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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.



Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2011Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2011
Vidutinė metinė šilumos
gamyba Lietuvoje

~ 10000 GWh

Bendra instaliuota šilumos
šaltinių šiluminė galia  2011 m.

~ 8700 MW

2011 m. didžiausia
pareikalauta apkrova šilumos
šaltiniuose

~ 3230 MW
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Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams

Vilniaus m. šilumos tiekimo schema
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Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams

Kauno m. šilumos tiekimo schema
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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

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

Iš viso: ³5 94 10300 8600 3683 38

Iki 5 GWh < 5 263 272 371 Nėra duomenų

Iš viso: 357 ~10000,0
GWh
šilumos kas
met

8971

Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai



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 8

LLŠTA narėsŠTA narės -- šilumos tiekimo įmonės, 2011 m.šilumos tiekimo įmonės, 2011 m.



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“;

11. UAB “ENG”
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LŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonės ir 11 kitų įmonių, veikiančiųLŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonės ir 11 kitų įmonių, veikiančių
šilumos ūkio sektoriuješilumos ūkio sektoriuje



Šilumos tiekėjai pagal nuosavybės valdytoją, 2011



Įmonė Aprašymas
UAB

“Vilniaus
energija”

Per 2011 m. bendrovė investavo viso apie 4242,,66 mlnmln.. LtLt::
• į šilumos šaltinių modernizavimą – apie 1616,,4141 mlnmln.. LtLt.. (įskaitant ir ES
struktūrine ~7,28 mln. Lt paramą bei ~9,13 mln. Lt skolintas ir nuosavas lėšas)
• ir šilumos perdavimą – apie 26,19 mln. Lt; (įskaitant ir ES struktūrinę ~13 mln.
Lt paramą bei 13,19 mln. Lt skolintos lėšas ir nuosavas lėšas)

AB “Kauno
energija”

Per 2011 m. bendrovė investavo viso apie 2121,,7575 mlnmln.. LtLt::
• į šilumos šaltinių modernizavimą – apie 5,,85 mlnmln.. LtLt.. (bendrovės lėšos)
• ir šilumos perdavimą – apie 15,9 mln. Lt; (įskaitant ir ES struktūrinę ~7,5 mln. Lt paramą bei
8,4 mln. Lt skolintos lėšas)

AB
“Klaipėdos
energija”

Per 2011 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą
viso investavo apie 13,2 mln. Lt.13,2 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~4 mln. Lt paramą
bei 9,2 nuosavas lėšas):
• Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija – 7,67,6 mln. Lt;mln. Lt;
• Klaipėdos RK VŠK KVGM-100 Nr. 7 degiklių pakeitimas mažos Nox generacijos degikliais,
degimo proceso automatikos modernizavimas, saugaus užkūrimo sistemos, kompiuterinės
šiluminės apskaitos ir apsaugų kontrolės sistemos įdiegimas. – 2,85 mln. Lt;2,85 mln. Lt;
• kt. projektai šilumos gamybos šaltinių bei šilumos perdavimo modernizavimui – 2,75 mln. Lt;2,75 mln. Lt;

UAB
“Litesko”

Per 2011 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą viso
investavo apie 24,1 mln. Lt.24,1 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~5 mln. Lt paramą bei 19,1
nuosavas bei skolintas lėšas), iš kurių stambiausi projektai:
• Dūmų kondensacinio ekonomaizerio įrengimas biokurą deginančiam katilui KE-25-24-350C
Marijampolės rajoninėje katilinėje Gamyklų g. 8  - 6,2 mln. Lt;6,2 mln. Lt;
• Palangos miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas – 5,6 mln. Lt. 11

ŠT įmonių 2011 m. vykdyti darbai



Įmonė Aprašymas
AB “Šiaulių

energija”
Per 2011 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą viso
investavo apie 12,5 mln. Lt12,5 mln. Lt.. (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 5 mln. Lt paramą bei
7,5 skolintas/nuosavas lėšas).

Įgyvendintų projektų dėka bendrovė kasmet sutaupys apie 2600 t.n.e. sutartinio
kuro bei 32000 MWh šilumos

AB “Panevėžio
energija”

Per 2011 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą
viso investavo apie 1818,,33 mlnmln.. LtLt.. (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 7,4 mln. Lt
paramą bei 10,9 nuosavas lėšas).

