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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Daugiabučių namų gyventojai Daugiabučių namų gyventojai -- pagrindiniai pagrindiniai 
Lietuvos centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvos centralizuotai tiekiamos šilumos 

vartotojaivartotojai

2011 m. birželio 30 d.
Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų suvažiavimas

“Karolinos” viešbutis, sausio 13-osios g. 2, Vilnius

Vytautas StasiūnasVytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas



Šilumos  ir kuro kainų palyginimas Lietuvoje ir Skandinavijoje 
skirtingais šildymo sezonais

LIETUVA šilumos tiekimo įmonėse šilumos kaina svyruoja nuo 

21,00-29,41 ct./kWh pagrindinis kuras pagrindinis kuras -- dujosdujos
SKANDINAVIJA vid. šilm. kaina apie 18 ct./kWh 

pagrindinis kuras – biomasė
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Šildymo sezonai

Lietuva Skandinavija (Danija, Švedija, Suomija) Gamtinių dujų kaina Biokuro kaina
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Centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinės kainos kitimo 
priklausomybė nuo gamtinių dujų kainos skirtingais 

šildymo sezonais Lietuvoje ir prognozė 2011/2012 šild. 
sezonui

Šilumos tiekimo pastoviosios sąnaudos Kuras (kintamos sąnaudos)

Iškastinio kuro kaina (gamtinių dujų)

~22 ct/kWh
su 9 % PVM

~24 ct/kWh
su 9 % PVM

~30 ct/kWh
su 9 % PVM



Gamtinių dujų (su transportavimu ir galios mokesčiu) ir biokuro 
kainų dinamika (Lt/t.n.e) 
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Gamtinės dujos Biokuras



1- šilumos šaltinis; 2- šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynų tinklas; 3-vartotojai; 4-
šilumos matavimo prietaisai (~1000 vnt.); 5 – šilumos matavimo prietaisai pastatų įvaduose
(~30000).
--- Daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų (administratorių, bendrijų pirmininkų) veiklos
ir atskaitomybės riba.

Principinė centralizuoto šilumos tiekimo schema
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Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma Lietuvos 
gyventojų, kurie yra pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos 

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

Viso būstų – 1.324.670~450.000 gyvenamieji namai
Bendrasis gyv. namų plotas apie 102 mln.m²

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 kaip 

1000 m2)

II pastatų grupė 3 – 16 aukštų  (vidutinis pastato 
plotas – didesnis kaip 1000 m2)

3 – 5 aukštų
(vidutinis pastato plotas 

yra ~ 3400 m2)

6 – 16 aukštų
(vidutinis pastato 

plotas yra ~ 
4300 m2)

Kiekis (vnt.) ~ 21000 ~ 14 700 ~ 2 500

VISO: ~ 38 200

Plotas (m2) ~ 7 700 000 ~ 34 300 000 ~ 11 300 000

VISO: ~ 53 300 000

Lietuvoje yra apie 38 tūkst. daugiabučių gyvenamųjų namų. Ir tik apie:
• 2 % (750–800 vnt.) jų yra iš dalies atnaujinti (modernizuoti);
• ir visiškai atnaujinta yra tik apie 175–200 vnt.



Šilumos 
suvartojimas 

šildymui

Vidutinė 
šilumos kaina 
gyventojams

(su PVM)

Mokėjimai už 
šilumą 1 m2 ploto 

šildymui 
(su PVM)

Mokėjimai už šilumą 
60 m2 ploto buto 

šildymui (su PVM)

Tokių 
pastatų 

dalis 
Lietuvoje

I. Daugiabučiai 
suvartojantys mažiausiai 
šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai)

1010 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

600 600 kWhkWh

24,0 ct/kWh 10 x 24,0 = 22,,4400 Lt/m2 2,40 x 60 = 144144,0,0 LtLt 4,6%4,6%

II. Daugiabučiai 
suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos 
(naujos statybos ir kiti 

kažkiek taupantys šilumą 
namai)

