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Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001-2008 m.
Vidutinis įsiskolinimas siekia apie 18% 2008 (I pusmetis)
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Kuro sąnaudų dinamika 1997-2008 I pusm.
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Gamtinių dujų kainų (su transportavimu ir galios
mokesčiu) kilimas (Lt/1000 m³)
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Šilumos tiekimo įmonių, deginančių gamtines dujas, šilumos
savikainos dinamika
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Šilumos tiekimo įmonių finansinė padėtis už 2008 m.
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Šilumos kainų perskaičiavimas nesurištas su iškastinio kuro
kainų padidėjimu, todėl šilumos tiekimo įmonės stumiamos į
nuostolius
Šilumos energijos savikainos analizė

Dujų kaina su
transportavimu ir galios
mokesčiu
Lyginamasis kuro
suvartojimas šilumai
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Per 2006 m., 2007 m. ir 2008 m. šilumos tiekimo
įmonės patyrė apie 437 mln. Lt nuostolį
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Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai palyginimas
Lietuvoje ir Švedijoje, 2007
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Didžiausia šilumos dalis pagaminama naudojant biokurą:
Šilumos tiekimo bendrovėms
nustatytos vienanarės (gamybos,
perdavimo ir pardavimo) šilumos
kainos,
(ct/kWh) be PVM

Eil.
Nr.

Šilumos tiekimo įmonė

Biokuro dalis
bendrame kuro
balanse (%)

1
1.

UAB "Ignalinos
"I li
šilumos
šil
tinklai"
ti kl i"

100 0
100,0

14 61
14,61

2.

UAB "Lazdijų šiluma"

99,9

23,01

3.

UAB "Molėtų šiluma“

98,6

18,32

4.

UAB "Širvintų šiluma"

92,0

24,00

5.

UAB "Varėnos šiluma"

91,5

23,09

6.

UAB "Tauragės šilumos tinklai"

83,7

19,37

7.

UAB "Šilalės šilumos tinklai"

80,6

23,23

8.

UAB “Fortum Švenčionių energija”

77,8

24,21

9.

UAB "Birštono šiluma"

76,8

24,47

10.

UAB "Šakių šilumos tinklai"

58,4

23,76

11.

UAB “Mažeikių šilumos tinklai”

55,4

25,98

12.

UAB "Šilutės šilumos tinklai"

54,4

20,36 (23,66)¹

13.

UAB "Utenos šilumos tinklai"

43,8

20,13

14.

UAB "Raseinių šilumos tinklai"

39,8

23,62
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Pastaba:
1- šilumos kaina įsigalios nuo 2009 kovo 1 d.

Didžiausia šilumos dalis pagaminama naudojant
gamtines dujas:

Šilumos tiekimo įmonė

Gamtinių dujų dalis
bendrame kuro balanse (%)

Šilumos tiekimo
bendrovėms nustatytos
vienanarės (gamybos,
perdavimo ir
pardavimo) šilumos
kainos,
(ct/kWh) be PVM

Eil.
Nr.
1.

AB "Jonavos šilumos tinklai"

99,5

20,72

2.

AB "Šiaulių energija"

98,8

25,73

3.

UAB "Pakruojo šiluma"

97,2

26,00

4.

AB "Klaipėdos energija"

94,7

24,87² (26,25)4

5.

UAB "Radviliškio šiluma"

92,4

24,27

6.

UAB "Fortum Joniškio energija"
gj

90,0
,

29,44
,

7.

UAB "Plungės šilumos tinklai"

89,3

24,87

8.

UAB "Vilniaus energija"

89,1

22,56
25,69

9.

UAB "Kaišiadorių šiluma"

88,0

10.

UAB "Anykščių šiluma"

82,5

31,59

11.

AB "Kauno energija"