UAB “Akmenės
energija”

Per 2011 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą viso investavo apie
88,,33 mlnmln.. LtLt.. (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 4,1 mln. Lt paramą bei 4,2 nuosavas
lėšas).
• Žalgirio katilinės pritaikymas biokuro naudojimui. Įrengtas 5 MW biokuro katilas su
kondensaciniu ekonomaizeriu. Įgyvendinus projektą, kuro struktūroje gamtinių dujų
sunaudojimą sumažinome nuo 99 % iki 48 % , likusius 52 % sudaro biokuras.

UAB “Mažeikių
šilumos tinklai”

Per 2011 m. bendrovė į šilumos perdavimo tinklus viso investavo per 3,83,8
mln. Lt.mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę 1,7 mln. Lt paramą bei apie 2,1 mln. nuosavas
lėšas)
• Magistralinės šilumos tiekimo nuo katilinės iki Algirdo g. su atšaka Montuotojų g.
modernizacija, Mažeikių mieste

ŠT įmonių 2011 m. vykdyti darbai
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Įmonė Aprašymas
AB “Jonavos

šilumos
tinklai”

Bendrovėje investicijos šilumos šaltiniuose ir šilumos perdavimo sistemoje
siekė apie 99,,33 mlnmln.. LLtt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 3,3 mln. Lt paramą bei 6,2
nuosavas lėšas):
• Pagrindinėje Jonavos RK įrengtas 18 MW galios vandens šildymo katilas HWK18000 su
kondensaciniu ekonomaizeriu;
• Projekto "Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Jonavos mieste" metu
rekonstruota 1868,41 m ilgio magistralinės šilumos tiekimo trasos atkarpa, optimizuojant
vamzdžių diametrus. Projekto "Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo Jonavos mieste
II etapas" metu rekonstruota 1706,15 m ilgio magistralinės šilumos tiekimo trasos atkarpa, optimizuojant
vamzdžių diametrus

UAB "Raseinių
šilumos
tinklai"

Per 2011 m. bendrovė į šilumos perdavimo tinklus viso investavo per 44,,88 mlnmln.. LtLt..
(įskaitant ir ES struktūrinę 2,4 mln. Lt paramą bei apie 2,4 mln. nuosavas lėšas)

UAB „Širvintų
šiluma“

Bendrovėje investicijos šilumos šaltiniuose ir šilumos perdavimo sistemoje siekė apie
44,,11 mlnmln.. LLtt (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 2,0 mln. Lt paramą bei 2,1 nuosavas lėšas):

Analogiški darbai vykdomi ir kitose šilumos tiekimo įmonėse

ŠT įmonių 2011 m. vykdyti darbai
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ŠT įmonių 2011 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Vilniaus energija”UAB “Vilniaus energija”

Grigiškių CŠT sistemos modernizavimas ir plėtra, didinat šilumos tiekimo patikimumą,
saugumą ir efektyvumą (projekto vertė – 12,2 mln. Lt)



ŠT įmonių 2011 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Vilniaus energija”UAB “Vilniaus energija”

Naujosios Vilnios rajoninės katilinės (RK-2) modernizavimas. Dviejų biokuro vandens
šildymo katilų, dūmtraukio ir biokuro ūkio įrengimas (projekto vertė – 15,4 mln. Lt)
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ŠT įmonių 2011 m. vykdytų projektų akimirkos
AB “Kauno energija”AB “Kauno energija”

Viso, per 2011 metus AB "Kauno energija" pakeitė rekordiškai daug - net 9,74 km įvairių skersmenų vamzdynų.

„Šilumos tiekimo tinklų po tiltu per Nerį
automagistralėje Vilnius – Klaipėda ties Kaunu nuo

NA–1 iki NA–5 rekonstravimas“.
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ŠT įmonių 2011 m. vykdytų projektų akimirkos
AB “Klaipėdos energija”AB “Klaipėdos energija”

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija

Klaipėdos RK VŠK KVGM-100 Nr. 7 degiklių pakeitimas mažos Nox generacijos degikliais, degimo
proceso automatikos modernizavimas
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ŠT įmonių 2011 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “UAB “LiteskoLitesko””

Palangos miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos
modernizavimas
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ŠT įmonių 2011 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “UAB “LiteskoLitesko””

