAB “Birštono šiluma”

26. UAB “Širvintų šiluma”

27. UAB “Molėtų šiluma”

28. UAB “Šilalės šilumos tinklai”

29. UAB “Elektrėnų komunalinis ūkis”

30. UAB “Varėnos šiluma”

31. UAB “Komunalinių paslaugų centras” (Kauno raj.)

LŠTA šilumos tiekimo įmonės pagamina virš 99% centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje
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1. UAB “Kretingos šilumos tinklai”;

2. UAB “Skuodo šiluma”;

3. VĮ “Visagino energija”;

4. UAB “Nemėžio komunalininkas”;

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

6. VšĮ “Velžio komunalinis ūkis" 

7. UAB “Balterma ir ko”

8. UAB “Nemenčinės komunalininkas”

9. UAB “Ukmergės šiluma”
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Kitos  šilumos tiekimo įmonės 
(ne LŠTA narės )



Nepriklausomi šilumos gamintojai  2015 m. į CŠT tinklą patiekė 
apie 2424 GWh šilumos  (29 proc. bendrai į tinklą patiektos 

šilumos)
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Eil. 
Nr. 

NŠG pavadinimas Šilumos tiekimo sistema Eil. Nr. NŠG pavadinimas
Šilumos tiekimo 

sistema

1. UAB „Pramonės energija“ Vilniaus m. 19. AB „Panevėžio stiklas“ Panevėžio m.
2. UAB „Technology projects“ Vilniaus m. 20. UAB „EKO TERMO” Pasvalio m. 
3. UAB „Aliejaus investicijų 

projektai“ 
Vilniaus m. 21. UAB „Kurana“ Pasvalio m.

4. UAB „GECO Kaunas“ Kauno m. 22. UAB „ENG“ Pasvalio m.
5. UAB „Lorizon Energy“ Kauno m. 23. UAB „Roalsa“ Prienų r.
6. UAB Kauno termofikacijos

elektrinė
Kauno m. 24. AB „Lifosa“ Kėdainių m.

7. UAB „Pramonės energija“ Kauno m. 25. AB „Simega” Kupiškio m.
8. UAB „Aldec General“ Kauno m. 26. UAB „Energijos parkas” Kairių mstl.
9. UAB „Oneks Invest“ Kauno m. 27. UAB „Fonas“ Alytaus m.

10. UAB „ENG“ Garliavos m. 28. UAB „Plungės bioenergija“ Plungės m.
11. UAB “Ekoresursai” Domeikavos m. 29. AB „Lietuvos energijos 

gamyba“ 
Elektrėnų m.

12. UAB „Pramonės energija“ Klaipėdos m 30. UAB „Autoidėja“ Vievio m.
13. UAB „Izobara“ Klaipėdos m. 31. UAB „Visagino linija“ Visagino m.
14. AB „Klaipėdos baldai“ Klaipėdos m. 32. UAB „Matuizų plytinė“ Matuizų kaimo
15. UAB „Fortum Klaipėda“ Klaipėdos m. 33. UAB „GA Joniškis“ Joniškio m.
16. UAB „Baltijos elektrinių 

investicijos“
Klaipėdos m. 34. UAB „Bio zona“ Telšių r.

17. UAB „Geoterma“ Klaipėdos m. 35. UAB „Intergates“ Vievio m.
18. AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos LEZ 36. UAB „Žemaitijos energija“ Telšių m.

37 UAB „Ukmergės katilinė“ Ukmergės m.



LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS 

PATVIRTINIMO

2007 m. sausio 18 d. Nr. X-1046

Vilnius

VIII. NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGINIAI TIKSLAI

<..> 13. Siekiant įgyvendinti strateginius ir plėtros tikslus bei įvertinant ankstesnėse 

(1994, 1999 ir 2002 m.) strategijose suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatus, 

nustatomi šie svarbiausi uždaviniai:

5) atnaujinti fiziškai ir morališkai susidėvėjusias elektrines, elektros energijos, 

gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo, centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kartu 

padidinant jų veiksmingumą ir patikimumą; <..>
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XV. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIAUS PLĖTRA

1. Šilumos ūkį tvarkyti pagal šilumos ūkio specialiuosius planus

2. Palaipsniui įrengti termofikacines elektrines. Pasiekti, kad iki 2020 m. kogeneracinėse elektrinėse 
pagaminama :

 elektros energija sudarytų ne mažiau kaip 35 % bendro elektros balanso;

 šilumos energija sudarytų ne mažiau kaip 75 % bendro centralizuotai tiekiamos šilumos 
balanso

 Iki 2020 m. pastatyti 400 MW bendros galios termofikacines elektrines Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje ir kt.

