Ataskaita apie asociacijos 2008 m. veiklą
ir 2009 m. veiklos programa

Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

2009 m. gegužės 15 d.
LŠTA visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
“Best Western Vilnius”

LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2008 m.
1.
2.
3.

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

4.

AB “Panevėžio energija”
•
•
•
•
•

5.
6.
7.

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

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

8.
9.
10.

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

UAB “Prienų energija”
UAB “Prienų energija” Trakų
padalinys
UAB “Miesto energija” (buv. UAB
“Ukmergės energija”)
UAB “Akmenės energija”

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

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

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

LŠTA šilumos tiekimo įmonės pagamina virš 99% centralizuotai
tiekiamos šilumos Lietuvoje
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LŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonės ir 10 kitų įmonių,
veikiančių šilumos ūkio sektoriuje
1. UAB “Alfa Laval”;
2. UAB “LOGSTOR”;
3. UAB “Axis Technologies”;
4. UAB “Grundfos Pumps”;
5. UAB Fortum Heat Lietuva”;
6. Lietuvos Techninės izoliacijos įmonių asociacija
7. Viešoji įstaiga Technikos priežiūros tarnyba;
8. AB “Vilniaus šilumos tinklai”;
9. UAB “Gandras energoefektas”;
10. UAB "Nepriklausomos Energijos Paslaugos"
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Šilumos tiekimo įmonės ne LŠTA narės 2008 m.
1. UAB “Kretingos šilumos tinklai”;
2. SĮ “Skuodo šiluma”;
3. UAB “Šalčininkų šilumos tinklai”;
4. UAB “Vilniaus rajono šilumos tinklai”;
5. VĮ “Visagino energija”;
6. UAB “Gelvita”;
7. UAB “Nemėžio komunalininkas”;
8. UAB “Pagirių komunalininkas”;
9. UAB “Pravieniškių 2-ieji pataisos namai”;
10. VšĮ “Velžio komunalinis ūkis"
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Lietuvos miesto ar gyvenvietės centralizuoto šilumos tiekimo schema

Elektra
Pramonės
įmonės
katilinė

1

Siurblinė
Biokuro
katilinė

2

1

5
1

6
6

CŠT vandens tiekimo ir
paskirstymo
integruotas tinklas

3

6

Šilumos punktai
Rajoninė CŠT katilinė
Rajoninė CŠT katilinė

1

4

1

6

1

Šilumos šaltinis

2

Integruotas CŠT tinklas

3

Rajoninė katilinė

4

Lokalus CŠT tinklas

5

Vietinis šilumos šaltinis

6

Vartotojai

7

Miesto riba

5

Pirminės ir antrinės energijos importas/eksportas
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Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis

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

~ 10000 GWh
~ 9800 MW

~ 3500 MW
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2008 m. įvyko 48 asociacijos organizuojamų darbo grupių šilumos
ūkio įstatymo poįstatyminiams aktams svarstyti susitikimai, kurių
metų aptarta per 560 naujų teisės aktų, jų projektų versijų,
teikiamų pastabų pasiūlymų paketų

• Į susitikimus kviečiama apie 30 darbo grupės
narių atstovų iš valstybės institucijų (P. Urbonas,
P. Gudynas (Ūkio ministerija), R. Kuštan (Aplinkos
ministerija), J. Mockevičius, A. Katinas (VKEKK),
K. Pauša (VĮ „Energetikos agentūra“), A. Žiaunys
(Valstybinė energetikos inspekcija), A. Romeika,
(Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba),
vartotojų organizacijų (J. Antanaitis, A.
Armanavičienė, S. Juodvalkis, V. Prunskienė),
giminingų asociacijų (I. Andriulaitytė (Lietuvos
savivaldybių asociacija), mokslo įstaigų (V.
Martinaitis, E. Juodis (VGTU), R. Škėma (Lietuvos
energetikos institutas), LŠTA įmonių atstovai ir kt.
• Posėdžių protokolai patalpinti LŠTA interneto
svetainėje www.lsta.lt

Nuo 2002 m. jau įvyko 274 susitikimai
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Per 2008 metus patvirtinti apie 190 su šilumos ūkiu susiję teisės aktai, iš
jų pagrindiniai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašas (2008-02-26
LRV)
Šilumos kainų nustatymo metodika (2008-03-15 VKEKK)
Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų
tvarka (2008-03-28 ŪM)
Daugiabučio namo šildymo ir kašto vandens sistemos privalomieji reikalavimai
(2008-05-19 AM ir ŪM)
Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms,
įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės (2008-06-19 ŪM)
Daugiabučių namų modernizavimo programos nauja redakcija (aktuali nuo
2008-06-15 LRV)
Licencijuotų energetikos įmonių informacijos teikimo tvarka (Energetikos įmonių
informacijos teikimo taisyklės) (2008-06-26 VKEKK)
Šilumos ūkio plėtros kryptys (2008-07-09 LRV)
Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo (200808-22 ŪM)
Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti
patvirtinimo (2008-10-14 ŪM)
Dėl Elektros energijos supirkimo kainos iš bendrų šilumos ir elektros energijos
gamintojų reguliavimo taisyklių dalinio pakaitimo (2008-10-17 VKEKK)
Kogeneracijos plėtros planas (2008-10-28 ŪM)
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (2008-12-04 d. ŪM)
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Visus aukščiau išvardintus teisės aktus galima rasti Lietuvos
Respublikos Seimo (www.seimas.lt) ir LŠTA (www.lsta.lt) interneto
puslapiuose, teisės aktų skiltyse
27

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
per 2008 metus priimti nutarimai (viso apie 104) susiję su Šilumos ūkio
sektoriumi
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I. ŠILUMA (tęsinys)
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I. ŠILUMA (tęsinys)
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Visus aukščiau išvardintus teisės aktus galima rasti Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos interneto puslapyje (www.regula.lt)
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2009 m. tęsiamas šių teisės aktų ir pataisų esamiems teisės aktams
rengimas
I. Šilumos ūkio įstatymo poįstatyminiai teisės aktai
1. Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos
2. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos
3. Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės
sąlygos
4. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka
5. Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės
6. Šilumos tarybos sudėtis
7. Silumos tarybos nuostatai
8. Įmonių, eksploatuojančių energetikos įrenginius, atestavimo tvarkos aprašas
9. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčių nustatymo
metodika (Naujas!)
10. Šilumos kiekio, suvartoto patalpų savininko, atsisakiusio šilumos tiekėjo ar namo
šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo įgaliotus atstovus įleisti į savininkams
priklausančias patalpas, įvertinimo metodika
11. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms
patalpoms šildyti
12. Supaprastinta šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo metodika mažiems šilumos
tiekėjams
13. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas karštam
vandeniui ruošti, kai prieš karšto ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra
arba jis sugedęs, metodika
14. Rekomenduojami šilumos paskirstymo vartotojams metodai (Metodo Nr.1 projektas
pradėtas 2009 m.). /Šiuo metu yra patvirtinti 9 metodai. /
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I. Šilumos ūkio įstatymo poįstatyminiai teisės aktai
15. Karšto vandens kainų nustatymo metodika (Naujas!)
16. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų į šilumos tiekimo sistemas tvarkos
aprašas
17. LR šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
18. LR šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
(Priimtas 2009 m. 05 12 d.)

II. Civilinio kodekso poįstatyminiai teisės aktai
1. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai
nuostatai

III. Elektros energetikos įstatymo poįstatyminiai teisės aktai
1. Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai,
gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašas
2. Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklės
3. Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti,
patvirtinimo, pakeitimo projektas (pradėtas 2009 m.)

IV. Energetikos įstatymo poįstatyminiai teisės aktai
1. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės
2. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos
įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai
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perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašas

IV. Energetikos įstatymo poįstatyminiai teisės aktai
3. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės
4. Energijos vartojimo pastatuose, technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito
atlikimo ir auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašas (pradėtas
2009 m.)
5. Šilumos tinklų eksploatavimo instrukcija
6. Valstybės mastu sutaupyto energijos kiekio skaičiavimo taisyklės (pradėtos 2009 m.)
7. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės
8. Valstybinės energetikos inspekcijos teikiamų mokamų paslaugų fiziniams ir juridiniams
asmenims įkainiai
9. Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos
kontrolės komisijoje tvarkos aprašas

V. Statybos įstatymo poįstatyminiai teisės aktai
1. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo tinklų statinių ir įrenginių, pastatų šildymo
ir karšto vandens sistemų statybos aprašas (Naujas! pradėtas 2009 m.)

VI. Gamtinių dujų įstatymo poįstatyminiai teisės aktai
1. Gamtinių dujų įstatymo 6, 7, 8, 10, 23 ir 25 straipsnių priedų pakeitimas ( pradėtas
2009 m.)
2. Gamtinių dujų įstatymo 14 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo pakeitimas ( pradėtas
34
2009 m.)

Šilumos ūkį Lietuvoje plačiai reglamentuoja ir Europos Sąjungos teisės
aktai:
I. Energijos vartojimo efektyvumas
• Direktyva 2004/8/EB „Dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos
paklausa vidaus energetikos rinkoje“;
• Direktyva 2002/91/EB „Dėl pastatų energinio naudingumo”;
• Direktyva 2006/32/EB „Dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir paslaugų“;
• Direktyva 92/42/EEB „Dėl naudingumo koeficiento reikalavimų karšto vandens
katilams, deginantiems skystąjį kurą“;
• Direktyvos nuo 92/75/EEB iki 96/57/EB dėl buitinių prietaisų ženklinimo;
• Direktyva 2005/32/EB nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų energiją
vartojantiems gaminiams;
• Pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos „Dėl pastatų energinio
naudingumo KOM(2008) 780 galutinis variantas“.
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Šilumos ūkį Lietuvoje plačiai reglamentuoja ir Europos Sąjungos teisės
aktai:
II. Aplinkosauga
• Direktyva 2001/80/EB „Dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių
įrenginių, kiekio apribojimo“;
• Direktyva 2003/87/EB nustatanti prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos
leidimais sistemą Bendrijoje;
• Direktyva 2006/12/EB „Dėl atliekų“;
• Direktyva 2000/76/EB „Dėl atliekų deginimo“;
• Direktyva 2008/98/EB „Dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas“;
• TIPK Direktyvos (COD 2007/0286) projektas „Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų
(taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)“;
• Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies keičianti Direktyvą
2003/87/EB, siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos
leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį {KOM(2008) 30 galutinis} {SEK(2008) 52}
{SEK(2008) 53} {SEK(2008) 85}.
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Šilumos ūkį Lietuvoje plačiai reglamentuoja ir Europos Sąjungos teisės
aktai:
III. Atsinaujinantys energijos ištekliai
• Direktyva 2001/77/EB „Dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos
išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje“;
• Direktyva 2003/30/EB „Dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą
transporte“;
• Direktyvą 1999/32/EB „Dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro
rūšyse ir iš dalies keičianti Direktyvą 93/12/EEB“;
• Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2008/0016 (COD) „Dėl
skatinimo naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių“.

