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Gerbiami kolegos,

Gyvename nuolatinių pokyčių laikmečiu, kuris 
neabejotinai paliečia mus visus. Tam, kad pakreiptume 
šalies šilumos ūkį teisinga linkme, turime susitelkti ir 
dirbti bendram labui. Skaitmenizacija, automatizacija, 
robotizacija – jau savaime suprantami ir būtini dalykai, 
be kurių neįmanoma pasiekti reikšmingo progreso bet 
kurioje ūkinės veiklos srityje. Norėdami valdyti modernius 
ir perspektyvius šilumos ūkius, turime ne tik sekti 
laikmečio tendencijas, bet patys tapti inovacijų kūrėjais. 

Ne paslaptis, kad šilumos ūkis – bene didžiausių 
socialinių įtampų sektorius. Statistika rodo, kad šildymo 
sezonas yra itin skausmingas nemažai daliai namų ūkių. Kartu su valstybės ir savivaldų 
institucijomis  turime ieškoti būdų, kaip palengvinti šilumos kainų naštą mūsų klientams.

Dirbame rinkose, kurių daugelis yra besitraukiančios. Visa tai atneša ne tik didelių iššūkių, 
bet naujų galimybių. Turime skatinti naujus šilumos vartotojus pasitikėti centralizuoto 
šilumos tiekimo sistema, užtikrinti jiems visokeriopą pagalbą prisijungiant prie jos ir 
patenkinti naujus mūsų klientų poreikius.  

Šalies šilumos ūkio istorija rodo, kad veiklos reguliavimo poveikis yra labai reikšmingas, 
tačiau reguliavimas be išmanios ir toliaregiškos strategijos negali būti tvarus ir darnus. 
Esame tie, kurie geriausiai supranta šilumos ūkio problemas, o svarbiausia – žino, kaip 
jas spręsti. Mūsų balsas kaip niekada turi būti vieningas ir girdimas. Todėl svarbu, kad 
pradėdami naują mūsų organizacijos dešimtmetį taptume aktyviais vizionieriais ir 
energetikos sektoriaus pokyčių lyderiais. 

Kinų liaudies išmintis byloja, kad papūtus permainų vėjui, vieni stato sienas, kiti – vėjo 
malūnus. Būkime tie, kurie pokyčiuose įžvelgia galimybes!

Mantas Burokas
LŠTA tarybos pirmininkas
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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ 
ASOCIACIJOS TARYBA

JONAS JURKUS
UAB Mažeikių šilumos tinklai 

generalinis direktorius

ARTŪR DANULEVIČ
UAB Šalčinikų šilumos tinklai 

direktorius

GINTARAS DIRŽAUSKAS
UAB Utenos šilumos tinklai 

direktorius 

RIMANTAS GERMANAS
 UAB „Vilniaus energija“ ir UAB 

„Litesko“ Komercijos direktorius

ČESLOVAS KASPUTIS
AB „Šiaulių energija“ generalinis 

direktorius

ANTANAS KATINAS
AB „Klaipėdos energija“ 
generalinis direktorius

 MANTAS BUROKAS
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ generalinis 

direktorius 

RIMANTAS BAKAS
AB „Kauno energija“ generalinis 

direktorius

PETRAS DIKSA
 AB „Panevėžio energija“ 

generalinis direktorius
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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKIMO 
ŽEMĖLAPIS
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1.
UAB „Anykščių šiluma“

Dir. Virgilijus Vaičiulis
Vairuotojų g. 11A,
LT-29107 Anykščiai

8-381-59165 www.anyksciusiluma.lt

2.
UAB „Birštono šiluma“
Dir. Gintaras Verseckas

B. Sruogos g. 23,
LT-59209 Birštonas

8-319-65801 www.birstonosiluma.lt

3.

UAB „E energija“
Gen. dir. Virginijus Strioga

Filialai:
UAB „Akmenės energija“

UAB „Trakų energija“

Jogailos g. 4,
LT-01116 Vilnius

8-5-2685989 www.e-energija.lt

4.
UAB Elektrėnų komunalinis 

ūkis
Gen.dir. Ričardas Leckas

Elektrinės g. 8,
LT-26108 Elektrėnai

8-528-58081 www.eku.lt

5.
UAB „Fortum Joniškio 

energija“
Gen. dir. Dainius Muižys

Bažnyčios g. 4,
LT-84139 Joniškis

8-426-53488 www.fortum.lt

6.
 UAB „Fortum Švenčionių 

energija“
Gen. dir. Vaclovas Papinigis  

Vilniaus g. 16A,
LT-18123 Švenčionys

8-387-51593 www.fortum.lt

7.
UAB Ignalinos šilumos tinklai
Gen. dir. Mindaugas Lapėnas

Vasario 16-osios g. 41,
LT-30112 Ignalina

8-386-52701 www.igst.lt

8.
AB Jonavos šilumos tinklai

Dir. Alfredas Sadzevičius
Klaipėdos g. 8,

LT-55169 Jonava
8-349-52189 www.jonavosst.lt

9.
UAB „Kaišiadorių šiluma“
Dir. Gintautas Paulauskas

J. Basanavičiaus g. 42,
LT-56135 Kaišiadorys

8-346-51139 www.kaisiluma.lt

10.
AB „Kauno energija“

Gen. dir. Rimantas Bakas
Raudondvario pl. 84,

LT-47179 Kaunas
8-37-305650 www.kaunoenergija.lt

11.
AB „Klaipėdos energija“
Gen. dir. Antanas Katinas

Danės g. 8,
LT-92109 Klaipėda

8-46-410859 www.klenergija.lt

12.
UAB  Komunalinių paslaugų 

centras
Dir. Rimantas Vitkauskas

Vytauto g. 71, Garliava
LT-53258 Kauno r.

 Te. 8-3-
430583

www.rkps.lt

13.
UAB „Lazdijų šiluma“
Dir. Virgaudas Šerėnas

Gėlyno g. 10,
LT-67128 Lazdijai

8-318-51839 www.lazdijust.w3.lt

14.

UAB „Litesko“
Gen. dir. Alexander Husty

Filialai:
„Alytaus energija“

„Biržų šiluma“
„Druskininkų šiluma“

„Kelmės šiluma“
„Marijampolės šiluma“

„Telšių šiluma“
„Vilkaviškio šiluma“

Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Vilnius

8-5-2667500 www.litesko.lt

15.
UAB Mažeikių šilumos tinklai

Gen. dir. Jonas Jurkus
Montuotojų g. 10,
LT-89101 Mažeikiai

8-443-98171 www.mst.lt

LIEUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ 
ASOCIACIJOS SĄRAŠAS

Nr. ĮMONĖS PAVADINIMAS ADRESAS TELEFONAS INTERNETINĖ SVETAINĖ
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16.
UAB „Molėtų šiluma“
Dir. Juozas Kuliešius

Mechanizatorių g. 7,
LT-33114 Molėtai

8-383-51962 www.moletusiluma.lt

17.

UAB „Pakruojo šiluma“
Laikinai einantis direktoriaus

pareigas 
Dir. Jonas Bumelis

Saulėtekio g. 34,
LT-83133 Pakruojis

8-421-61139 www.paksiluma.lt

18.