71,1

24,29² (25,49)³

Pastaba:
2-kai šilumos punktai priklauso gyventojams;
3-kai šilumos punktai priklauso AB „Kauno energija“;
4-kai šilumos punktai priklauso AB „Klaipėdos energija“.
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VKEKK nustatytos šilumos kainos vartotojams
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Biokuro naudojimas šilumos ir elektros
energijos gamybai užtikrina:
 Energetinį saugumą - prisidedama prie Europos Sąjungos bei Lietuvos energetikos strateginių tikslų mažinti šalies
priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro užtikrinant jo tiekimo patikimumą (niekas negalės nutraukti kuro tiekimo
nuo kitos šalies politikos priklausančių veiksnių (priešingai nei tiekiant gamtines dujas užsukus vamzdyno sklendę).
 Ekonominę naudą:
- taupomi finansiniai šalies ištekliai, kadangi biokuro kaina yra apie 2 kartus mažesnė nei iškastinio kuro (pinigai,
sumokėti už kurą, pasilieka valstybės viduje (priešingai nei naudojant gamtines dujas);
- mokesčiai (ypač pelno) pasiliks savivaldybių ir valstybės biudžetuose, o ne iškeliaus į kitos šalies biudžetą.
 Socialinę naudą:
- sukuriamos naujos darbo vietos, didinamas gyventojų užimtumas;
- skatinama nauja infrastruktūra biokuro gamybos ir ruošimo srityje: miškų valymo darbai biokuro ruošimui; nederlingų
žemių panaudojimas biokurui auginti.
 Ekologinį saugumą:
- neteršiama aplinka: deginant biokurą į aplinką praktiškai neišmetama sieros dioksido (SO2), sunkiųjų metalų,
g
ų tuo tarpu
p deginant
g
iškastinįį kurą
ą (g
(gamtines dujas)
j ) išsiskiria apie
p 230 kg
g CO2/MWh; deginant
g
mazutą
ą
angliavandenilių,
išsiskiria apie 280 kg CO2/MWh;
- prisidedama prie nacionalinių aplinkosauginių siekių bei Kioto protokole numatytų įsipareigojimų (Lietuvai iki 20082012 metų laikotarpio sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimų kiekius 8 %, lyginant su išmetimų
kiekiais 1990 m). remiantis direktyvos 2003/87/EB nuostatomis, sudaromos galimybės dalyvauti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje.
 Eksportas/importo balansą – sumažinus iškastinio kuro kiekio importą Lietuvoje, pagerėja eksporto/importo rodiklis.
 Lietuvos regioninį vystymąsi – masinė biokuro gamybos plėtra, leistų tolygiai vystytis atskiriems Lietuvos regionams.
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Įvertinę susikaupusias šilumos gamyboje naudojamo kuro
problemas siūlome:
1. Inicijuoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimą, įvedant naują akcizą už
iškastinio kuro naudojimą šilumos gamybai. Gautos lėšos turėtų būti nukreiptos į naujai
suformuotą nacionalinį paramos fondą, iš kurio AEI projektų įgyvendinimui būtų skirta iki
80 procentų jų vertės.
2. Peržiūrėti nacionalinės energetikos
g
strategijos
gj
įgyvendinimo p
įgy
priemonių
ų p
planą
ą ir kitas
valstybės ir savivaldybių įgyvendinamas programas, numatant iki 2014 metų pasiekti,
kad:
•
centralizuotos šilumos tiekimo sistemose per 70 procentų šilumos būtų gaminama iš
vietinių ir atsinaujinančių (įskaitant komunalinių atliekų deginimą) energijos išteklių,
•
iki 6 procentų šalyje suvartojamos elektros būtų gaminama bendruose elektros ir
šilumos gamybos įrenginiuose iš vietinių ir atsinaujinančių (įskaitant komunalinių atliekų
deginimą) energijos išteklių.
3. Sukurti aiškią ir skaidrią elektros energijos iš AEI supirkimo skatinamųjų tarifų sistemą.
Esminis, mūsų manymu, tokios sistemos bruožas turėtų būti toks - bazinė kaina
(viešuosius interesus atitinkanti elektros energijos kaina) plius skatinamieji priedai
(bonusai) superkamai elektros energijai, pagamintai iš AEI. Skatinimo sistema turėtų būti
numatyta ne trumpesniam kaip 8-10 metų laikotarpiui, kad investuotojai žinotų aiškią
valstybės viziją ir turėtų garantijas savo investicijoms.
4. Padidinti paramos iš ES struktūrinių fondų intensyvumą nuo dabar taikomų 50 procentų iki
16
80 procentų.

Pasisakome už tai, kad energetikos (elektros, dujų, šilumos, vandens) ūkio veiklą
reglamentuojantys įstatymai bei jų įgyvendinimą lydintys teisės aktai aiškiai ir vienodai
reglamentuotų energetikos ūkio sektoriuose veikiančių natūralių monopolijų valstybinį
energijos monopolinių paslaugų apskaitos ir pardavimo vartotojams kainų reguliavimą.