3. Skatinti konkurenciją tarp šilumos gamintojų 

4. Skatinti šilumos ir elektros gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių:

 iki 2010 m. Vilniuje įrengti komunalinių atliekų deginimo įrenginį (pajėgumas: 200 tūkst. 
t/metus)

 2010-2025 m. panašius įrenginius pastatyti Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

 šiluma, pagaminta iš vietinių ir AEI sudarytų: 2010 m. - 17%, o 2020 m. - 23 % bendro 
šilumos gamybos balanso

5. Iki 2015 m. modernizuoti šilumos tiekimo sistemas (pakeisti iki 75% esamų vamzdynų)

6. Sudaryti palankias sąlygas pastatams renovuoti: apšiltinti išorines atitvaras, rekonstruoti 
šildymo ir karšto vandens sistemas, palaipsniui įgyvendinti šilumos reguliavimą bei 
apskaitą visiems vartotojams;

7. Per energetinių paslaugų įmones skatinti privataus kapitalo dalyvavimą šilumos ūkio 
modernizavimo projektuose.

8. Sudaryti sąlygas šilumos vartotojams patiems dalyvauti šilumos ūkio valdyme ir modernizavimo 
procesuose

9. Užtikrinti teisės aktais nustatytų rezervinių kuro atsargų kaupimą.



Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 

2008–2012 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

2007 m. gruodžio 27 d. Nr. 1442

Vilnius

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva 

priemones vykdantys asmenys 

Priemonės vykdymo 

terminas, metai 
Lėšų poreikis, iš viso 

2008–2012 metais, 

tūkst. litų 

ESAMA PADĖTIS 

pradžia pabaiga 

1.3. Pastatyti antrąjį 35 MW elektrinės galios ir 33 MW šiluminės 

galios kombinuotojo ciklo bloką kogeneracinėje elektrinėje 
Panevėžyje 

akcinė bendrovė „Panevėžio energija“ 2009 2010 83000 ĮGYVENDINTA 

1.4. Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 30 MW šiluminės galios 

kombinuotojo ciklo bloką Alytuje 

uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2008 2011 55000 ĮGYVENDINTA 

1.5. Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 30 MW šiluminės galios 

kombinuotojo ciklo bloką Marijampolėje 

uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2010 2011 53000 ĮGYVENDINTA 

1.6. Pastatyti biokurą naudojančią 9 MW elektrinės galios ir 20 MW 

šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Šiauliuose 

akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2008 2009 60300 ĮGYVENDINTA 

1.7. Pastatyti biokurą naudojančią 2 MW elektrinės galios ir 8,5 MW 

šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Utenoje  

uždaroji akcinė bendrovė Utenos šilumos 

tinklai 

2008 2009 20000 ĮGYVENDINTA 

1.8. Pastatyti naujas kogeneracines elektrines (bendros 100 MW 
elektrinės galios) kitose vietovėse, turinčiose išplėtotas 

centralizuoto šilumos tiekimo (toliau vadinama – CŠT) sistemas  

šilumos tiekimo įmonės 2008 2012 500000 ĮGYVENDINTA 

1.10. Pastatyti 25 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios 

kogeneracinę elektrinę Klaipėdoje, naudojančią netinkamas 

perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas, 

taip pat biokurą ir organinį kurą 

akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“ 2008 2011 552200 ĮGYVENDINTA 

1.11. Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios 

kogeneracinę elektrinę Vilniuje, naudojančią netinkamas 

perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas 

uždaroji akcinė bendrovė Regioninė 

komunalinių atliekų deginimo gamykla 

2008 2011 547030 NEĮGYVENDINTA 

1.12. Pastatyti 15 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios 
kogeneracinę elektrinę Kaune, naudojančią netinkamas perdirbti 

energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas 

akcinė bendrovė „Kauno energija“ 2008 2011 491600 NEĮGYVENDINTA 

1.13. Įvertinus poreikius ir galimybes, pastatyti kogeneracines 

elektrines Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose miestuose, 

naudojančias netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias 
komunalines ir kitas atliekas  

savivaldybės, šilumos tiekimo įmonės 2012 2025 24600 NEĮGYVENDINTA 

1.14. Modernizuoti Vilniaus 2-ąją termofikacinę elektrinę (padidinti 

elektrinę galią) 

uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus 

energija“ 

2009 2012 425000 NEĮGYVENDINTA 

1.15. Pastatyti du bendros 326 MW elektrinės galios kombinuotojo 

ciklo blokus Kauno termofikacinėje elektrinėje 

uždaroji akcinė bendrovė Kauno 

termofikacinė elektrinė 

2008 2010 700000 NEĮGYVENDINTA 

1.16. Modernizuoti Petrašiūnų elektrinę (pritaikyti naudoti biokurą) akcinė bendrovė „Kauno energija“ 2009 2012 24800 ĮGYVENDINTA 