IV. Direktyvos reglamentuojančios technologinę šilumos ūkio sritį
• Direktyva 97/23/EB „Dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo“;
• Direktyva 2004/22/EB „Dėl matavimo priemonių“.
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Šilumos ūkį Lietuvoje plačiai reglamentuoja ir Europos Sąjungos teisės
aktai:

V. ES vidaus rinkos (dujų, elektros ir k.t.)
k.t.) politika
• Direktyva 2003/54/EB „Dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių“;
• Direktyva 2003/55/EB „Dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių“;
• Reglamentas Nr. 1775/2005 „Dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo
tinklais sąlygų“;
• Direktyva 2004/67/EB „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo priemonių“;
• Direktyva 2003/96/EB 2003 m. spalio 27 d. pakeičianti Bendrijos energetikos
produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą.
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Šilumos ūkį Lietuvoje plačiai reglamentuoja ir Europos Sąjungos teisės
aktai:
Šiuo metu Europos Komisijoje bei ES šalyse daugiausiai diskusijų kylą dėl naujos TIPK
direktyvos, apimančios DDĮ (dideli deginimo įrenginiai) bei kelias kitas direktyvas
Startinė EK pozicija buvo tokia: „Geriausių prieinamų gamybos būdų“ (GPGB) reikalavimai teršalų
koncentracijoms įsigalioja nuo 2016 metų, gal būt apimant DDĮ nuo 20 MW ir didesnius įrenginius.
Visos ES šalys teikė savo pasiūlymus ir vyko bei tebevyksta derybos, kurios turėtų baigtis artimiausiais mėnesiais ir
turėtų būti parengtas naujosios TIPK direktyvos projektas, teikiamas Europos Parlamentui.
Eilėje klausimų jau išaiškėjo preliminarios nuostatos:
• įrenginių virš 20MW įtraukimas DDĮ atidėtas, apsiribojant ankstesne DDĮ sąvoka – nuo 50 MW ir didesni;
• naujiems DDĮ reikalavimai įsigalioja nuo 2016 01 01 ;
• įtrauktos išimtys DDĮ, dirbantiems iki 1500 val. per metus – pikiniai įrenginiai, kuriems leistos didesnės teršalų
koncentracijų normos, jeigu dirbama kietuoju ar skystuoju kuru; tačiau Lietuvoje šia išimtimi pasinaudoti galės ne visi,
nes valandos skaičiuojamos visam kaminui arba atskiram kamine įrengtam kanalui;
• įtrauktos išimtys DDĮ, dirbantiems iki 500 val. per metus – avariniams įrenginiams, kuriems leistos didesnės teršalų
koncentracijų normos;
• įtrauktos specialios nuostatos vidaus degimo varikliams ir dujų turbinoms;
• deramasi dėl pradinių GPGB reikalavimų sušvelninimų, tačiau jie nėra esminiai.

ü Kad Lietuvos šilumos gamintojai atitiktų naujos TIPK direktyvos aplinkosauginius reikalavimus, jeigu TIPK
direktyva įsigalioja nuo 2016 m, investuoti į naujus valymo įrenginius reikės ~ 2672 mln. Eur. (9,2 mlrd. Lt)
Atidėjus naujų TIPK įgyvendinimą iki 2020 metų, investicijų sumą galima būtų sumažinti apie 22,14 proc. ir tai
sudarytų ~ 592 mln. Eur. (2,0 mlrd. Lt.)
ü Detalesnė situacija turėti paaiškėti artimiausiais mėnesiais, bet viena yra tikrai aišku – teršalų išmetimų su
39
degimo produktais normos griežtės, todėl įmonės tai turėtų numatyti savo veikloje.

Teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkį struktūrą galima rasti LŠTA internetinėje
svetainėje (www.lsta.lt)
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Svarbesni pasiekimai,
pasiekimai, kuriuos pavyko įgyvendinti
šilumos ūkio sektoriuje per 2008 m.
Ø Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 4238 patvirtintas „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių“ pakeitimas, kurio
pagrindinė esmė – ne šildymo sezonu metu (vasarą) visa patiekta šiluma
kiekvienam pastatui yra apmokestinama;
Ø Lietuvos Respublikos ūkio ir aplinkos ministrų 2007 m. lapkričio 19 d.
įsakymu Nr. D1-609/4-477 patvirtintas „Apyvartinių taršos leidimų
paskirstymo 2008–2012 metams“ planas (Žin., 2007, 120-4946);
/2008 m. lapkričio 20 dieną LAAIF (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo) šiltnamio
dujų registro administracija informavo, kad prieiga prie Registro nuo lapkričio 20 dienos yra
aktyvi/

Ø Lietuvos Respublikos Seimas 2007 m. lapkričio 20 d. Nr. X-1329 priėmė
„Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymą“ (Žin., 2007, Nr. 130-5259);
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Ø Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2008 m. kovo 15 d.
nutarimu Nr. O3-41 patvirtino naują „Šilumos kainų nustatymo metodiką“ (Žin.,
2008, Nr. 35-1270);
<..> 114.3. Jeigu šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio faktinės kuro ir (ar) pirktos
šilumos kainos skiriasi nuo paskutiniame šilumos kainų perskaičiavime naudotų kuro ir (ar)
perkamos šilumos kainų, tai dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios sąnaudos
pridedamos, o gautos pajamos išskaičiuojamos, perskaičiuojant šilumos gamybos kainas ateinantiems
metams. Paskutinių bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpio metų dėl kuro kainų skirtumo susidariusios
sąnaudos ar gautos pajamos įvertinamos nustatant naujo bazinių kainų laikotarpio bazinę šilumos gamybos
kainą. <..>
Išvada: Įsigaliojus šilumos kainų nustatymo metodikai po 2007/2008 m. šildymo sezono, Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija visoms šilumos tiekimo įmonėms patvirtino naujas šilumos kainas, kuriose
buvo įtrauktos patirtos, bet nepadengtos išlaidos. Ir per 2008/2009 m. šildymo sezoną didžioji
susikaupusių nuostolių dalis buvo padengti.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2008 m. spalio 2 d.
nutarimu Nr. O3-142 patvirtino „Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros
energijos sektoriuje kainas“. Kuriuo nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos ,
elektros energijos pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, supirkimo kainos:
Ø

- Vėjo energija – 30,0 ct/kWh (anksčiau galiojo – 22,0 ct/kWh) ;
- Biokuras – 30,0 ct/kWh (anksčiau galiojo – 20,0 ct/kWh);
- Vandens energija – 26,0 ct/kWh (anksčiau galiojo – 20,0 ct/kWh)
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Ø Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2008 m. spalio 17 d.
nutarimu Nr. O3-147 patvirtino „Dėl elektros energijos supirkimo kainos iš bendrų
šilumos ir elektros energijos gamintojų reguliavimo taisyklių“ (Žin., 2008 m. Nr. 811039) dalinį pakeitimą, kuriame įtrauktas naujas 7.5 punktas:
<..> .7.5. Komisija, nustatydama būsimų skaičiuojamųjų metų bazinę elektros energijos kainą, įvertina
prieš tai buvusių skaičiuojamųjų metų kuro kainos ir laukiamos tų metų vidutinės kuro kainos
skirtumą su 5 procentų nuokrypiu, nustatydama kompensacijos arba permokos dydį. Skaičiuojant
būsimų metų bazinę elektros energijos kainą, Komisijos nustatyto dydžio kompensacija arba permoka
atitinkamai pridedama arba atimama iš būsimų skaičiuojamųjų metų kuro kainos, atsižvelgiant į superkamo
elektros energijos kiekio pasikeitimą. Prieš tai buvusių skaičiuojamųjų metų kuro kainos ir laukiamos tų metų
vidutinės kuro kainos skirtumas neįvertinamas superkamos elektros energijos kainoje iš tų gamintojų, iš kurių
elektros energija tais metais nebuvo superkama. Prireikus įvertinamas metų, už kuriuos suteikta
kompensacija, prognozuotų faktinių pajamų neatitikimas ataskaitiniams duomenims. <..>

Ø Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 4-617
patvirtintos naujos redakcijos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“ (Žin., 2009,
Nr. 1-14);
ØLietuvos Respublikos Seimas 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52
patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, kurios nuostatose yra
įtrauktos šilumos tiekėjų įvardintos teisingos vystymosi kryptys.
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2008 m. Ūkio ministerijos užsakymu parengta 6 studijos susijusios su
šilumos sektoriumi, kurių rengime aktyviai dalyvavo LŠTA:
•

•
•

•

•
•

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijos gamyboje
apimčių analizė ir rekomendacijų dėl elektros energijos, kuriai gaminti
naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos supirkimo skatinimo
2010-2020 m. parengimas (rengėjas: UAB „Cowi Baltic“).
Kogeneracijos būdu termofikacinėse elektrinėse pagamintos elektros
energijos ir šilumos gamybos sąnaudų paskirstymo metodų įvertinimas ir
rekomendacijų dėl jų tobulinimo parengimas (rengėjas: LEKA).
Kogeneracijos plėtros poveikio investicijų į elektros energetikos sistemą
apimtims analizė bei rekomendacijų dėl kogeneracijos ir elektros energijos
perdavimo ir skirstymo tinklų plėtros suderinimo parengimas (rengėjas: UAB
„Termosistemų projektai“).
Šilumos kainų nustatymo metodikos atitikimo Europos Sąjungos ir Lietuvos
teisės aktų reikalavimams, metodikos rengimo, tvirtinimo ir kainų nustatymo
procedūrų analizė ir rekomendacijų dėl šilumos kainodaros teisinio
reglamentavimo parengimas (rengėjas: UAB „Cowi Baltic“ ir LEKA).
Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo veiksmų
planas 2010-2020 m. (rengėjas: LITBIOMA).
Kainodaros principų, taikomų energetikos sektoriuje, analizė ir jų tobulinimo
rekomendacijos (rengėjas: UAB “Verslo raktas”).
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LŠTA užsakymu 2008 m. atlikti tiriamieji darbai, studijos

•

•

•
•

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo lydinčiųjų teisės
aktų, reglamentuojančių pastato šildymo ir karšto vandens
sistemos priežiūros tvarką ir šilumos ūkio specialiųjų
planų rengimo taisykles, analizė ir rekomendacijų
parengimas.
Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo lydinčiųjų teisės
aktų, reglamentuojančių aprūpinimo šiluma ir karštu
vandeniu sistemų įrengimą, eksploatavimą ir
administravimą, analizė ir rekomendacijų parengimas.
Centralizuoto šilumos tiekimo kainodaros metodinis
tyrimas ir rekomendacijų jos tobulinimui parengimas.
Naujos redakcijos šilumos ūkio įstatymo tiekėjų ir
vartotojų santykių koncepcinių priemonių ir nuostatų
harmonizavimo analizė ir rekomendacijos.
45

SUSIJUSIŲ SU ŠILUMOS ŪKIU 2008 METAIS ATLIKTŲ KELETOS STUDIJŲ
PAGRINDINIAI REZULTATAI IR IŠVADOS
Visas studijas rasite LŠTA interneto svetainėje: www.lsta.lt
1. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijos
gamyboje apimčių analizė ir rekomendacijų dėl elektros energijos, kuriai
gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos
supirkimo skatinimo 2010-2020 m. parengimas (rengėjas: UAB „Cowi
Baltic“).
•

•

•

•

Atlikta LR teisės aktų ir ES direktyvų, reglamentuojančių elektros energijos, kuriai gaminti
naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau AEI), gamybos ir pirkimo skatinimą,
analizė, apžvelgtos ES šalyse taikomos AEI elektros paramos schemos: žaliųjų sertifikatų ir
skatinamųjų tarifų.
Apžvelgtos elektros iš AEI gamybos tendencijos ES šalyse ir Lietuvoje. Remiantis anksčiau
atliktomis studijomis, įvertintas tolimesnis elektros gamybos iš atskirų AEI išteklių rūšių plėtros
potencialas Lietuvoje, atsižvelgiant į techninius ir aplinkosauginius apribojimus.
Vertinant pagrindines kliūtis AEI plėtrai Lietuvoje, atlikta AEI elektros gamintojų asociacijų
apklausa. Apibendrinant apklausos rezultatus, išskirtos pagrindinės administracinės,
technologinės ir aplinkosauginės kliūtys, trukdančios AEI elektros gamintojų verslui.
Išanalizuota Lietuvoje galiojanti elektros iš AEI gamintojų prijungimo prie tinklų tvarka.
Išnagrinėti AEI elektrinių integravimo į elektros sistemą ypatumai ir susiję kaštai.
Apibendrinant studijos rengimo metu atliktą tyrimą pateikti pasiūlymai dėl orientacinių elektros
energijos gamybos iš AEI apimčių 2010–2020 m. pagal atskiras AEI rūšis ir parengtos
rekomendacijos dėl elektros energijos, kuriai gaminti naudojami AEI, gamybos ir supirkimo
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skatinimo 2010–2020 m., teisinio reglamentavimo.