Dūmų kondensacinio ekonomaizerio įrengimas biokurą deginančiam katilui KE-25-
24-350C Marijampolės rajoninėje katilinėje
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ŠT įmonių 2011 m. vykdytų projektų akimirkos

AB “Šiaulių energija”AB “Šiaulių energija”

Šiaulių miesto Pietinės katilinės Ūlos rekonstrukcija įrengiant kondensacinį
dūmų ekonomaizerį

Prieš rekonstrukciją Po rekonstrukcijos
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AB “Panevėžio energija”AB “Panevėžio energija”

ŠT įmonių 2011 m. vykdytų projektų akimirkos

Zarasų  RK modernizavimas
(pastatytas naujas 4,0 MW galios biokuro vandens

šildymo katilą, projekto vertė 5,7 mln. Lt)

Šilumos trasos nuo ŠK-73 iki ŠK-ST-1
modernizavimas Statybininkų g., Panevėžys

(projekto vertė 2,7 mln. Lt)

Šilumos trasos nuo ST-1 iki ŠK-80
modernizavimas Panevėžio mieste (projekto

vertė 3,3 mln. Lt)
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Žalgirio katilinės (Akmenėje) pritaikymas
biokuro naudojimui. Įrengtas 5 MW biokuro
katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu.

ŠT įmonių 2011 m. vykdytų projektų akimirkos

UAB “Akmenės energija”UAB “Akmenės energija”

22



UAB “Mažeikių šilumos tinklai” - Magistralinės šilumos tiekimo nuo katilinės iki Algirdo
g. su atšaka Montuotojų g. modernizacija, Mažeikių mieste

ŠT įmonių 2011 m. vykdytų projektų akimirkos

23



Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos
modernizavimas Jonavos mieste

ŠT įmonių 2011 m. vykdytų projektų akimirkos

Pagrindinėje Jonavos RK įrengtas 18 MW
galios vandens šildymo katilas

AB “Jonavos šilumos tinklai”AB “Jonavos šilumos tinklai”

24
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Viso investicijos 1996-2011
• Šilumos ūkio modernizavimui

kasmet skiriamos didelės
investicijos:

– 2011 apie. 297 mln. LTL
– 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 2011 m. į
šilumos gamybos šaltinius ir trasas
investuota apie 1,94 mlrd. Lt.1,94 mlrd. Lt.
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Ekonominis efektas

Kasmetinis sutaupymas

~300 mln. Lt
Kasmetinis sutaupymas

~50 mln. Lt
Kasmetinis sutaupymas

~150 mln. Lt

Automatinių šilumos punktų įrengimas visuose Lietuvos
daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose

~ 10 mln. Lt kasmetinis sutaupymas

VISO: kasmetinis sutapymas

~510~510 mln. Ltmln. Lt
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS
DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS

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

Vilnius
VIII. NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGINIAI TIKSLAI

<..> 13. Siekiant įgyvendinti strateginius ir plėtros tikslus bei įvertinant ankstesnėse
(1994, 1999 ir 2002 m.) strategijose suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatus,
nustatomi šie svarbiausi uždaviniai:

5) atnaujinti fiziškai ir morališkai susidėvėjusias elektrines, elektros energijos,
gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo, centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kartu
padidinant jų veiksmingumą ir patikimumą; <..>



Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS
DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO

2008–2012 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

2007 m. gruodžio 27 d. Nr. 1442
Vilnius

NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2008–2012 METŲ PLANAS

4.21 Priemonė4.21 Priemonė:
Įrengti automatizuotus šilumos punktus pastatuose, panaikinti grupines

šilumokaitines ir keisti esamus individualius šilumos punktus naujais
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Šilumos tiekimo įmonės investavo apie 350 mln. lt. į
automatinių šilumos punktų įrengimą



Problema:

• Išspręstas šilumos punktų ar jų įrenginių priežiūros klausimas, tačiau liko
neišspręsta eksploatavimo ir investicijų  grąža.

Esama padėtis:

• VKEKK priėmė nutarimus ir vienašališkai išėmė šilumos punktų nusidėvėjimo
(amortizacijos) sąnaudas iš šilumos kainos, todėl nuo 2011-11-01 šilumos tiekėjai
neteko atliktų investicijų grąžos ir finansavimo šaltinio.

• Kita problema yra šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų eksploatavimo
sąnaudos ir jų finansavimo šaltinis.