4.2. Rekonstruoti pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo 

sistemas  

pastatų savininkai ir savivaldybės 2008 2013 240000 NEĮGYVENDINTA 

 

Šilumos ūkio sektoriaus priemonės
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva 

priemones vykdantys asmenys 

Priemonės vykdymo 

terminas, metai 
Lėšų poreikis, iš viso 

2008–2012 metais, 

tūkst. litų 

ESAMA PADĖTIS 

pradžia pabaiga 

4.5. Pastatyti naujus ir rekonstruoti esamus 300 MW bendros 

šiluminės galios šilumos gamybos įrenginius, padidinti energijos 
gamybos efektyvumą 

šilumos tiekimo įmonės 2008 2012 430000 ĮGYVENDINTA 

4.6. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Vilniuje uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus 

energija“ 

2008 2012 105000 ĮGYVENDINAMA 

4.7. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Kaune   akcinė bendrovė „Kauno energija“ 2008 2012 100000 ĮGYVENDINAMA 
4.8. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Alytuje uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2008 2012 41596 ĮGYVENDINAMA 
4.9. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Marijampolėje uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2008 2012 45000 ĮGYVENDINAMA 
4.10. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Šiauliuose akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2008 2012 59120 ĮGYVENDINAMA 
4.11. Rekonstruoti ir plėsti akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ 

eksploatuojamus CŠT tinklus 

akcinė bendrovė „Panevėžio energija“ 2008 2012 88355 ĮGYVENDINAMA 

4.12. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Klaipėdoje  akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“ 2008 2012 52500 ĮGYVENDINAMA 
4.13. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Druskininkuose uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2008 2012 44500 ĮGYVENDINAMA 
4.14. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Palangoje uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2008 2012 37750 ĮGYVENDINAMA 
4.15. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Telšiuose uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ 2008 2012 14300 ĮGYVENDINAMA 
4.16. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Mažeikiuose uždaroji akcinė bendrovė Mažeikių šilumos 

tinklai 

2008 2012 13700 ĮGYVENDINAMA 

4.17. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Tauragėje  uždaroji akcinė bendrovė Tauragės šilumos 

tinklai 

2008 2012 14000 ĮGYVENDINAMA 

4.18. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Utenoje  uždaroji akcinė bendrovė Utenos šilumos 

tinklai 

2008 2012 16700 ĮGYVENDINAMA 

4.19. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus kitose šilumos tiekimo 
įmonėse 

šilumos tiekimo įmonės 2008 2012 730000 ĮGYVENDINAMA 

4.20. Rekonstruoti CŠT sistemas Kaune, panaikinti grupines 
šilumokaitines 

akcinė bendrovė „Kauno energija“ 2008 2009 11500 NEBAIGTA 

ĮGYVENDINTI 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva 

priemones vykdantys asmenys 

Priemonės vykdymo 

terminas, metai 
Lėšų poreikis, iš viso 

2008–2012 metais, 

tūkst. litų 

ESAMA PADĖTIS 

pradžia pabaiga 

4.21. Įrengti automatizuotus šilumos punktus pastatuose, panaikinti 

grupines šilumokaitines ir keisti esamus individualius 
šilumos punktus naujais 

šilumos tiekimo įmonės 2008 2012 280000 NEBAIGTA 

ĮGYVENDINTI 

5.2. Įdiegti aplinkos oro taršos mažinimo priemones šilumos tiekimo 

įmonėse 

šilumos tiekimo įmonės 2008 2012 50000 ĮGYVENDINAMA 

5.3. Įdiegti dūmų valymo įrenginius statomose Vilniaus, Kauno ir 

Klaipėdos kogeneracinėse elektrinėse, naudojančiose netinkamas 

perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas 

uždaroji akcinė bendrovė Regioninė 

komunalinių atliekų deginimo gamykla, 

akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, 
akcinė bendrovė „Kauno energija“ 

2009 2011 220000 NEĮGYVENDINTA 

5.4. Įdiegti oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemas Vilniaus, 

Kauno ir Mažeikių termofikacinėse elektrinėse 

uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus 

energija“, uždaroji akcinė bendrovė Kauno 

termofikacinė elektrinė, akcinė bendrovė 
„Mažeikių nafta“ 

2008 2012 420000 NEBAIGTA 

ĮGYVENDINTI 

5.5. Įdiegti oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemas šilumos 
tiekimo įmonių katilinėse ir elektrinėse 