SIŪLOME:
Ū
1. Inicijuoti energetikos įstatymo, elektros energetikos įstatymo, dujų įstatymo, šilumos ūkio
įstatymo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei jų įgyvendinimą lydinčių teisės aktų
pataisas, tikslu suvienodinti energijos (elektros, dujų, šilumos, vandens) kainų nustatymo
metodikų rengimo, apskaitos ir kainų nustatymo, reguliavimo principus bei taikymo tvarką.
2. Inicijuoti energetikos įstatymo, elektros energetikos įstatymo, dujų įstatymo, šilumos ūkio įstatymo
bei jų įgyvendinimą lydinčių teisės aktų pataisas, tikslu išskirti atskira dedamąja gamtinių dujų
(kito importuojamo iškastinio kuro) paties produkto importo „ant sienos“ (valstybės kainų
reguliavimo sferai nepriklausanti importuojamo iškastinio kuro kainos dalis) kainą, parduodamos
vartotojui šilumos ir elektros vieneto kainoje. Nustatyti, kad ši parduodamos vartotojui šilumos ir
elektros kainos dedamoji keičiasi taip ir tokiu periodiškumu kaip kinta gamtinių dujų (kito
importuojamo iškastinio kuro) paties produkto importo „ant sienos“ kaina.
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Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma Lietuvos
gyventojų, kurie yra pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai
Viso būstų – 1.324.670

~450.000 gyvenamieji namai
Bendrasis gyv. namų plotas apie 102 mln.m²

50,9% – iš CŠTS
24,6% – iš vietinių katilinių
24,5% – šildomi kitaip (krosnys,
elektra ir kt.)

Daugiabučiai
Kiekis (vnt.)

Plotas (m2)

~ 38 200

~ 53 300 000

~ 9 % viso kiekio

~ 52 % viso ploto

I pastatų grupė 1 – 2
aukštų
(vidutinis pastato plotas –
mažesnis kaipp 1000
m2)

Kiekis (vnt.)

~ 21000

VISO:
Plotas (m2)
VISO:

II pastatų grupė 3 – 16 aukštų (vidutinis pastato plotas
– didesnis kaip 1000 m2)
3 – 5 aukštų
((vidutinis
id i i pastato plotas
l
yra
~ 3400 m2)
~ 14 700

6 – 16 aukštų
((vidutinis
id i i pastato plotas
l
yra ~ 4300 m2)
~ 2 500

~ 38 200
~ 7 700 000

~ 34 300 000

~ 11 300 000

~ 53 300 000
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Vieno kvadratinio metro daugiabučio renovacija (taikant tik šilumos taupymo priemones) vidutiniška
atsieina apie 500 Lt./m², o jeigu daugiabutis renovuojamas taikant ir papildomas aplinkos sutvarkymo,
balkonų įstiklinimo ir kt. priemones gyventojams vidutiniškai atsieina apie 1000 Lt./m².
Senų gyvenamųjų namų renovacijai reikalinga ~28 mlrd., Lt., o atlikta pastatų renovacija
leistų:
•
•
•
•
•
•

Iki 50% sumažinti šilumos gamybą;
Iki 50% sumažinti visos Lietuvos kurą deginančių įrenginių emisiją į aplinkos orą;
Iki 50% sumažinti iškastinio kuro suvartojimą;
Padidinti energijos vartojimo efektyvumą;
Apsaugoti Lietuvos ekonomiką nuo staigaus šilumos kainos augimo;
Modernizuoti daugiabutį pigiau nei statyti naują namą
1) modernizuojant namą išlaidos vienam kv. m - 500-1000 Lt/m².
2) statant naują namą išlaidos vienam kv. m - 5000-7000 Lt/m²

Iškastinio kuro poreikis (mln.t.n.e./m) šildymui centralizuotai ir individualiai šildomų pastatų
2007/2008 m. šildymo sezonui

~ 1 mln.t.n.e.

Esam a padėtis

~ 1 mln.t.n.e.

~ 2 mln.t.n.e.

Individualiai šildomi
Centralizuotai šildomi
Po renovacijos~ 0,5 mln.t.n.e.