1155 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

90900 0 kWhkWh

24,0 ct/kWh 15 x 24,0 = 3,3,6060 Lt/m2 3,60 x 60 = 216216,0,0 LtLt 17,3%17,3%

III. Daugiabučiai 
suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos 
nerenovuoti namai)

2255 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

1150500 0 kWhkWh

24,0 ct/kWh 25 x 24,0 = 66,,0000Lt/m2 6,00 x 60 = 360360,0,0 LtLt 55,7%55,7%

IV. Daugiabučiai 
suvartojantys labai daug 
šilumos (senos statybos, 
labai prastos šiluminės 

izoliacijos namai)

3535 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

221100 00 kWhkWh

24,0 ct/kWh 35 x 24,0 = 8,8,4040 Lt/m2 8,40 x 60 = 504504,,0 Lt0 Lt 22,4%22,4%

32 tūkst. butų32 tūkst. butų
0,09 mln. gyventojų0,09 mln. gyventojų

121 tūkst. butų121 tūkst. butų
0,36 mln. gyventojų0,36 mln. gyventojų

390 tūkst. butų390 tūkst. butų
1,17 mln. gyventojų1,17 mln. gyventojų

157 tūkst. butų157 tūkst. butų
0,47 mln. gyventojų0,47 mln. gyventojų

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose (2010/2011 m. šildymo sezonas)

vidutinė šilumos kaina: 24,0 ct/kWh su PVM





• 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. 
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Jei Jūsų buto šildymui per mėnesį buvo suvartota 1849 kWh, žinokite, 
jog tam buvo sukūrenta apie 185 kg naftos ekvivalentu kuro. 

Šilumos suvartojimas šildymui:
1849 kWh/ 83,99 m²= 22,01 kWh/m²
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Mokėjimai už šilumą priklauso ne tik nuo šilumos kainos

TAURAGĖTAURAGĖ
Šilumos kaina su 9 proc. PVM (2010 Šilumos kaina su 9 proc. PVM (2010 

m. sausio mėn.):m. sausio mėn.):
18,46 ct/18,46 ct/kWhkWh

PRIENAIPRIENAI
Šilumos kaina su 9 proc. PVM:Šilumos kaina su 9 proc. PVM:

(2010 m. sausio mėn.):(2010 m. sausio mėn.):
28,02 ct/28,02 ct/kWhkWh

Tokių pastatų Lietuvoje yra 
tiktik 4,6%  4,6%  

Tokių ir prastesnių pastatų Lietuvoje yra netnet
7878,,11%  %  

Vytauto g. 88Vytauto g. 88
4545,,7070 kWhkWh/m²/mėn./m²/mėn. Mokyklos g. 2 (Jieznas) PrienaiMokyklos g. 2 (Jieznas) Prienai

15,09  kWh/m²/mėn.

Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto 
buto šildymui 45,70*60*18,46 = 

~~551010 Lt/Lt/butbut././mėnmėn

Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto 
buto šildymui 15,09*60*28,02 = 

~250~250 Lt/Lt/butbut./mėn../mėn.

SENAS PRASTOS SENAS PRASTOS ŠILUMINĖS ŠILUMINĖS 
IZOLIACIJOS NAMASIZOLIACIJOS NAMAS

TVARKINGASTVARKINGAS ŠILUMĄ ŠILUMĄ 
TAUPANTIS DAUGIABUTIS NAMASTAUPANTIS DAUGIABUTIS NAMAS



Šilumos 
suvartojimas 

šildymui

Vidutinė 
šilumos kaina 
gyventojams

(su PVM)

Mokėjimai už 
šilumą 1 m2 ploto 

šildymui 
(su PVM)

Mokėjimai už šilumą 
60 m2 ploto buto 

šildymui (su PVM)

Tokių 
pastatų 

dalis 
Lietuvoj

e

I. Daugiabučiai 
suvartojantys mažiausiai 
šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai)

1010 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

600 600 kWhkWh

30,0 ct/kWh 10 x 30,0 = 33,,0000 Lt/m2 3,00 x 60 = 180180,0,0 LtLt 4,6%4,6%

II. Daugiabučiai 
suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos 
(naujos statybos ir kiti 

kažkiek taupantys šilumą 
namai)

1155 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

90900 0 kWhkWh

30,0 ct/kWh 15 x 30,0 = 44,,5050 Lt/m2 4,50 x 60 = 270270,0,0 LtLt 17,3%17,3%

III. Daugiabučiai 
suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos 
nerenovuoti namai)

2255 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

1150500 0 kWhkWh

30,0 ct/kWh 25 x 30,0 = 77,,5050Lt/m2 7,50 x 60 = 450450,0,0 LtLt 55,7%55,7%

IV. Daugiabučiai 
suvartojantys labai daug 
šilumos (senos statybos, 
labai prastos šiluminės 

izoliacijos namai)

