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Technopolis Gama, Balčiukonio g. 7 Vilnius 

Centralizuoto šilumos ūkio sektorius 
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LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2017 m.

1. AB “Vilniaus šilumos tinklai”
2. AB “Kauno energija”:

• “Jurbarko šilumos tinklai”

3. UAB “Litesko” filialai:
• “Alytaus energija” 
• “Kelmės šiluma”
• “Marijampolės 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 šilumos tinklai”

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

• UAB “Trakų energija”
• 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. AB „Prienų šilumos tinklai“

23. UAB “Šakių šilumos tinklai”

24. UAB  “Šalčininkų šilumos tinklai”

25. UAB “Lazdijų šiluma”

26. UAB “Birštono šiluma”

27. UAB “Širvintų šiluma”

28. UAB “Molėtų šiluma”

29. UAB “Šilalės šilumos tinklai”

30. UAB “Elektrėnų komunalinis ūkis”

31. UAB “Varėnos šiluma”

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

LŠTA šilumos tiekimo įmonės patiekia virš 90% centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje2



1. UAB “Vilniaus energija”;

2. UAB “Alfa Laval”;

3. UAB “LOGSTOR”;

4. UAB “Axis Technologies”;

5. UAB “Fortum Heat Lietuva”;

6. Lietuvos techninės izoliacijos įmonių asociacija

7. VšĮ Technikos priežiūros tarnyba;

8. UAB “Gandras energoefektas”;

9. UAB “NEP Pipe“;

10. UAB “ENG”
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LŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonę ir 10 kitų 
įmonių, veikiančių šilumos ūkio sektoriuje



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”

10. AB “Palangos šilumos tinklai“
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Kitos  šilumos tiekimo įmonės 
(ne LŠTA narės )



Nepriklausomi šilumos gamintojai  2017 m. į CŠT tinklą patiekė apie 
2820 GWh šilumos  (31 proc. bendrai į tinklą patiektos šilumos)
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Eil. Nr. NŠG pavadinimas
Šilumos tiekimo 

sistema

1. UAB „Pramonės energija“ Vilniaus m.

2. UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ Vilniaus m.

3. UAB „Danpower Baltic Zietelos“ Vilniaus m.

4. UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“ Vilniaus m.

5. AB „Grigeo“ Vilniaus m.
6. UAB „Foksita“ Kauno m.

7. UAB „Danpower Baltic Taika“ Kauno m.

8. UAB „Lorizon Energy“ Kauno m.

9. UAB Kauno termofikacijos elektrinė Kauno m.

10. UAB „Petrašiūnų katilinė“ Kauno m.
11. UAB „Aldec General“ Kauno m.

12. UAB „Danpower Baltic Biruliškių“ Kauno m.

13. UAB „Ekopartneris“ Kauno m.

14.
UAB „Danpower Baltic Taika 
elektrinė“

Kauno m.

15. UAB „ENG“ Garliavos m.

16. UAB „Ekoresursai“ Domeikavos m.
17. UAB „Prasila“ Pravieniškių mst.

18. UAB „Home Group“ Klaipėdos m.

19. UAB „Pramonės energija“ Klaipėdos m
20. AB „Klaipėdos baldai“ Klaipėdos m.

21. UAB „Fortum Klaipėda“ Klaipėdos m.

22. UAB „Baltijos elektrinių investicijos“ Klaipėdos m.

Eil. 
Nr. 

NŠG pavadinimas
Šilumos tiekimo 

sistema

23. UAB „Geoterma“ Klaipėdos m.

24. UAB „Miesto energija“ Klaipėdos m.

25. AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos LEZ

26. AB „Panevėžio stiklas“ Panevėžio m.

27. UAB "Eko Termo" Pasvalio m.

28. UAB „Kurana“ Pasvalio m.

29. UAB „Roalsa“ Prienų r.

30. AB „Lifosa“ Kėdainių m.

31. AB „Simega“ Kupiškio m.

32. UAB „Energijos parkas“ Kairių mstl.

33. UAB „Fonas“ Alytaus m.

34. UAB „Plungės bioenergija“ Plungės m.

35. AB „Lietuvos energijos gamyba“ Elektrėnų m.

36. UAB „Autoidėja“ Vievio m.

37. UAB „Intergates“ Vievio m.

38. UAB „Visagino linija“ Visagino m.

39. UAB „Lerenta“ Visagino m.

40. UAB „Matuizų plytinė“ Matuizų kaimo

41. UAB „GA Joniškis“ Joniškio m.

42. UAB „Bio zona“ Telšių r.

43. UAB „Žemaitijos energija“ Telšių m.

44. UAB „Ukmergės katilinė“ Ukmergės m.
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1- šilumos šaltinis; 2- šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynų tinklas; 3-vartotojai;
4- šilumos matavimo prietaisai (~1000 vnt.); 5 – šilumos matavimo prietaisai
pastatų įvaduose (~30000).

Šilumos tiekėjo veiklos ir atsakomybės riba



• Šiandien Lietuva tapo pavyzdžiu, kaip per 
trumpą laiką pasiekti energetinę 
nepriklausomybę pereinant nuo brangių 
importuojamų gamtinių dujų prie 
biokuro.

• CŠT šilumos gamybos šaltiniai ir 
perdavimo sistemos veikia efektyviai ir 
patikimai

PASIEKIMAI
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Centralizuotos šilumos gamyba ir tiekimas



Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje 
(1997-2020)
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Lietuva, 2017 Švedija, 2013

Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai
palyginimas Lietuvoje ir Švedijoje

Gamtinės 
dujos; 6%

Mazutas; 3%

Biokuras ir 
kom.atliekos; 

70%

Šilumos 
siurbliai; 6%

Atliekinė 
šiluma; 6%

Anglis; 5%

Durpės; 3%
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Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje 
1996-2016 m. 



Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose, %
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ŠT įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda vartotojams

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

~ 43 mln. Eur

VISO: kasmet vartotojai sutaupo
89+32+159+43 = 323 mln. Eur 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
geresnės vamzdynų kokybės 

~89 mln. Eur

Kasmetinis sutaupymas dėl 
efektyvesnės šilumos gamybos 

~32 mln. Eur

Kasmetinis sutaupymas dėl 
pigesnio kuro naudojimo 

~159 mln. Eur



2016 m. šilumos vartotojai už šilumą sumokėjo – apie 396 mln. Eur.
Jeigu nebūtų įmonių investicijų į sąnaudų mažinimą, vartotojai būtų sumokėję – apie 719 

mln. Eur, šilumos kaina siektų  apie 10,5 eur ct/kWh  
(2017 m. vidutinė kaina buvo 5,0 eur ct/kWh)

60 m2 butui šilumos 
sąskaita siektų 

109 eur

60 m2 butui šilumos 
sąskaita siekia  

57 eur

Šilumos kainų mažinimo 
rezervai tampa išsemti!

Šiandien pagrindinis 
veiksnys, labiausiai 

lemiantis mokėjimų už 
šilumą dydį, yra šilumos 

suvartojimo mastas 
daugiabučiuose!!!
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Vidutinė CŠT kaina gyventojams (Eur/MWh su PVM)



Prieš 12 metų...



• 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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Biokuro katilų suminė instaliuota šilumos galia tiekiama į CŠT 
sistemą/tinklą (2018 m. sausio 1 d.)

Šiuo metu  CŠT sektoriuje veikia apie 1589 MW šiluminės galios biokuro katilų ir beveik  siekia bazinį šilumos 

apkrovimą (1700 MW) žiemos metu.

Nr. CŠT įmonė/miestas

CŠT įmonės 
šaltiniai

Nepriklausomi 
šilumos 

gamintojai 
Viso

MW MW MW

1 "Vilniaus šilumos tinklai" 74,7 126,6 201,3

2 "Kauno energija" BENDRAS 92,2 189,5 281,7

Kauno miestas 71,0 181,5 252,5

Kauno rajonas 16,2 8,0 24,2

Jurbarko ŠT 5,0 0,0 5,0

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 118,2 27,5 145,7

"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

"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" 48,7 48,7

8 "Jonavos šilumos tinklai" 25,3 25,3

9 "Utenos šilumos tinklai" 39,6 39,6

10 "Akmenės energija“ 7,7 7,7

11 "Anykščių šiluma" 7,1 7,1

12 "Birštono šiluma" 4,0 4,0

Nr. CŠT įmonė/miestas

CŠT įmonės 
šaltiniai

Nepriklausomi 
šilumos gamintojai 

Viso

MW MW MW

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 šilumos tinklai" 9,6 9,6

24 "Trakų energija" 8,5 8,5

25 "Radviliškio šiluma" 35,9 35,9

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

27 "Šakių šilumos tinklai" 10,1 1,0 11,1

28 "Šalčininkų šilumos tinklai" 11,3 11,3

29 "Šilalės šilumos tinklai" 12,5 12,5

30 "Šilutės šilumos tinklai" 32,9 32,9

31 "Širvintų šiluma" 12,5 12,5

32 "Tauragės šilumos tinklai" 31,6 31,6

33 "Varėnos šiluma" 24,2 2,0 26,2

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

35 "Kretingos šilumos tinklai" 22,9 22,9

36 "Ukmergės šiluma" 7,8 7,8

37 "Palangos šilumos tinklai" 8,3 8,3

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

Viso: 990 599 1589



Biokogeneracija šilumos tiekimo įmonėse (2017)

Nr. Įmonės pavadinimas Elektrinės pavadinimas
Elektrinė galia, 

MW

Šiluminė galia, 

MW
Kuras Metai

1 UAB "Litesko" Marijampolės rajoninė katilinė 2,5 16,0 biokuras 2007

2 UAB "Litesko" Alytaus miesto katilinė 5,4 20,2 biokuras 2012

3 AB "Kauno energija"
Noreikiškių rajoninės katilinės 

elektrinė
0,4 0,5

biodujos/ g. 

dujos
2013

4
AB "Vilniaus šilumos 

tinklai"
Termofikacinė elektrinė Nr.2 15,3 42,0 biokuras 2006

5
AB “Panevėžio

energija”

Panevėžio rajoninė katilinė 

Nr. 1
1,3 12,5 biokuras/ g.dujos 2012

6 AB "Šiaulių energija"
Šiaulių termofikacinė 

elektrinė
11,0 37,0 biokuras 2012

7
UAB "Utenos 

šilumos tinklai"
Termofikacinė elektrinė 2,5 8,1 biokuras 2012

8
UAB “Tauragės 

šilumos tinklai”

Beržės katilinė 

(turbogeneratorius)
0,8 9,5 biokuras 2006

Viso 39,2 145,8
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Biokogeneracija NŠG įmonėse

Nr. Įmonės pavadinimas Elektrinės pavadinimas
Elektrinė 

galia, MW
Šiluminė 

galia, MW
Kuras

Eksploatacijos 
pradžia

1
UAB „Fortum 
Klaipėda“

Komunalinių atliekų deginimo 
jėgainė

20 50
Biokuras/kom.

atliekos
2013

2
UAB „Plungės 
bioenergija“

UAB „Plungės bioenergija“ 
(Plungėje)

1 16 Biokuras 2007

3 UAB „Ekoresursai" Domeikava, Lapių savartynas 1,2 1,5 biodujos 2012

4 UAB „Kurana“ UAB „Kurana“ (Pasvalys) 4 12,5
biodujos/ 

gamt. Dujos
2012

5
UAB „Energijos 
parkas“

Kairių biomasės elektrinė 
(Šiauliuose)

0,6 0,8 biodujos 2011

6
UAB „Pramonės 
energija“

UAB „Pramonės energija“ 
elektrinė Nr.1 (Klaipėdoje)

1,5 24
medienos 
atliekos

7 UAB „ENG” Pasvalio rajoninė katilinė 1 1,1 biodujos 2010

8 UAB "Autoidėja" 
Kaziokiškių savartynas
(Elektrėnai) 

0,8 0,8 biodujos 2012

9

10

UAB „Danpower
Baltic“

UAB Foksita

SSPC-Taika (Kaune)

UAB „Foksita“ (Kauno m.)

