
Vilniaus šilumos ūkio ateitis 

Konferencija  



Vilniaus šilumos ūkis 

Esama situacija Ateitis 2020 m. 

AEI 
413,7 MW 

Gamtinės 
dujos 

177,3 MW 

Iš geoterminės energijos – 0,65 MW 
Iš saulės energijos – 0,65 MW 

• 2011 m. patiekta šilumos į tinklus 2751 tūkst. MWh 

• 2011 m. UAB „Vilniaus energija“ sunaudota dujų 337.469,21 m3 

Gamtinės 
dujos  

584 MW 

AEI 
 76 MW 



 
Vilniaus šilumos ūkis 

 2000 2012 

Šilumos nuostoliai tinkluose       22,68 % Šilumos nuostoliai tinkluose                                  12,2 % 

Įsiskolinimas                       64,05 mln. Lt Įsiskolinimas                                                        0 mln. Lt 

     Avarijos ir sutrikimai                         23 
 

Avarijos ir sutrikimai                                                     3 

Investicijos                                           0 Lt     Investicijos                                                   562,22 mln. Lt 

Darbuotojų skaičius                        1393 Darbuotojų skaičius                                                  897  

Biokuro dalis                                      0% Biokuro dalis                                                            10% 

Įmonės nuostolis                   9,95 mln. Lt Įmonės nuostolis                                            0,58 mln. Lt 

  

Rekonstruota nusidėvėjusių trasų - 59,82 km Įrengta naujų - 
54 km 

Automatizuoti šilumos punktai                             3124 



VŠT nuomos konkurso chronologija 

Lietuvos energijos 
restruktūrizacija 

1997 

1998 

AF International 
pradeda ruošti 
studiją 

2000 

2001 
liepa 

Studijos ruošimo 
pabaiga 

Paskelbtas 
nuomos 
konkursas 

2001 
spalis 

Rezultatai, 
prasideda 
derybos 

Komisija 
patvirtina sutartį, 
prasideda 
svarstymai 

2001 
gruodis 2002 

Pasirašoma sutartis, 
sutarties įsigaliojimas 

Pirmą kartą Lietuvoje, prieš patvirtinant sutartį Vilniaus miesto Taryboje, sutarties projektas 
buvo paskelbtas internete viešai diskusijai bei vertinimams.  
Konkursą stebėjo ir vertino ne tik Lietuvos institucijos, bet ir Pasaulio banko ekspertai.  

Vilniaus miesto savivaldybės paskelbtame 
tarptautiniame koncesijos – nuomos konkurse 

dalyvavo 5 užsienio kompanijos.  

2017 

Sutarties 
galiojimo 
pabaiga 



• Nuosavybės išlaikymas 
Savivaldybės rankose; 

• Visiška operatoriaus kontrolė; 

• Skaidri ir kontroliuojama 
kainų politika; 

• Verslo rizikos perkėlimas 
operatoriui; 

• Garantuotos pajamos 
Vilniaus miesto Savivaldybei. 

 

 Pasirinkto modelio principai:  Pagrindinės sutarties dalys: 

• Mokesčiai: 
      - nuomos mokesčiai VŠT; 
      - Mokesčiai Vilniaus miesto 

savivaldybei; 

• Investicijos; 

• Šilumos kaina; 

• Technologiniai operatoriaus 
įsipareigojimai; 

• Garantuotos pajamos 
Vilniaus miesto Savivaldybei. 

 



• Mokėti specialų mokestį į 
Vilniaus miesto biudžetą  

  2 mln. Lt kas metus iki 2005 m. 
pabaigos, 2,5 mln. Lt kas metus 
nuo 2006 metų.  Viso per 15 metų  
35,58 mln.Lt; 

 

 

 Nuomos mokesčiai:  Papildomi finansiniai 
įsipareigojimai: 

• Ilgalaikių paskolų padengimas 
be palūkanų (tarife 
nenumatytas) -  80,2 mln.Lt; 

• Nekilnojamo turto mokestis – 8 
mln. Lt per metus,  120 mln. Lt 
per 15 metų; 

• Žemės nuomos mokestis – 1,8 
mln. Lt per metus, 27 mln. Lt 
per 15 metų.  (iki 2002 metų 
buvo mokamas 0,9 mln. Lt per 
metus mokestis); 

• Amortizacijos kompensavimo 
mokestis, dengiamas per 
investicinę programą; 

• VŠT administracijos išlaikymo 
mokestis – 0,8 mln. Lt per 
metus, 12 mln. Lt per 15 metų. 