• LR ŠŪ Įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme 8
str. 3 d. numatyta: Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šiam įstatymui
įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

• LR energetikos ministerija 2012-03-05 raštu Nr. (17.3-16)3-697 patvirtino, kad
Šilumos punktų ar jų įrenginių, priklausančių šilumos tiekėjams ar tretiesiems
asmenims, išpirkimo ir (ar) perleidimo tvarkos aprašo projekto nerengs.

DĖL ŠILUMOS PUNKTŲ AR JŲ ĮRENGINIŲ, PRIKLAUSANČIŲ
ŠILUMOS TIEKĖJAMS AR TRETIEMS ASMENIMS, IŠPIRKIMO

IR (AR) PERLEIDIMO TVARKOS



Šilumos tiekimo įmonių atstovų nuomone, šilumos punktų eksploatavimo
išlaidos turėtų būti apmokėtos pagal faktą. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2012
m. liepos 1 d. miestai lieka be šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų.
Problema dėl investicijų grąžos iš esmės lieka atvira. LR energetikos
ministerijos  Energijos gamybos skyriaus vedėjas E. Purlys LŠTA 2012-03-26
pasitarimo metu informavo, kad tikėtina, jog ši problema išsispręs LR
energetikos ministerijai parengus LR šilumos ūkio įstatymo koncepciją, kuria
remiantis būtų priimtas LR šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas. Toks
įstatymas galėtų būti priimtas Seimo pavasario sesijos arba tik rudens sesijos
metu (LŠTA 2012-03-26 energetikos ekspertų susitikimo protokolas Nr. 156).

DĖL ŠILUMOS PUNKTŲ AR JŲ ĮRENGINIŲ, PRIKLAUSANČIŲ
ŠILUMOS TIEKĖJAMS AR TRETIEMS ASMENIMS, IŠPIRKIMO

IR (AR) PERLEIDIMO TVARKOS
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PAREIŠKĖJAS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VILNIAUS ENERGIJA“
juridinio asmens kodas: 111760831
buveinė: Jočionių g. 13, 02300 Vilnius

ATSAKOVAS I VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS
KOMISIJA
juridinio asmens kodas: 188706554
buveinė: Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius

ATSAKOVAS II LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA
juridinio asmens kodas: 302308327
buveinė: Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2, 01104 Vilnius

Vilniaus apygardos administraciniam teismui
Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius

SKUNDAS
dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

2011-12-30, Vilnius

p r a š o m e
• Įpareigoti Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją bei Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės
komisiją priimti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymo 8 str. 3 dalies ir Energetikos įstatymo 15 str. 2 dalies reikalavimus atitinkančią tvarką, kuri
užtikrintų visų UAB „Vilniaus energija“ atliktų ir iki 2011-11-01 per šilumos kainą nepadengtų
investicijų į šilumos punktų įrengimą / jų modernizavimą sugrąžinimą;
• Įpareigoti Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją ir Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją
pateikti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-10-14 rašto Nr. R2-2006 nuorašą bei visus
su Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymo priėmimu bei įgyvendinimu susijusius dokumentus, t.y. su šio įstatymo ir jį įgyvendinančių
poįstatyminių teisės aktų projektų derinimu, priėmimu ir tolesniu įgyvendinimu susijusį susirašinėjimą tarp
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei kitų
institucijų ir subjektų bei kitus susijusiu dokumentus;
• Priteisti iš atsakovų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ naudai bylinėjimosi išlaidas.
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Šilumos punktų sąnaudų padengimo analizė



DĖL ŠILUMOS SKAITIKLIŲ DUOMENŲ NURAŠYMO PERIODO

• Gyventojams už 2011 m. lapkritį suvartotą šilumą pateikus sąskaitas,
viešoje erdvėje buvo mesti kaltinimai šilumos tiekėjams dėl už ilgesnį
atsiskaitymo laikotarpį nurašytų šilumos skaitiklių duomenų
neteisėtumo.

• Valstybinė energetikos inspekcija (VEI) 2012-01-04 išplatino
pranešimą, kuriame teigiama, kad viena iš priežasčių, kuri 2011 m.
lapkričio mėnesį galėjo lemti Vilniaus mieste esančių pastatų
suvartotos šilumos energijos kiekio bei vartotojams išrašytų sąskaitų
padidėjimą, yra teisės aktų pažeidimas dėl atsiskaitomojo laikotarpio
ir sąskaitų formavimo, t. y. šilumos tiekėjas UAB „Vilniaus energija“
išrašė sąskaitas už ilgesnį laikotarpį (32-33 dienas) nei tai leidžia
norminiai teisės aktai ir sąskaitose nurodė perteklinę informaciją.