3535 kWh/m2

60 m2 ploto 
butui: 

221100 00 kWhkWh

30,0 ct/kWh 35 x 30,0 = 1010,,5050
Lt/m2

10,50 x 60 = 630630,,0 Lt0 Lt 22,4%22,4%

32 tūkst. butų32 tūkst. butų
0,09 mln. gyventojų0,09 mln. gyventojų

121 tūkst. butų121 tūkst. butų
0,36 mln. gyventojų0,36 mln. gyventojų

390 tūkst. butų390 tūkst. butų
1,17 mln. gyventojų1,17 mln. gyventojų

157 tūkst. butų157 tūkst. butų
0,47 mln. gyventojų0,47 mln. gyventojų

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose (2011/2012 m. šildymo sezonas)

vidutinė šilumos kaina: 30,0 ct/kWh su PVM
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Principinė centralizuoto šilumos tiekimo schema

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

--- - Šilumos tiekėjo veiklos ir atskaitomybės riba.
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Lietuvos miesto ar gyvenvietės centralizuoto 
šilumos tiekimo schema
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Grupė 
pagal 

šilumos 
gamybą

Pogrupis
pagal šilumos 

gamybą

Kiekis, 
vnt.

Pagaminta 
šilumos 

GWh/metus

Instaliuota 
galia, 
MW

Pasiekta 
galia, 
MW

Panaudota 
instaliuotos 

galios dalis, %

5 GWh ir
daugiau

>150 10 7292 7743 3048 39

90 – iki 150 2 253 205 69 34

50 – iki 90 8 601 620 208 34

25 – iki 50 19 687 712 182 26

5 – iki 25 48 588 510 176 35

Iš viso: 5 94 10300 8600 3683 38

Iki 5 GWh < 5 263 272 371 Nėra duomenų

Iš viso: 357 ~10000,0
GWh
šilumos per
2010 metus

8971

Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai
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Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais 
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams



LLŠTA narės ŠTA narės -- šilumos tiekimo įmonės, 2011 m. sausio 1 d.šilumos tiekimo įmonės, 2011 m. sausio 1 d.

1. UAB “Vilniaus energija”
2. AB “Kauno energija” 
3. UAB “Litesko” filialai:

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

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

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

• UAB “Prienų energija”
• UAB “Prienų energija” Trakų padalinys
• UAB “Miesto energija” (buv. UAB 

“Ukmergės energija”)
• UAB “Akmenės energija”

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

11. UAB “Tauragės šilumos tinklai”
12. UAB “Šilutės šilumos tinklai”
13. UAB “Radviliškio šiluma”
14. UAB “Anykščių šiluma”
15. UAB “Raseinių šilumos tinklai”
16. UAB “Kaišiadorių šiluma”
17. UAB “Fortum Švenčionių energija”
18. UAB “Fortum Joniškio energija”
19. UAB “Ignalinos šilumos tinklai”
20. UAB “Plungės šilumos tinklai”
21. UAB “Pakruojo šiluma”
22. UAB “Šakių šilumos tinklai”
23. UAB “Lazdijų šiluma”
24. UAB “Birštono šiluma”
25. UAB “Širvintų šiluma”
26. UAB “Molėtų šiluma”
27. UAB “Šilalės šilumos tinklai”
28. UAB “Elektrėnų komunalinis ūkis”
29. UAB “Izobara”
30. UAB “Varėnos šiluma”
31. UAB “Komunalinių paslaugų centras” (Kauno 

raj.)