AB „Panevėžio energija“
Gen. dir. Petras Diksa

Filialai:
„Kėdainių šilumos tinklai“
„Rokiškio šilumos tinklai“
„Kupiškio šilumos tinklai“
„Pasvalio šilumos tinklai“
„Zarasų šilumos tinklai“

Senamiesčio g. 113,
LT-35114 Panevėžys

8-45-463525 www.pe.lt

19.
UAB Plungės šilumos tinklai

Dir. Petras Piekus
V. Mačernio g. 19,
LT-90142 Plungė

8-448-72077 www.plungessiluma.lt

20.
AB Prienų šilumos tinklai
Dir. Albina Minciuvienė

Statybininkų g. 6, 
LT-59131 Prienai

8-319-53300 www.prienusiluma.lt

21.
UAB „Radviliškio šiluma“

Dir. Pranas Mickaitis
Žironų g. 3,

LT-82143 Radviliškis
8-422-60872 www.radsiluma.lt

22.
UAB Raseinių šilumos tinklai

Dir. Modestas Globys
Pieninės g. 2,

LT-60133 Raseiniai
8-428-51951 www.raseiniust.lt

23.
UAB Šakių šilumos tinklai

Gen. dir. Laimutis 
Kasparavičius

Gimnazijos g. 22/2,
LT-71116 Šakiai

8-345-60588 www.sakiusiluma.lt

24.
 UAB Šalčininkų šilumos 

tinklai
Dir. Artur Danulevič

Pramonės g. 2A,
LT-17102 Šalčininkai

8-380-53645 www.sstinklai.lt

25.
AB „Šiaulių energija“

Gen. dir. Česlovas Kasputis
Pramonės g. 10,
LT-78502 Šiauliai

8-41-591200 www.senergija.lt

26.
UAB Šilalės šilumos tinklai

Dir. Algirdas Šniepis
Maironio g. 20B,
LT-75137 Šilalė

8-449-74491
www.silalessilumostin-

klai.lt

27.
UAB Šilutės šilumos tinklai

Dir. Vaidotas Mačiulis
Klaipėdos g. 6A,
LT-99116 Šilutė

8-441-62144 www.silutesst.lt

28.
UAB Širvintų šiluma

Dir. Raimondas Ragauskas
Vilniaus g. 49,

LT-19118 Širvintos
8-382-51831 www.sirvintusiluma.lt

29.
UAB Tauragės šilumos tinklai
Dir. Mindaugas Nevardauskas

Paberžių g. 16,
LT-72324Tauragė

8-446-62860 www.tauragesst.lt

Nr. ĮMONĖS PAVADINIMAS ADRESAS TELEFONAS INTERNETINĖ SVETAINĖ



9

30.
UAB Utenos šilumos tinklai

Dir. Gintaras Diržauskas
Pramonės g. 11,
LT-28216 Utena

8-389-63641 www.ust.lt

31.
AB Vilniaus šilumos tinklai
Gen. dir. Mantas Burokas

Jočionių g. 13,
LT-02300 Vilnius

8-5-2667359 www.chc.lt

32.
UAB „Varėnos šiluma“
Dir. Kęstutis Lapurka

J. Basanavičiaus g. 9,
LT-65210 Varėna

8-310-31031 www.vsiluma.lt

Nr. ĮMONĖS PAVADINIMAS ADRESAS TELEFONAS INTERNETINĖ SVETAINĖ

33.
„Alfa Laval“ SIA filialas

Dir. Ilze Lenša
Švitrigailos g. 11M,

LT-03228 Vilnius
8-5-2150091 www.alfalaval.com

34.
UAB „Axis Technologies”
Gen. dir. Paulius Arštikys

Kulautuvos g. 45A,
LT-44352 Kaunas

8-37-424514 www.axis.lt

35.
UAB „ENG”

Direktorius Romualdas Rutka 
Maironio g. 11, 

LT-44298 Kaunas
8-37-408627 www.englt.lt

36.
UAB „Fortum Heat Lietuva“

Gen. dir. Vitalijus Žuta
J. Jasinskio g. 16B, 

LT-01112 Vilnius
8-5-2430043 www.gandras.net

37.
UAB „GANDRAS 

ENERGOEFEKTAS“
Gen. dir. Dmitrij Podčernin

Veteranų g. 5,
LT-31114 Visaginas

8-386-70424 www.gandras.lt

38.
Lietuvos techninės izoliacijos 

įmonių asociacija
Prezidentas Juozas Urbonas

Ringuvos g. 65A,
LT-45245 Kaunas

8-37-340448 www.ltiia.lt

39.
UAB LOGSTOR

Dir. Gintautas Barila
Gedimino g. 5-2,
LT-44332 Kaunas

8-37-409441 www.logostor.lt

40.
Všį Technikos priežiūros 

tarnyba
Gen. dir. Nerijus Mikalauskas 

Naugarduko g. 41,
LT-03227 Vilnius

8-5-2131330 www.tpt.lt

41.
UAB „Vilniaus energija“

Prezidentas Alexander Husty 
Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Vilnius

8-5-2107431 www.vilniausenergija.lt

Nr. ĮMONĖS PAVADINIMAS ADRESAS TELEFONAS INTERNETINĖ SVETAINĖ

ĮMONĖS, VEIKIANČIOS CŠT SEKTORIUJE





LŠTA NARIAI
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Greitai savo veiklos keturiasdešimtmetį 
skaičiuosianti UAB „Anykščių šiluma“ 
didžiuojasi garbinga istorija, tačiau 
daugiau žvelgia į ateitį. Planuojama dar 
labiau efektyvinti veiklą, mažinti mažinti 
šilumos kainą vartotojams keičiant 
susidėvėjusias šilumos trasas. 

Šiendien įmonė efektyviai naudoja pirminį 
kurą bei kitus resursus, kad galėtų užtikrinti 
patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Tam, 
kad būtų dar didesnis veiklos efektyvumas, 
mažose kaimo katilinėse planuojama 
sumontuoti automatizuotus granulinio kuro 
katilus.

Dabartinis UAB „Anykščių šiluma“ 
direktorius Virgilijus Vaičiulis džiaugiasi 
puikiu kvalifikuotų specialistų kolektyvu. 
Bendrovėje šiuo metu dirba 38 
darbuotojai, šildymo sezono metu 
priimama papildomų darbuotojų darbui 
septyniose kaimo katilinėse. 

UAB „Anykščių šiluma“ ištakos siekia 
1979 metus, kada buvo įsteigtas Anykščių 
rajono gamybinis susivienijimas, pavaldus 
tuometiniam LTSR Valstybinio gamybinio 
techninio žemės ūkio aprūpinimo 
komitetui. Nuo 1992 metų bendrovės 
pagrindiniu akcininku yra Anykščių rajono 
savivaldybė, turinti 98 proc. akcijų.