• Pastaba: Asociacijos duomenimis dauguma šilumos tiekimo įmonių be nuotolinės
duomenų nuskaitymo sistemos neturi galimybės nurašyti įvadinių šilumos ir karšto
vandens skaitiklių butuose rodmenų paskutinę mėnesio dieną.



Šilumos tiekėjai ir Asociacija iniciavo  problemos sprendimą ir ne kartą raštu
kreipėsi į VKEKK ir LR energetikos ministeriją su prašymu pateikti išaiškinimą,
kaip ir kada kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje šilumos ir karšto
vandens tiekėjai įvertinimui vartotojams išrašomose sąskaitose (taikant
kiekvieną mėnesį besikeičiančias šilumos ir karšto vandens kainas) turėtų
nuskaityti ar priimti deklaruojamus šilumos ir karšto vandens skaitiklių
rodmenis, kad nebūtų pažeistos teisės aktų nuostatos?

Išsiųsti raštai:
• 2012-02-10 UAB „Vilniaus energija“ raštas Nr. 013-01-3017R Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės

komisijai „Dėl Teisės aktų nuostatų galimo nesuderinamumo ir teisingo taikymo išaiškinimų pateikimo“;
• 2012-02-13 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas Nr. 18 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės

komisijai ir LR energetikos ministerijai „Dėl energijos (elektros, dujų, šilumos, karšto ir šalto vandens)
tiekėjų atsiskaitymo su buitiniais vartotojais“;

• 2012-03-09 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atsakymas Lietuvos šilumos tiekėjų
asociacijai ir LR energetikos ministerijai;

• 2012-03-12 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atsakymas UAB „Vilniaus energijai“;
• 2012-03-14 LR energetikos ministerijos atsakymas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai;
• 2012-03-16 UAB „Vilniaus energija“ raštas Nr. 013-01-5430R Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės

komisijai ir LR energetikos ministerijai „Dėl Teisės aktų nuostatų galimo nesuderinamumo ir teisingo
taikymo išaiškinimų pateikimo“;

• 2012-03-27 UAB „Radviliškio šiluma“ raštas Nr. S-174 LŠTA „Dėl atsiskaitymo už šiluminę energiją
laikotarpio ir prietaisų rodmenų ataskaitos“;

• 2012-04-10 AB „Panevėžio energija“ komentaras į UAB „Radviliškio šiluma“ raštą;

DĖL ŠILUMOS SKAITIKLIŲ DUOMENŲ NURAŠYMO PERIODO



• Asociacijos iniciatyva 2012-03-26 energetikos ekspertų susitikimo metu su
VKEKK ir LR energetikos ministerijos atstovais aptartas klausimas dėl
šilumos apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo.

• Susitikimo metu konstatuota: Į VKEKK ir LR energetikos ministeriją kreipėsi
UAB „Vilniaus energija“ ir LŠTA. Iš institucijų gauti atsakymai įmonių
netenkino, todėl UAB „Vilniaus energija“ 2012-03-16 kreipėsi papildomo
išaiškinimo. Institucijos pasitarimo metu informavo, kad atsakymas įmonei
bus duotas suderinus tarpusavyje.

• VKEKK 2012-03-29 išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad Šilumos
tiekėjams neturint galimybės nuskaityti skaitiklių rodmenų paskutinę
mėnesio dieną, yra tinkamai nevykdomos Šilumos ūkio įstatymo nuostatos,
tačiau tai neprieštarauja Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms. Komisija
nusprendė kreiptis į Energetikos ministeriją su siūlymu suderinti Šilumos
ūkio įstatymo, Civilinio kodekso bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių
nuostatas dėl atsiskaitymo terminų.

• Iki 2012-05-18 d. teisės aktų nuostatos nesuderintos, atsakymai iš
institucijų negauti...