šilumos tiekimo įmonės 2008 2012 595000 NEBAIGTA 

ĮGYVENDINTI 

6.1. Rekonstruoti esamus ir pastatyti naujus šilumos gamybos 

įrenginius, pritaikyti juos naudoti biokurą 

šilumos tiekimo įmonės ir savivaldybės 2008 2012 206000 ĮGYVENDINTA 

6.2. Panaudoti visą ekonomiškai pateisinamą miško kirtimo atliekų 

potencialą   

Aplinkos ministerija, biokuro gamintojai 

kartu su miškų savininkais ir (ar) valdy-

tojais, Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų 
asociacija (toliau vadinama – LITBIOMA) 

2008 2012 87000 NEBAIGTA 

ĮGYVENDINTI 

6.3. Sukurti ir įgyvendinti biokuro surinkimo ir naudojimo logistikos 

sistemą  

LITBIOMA 2008 2012 49000 NEBAIGTA 

ĮGYVENDINTI 

6.12. Renovuoti ir modernizuoti daugiabučius gyvenamuosius namus Aplinkos ministerija, daugiabučių namų 

savininkai (valdytojai), savivaldybės 

2008 2012 1600000 NEĮGYVENDINTA 

8.3. Parengti didelio efektyvumo kogeneracijos plėtros planą, jame 

nurodyti optimalias jėgainių galias, jėgainių tipus konkrečiose 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kompleksiškai įvertinus 

Lietuvos energetikos infrastruktūros galimybes ir poreikius 

Ūkio ministerija 2008 2009 200 ĮGYVENDINTA 

8.5. Parengti centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimą 

pagrindžiančias studijas 

šilumos tiekimo įmonės 2008 2010 450 NEBAIGTA 

ĮGYVENDINTI 

 



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:



Pirminio kuro sudėtis centralizuotai tiekiamos 
šilumos gamyboje 2004, 2015 metais

2004 2015



Iš viso elektrinės galios 40 MW;

Iš viso šiluminės galios 148 MW.

Biokogeneracija šilumos tiekimo įmonėse (2015)

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 biodujos

4 AB "Kauno energija"
Noreikiškių rajonnės katilinės 

elektrinė
0,4 0,5

vidaus degimo 

variklis

biodujos/ g. 

dujos

5
UAB "Vilniaus 

energija"

UAB "Vilniaus energija“ 

termofikacinė elektrinė Nr.2
15,3 42 garo turbina biokuras

6
AB “Panevėžio

energija”
Panevėžio rajoninė katilinė Nr. 1 1,3 12,5

biokuras/ 

g.dujos

7 AB "Šiaulių energija" Šiaulių termofikacinė elektrinė 11 37 biokuras

8
UAB "Utenos šilumos 

tinklai"
Termofikacinė elektrinė 2,5 8,1 biokuras

9
UAB “Tauragės 

šilumos tinklai”

Beržės katilinė 

(turbogeneratorius)
0,8 9,5 biokuras

Viso 40,4 148



Biokogeneracija kitose įmonėse

Nr. Įmonės pavadinimas Elektrinės pavadinimas
Elektrinė 

galia, MW
Šiluminė galia, 

MW
Kogeneracijos

tipas
Kuras

1 AB "Rokiškio sūris" AB "Rokiškio sūris" 0,33 biodujos

2 UAB „ASK linija“ BJK-1 0,4 biodujos

3 AB „Klaipėdos vanduo“
Dumpių nuotekų valymo įrenginių 

biodujų elektrinė
0,654

biodujos/ gamt. 

dujos

4 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

vidaus degimo 

variklis

biodujos/ gamt. 

Dujos

7 UAB „Energoresursai“ Lapių BJ 1,2
biodujos/ gamt. 

Dujos

8

UAB Marijampolės 

apskrities atliekų 

tvarkymo centras

Marijampolės sąvartyno elektrinė 0,48 biodujos

9 UAB „Kurana“ UAB „Kurana“ 4
biodujos/ gamt. 

Dujos

10
UAB „Plungės 

bioenergija“
UAB „Plungės bioenergija“ 1 16 biokuras

11
UAB „Pramonės 

energija“

UAB „Pramonės energija“ elektrinė 

Nr.1
1,5

medienos 

atliekos

12 UAB „Searimner“ Lekėčių BJ 0,6
biodujos/ gamt. 

Dujos

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) 1 1,1
vidaus degimo 

variklis
biodujos

16 UAB “Ekopartneris” Nauji gamybos įrenginiai Jonavoje 0,16 0,18 biokuras

Viso: 15



Šiluma centralizuotai tiekiama šilumos tinklais, 
kurių šiuo metu bendras ilgis siekia 2880 km 

(įskaitant nebalansinius tinklus)

Per 2003-2014 metų laikotarpį iš viso buvo įrengta naujų ir 

senų pakeistų naujais vamzdynais apie 775 km, t.y. ~27 %
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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“