5

5

15

25

Biokuras

biokuras

2016

2016

VISO (NŠG): 40,1 146,7

VISO (ŠT įmonės): 39,2 145,8

IŠ VISO: 79,3 292,5
20



Šilumos punktai Lietuvoje

Iki 2011-11-01 šilumos tiekimo įmonės aktyviai modernizavo (keitė 

senus elevatorinius į automatizuotus nepriklausomo pajungimo) 

šilumos punktus, o jų sąnaudos buvo įtraukiamos į šilumos kainą:



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)

Lietuvoje biokuro dedamoji šilumos savikainos struktūroje ir 
viena mažiausių Europoje
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Didžiausią šilumos taupymo potencialą 
valdo vartotojai

Šaltinis:  Lietuvos energetikos konsultantų asociacija

! ! !



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

Daugiabučių gyvenamųjų namų  valdytojų ir vidaus šildymo ir karšto 
vandens sistemų prižiūrėtojų veiklos ir atsakomybės riba



Šilumos kainos 
2018 m. sausio mėn., ct/kWh su PVM
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Ignalinos miesto pavyzdys pagrindė energetikos ekspertų įžvalgą

Po daugiabučių renovavimo šilumos kaina dėl sumažėjusio realizuojamo šilumos kiekio 
padidėja (jei prie šilumos tiekimo sistemos neprisijungia nauji vartotojai), tačiau esamiems 
vartotojams mokėjimai už suvartotą šilumą yra gerokai mažesni nei prieš namo renovaciją

Nors šilumos kaina Ignalinoje yra didesnė už vidutinį tarifą Lietuvoje, 
tačiau galutiniai mokėjimai už šilumą šio miesto gyventojams yra vieni mažiausių šalyje



2017 m. vasario 1 d. LŠTA 
duomenimis Lietuvoje yra apie 
17800 daugiabučių gyvenamųjų 
namų (700 tūkst. butų), 
aprūpinamų centralizuotai 
tiekiama šiluma:
• Apie 3000 namų (118 tūkst. 

butų) yra labai prastos būklės. 
• apie 10400 namų (409 tūkst. 

butų) yra seni, sovietinės 
statybos, neapšiltinti 
daugiabučiuose. 

• apie 1200 namų (47 tūkst. 
butų) yra iš dalies 
modernizuoti 

• apie 1800 namų (71 
tūkst.butų)  yra pilnai 
atnaujinti 

• apie 1440 namų (57 
tūkst.butų) naujos 
statybos daugiabučiai. 



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

vartotojai
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Vilniaus senamiestis aprūpinamas centralizuotai tiekiama šiluma



Šilumos tiekimo įmonės gyventojams kas mėnesį išsiunčia apie 700 tūkst. 
mokėjimų už šilumą ir karštą vandenį  pranešimų.

Neišspręstas prieštaravimas, kai šilumos tiekėjui, 
neturinčiam prieigos prie vidaus sistemų bei įrenginių, taip 
pat galimybės užtikrinti kokybišką šilumos tiekimo rėžimą, 
nustatyta prievolė tiekti šilumą ir išrašyti sąskaitas butams



UAB „Balterma ir Ko“ šildomas kvartas Vilniuje – apie 30 
proc. didesnė šilumos kaina ir „miestas su kaminais“

AB Vilniaus šilumos tinklų šilumos kaina 2018 m. sausio 
mėn. 5,05 Eur ct/ kWh;
UAB „Balterma ir Ko“ – 6,93 Eur ct / kWh

32



Energijos srautų diagrama, 2016 m. (tūkst. t.n.e)

Šaltinis: Lietuvos energetikos institutas
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Atsinaujinančių energijos išteklių srautų diagrama, 2016 m. (tūkst. t.n.e)

Šaltinis: Lietuvos energetikos institutas
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AB „Kauno energija“ reaguodama į griežtėjančius aplinkosaugos reikalavimus ir 
siekdama turėti pakankamą galios rezervą Petrašiūnų elektrinėje ir „Pergalės“ katilinėje 
2017 m.  įrengė 2 gamtinėmis dujomis kūrenamus katilus. Jie pakeitė atitarnavusius 
dujinius įrenginius

• Projektai įgyvendinti nuosavomis lėšomis

ŠT įmonių 2017 m. įgyvendintų projektų akimirkos



DRUSKININKŲ MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO 
ŠK 1V-2A IKI ŠK 4V-3, NUO ŠK 4V-9 IKI 4V-11 IR NUO ŠK 
4V-10 IKI ATEITIES G. 13 REKONSTRUKCIJA

Projekto vertė: apie 1,26 mln. eur. 
(50 proc. parama iš 2014-2020 m. ES SF) 
Rekonstruota 850 m 

UAB „Litesko“ 2017 m. vykdytų projektų akimirkos
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AB „Klaipėdos energija“ atnaujino daugiau nei 7,3 kilometro šiluminių trasų.

Projektas „Klaipėdos miesto 4Š magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4Š-8 iki kameros 4Š-10 

rekonstravimas“

• Projekto vertė – 788 tūkst. Eur (t.sk 392 tūkst. Eur ES SF parama)

Projektas įgyvendintas 2017 m. gegužės-rugpjūčio mėnesiais. 
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AB „Panevėžio energija“ 2017 m. vykdytų projektų akimirkos

Siekiant kuo mažesnių centralizuoto šilumos tiekimo kainų vartotojams 2017 

metų liepos mėn. AB „Panevėžio energija“ Pušaloto g. esančioje katilinėje 

Panevėžio RK-1 pastatė dar vieną 3 MW galios kondensacinį ekonomaizerį 

prie 12 MW galios biokuro katilo,



AB „Panevėžio energija“ įgyvendinami tinklų modernizavimo projektai

Projektas „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas 

Paliūniškio, Nemuno, M. Valančiaus, Pramonės, Staniūnų 

gatvių zonoje“. 

• Projekto tikslas – didinti centralizuotos šilumos tiekimo 

sistemos patikimumą ir efektyvumą, sumažinant šilumos 

perdavimo nuostolius. 

• Projekto vertė - daugiau nei 1,93 mln. eurų.

2017 m. vasarą pradėtas vykdyti Kupiškio 
rajono šilumos tinklų rekonstrukcijos projektas. 