SUSIJUSIŲ SU ŠILUMOS ŪKIU 2008 METAIS ATLIKTŲ KELETOS STUDIJŲ
PAGRINDINIAI REZULTATAI IR IŠVADOS
Visas studijas rasite LŠTA interneto svetainėje: www.lsta.lt
2. Kogeneracijos būdu termofikacinėse elektrinėse pagamintos elektros
energijos ir šilumos gamybos sąnaudų paskirstymo metodų įvertinimas ir
rekomendacijų dėl jų tobulinimo parengimas (rengėjas: LEKA).
• Darbe apžvelgti įvairiose šalyse taikomi termofikacinių jėgainių sąnaudų paskirstymo tarp
šilumos ir elektros metodai. Pateikti argumentai ir principai, kuriais remiamasi, parenkant
tinkamiausią konkrečioms sąlygoms paskirstymo metodą.
• Pateiktos aplinkybės, kurios turi įtakos formuojant sąnaudų paskirstymo metodą Lietuvos
CŠT sektoriuje, įvertinant elektros rinkos specifiką ir reguliavimo praktiką.
• Kaip labiausiai priimtinas Lietuvos sąlygomis pripažintas Alternatyvaus šilumos šaltinio
metodas, kuris detaliai aprašytas įvairiems galimiems kogeneracijos ir CŠT konfigfūracijos
atvejams.
• Antrasis sąnaudų paskirstymo etapas – pelno/nuostolio padalijimas tarp šilumos ir
elektros gamybos veiklų, priklausomai nuo investicijų rizikos laipsnio.
•

Ataskaitoje pateiktos reikalingos formuluotės ir formulės, reikalingos norminio dokumento
parengimui.
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SUSIJUSIŲ SU ŠILUMOS ŪKIU 2008 METAIS ATLIKTŲ KELETOS STUDIJŲ
PAGRINDINIAI REZULTATAI IR IŠVADOS
Visas studijas rasite LŠTA interneto svetainėje: www.lsta.lt
3. Šilumos kainų nustatymo metodikos atitikimo Europos Sąjungos ir
Lietuvos teisės aktų reikalavimams, metodikos rengimo, tvirtinimo ir
kainų nustatymo procedūrų analizė ir rekomendacijų dėl šilumos
kainodaros teisinio reglamentavimo parengimas (rengėjas: UAB „Cowi
Baltic“ ir LEKA).
• Darbe atlikti patikrinamieji skaičiavimai, savivaldybių ir kainų komisijos priimtų sprendimų teisinė
ir ekonominė analizė, palyginimai su kitų šalių patirtimi ir kiti rezultatai parodė, kad naudojama
šilumos kainų nustatymo sistema iš esmės yra efektyvi, skatinanti tiekėjus geriau dirbti,
apsauganti vartotojus nuo nepagrįstų kainų ir atitinkanti Lietuvos CŠT sektoriuje susiklosčiusią
nuosavybės santykių, techninės-ekonominės būklės įvairovę ir socialines realijas.
• Kartu dabartinė kainodara ir kainų nustatymo procedūros turi taisytinų vietų. Sparčiai kintant
kuro kainoms ir esant didelei infliacijai, šilumos kainos perskaičiavimo periodiškumas neužtikrina
CŠT įmonių veiklos rentabilumo ir dažnai pažeidžiamas sąnaudų padengimo principas. Todėl
siūloma bazinės kainos tarpinius perskaičiavimus atlikti kas mėnesį pagal nustatytą formulę,
įvertinančią kuro kainų indeksą.
• Šilumos kainodaros ir reguliavimo procedūrų tobulinimui pasiūlyta kelti VKEKK specialistų
kompetenciją, įvesti atgrasančias ekonomines sankcijas monopolinėms įmonėms už duomenų
nepateikimą, klaidinančią informaciją ar kitus pažeidimus, įvesti privalomą šilumos tiekimo
veiklos auditą, bei didinti visuomenės pasitikėjimą šilumos kainodaros reguliavimu ir taikoma48
kainodara.

SUSIJUSIŲ SU ŠILUMOS ŪKIU 2008 METAIS ATLIKTŲ KELETOS STUDIJŲ
PAGRINDINIAI REZULTATAI IR IŠVADOS
Visas studijas rasite LŠTA interneto svetainėje: www.lsta.lt
4. Centralizuoto šilumos tiekimo kainodaros metodinis tyrimas ir
rekomendacijų jos tobulinimui parengimas.
• Darbe buvo nagrinėta CŠT bendrovių veiklos rezultatai, pasiekti 2003-2006 m.
laikotarpyje, kai buvo taikoma bazinių šilumos kainų metodika. Išanalizuota patirtis,
teigiami ir neigiami reguliavimo aspektai. Apžvelgta įvairiose šalyse taikomi šilumos
kainodaros ir reguliavimo principai.
• Detaliai aptarti galiojančios šilumos kainodaros privalumai ir trūkumai, kuriuos sukėlė
labai išaugusios energetinių resursų kainos ir aukšta infliacija. Analizuota būtinųjų
sąnaudų pripažinimo principai ir galimybės sumažinti nepripažįstamas sąnaudas.
• Atliktas LRS Audito komiteto patikrinimo išvadų techninis-ekonominis įvertinimas ir jų
pasekmės tolimesniam CŠT sektoriaus vystymuisi, pateikti argumentai kodėl ne visi
pasiūlymai yra priimtini.
•

Apibendrinant tyrimą suformuoti pasiūlymai, kurie būtini šilumos kainodaros tobulinimui ir
buvo pateikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai priimant naująją šilumos
kainų metodiką. Didelė dalis pasiūlymų buvo įgyvendinta.
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Per 2008 m. LŠTA kartu su kitomis organizacijomis surengė 5 seminarus:

ü

2008-02-22

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija paminėjo savo veiklos 10 metų

ü

2008-04-02

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, siekdama pasiruošti 2007-2013 m.
Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų projektų rengimui, LŠTA
nariams organizavo seminarą įmonių personalo vadovams.

ü

2008-06-27

Vyko Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos technikos komiteto posėdis –
seminaras biokuro deginimo ir kitiems aktualiems klausimams aptarti

ü

2008-10-08

UAB „Infoklodai“ kartu su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
suorganizavo seminarą "Daugiabučių namu renovacija: investicija
ateičiai ar finansinė našta gyventojams“

ü

2008-10-22

UAB “Expozona” kartu su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija organizavo
konferenciją „Brangiausias šildymo sezonas. Priežastys ir sprendimai“,
kurio pagrindinis tikslas buvo pristatyti bene opiausią šalies ūkio problemą
– šilumos energijos kainų šuolį ir galimybes šią naštą sumažinti.
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2008 metais nuolat buvo organizuojami energetikos ekspertų susitikimai:

- 2008-04-18 LŠTA patalpose vyko pirmasis energetikos sektoriaus ekspertų susitikimas, kurio pagrindinis tikslas buvo
aptarti ir išskirti prioritetines šilumos ūkio sektoriaus problemas, kurias bendromis pastangomis su
šilumos įmonių specialistais, mokslo institucijų ekspertais, valstybinių organizacijų atstovais būtų galima
išspręsti
- 2008-06-28

LŠTA savo patalpose organizavo energetikos ekspertų susitikimą, kuriame buvo aptarinėjama padėtis
ir iškylančios problemos, teikiant siūlymus ir pastabas rengiamiems projektams ir įgyvendinant ES
Direktyvas, reglamentuojančias biokuro bei komunalinių atliekų skatinimą, kogeneracijos plėtrą, CO2
išmetimų mažinimą bei energijos vartojimo efektyvumo didinimą

- 2008-07-11

LŠTA organizavo įmonių atstovų susitikimą tema „Pasirengimas teikti paraiškas ES 2007-2013 metų
struktūrinių fondų paramai gauti“

- 2009-09-05

LŠTA patalpose vyko susitikimas dėl padažnėjusių vartotojų pateikiamų prašymų atsijungti nuo
centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Susitikime dalyvavo UAB „Vilniaus energija“ ir Vilniaus miesto
savivaldybės atstovai

- 2009-09-08

LŠTA iniciatyva (2008-08-14 LŠTA kreipimasis Nr. 125) Vilniaus miesto savivaldybėje vyko susitikimas dėl
šalyje kylančios energetikos krizės pavojų bei sudėtingų socialinių pasekmių

- 2008-10-16 LŠTA organizavo energetikos ekspertų susitikimą šilumos ūkio probleminiams klausimams spręsti bei
2008 m. LR ūkio ministerijos užsakymu atliekamų studijų, susijusių su šilumos ūkio sektoriumi aptarimui.

Iš viso LŠTA darbuotojai per 2008 m. dalyvavo
užsienyje) iš jų 15 skaitė pranešimus.

48 renginiuose (41 Lietuvoje ir 7

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. 51

I. 2008 metais Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kartu su partneriais (UAB
„Vilniaus energija“, AB „Kauno energija“, UAB „Litesko“, AB „Panevėžio energija“,
UAB „E energija“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Mažeikių
šilumos tinklai“) pateikė paraišką paramai gauti iš ES struktūrinių fondų pagal
2007 – 20013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto
„Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas įmonėse“.

Projekto trukmė – 2009 m. balandžio 1 d. – 2012 m. kovo
31 d.
Projekto tikslas - tobulinti šilumos tiekimo įmonių
darbuotojų kvalifikacijos žinias ir gebėjimus.
Projekto uždaviniai - parengti ir įgyvendinti mokymo
programas energetikos ir vadybos srityse. Projekto metu
bus apmokyti aukščiausiojo ir viduriniojo lygio įmonių
vadovai, inžinieriai, kiti specialistai.
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II. 2008 m. vasarą asociacija kartu su Lietuvos energetikos institutu teikė
paraišką tarptautinės organizacijos Euroheat&Power inicijuotam projektui
„Ecoheat4EU“ pagal ES paramos programą „Pažangi energetika Europai“.
Projekto trukmė – 25 mėnesiai
Numatomi pagrindiniai rezultatai
• Priemonių komplektas nacionaliniams sprendimų priėmėjams
ir Centralizuoto šilumos tiekimo rinkos dalyviams –
Rekomendacijos ir kelio žemėlapis skirtas sukurti efektyvią
CŠT plėtrą skatinančią teisinę aplinką ir strategiją.
• Informacija ES politikams, skirta dabartinėms ir būsimoms
Europos mąsto iniciatyvoms centralizuoto šilumos ir šalčio
tiekimo sferose
• Praktinis įrankis CŠT plėtros ir nacionalinėms šilumos tiekimo
rinkoms daromos įtakos monitoringui, įgalinantis nustatyti
paramos priemonių efektyvumą: „CŠT barometras”.
• Platus bendradarbiavimas ir tikslinė rezultatų sklaida per
projekto tinklapį, veikiantį kaip išsami duomenų bazė ir
platinant projekto ataskaitas, naujienlaiškius, rengiant
konferencijas ir seminarus, skelbiant straipsnius projekto
partnerių tinklapiuose.
Jeigu EK paraišką finansavimui gauti patvirtins, projektą numatoma pradėti 2009 m.53
rudenį.