~ 0,5 mln.t.n.e.
1 mln. t.n.e = 1 mlrd. 400 mln. Litų/met.
Visiems namams renovuoti reikia ~28 mlrd Litų

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

mln.t.n.e

1,2

1,4

1,6

1,8

2
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Žin., 2008, Nr. 146-5870
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS
2008 m. gruodžio 9 d. Nr. XI-52
Vilnius
PENKIOLIKTOSIOS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS PROGRAMOS NUOSTATŲ
IŠTRAUKOS, KURIOS AKTUALIOS ŠILUMOS SEKTORIUI

I. DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVAVIMAS, EFEKTYVUS ENERGIJOS VARTOJIMAS IR
DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYMAS
Programos punktai:
43. Pertvarkysime pastatų (daugiabučių namų) renovavimo programų įgyvendinimo
institucinę sąrangą.
44. Sieksime, kad per 2009 m. būtų įgyvendinti visi šiuo metu patvirtinti daugiabučių
namų modernizavimo investicijų projektai ir sukurtos papildomos finansinės priemonės,
kuriomis bus galima pradėti įgyvendinti plataus masto daugiabučių ir kitų pastatų
modernizavimą.
45. Suformuosime būstų renovavimo programą, kuri bus papildoma lėšomis, gautomis
iš valstybės biudžeto, ES fondų, Ignalinos paramos fondo, JESSICA programos ir kitų šaltinių
ir bus naudojamas pastatų savininkams skatinti ir finansiškai remti, kad būtų įgyvendintos
efektyvios, per tam tikrą laiką atsiperkančios energijos taupymo priemonės.
336. Energijos taupymas bus vienas iš Vyriausybės energetikos politikos prioritetų.
Sieksime Europos Komisijos finansinės paramos, kad daugiabučių namų modernizavimas taptų
masiškas ir per metus būtų atnaujinama apie 2000 daugiabučių pastatų, tarp jų – 100 mokyklų
ir 100 ikimokyklinių įstaigų.
337. Nustatysime kuo paprastesnes namų renovavimo projektų parengimo ir derinimo
procedūras, veiksmingus finansinės paramos bei kreditavimo mechanizmus.
338. Siekdami sumažinti energijos vartojimą, pagal atskiras pastatų grupes nustatysime
energijos suvartojimo normas ir už virš normos naudojamą energiją vartotojams taikysime
padidintus tarifus. Padidintų tarifų skirtumą nukreipsime būsto renovavimui.
448. Veiksmingiau naudosime ES paramą ir plėtosime viešojo ir privataus verslo
partnerystę, šilumos ūkio bei pastatų modernizavimo ir renovacijos projektus.
506. Parengsime ir planingai įgyvendinsime nacionalinę daugiabučių gyvenamųjų namų
energetinio atnaujinimo programą, orientuojantis į nemažiau kaip 2000 namų atnaujinimą per
metus.
507. Parengsime naujus teisės aktus, nustatančius kuo paprastesnes namų renovavimo
projektų parengimo ir derinimo procedūras, veiksmingus finansinės paramos bei kreditavimo
mechanizmus.

II. 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.
495. Sieksime, kad energetinę vertę turinčios atliekos būtų naudojamos elektros ir
šilumos energijai gaminti.

III. 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.

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS KREIPIMAISI Į VALDŽIOS
INSTITUCIJAS ŠILUMOS ŪKIUI AKTUALIAIS KLAUSIMAIS
2005 METAI
1. 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“
2. 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“
- 2005 m. gruodžio 29 d. LR ūkio ministerijos raštas-atsakymas Nr. (30.2-63)-3-7069
2006 METAI
3. 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“
4. 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“
- 2006-01-09 LR Vyriausybės kanclerio raštas Nr. 17-169 dėl Ministro Pirmininko
pavedimo LR ūkio ministerijai ir LR aplinkos ministerijai išnagrinėti LŠTA
kreipimąsi;
- 2006-02-14 LR ūkio ministerijos raštas-atsakymas Nr. (28.3-52)-3-931
5. 2006 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos kreipimasis į LR MINISTRĄ
PIRMININKĄ G.KIRKILĄ (rašto Nr. 199) „Dėl didėjančių centralizuotai tiekiamos
šilumos kainų“
- 2006-09-13 Vyriausybės kanclerio pavaduotojo raštas Nr. 17-5837 dėl Ministro
Pirmininko pavedimo LR ūkio ministerijai, LR aplinkos ministerijai bei Lietuvos
savivaldybių asociacijai išnagrinėti LŠTA kreipimąsi;
- 2006-09-22 LR ūkio ministerijos raštas-atsakymas Nr. (28.3-52)-3-5604;
- 2006-09-28 LR aplinkos ministerijos raštas-atsakymas Nr. (13-6)-D8-7902
2008 METAI
6. 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“
- 2008-04-01 LR ūkio ministerijos raštas-atsakymas Nr. (27.4-51)-3-2034
7. 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 2007-2013 metų finansinės
paramos skyrimo komunalinių atliekų deginimo įmonių statybai, vykdant nacionalinės
energetikos strategijos įgyvendinimo plano 2008-2012 metams numatytas priemones“