LŠTA šilumos tiekimo įmonės pagamina virš 99% centralizuotai tiekiamos 
šilumos Lietuvoje 25



• 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 energijos gamintojų asociacija
• Lietuvos elektros energetikos asociacija
• LITBIOMA
• Lietuvos energijos konsultantų asociacija 
• LIŠTIA
• Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 
• Lietuvos miško savininkų asociacija
• Lietuvos dujų asociacija
• Lietuvos pramoninkų konfederacija
• Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija

LŠTA savo kasdieninėje veikloje bendradarbiauja su atstovais iš valstybinių ir 
vyriausybinių įstaigų, savivaldybių, giminingų asociacijų, vartotojų organizacijų, 

mokslo ir mokymo įstaigų, konsultacinių bendrovių

MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS
• Lietuvos energetikos institutas
• Kauno technologijos universitetas 
• Vilniaus Gedimino technikos universitetas
• VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras
• Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

VARTOTOJŲ ORGANIZACIJOS
• Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros RŪMAI
• Buitinių vartotojų sąjunga
• Lietuvos vartotojų asociacija
• Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija
• Liet
• Asociacija "Lietuvos butų ūkis“

KONSULTACINĖS BENDROVĖS: 
• UAB “AF-TSP“
• UAB “COWI Baltic”
• UAB “AF Terma”
• UAB “Eksergija”
• UAB “Ekotermija”
• Lietuvos laisvosios rinkos institutas

26



Įmonė Atlikti darbai per 2010 m.
UAB 

“Vilniaus 
energija”

Per 2010 m. bendrovė investavo apie 1212 mlnmln.. LtLt. (įskaitant ir apie 5 mln. Lt ES
struktūrinę paramą) į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą iš kurių
stambiausi - senų šilumos tiekimo tinklų keitimas naujomis Žirmūnų ir Naujamiesčio
mikrorajonuose (projektų vertė apie 10,0 mln. Lt)

AB “Kauno 
energija”

Investicijoms ir remonto darbams į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos
perdavimą bendrovė investavo per 1818,,00 mlnmln.. LtLt.. savo ir ES struktūrinių paramos
lėšomis.
• Nutiesta nauja šilumos tiekimo magistralė. Ji nutiesta Kaune, Žemųjų Šančių mikrorajone ir yra 1,38 km
ilgio. Į aplinką nebebus išmetama 1.253 t CO2 dujų per metus. Ž. Šančiuose 29,3 proc. padidėjo šilumos
tiekimo efektyvumas: nuo 50,6 iki 79,9 proc.
• Rekonstruota 12 MW galios Garliavos katilinė;
• Naujais vamzdžiais su poliuretano izoliacija perklota 8,17 km šilumos tiekimo trasų. Viso Kaune jau pakeista
72 km, t.y. 18 proc. viso vamzdyno

AB 
“Klaipėdos 
energija”

Per 2010 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą 
(šilumos tinklų rekonstrukciją, naujų šilumos tinklų statyba šilumos punktų įrengimą ir 
pan.) viso investavo apie 7,0 mln. Lt. 7,0 mln. Lt. Iš kurių stambiausi - šilumos tinklų rekonstrukcijos 
ir naujų šilumos tinklų statybos darbai (bendra atliktų darbų vertė - apie 5,7 mln. Lt.) 

AB “Šiaulių 
energija”

Per 2010 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą 
(šilumos tinklų rekonstrukciją, šilumos punktų įrengimą ir pan.) viso investavo apie 6,0 6,0 
mln. Lt. mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę 1,9 mln. Lt paramą bei 1,9 skolintas lėšas).

Įgyvendintų projektų dėka bendrovė kasmet sutaupys apie 180 t.n.e. sutartinio kuro 
arba 1800 MWh energijos

27

ŠT įmonių 2010 m. vykdyti darbai  



Įmonė Atlikti darbai per 2010 m.

AB “Panevėžio 
energija”

Investicijoms ir remonto darbams į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą
(šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija ir modernizavimas Panevėžio, Kėdainių miestuose taip pat
Rokiškio RK kieto kuro ūkio išplėtimas bei Noriūnų katilinės, esančios Rokiškio raj., rekonstrukcija )
bendrovė investavo apie 1111,,00 mlnmln.. LtLt.. Savo ir ES struktūrinių paramos lėšomis.

UAB 
“Radviliškio 
šiluma”

„Radviliškio miesto biokuro katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kogeneraciniu
įrenginiu statyba“ investuotą perper 99,,55 mlnmln.. LtLt.. (bendrovės lėšos, ES struktūrinė parama). Naujoje
katilinėje sumontuota: dvi 6,5 megavatų galingumo ardyninės biokuro pakuros, du 5 MW galingumo BHH-5000 tipo
vandens šildymo katilai, 3,5 MW galingumo kondensacinis
Ekonomaizeris, 150 kW elektrinės ir 190 kW šiluminės galios su dujų vidaus degimo varikliu Tedom Cento L150
kogeneracinis įrenginys, įrengtas biokuro sandėlis, 60 tonų automobilinės svarstyklės, bateriniai multiciklonai dūmų
valymui nuo kietųjų dalelių.