Bendradarbiavimas Lietuvoje ir užsienyje
• Lietuvoje toliau glaudžiai bendradarbiaujama su valstybinėmis ir
vyriausybinėmis įstaigomis, savivaldybėmis, giminingomis asociacijomis,
vartotojų organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, konsultacinėmis
bendrovėmis.
• Toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos biokuro gamintojų ir
tiekėjų asociacija ir Lietuvos miško savininkų asociacija pagal 2005 m.
spalio 13 d. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
• LŠTA bendradarbiauja su IEA (Tarptautinė energetikos agentūra), WEC
(Pasaulio energetikos taryba), Latvijos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių
asociacija, Estijos elektros ir šilumos asociacija, Lenkijos šilumininkų
valstybiniais rūmais, Danijos šilumos tiekėjų asociacija, Danijos centralizuoto
šilumos tiekimo taryba, Čekijos šilumos tiekėjų asociacija, Suomijos
energetikos įmonių asociacija, Švedijos šilumos tiekėjų asociacija,
Nekomercinės paskirties bendrija „Rusijos šilumos tiekimas“, Vokietijos
šilumos ir elektros asociacija.
54

• Laikantis strateginių tikslų nuo 2005 m. ypač glaudžiai pradėta bendradarbiauti
su kaimyninės Rusijos gimininga organizacija „Российское
теплоснабжение“. 2008 metų balandžio 22-24 d. Lietuvoje viešėjo 22
asmenų delegacija iš minėtos organizacijos. Dalyviai iš Maskovos, Kazanės,
Astanės, Belgorodo, Tūlos ir kitų miestų domėjosi Lietuvos šilumos ūkio
vystymusi. Lankėsi Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje, Vilniaus 2-oje ir 3ioje elektrinėse, taip pat Litesko filialo "Druskininkų šiluma" objektuose,
susitiko su įmonių vadovais, vadovaujančiais specialistais.
• Per ataskaitinius metus asociacijoje svečiavosi Latvijos ir Ukrainos kompanijų
atstovai. Buvo domimasi Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus valdymo, teisės
aktų kūrimo bei jų įgyvendinimo klausimais.
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• Glaudūs santykiai toliau buvo palaikomi su tarptautine Euroheat&Power asociacija bei
EFIEES (angl. European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services)
federacija, kurios nariais mes esame.
/Kasmet LŠTA prezidentas vyksta dalyvauti Euroheat&Power direktorių tarybos susitikimuose, generalinėse
asamblėjose. 2008 m. rugsėjo 11 d. Budapešte vyko Euroheat & Power išplėstinis energetikos politikos
darbo grupės susitikimas, kuriame aptarta šilumos ūkio sektorių padėtis Vidurio Rytų Europos šalyse.
Renginio metu pranešimą skaitė LŠTA prezidentas V.Stasiūnas.
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• Euroheat & Power išplėstinis energetikos politikos darbo grupės
susitikimo, kuris vyko 2008 m. rugsėjo 11 d. Budapešte, išvados (LT)
ü Konferencija pademonstravo teigiamas šilumos sektoriaus vystymosi tendencijas Centrinėje ir
Rytų Europoje, o nacionalinių šilumos tiekėjų asociacijų atstovai pademonstravo tvirtą kovinę
dvasią.
ü Buvo padaryti pranešimai metrologijos, kuro parinkimo lankstumo ir tinklų nuostolių mažinimo
klausimais.
ü Centrinėje ir Rytų Europoje yra aiškūs tolesnio šilumos sektoriaus vystymosi požymiai.
ü Yra požymių, kad beveik visose valstybėse politikai ir reguliavimo institucijos kuria visapusiškas
strategijas, kurios yra labiau palankios centralizuotam šildymo tiekimui.
ü Taip pat ir Centrinėje bei Rytų Europoje cenrtalizuotą šilumos ir vėsinimo tiekimą (ŠVT) kartu su
šilumos ir elektros kogeneracija (ŠEK) galima padaryti efektyviausiu klimato politikos
instrumentu.
ü Organizacija Euroheat&Power (EHP) ir toliau prisidės prie ŠVT ir ŠEK skatinimo Europoje ir rems
iniciatyvas, kurios verčia ES valstybes plėsti ŠVT ir ŠEK infrastruktūrą.
ü Nacionalinės šilumos tiekėjų asociacijos buvo paskatintos tapti (jeigu jos dar nėra) pilnateisėmis
EHP narėmis ir skirti resursus politinei veiklai EHP struktūroje.
2008 m. rugsėjo 17 d.
Birger Lauersen
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• Euroheat & Power išplėstinis energetikos politikos darbo grupės
susitikimo, kuris vyko 2008 m. rugsėjo 11 d. Budapešte, išvados (EN)

58

LŠTA savo kasdieninėje veikloje bendradarbiauja su atstovais iš valstybinių
ir vyriausybinių įstaigų, savivaldybių, giminingų asociacijų, vartotojų
organizacijų, mokslo ir mokymo įstaigų, konsultacinių bendrovių
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LR Prezidentūra
LR Seimas
LR Vyriausybė
Ūkio ministerija
Energetikos ministerija
Aplinkos ministerija
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Valstybinė energetikos inspekcija
VĮ Energetikos agentūra
Lietuvos statistikos departamentas

GIMININGOS ASOCIACIJOS:
•
Lietuvos savivaldybių asociacija
•
PET Lietuvos komitetas
•
Lietuvos elektros energetikos asociacija
•
LITBIOMA
•
LIŠTIA
•
Lietuvos energijos konsultantų asociacija
•
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
•
Lietuvos miško savininkų asociacija
•
Lietuvos dujų asociacija
•
Lietuvos pramoninkų konfederacija
•
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų
asociacija

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
•
LR daugiabučių namų savininkų bendrijų
federacija
•
Buitinių vartotojų sąjunga
•
Lietuvos vartotojų asociacija
•
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija
•
Nacionalinė vandens, elektros ir šilumos
vartotojų gynimo lyga
•
Asociacija "Lietuvos butų ūkis“
KONSULTACINĖS BENDROVĖS:
•
UAB “AF-TSP“
•
UAB “COWI Baltic”
•
UAB “AF Terma”
•
UAB “Eksergija”
•
Lietuvos laisvosios rinkos institutas
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Pagrindinės užsienio organizacijos
• Euroheat&Power (Tarptautinė centralizuotai tiekiamos
šilumos, vėsinimo ir kogeneracijos asociacija)
• EFIEES (Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo
Paslaugų Federacija)
• IEA (Tarptautinė energetikos agentūra)
• WEC (Pasaulio energetikos taryba)
• Latvijos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių asociacija
• Estijos elektros ir šilumos asociacija
• Lenkijos šilumininkų valstybiniai rūmai
• Danijos šilumos tiekėjų asociacija
• Danijos centralizuoto šilumos tiekimo taryba
• Čekijos šilumos tiekėjų asociacija
• Suomijos energetikos įmonių asociacija
• Švedijos šilumos tiekėjų asociacija
• Nekomercinės paskirties bendrija „Rusijos šilumos
tiekimas“;
• Vokietijos šilumos ir elektros asociacija
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Informacinė ir švietėjiška veikla
Per ataskaitinius metus LŠTA išplatino 15 pranešimų spaudai:
•

2008-02-05

“Gruodį Lietuvos daugiabučiai toliau šildė orą”

•

2008-02-28

„Lietuvoje sausį toliau buvo švaistoma šilumos energija“

•

2008-03-26

„Lietuvoje vasarį nesiliovė šilumos energijos švaistymas“

•

2008-04-29

„Kovo mėnesį daugiausiai šilumos sutaupė renovuoti daugiabučiai“

•

2008-05-05

„Kur iškeliauja šilumos vartotojų pinigai“

•

2008-06-03

„Iškilo netinkamo ES paramos panaudojimo grėsmė“

•

2008-06-09

„Valstybė raginama atsižvelgti į aukščiausiųjų ES pareigūnų raginimus“

•

2008-06-11

„Balandį Lietuvos daugiabučiai namai šildė orą“

•

2008-06-25

„Artėjant brangiausiam šildymo sezonui – ekspertų raginimas taupyti“

•

2008-09-16

„Šilumos kaina Baltijos šalyse – didesnė nei Skandinavijoje“

•

2008-09-25

„Atėjo iki šiol brangiausias šildymo sezonas. Priežastys ir sprendimai“

•

2008-10-06

„Gamtinės dujos toliau brangsta“

•

2008-10-17

„Gamtinės dujos vėl brangsta“

•

2008-11-06

“Gamtinė dujos vėl brangsta”

•

2008-12-10

„Internete – išlaidų už šilumą skaičiuoklė vilniečiams“

LŠTA glaudžiai bendradarbiaudama su žiniasklaidos atstovais parengė ir išplatino apie 20 straipsnių susijusių
su šilumos ūkio sektoriumi, kurie buvo publikuojami dienraščiuose („Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Lietuvos
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žinios“, „15 minučių“ ir „Ūkininko patarėjas“), žurnaluose („Valstybė“, „APS. Architektūra. Projektavimas. Statyba“
ir
„Veiklos kryptys“) bei internetiniuose informaciniuose portaluose („Delfi“, „ATN“, „LRT“ ir „ALFA“).

Informacinė ir švietėjiška veikla
• organizuojami renginiai, seminarai, susitikimai aktualiems šilumos ūkio sektoriaus klausimams
spręsti. Vidutiniškai per metus LŠTA suorganizuoja apie 5-8 vietinius ir 1-2 tarptautinius seminarus Lietuvoje.
• 2008 m. vasario 22 d. viešbutyje Reval Hotel Lietuva Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija paminėjo savo veiklos 10
metų sukaktį (oficiali įkūrimo data 1998 m. vasario 24 d.) Renginio metu vyko konferencija „Centralizuotas šilumos
tiekimas – kelias į šalies energetinę nepriklausomybę ir švarią aplinką“.
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Informacinė ir švietėjiška veikla
• Žurnalo “Šiluminė technika” leidykla (per kiekvieną ketvirtį išleidžiamas naujas numeris ir
platinamas 600 egz. tiražu, 2008 buvo publikuoti 46 straipsniai)

• Metinių ir pusmečio LŠTA įmonių techninių-ekonominių
rodiklių analizė ir publikavimas (leidžiamas 1 kartą per
metus 200 egz. tiražu)

• Pranešimai spaudai. Spaudos monitoringas
(stebėsena). Per 2008 m. Lietuvoje buvo publikuota

~2650 straipsnių susijusių su šilumos ūkiu)
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• LŠTA kiekvieno šildymo sezono metu (kiekvieną mėnesį) atlieka šilumos suvartojimo ir
mokėjimų už šilumą daugiabučiuose namuose pagal skirtingas pastatų kategorijas analizę, kuri
talpinama LŠTA interneto svetainėje ir siunčia elektroniniu paštu 5 gavėjų paketais, t.y. LR
Seimo nariams, savivaldybėms, LŠTA nariams, giminingoms organizacijoms bei žiniasklaidai
(viso apie 500 adresatų).

64

Informacinė ir švietėjiška veikla
LŠTA per 2008 metus kartu su giminingomis asociacijomis į Lietuvos Respublikos
valstybines institucijas kreipėsi 14 kartų. Bendras kreipimųsi skaičius nuo 2005 metų – 26.
Ø 2008-06-06 d. LITBIAMA, LMSA, LR DNSB federacijos ir LŠTA
kreipimasis į aukščiausias valdžios institucijas atkreipti dėmesį į ES
pareigūnų raginimus Lietuvai daugiau investuoti į šilumos taupymą ir
alternatyvią energetiką.