-

2008-04-10 LR Seimo Ekonomikos komiteto raštas-atsakymas Nr. S-2008-3550

8. 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“

-

2008-05-27 Vyriausybės kanclerio raštas Nr. 49-3575 dėl Ministro Pirmininko
pavedimo LR finansų ministerijai ir LR aplinkos ministerijai išnagrinėti ir atsakyti
LŠTA;
- 2008-06-28 LR aplinkos ministerijos raštas Nr. (15-1)-D8-5607;
- 2008-07-03 LR finansų ministerijos raštas Nr. ((4.5.2-01)5K-0814075)-6K0808262);
- 2008-07-03 LR Seimo Ekonomikos komiteto raštas Nr. S-2008-6519
9. 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.
10. 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.
- 2008-07-23 Vyriausybės kanclerio pavaduotojo raštas Nr. 17-5089 dėl Ministro
Pirmininko pavedimo LR aplinkos ministerijai ir LR ūkio ministerijai išnagrinėti,
spręsti ir atsakyti;
- 2008-07-17 LR Seimo raštas Nr. S-2008-6910 „Dėl kreipimosi“;
- 2008-07-29 Vyriausybės kanclerio raštas Nr. 17-5237 dėl Ministro Pirmininko
pavedimo LR aplinkos ministerijai ir LR ūkio ministerijai išnagrinėti ir atsakyti į
bendrą kreipimąsi;
- 2008-08-08 LR aplinkos ministerijos raštas Nr. (13-6)-D8-6999;
- 2008-08-20 AB „Lietuvos dujos“ raštas Nr. 7-291-1083 „Dėl gamtinių dujų
suvartojimo šilumai gaminti prognozių“
11. 2008 m. liepos 17 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 108 LR MINISTRUI
PIRMININKUI G.KIRKILUI „Dėl susidariusios padėties šilumos ūkio sektoriuose“.
- 2008-08-01 LR finansų ministerijos raštas Nr. (14.6-02)-5K-0820130 6K-0809434
„Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos, daugiabučių modernizavimo ir kt.“
- 2008-07-31 LR ūkio ministerijos raštas Nr. (1.12-01)-3-4980 „Dėl Kėdainių rajono
savivaldybės ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos siūlymų“
12. 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“
13. 2008 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 125 TĖVYNĖS
SĄJUNGAI – LIETUVOS KRIKŠČIONIMS DEMOKRATAMS dėl šalyje kylančios
energetinės krizės.
14. 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“
- 2008-09-05 LR ūkio ministerijos raštas Nr. (28.3-52)-3-5811.

15. 2008 . rugpjūčio 20 d. Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacijos LITBIOMA raštas
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS PREZIDENTUI V.STASIŪNUI „Dėl
energetinės krizės“
16. 2008 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 134 PARTIJAI
„TVARKA IR TEISINGUMAS“ dėl šalyje kylančios energetinės krizės.
17. 2008 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 135 LIBERALŲ
SĄJŪDŽIUI dėl kylančios energetinės krizės.
18. 2008 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 145 LR APLINKOS
MINISTERIJAI „Dėl sanglaudos veiksmų programos priede numatytų priemonių
įgyvendinimo“.
19. Straipsnis žurnale „APS. Architektūra, projektavimas ir statyba“ „Ar dar ilgai švaistysim
šilumą?“
20. 2008 m. lapkričio 6 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pranešimas spaudai „Gamtinės
dujos vėl brangsta“
21. 2008 m. gruodžio 15 d. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto raštas LR
MINISTRUI PIRMININKUI A.KUBILIUI „Dėl 15-osios vyriausybės programos“
22. 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“
23. 2008 m. gruodžio 23 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 188 LR ŪKIO
MINISTRUI DAINIUI KREIVIUI „Dėl susidariusios krizinės situacijos Lietuvos šilumos
ūkyje“
24. 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
25. 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“
26. 2008 m. gruodžio 31 d. UAB „Vilniaus energija“ pranešimas spaudai „„Vilniaus energija“
prašo perskaičiuoti šilumos kainą sostinėje“.
2009 METAI
27. 2009 m. sausio 13 d. LŠTA parengta medžiaga “Šilumos ūkio padėtis Lietuvoje, 2009 m.
sausis“ įteikta LR MINISTRO PIRMININKO PATARĖJUI MYKOLUI MAJAUSKUI.
28. 2009 m. sausio16 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 9 ŠILUMOS TIEKIMO
ĮMONIŲ VADOVAMS , kuriuo informuojama apie 2009-01-16 LR Seime įvykusį
susitikimą su Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnu
J.Razma.