Nepriklausomybės metais įmonė 
įgyvendino ne vieną reikšmingą projektą. 
1998 metais rekonstruotos Troškūnų, 
Traupio, Kurklių, Raguvėlės, Debeikių 

UAB „Anykščių šiluma“

Vairuotojų g. 11,
LT-29107 Anykščiai
Tel. (8 381) 59165
Asociacijos narys nuo 1998 m. (steigėjas)

katilinės. 1999 metais, panaudojant 4,5 
mln. eurų paskolą, atlikta šilumos ūkio 
rekonstrukcija. Anykščių mieste pastatytos 
5 naujos bei rekonstruotos 7 veikusios 
boilerinės į pilnai automatizuotas dujines 
katilines. Rekonstruotos Kavarsko ir Svėdasų 
miestelių katilinės,  automatizuoti Anykščių 
miesto daugiabučių namų šilumos punktai, 
kur šilumos energijos poreikis šildymui 
koreguojamas pagal išorės oro temperatūrą. 

Per pastaruosius penkerius metus UAB 
„Anykščių šiluma“ taip pat įgyvendino 
nemažai reikšmingų projektų. 2012 metais 
baigta Žemutinės dalies katilinės šilumos 
tinklų rekonstrukcija, projekto vertė – 695 
tūkst. eurų. Dalis lėšų skirta iš Europos 
regioninės plėtros fondo ir mūsų šalies 
biudžeto, likusi dalis – bendrovės lėšos. 
Įgyvendinant projektą seniausi ir blogiausios 
būklės vamzdynai buvo pakeisti naujais 
pramoniniu būdu izoliuotais, bekanaliu 
tinklu klojamais tinklais, kurie atitinka visus 
šiuolaikinius šilumos perdavimo įrangai 
keliamus reikalavimus. Modernizavus 3,6 km 

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius
Virgilijus Vaičiulis

ASOCIACIJOS NARIAI



13

senų vamzdynų, padidintas šilumos tiekimo 
patikimumas ir kokybė iš Žemutinės dalies 
katilinės, o šilumos nuostoliai sumažėjo 
apie 61 proc., palyginti su buvusiais 
nuostoliais. Įgyvendinus šį projektą, 
padidintas šilumos perdavimo ir vartojimo 
efektyvumas, sumažintas šilumos poveikis 
aplinkai, užtikrintas  patikimas ir kokybiškas 
šilumos tiekimas vartotojams. 

2015 metais baigtas įgyvendinti projektas 
„4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio 
biokurą ir 1 MW kondensacinio 
ekonomaizerio sumontavimas ir 
prijungimas prie eksploatuojamų šilumos 
tinklų“. Projekto suma – 1,68 mln. eurų, 
skirta ES parama – 0,84 mln. eurų. Dabar 
biokuro katilų suminė galia siekia 7,2 MW, 
tai apie 63 proc. padengia vidutinį iš 
centralizuotų šilumos tinklų reikalaujamą 
galios poreikį šildymo sezono metu. Ši 
biokuro katilinė atpigino šilumą Anykščių 
miesto vartotojams nuo 9,37 ct/kW iki 6,69 
ct/kW (2017 10 01 duomenys).  

2017 metais pradėta eksploatuoti šilumos 
trasa, sujungusi Pušyno ir Šaltupio 
gyvenamuosius kvartalus su biokuro 
katiline. Bendras trasos ilgis siekia 1049 
metrus, projektas kainavo apie 49 tūkst. 
eurų. Deginant biokurą planuojama Pušyno 
ir Šaltupio gyvenamiesiems kvartalams 
parduoti šilumos apie 1300 MWh ir 
sutaupyti apie 32 tūkst. eurų per metus. 

Šiuo metu Anykščiuose veikiančios 6 
atskiros dujinės katilinės sujungtos į vieną 
tinklą ir šiluma gaminama iš vienos biokuro 
katilinės. Jeigu per šalčius neužtenka katilo 
galingumo, pradeda veikti ir dujų katilai.

UAB „Anykščių šiluma“ vykdo iškeltus 
tikslus mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti 
patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą 
vartotojams, didinti šilumos perdavimo 
ir vartojimo efektyvumą, mažinti šilumos  
poveikį aplinkai.
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UAB „Birštono šiluma“ pastarųjų metų 
veiklos laikotarpį drąsiai galima vadinti 
inovacijų diegimo laikotarpiu. Įmonė 
laikosi krypties kuo daugiau naudoti 
atsinaujinančių resursų kurą, atsisakant 
iškastinio. O kad į atmosferą būtų 
išmetama kuo mažiau taršių medžiagų, 
pasitelkiamos naujausios technologijos. 

Šiuo metu įmonei vadovauja direktorius 
Gintaras Verseckas, iš viso dirba 23 
darbuotojai. Pagrindinis UAB „Birštono 
šiluma“ akcininkas yra Birštono 
savivaldybė, jai priklauso 99,95 proc. 
akcijų, likusią dalį valdo du privatūs 
asmenys.

Katilinę Birštono mieste 1981 metų rudenį 
pastatė Kauno „Ragučio“ alaus darykla. Šie 
metai ir yra laikomi centralizuoto šilumos 
tiekimo pradžia Birštono mieste. Jau 1985 
metais buvo nutiestos naujos šilumos 
tiekimo trasos, likviduotos kvartalinės 
katilinės bei apie 20 smulkių katilinių, 
kūrenamų anglimi, krosnių kuru, dyzelinu. 
Pradėjus centralizuotai tiekti šilumą, 
Birštono gyventojams ir kurorto svečiams 
tapo lengviau kvėpuoti, jie nebematydavo 
nuo kuro taršos pajuodusio sniego, 
parudavusios žolės, pageltusių želdinių.
 Birštono katilinė nuo 1982 iki 2003 metų 
pabaigos kurui naudojo tik gamtines dujas. 
Tada jų kaina buvo nedidelė. Pradėjus 
brangti dujoms 2004 metais įmonė įrengė 
du po 2 MW galios vandens šildymo 
katilus, kūrenamus medžio drožlėmis. 

UAB „Birštono šiluma“

B. Sruogos g. 23,
LT-59209 Birštonas
Tel. (8 319) 65801
Asociacijos narys nuo 2005 m. 

Nors teko visą gamybos ciklą šiek tiek kitaip 
perrikiuoti, ši technologinė naujovė iš karto 
davė nemažą ekonominę naudą. Iš pradžių 
medienos buvo naudojama apie 60 proc., 
o gamtinių dujų – apie 40 proc. Šiandien 
mediena „Birštono šilumos“ kuro balanse 
sudarodaugiau kaip 85 proc., o gamtinėms 
dujoms tenka mažiau kaip 15 proc. Katilinės 
instaliuota šilumos generavimo galia siekia 
15,25 MW.

Prieš keletą metų Birštono centralizuotos 
šilumos tiekėjai patirdavo nemažus 
nuostolius šilumos trasose, kurių didžioji 
dalis buvo paklota sovietmečiu,  naudojant 
to meto technologijas. Antai 1999 metais 
šilumos tinklų technologiniai nuostoliai 
sudarė beveik 31 proc., o 2012 metais jie 
sumažinti iki 18 proc.