• Projektas " Kanalinių šilumos tinklų 

keitimas į bekanalinius Švenčionių, 

Pabradės ir Švenčionėlių miestuose“ 

19

ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos

UAB “Fortum Švenčionių energija”
Investicijų suma: 888,562 tūkst. Eur



• Projektas “Šilumos tiekimo sistemos 

modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių 

mieste” 20

ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos

UAB “Kaišiadorių energija”
Investicijų suma: 580 tūkst. Eur

UAB “Tauragės šilumos tinklai”
Investicijų suma: 741 tūkst. Eur

• Projektas “Centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemos modernizavimas Tauragės 

mieste III - etapas ”
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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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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



LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

N U T A R I M A S

DĖL NACIONALINĖS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

2012 m. birželio 26 d. Nr. XI-2133

Vilnius

2 straipsnis.

Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei kiekvienais metais savo veiklos 

metinėje ataskaitoje informuoti Seimą apie Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos nuostatų įgyvendinimą, vykdant penkerių metų 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo planą ir 

programas. 

Iki šiol nėra patvirtintas Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo planas
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NACIONALINĖ ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

STRATEGIJA

II SKIRSNIS. ŠILUMA

66. Viena didžiausių problemų šilumos sektoriuje – neefektyvus šilumos 

energijos vartojimas. Vidutinis metinis šilumos suvartojimas pastatuose Lietuvoje 

siekia 209 kWh/m2, t. y. daug daugiau negu Skandinavijos šalyse, kuriose per metus 

pastatams šildyti sunaudojama vidutiniškai 128 kWh/m2. Padidinus šilumos vartojimo 

efektyvumą, gyventojams gerokai sumažėtų mokesčių už šildymą našta ir kartu būtų 

sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai.



Dėl šilumos punktų eksploatavimo ir investicijų  grąžos

• 2011-11-01 įsigaliojo ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

• VKEKK priėmė nutarimus ir vienašališkai išėmė šilumos punktų (ŠP) 

nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas iš šilumos kainos, todėl nuo 2011-11-

01 šilumos tiekėjai neteko atliktų investicijų (~100 mln. Eur.) grąžos.

• Kita problema yra šilumos tiekėjams priklausančių ŠP eksploatavimo 

sąnaudos ir jų finansavimo šaltinis.

• Sustabdytas ŠP modernizavimo procesas: senų elevatorinų punktų keitimais 

naujais automatiniais ŠP.

Daugiabučių, kuriuose yra dar 
nemodernizuoti elevatoriniai ŠP, 
butai vidutiniškai už šilumą per mėn. 

permoka apie 15 proc, t.y. 
permokama apie 10 Eur/butas/mėn



Šilumos punktai Lietuvoje
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• ŠŪĮ 20 str. 2 d. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju 
(eksploatuotoju) negali būti šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar 
fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais <...>. 

• ŠŪĮ 20 str. 4 d. <...> nustatytas draudimas netaikomas prižiūrint daugiabučio namo 
šildymo ir karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, 
kurioje, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 150 
000 gyventojų.

PASEKMĖS 

• Ribojama konkurencija, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos vartotojui uždrausta
pasirinkti norimą prižiūrėtoją.

• 2014-02-10 Vilniaus miesto apylinkės teismas kreipėsi į LR Konstitucinį 
teismą dėl ŠŪĮ 20 str. 2 ir 4 d. atitikimo konstitucinėms teisingumo, teisinės 
valstybės principams.

• 2014-12-18 Valstybės kontrolės audito ataskaitoje nurodyta: matoma rizika, 
kad Šilumos ūkio įstatyme numatytų šilumos tiekimo ir priežiūros pokyčių 
nuostatos nėra tinkamai įgyvendinamos ir nepasiekti visi numatyti tikslai. 
Šilumos ūkio įstatymo nuostatos, kad šilumos tiekėjas negali būti šilumos punkto 
prižiūrėtoju, galioja tiems centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėjams, kurių 
paslaugomis naudojasi maždaug pusė šalies gyventojų. Todėl ne visi šilumos 
vartotojai Lietuvoje turi vienodas galimybes pasirinkti šilumos punktų prižiūrėtoją

• 2015-12-18 LR Konstitucinis teismas kreipėsi į LŠTA dėl nuomonės 
ginčijamoms įstatymo nuostatoms.

Dėl pastatų vidaus šildymo ir kv sistemų priežiūros



• ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo 
efektyvumo nuostatų (ypač 7, 9, 10, 11 straipsnių)

perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą vėluoja nuo 2014 m. 
birželio 5 d.