UAB “Mažeikių 
šilumos tinklai”

Per 2010 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą viso investavo 
per 8,0 mln. Lt. ,0 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę 2,6 mln. Lt paramą bei apie 5 mln. skolintas lėšas). :
1. 8 MW biokuro vandens šildymo katilo pastatymas vietoje demontuoto garo katilo;
2. Keturvamzdės šilumos tiekimo sistemos pakeitimas dvivamzde Viekšnių miestelyje, įrengiant šilumokaičius karšto 
vandens ruošimui vartotojų šilumos punktuose
3. Magistralinės šiluminės trasos nuo Algirdo g. iki Ventos g. rekonstrukcija Mažeikių mieste

UAB “Utenos 
šilumos 
tinklai” 

Viso bendrovėje investuota į šilumos perdavimo sistemą apie 1,,22 mlnmln.. LtLt.. Renovuota 731,5 m
(trasos ruožo ilgis) magistralinių ir kvartalinių šilumos tiekimo tinklų bei įdiegta automatizuota slėgio
kontrolės miesto šilumos tinkluose sistema. Renovuotame šilumos tinklų ruože šilumos
nuostoliai sumažės apie 339 MWh/metus.

AB “Jonavos 
šilumos 
tinklai”

Bendrovėje investicijos šilumos šaltiniuose ir šilumos perdavimo sistemoje siekė apie 11,,99 mlnmln..
LLtt. (Bendrovės nuosavos lėšos, Jonavos rajono savivaldybės bei LAAIF finansinė parama) iš kurių
stambiausias - 18 MW galios vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu Jonavos RK
įrengimas.

Analogiški darbai vykdomi ir kitose šilumos tiekimo įmonėse

ŠT įmonių 2010 m. vykdyti darbai  



Senų šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas Vilniaus mieste29

ŠT įmonių 2010 m. vykdytų projektų akimirkos

UAB “Vilniaus energija”UAB “Vilniaus energija”



ŠT įmonių 2010 m. vykdytų projektų akimirkos

Šilumos tinklų rekonstrukcija Panevėžio m., bei Pasvalio m. šilumos 
tiekimo sistemos modernizavimas

AB “Panevėžio energija”AB “Panevėžio energija”



ŠT įmonių 2010 m. vykdytų projektų akimirkos

UAB “Radviliškio šiluma”UAB “Radviliškio šiluma”

Radviliškio miesto katilinėje įrengtas 6,5 MW 
biokuro katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu 

ir kogeneraciniu įrenginiu



ŠT įmonių 2010 m. vykdytų projektų akimirkos

UAB “Mažeikių šilumos tinklai” pastatė 8 MW biokuro vandens 
šildymo katilą vietoje demontuoto garo katilo;



ŠT įmonių 2010 m. vykdytų projektų akimirkos

Ekologiškai švarių technologijų diegimas 
UAB Ignalinos šilumos tinklų katilinėje 

bei šilumos nuostolių mažinimas keičiant 
susidėvėjusius tinklų ruožus
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Viso investicijos 1996-2010

• Šilumos ūkio modernizavimui 
kasmet skiriamos didelės 

investicijos:

– 2010 apie 222 mln. LTL
– 2009 apie 110 mln. LTL
– 2008 per 190 mln. LTL
– 2007 per 307 mln. LTL
– 2006 per 211 mln. LTL
– 2005 apie 184 mln. LTL.