• Atnaujinta daugiau nei 4,4 km ilgio vamzdynų 
atskirose gatvių zonose Kupiškyje, 
Noriūnuose ir Subačiuje. 

• Projekto vertė: 1,27 mln. Eur. (50 proc. 
projekto vertės ES parama)



• 2017-01-27 Metinis asociacijos narių susitikimas 2016 metų nuveiktiems ir 
2017 metų numatomiems darbams aptarti.

• 2017-02-02 Structum konferencija „Energetikos pokyčiai ir pastatų 
energinio efektyvumo didinimo galimybės“

• 2017-02-09 Euroheat & Power direktorių tarybos posėdis
• 2017-02-24 Šilumos tiekimo įmonių vadovų susitikimas Anykščiuose, kurio 

metu buvo aptartos Šilumos ūkio veiklos kryptys. 
• 2017-02-27 VEI ir VšĮ “Atnaujinkime miestą” organizavo seminarą 

“Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų ir inžinerinių įrenginių 
priežiūra bei eksploatacija”

• 2017-02-28 LEI seminaras "Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
politikos priemonių įgyvendinimas Lietuvoje (proceso koordinavimas, 
stebėsena, energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos 
energijos apskaičiavimas)"

• 2017-03-01 LIETUVOS EKONOMIKOS KONFERENCIJA 2017
• 2017-03-09 Biokuro energetiką Lietuvoje plėtojančių organizacijų vadovų 

susitikimas
• 2017-03-09 Metinis Lietuvos elektros energetikos asociacijos įmonių vadovų 

susitikimas su LITGRID, ESO ir VAC vadovais
• 2017-03-21 Energetikos konferencija apie patirtį, susijusią su biomasės 

projektais Lietuvoje ir Lenkijoje „Šiluminė energija iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių — tvarkomi atsinaujinantys ištekliai“

• 2017-03-30 LEI seminaras – diskusija „Kombinuota šilumos ir elektros 
gamyba Vilniuje ir Kaune: ką statysime, ką griausime“

2017 m. renginiai, konferencijos, seminarai
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2017 m. renginiai, konferencijos, seminarai

• 2017-04-07 Konferencija „Konkurencija šilumos gamybos 
sektoriuje – rezultatai ir perspektyvos“

• 2017-04-12 Energetikų senjorų klubo susirinkimas
• 2017-04-18 Energetikų dienos šventės minėjimas Rietave
• 2017-04-21 Lietuvos ENERGETIKŲ DIENOS šventė
• 2017-04-21 LŠTA visuotinis narių susirinkimas
• 2017-04-26 Tradicinės ir atsinaujinančios energetikos 

forumas
• 2017-04-27 Seminaras „Klimato kaitos projektai: naujos 

finansavimo galimybės“
• 2017-04-27 Seminaras – diskusija „Dabartinės Vyriausybės 

prioritetai Lietuvos energetikoje“
• 2017-04-28 Konferencija „Kiek energijos eikvojame kurdami 

tvarią energetiką“
• 2017-05-03 Seminaras „Biokuro panaudojimas šilumos 

ūkyje: ateities perspektyvos, problematika, gamybos 
optimizavimo galimybės“

• 2017-05-(14-17) Euroheat&Power 38-asis Europos 
šilumininkų kongresas „Experience Tomorrow Today“ 
Glazge (Škotijoje, JK)

• 2017-05-18 Pasitarimas su LR energetikos viceministru V. 
Macevičiumi dėl Energijos vartojimo auditų

• 2017-05-25 Seminaras-diskusija „Lietuvos elektros 
energetinės sistemos tinklo sinchronizacija su kontinentinės 
Europos tinklais: politiniai, ekonominiai ir technologiniai 
aspektai“ 41



2017 m. renginiai, konferencijos, seminarai

• 2017-06-01 "Litgrid" organizuotas Baltijos šalių generacijos 
adekvatumo 2018-2032 m. pristatymas. 

• 2017-06-12 AB"Kauno energija" renginys „Posūkis centralizuoto 
šilumos tiekimo istorijos pažinime: nauja centralizuoto šilumos 
tiekimo pradžios Lietuvoje data“. 

• 2017-06-15 Seminaras „SPRENDIMAI DIDELIO PLOTO 
GYVENAMŲJŲ IR KOMERCINIŲ PATALPŲ ŠILDYMUI“ 

• 2017-07-05 Energetikos ministerijos renginys „2007-2013 metų 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikis energetikos 
sektoriui“ vertinimo rezultatų pristatymas

• 2017-07-11 VEI pasitarimas dėl Nacionalinės (vieningos) 
energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos projekto

• 2017-08-02 Išplėstinis LPK Energetikos komiteto posėdis su 
Energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu

• 2017-08-31 Seminas – diskusija: „Lietuvos energetikos strategijos 
projekto pristatymas ir aptarimas“

• 2017-09-05 Centralizuotai tiekiamos šilumos neefektyvus 
vartojimas daugiabučiuose pastatuose ir vėlavimas įgyvendinti 
Direktyvos 2012/27/ES nuostatas

• 2017-10-12 Tarptautinio projekto „KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMAS 
IR PRITAIKYMAS VIETOS LYGMENIU“ baigiamoji KONFERENCIJA

• 2017-10-20 Apskritojo stalo diskusija „Europos energetikos 
sąjungos galimybės ir iššūkiai - atsinaujinantys energijos ištekliai 
Lietuvoje“

• 2017-10-24 Tarptautinė konferencija “The international District
Cooling and Heating Conference” Dohoje, Katare
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• 2017-10-25 Lietuvos energetikų senjorų klubo surengta Vėlinių 
ir gyvųjų minėjimo šventė 

• 2017-10-26 „Baltijos valstybių elektros tinklų sinchronizavimas 
su kontinentinės Europos tinklais: politiniai, saugumo ir 
technologiniai aspektai“

• 2017-11-07 Vilniaus energetikos forumas NEPRIKLAUSOMA 
ENERGETIKA - STIPRI EKONOMIKA

• 2017-11-07 LŠTA susitikimas su Flandrijos biudžeto, finansų ir 
energetikos ministru Bart Tommelein