Dėl pastatų vidaus šildymo ir kv sistemų priežiūros

Švaistomi gyventojų pinigai

Skaičiuojama, kad įrengus likusius 4801 iš 25039 vnt. 
automatizuotus šilumos punktus ir subalansavus visas 
vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas bei įrengus 
individualią apskaitą ir reguliavimą, bei apskaitos 
prietaisų vienalaikę nuotolinę duomenų nuskaitymo 
sistemą šilumos būtų sutaupyta Lietuvoje apie 858 
GWh/metus nuo 7000 GWh per metus vartotojams 
patiekiamo šilumos kiekio, t.y. apie 50 mln. eurų per 
metus (vidutinis sovietinės statybos 60 m2 butas 
mokėtų apie 20  eur/mėn. mažiau (šiuo metu 
vidutiniškai moka apie 80 eur/mėn), bet...



Asociacijos veiksmai dėl Efektyvumo direktyvos įgyvendinimo:

• Ne kartą kreiptasi į Energetikos ministeriją dėl direktyvos nuostatų

perkėlimo į Lietuvos teisės aktus (2014-01-28 LŠTA raštas Nr. 12; 2014-01-31

LŠTA raštas Nr. 17)

• 2014-10-24 Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-260 sudarytai darbo grupei

deleguoti LŠTA atstovai, tačiau po kelių susitikimų 2015 m. pradžioje darbo grupės

veikla nutrūko.

• Asociacijos užsakymu atlikta studija „2012/27/ES direktyvos dėl energijos vartojimo

efektyvumo nuostatų įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis centralizuoto šilumos

tiekimo sektoriuje“, kuri buvo 2015-06-19 pateikta Energetikos ministerijai.

Pastaba: 2013 m. rugsėjį Energetikos ministerijos užsakymu UAB „Cowi Lietuva“ atliko

studiją „Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos, 2012/27/ES direktyvos kontekste,

sudarymas“.

• LŠTA Studijos kontekste pateikti siūlymai, kaip įgyvendinti Efektyvumo

direktyvos nuostatas (techniškai), kurios leistų butui sutaupyti iki 20

Eur/butui/mėn., pateikti siūlymai teisės aktų pakeitimams, kuriuose siūloma

įpareigotąja šalimi paskirti daugiabučių namų valdytoją arba administratorių, kuris

būtų atsakingas už šilumos sutaupymus pas galutinį vartotoją.

Visi LŠTA siūlymai vis dar nėra įvertinti arba argumentuotai atmesti....

Dėl pastatų vidaus šildymo ir kv sistemų priežiūros



II-as kv būdas neįgyvendinamas dėl šių 

priežasčių:

1. 2010-10-25 Energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 

buvo patvirtintos naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir 

vartojimo taisyklės (toliau – Taisyklės). 2011 m. 

Seimo kontrolierius nustatė, kad Energetikos 

ministerija, nustatydama Taisyklėse apribojimą 

vartotojams patiems su šilumos bei geriamojo 

vandens tiekėjais sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis 

ir taip įvesdama asmenį, teisėtai atstovaujantį 

vartotojams, kuris iš tiesų yra karšto vandens 

tiekėjas panaikino apsirūpinimo karštu vandeniu 

2-ąjį būdą, tai yra patvirtinus Taisykles apsirūpinimo 

karštu vandeniu 2-asis būdas sutapo su 

apsirūpinimo karštu vandeniu 1-uoju būdu.

2. 2014-10-14 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

nutartis, kurioje konstatuota, kad II kv apsirūpinimo 

būdas įgyvendinamas netinkamai.

3. 2015 m. pradžioje EM sudarė tarpinstitucinę darbo

grupę (LŠTA nebuvo įtraukta)

Dėl šilumos ir vandens tiekėjų sutartinių santykių su buitiniais 
vartotojais, pasirinkusiais 2-ąjį karšto vandens apsirūpinimo būdą



2015-11-11 LRS energetikos komisija pasiūlė LR Vyriausybei:

1. apsvarstyti galimybę parengti LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo pakeitimus, numatančius, kad už geriamąjį vandenį 

atsiskaitoma pagal įvadinį atsiskaitomąjį geriamojo vandens apskaitos 

prietaisą (t. y. daugiabučio namo įvade);

2. apsvarstyti galimybę pakeisti Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir 

nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2007 

m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 127 (toliau – Aprašas);

3. apsvarstyti galimybę pakeisti Aprašo nuostatas, numatant geriamojo 

vandens kiekio skirtumo, susidariusio tarp vartotojų deklaruotų rodmenų 

sumos (pagal atsiskaitomuosius geriamojo vandens skaitiklius bute) ir 

įvadinio geriamojo vandens skaitiklio (daugiabučio namo įvade) rodmenų, 

paskirstymo daugiabučio namo bendraturčiams (vartotojams) tvarką 

(metodus).