Trumpa informacija apie šilumą ir šildymą
Šiluma – labiausiai paplitusi energijos rūšis. Ji naudojama nuo neatmenamų laikų. Pradžioje tai buvo
saulės šiluma, vėliau žmogus išmoko naudotis ugnimi, šiuo metu pagrindinis šilumos energijos šaltinis
yra organinio kuro deginimas. Fizikinis šilumos apibrėžimas - medžiagos mikrodalelių (molekulių,
atomų) netvarkingas judėjimas. Šilumą apibūdina kūno temperatūra. Energinė šilumos charakteristika yra
šilumos kiekis, kurios vienetas SI sistemoje – džaulis (J). Praktikoje dažniau vartojamas išvestinis
vienetas – kilovatvalandė (1 kWh = 3 600 kJ). Apytikriai tiek šilumos pakanka 20 litrų šalto vandens
pašildyti nuo 10 iki 50 C°.
Tam, kad pagaminti 1 kWh šilumos reikia sudeginti apie 100 gramų kuro (skaičiuojant naftos
ekvivalentu).
Vienos centralizuotai tiekiamos šilumos kilovatvalandės kainą Lietuvoje tvirtina Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisija (2008/2009 m. šildymo sezono vidutinė šilumos kaina apie 25 ct/kWh (su
PVM)).
Šildymas – tam tikros oro temperatūros palaikymas patalpoje šaltuoju metų laiku. Iš patalpos per
atitvaras išorės orui perduodamus šilumos nuostolius kompensuoja šildymo sistema.
Šaltasis metų laikotarpis –laikotarpis, kuriuo lauko oro vidutinė paros temperatūra yra ne aukštesnė kaip
+10°C. Ji nustatoma pagal trijų parų iš eilės lauko oro vidutinę paros temperatūrą.
Šilumos tiekimo būdai – centralizuotas ir individualus. Centralizuotas šilumos tiekimas (CŠT)– kai
šilumos gamybos šaltiniuose (kogeneracinėse elektrinėse, katilinėse) pagaminta šiluma į pastatus tiekiama
šilumos perdavimo tinklu. Individualus - kai šiluma gaminama pastate įrengtuose šildymo įrenginiuose.
Šiuo metu CŠT ir individualus šildymas Lietuvoje apima maždaug po 50 %. Panašus santykis yra ir
kaimyninėse Skandinavijos šalyse, kitose Baltijos valstybėse, Lenkijoje, Čekijoje ir kt.. Tiek
centralizuotas tiek individualus šildymas gali būti skirstomas pagal naudojamą kurą ar kitą pirminę
energiją (dujinis, skystas ar kietas organinis kuras, elektros, saulės, geoterminė energija, ir kt), pagal
pagamintos šilumos transportavimo būdą (vandeninis, garinis, orinis, spindulinis) ir pagal šildymo
prietaisus (radijatorinis, grindinis, plokštinis).
Centralizuotai patiekta šiluma vartotojams yra apskaitoma daugiabučių namų ir kitų pastatų įvaduose
įrengtais atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais, kurie parodo, kiek ataskaitiniu laikotarpiu visas
namas suvartojo šilumos šildymui, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūros palaikymui
(cirkuliacijai). Pastate suvartotas šilumos kiekis patalpų šildymui (kWh) dalinamas iš pastato bendrojo
naudingojo ploto (m2) ir nustatomas suvartotos šilumos kiekis 1 m2 ploto šildymui (kWh/m2).
Pavyzdys: 145 butų (7550 m2 ploto) daugiabutis namas Vilniuje suvartojo 128350 kWh šilumos šildymui per
mėnesį: 128350 (kWh)/7550 (m2) = 17 kWh/m2.