 

• Mokesčiai per 15 metų –  
234,7 mln. Lt pinigais ir 562,220 
mln. Lt per investicinę programą, 
neskaitant smulkaus ir vidutinio 
remonto, inventoriaus, transporto 
bei kitų būtinų įrengimų  pirkimo. 



  
2000 metais Vilniaus m. savivaldybė susidūrė su dilema – ar pasirinkti 

Pasaulio banko siūlomą paskolą, ar miesto šilumos ūkį patikėti 
privačiam operatoriui. 

 
– Jeigu būtų pasirinkta Pasaulio banko paskola, Savivaldybė būtų 

privalėjusi garantuoti už 50-70 mln. eurų paskolą bei padidinti šilumos 
energijos kainą, remiantis Pasaulio banko studija, iki 14 ct/kWh be 
PVM nuo 2004 metų.  

– Vilnius  pasirinko operatorių, todėl savo finansinius resursus galėjo 
skirti socialinei sferai, o šilumos kaina sumažėjo – nuo 10,88 ct/kWh iki 
10,12 ct/ kWh be PVM, t.y. 7 proc. 

Išvados 



5,86 4,91 4,27 
 

5,40 5,67 

20,56 

26,11 

22,87 

23,4 

19,11 

2,09 

0,65 

000

005

010

015

020

025

030

035

"Vilniaus energija"
31,08 ct/kWh

401 km²

"Kauno energija"
33,81 ct/kWh

157 km²

"Klaipėdos energija"
29,58 kW/h           98

km²

"Šiaulių energija"
32,10 ct/kWh

81 km²

"Panevėžio energija"
27,01 ct/kWh         50

km²

ct
/k

W
h

 Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose 
(ct/kWh be PVM) 

Pastovi Kintama "Komp."*



Pastovios dedamosios kitimas, ct/kWh 

 Bazinė  2011 m. 
 

Bazinė 2004-2010 m. 
 

DU ir Sodra (ct) 

Amortizacija (ct) 

Remontai (ct) 

Eksploatacija (ct) 

Palūkanos (ct) 

Pelnas (ct) 

 

1,43 

1,26 

0,38 

1,15 

0,17 

0,89 

VISO: 5,82 

 

1,27 

1,19 

0,38 

0,91 

0,0 

1,06 

VISO:  4,81 

 
     *Šaltinis: VKEKK. 

 

 

     Per 10 metų bazinė kaina pakilo 1 ct. 
 



UAB “Vilniaus energija” šilumos kainos struktūra, ct/kWh 



Dujų kainų pokyčiai 
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     *Kaina nurodyta be PVM 

 



495 MW  

604 MW  
360 MWe 

928 MW  
29 MWe 30 MW  

Instaliuotos elektros galia 389 MW 

Instaliuota šilumos galia 2057 MW 

Instaliuota šilumos galia su raj. katilinėmis 2960,3 MW 

Vartotojų skaičius (pagal sutartį) 190032 

Tinklų nuostoliai  

(Šilumos perdavimo techniniai nuostoliai) 12,2% 

Tinklų ilgis ( termofikacinių tinklų) 710,9 km 

Kuro norma šilumai  

(Lyginamosios kuro sąnaudos) 97,79 g/kWh 



Esama situacija Vilniaus mieste 

13 

Gamtinės 
dujos 
77% 

Biokuras 
13% 

Mazutas 
10% 

Naudojamo kuro palyginimas Skandinavijoje ir 
Baltijos šalyse 

 Vilniaus savivaldybės  Tarybos 
2008 m. strategija – biokuro 
naudojimą šilumos gamybai 
padidinti iki 70 proc. 

 Biokuro naudojimas sukurtų 
6000 darbo vietų Lietuvoje. 



 
 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos  2010 m. pažyma Nr. O5-292  

 • Nuo 2004 metų į šilumos ir elektros energijos ūkį UAB „Vilniaus energija“ (toliau – 
Bendrovė) investavo 415 mln. Lt, iš kurių 332 mln. Lt (80 proc. investicijų) yra į šilumos 
gamybą ir perdavimą. Atliktų investicijų dėka bendrovei per 6 metus pavyko pastebimai 
pagerinti efektyvumo rodiklius bei pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytus 
tikslus: 

• Gerinti energijos naudojimo efektyvumą ir taupyti energijos sąnaudas. Į šilumos 
perdavimo tinklus ir individualių šilumos punktų įrengimą investavus daugiau nei 130 mln. 
Lt, nuostoliai Vilniaus miesto šilumos tinkluose sumažinti nuo 19 proc. iki 12 proc., kas 
leidžia per metus sutaupyti apie 70 mln. Lt (skaičiuojant dabartiniu kuro kainų lygiu). 

• Didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą ir mažinti šilumos energetikos 
neigiamą poveikį aplinkai. 40 mln. Lt investicija į katilo rekonstrukciją biokurui deginti leido 
pastebimai sumažinti taršą bei padidino Lietuvos nepriklausomybę nuo importuojamo 
brangaus iškastinio kuro (gamtinių dujų). Nešildymo sezono metu Vilniaus mieste jau apie 
70 proc. šilumos gaminama naudojant biokurą. 

• Užtikrinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemos plėtrą. Naujų vartotojų prijungimo ir 
šilumos tinklų plėtros investicijos (48 mln. Lt) šilumos pardavimų apimtis padidino 10 proc. 

• Plėtoti kombinuotą elektros ir šilumos energijos gamybą (kogeneraciją). Investicijos į 
kogeneracinių elektrinių atnaujinimą ir modernizavimą leido užtikrinti jų optimalų techninį 
stovį,  o tai sąlygojo efektyvesnę šilumos gamybą ir mažesnes sąnaudas. 

 



    Šilumos vartojimo ir pardavimo pokyčiai 

Metai Vartotojų skaičius 
Šilumos pardavimai 

tūkst. MWh. 

2002 140 075 2 450,0 

2003 146 202 2 533,1 

2004 152 374 2 498,1 

2005 163 437 2 504,6 

2006 168 322 2 669,3 

2007 173 480 2 577,0 

2008 182 463 2 476,0 

2011 190 032 2048,0 

 
 
Per 10 metų šildomas plotas padidėjo  2,8 mln. m² 
O šilumos pardavimai sumažėjo 16 % 



ES Kogeneracijos direktyva 

 
• ES Kogeneracijos direktyvoje 2004/8/EB atkreipiamas šalių 

dėmesys į tai, kad ES nėra išnaudojamas kogeneracijos 
potencialas, kitaip tariant, dalis elektros energijos, kuri 
galėtų būti pagaminama, jei šiluma ir elektra būtų 
gaminama kartu, yra nepagaminama. Šios direktyvos 
deklaruojamas tikslas – sukurti pagrindą skatinti didelio 
efektyvumo elektros energijos ir šilumos kogeneraciją, 
kuri remtųsi esama šilumos paklausa.  

• Direktyva numato, kad efektyvios kogeneracijos būdu 
pagamintai elektros energijai galima taikyti finansinės 
paramos mechanizmus.  

 



Valstybės kontrolės išvada  
2010 metų kovo 31 dienos (Nr.VA-P-20-11-6)  

• “kogeneracinėse (termofikacinėse) jėgainėse 
susidaranti šiluma beveik pilnai gali būti 
panaudojama naudingai – centralizuoto šilumos 
tiekimo ar kitokiems poreikiams tenkinti. Dėl to, 
šios jėgainės gamina elektros tiek, kiek tuo metu 
galima suvartoti šilumos, todėl kogeneracinėse 
jėgainėse net 90 procentų pradinės kuro 
energijos gali būti panaudojama naudingai.” 



Nepriklausomi šilumos gamintojai Vilniuje 

 

Rezerve - apie 100 MW 
2016 m. planuojama atliekų deginimo jėgainė 
(AEI) užtikrintų 60 MW pajėgumų – visuomenės 
intereso rezervo. 
 

Nepriklausomi šilumos 
gamintojai 

Disponuojama 
katilinės galia 

MW 

Gamybos kaina 
ct/kWh (be PVM) 

AB "Grigiškės" 15 13,37 

UAB "SSPC-Vilnius" 20   

UAB "Reenergy„ 
(atliekų deginimas) 

35- 60   

UAB "Invento" 3   

UAB "Eurovistos 
servisas" 

2   

UAB "Aliejaus 
investicijos" 

23,8   

AB „Grigiškės“ 2009–2010 metais į 
šilumos gamybą investavo daugiau kaip 
16 mln. Lt, už kuriuos buvo įrengtas 18 
MW galios kieto kuro katilas. 55 proc. 
šios sumos finansavo Europos Sąjungos 
struktūriniai fondai.  