Siekiant mažinti šilumos gamybos 
nuostolius bei  aplinktos taršą kurortiniame 
mieste, įmonė 2014 metų pabaigoje 
įrengė kondensacinį dūmų ekonomaizerį 

UAB „Birštono šiluma“ direktorius
Gintaras Verseckas

ASOCIACIJOS NARIAI
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medienos katilams, kurio pagrindinė 
paskirtis – atgauti šilumos energiją, 
esančią į kaminą išmetamuose 
degimo produktuose. Tokiu būdu, 
naudojant tą patį biokuro kiekį, 
galima pagaminti daugiau šilumos 
energijos. Be to, kondensaciniame 
ekonomaizeryje vyksta papildomas 
dūmų valymas, taupomas ne tik 
kuras, bet ir mažinamas į aplinką 
išmetimų kietųjų dalelių kiekis, 
mažiau teršiama aplinka. 

Prieš pastarąjį dešimtmetį bendrovė 
likvidavo paskutines grupines 
katilines ir dabar eksploatuoja 
apie 9 km termofikacinio vandens 
tinklų. 2015 metais atlikta 2,5 km 
kvartalinių šilumos tiekimo tinklų 
modernizacija. Įrengta šilumos trasų 
slėgio kontrolės sistema. Penkiuose 
kontroliniuose taškuose sumontuota 
įranga, kuri matuoja termofikacinio 
vandens parametrus, fiksuoja 
avarines, kritines slėgio reikšmes 
bei signalizuoja apie šilumos 
tinklų gedimus atskirose atšakose. 
Šilumos tinklų rekonstrukcijai buvo 
panaudota įmonės „Birštono šiluma“, 
Birštono savivaldybės lėšos bei 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
parama.

Per eilę metų atlikti darbai katilinėje, 
šilumos perdavimo tinkluose, 
šilumos punktų renovacija davė 
šilumos vartotojams suprantamą 
rezultatą – mažą šilumos kainą. 
Jau keletą metų įmonės „Birštono 
šiluma“ gaminamos šilumos kaina 
įsitvirtinusi mažiausių Lietuvoje 
šilumos kainų dešimtuke. 

Bendrovės tikslas – naudojamą 
gamtinėms dujoms tenkantį 
procentą ateityje sumažinti iki 
minimalaus ir gamtines dujas 
pakeisti didesniu biokuro kiekiu.



16

UAB „Akmenės energija“, priklausanti 
„E energija“ įmonių grupei, nuo 2000 
metų rūpinasi Akmenės rajono šilumos 
ūkiu, investuoja į ūkio modernizavimo 
projektus, tiekia vartotojams šilumą 
ir karštą vandenį. Šiuo metu įmonėje 
dirba 45 darbuotojai, jai nuo 2001 metų 
vadovauja Albertas Valančius.

Per visą veiklos laikotarpį UAB „Akmenės 
energija“ įgyvendino ne vieną reikšmingą 
Akmenės rajono šilumos ūkio projektą. 
Tai ir 5 MW galios biokuro katilo su 1,4 
MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu  
įrengimo projektas „Katilinės Naujojoje 
Akmenėje, Žalgirio g. 2, pritaikymas 
biokuro naudojimui“ pagal VP3 
Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos trečiojo prioriteto „Aplinka 
ir darnus vystymasis“ priemonę 
„Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai“, ir 
Akmenės rajono centralizuotų šilumos 
tinklų rekonstrukcija, kurios metu 
panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas 
bei UAB „Akmenės energija“ investicijas 
buvo rekonstruota didžioji dalis šilumos 
trasų.

2011 metais, pastačius biokuro 
katilinę Naujojoje Akmenėje, UAB 
„Akmenės energija“, didindama biokuro 
panaudojimo šilumos gamybai dalį, 
ėmėsi įgyvendinti naują projektą – 
biokuro katilinės statybą Ventos mieste. 
Projekto metu, šalia veikiančios dujinės 

UAB „Akmenės energija“

Nepriklausomybės al. 1A, 
LT-85126 Akmenė
Tel. (8 425) 56493
Asociacijos narys nuo 2002 m. 

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB „Akmenės energija“ direktorius
Albertas Valančius

katilinės, įrengta katilinė su 2,5 MW 
galios biokuro katilu bei su 0,5 MW galios  
kondensaciniu ekonomaizeriu. 

Laiku atliktos investicijos sukūrė tvarų ir 
ilgalaikį ekonominį efektą centralizuotos 
šilumos vartotojams. Tą liudija ir tarptautinis 
Akmenės šilumos ūkio modernizavimo 
projekto pripažinimas – 2011 metais įmonę 
apdovanojo europinė „Euroheat&Power“ 
organizacija, vertinanti privačių ir valstybinių 
bendrovių bei bendruomenių įtaką 
energetikos sektoriuje, nuveiktus darbus, 
efektyviai ir saugiai gaminant bei tiekiant 
energiją. UAB „Akmenės energija“ pateko 
į geriausiųjų penketuką kartu su keturiomis 
Skandinavijos šalių įmonėmis. 

Pasinaudojus Lietuvos aplinkos apsaugos 
investicijų fondo (LAAIF) daliniu finansavimu 
2012 metais buvo įgyvendintas projektas 
„Ventos katilinės vandens šildymo katilų 
Nr.1 ir Nr.2 rekonstrukcija įrengiant 2 X 0,35 
MW kondensacinius ekonomaizerius“.  2013 
metais, pasinaudojant LAAF parama, buvo 
įgyvendintas dar vienas projektas – „Katilinės, 
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Stadiono g. 3A Akmenėje rekonstravimas“ 
sumontuojant du kondensacinius 
ekonomaizerius, kurių kiekvieno 
galia 0,21 MW. 

Sėkmingai įgyvendintų projektų 
rezultatais – sumažėjusia šilumos kaina 
bei modernizuotu efektyviu šilumos 
ūkiu, techniniais rodikliais, efektyvumu 
lenkiančiais daugumą šilumos ūkių 
Lietuvoje – šiandien gali džiaugtis 
Akmenės rajono gyventojai bei šilumos 
ūkio eksploataciją privačiam investuotojui 
patikėjusi Akmenės rajono savivaldybė. 

Šilumos gamybai panaudojant biokurą, 
atsirado galimybė sumažinti šilumos 

gamybos savikainos kuro dedamąją ir 
atitinkamai šilumos kainą Akmenės rajono 
vartotojams. Šiuo metu šilumos kaina 
rajone patenka į mažiausiųjų dešimtuką 
visoje Lietuvoje. 
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„E energija“ įmonių grupei priklausanti 
UAB „Trakų energija“ nuo 2005 metų 
tiekia šilumą ir karštą vandenį Trakų bei 
Lentvario miestuose.  

UAB „Trakų energija“ eksploatuoja 
7 katilines: dvi Lentvaryje ir penkias 
Trakuose. Šiuo metu įmonėje dirba 
29 darbuotojai, jai vadovauja Vaidas 
Povilėnas.

Per šį laikotarpį, panaudojant ES 
struktūrinių fondų, Lietuvos aplinkos 
apsaugos investicijų fondo (LAIIF) 
dalinio finansavimo galimybes bei UAB 
„Trakų energija“ nuosavas lėšas atliktos 
svarbiausios investicijos į Trakų rajono 
šilumos ūkio atnaujinimą.