Šilumos suvartojimą daugiabučių namų ir kitų pastatų šildymui apsprendžia tų pastatų būklė. Lietuvoje
daugiabučiai pagal suvartojamą šilumos kiekį sąlyginai skirstomi į 4 kategorijas:
Daugiabučių kategorijos

I
II
III
IV

Suvartojamos šilumos kiekis (kWh) ir
mokėjimai (su PVM) už šildymą
2008/2009 m. šildymo sezonui
2
1m buto šildymui 60 m2 buto šildymui
per mėnesį
per mėnesį
2
Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos ~8 kWh/m
~480 kWh/60m2
(naujos statybos, kokybiški namai) - 4,6 proc.
(~120 Lt/mėn)
2
Daugiabučiai
suvartojantys
mažai
arba ~15 kWh/m
~900 kWh/60m2
vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti
(~225 Lt/mėn)
kažkiek taupantys šilumą namai) – 17,0 proc.
Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos ~25 kWh/m2
~1500 kWh/60m2
statybos nerenovuoti namai) - 55,7 proc.
(~375 Lt/mėn)
Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos ~35 kWh/m2 ir ~2100 kWh/60m2
(senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos daugiau
(~525 Lt/mėn)
namai) - 22,4 proc.

Naujos statybos ekonomiškų namų tėra 4,6 proc., kokybiškiau pastatytų ir kažkiek taupančių šilumą – 17
proc., didžiąją dalį arba 55,7 proc. sudaro seni, nerenovuoti namai, o itin prastų, blogos šiluminės
izoliacijos namų – 22,4 proc.
Pavyzdys:2008/2009 m. šildymo sezono metu vidutiniškai labiausiai paplitusio 60 m2 buto šildymas neapšiltintame
daugiabučiame name kainuoja:
• Per mėnesį: 25 (kWh/m2) x 23,8 (ct/kWh) x 1,05 (5 proc. PVM)= 6,25 Lt/m2/mėn (su PVM) x 60 m2 = 375

Lt/mėn

• Per šildymo sezoną: 6 (mėn.) x 345 (Lt/mėn) = 2250 Lt/metus (su PVM)
Dabartiniu metu Lietuvoje šildymo sezonas prasideda apie spalio 15 d. ir baigiasi apie balandžio 15 d. (vidutinė
trukmė apie 6 mėn.). Šildymo sezono metu vidutinė lauko oro temperatūra siekia apie 00C.

Karštas vanduo – geriamasis vanduo, pašildytas iki higienos normomis nustatytos temperatūros. Lietuva
viena iš nedaugelio Europos šalių, naudojanti buities reikmėms vien tik požeminį vandenį, kurio vidutinė
metinė temperatūra yra apie +8oC. Karštas vanduo į gyvenamąsias patalpas patiekiamas +52oC
temperatūros. Vieno kūbinio metro vandens pašildymui nuo nuo 8oC iki 52oC reikia sunaudoti 51 kWh
šilumos.
Pavyzdys: 2008/2009 m. šildymo sezonui vidutinė 1 m3 vandens pašildymo kaina Lietuvoje:
51 (kWh)x 23,8 (šilumos kaina (ct/kWh)) x 1,05 (5 proc. PVM)= 12.74 Lt/m3 (su PVM)

Tam, kad iš karšto vandens čiaupo bet kuriuo metu tekėtų reikiamos temperatūros karštas vanduo, namo
vidaus karšto vandens vamzdynuose turi būti palaikoma cirkuliacija. Daugiabučio namo karšto vandens
cirkuliaciniame kontūre be karšto vandens vamzdynų yra pajungti ir vonių patalpose esantys rankšluosčių
džiovintuvai, kuriais cirkuliuodamas karštas vanduo atiduoda šilumos dalį, reikalingą vonios patalpų
sanitarinių higienos sąlygų užtikrinimui.
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.

Vidutinės išlaidos 60 kv.m ploto būstui apšildyti (Lt./mėn.)

Jei Jūsų buto šildymui per mėnesį buvo suvartota 1300 kWh, žinokite, jog tam buvo sukūrenta 130 kg
kuro, skaičiuojant naftos ekvivalentu.
Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos
miestuose 2008/2009 m. šildymo sezonui
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Pastatų kategorijos
Vidutinė šilumos kaina (su PVM) 2008/2009 šildymo sezonu - 25.0 ct/kWh