Dėl šilumos ir vandens tiekėjų sutartinių santykių su buitiniais 
vartotojais, pasirinkusiais 2-ąjį karšto vandens apsirūpinimo būdą



Šilumos paskirstymo metodų projektai (vieša konsultacija vyksta iki 

sausio 29 d.) iš esmės nesprendžia jokių daugiabučių gyventojų 
problemų, kadangi:

1. Daugiabučių vidaus šildymo ir kv. sistemos nesubalansuotos
– vieni butai peršildomi, kiti šąla.

2. Ne visi įvadinių šilumos ir butų karšto vandens skaitiklių 
rodmenys nuskaitomi sinchroniškai paskutinę mėnesio dieną 
ir paskutinę valandą, o geriamojo vandens apskaitos 
prietaiso, kuris priklauso geriamojo vandens tiekėjui, esančio 
prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, duomenys nuskaitomi 
bet kuriuo geriamojo vandens tiekėjui patogiu laiku.

3. Deklaruojant gyventojai karšto vandens tiekėjui pateikia 
duomenis ne už visą ataskaitinį laikotarpį (konkretų praėjusį 
mėnesį). Taip pat deklaruotas karšto vandens kiekis 
apmokestinamas kitu (ateinančio mėn.) tarifu (didesniu arba 
mažesniu) nei jis faktiškai buvo vartojimo metu. 

4. Be nuotolinio karšto vandens rodmenų nuskaitymo susidaro 
dideli šilumos kiekiai su nepaskirstytu karštu vandeniu.

5. Beveik 20 % šilumos punktų yra elevatoriniai ir 
nemodernizuoti.

VKEKK parengti Šilumos paskirstymo metodų projektai



Asociacija siūlo kuo greičiau valstybės 

institucijoms imtis veiksmų perkelti 2012 

metais patvirtintos Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos 

vartojimo efektyvumo nuostatas į Nacionalinius 

teisės aktus

Įgyvendinus direktyvos nuostatas dauguma 

problemų išsispręstų (pavyzdys – Vilniuje 

200 daugiabučių namų)



• 2015 m. rugpjūtį eksperto Martyno Nagevičiaus

parengta studija„VIAP lėšas gaunančių iškastinį 

kurą deginančių elektrinių gaminamos elektros 

energijos supirkimo tvarkos pakeitimo pasiūlymas“

(veikiančių elektrinių išlaikymas 10 mln. Eur,

sustabdytų – 40 mln.eur.)

• 2015 m. spalio 7 d. LRV nutarimas Nr. 1083 „Dėl 

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų 

ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 

teikimo apimties 2016 metams nustatymo“, 

kuriame reglamentuota: „3. Nenustatyti remtinos 

elektros energijos gamybos termofikaciniu režimu 

kombinuotojo elektros energijos ir šilumos 

gamybos ciklo elektrinėse apimties 2016 metams“;

• 2015-12-22 d. PET Lietuvos komiteto kreipimasis

„Dėl Lietuvos kogeneracijos išsaugojimo“ išsiųstas

LR Prezidentei, Ministrui Pirmininkui, Energetikos

Ministrui

Termofikacinių elektrinių veikla 2016 m.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1082e300762c11e5b7eba10a9b5a9c5f


2015-09-30 LRS Energetikos komisija siūlė :

• LR Vyriausybei

1. iki 2015 m. spalio 19 d. pateikti Komisijai parengtą UAB „Vilniaus energija“

termofikacinės elektrinės Nr. 3, UAB Kauno termofikacijos elektrinės ir AB 

„Panevėžio energija“ termofikacinės elektrinės veiklos nutraukimo valdymo 

planą, elektros rinkos kainų, šilumos ir gamtinių dujų kainų paskaičiavimus 

2015 – 2020 metams, informaciją apie elektros ir šilumos tiekimo patikimumo 

užtikrinimą, socialinių pasekmių valdymą;

2. peržiūrėti LR Vyriausybės nutarimo projektą Nr. 15-10151 „Dėl viešuosius 

interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių 

paslaugų teikimo apimties 2016 metams nustatymo“ ir apsvarstyti galimybę 

suteikiant elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimą UAB „Vilniaus 

energija“ termofikacinei elektrinei Nr. 3, UAB Kauno termofikacijos elektrinei ir 

AB „Panevėžio energija“ termofikacinei elektrinei;

• Kainų komisijai

1. rekomenduoti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai atlikti 

skubų būtinųjų kaštų vertinimą, teikiant elektros energetikos sistemos 

rezervų užtikrinimo paslaugą konkrečiuose jėgainėse.

Termofikacinių elektrinių veikla 2016 m.