2005 METAI
2005 m. spalio 3 d. bendras Lietuvos elektros energetikos
asociacijos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos ir Lietuvos
šilumos tiekėjų asociacijos kreipimasis į LR SEIMĄ bei LR
VYRIAUSYBĘ „Dėl šalies teisės aktų, reglamentuojančių
energetikos (elektros, dujų, šilumos, vandens) ūkio veiklą,
tobulinimo“
2005 m. gruodžio 9 d. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos
komiteto kreipimasis į LR MINISTRĄ PIRMININKĄ
A.BRAZAUSKĄ „Dėl šalies teisės aktų, reglamentuojančių
energetikos (elektros, dujų, šilumos, vandens) ūkio veiklą,
tobulinimo“

2006 METAI
2006 m. vasario 7 d. bendras Lietuvos savivaldybių
asociacijos, Asociacijos Lietuvos butų ūkis, Lietuvos
daugiabučių namų savininkų bendrijų federacijos, Lietuvos
šilumos tiekėjų asociacijos bei Lietuvos vartotojų
asociacijos kreipimasis į LR SEIMĄ, LR VYRIAUSYBĘ „Dėl
padėties šilumos ūkyje“
2006 m. sausio 5 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
kreipimasis (raštas Nr. 05) į LR MINISTRĄ PIRMININKĄ
A.M.BRAZAUSKĄ „Dėl gamtinių dujų kainų įtakos
centralizuotai tiekiamos šilumos kainoms“
2006 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
kreipimasis į LR MINISTRĄ PIRMININKĄ G.KIRKILĄ (rašto
Nr. 199) „Dėl didėjančių centralizuotai tiekiamos šilumos
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kainų“

2008 METAI
2008 m. kovo 5 d. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto kreipimasis į LR SEIMĄ ir LR VYRIAUSYBĘ „Dėl
Valstybinio reguliavimo principų harmonizavimo Lietuvos energetikos sektoriuose“
2008 m. kovo 5 d. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto kreipimasis į LR SEIMO EKONOMIKOS KOMITETO
PIRMININKĘ B.VĖSAITĘ, LR APLINKOS MINISTRĄ A.PAULAUSKĄ IR LR ŪKIO MINISTRĄ V.NAVICKĄ „Dėl ES 20072013 metų finansinės paramos skyrimo komunalinių atliekų deginimo įmonių statybai, vykdant nacionalinės
energetikos strategijos įgyvendinimo plano 2008-2012 metams numatytas priemones“
2008 m. gegužės 22 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos kreipimasis į LR APLINKOS MINISTRĄ A.PAULAUSKĄ,
kopijos LR MINISTRUI PIRMININKUI G.KIRKILUI, EUROPOS KOMISIJOS NAREI D.GRYBAUSKAITEI, LR SEIMO
EKONOMIKOS KOMITETO PIRMININKEI B.VĖSAITEI IR LR FINANSŲ MINISTRUI R.ŠADŽIUI „Dėl ES 2007-2013 metų
finansinės paramos skyrimo komunalinių atliekų deginimo jėgainių statybai“
2008 m. birželio 9 d. bendras Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacijos LITBIOMA, Lietuvos miško savininkų
asociacijos, Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų bei Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos kreipimasis į LR
SEIMO PIRMININKĄ Č.JURŠĖNĄ, LR MINISTRĄ PIRMININKĄ G.KIRKILĄ, LR APLINKOS MINISTRĄ A.PAULAUSKĄ, LR
ŪKIO MINISTRĄ V.NAVICKĄ, LR SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJĄ BEI LR MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ MERUS su
prašymu atkreipti Valstybės vadovų dėmesį į ES pareigūnų raginimus Lietuvai daugiau investuoti į šilumos taupymą ir
alternatyvią energetiką.
2008 m. liepos 15 d. bendras Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų, Lietuvos miško savininkų asociacijos,
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos, Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacijos LITBIOMA
bei Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos kreipimasis į LR PREZIDENTĄ V.ADAMKŲ, LR SEIMO PIRMININKĄ
Č.JURŠĖNĄ IR LR MINISTRĄ PIRMININKĄ G. KIRKILĄ dėl Lietuvai gresiančios energetinės krizės.
2008 m. liepos 17 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 108 LR MINISTRUI PIRMININKUI G.KIRKILUI „Dėl
susidariusios padėties šilumos ūkio sektoriuose“.
2008 m. liepos 31 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 116 VALSTYBINEI KAINŲ IR ENERGETIKOS
KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKUI V.PODERIUI (kopija LR ūkio ministrui V.Navickui) „Dėl biokuro elektrinėse
pagamintos elektros energijos supirkimo“
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2008 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 128 LR ŪKIO MINISTRUI V.NAVICKUI „Dėl elektros
energijos, pagamintos bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiuose, metinio masto 2009 metais“
2008 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 125 TĖVYNĖS SĄJUNGAI – LIETUVOS
KRIKŠČIONIMS DEMOKRATAMS dėl šalyje kylančios energetinės krizės.
2008 . rugpjūčio 20 d. Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacijos LITBIOMA raštas LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ
ASOCIACIJOS PREZIDENTUI V.STASIŪNUI „Dėl energetinės krizės“
2008 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 134 PARTIJAI „TVARKA IR TEISINGUMAS“ dėl šalyje
kylančios energetinės krizės.
2008 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 135 LIBERALŲ SĄJŪDŽIUI dėl kylančios energetinės krizės.
2008 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 145 LR APLINKOS MINISTERIJAI „Dėl sanglaudos veiksmų
programos priede numatytų priemonių įgyvendinimo“.
2008 m. lapkričio 6 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pranešimas spaudai „Gamtinės dujos vėl brangsta“
2008 m. gruodžio 15 d. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto raštas LR MINISTRUI PIRMININKUI A.KUBILIUI „Dėl 15osios vyriausybės programos“
2008 m. gruodžio 15 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 181 LR PARTIJOMS IR LR SEIMO FRAKCIJOMS „dėl
susidariusios krizinės situacijos Lietuvos šilumos ūkyje“
2008 m. gruodžio 23 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 188 LR ŪKIO MINISTRUI DAINIUI KREIVIUI „Dėl
susidariusios krizinės situacijos Lietuvos šilumos ūkyje“
2008 m. gruodžio 31 d. bendras Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacijos Litbioma, Lietuvos energijos konsultantų
asociacijos ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos kreipimasis Nr. 190 LR MINISTRUI PIRMININKUI A.KUBILIUI
2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 191 LR MINISTRUI PIRMININKUI A.KUBILIUI „Dėl padėties
šilumos ūkyje ir pasiūlymų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planui“
2008 m. gruodžio 31 d. UAB „Vilniaus energija“ pranešimas spaudai „„Vilniaus energija“ prašo perskaičiuoti šilumos kainą
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sostinėje“.

Informacinė ir švietėjiška veikla
•

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

•

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

Visą minėtą informaciją, susijusią su šilumos ūkio sektoriaus veikla, LŠTA vienu metu siunčia elektroniniu
paštu 5 gavėjų paketais, t.y. LR Seimo nariams, savivaldybėms, LŠTA nariams, giminingoms 68
organizacijoms bei žiniasklaidai (viso apie 500 adresatų).

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
LR Seimo Pirmininko Padėkos raštu:
Ø Simaitis Donatas Vaclovas (UAB "Tauragės šilumos tinklai"
direktorius)
Ø Pavlavičius Virgilijus (AB "Šiaulių energija" technikos direktorius)

LR Ministro Pirmininko Padėkos raštu:
Ø Kandrotas Albertas Jurgis (UAB “Birštono šiluma" direktorius)
Ø Papinigis Vaclovas (UAB "Fortum Švenčionių energija" generalinis
direktorius)

LR Ūkio ministro Padėkos raštu:
Ø Savickas Vytautas (UAB "Šilalės šilumos tinklai" direktoriaus
pavaduotojas)
Ø Šriūbėnas Arvydas (UAB "Ignalinos šilumos tinklai" meistras)
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Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
Lietuvos energetikų Garbės ženklo apdovanojimui:
Ø Matelionis Aleksandras Sigitas (AB "Kauno energija" generalinis
direktorius)
Ø Janušauskas Tadas (UAB „Litesko“ eksploatacijos direktorius)
Ø Burinskij Marijan (UAB "Vilniaus energija" technikos direktorius)
Ø Monstvilas Kostas (buvęs Klaipėdos elektrinės vyriausiasis
inžinierius, buvęs Kauno TE remontų paruošimo tarnybos viršininkas)

LŠTA Tarybos padėkos raštais:
Ø Šimkus Edmundas (UAB "Tauragės šilumos tinklai" elektrošaltkalvis)
Ø Jalnionis Vydmantas (UAB "Tauragės šilumos tinklai" šaltkalvis
brigadininkas)
Ø Petroševičius Alvydas (UAB "Raseinių šilumos tinklai" Raseinių
katilinės vyr. Meistras)
Ø Narbutas Henrikas (AB "Jonavos šilumos tinklai" katilinės įrengimų
remonto šaltkalvis)
Ø Kiškūnas Rolandas (AB "Šiaulių energija" pietinės katilinės viršininkas)
Ø Poškienė Janina (AB "Šiaulių energija" ekonomikos skyriaus viršininkė)
Ø Remeika Gintautas (UAB "Radviliškio šiluma" šaltkalvis)
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Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius
energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių
sukakčių proga:
LŠTA Tarybos padėkos raštais:
Ø Baltrušaitis Žydrūnas (UAB "Radviliškio šiluma" automatikos
vyresnysis elektrošaltkalvis)
Ø Grigaliūnas Kęstutis (UAB "Radviliškio šiluma" gamybos
skyriaus viršininkas)
Ø Kačėnas Algirdas (UAB "Radviliškio šiluma" elektros ir
automatikos skyriaus viršininkas)
Ø 2008 m. balandžio 17 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR ūkio
ministerijos Priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas šilumai Algimantas
Žiaunys 60-ies metų jubiliejaus proga.
Ø 2008 m. gegužės 6 d. AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius
Rymantas Juozaitis 55-ies metų jubiliejaus proga.
Ø 2008 m. birželio 5 d. Lietuvos elektros energetikos asociacija 10-ųjų įkūrimo
metinių proga.
Ø 2008 m. liepos 6 d. AB „Lietuvos elektrinė“ vyriausias inžinierius Algis
Viktoras Mekas 80-ies metų jubiliejaus proga.
Ø 2008 m. liepos 19 d. už ilgametį ir nepriekaištingą darbą 60-ies metų
jubiliejaus proga LŠTA konsultantas Romaldas Morkvėnas.
Ø 2008 m. rugsėjo 19 d. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 50-ies metų minėjimo
proga.
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ü2008 m. birželio 12 d. Panevėžyje atidaryta pirmoji Lietuvoje tokio tipo termofikacinė elektrinė
(g. dujomis kūrenama 35 MW elektros ir 32 MW šilumos galingumo, per metus pagamins 230
GWh šilumos ir 235 GWh elektros). Įgyvendinto projekto vertė siekia ~130 mln. Lt.

ü2008 m. spalio 15 d. Domeikavoje (Kauno r.) įgyvendintas pirmasis taupumo ir
aplinkosaugos projektas Lietuvos centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje – biodujas, gautas
iš Lapių buitinių atliekų sąvartyno, deginanti kogeneracinė jegainė (bendra elektrinė galia –
1200 kW, šiluminė – 1504 kW)

üKiti ŠT įmonių projektai
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ŠT įmonių 2008 m. vykdyti darbai
Įmonė

Atlikti darbai per 2008 m.

AB „Panevėžio energija“

Be pirmosios Lietuvoje pastatytos tokio tipo termofikacinės jėgainės, 2008 m. bendrovė
pasinaudodama ES paramos lėšomis įgyvendino ir kitus apie 5 mln. Lt. vertės investicinius
projektus (Kėdainių ŠTR Akademijos bei Šlapaberžės katilinių rekonstrukcija, naujų
šilumos tinklų vartotojų pajungimas).

UAB „Tauragės šilumos tinklai“

Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 3 mln. Lt, 2008 m. spalio 1 d. 750 kW
turbogeneratorius su garo kondensato, termofikacinio bei aušinimo vandens įrengimais
priduotas valstybinei komisijai.