Trakų centre rekonstruota gamtinėmis 
dujomis kūrenama katilinė, kurioje 
šilumą gamino trys senos konstrukcijos 
21,16 MW galios vandens šildymo 
katilai. Vietoje šios katilinės įrengta 
pilnai automatizuota 11,6 MW galios 
šilumos jėgainė su kondensaciniais 
ekonomaizeriais, veikianti be nuolatinio 
aptarnaujančio personalo. Po 
rekonstrukcijos, katilinės naudingumo 
koeficientas padidėjo 15 proc. 
2013 metais UAB „Trakų energija“ 
įgyvendino Ekonomikos augimo 
veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė 
ekonominė infrastruktūra“ priemonę VP2-
4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra“ ir modernizavo 

UAB „Trakų energija“

Maironio g. 7-2, 
LT-21112 Trakai
Tel. (8 528) 55419
Asociacijos narys nuo 2002 m.

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB „Trakų energija“ direktorius 
Vaidas Povilėnas

šilumos tiekimo trasas Lentvario mieste bei 
sujungė į bendrą tinklą Lentvario šiaurinėje 
ir Lentvario pietinėje dalyse esančius 
šilumos tiekimo tinklus į bendrą sistemą. 
Projekto įgyvendinimas leido sumažinti 
technologinius šilumos tiekimo nuostolius 
nuo 27 proc. iki 18 proc. arba vidutiniškai 
patiriami apie 5000 MWh mažesni šilumos 
tiekimo technologiniai nuostoliai.

Kita sėkminga investicija į Trakų rajono 
šilumos ūkį buvo atlikta pasinaudojus 
Klimato kaitos specialiosios programos 
lėšomis „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5MW 
galingumo įrengimas centralizuotam šilumos 
tiekimui savivaldybėse, kurių bendras 
gyventojų skaičius nedidesnis negu 100 
tūkst. gyventojų“. Pagal šią programą buvo 
pastatyta Lentvario 4,9 MW galios biokuro 
katilinė su kondensaciniu ekonomaizeriu. 
Biokuro katilinės statyba Lentvaryje ir 
šilumos tiekimo trasų sujungimas sudarė 
sąlygas Trakų rajono vartotojams sumažinti 
centralizuotai tiekiamos šilumos kainą ir 
biokuro dalį viso naudojamo kuro balanse 
padidinti nuo 26 iki 50  proc. 
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Papildomai UAB „Trakų energija“ investavo 
į centralizuotai tiekiamos šilumos tinklo 
optimizavimą Trakų ir Lentvario miestuose. 
Siekdama sumažinti technologinius 
nuostolius gyvenamiesiems namams, 
labiausiai nutolusiems nuo šilumos šaltinių, 
buvo įrengtos aukšto naudingo veiksmo 
mažosios katilinės. 

Bendrovės planuose bendradarbiaujant 
su šilumos ūkio šeimininkais – Trakų rajono 
savivaldybe – investuoti į modernias šilumos 
gamybos technologijas bei investuoti į 
priemones, užtikrinančias šilumos gamybos 
patikimumą, mažinti nuostolius šilumos 
perdavimo grandyje ir šilumos kainas. 
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UAB Elektrėnų komunalinio ūkio 
pagrindinė nuostata – tikslingos 
investicijos į ūkio modernizavimą, 
leisiantį mažinti šilumos gamybos kaštus, 
mažinantį nuostolius šilumos tiekimo 
tinkluose, kas galiausiai leidžia mažinti 
šilumos kainą galutiniams vartotojams. 
Pirmieji gyvenamieji namai Elektrėnuose 
iškilo 1960 metais statant didžiausią 
elektrinę Lietuvoje. Šiems namams 
reikėjo tiekti šilumą, teikti kitas 
komunalines paslaugas, todėl buvo 
nutiestos pirmosios šilumos trasos nuo 
tuometinės elektrinės pastatytų pirmųjų 
blokų į gyvenamuosius namus. Tad šį 
laikotarpį ir galima vadinti centralizuoto 
šildymo pradžia Elektrėnuose.

Dabartinis įmonės vadovas – Ričardas 
Leckas, šias pareigas einantis nuo 2005 
metų. Iš viso bendrovėje  dirba 215 
darbuotojų. UAB Elektrėnų komunalinis 
ūkis – vienintelė bendrovė Lietuvoje, 
kuri teikia šilumos ir vandens tiekimo su 
nuotekų tvarkymu, daugiabučių namų 
administravimo, komunalinių atliekų 
surinkimo ir išvežimo, teritorijų priežiūros 
bei tvarkymo, transporto priemonių 
nuomos, miesto ir vietinių kelių priežiūros 
bei valymo, keleivių pavėžėjimo 
maršrutiniais autobusais paslaugas. 
Tačiau didžiausią apyvartą iš visų teikiamų 
paslaugų užima šilumos ūkio veikla.
UAB Elektrėnų komunalinio ūkio 
vienintelis akcininkas yra Elektrėnų 
savivaldybė, o akcininko teises ir 

UAB Elektrėnų komunalinis ūkis

Elektrinės g. 8,
LT-26108 Elektrėnai
Tel. (8 528) 58081
Asociacijos narys nuo 2006 m. 

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB Elektrėnų komunalinis ūkis gen. direktorius
Ričardas Leckas

pareigas įgyvendinanti institucija – Elektrėnų 
savivaldybės taryba. 

Bendrovė yra šilumos tiekėja Elektrėnų 
savivaldybėje, eksploatuoja 3 dujines 
katilines, prižiūri 26,7 km šilumos trasų 
ir 221 šilumos punktą daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose. Bendrovė 
didžiąją dalį šilumos perka iš nepriklausomų 
šilumos gamintojų: AB „Lietuvos energijos 
gamyba“, UAB „Autoidėja“ ir UAB 
„Intergates“. 2010 metais buvo nutiestas 
jungiamasis šilumos vamzdynas nuo 
Elektrėnų iki Vievio miesto, kuris leido 
ženkliai sumažinti šilumos kainas Vievio 
miesto gyventojams. 

Vienas reikšmingiausių įvykių per paskutinį 
dešimtmetį bendrovėje buvo 2007–2008 
metais visiškai modernizuoti ir atnaujinti 
Elektrėnų miesto 146 daugiabučių namų 
šilumos punktai, įdiegtas nuotolinis jų 
valdymas. Bendrovė modernizavimo darbus 
atliko nuosavomis lėšomis ir viena iš pirmųjų 
šalyje turėjo vieną moderniausių šilumos 
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tiekimo sistemų. Bendra investicijų suma 
sudarė 434 tūkst. eurų. 

2006 metais pradėta įgyvendinti 
kompleksinė šilumos nuostolių mažinimo 
programa. Pirmaisiais programos 
įgyvendinimo metais buvo atnaujinta apie 
0,5 km šilumos perdavimo tinklo. 2007 
metais atnaujinta apie 0,4 km šilumos 
perdavimo tinklo. 2008–2011 metais buvo 
pakeista apie 354 m šilumos perdavimo 
vamzdyno. Savomis lėšomis įgyvendinus 
pirmąjį šilumos nuostolių mažinimo 
programos etapą, pavyko šilumos 
nuostolius perdavimo tinkluose sumažinti 
apie 4 proc. 