• R.Kuodis: ,,Natūralios monopolijos pasižymi tuo, kad 
viena įmonė gali gaminti visą šilumos kiekį mažiausiomis 
vidutinėmis sąnaudomis - tam turi įtakos masto 
ekonomija. Konkurencija šilumos ūkyje gali baigtis tuo, 
kad šilumos kaina gali net padidėti - juk ir seną šilumos 
ūkį kažkas turės išlaikyti, fiksuotos sąnaudos pasiskirstys 
mažesniam gaminamos šilumos kiekiui ir viskas baigsis 
vartotojo nenaudai. Šilumos ūkiui reikia ne 
konkurencijos , o nuoseklaus planavimo.’’ 

 



Kaip sumažinti sąskaitas už šilumą 

1. Gyventojų pajamų augimas 

2. Daugiabučių pastatų renovacija 

3. Efektyvus šilumos ūkio valdymas 



2. Daugiabučių pastatų renovacija 

• Pritaikysime JESSICA programą pastatų renovacijai remti, padidindami 
valstybės paramą renovacijai iki tokio lygio, kad renovavę pastatus 
vartotojai realiai sutaupytų.  Ir jiems nereikėtų po renovacijos mokėti 
bankams paskolų ir palūkanų. Valstybės paramą renovacijai teiksime ir 
individualių pastatų savininkams.  

 
• Atsisakysime prievartos gyventojams skolintis renovacijai reikalingas 

lėšas iš bankų. Kitų Europos Sąjungos valstybių pavyzdžiu bus sudarytos 
sąlygos energetines paslaugas teikiančių kompanijų (ESCO) veiklai 
Lietuvoje. Iki 2016 m. pabaigos ne mažiau 25% santykinai daugiausiai 
šilumos suvartojančių pastatų, kurių gyventojai nepriima sprendimo dėl 
pastato renovacijos,  bus sutvarkyti energetines paslaugas 
teikiančių  kompanijų, kuriems investicijų grąža bus užtikrinta iš 
sumažėjusių šilumos sąnaudų, dalį sutaupymų paliekant renovuojamų 
pastatų gyventojų sumažėjusioms sąnaudoms už šildymą užtikrinti.   



3. Efektyvus šilumos ūkio valdymas 

• Spręsdami aktualiausią Lietuvos gyventojams būsto šildymo problemą, nedelsiant 
siūlysime biokuro panaudojimą, – taip žymiai sumažinsime šildymo kainą ir spręsime 
užimtumo, verslo plėtros bei energetinės nepriklausomybės problemas.  14 didžiųjų 
Lietuvos miestų sudarysime sąlygas statyti biokuro kogeneracines elektrines, 
gaminančias „žaliąją“ elektros energiją ir pigią likutinę šilumą tiekiančias į centralizuotus 
šilumos tinklus, taip užtikrindami šilumos kainų sumažinimą vartotojams.  

• Siekdami mažinti šildymo kainą, ieškosime optimalių šilumos ūkio valdymo formų. 
Sudarysime sąlygas, pagal Skandinavijos šalių pavyzdį, kad ir šilumos vartotojai  taptų 
šilumą generuojančių elektrinių ir katilinių akcininkais.  

• Iki 2016 m. modernizavus šilumos ūkį, vienodai apmokestinus centralizuotą šilumos 
ūkį ir decentralizuotą šilumos ūkį, sudarysime galimybes šilumos vartotojams laisvai 
pasirinkti pastatų aprūpinimo šiluma būdą.   

• Mažinsime monopolijų įtaką energetikoje, reglamentuodami jų veiklą viešojo intereso 
pagrindu ir visoms monopolijoms didindami konkurencijos reikalavimus bei kurdami 
alternatyvią konkurenciją.  Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje konkurencijos 
klausimas  dėl šilumos gamybos bus įvestas į planavimą, sudarant galimybes atsirasti 
naujiems šilumos gamintojams, t. y., šilumos vartotojams, prisiėmusiems palankiausius 
ilgalaikius įsipareigojimus dėl šilumos gamybos kainos ir šilumos tiekimo patikimumo 
užtikrinimo.  



Nuotekų valymo 

įrenginiai – 

dumblas deginimui ir 

biokuro auginimui. 

VE-3 – biokuro 

katilai 
Planuojama atliekų 

deginimo gamykla 

Planuojama atliekų 

rūšiavimo gamykla 

Vilniaus miesto energetinio ūkio pagrindinio mazgo koncepcija 



Šilumos kainos pokytis ct/kWh (be PVM) 

•2013 rekonstravus VE-2 ir pasibaigus kompensaciniam laikotarpiui kaina sumažėja 11% 
•2016 įvykdžius aplinkosauginius reikalavimus: rekonstravus VE-2, VE-3 ir pradėjus 
eksploatuoti atliekų deginimo jėgainę kaina sumažėja 15% 
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Pastovi Kintama "Komp."*