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“

2008 m. bendrovė vykdė šilumos automatizavimo darbus, atliko Obenių trasos dalinę
renovaciją ir darbams viso skyrė apie 600 tūkst. Lt.

UAB „Plungės šilumos tinklai“

Senų šilumos tinklų renovacijai bei naujai šiluminės trasos paklojimui skyrė beveik 320
tūkst. Lt.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“

Jonavos rajono katilinėje pastatytas 10 MW galios vandens šildytuvas su dviems
šilumokaičio tipo kondensaciniais ekonomaizeriais taip pat Miškų ūkio ir Kuigalių
gyvenvietėse bei Geležinkelio ruožo katilinėse pritaikyta ir įrengta 14 ekonomaizerių.
Investicijų poreikis siekė apie 2 mln. Lt.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

Investicijoms ir remonto darbams (pagrindinės šiluminės trasos 1,2 km ( Ø 630)
rekonstrukcija, Viekšnių katilinės biokuro katilo kapitalinis remontas) skyrė apie 8 mln. Lt.

UAB „Širvintų šiluma“

Investicijoms ir remonto darbams šildymo tinklų atnaujinimui, diegiant šiuolaikines
technologijas skyrė apie 1,9 mln. Lt.

Analogiški darbai vykdomi ir kitose šilumos tiekimo įmonėse
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ŠILUMOS TIEKIMO BENDROVIŲ 2008 m.
ūkinės veiklos apžvalga
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Lietuvos CŠT sektorius apima
I Stambios įmonės (>10 GWh šilumos gamyba per metus)
• 58 šilumos tiekimo įmonės
• 94 hidrauliškai vientisos CŠT sistemos
• ~27000 pastatų, iš jų ~17000 daugiabučiai
• ~ 660000 butų (~ 2 mln. gyventojų)
• Kuro suvartojimas ~ 1 mln. t.n.e./metus
• Metinė apyvarta ~ 1 mlrd. Lt
• VKEKK tvirtina kainas ir išduoda licencijas

Metinė gamyba ir realizacija:
• ~ 10000 GWh patiekiama į tinklą
• ~ 8200 GWh parduodama
vartotojams
• ~ 25
25,,0 su PVM 2008/2009 m.

II Smulkios sistemos (<10 GWh šilumos gamyba per metus)
• ~ 300 sistemų
• Savivaldybės nustato kainas ir
išduoda licencijas
•Trūksta (nėra) duomenų apie šias įmones
ir jų sistemų būklę

Metinė gamyba:
• ~1000 GWh (apie 10% rinkos)
• ~ 35
35,0
,0 ct/kWh vidutinė
šilumos kaina
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Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai
Grupė pagal
šilumos
gamybą

5
GWh
daugiau

ir

Iš viso:
Iki 5 GWh

Pogrupis
pagal šilumos
gamybą

Kiekis,
vnt.

Pagaminta
šilumos
GWh/metus

Instaliuota
galia,
MW

Pasiekta
galia, MW

Panaudota
instaliuotos galios
dalis, %

>150

10

7292

7743

3048

39

³90 – iki 150

2

253

205

69

34

³50 – iki 90

8

601

620

208

34

³25 – iki 50

19

687

712

182

26

³5 – iki 25

48

588

510

176

35

³5

94

10300

8600

3683

38

<5

263

272

371

357

10572,5 GWh
šilumos per 2006
metus

8971

Iš viso:

Nėra duomenų
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Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai
2006

2007

2008

Patiekta į tinklą šilumos (tūkst. MWh)

10393

9669,6

9603,2*

Patiekta šilumos vartotojams (tūkst. MWh)

8545

7957,6

7947,8*

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

602,1

809,9

1293,2*

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

98,3

98,7

99,0

119,7

138,0

177,2*

(savik. - 121,8)

(savik. - 149,7)

(savik. - 209,4)*

-26,0

-110,0

-233,0*

1 024 607

944 266

886 966

14,0

16,2

17,7

609 292

621 173

627 866

Vidutinė šilumos kaina (Lt/MWh)
Bendrasis pelnas (įskaitant karšto vandens
tiekimą) (mln. Lt )
Sutartinio kuro sąnaudos (t.n.e)
Biokuro dalis bendroje kuro struktūroje (%)
Šilumos vartotojų skaičius (vnt.)

*- įvertinti ir kitų šilumos tiekimo įmonių (ne LŠTA narių) rodikliai
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Šilumos energijos balansas (1996
(1996--200
2008
8)
16
15

15,20

Patiekta į tinklą

14

Pateikta vartotojams

13
12,34

TWh

12

11,30
10,19

11
10

10,70

10,63

10,44

10,30

10,11

10,24

10,39

9,67
9,60

9

8,89

8,16

8,24

8,31

8,14

8,25 7,54

8

8,13

8,55

7,96

7,95

7

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

metai
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32,3
26,5

•

22,5

21,4

21,0

19,6

17,5

17,3

16,7

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Per praėjusį laikotarpį centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje atlikta daug darbų visose grandyse.
ŠT įmonės, įgyvendindamos LR Vyriausybės Šilumos ūkio plėtros krypčių nuostatas, palaipsniui
naikina grupines boilerines ir atlieka kitus modernizavimo darbus.
Dėl to ženkliai sumažėjo šilumos nuostoliai tinkluose (nuo šilumos gamybos šaltinių iki pastatų
įvadų): 1996 metais buvo - 32%, 2008 metais sumažėjo iki 16,7 %.

Technologiškai
įm anom as

•
•

23,7

5
12
2000

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

1996

%

Šilumos energijos technologiniai nuostoliai tinkluose, %
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Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001
2001--2008 m.

700000
600000

523723
500000

544630

572867

584255

609292

622134

100371
(16,47%)

101308
(16,27%)

627866

477462

400000
300000
200000

114913
(24,06%)

142297
(27,17%)

123628
(22,70%)

119518
(20,86%)

129687
(22,19%)

93888
(14,95%)

100000
0

2001

2002

2003

Bendras vartotojų skaičius

2004

2005

2006

2007

2008

Įsiskolinusių vartotojų skaičius

• naujų vartotojų prisijungimo didėjimas vyksta ir toliau, nežiūrint į klaidinančią
informaciją apie centralizuotą šildymą
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UAB "Anykščių šiluma"

UAB "Pakruojo šiluma"

UAB "Fortum Joniškio energija"

UAB "Raseinių šilumos tinklai"

UAB "Kaišiadorių šiluma"

UAB "Litesko"

UAB "E energija"

UAB "Šakių šilumos tinklai"

UAB "Fortum Švenčionių energija"

UAB "Šilutės šilumos tinklai"

UAB "Radviliškio šiluma"

UAB "Plungės šilumos tinklai"

UAB "Varėnos šiluma"

AB "Šiaulių energija"

AB "Jonavos šilumos tinklai"

UAB "Lazdijų šiluma"

UAB "Širvintų šiluma"

AB "Klaipėdos energija"

AB "Panevėžio energija"

UAB "Vilniaus energija"

UAB "Tauragės šilumos tinklai"

UAB "Šilalės šilumos tinklai"

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"

UAB "Molėtų šiluma"

UAB "Izobara"

UAB "Utenos šilumos tinklai"

UAB "Birštono šiluma"

AB "Kauno energija"

200,00

UAB "Ignalinos šilumos tinklai"

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

Lt/MWh

Vidutinė šilumos kaina, 2008 m.

260,00

240,00

220,00

180,00

177,7

160,00

140,00

120,00

100,00

80,00

81
2008 m. vidutinė šilumos kaina buvo 177,72 Lt/MWh, tuo tarpu šilumos savikaina siekė 209,40
Lt/MWh.

Biokurą ir gamtines dujas deginančių įmonių šilumos kainos (2009
m. kovo 1 d.)
ct/kWh
35,00

33,53
31,59

31,14
30,00

27,89

25,00

21,06

22,50
19,37

20,00

18,40

15,00

10,00

Akmenė

Anykščiai

Jonava

Gamtinės dujos – 90 proc.

Prienai

Šilalė

Kelmė

Tauragė

Ignalina

Biokuras – 85 proc.
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Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Gamtinių dujų kainos (su transportavimu ir galios mokesčiu) kitimo
dinamika (Lt/
(Lt/1000
1000 m³)
m³)

1800

1690 1650

1600

1434

1511

Lt/1000 m3

1400
1200

1310
1140

1100

974

1000

863

845

800

630

600
400

1384

496
351

200
0
2005 m.

2006 m. 2007 m. (I 2007 m. 2008 m. (I 2008 m. 2008 m. 2008 m.
pusm.) (II pusm.) pusm.) rugpjūtis rugsėjis spalis

2008 m. 2008 m.
lapkritis gruodis

2009 m.
sausis

2009 m.
vasaris

2009 m. 2009 m.
kovas balandis
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Kuro sąnaudų dinamika 2003
2003--2008 m.
%

Iš viso sutartinio kuro
(t.n.e.)

1024607,0

90,0

1000000,0

945233,0
80,0
70,0

82,3

83,6

974423,0

81,7

991442,0

79,6

886966,0

77,6

888468,0

77,0

800000,0

60,0
600000,0

50,0
40,0

400000,0
30,0
20,0
17,7

16,2

10,0
9,7

0,0

0,8

7,2

2003

14,0

12,0

10,0

200000,0

5,6 0,8

4,0 2,0

4,0 2,0

4,6 1,5

4,1 1,2

2004

2005

2006

2007

2008

0,0

Metai
Gamtinės dujos

Mazutas

Kitas kuras

Atsinaujinantys energijos ištekliai

Viso sutartinio kuro

• atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šilumos gamyboje vis didėja (2008 m. jis
siekė 17,7 %), tuo tarpu gamtinių dujų dalis šilumai gaminti išlieka beveik nepakitusi (2007
84
m. siekė 77,6%, o 2008 m. apie 77,0%)

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame kuro
balanse šilumos gamybai
Per 3 paskutinius metus biokuro katilų skaičius išaugo beveik dvigubai (daugiausia pastatyta ŠT įmonėse):
• 2005 m. biokuro katilų buvo ~ 200 vnt (bendra instaliuota galia: ~ 420 MW),
• 2008 m. jau virš ~ 360 vnt (bendra instaliuota galia: ~ 610 MW)

Šiuo metu biokuro katilinių Lietuvoje ~210

vnt

Katilų skaičius ~360 vnt
(~ 610 MW galios)
80,0
66,8

70,0
60,0

%

50,0

49,1

40,0
30,0
20,0
10,0

1,2

2,0

2,0

2,0
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2000

4,0

5,0

2001

2002

7,2

10,0

12,0

14,0

2004

2005

2006

16,2

17,7

0,0
2003

2007

2008
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Potenc.

Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje
1996--2008 m
1996
•

CŠT įmonės, atnaujindamos katilus ir diegdamos naujas technologijas, vis efektyviau panaudoja
pirminio kuro energiją. Vidutinės lyginamosios kuro sąnaudos sektoriuje (kilogramais naftos
ekvivalento (n.e.) vienai MWh šilumos pagaminti) nežymiai, bet didėja

102,0

101,70

101,5

kg n.e./MWh

101,0
100,19

100,5

100,20
100,07

100,0

99,60

99,5

99,30
99,10
98,70

99,0

98,99

98,30

98,5
98,0
1996

2000

2001

2002

2003

2004
metai

2005

2006

2007

2008
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Kuro kainų dinamika 1996-2008 m.