• 2017-11-08 seminaras "Reikalavimai daugiabučių pastatų 
šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros dokumentų 
rengimui, medžiagų ir remonto darbų pirkimui, naujausi 
pakeitimai"

• 2017-11-23 METINIS BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMAS 2017
• 2017-11-23 EFIEES generalinė asamblėja
• 2017-11-24 Respublikinė konferencija „Energinio efektyvumo 

didinimo projektų įgyvendinimas Ignalinoje“
• 2017-12-04 Tarptautinė energetikos konferencija „Energijos 

vartojimo efektyvumas ir inovacijos šilumos ūkyje. Lietuvos ir 
Europos patirtis“

• 2017-12-07 Asociacijos LITBIOMA metinis narių susirinkimas
• 2017-12-08 Lietuvos – Ukrainos ekonomikos forumas
• 2017-12-13 LR Seimo Energetikos komisijos posėdis, kuriame 

svarstytas klausimas dėl Nacionalinės energetinės 
nepriklausomybės strategijos naujos redakcijos projekto

2017 m. renginiai, konferencijos, seminarai
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2017 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 2017 m. susitikimai organizuojami per 

videokonferencijas. Viso per 2017 m. įvyko 51 

susitikimas, 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.



Šilumos punktai Lietuvoje

• 2011-11-01 įsigaliojus ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 

28, 31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

ĮSTATYMUI didelė dalis šilumos punktų atrodo vis dar taip:



INDIVIDUALIŲ ŠILUMOS PUNKTŲ SKAIČIUS GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE
2017 m. sausio 1 d.



INDIVIDUALIŲ ŠILUMOS PUNKTŲ SKAIČIUS PASTATUOSE 
2017 m. sausio 1 d.

LŠTA užsakymu 2015 m. atlikta 
studija „Daugiabučių namų 

vidaus šildymo ir karšto 
vandens tiekimo, apskaitos, 

esant įvairiems šildymo ir 
karšto vandens sistemų 

tipams, vaizdinės ir 
aprašomosios medžiagos 

parengimas“

Gyv. pastatuose 

(vnt)

Kituose 

pastatuose (vnt)
IŠ VISO (vnt)

3908 1569 5477

6806 1960 8766

10714 3529 14243

Nepriklausomo šildymo pajungimo 8656 4363 13019

15462 6323 21785

19370 7892 27262

VISO (priklausomo šildymo pajungimo):

automatizuoti

VISO (automatizuoti)

IŠ VISO (priklausomo ir nepriklausomo pajungimo tipų):

Individualių šilumos punktų skaičius pagal tipą:

Priklausomo šildymo pajungimo:
neautomatizuoti (su elevatoriumi)

automatizuoti



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 ir 

finansavimo šaltinio.

• 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 20 proc, t.y. 
permokama apie 15 Eur/butas/mėn



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



4. 2017-04-20 d. vyko pasitarimas su Aplinkos ministru. Pasitarimo metu nutarta, kad 

Aplinkos ministerija parengs Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo pakeitimo projektą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus, reglamentuojančius 

geriamojo vandens tiekėjo pareigas ir funkcijas įgyvendinant 2-ąjį apsirūpinimo 

karštu vandeniu būdą (žr. 2017-04-24 Aplinkos ministerijos 2017-04-20 posėdžio 

protokolas);

5. 2017-07-25 Aplinkos ministerija pateikė viešam derinimui geriamojo vandens 

įstatymo projektą ir, tačiau gavo labai rimtų pastabų ypač iš TM, todėl kol kas 

svarstymas sustojęs.

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



• 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.

• 2016-10-05 LR Konstitucinis Teismo nutartis, kad CK 4.84 straipsnis 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Dėl pastatų vidaus šildymo ir kv sistemų priežiūros



• V. PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) VYKDYMAS IR 

ATSAKOMYBĖ

251. Prižiūrėtojas pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą 

pastate kiekvieną mėnesį nustatyto santykinius šilumos 

pastatui šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti 

sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos tvirtinama skaičiavimo metodika, 

analizuoja gautus duomenis, ir pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 

kartą per ketvirtį, teikia juos pastato savininkui arba Bendrojo 

naudojimo objektų valdytojui, pagal kompetenciją kartą per 

metus rengia pasiūlymus dėl efektyvaus šilumos vartojimo ir 

šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo. 

LR energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1-103 „Dėl
Pastato šildymo ir karšto vandens priežiūros tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TAR, 2015-04-10, Nr. 5514)



VKEKK 2015 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. O3-578 „Dėl santykinių 
šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens 

temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos 
patvirtinimo“ (TAR, 2015-11-02, Nr. 17374)



VKEKK 2015 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. O3-578 „Dėl santykinių šilumos 
pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai 

palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 
(TAR, 2015-11-02, Nr. 17374)



• Nors VEI, atsižvelgus į naujai įsigaliojusias PASTATO 

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS 

TVARKOS APRAŠO ir VKEKK naujai priimtos SANTYKINIŲ 

ŠILUMOS PASTATUI ŠILDYTI, KARŠTAM VANDENIUI 

RUOŠTI IR KARŠTO VANDENS TEMPERATŪRAI PALAIKYTI 

SUVARTOJIMO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS 

nuostatas, nauja redakcija išdėstė DAUGIABUČIO NAMO 

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PERIODINIŲ 

PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠĄ, tačiau iš esmės situacija 

šilumos vartojimo dalyje išlieka labai prasta:

Už efektyvų šilumos vartojimą daugiabučiuose namuose –
nėra atsakingos institucijos



Dėl ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos 
vartojimo efektyvumo nuostatų (5, 7, 9, 10, 11, 14 

straipsnių) perkėlimo į Lietuvos teisinę sistemą 

• 2016-11-03 LR Seimas priėmė LR energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą ir 
papildė kitus susijusius įstatymus (LR Šilumos 
ūkio, LR elektros energetikos, LR Energetikos ir 
kt.). Šių įstatymų tikslas – perkelti Energijos 
vartojimo efektyvumo direktyvos nuostatas, kas 
leistų užtikrinti energijos vartojimo mažinimą pas 
galutinį vartotoją, tikslią apskaitą ir įgyvendintų kt. su 
efektyvumus susijusius reikalavimus.