2008 metais buvo pilnai modernizuoti ir 
atnaujinti daugiabučių namų 146 šilumos 
punktai su nuotoliniu valdymu, tai UAB 
Elektrėnų komunalinis ūkis padarė viena 
pirmųjų šalyje. Bendrovės investicijos 
siekė daugiau kaip 434 tūkst. eurų. 

Bendrovė per pastaruosius penkerius 
metus daug investavo į šilumos ūkį, jo 
atnaujinimą, siekdama panaudoti ir lėšas 
iš ES struktūrinių  fondų. Per 2012–2016 
metų laikotarpį bendrovė investavo į 
šilumos trasų atnaujinimą Elektrėnų ir 
Vievio miestuose 1,68 mln. eurų, iš kurių 
ES lėšos sudarė 0,65 mln.eurų. 2012 
metais buvo atlikta šilumos tinklų atkarpos 
nuo Rungos g, sankirtos su Elektrinės g. 
rekonstrukcija, pakeista  daugiau kaip 
kilometras šilumos vamzdyno. 

2013 metais atlikta šilumos tinklų atkarpos 
nuo Draugystės/Saulės gatvės iki pastato 
Draugystės g.13  renovacija, pakeista 833,78 
m vamzdyno. 

2015 metais buvo įvykdyti du centralizuoto 
šilumos tiekimo trasų rekonstrukcijos 
projektai, finansuojami ES lėšomis pagal 
Lietuvos 2007–2013 metų Ekonomikos 
augimo veiksmų programos 4 prioriteto 
„Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-
4.2.-ŪM-02-K priemonę „Šilumos tiekimo 
sistemos modernizavimas ir plėtra“. 
Bendrovė 2015 metų rugsėjo mėnesį 
pabaigė centralizuoto šilumos tiekimo trasų 
rekonstrukcijos projektų įgyvendinimą. 
Modernizuoti ir atnaujinti šilumos tinklai 
Vievio mieste, Semeliškių – 
L. Giros ir Semeliškių – Liepų gatvėse 
(daugiau kaip 2,12 km) bei Elektrėnų mieste, 
Pergalės gatvėje (daugiau kaip 688 m). 

2016 metais susidėvėję šilumos tinklai 
pakeisti ir kitose Elektrėnų miesto gatvėse 
bei Vievyje. Visi darbai atlikti bendrovės 
jėgomis ir lėšomis. Visos investicijos į šilumos 
ūkio atnaujinimą leido Vievio ir Elektrėnų 
miesto vartotojams užtikrinti šilumos tiekimo 
kokybę ir patikimumą, prisidėti prie šilumos 
perdavimo nuostolių centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemoje mažinimo. UAB Elektrėnų 
komunalinis ūkis taip pat aktyviai konsultuoja 
ir šviečia energijos vartotojus energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo klausimais, 
pasitelkdama įvairias informavimo priemones 
ir būdus.
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UAB „Fortum Joniškio energija“ didžiausią 
dėmesį pastaruoju metu skiria paslaugų 
kokybės gerinimui centralizuotos 
šilumos vartotojams. Ketinama dar 
labiau modernizuoti šilumos ūkį, mažinti 
nuostolius,  spręsti aktualius energetinius 
klausimus bei šilumos vartotojams 
iškylančias šilumos tiekimo problemas. 
Šiuo metu įmonėje dirba 23 darbuotojai, 
jai vadovauja Dainius Muižys.

2015 metais įgyvendinus centrinės 
katilinės rekonstrukcijos projektą atsirado 
operatyvinis personalas, valdantis biokuro 
katilo režimus ir kontroliuojantis likusių 
katilinių darbą. UAB „Fortum Joniškio 
energija“ eksploatuoja šešias katilines: 
keturias Joniškyje, vieną Žagarėje ir vieną 
Gataučių kaime. Įmonės steigėjai yra UAB 
„Fortum Heat Lietuva“ ir SP UAB „Joniškio 
šilumos tinklai“. UAB „Fortum Heat Lietuva“ 
valdo 66,2 proc. įmonės akcijų, Joniškio 
rajono savivaldybės taryba – 33,8 proc. 
įmonės akcijų.

Visų katilinių instaliuota galia – 18,42 MW. 
Šilumos tinklų ilgis – 9,821 km. Šiluma 
tiekiama 2050 buitinių vartotojų, 32 
biudžetinėms įstaigoms ir 46 kitiems 
juridiniams vartotojams. Dėl LR Šilumos 
ūkio įstatymo pataisų bei Joniškio rajono 
savivaldybės tarybos nustatytų nepalankių 
priežiūros tarifų, 2012 metais atsisakyta 
vartotojų vidaus šildymo sistemų ir 
šilumos punktų priežiūros veiklos. 

UAB „Fortum Joniškio energija“

Bažnyčios g. 4,
LT-84139 Joniškis
Tel. (8 426) 53488
Asociacijos narys nuo 2006 m. 

Įmonė sertifikuota pagal kokybės, aplinkos 
apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos 
vadybos sistemos, atitinkančius: LST EN 
ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, 
LST 1977:2008 (BSI-OHSAS 18001:2007) 
standartų reikalavimus.

Paskutinis UAB „Fortum Joniškio energija“ 
projektas – investicija į centrinės katilinės 
rekonstrukciją, pritaikant ją deginti biokurą. 
Bendra projekto suma – kiek daugiau 
nei 666 tūkst. eurų, iš jų ES parama 
sudarė 304,7 tūkst. eurų. Įgyvendinus 
projektą šildymo sezono metu iš biokuro  
pagaminama ir iš nepriklausomo šilumos 
gamintojo perkama apie 77 proc. 
„žaliosios“ šilumos, o šilumos tarifas 
vartotojams sumažėjo apie 30 proc. Atlikta 
rekonstrukcija leidžia užtikrinti energijos 
gamybą panaudojant atsinaujinančius 
energijos išteklius, sumažino šilumos kainą ir 
aplinkos taršą.

Siekiant didesnio šilumos tiekimo tinklų 
patikimumo ir juose patiriamų šilumos 

UAB „Fortum Joniškio energija“ gen. direktorius
Dainius Muižys

ASOCIACIJOS NARIAI
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nuostolių mažinimo, buvo 
įgyvendintas šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimo projektas. Bendra 
projekto vertė siekė 351,7 tūkst. 
eurų, iš jų ES parama sudarė 175,8 
tūkst. eurų. 

UAB „Fortum Joniškio energija“ 
investavo ir į šilumos punktų 
nuotolinio nuskaitymo bei 
stebėsenos sistemą. Įgyvendinus 
projektą, kuris kainavo 21 tūkst. 
eurų, buvo pagerintas šilumos 
punktų valdymas, operatyviau 
šalinami gedimai ar atsiradusių 
nukrypimų nuo nustatytų 
parametrų priežastys, gaunama 
išsami informacija apie įrenginių 
darbą bei parametrus, nuskaitomi 
apskaitos prietaisų rodmenys.