1467
1324
1222
Mazutas

Gamtinės dujos

Biokuras

Vidutinė kaina

869

Lt/t.n.e

1600
1520
1440
1360
1280
1200
1120
1040
960
880
800
720
640
560
480
400
320
240
160
80
0

700
619
466
436
393
210

1996

460
402
323
199

1998

452
388

455
440
358

268
175

1999

485
465
418

176

181

2000

2001

503
461

463
452
451
211

2002

451
251

464
448
434
295

2003
metai

2004

536
439
437

667

810

704

600
564
442

362

2005

2006

2007

2008
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Šilumos tiekimo įmonių (ir ne LŠTA narių)
pelno/nuostolio dinamika 1996-2008 m.
100
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13

35

58

50
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0
-50

-26
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Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį mažas
pajamas gaunančioms šeimoms 1996-2008 m.
70000

60000

Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunančioms šeimoms
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50000

tūkst. Lt

43289
40000
33013
30000

25922
22190

21703

2005

2006

20000

10000

0
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Eksploatuojami grupiniai ššiilumos punktai (grupinės
boilerinės)
• ŠT įmonės, įgyvendindamos LR Vyriausybės Šilumos ūkio plėtros krypčių nuostatas, palaipsniui naikina grupines boilerines
ir atlieka kitus modernizavimo darbus.
• Dėl to ženkliai sumažėjo šilumos nuostoliai tinkluose (nuo šilumos gamybos šaltinių iki pastatų įvadų): 1996 metais buvo 32%, 2008 metais sumažėjo iki 16,7 %.
• Automatinių šilumos punktų įrengimas pastatuose užtikrina reikiamą temperatūrų palaikymą butuose nepriklausomai nuo
lauko oro temperatūrų pokyčių. Tai laibai svarbu pavasarį ir rudenį, kuomet pereinamuoju laikotarpiu nebeperšildomi pastatai
700

600

apie 600

Po 2010 m. liks nepanaikinta 19 vnt. grupinių boilerinių

vnt
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30

0
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• Šilumos tiekimo įmonės kiekvieną mėnesį pateikia gyventojams sąskaitas už šilumą,
suvartotą šildymui ir karšto vandens ruošimui.
• Ypač svarbu sąskaitose atkreipti dėmesį į suvartotą šilumos kiekį (kWh) buto šildymui,
kuris atspindi daugiabučio namo būklę ir atitinkamai mokėjimų už šilumą dydį.

üJei Jūsų buto šildymui per mėnesį buvo suvartota 1400 kWh, žinokite,
jog tam buvo sukūrenta apie 140 kg naftos ekvivalentu kuro.

Šilumos suvartojimas šildymui:
1412 kWh/ 83,99 m²= 16,81 kWh/m²
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Gyventoj
ai
28,0%

Kiti
vartotojai
37,0%

Žemės
ūkis
2,0%

Elektros sektorius
Šilumos ir
elektros
gamyba; 43%

Žemės ūkis; 1%
Smulkioji
prekyba; 4%

Gyventojų išlaidos už
elektrą Lietuvoje 2008 siekė ~
0,640 mlrd.Lt

Pramonė
s įmonės
33,0%

Trąšų gamyba;
37%

Pramonės
Gyvenamasis sektorius; 10%
sektorius; 5%

Gyventojų išlaidos už
dujas Lietuvoje 2008 siekė ~
0,223 mlrd.Lt

Dujų sektorius
Verslo/pramonės
įmonėss
6,9%

Kiti vartotojai
8,0%

Biudžetinės
organizacijos
12,7%

Šilumos sektorius

Gyventojų išlaidos už
būsto šildymą Lietuvoje 2008 siekė ~
2,0 mlrd.Lt
Gyventojai
72,4%

2009 m. asociacijos veiklos programa
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Nacionalinės strategijos, programos
1. Nacionalinė energetikos strategija (Žin., 2007, Nr. 11-431);
2. Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų planas
/Žin., 2008, Nr. 4-131/;
3. Šilumos ūkio plėtros kryptys (Žin., 2004, Nr. 44-1446; pakeitimai Žin., 2005
Nr. 139-5020);
4. Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 m. programa
(Žin., 2006 Nr. 54-1956);
5. Būsto strategija (Žin., 2004, Nr. 13-387);
6. Daugiabučių namų modernizavimo finansavimo programa (Žin., 2004, Nr.
143-5232, pakeitimas Žin., 2005 Nr.78-2839; Žin., 2008, Nr. 36-1282 );
7. Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004–2010 metais programa (Žin.,
2004,Nr. 133-4786);
8. Energijos efektyvumo veiksmų planas (Žin., 2007 Nr. 76-3024);
9. Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin., 2007, Nr. 122-5003);
10. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89-4029);
11. Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa (Žin., 2005, Nr.
139- 5019; Pakeitimai Žin., 2006, Nr. 75-2875, Žin., 2007, Nr. 92-3699; Žin.,
2007, Nr.103-4208).
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Nacionalinė energetikos strategija (patvirtinta 2007-01-18)
/ Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus plėtra)/
Centralizuotai tiekiamos šilumos poreikiai iki 2025 metų nedidės, kadangi įdiegus pastatų
atnaujinimo programas, energijos vartojimas juose sumažės dvigubai, o naujai statomų
pastatų charakteristikos atitiks ES standartus
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Šilumos ūkį tvarkyti pagal šilumos ūkio specialiuosius planus
Palaipsniui įrengti termofikacines elektrines. Pasiekti, kad iki 2020 m. kogeneracinėse elektrinėse
pagaminama :
ü elektros energija sudarytų ne mažiau kaip 35 % (šiuo metu sudaro ~ 17 %) bendro elektros
balanso;
ü šilumos energija sudarytų ne mažiau kaip 75 % (šiuo metu sudaro ~ 50 %) bendro
centralizuotai tiekiamos šilumos balanso
ü Iki 2020 m. pastatyti 400 MW bendros galios termofikacines elektrines Klaipėdoje,
Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje ir kt.
Skatinti konkurenciją tarp šilumos gamintojų
Skatinti šilumos ir elektros gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių:
ü iki 2010 m. Vilniuje įrengti komunalinių atliekų deginimo įrenginį (pajėgumas: 200 tūkst.
t/metus)
ü 2010-2025 m. panašius įrenginius pastatyti Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
ü šiluma, pagaminta iš vietinių ir AEI sudarytų: 2010 m. - 17%, o 2020 m. - 23 % bendro šilumos
gamybos balanso
Iki 2015 m. modernizuoti šilumos tiekimo sistemas (pakeisti iki 75% esamų vamzdynų)
Sudaryti palankias sąlygas pastatams renovuoti
Per energetinių paslaugų įmones skatinti privataus kapitalo dalyvavimą šilumos ūkio modernizavimo
projektuose.

Atsižvelgiant į 15 LR Vyriausybės patvirtintos programos nuostatas,
atitinkamai keisis ir numatyti tikslai
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PENKIOLIKTOSIOS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS PROGRAMOS
NUOSTATŲ IŠTRAUKOS, KURIOS AKTUALIOS ŠILUMOS SEKTORIUI
I. ŠILUMOS GAMYBA, KURO BALANSAS
Programos punktai:
46. Per 2009 m. peržiūrėsime ir pradėsime intensyviai įgyvendinti miestų šilumos ūkio diversifikavimo programą. Jos
įgyvendinimas leis didinti miestams tiekiamos šilumos ir elektros kogeneravimą iš biokuro.
331. Siekdami ilgalaikio strateginio tikslo, įgyvendinsime NES numatytas priemones šiomis prioritetinėmis
strateginėmis kryptimis:
– energijos taupymo ir efektyvumo didinimo;
– maksimaliai įmanomo, ekonomiškai pagrįstų vietinių ir atsinaujinančių pirminės energijos šaltinių panaudojimo;
340. Antrasis Vyriausybės energetikos politikos prioritetas – kuo platesnis ir spartesnis atsinaujinančių bei vietinių
šilumos ir elektros energijos gamybos šaltinių panaudojimas mažinant importuojamų dujų ir naftos produktų
vartojimą.
341. Vykdysime miestų šilumos ūkio diversifikavimo programą, kurios įgyvendinimas užtikrins pusės miestams
tiekiamos šilumos ir elektros kogeneravimą iš biokuro, dujų naudojimo lyginamąją dalį šiluminėse jėgainėse
sumažinant nuo dabartinių 80 proc. iki 40 proc.
342. Skatinsime ir remsime visų rūšių biokuro (medienos atliekų, šiaudų, biomasės, organinių atliekų) ekologišką
naudojimą šiluminėse elektrinėse, atitinkamai remdami visų rūšių kuro logistikos sistemų plėtrą.
359. Vadovaudamiesi tarptautine praktika, numatome teisės aktais nustatyti minimalius bazinius šiluminės ir elektros
energijos supirkimo tarifus, nuo 2010 m. taikytinus visoms bet kurią kuro rūšį naudojančioms jėgainėms.
Atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančioms įmonėms bus numatyti skatinamieji tarifų priedai, o
neekonomiškoms jėgainėms (pvz., naudojančioms dujinį kurą) būtini didesni (traktuojami kaip „neigiami“) priedai
galės būti taikomi laikinai ir tik ribotai energijos kvotai, reikalingai bendrajam galios trūkumui padengti esamu
laikotarpiu.
449. Skatinsime efektyvų energijos ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą.
450. Mažinsime iškastinio kuro naudojimą ir su tuo tiesiogiai susijusią oro taršą bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekį geriau naudodami atsinaujinančius energijos šaltinius (vėjo, biomasės, vandens, saulės ir kt.), taip pat plėsdami
biokuro naudojimą transporto sektoriuje. Toliau diegsime ekoinovatyvias technologijas, skatinsime tausojančio
vartojimo principus, aplinkosauginį auditą, įmonių socialinę atsakomybę.
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495. Sieksime, kad energetinę vertę turinčios atliekos būtų naudojamos elektros ir šilumos energijai gaminti.

II. ŠILUMOS KAINOS IR KAINODARA

Programos punktai:
50. Vienas svarbiausių artimiausio laikotarpio Vyriausybės uždavinių – palengvinti dėl smarkaus
kainų šuolio vartotojams išaugusią Lietuvos šilumos ir elektros energijos kainų naštą. Ją
sumažinsime veiksmingai kontroliuodami monopolines energijos kainas. Spręsdami šį uždavinį,
inicijuosime įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektus:
– skatinančius laisvą įėjimą į rinką (monopolijų naikinimą);
– naikinančius kryžminį subsidijavimą;
– patikslinančius pagrįstų viršutinių energijos tarifų nustatymo pagrindus;
– užtikrinančius visišką/tikrą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nepriklausomumą
nustatant pagrįstas kainų ribas

51. Inicijuosime Šilumos ūkio įstatymo pataisas, leisiančias šilumos kainas gyventojams
perskaičiuoti kas mėnesį (vietoj dabar nustatytos galimybės tai daryti vieną arba du kartus per
metus). Tai leis išvengti didelių šilumos kainų šuolių sparčiai kintant kuro, ypač dujų, kainoms.
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Planuojami įgyvendinti ŠT įmonių didieji
projektai:
•

2008-2011
Naujos kogeneracinės jėgainės statyba naudojančios degias
komunalines atliekas, biokurą ir kitą iškastinį kurą Klaipėdos m. (investicijos
apie 440 mln. Lt)

•

2008-2011
500 mln. Lt)

Vilniaus m. atliekų deginimo stoties statyba(investicijos apie

•

2009 m.
Lt)

Panevėžio termofikacinės elektrinės II bloko statyba (83 mln.