DĖL ŠILUMOS SKAITIKLIŲ DUOMENŲ NURAŠYMO PERIODO



Nuotolinė telemetrinė duomenų valdymo sistema

• Per 2011 m. viešoje erdvėje ir spaudoje nuolat buvo akcentuojama,
kad „...tiekiamos šilumos temperatūrą arbą srautą „Vilniaus energija“
padidino tyčia nuotoliniu būdu“ (www.delfi.lt 2011-12-28 straipsnis „A.
Štaras. Šilumos kainų šuolis – monopolistų kerštas prezidentei“);

• VEI 2012-01-04 išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad
„Neperdavus nuotolinio valdymo įrenginių prižiūrėtojui, išlieka
galimybė nuotoliniu būdu valdyti šilumos punkto darbą ir reguliuoti
temperatūrinius režimus“.

• Tyrimo metu (ps. Dėl padidėjusio šilumos suvartojimo 2012 m.
lapkričio mėnesį , lyginant su 2011 m. lapkričiu) VEI atliko analizę,
kurios metu, palyginus atsitiktinai pasirinktų Vilniuje esančių 20
pastatų su nuotolinio valdymo sistema ir 20 pastatų be nuotolinio
valdymo sistemos, nustatytos šios tendencijos: (1) 60 proc. pastatų,
kuriuose yra nuotolinio valdymo sistema, suvartotos šilumos
energijos kiekis padidėjo; (2) 25 proc. pastatų, kuriuose nėra
nuotolinio valdymo sistemos, suvartotos šilumos energijos kiekis
padidėjo (http://www.vei.lt/index.php?id=1887 );

http://www.delfi.lt/
http://www.vei.lt/index.php?id=1887


Institucijų atlikti tyrimai paneigė šilumos tiekėjams pateiktus kaltinimus
dėl nuotolinės duomenų valdymo sistemos:

• Nepriklausomos audito bendrovės „Synergy consulting“ specialistų
atlikta analizė parodė, kad bendrovė „Vilniaus energija“ nuo šių metų
lapkričio 1 dienos iki gruodžio 28 dienos nevaldė daugiabučių šilumos
punktų įrenginių nuotoliniu būdu – nekeitė temperatūrinių grafikų ir
kitų šilumos suvartojimui įtaką turinčių parametrų (UAB „Vilniaus energija
2011-12-30 pranešimas) ;

• Tyrimo metu nustatyta, kad, nepažeidus metrologinės patikros
plombų, nėra galimybės per vartotojo skaitmeninio ryšio sąsają
pakeisti skaitiklio rodmenis ar sukauptus matavimo rezultatus,
paveikti skaitiklio energijos matavimo algoritmą, ar kitaip įtakoti
tiriamo prietaiso matavimo rezultatus (Valstybinės metrologijos tarnybos
2012-01-12 išaiškinimas „Matavimo priemonės su nuotoliniu duomenų
perdavimu“).

Nuotolinė telemetrinė duomenų valdymo sistema

http://www.vilniaus-energija.lt/content/auditoriai-%E2%80%9Evilniaus-energija%E2%80%9C-nereguliavo-silumos-punktu
http://www.lvmt.lt/_/naujiena-nuotolinis-perdavimas/


• Per 2011 m. nuolatos akcentuota, kad „... „Vilniaus energija“ lapkritį
sostinės gyventojams tiekė aukštesnės temperatūros šilumą nei
pernai, o nors oro temperatūra buvo panaši kaip ir praėjusiais
metais“ (www.delfi.lt 2011-12-21 straipsnis „Bendrijos pirmininkas: „Vilniaus
energija“ aukštesnės temperatūros šilumą“).

• Mokslininkų tyrimo metu nustatyta: Šiuolaikiniuose šilumos punktuose
automatinio reguliavimo sistema matuoja lauko oro temperatūrą ir atitinkamai
reguliuoja (valdo) tiekiamo į šildymo sistemą šilumnešio temperatūrą,
nepriklausomai nuo perdavimo tinklo vamzdynais tiekiamo šilumešio temperatūros
(t.y. šilumos tiekėjas niekaip negali įtakoti šilumos srauto į pastatą didindamas
perdavimo tinkle šilumnešio temperatūrą ar kitus parametrus).

LAUKO TINKLŲ TERMOFIKACINIO VANDENS PARAMETRŲ ĮTAKA
ĮVADINIŲ ŠILUMOS SKAITIKLIŲ PARODYMAMS

http://www.delfi.lt/


Lietuvos mokslininkų atliktos studijos ataskaita apie
šilumos ūkio modernizavimą pervedant nuo

iškastinio prie vietinio biokuro



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;



1.1. Pervesti šilumos gamybos šaltinius
nuo brangaus importuojamo iškastinio
kuro (gamtinių dujų ir naftos produktų)

prie daug pigesnio vietinio biokuro;



Kuro sąnaudų struktūra, 2011

Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai
Lietuvoje (2011 m.)