2015 metais buvo rekonstruota 
Žagarės katilinė. Projekto 
įgyvendinimo metu pakeistas 
susidėvėjęs 0,95 MW galios 
biokuro katilas į naują mažesnio 
galingumo katilą (0,72 MW), 
pertvarkyta kuro padavimo 
įranga. Rezultatas – sumažėjo 
įrengimų, dalyvaujančių procese 
skaičius, todėl padidėjo sistemos 
patikimumas ir saugumas. Į šį 
projektą investuota 104,5 tūkst. 
eurų įmonės nuosavų lėšų. 

UAB „Fortum Joniškio energija“ 
darbuotojai nuolatos kelia 
kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose, 
seminaruose, kad būtų įgyta 
daugiau patirties sprendžiant 
aktualius klausimus, susijusius 
su kokybiškų paslaugų teikimu 
vartotojams.
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UAB ‚Fortum Švenčionių energija“ 
labiausiai rūpinasi sklandžiu šilumos 
tiekimu vartotojams, energijos nuostolių 
mažinimu, inovacijų diegimu – tuo, kas 
svarbu ne tik šiandien, bet ir ateityje. 

Šiuo metu bendrovėje dirba 29 
darbuotojai, įmonei vadovauja generalinis 
direktorius Vaclovas Papinigis. UAB 
„Fortum Švenčionių energija“ eksploatuoja 
5 katilines: dvi Švenčionių mieste, dvi 
Pabradėje, ir vieną Švenčionėliuose. 
Šiluma tiekiama 63 juridiniams asmenims, 
137 gyvenamiesiems namams, 2698 
butams – vidutiniškai per metus čia 
patiekiama apie 36 tūkst. MWh šiluminės 
energijos. Bendrovė eksploatuoja 15240 
metrų šilumos trasų, iš kurių bendrovei 
nuosavybės teise priklauso 14400 metrų 
šilumos trasų.  

Žvelgiant į istoriją, 2001 metų vasario 6 d. 
buvo įsteigta UAB „Švenčionių energija“. 
Įmonės steigėjai – Švenčionių rajono 
savivaldybė ir UAB „Suomijos energija“. 
Vėliau keitėsi įmonės pavadinimas, 
keitėsi ir akcininkai. Nuo 2006 metų 
įmonė vadinasi UAB „Fortum Švenčionių 
energija“, šiuo metu ją valdo UAB „Fortum 
Heat Lietuva“ ir Švenčionių rajono 
savivaldybės administracija, akcininkai 
pasidalinę po 50 proc. akcijų.

Bendrovė per 16 savo veiklos metų į 
katilinių, kuro ūkio, šilumos tinklų, šilumos 
punktų, apskaitos prietaisų modernizavimą 

UAB „Fortum Švenčionių energija“

Vilniaus g. 16A,
LT-18123 Švenčionys
Tel. (8 387) 51593

UAB „Fortum Joniškio energija“ gen. direktorius
Vaclovas Papinigis

ASOCIACIJOS NARIAI

ir kompiuterinių priemonių bei programų 
diegimą investavo apie  6,5 mln. eurų,  iš 
jų ES parama sudarė 1,21 mln. eurų. Šios 
investicijos leido įgyvendinti daug svarbių 
projektų. 2001 metais įrengta nauja katilinė 
Švenčionėliuose, čia buvo sumontuotas 4 
MW galios biokuro katilas. Iki 2001 metų 
šiluma miesteliui buvo perkama iš AB 
„Keramika“.

2003 metais buvo rekonstruotos dvi katilinės 
Švenčionių mieste. Krosnių kuru kūrenama 
katilinė Stoties gatvėje rekonstruota 4,5 
MW galios biokuru kūrenamą katilinę. 
Mazutu kūrenta katilinė Vilniaus gatvėje 
rekonstruota į krosnių kuru kūrenamą pilnai 
automatizuotą katilinę. Bendrovė šilumos 
energijos gamybai nustojo naudoti sieringą 
mazutą. 

2006 metais Pabradėje buvo pastatyta 
nauja gamtinėmis dujomis kūrenama 
3,2 MW galios katilinė, čia įrengti 
modernūs „Viessmann“ katilai. O kitoje 
katilinėje pastatytas naujas 0,6 MW galios 
kondensacinis „Viessmann“ katilas.
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Buvo įrengtos naujos bei atnaujintos 
senos šilumos trasos, siekiant jose 
sumažinti šilumos nuostolius bei užtikrinti 
vamzdynų patikimumą. Šiuo metu iš 
visų 15,2 km ilgio šilumos trasų 14,9 km 
sudaro bekanalės.

Švenčionių rajone panaikintos 
visos grupinės boilerinės, visuose 
daugiabučiuose namuose įrengti 
automatizuoti šilumos punktai. Panaikinus 
grupines boilerines ir atsisakius karšto 
vandens ruošimo boilerių katilinėse 
bei akumuliacinių karšto vandens talpų 
sumažėjo karšto vandens nuostoliai bei 
padidėjo karšto vandens kokybė. 

UAB „Fortum Švenčionių energija“ 
investavo ir į šilumos apskaitos prietaisus 
su nuotolinio duomenų nuskaitymo 
įranga. Tai leidžia geriau kontroliuoti 
patiekiamo šilumnešio parametrus ir 
išvengiama klaidų nuskaitant šilumos 
apskaitos prietaisų rodmenis.

Buvo įdiegtos naujos buhalterinės 
apskaitos, vartotojų nupirktos šilumos 
ir karšto vandens apskaitos programos, 
įdiegtas kompiuterinis tinklas bei jo 
aptarnavimo programa. Taip pat buvo 
įdiegta elektroninė kvitų už suvartotą 
šiluminę energiją pateikimo vartotojams 
programa.

Investivijos leido pasiekti ženklių kaštų 
taupymo rezultatų. Antai lyginamosios kuro 
sąnaudos 2001 metais sudarė 102,6 kg/
MWh, dabar jos svyruoja  nuo 95 iki 97 kg/
MWh. Sumažėjo metiniai teršalų kiekiai: 
2001 metais sieros anhidrido į atmosferą 
buvo išmetama apie 100,538 tonos, 
2016 metais – tik  0,002 tonos. Vanadžio 
pentoksido 2001 metais į atmosferą buvo 
išmetama apie 397 tonos, 2016 metais – 
0,0 tonos. Išmetamų kietųjų dalelių kiekis 
sumažėjo nuo 3,793 tonos 2001 metais iki 
2,47 tonos 2016 metais. 
Šilumos nuostoliai tinkluose 2001 metais 
sudarė  25,88 proc., o  2016 metais – 10,81 
proc. Sumažėjus nuostoliams, mažiau 
suvartota kuro energijai gaminti, vadinasi, 
sumažėja aplinkos tarša ir šilumos kaina 
galutiniam vartotojui. Tai – nuoseklaus darbo 
rezultatas. 

UAB „Fortum Švenčionių energija“ 
investicijos 2017 metais   
   
• Kuro talpos įrengimas katilinėje 
   Nr.1 – 85713 eurų;
• Kuro talpų keitimas katilinėje 
   Nr.6 – 41389 eurai;
• Šilumos skaitiklių keitimas – 16634 eurai.
• Naujos šiluminės trasos tiesimas iki 
   Švenčionėlių progimnazijos – 
   117000 eurų
• Kitos investicijos – 15102 eurai.
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Nuoseklus šilumos ūkio pertvarkymas 
atsižvelgiant į besikeičiančias sąlygas, 
racionalus išteklių naudojimas ir 
kokybiškos paslaugos vartotojams – tokia 
pastarųjų metų UAB Ignalinos šilumos 
tinklų strategija ir siekiai. 