Iš viso nuo 1996 iki 2010 m. į 
šilumos gamybos šaltinius ir trasas 
investuota apie 1,65 1,65 mlrd. Lt.mlrd. Lt.
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Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje 
1996-2010 m. 
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Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001-2010 m. 
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Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame kuro balanse 
šilumos gamybai (1997-2009)
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Ekonominis efektas

Kasmetinis sutaupymas 

~300 mln. Lt
Kasmetinis sutaupymas 

~40 mln. Lt
Kasmetinis sutaupymas 

~137 mln. Lt

Automatinių šilumos punktų įrengimas visuose Lietuvos 
daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose

~ 10 mln. Lt kasmetinis sutaupymas

VISO: kasmetinis sutapymas 

~487 mln. Lt~487 mln. Lt



UAB "Vilniaus energija" 

-25,81 ct/kWh 
su 9 % PVM

(Centralizuotas šilumos tiekimas)

Šilumos kainų palyginimas Vilniaus 
mieste (2011 m. birželio 1 d.)

UAB "Balterma ir Ko“ -

28,45 ct/kWh
su 9% PVM

(Šiluma gaminama pastate kūrenant 
gamtines dujas)



Viso patiekta 
vartotojams 

7,75 TWh (84,3 %)

Nuostoliai 
tinkluose  

15,7 %

Siekiant sumažinti nuostolius 
tinkluose iki 12 %

Atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų efektas leistų 
sumažinti nuostoliuos vartojime apie 50%

Viso 2009 m. centralizuotai pagamintos 
šilumos patiekta į tinklus 9,2 TWh

Vartotojai sutaupytų ~63,5 mln. Lt/metus

Vartotojai sutaupytų ~680 mln. Lt/metus



Daugiabučių gyvenamųjų namų būklė
Šilumos suvartojimas Šilumos suvartojimas 

šildymui     šildymui     
1990 m1990 m::~>35~>35,,0000 kWhkWh/m²/mėn/m²/mėn..

Šilumos suvartojimas Šilumos suvartojimas 
šildymui     šildymui     

2010 m2010 m::~>35~>35,,0000 kWhkWh/m²/mėn/m²/mėn..

Apšiltinus daugiabučius gyvenamuosius namus 

kasmetiniai vartotojų metiniai sutaupymai
SIEKTŲ ~ SIEKTŲ ~ 680680 mln. Ltmln. Lt
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Gamtinės 
dujos
75,7%

Mazutas
4,1%

Kitas 
kuras
1,2%

Biokuras
~19,0%

Kuro sąnaudų struktūra, 2009  

Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai 
Lietuvoje (2009 m.)



20112011--2020 metų 2020 metų 
kompleksinės investicinės programoskompleksinės investicinės programos

centralizuoto šilumos tiekimo sektoriujecentralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje
parengimasparengimas

ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas 



2009 m. 2020 m.
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Šilumos gamyba CŠT sektoriuje iš AEI 
(biokuro)

2020
Gamyba iš AEI ~  6,5 TWh
Instaliuota galia ~ 1487 MW

Biokuro bus sudeginama ~ 
560 tūkst. tne

Biokuro šilumos generavimo įrenginių plėtra 2010-2020
Papildomai irengti: ~ 1096 MW; Pagaminti: ~ 4,6 TWh

INVESTICIJOS: ~ 1,1 mlrd. Lt

2010
Gamyba iš AEI ~ 1,9 TWh
Instaliuota galia ~ 391 MW
(ne CŠT sektoriuje papildomai biokuro katilų 
instaliuota galia siekia ~220 MW)

Biokuro sudeginama apie 170 tūkst. 
tne



Šilumos įrenginių plėtra 

Biokuro šilumos generavimo įrenginių plėtra

Vandens šildymo 
katilai, MW

Komunalinių atliekų
deginimo stotys, MW 
(bio degraduojanti dalis)

Bio kogeneraciniai
įrenginiai, MW (šiluma)

VISO

523 55 518 1096

Vandens šildymo
katilai, 523 MW; 

Komunalinių 
atliekų deginimo 
stotys, 55 MW; 

Bio kogeneraciniai 
įrenginiai, 518 

MW;

Šilumos gamyba CŠT sektoriuje iš AEI 
(biokuro)



Elektros gamyba CŠT sektoriuje iš AEI 
(biokuro)

2020
Gamyba iš AEI ~ 1,342 TWh
Instaliuota galia ~ 322 MW

Biokuro bus sudeginama apie 
160 tūkst. tne

Biokogeneracijos plėtra 2010-2020
Papildomai instaliuoti: ~ 300 MW; Pagaminti: - 1,170 TWh

INVESTICIJOS : ~ 1,23 mlrd. Lt

2010
Gamyba iš AEI ~ 172 GWh
Instaliuota galia ~ 22 MW

Biokuro sudeginama apie 
20 tūkst. tne



I. 2007-2013 METŲ ES STRUKTŪRINĖ PARAMA

I.I. VP3-3.4-ŪM-02-K priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“  (toliau - AEI 
priemonė). 