Šaltinis: Komisija

Gamtinės dujos
73,1%

Atsinaujinantys
energijos
ištekliai
22,4%

Mazutas
2,7%

Kitas kuras
1,8%

- Mediena ir jos atliekos - 171568 t.n.e arba (94,1
proc.)
- Šiaudai - 2162 t.n.e arba (1,3 proc.)
- Biodujos - 618 t.n.e arba (0,3 proc.)
- Geoterminė energija - 7870 t.n.e arba (4,3 proc.)



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

Kuro sąnaudų struktūra (tikslas 2020 m.)
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Šilumos kainų skirtumas naudojant biokurą ir
gamtines dujas
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1.  Šilumos gamybos  šaltinių
pervedimui nuo iškastinio kuro prie
biokuro kaštai – apie 2 mlrd. Lt.

2.   2011 m. šilumos tiekimo
įmonės už gamtines dujas
sumokėjo Rusijai - 1,2 mlrd. Lt
3.   Jeigu kūrentumėme biokurą
išlaidos kurui būtų- 0,5 mlrd. Lt
ir šie pinigai liktų Lietuvoje.



Perspektyvinės kuro kainosPerspektyvinės kuro kainos
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Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma Lietuvos
gyventojų, kurie yra pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos

vartotojai



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

Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį gyvenamąjį ir perėjus prie
biokuro mokėjimai už šilumą gyventojams sumažėtų nuo ~420

Lt/Lt/butbut./mėn. iki ~120 Lt/./mėn. iki ~120 Lt/butbut./mėn../mėn.



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 2011/2012 šildymo sezonui  ~

28 ct/kWh

Mokėjimai už šilumą 60 m2

ploto buto šildymui 25,00*60*28,00
= ~~420420 Lt/Lt/butbut././mėnmėn

Dabartinė namo būklė, perėjus įDabartinė 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 ~

20 ct/kWh

Mokėjimai už šilumą 60 m2

ploto buto šildymui 25,00*60*20,00
= ~~300300 Lt/Lt/butbut././mėnmėn

Perėjus į biokurą ir atnaujinusPerėjus 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  ~
20 ct/kWh

Mokėjimai už šilumą 60 m2

ploto buto šildymui 10,00*60*20,00 =
~~120120 Lt/Lt/butbut././mėnmėn



Mokėjimai už šilumą priklauso ne tik nuo šilumos kainos

TAURAGĖTAURAGĖ
2012 m. vasario mėn.2012 m. vasario mėn.

20,44 ct/20,44 ct/kWhkWh

PAKRUOJISPAKRUOJIS
2012 m. vasario mėn.2012 m. vasario mėn.

34,02 ct/34,02 ct/kWhkWh

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

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

J.TumoJ.Tumo--Vaižganto g. 134 (Vaižganto g. 134 (renovrenov.).)
99,,3737 kWhkWh/m²/mėn./m²/mėn.

Kęstučio g. 8Kęstučio g. 8
47,44  kWh/m²/mėn.

Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto
buto šildymui 9,37*60*20,44 =

~1~11515 Lt/Lt/butbut././mėnmėn

Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto
buto šildymui 47,44*60*34,02 =

~~970970 Lt/Lt/butbut./mėn../mėn.

NE RENOVUOTASNE RENOVUOTAS
DAUGIABUTIS NAMASDAUGIABUTIS NAMAS

RENOVUOTASRENOVUOTAS
DAUGIABUTIS NAMASDAUGIABUTIS NAMAS



Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo padėtis
Lietuvoje



Iš JESSICA fondo modernizuoti
(atnaujinti) tik du daugiabučiai

gyvenamieji namai



Lyginamasis šilumos suvartojimas tenkantis 1 m²Lyginamasis šilumos suvartojimas tenkantis 1 m²
būsto šildomo ploto per metus Lietuvoje ir Švedijojebūsto šildomo ploto per metus Lietuvoje ir Švedijoje
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Vidutinės išlaidos daugiabučio buto
išlaikymui Lt/mėn.

Šaltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija
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Atnaujinti daugiabučiai gyvenamieji namai
Vroclave (Lenkija)
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Šilumos kainos Lietuvos miestuose
2012 m. birželio mėn., ct/kWh su PVM



UAB "Vilniaus energija"

29,96 ct/kWh
su 9 % PVM

(Centralizuotas šilumos tiekimas)

Šilumos kainų palyginimas Vilniaus
mieste (2012 m. birželio 1 d.)

UAB "Balterma ir Ko“ -

31,81 ct/kWh
su 9% PVM

(Šiluma gaminama pastate kūrenant
gamtines dujas)



CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KWH MAŽESNĘ KAINĄ LEMIANTYS
VEIKSNIAI, LYGINAT SU DECENTRALIZUOTAI GAMINAMA ŠILUMA

• Šilumos gamybos šaltiniuose galima naudoti daug pigesnį žemarūšį kurą (biomasę,
pramonės medienos atliekas), ko negalima naudoti miestų daugiabučių individualaus
šildymo atveju;

• Šilumos gamybos šaltiniuose galima įrengti kondensacinius įrenginius, kurie
panaudoja kure išgarinamą drėgmės šilumą. Individualaus šildymo atveju ši šiluma
prarandama su dūmais per kaminą; (Tuo atveju, kai naudojamos gamtinės dujos,
kondensacinius katilus galima įrengti ir individualaus šildymo sistemose.)

• Centralizuotos šilumos gamybos šaltiniuose katilai gali dirbti optimaliu režimu, taip
išvengiant papildomu kuro sąnaudų dėl neefektyvaus veikimo;

• Šilumos gamybos šaltiniuose šilumą galima gaminti kogeneraciniu būdu (gaminama
šiluma ir elektra kartu). Individualiuose šilumos šaltiniuose yra sudėtinga suderinti
kogeneraciją su elektros ir šilumos poreikiais. Paprastai tokie šaltiniai turi būti prijungti
prie elektros tinklo, kuris atlieka elektros poreikių ir gamybos balansavimą.

• To paties kuro kiekio pristatymas į dideles katilines kainuoja pigiau, negu į palyginti
mažus decentralizuotos šilumos gamybos šaltinius. (Tai atspindi dujų kainų skirtumas
dideliems ir mažiems (buitiniams) vartotojams, o taip pat medienos kainos).

• Investicijos tos pačios šilumos gamybos galios įrengimui mažuose individualiuose
šaltiniuose keleriopai didesnės, negu didelės galios centralizuoto šildymo šaltiniuose.

• Šilumos tinklai leidžia naudingai panaudoti atliekinę elektros gamybos šiluminėse
jėgainėse ir pramonės procesų šilumą, kuri kitu atveju būtų išmetama į aplinką.



2012 m. kovo 20 d. konferencija Radviliškyje
„BIOKURO PANAUDOJIMAS ŠILUMOS GAMYBOJE: PLĖTRA

IR GALIMOS KLIŪTYS“

VIETINIS BIOKURAS – PIGIOS ŠILUMOS IR ELEKTROS
GARANTAS
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2012 m. gegužės 18 d.
ALYTUJE ATIDARYTA BIOMASĖS KOGENERACINĖ

ELEKTRINĖ



Tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos
šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija EuroheatEuroheat & Power 2012 m.& Power 2012 m.

balandžio 26balandžio 26--27 d., Kopenhagoje27 d., Kopenhagoje surengė metinę konferenciją
"Teaming up for renewable district heating and cooling"



Konferencijos dalyviai turėjo galimybę apsilankyti Sonderborgo mieste (Danija),
kur buvo pristatytas projektas "Projec-Zero“,

t.y. iki 2029 metų bus visiškai atsisakyta naudoti iškastinį kurą, o energijai gaminti
bus naudojami tik atsinaujinantys gamtos ištekliai.



Šiame veiksmų plane detaliai išnagrinėta numatoma didelė CŠT plėtra dabartinėse 27 ES
valstybėse narėse iki 2050 m. Įvertinta prielaida, kad šilumos tiekimas iki 2030 m. išaugs iki 2,1

karto ir apie 3,3 karto iki 2050 m.

Parengta studija:
„EUROPOS ŠILUMOS VEIKSMŲ PLANAS“

(angl. „Heat Roadmap Europe“)
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Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
svetainėje

www.lsta.lt 74