• LR energetikos ministerija energijos 
sutaupymus pagal direktyvos reikalavimus pavedė 
atlikti elektros ir dujų perdavimo sistemos ir 
skirstomųjų tinklų operatoriams,

įskaitant 

nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
kiekvienais metais būtų sutaupomas naujas energijos 
kiekis, atitinkantis 1,5 % visų energijos skirstytojų arba 
visų mažmeninės prekybos energija (tame tarpe ir 
šilumos energijos kiekius) įmonių kasmet galutiniams 
vartotojams parduodamo kiekio (<...>).

LŠTA užsakymu 2014 m. atlikta 
studija ir teikti siūlymai dėl 

2012/27/ES direktyvos 
įgyvendinimo, tačiau 

NEATSIŽVELGTA



7 straipsnis. Susitarimai dėl energijos sutaupymo

1. Elektros ir dujų perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai, kuriuose valstybei tiesiogiai 

ar per jos kontroliuojamas įmones priklauso ne mažiau kaip 1/2 balsų bendrovės visuotiniame 

akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų (toliau – valstybės valdomi operatoriai), per 6 mėnesius 

nuo šio įstatymo įsigaliojimo sudaro su Energetikos ministerija viešai skelbiamus susitarimus dėl 

energijos sutaupymo. 

2. Kitos, šio straipsnio 1 dalyje nenurodytos, energetikos įmonės taip pat gali sudaryti su 

Energetikos ministerija susitarimus dėl energijos sutaupymo

8 straipsnis. Susitarimai dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo

1. Energijos tiekėjai per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo sudaro su Energetikos ministerija 

viešai skelbiamus susitarimus dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo

11 straipsnis. Energijos vartojimo auditas

2. Įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, Energetikos 

ministerijai pirmą kartą privalo pateikti energijos vartojimo audito ataskaitą ne vėliau 

kaip 2017 m. liepos 1 d., o vėliau – ne rečiau kaip kas 4 metai po anksčiau atlikto 

energijos vartojimo audito. Energijos vartojimo audito ataskaita gali būti pateikiama 

kaip atlikto platesnės apimties aplinkosauginio audito, jeigu jis atliekamas pirmiau, 

dalis.

LR energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo  
įgyvendinimas:



• 2018-01-10 priimti pakeitimai:

2. Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

Tačiau Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
įstatyme numatyta:

Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems 
atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) 
patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias 
savivaldybių programas, teikiama, jeigu pagal atnaujinimo projekte numatytas priemones 
pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė, nustatoma pagal 
Statybos įstatymą įgyvendinančius statybos techninius reglamentus, ir skaičiuojamosios 
šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus atnaujinimo projektą sumažinamos ne mažiau 
kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki 
atnaujinimo projekto įgyvendinimo. 

Pakeista DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PROGRAMA

I. ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS
1. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):
1.1. šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar)

karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinančių energijos
šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas

1.2. šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar)
vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar)
individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas

1.3. karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas
Ir t.t.



2016-06-13 VKEKK patvirtino naujus Šilumos 

paskirstymo metodus. 

Nuo 2017-08-01 įsigaliojo nauji VKEKK parengti Šilumos 
paskirstymo metodai



• 2016-01-01 veiklą nutraukė TE-3 Vilniuje.

• LR Vyriausybė 2016-11-23 nutarimu Nr. 1178 nutarė nenustatyti remtinos 
elektros energijos gamybos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros 
energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse apimties 2017 metams.

• 2017 m. spalį Vilniaus miesto savivaldybė spalio pradžioje energetikos 
įmonių grupei „Lietuvos energija“ už 9,9 mln. eurų perleido Vilniaus šilumos 
tinklams priklausiusią TE-3 elektrinę.

• 2017-11-29 Patvirtinta, kad 2018 metais VIAP paslaugą 212 MW elektros 
energijos gamybos apimtimi teikia „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 
padalinys Lietuvos elektrinė.

Nenustatyti remtinos elektros energijos gamybos didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu apimties 2018 metams

• Litgrid“ paskelbė vadinamojo tretinio elektros galios rezervo aukcioną. 
Lietuvai reikalingą 483 megavatų rezervą užtikrins „Panevėžio energija“ (30 
MW galios tretinio galios rezervo, už paslaugas gaus 1,31 mln.), „Orlen
Lietuva“(120 MW – 3,15 mln. Eur), Kauno termofikacinė elektrinė (73 MW 
galiai, už tai gaus 3,14 mln. Eur). Likusią dalį tieks - AB „Lietuvos energijos 
gamybos“ valdoma Lietuvos elektrinė Elektrėnuose

VIAP ir Termofikacinių elektrinių veikla 2018 m.



• 2017-06-23 d. EM pateikė derinimui atnaujintos NENS projektą;

• Pagrindinės LŠTA pastabos:
- Siūlome NENS aiškiai įvardinti konkurencijos CŠT sektoriuje šilumos gamyboje 

gaires ir sąlygas (siūlome formuojant nuostatas dėl konkurencijos atsižvelgti į tokios 

konkurencijos patirtį Europos Sąjungoje ir kitose valstybėse);

- Užtikrinti reguliuojamų centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje veikiančių asmenų 

investicijų, kurios buvo atliktos įgyvendinant Lietuvos Respublikos energetikos 

strategiją nustatančius teisės aktus ir buvo suderintos su Valstybine kainų ir 

energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK), investuoto kapitalo ir investicijų 

grąžą;

- siūlome NENS nustatyti, kad šilumos sektoriuje siektina įgyvendinti skatinamąjį 

reguliavimą

• 2017-12-21 d. Seime pritarė NENS projektui. Pagrindiniu komitetu šiam 

projektui svarstyti paskirtas Ekonomikos komitetas, papildomais – Aplinkos 

apsaugos ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai. 

• NENS svarstymas Seimo posėdyje numatytas Seimo IV (pavasario) sesijoje

Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos 
atnaujinimas



• 2016-12-05 ir 2017-04-28 VKEKK viešam derinimui pateikė Šilumos supirkimo 
iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo naują redakciją.