Papildomai parengtų naujų projektų finansavimui reikiama via suma siekia apie 600 mln. Lt (ES - apie 300 mln. 
Lt)

AEI priemonės įgyvendinimui numatytų lėšų padėtis po I kvietimo

239.928.435,00 Lt 

148.757.551,00 Lt 

75.000.000,00 Lt 

300.000.000,00 Lt 

- Lt 

50.000.000,00 Lt 

100.000.000,00 Lt 

150.000.000,00 Lt 

200.000.000,00 Lt 

250.000.000,00 Lt 

300.000.000,00 Lt 

350.000.000,00 Lt 

Viso AEI priemonei 
numatyta ES fondų lėšų 

suma

Skirta  ES fondų lėšų suma 
projektų įgyvendinimui

Paskelbtas antrasis 
kvietimas teikti paraiškas

Papildomai parengtų naujų 
projektų finansavimui 

reikiama ES parama



Nauji projektai laukiantys II kvietimo teikti paraiškas



Šiuo metu naudojami  ištekliai

Galimi naudoti vietinio biokuro rezervai 

Miško kirtimo atliekos 180 000 t.n.e. 
Šiaudai 120 000 t.n.e. 
Komunalinės atliekos   200 000 t.n.e. 
Energetinės plantacijos    70 000 t.n.e. 
________________________________
Viso 570 000 t.n.e

Biokuro dalis bendrame kuro balanse centralizuotai 
tiekiamos šilumos gamybai  įvertinus potencialą



Gamtinės 
dujos

~12,0%

Mazutas
~2,0%

Kitas kuras
~1,5%

Biokuras
~85,0%

Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai 
Lietuvoje (tikslas 2020 m.)

Kuro sąnaudų struktūra (tikslas 2020 m.)



Gamtinės 
dujos
75,7%Mazutas

4,1%

Kitas 
kuras
1,2%

Biokuras
~19,0%

Pagal Lietuvos šilumos tiekimo bendrovių ūkinės veiklos 
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Atliekinė 
energija; 12%

Gamtinės 
dujos; 3%

Kitas kuras; 
2%

Šilumos 
siurbliai; 11%

Durpės; 5%

Biokuras, 
atliekos ir kiti 

AEI; 62%

Lietuva Švedija

Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai palyginimas Lietuvoje ir Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai palyginimas Lietuvoje ir 
Švedijoje, Švedijoje, 20201010



Norint iš esmės sumažinti Lietuvos gyventojų mokėjimus už 
šilumą, būtina įgyvendinti du pagrindinius projektus:

1. Pervesti šilumos gamybos šaltinius nuo brangaus
importuojamo iškastinio kuro (gamtinių dujų ir naftos produktų)
prie daug pigesnio vietinio biokuro;

2. Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius gyvenamuosius
namus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą;

Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį gyvenamąjį namą ir šilumos gamybai
naudojant vietinį biokurą, mokėjimai už šilumą gyventojams sumažėtų nuo
~360 Lt/but./mėn. iki ~110 Lt/but./mėn. Būtent tiek dabar moka naujai
pastatytų ir atnaujintų (modernizuotų) Lietuvos daugiabučių gyvenamųjų
namų gyventojai.



2.Mokėjimai už šilumą III kategorijos name, taikant 
skirtingus scenarijus

Dabartinė namo būklė:Dabartinė namo būklė:
~2~25,5,0000 kWhkWh/m²/mėn./m²/mėn.