•

2007-2009
Šiaulių m. termofikacinės elektrinės statyba panaudojant
atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius (61 mln. Lt)

•

2009-2012
Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcija įsisavinant biokuro
panaudojimą (24,8 mln.Lt)

•

Kiti projektai
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ES parama šilumos sektoriui

225 mln. Lt. - Atliekų naudojimo energijai gauti įrenginių statybai
225 mln. Lt. - Biologiškai skaidžių atliekų infrastruktūros sukūrimui
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1. PRIORITETINIAI MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS (RENGIAMI LŠTA
UŽSAKYMU)
Šilumos ūkio įstatymo ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų taikymo praktikoje analizė ir
komentarai

•

Šilumos ūkio įstatymo ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų pakeitimų
analizė ir taikymo praktika

•

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų teisinio reglamentavimo
pakeitimų analizė, patirties apibendrinimas ir pasiūlymai šios tvarkos
tobulinimui bei detalesnis jos reglamentavimas

•

Dėl elektros energijos gamybos šilumos tiekimo įmonių elektros ir šilumos
bendros gamybos įrenginiuose uždarius Ignalinos AE

•

Aprūpinimo šiluma sistemų patikimumo užtikrinimo koncepcinių priemonių ir
nuostatų harmonizavimo analizė

•

Lietuvos Respublikos įstatymo, bendrai reglamentuojančio įvairių energijos
rūšių tiekimą bei paslaugų teikimą daugiabučių namų viduje, skatinant
rinkos santykius šioje srityje, koncepcijos projektas

•

Energijos tiekimo buitiniams vartotojams pastato viduje įstatymo koncepcijos ir jo
įgyvendinimą lydinčių teisės aktų, koncepcijos projektas

•

Norminio pastato atvėsimo laiko iki užšalimo temperatūros teisinio
reglamentavimo koncepcinis projektas
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2. KITOS STUDIJOS, TIRIAMIEJI DARBAI (RENGIAMI PAGAL POREIKĮ)
Pirminių techninių dokumentų, naudojamų šilumos tiekimo įmonėse, projektai:

•
•

Šilumos perdavimo tinklų eksploatavimo darbų aprašas (buvusi šilumos
tinklų eksploatavimo instrukcija, rus.)
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) ir
avarijų likvidavimo instrukcijų rekomenduojamų formų, paketas;

•

Šilumos pirkimo-pardavimo, priežiūros ir pristatymo sutarčių
rekomenduojamų formų, suderintų su kompetentingomis valstybės
valdymo institucijomis, paketas;

•

Vieningos, naudojamų šilumos tiekimo įmonėse, instrukcijų duomenų
bazės bei tipinių formų sukūrimas;

•

Metodikos, skirtos temperatūrinių grafikų sudarymui, sukūrimas

•

Šilumos tiekimo apribojimo, įvedus ekstremalią padėtį energetikoje, planų
sudarymo ir įteisinimo tvarka

•

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo, taikant ESC‘o modelį, įstatymo ir
jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų, koncepcija

•

Šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo sistemų šilumos tiekimo ir
vartojimo įrenginių kompleksinio modernizavimo rekomendacijos
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• Gamtinių dujų akcizo dydžio pagrindimas
• Šilumos ir karšto vandens paskirstymo daugiabučiuose namuose organizavimas
įvairiose šalyse ir teigiamo patyrimo pritaikymas Lietuvoje
• Atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių skatinimo fondo sukūrimas ir jo
panaudojimas “žalios” šilumos gamybos plėtrai (šilumos pabrangimo
kompensacija, pilotiniai projektai, tyrimų finansavimas ir t.t.)
• Turto vertės perskaičiavimas CŠT sektoriuje, kaip investicinių lėšų šaltinis ir šio
proceso ekonominės pasekmės
• Teigiamo patyrimo CŠT bendrovėse analizė ir rekomendacijų jo platinimui
parengimas (aukšto efektyvumo katilai, kondensaciniai ekonomaizeriai,
automatinio valdymo sistemos, IT technologijos ir t.t.)
• Vandens paruošimo technologijų įvairiems šilumos gamybos šaltiniams
rekomendacijų parengimas (kompleksiniai ir atskiri dozuojami reagentai,
vakuuminė ir membraninė deaeracija, termofikato apdorojimo paraleliniai ruožai
ir t.t.)
• Investuotojų pritraukimo atskiriems CŠT objektams modernizuoti teisinisekonominis mechanizmas (naudos pagrindimas, kitų šalių patirties
apibendrinimas, pavyzdinių sutarčių parengimas)
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3. DARBAI ATLIEKAMI ĮMONIŲ DELEGUOTŲ ATSTOVŲ JĖGOMIS, VADOVAUJANT
KOMITETAMS

•

Šilumos sektoriaus techninių teisės aktų struktūros pakeitimų koncepcija
/ Technikos komitetas /

•

Šilumos perdavimo tinklo patikimumo vertinimo metodikų paruošimas ir pirminė
magistralinio tinklo analizė
/Technikos komitetas/

•

Šilumos tiekimo sistemų darbo parametrų monitoringo sistema
/Technikos komitetas/

•

Avarijų prevencijos ir avaringumo mažinimo šilumos ūkyje priemonių plano
įgyvendinimas šilumos tiekimo įmonėse analizė ir praktika
/Technikos komitetas/

•

Šalto vandens pirkimas karšto vandens ruošimui – problemų analizė ir praktika.
/Rinkodaros komitetas/

•

Mokėjimai už įmokas vartotojams atsiskaitant už šilumą – problemų analizė ir praktika
/Rinkodaros komitetas/

•

Savivaldybių neprivatizuotų butų skolų susigrąžinimo organizavimas – patirtis,
teisinės bazes tobulinimas
/Rinkodaros komitetas/

•

Vartotojų informavimo periodiškumas, forma, informacijos kiekis– problemų analizė ir
praktika.
/Rinkodaros komitetas/
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• Naujų vartotojų pritraukimo į CŠT sistemas užsienio patirties analizė ir šio proceso
skatinimas Lietuvoje (ilgalaikės sutartys su kainų nuolaidomis, diferencijuotos
motyvuojančios šilumos ir karšto vandens kainos, rinkodara, darbas su vartotojais ir
pan.)
/LŠTA/
• Avarijų likvidavimo Lietuvos ir užsienio CŠT sistemose patirties analizė ir tipinių
rekomendacijų parengimas
• CŠT įvaizdžio visuomenėje sociologiniai tyrimai, esminių priežasčių nustatymas ir
strategijos bei priemonių šioje srityje parengimas, įvertinant Lietuvos ir užsienio patirtį
4. PROBLEMINIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMAS
•

Šilumos įmonių teisiniai ginčai su gamtinių dujų tiekimo įmonėms
/AB „Kaišiadorių šiluma“ teisiniai ginčai dėl AB "Lietuvos dujos" (sutartis su advokatų
kontora)/;

•

Buitinių karšto vandens skaitiklių metrologinė patikra;

•

Medžių kirtimas bei termofikacinio ir drenažinio vandens išleidimas į paviršines
nuotekų sistemas.
5. RENGINIAI, SEMINARAI, KONFERENCIJOS

•

Seminaras-konferencija „Šilumos ūkio aktualių klausimų aptarimas“

•

Lietuvos energetikos konferencija: Ekonominiai ir saugumo uždaviniai
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•

Seminarai, renginiai susitikimai aktualių probleminių klausimų sprendimui

•

Kiti seminarai, renginiai pagal poreikį
6. PROJEKTŲ VYKDYMAS

•

Tarptautinis projektas „Ecoheat4EU“, vykdomas pagal ES paramos programą
„Pažangi energetika Europai“ („Intelligent Energy– Europe (IEE)“ angl.)

•

Projekto, finansuojamo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1SADM-01-K priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ vykdymas.
Projekto trukmė – 2009 m. balandžio 1 d. – 2012 m. kovo 31 d.
Projekto tikslas - tobulinti šilumos tiekimo įmonių darbuotojų kvalifikacijos žinias ir gebėjimus.
Projekto uždaviniai - parengti ir įgyvendinti mokymo programas energetikos ir vadybos
srityse. Bus apmokyti aukščiausiojo ir viduriniojo lygio įmonių vadovai, inžinieriai, kiti
specialistai.

7. BENDRADARBIAVIMAS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

• Toliau tęsti ir plėsti vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą su suinteresuoto dialogo
šalimis
• Inicijuoti aktyvesnį Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus specialistų dalyvavimą ES
tarptautinėse programose ir projektuose
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8. INFORMACINĖ IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spaudos monitoringas ir viešieji ryšiai.
Parengti šilumininko elementorių, apimantį visas 3 šilumos ūkio sektoriaus
grandis, t.y. gamybą, perdavimą ir vartojimą.
Išleisti kitus informacinius-švietėjiškus leidinius apie šilumos ūkį.
Rinkti, publikuoti ir viešinti visą aktualią informaciją turimomis priemonėmis.
Rinkti ir kaupti aktualią informaciją apie šilumos ūkį.
Rengti ir viešinti sukauptą aktualią informaciją, ginant narių interesus
valstybės valdymo institucijose.
Vykdyti šilumos tiekimo įmonių apklausas, reikalingiems duomenims surinkti.
Rengti ir skaityti pranešimus, publikuoti straipsnius vietiniuose ir
tarptautiniuose seminaruose, renginiuose bei spaudoje.
Nuolat atnaujinti, prižiūrėti asociacijos interneto svetainę.
Parengti ir atspausdinti LŠTA narių – šilumos tiekimo įmonių 2007 m. ir 2008
m. I pusmečio ūkinės veiklos apžvalgas.
Tęsti žurnalo “Šiluminė technika” leidybą kartu su Lietuvos šiluminės technikos
inžinierių asociacija. Išleisti 4 spalvotus žurnalo numerius 600 egz. tiražu.
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ES Energetikos taryba pabrėžė kogeneracijos ir CŠT vystymo
svarbą
•

•

2006 m. lapkričio 23 d. ES Energetikos tarybos susitikimo metu pirmą kartą viešai
pabrėžta kogeneracijos bei centralizuoto šilumos tiekimo plėtros būtinybė,
siekiant Europoje didinti energijos tiekimo efektyvumą.
Susitikimo išvadose teigiama: “Energetikos Taryba patvirtina plėsti aukšto efektyvumo
kogeneracinių jėgainių, centralizuotai tiekiamos šilumos ir šaltnešio sistemų bei
atliekinės šilumos technologijų statybą.

ES Energetikos tarybą sudaro visų ES šalių
ūkio ir energetikos ministrai. Tuometinis
Lietuvos ūkio ministras buvo V.Navickas
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Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo schema centralizuotai tiekiamos patvirtinta šilumos vienanarė kaina gyventojams siekia 23,69 ct/kWh (su PVM)

Elektra
Pramonės
įmonės
katilinė

1

Siurblinė
Biokuro
katilinė

2

1

5
1

6
6

CŠT vandens tiekimo ir
paskirstymo
integruotas tinklas

3

6

Šilumos punktai
Rajoninė CŠT katilinė
Rajoninė CŠT katilinė

1

4

1

6

Vietiniame šilumos šaltinyje kur kūrenamos gamtinės dujos
šilumos kaina gyventojams siekia - 33,0 ct/kWh (su PVM)

1

Šilumos šaltinis

2

Integruotas CŠT tinklas

3

Rajoninė katilinė

4

Lokalus CŠT tinklas

5

Vietinis šilumos šaltinis

6

Vartotojai

7

Miesto riba
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Decentralizuotas šildymas malkomis

Centralizuotas šilumos tiekimas. Šiaudai

• LŠTA narių metinio susirinkimokonferencijos „ŠILUMOS ŪKIO
AKTUALIŲ KLAUSIMŲ APTARIMAS“
2009 m. sausio 23 d. akimirkos (Viešbutis
“Reval Hotel” Lietuva)
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• Lietuvos energetikų diena –
švenčiama kasmet balandžio 17 dieną.
Šiais 2009 m. Energetikų dienos
minėjimas buvo surengtas apjungiant
su “Lietuvos energetikos
konferencija: Ekonominiai ir
saugumo uždaviniai“(Viešbutis
“Reval Hotel” Lietuva)

116

117

118

119

120

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