 2014-12-23 priimtas LR Vyriausybės nutarimu permokos grąžinimo 

modelis neveikia – per 2015 metus šilumos tiekimo įmonėms iš 34 mln. 

Eur. buvo grąžinta tik ~4 mln Eur. tai sudaro 12 proc. 

 2016 m. apskritai nebus grąžinama, nes šilumos tiekimo įmonės privalo 

pirkti dujas išskirtinai tik iš paskirtojo tiekėjo „Litgas“.

todėl

1. Lietuvos vartotojų asociacija kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl

permokos už gamtines dujas, kurios šilumos vartotojams negrąžina

bendrovė „Lietuvos dujų tiekimas“

2. 2015-10-14 LRS energetikos komisija pasiūlė:

- LR Vyriausybei peržiūrėti savo nutarimą, reglamentuojantį permokos už

gamtines dujas grąžinimą;

Dėl permokos už dujas grąžinimo vartotojams 



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. 







Europoje:

5,2 Eur

ct/kWh

Lietuvoje:

1,7 Eur

ct/kWh

Daugiausia naudojama biokuro rūšis šilumos gamybai:
• Europoje - medžio granulės (dažniausiai  importuojama)
• Lietuvoje - skiedros, pjuvenos (šalia esantis kuras)

Lietuvoje biokuro dedamoji šilumos savikainos struktūroje ir 

viena mažiausių Europoje



Šilumos kainos 
2016 m. sausio mėn., ct/kWh su PVM



2013 m. studija  “Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro
kainų prognozė,

biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas, ir biokuro 
panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai”

Žemės ūkio mokslininkai

Energetikos specialistai

Rengėjas: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija, darbo vadovas M. 

Nagevičius



METINIS BIOKURO POTENCIALAS 

(namų ūkiuose, energetikos sektoriuje 

ir kitose ūkio šakose)

Iš viso: 2 222 500 t.n.e.

CŠT sektorius Kitose 

elektri-

nėse ir 

katilinėse

Namų 

ūkiuose

Kituose 

sekto-

riuose

VISO

CŠT 

šilumos 

gamybai

CŠT 

elektros 

gamybai

Viso 

t.n.e t.n.e t.n.e t.n.e t.n.e t.n.e t.n.e

Medienos biokuras 256 500 102 300 358 800 94 700 443 000 155 200 1 051 700

Šiaudai 89 600 38 200 127 800 29 000 24 000 47 000 227 800

Komunalinės 

atliekos
137 600 42 400 180 000 180 000

Durpės 20 700 20 700 20 700

Iš viso 504 400 182 900 687 300 123 700 467 000 202 200 1 480 200

Vietinių energijos išteklių metinis poreikis 2020-2025 m. (namų ūkiuose, 

energetikos sektoriuje ir kitose ūkio šakose)

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!

2015 m.  siekė : 457 460 t.n.e.



 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 2-ojoje 
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.

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



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



• 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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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
• Kt.



LŠTA  yra Tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos 

asociacijos Euroheat&Power narė (nuo 2001 metų)
(Nuotraukose : Europos šilumininkai Euroheat&Power surengtoje metinėje konferencijoje

(2012 m. balandžio 26-27 d., Kopenhagoje )



Lietuvos mokslininkų atliktos studijos ataskaitos apie šilumos ūkio 

modernizavimą bei pervedant nuo iškastinio prie vietinio biokuro 

įgyvendinant ES direktyvų nuostatas



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


• 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. 



LŠTA visuomet vykdė ir 
skyrė daug darbo 

duomenų, informacijos 
rinkimui, analizei ir viešai 
sklaidai apie centralizuotą 

šilumos ūkį
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LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2015 m.

• Žurnalo “Šiluminė technika” leidyba



59

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 informacinė ir švietėjiška veikla 2015 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.



Gyventojų dalis (%), aprūpinima
centralizuotai tiekiama šiluma Europoje

92%

64%
61%

57%
54%

50%
48%

41%
38%

36%

21%
19%

17%
15%

12%
10%

7%
5% 5%

1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Įrengiamos naujos 

CŠT sistemos 

Roterdamo miesto 

centre

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) ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo 

efektyvumo, nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisinę 

sistemą (ypač 7, 9, 10, 11 straipsnių įgyvendinimas)

2) CŠT plėtra, prijungiant naujus ir buvusius vartotojus

3) Dvinarės kainos privalomas taikymas CŠT sektoriuje 

4) Rezervinių šilumos gamybos galių optimizavimas ir jų 

išlaikymo sąnaudų pripažinimas būtinomis nustatant 

šilumos kainas

5) 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos efektyvus 

panaudojimas 

LŠTA  nuomone 2016 metams prioritetinės veiklos 
kryptys:



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos svetainėje

www.lsta.lt