Kuras: biokuras 20%, iškastinis 80%;
Vidutinė šilumos kaina 2010/2011 šildymo sezonui  ~ 

24 ct/kWh

Mokėjimai už šilumą 60 m2

ploto buto šildymui 25,00*60*24,00
= 

~~360360 Lt/Lt/butbut././mėnmėn

Dabartinė namo būklė, perėjus į Dabartinė namo būklė, perėjus į 
biokurą:biokurą:

~25~25,,0000 kWhkWh/m²/mėn/m²/mėn..
Kuras: biokuras 80%, iškastinis 20%;

Vidutinė šilumos kaina 2010/2011 šildymo sezonui  ~ 

18 ct/kWh

Mokėjimai už šilumą 60 m2

ploto buto šildymui 25,00*60*18,00
= 

~~270270 Lt/Lt/butbut././mėnmėn

Perėjus į biokurą ir atnaujinus  Perėjus į biokurą ir atnaujinus  
namą:namą:

~10~10,,0000 kWhkWh/m²/mėn./m²/mėn.
Kuras: biokuras 80%, iškastinis 20%;

Vidutinė šilumos kaina 2010/2011 šildymo sezonui  ~ 
18 ct/kWh

Mokėjimai už šilumą 60 m2

ploto buto šildymui 10,00*60*18,00 =
~~110110 Lt/Lt/butbut././mėnmėn
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- Sukurti papildomai 10 tūkst. 
naujų darbo vietų;

Biokuro ir komunalinių atliekų panaudojimo Biokuro ir komunalinių atliekų panaudojimo 
plėtra Lietuvoje leistų:plėtra Lietuvoje leistų:

-Padidinti šalies energetinį saugumą
(mažėja šalies priklausomybė nuo iškastinio 

importuojamo kuro)

- Sumažinti CO² išmetimus nuo 2 mln. 
iki 0,6 mln. tonų per metus
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Biokuro ir komunalinių atliekų panaudojimo Biokuro ir komunalinių atliekų panaudojimo 
plėtra Lietuvoje leistų:plėtra Lietuvoje leistų:

- Pagerinti importo/eksporto balnsą

- Tolygiai vystytis šalies regionams

- Stabilizuoti šilumos kainas 
vartotojams



Miestai be Miestai be kaminų (Centralizuotas šilumos tiekimas)kaminų (Centralizuotas šilumos tiekimas)

Stokholmas (Švedija)



Praha,(Čekija)

Miestai be Miestai be kaminų (Centralizuotas šilumos tiekimas)kaminų (Centralizuotas šilumos tiekimas)



Vilniaus senamiestis (Lietuva)

Miestai be Miestai be kaminų (Centralizuotas šilumos tiekimas)kaminų (Centralizuotas šilumos tiekimas)



Anglijos miestas, individualus 
šildymas



Vilniaus miestas (individualus šildymas)



Leidinys skirtas daugiabučių gyvenamųjų namų 
gyventojams, pastatų savininkams, daugiabučių 
namų valdytojams (administratoriams), pastatų 
šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų 
prižiūrėtojams bei visiems fiziniams ir juridiniams 
asmenims, susijusiems su šilumos tiekimo 
organizavimu.
Leidinio tikslas - objektyviai nušviesti visuomenę ir 
šilumos vartotojams suteikti  reikiamą (objektyvią) 
informaciją apie vieną iš svarbiausių Lietuvos 
energetikos sektorių – CŠT.
Leidinyje be tekstinės dalies gausu iliustracijų ir 
pavyzdžių, leisiančių lengviau suvokti pateiktą 
informaciją, patiems skaitytojams padaryti išvadas.



I. Šilumos vartojimo ypatybės (parengė prof. habil.dr. V. Martinaitis);
II. Šildymas (parengė doc. dr. E. Tuomas);
III. Šilumos tiekimo sistemos (parengė doc. dr. J. Gudzinskas);
IV. Šiluos gamybos pagrindai (parengė doc. dr. V. Lukoševičius);
V. Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus raida (parengė LŠTA);



Leidinio priede aptariami (išaiškinami) šiuo metu labai aktualūs 
centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams šie klausimai:

1. Trumpa informacija apie šilumą šildymui ir karštam vandeniui;
2. Šilumos kaina ir mokėjimai už šilumą daugiabučiuose gyvenamuosiuose 

namuose;
3. Šilumos apskaitos ypatybės ir galimybės daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose namuose;
4. Renovavus daugiabučius gyventojų mokėjimai už šilumą tikrai sumažės;
5. Objektyvi informacija apie karšto vandens tiekimą daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose namuose;
6. Atskiro buto atjungimo nuo daugiabučio namo centralizuoto šildymo 

sistemos pasekmių įvertinimo principai.



Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 
svetainėje

www.lsta.lt 67