Grėsmės:

• Sukels finansinius sunkumus šilumos tiekimo įmonėms, kurių teritorijoje 
veikia nepriklausomi šilumos gamintojai, dėl esamų ilgalaikių įsiskolinimų ir 
pajamų nebuvimo jiems padengti;

• Sukurs sąlygas, kai nebus atliekamos reikiamos investicijos į šilumos 
gamybos įrenginių atstatymą, reikalingą stabiliai ir patikimai šilumos gamybai 
Ilgalaikiame periode;

• „Konkurencija“ sukurs nevienodas sąlygas konkuravimui tarp šilumos tiekėjo ir 
NŠG, kas lems ne šilumos kainų sumažėjimą bet pajamų perskirstymą;

• Siūlomos nuostatos reikšmingai padidins šilumos gamybos ir tiekimo kainą; 

• Numatoma „lygiavertė“ konkurencija truks trumpą laikotarpį, kol baigsis šilumos 
tiekėjo įrenginių techninis resursas arba jie dėl negalėjimo konkuruoti bus 
konservuoti – šiame taške visą naudą sau dėl konkurencijos nebuvimo gaus 
NŠG;

• Nukentės sistemų šilumos gamybos ir tiekimo patikimumas, kadangi 
siūlomos nuostatos remiasi išskirtinai ekonominiu kriterijumi, nevertinant 
techninio (šiuo metu netgi naujai pastatyti NŠG įrenginiai neužtikrina jų 
prijungimo techninėse sąlygose nustatytų reikalavimų);

• VKEKK siūlomo konkurencijos modelio pavyzdžio nei Europos nei pasaulio 
mastu nėra.

Dėl šilumos supirkimo iš Nepriklausomų šilumos gamintojų 



• Šilumos tiekimo įmonės (VŠT, KE, PE KlE) pateikė Komisijai informaciją 

apie sąnaudų pasikeitimus ir šilumos kainų tendencijas priėmus VKEKK 

siūlomo projekto redakciją.

• Konkurencijos taryba turi išankstinę, galimai klaidingą nuomonę:

• 2017 12 20 d. LR Konkurencijos tarybos pranešimas „Konkurencijos taryba 

tirs, ar šilumos gamybos rinkoje skiriasi konkurencijos sąlygos“;

Dėl šilumos supirkimo iš Nepriklausomų šilumos gamintojų 



• ŠŪĮ 32 straipsnis. Šilumos kainodara reglamentuoja:

1. Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už 

suvartotą šilumos energiją pagal šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodyta 

tvarka nustatytą vienanarę arba dvinarę kainą pasirinktinai.

• 2017-11-29 ŠŪĮ 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 

101 straipsniu PROJEKTE numatyta:

5 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 32 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už 

suvartotą šilumos energiją pagal šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodyta tvarka 

nustatytą vienanarę arba dvinarę kainą pasirinktinai. Jeigu pastato šildymo ir 

(ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti 

centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį, 

vartotojai už šilumos perdavimo tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją 

privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą.“

Dėl dvinarės šilumos kainos reglamentavimo



• Perteklinės galės gali būti neįtraukiamos į sąnaudas.

Situacijai įvertinti atliktos studijos
- Rezervinio kuro ir įrenginių poreikio cšt sistemoms technologinis ir ekonominis 

įvertinimas (2015);

- Šilumos tiekimo patikimumo (saugumo) vertinimo kriterijų, teisinio reglamentavimo 

ir atsakomybių paskirstymo parengimas (2016).

- Esama galių situacija:

Rezervinių ir perteklinių galių nustatymas

ŠILUMOS GENERAVIMO TECHNINIAI RODIKLIAI KATILINĖSE IR KOGENERACINĖSE ELEKTRINĖSE

2016 m

Eil. Nr. Bendrovė

Instaliuota šilumos 

generavimo galia                               

(Nuosavi gamybos 

šaltiniai)

Nominali įrenginio galia pagal kuro rūšį                                              

(Nuosavi gamybos šaltiniai)

Įrenginio būklė 

(nuosavi gamybos 

šaltiniai)

Šilumos perdavimo tinklų apkrovimai 

(hidrauliškai vientisose šilumos perdavimo 

sistemose                                      (Nuosavi 

gamybos šaltiniai ir Nepriklausomi šilumos 

gamintojai))

B
io

k
u

ra
s 

M
W

M
az

u
ta

s 
M

W

G
am

ti
n

ės
 d

u
jo

s 

M
W

S
k
y
st

as
 k

u
ra

s 
M

W

K
it

as
 k

u
ra

s 
M

W

V
ei

k
ia

n
ti

s 

(n
o

m
in

al
i 

g
al

ia
 

M
W

)

U
žk

o
n

se
rv

u
o

ta
s 

(n
o

m
in

al
i 

g
al

ia
 

M
W

)

Šildymo sezonas Nešildymo sezonas

MW t/h garo

D
id

ži
au

si
as

 

M
W

V
id

u
ti

n
is

 

M
W

D
id

ži
au

si
as

 

M
W

V
id

u
ti

n
is

 

M
W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VISO (LŠTA 
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I kvietimas (1 
patvirtintas
projektas (4 mln. 
Eur) 
II kvietimas( 8,43 
mln. Eur) 2017-
10-03 

I kvietimas 
(17,04 mln.Eur) 
2017-09-20

Energijos 
efektyvumo 
direktyvos 
nuostatų 
įgyvendinimui 
numatyta parama 
0 Eur.

I kvietimas (8 mln. Eur) 
2017-09-29

Priemonė "Didelio 
efektyvumo 

kogeneracijos 
skatinimas Vilniaus 

mieste" 
(biokuro dalis: 154 
MWš ir 70 MWe); 

94,5 mln.Eur

Priemonė „Komunalinių atliekų 
deginimo pajėgumų plėtra“
(Vilniaus kogeneracinei jėgainei 

(53 MWš ir 18 MWe);  

61 mln. Eur ;
Kauno kogeneracinei jėgainei 

(priemonė nepatvirtinta) 
Planuojama: (71 MWš ir 24 MWe);  

??? 69-75 mln. Eur

Priemonė 
„Nedidelės galios 

biokuro 
kogeneracijos 
skatinimas“; 

12,0 mln. Eur

Priemonė „Šilumos 
tiekimo tinklų 

modernizavimas ir 
plėtra“; 

69,5 mln. Eur

Priemonė 
“Biokuro 

panaudojimo 
skatinimas šilumos 
energijai gaminti“; 

17,0 mln. Eur

Daugiabučių namų 
atnaujinimas;
314 mln. Eur 

Priemonė "Biokurą 
naudojančių šilumos 

gamybos įrenginių 
keitimas" ; 
10 mln. Eur

I kvietimas 
2016 m. pab. patvirtintos 
44 paraiškos (skirta 32 
mln. Eur parama)
II kvietimas (2017-09-
25) 27 mln eur
(modernizavimui) ir 4,5 
mln. Eur (plėtrai)

2014-2020 ES struktūrinė parama



• Reikalinga parengti mokslinę studiją ar studijų rinkinį, kuriame 

identifikuotos probleminės sritys būtų kompleksiškai 

išanalizuotos ir taptų pagrindu parengiant išsamius pasiūlymus, 

kaip pagerinti teisinį reglamentavimą, visų pirma susijusį su 

prie CŠT sistemų prijungiamų ir AEI naudojančių įrenginių 

projektavimo, montavimo, eksploatavimo reikalavimais, taip pat 

papildantį daugiabučių namų šilumos gamybos ir vartojimo  

išlaidų ir naudos paskirstymo butų savininkams metodikas. 

Tai prisidėtų prie tvarios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 

raidos ir funkcionavimo užtikrinimo ir gerosios praktikos 

skleidimo bei pilotinių projektų finansavimo ir vykdymo procesų 

tobulinimo.

Statinių, prijungtų prie CŠT ir šilumai gaminti naudojančių 
AEI, šilumos įrenginių teisinis ir techninis reglamentavimas



• UAB „Ekotermija“ atlieka studiją, kurios tikslas - parengti siūlymus VKEKK 

dėl būtinųjų reguliuojamų sąnaudų ir skatinamojo reguliavimo šilumos 

kainodaroje. Proceso metu būtų siekiama sudaryti darbo grupę su VKEKK ir 

įtraukti juos į rekomendacijų rengimo ir derinimo procesą (tiek kiek tai 

neprieštarauja teisės aktams).

Atliekama 3 etapais:

1. Problematikos įvardijimas atliekant esamos reguliavimo aplinkos 

vertinimą;

2. Europos Sąjungos šalių (iki 5 ES valstybių pavyzdžių pagal kiekvieną 

kriterijų esant duomenims) kuriose pakankamai išplėtotas centralizuotas 

šilumos tiekimas reguliavimo aplinkos apžvalga ir vertinimas;

3. Pasiūlymų ir rekomendacijų dėl šilumos kainodaros reguliavimo 

parengimas.

Studijos atlikimo terminas iki 2018 m. kovo – balandžio mėn.

Studija „Šilumos reguliuojamų sąnaudų nustatymo 
reglamentavimo bei skatinamosios kainodaros galimybių 

analizė ir rekomendacijų parengimas“



• Biokuro pirkimą reglamentuoja:

191 straipsnis. Biokuro, naudojamo šilumos gamybai, įsigijimas

1. Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir elektros 
energijos gamintojai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti naudoja biokurą, privalo 
teikti pirmenybę energijos išteklių biržai įsigydami šią elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti 
reikalingo biokuro kiekio dalį: 

3) 2016 metais ir vėlesniais metais – ne mažiau kaip 100 procentų.

Šilumos pirkimui EM parengta ŠŪĮ 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 
101 straipsniu įstatymo pataisa:

Papildyti 2 straipsnį nauja 31 dalimi:

31. Šilumos aukcionas – šilumos tiekėjo prognozuojamo šilumos kiekio, gaminamo 
turimuose šilumos gamybos įrenginiuose ir (ar) superkamo iš nepriklausomų šilumos 
gamintojų pagal aukciono dalyvių pasiūlytą kainą ir aprūpinimo šiluma sistemos technines 
galimybes, nustatymo aukciono būdu sistema.“

10 straipsnis. Šilumos gamyba ir (ar) supirkimas iš nepriklausomų gamintojų

1. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį gamina 
turimais šilumos gamybos įrenginiais. Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas 
nepriklausomas šilumos gamintojas, prognozuojamas šilumos kiekis, reikalingas šilumos 
vartotojų poreikiams patenkinti, gaminamas ir (ar) superkamas šilumos aukciono būdu. 

Įstatymo pataisas numatyta priimti 2018 m. pavasario sesijoje.

Biokuro ir šilumos iš NŠG pirkimas BALTPOOL biržoje



1. Socialinių būstų gyventojų nemokumas už šildymo ir karšto vandens 

tiekimo paslaugas;

2. Buitinių vartotojų apskaitos prietaisų (įvadinių ir butuose) nuotolinis 

duomenų nuskaitymas;

3. Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų 

įgyvendinimas;

4. Šilumos tiekimo tinklų hidraulinių bandymų reglamentavimas;

5. Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų nauja sertifikavimo tvarka (VEI);

6. Nebalansinių tinklų eksploatavimas, perėmimas, ir išpirkimas;

7. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių naujos redakcijos 

projektas;

8. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių naujos redakcijos projektas;

9. Medienos kuro pelenų panaudojimas;

10. Vartotojų, esančių CŠT zonose ir naudojančių kitą šildymo būdą, skatinimas 

jungtis prie CŠT; 

11. Kt.

Kiti aktualūs klausimai



Apie centralizuotą šilumos 
ūkį duomenys yra renkami 

ir analizuojami 

Apie individualiai 
besišildančius vartotojus 

statistinių duomenų NĖRA



Vilniaus miestas (Lazdynai, Naujamiestis)

2017 m. sausio 22 d.

Lauko oro temp. -2 C
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2018 balandį LŠTA 
išleis 20 m. veiklos 
jubiliejinį leidinį

Laukiama

LEIDINIAI
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LEIDINIAI „Šiluminė technika“



LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2017 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. į

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).75



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos svetainėje

www.lsta.lt 76