UAB Ignalinos šilumos tinklų gyvavimo 
pradžia skaičiuojama nuo 1980 metų 
sausio mėnesio. Bendrovė yra vienintelė 
centralizuotos  šilumos energijos tiekėja 
Ignalinos rajone. Iki 2017 metų buvo 
eksploatuojamos keturios katilinės: 
Ignalinos centrinė katilinė, Dūkšto miesto, 
Vidiškių  ir Linkmenų kaimų katilinės. 
Ignalinos rajono savivaldybės sprendimu 
2017 metais bendrovei perduotos dar 
keturios katilinės, esančios Kazitiškio, 
Rimšės, Ceikinių ir Mielagėnų kaimuose.

Šiuo metu įmonėje dirba 55 darbuotojai, 
jai vadovauja generalinis direktorius 
Mindaugas Lapėnas. Bendrovės
steigėjas – Ignalinos rajono savivaldybė, ji 
valdo 99,9 proc. įmonės akcijų.

Vienas esminių įvykių UAB Ignalinos 
šilumos tinklų istorijoje – 1998 metais 
įgyvendintas projektas. Tuomet iš 
Švedijos nacionalinės energetikos 
agentūros (STEM) buvo gautas beveik 
1,9 mln. eurų kreditas, o šiluma pradėta 
tiekti iš vienos Ignalinos miesto centrinės 
katilinės uždarius iki tol veikusias dvi 
katilines. Projekto metu centrinėje 
katilinėje buvo sumontuotas 7 MW 

UAB Ignalinos šilumos tinklai

Vasario 16-osios g. 41,
LT-30112 Ignalina
Tel. (8 386) 52701
Asociacijos narys nuo 2001 m. 

ASOCIACIJOS NARIAI

galios biokuro katilas su pakura ir 6 MW 
galios mazutu kūrenamas katilas. 2000 
metais Ignalinos centrinė katilinė biokurą 
naudojančių katilinių apžiūroje laimėjo 
pirmąją vietą. 
2007–2008 metais įgyvendintas projektas 
„Ekologiškai švarių technologijų diegimas 
šiluminės energijos gamybai ir dūmų valymui 
UAB Ignalinos šilumos tinklų katilinėje“.  
Projekto metu įrengtas 1,7 MW 
kondensacinis ekonomaizeris, 109 
automatizuoti šilumos punktai. Investicijos 
siekė daugiau kaip 1,43 mln. eurų, iš kurių 
daugiau kaip 868 tūkst. eurų sudarė Europos 
regioninės plėtros fondo parama.  

2009–2011 metais įgyvendintas projektas 
„Ignalinos miesto ir Vidiškių kaimo 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 
rekonstrukcija“. Jo metu  pakeista 8437 
metrai šilumos tiekimo trasų, projekto darbų 
vertė – daugiau kaip 2,37 mln. eurų. ES 
struktūrinių fondų parama šiam projektui 
sudarė daugiau kaip 1,18 mln. eurų. 

UAB Ignalinos šilumos tinklų gen. direktorius
Mindaugas Lapėnas
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Tinkamai panaudotos investicijos 
minėtiems projektams biokuro 
sunaudojimą per 2001–2016 
metus sumažino nuo 23 tūkst. 
ktm  iki 14 tūkst. ktm. O nuostoliai 
šilumos tinkluose sumažėjo nuo 
40 iki 12,6 proc.   

Vykstant intensyviems pastatų 
renovacijos darbams Ignalinos 
rajone, šilumos gamyba sumažėjo 
nuo 40200 MWh iki 24524 MWh. 
2016 metais gamybai sumažėjus 
50 proc. sumažėjo ir bendrovės 
pajamos. Nepaisant pablogėjusios 
finansinės padėties,  bendrovės 
užsakymu UAB „Ekotermija“ 
atliko galimybių studiją „Ignalinos 
miesto šilumos tinklų pervedimo 
darbui žemos temperatūros 
režimu“. Ja remdamasi įmonė 
sieks sumažinti temperatūrinį 
grafiką nuo 95–70 °C iki 65–45 °C 
ir  sutaupyti apie 200 tūkst. 
eurų per metus. Sparčiai 
vykdant pasenusių daugiabučių 
atnaujinimo darbus, šiais metais 
Ignalinos mieste  liks tik vienas 
nerenovuotas daugiabutis 
namas, todėl ir šilumos poreikis 
modernizuotuose namuose yra 
ženkliai mažesnis.
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„Už šilumą ne tik namuose, bet ir 
širdyse“ – tokiu šūkiu vedinas jau 20 metų 
darbuojasi AB Jonavos šilumos tinklų 
kolektyvas, siekdamas pusiausvyros tarp 
įmonės verslo plėtros, pavestų tikslų 
įgyvendinimo ir aplinkos išsaugojimo bei 
visuomenės poreikių patenkinimo. 
2017 metai bendrovei buvo jubiliejiniai, 
rugpjūčio 19 d. atšvęstas įmonės veiklos 
20–metis. Pagrindinė AB„Jonavos šilumos 
tinklų veiklos sritis – šilumos energijos ir 
karšto vandens tiekimas. Centralizuotai 
tiekiama šiluma aprūpinami Jonavos 
miesto, Ruklos ir Kuigalių gyvenviečių, 
Šilų kaimo šilumos vartotojai. Bendrovės 
savininkė – Jonavos rajono savivaldybė. 
Šiuo metu įmonėje dirba 83 darbuotojai, 
jai vadovauja direktorius Alfredas 
Sadzevičius, kuris už sėkmingą veiklą 
2006 metais apdovanotas Lietuvos 
energetikų garbės ženklu. 

Nuo 1998 metų bendrovė – Lietuvos 
šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) narė, 
bendrovės direktorius – šios asociacijos 
tarybos narys, vienintelis dirbantis 
taryboje nuo asociacijos įkūrimo 
jau beveik 20 metų.  Bendrovė yra 
apdovanota už stabilų įmonės darbą bei 
ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą. 
AB Jonavos šilumos tinklai, 
panaudodami savo ilgametę šilumos 
tiekimo veiklos patirtį, nuolat ruošia ir 
įgyvendina naujus šilumą taupančius 
projektus visose šilumos tiekimo 
veiklos grandyse: taiko pažangias 

AB Jonavos šilumos tinklai

Klaipėdos g. 8,
LT-55169 Jonava
Tel. (8 349) 52189
Asociacijos narys nuo 1998 m. (steigėjas)

ASOCIACIJOS NARIAI

technologijas šilumos gamybos šaltinių 
ir perdavimo trasų charakteristikoms 
pagerinti, rekonstruoja ir modernizuoja 
vartotojų šilumos punktus, panaudodama 
naujausius ir ekonomiškiausius šilumą 
vartojančius įrenginius. Siekiant geresnio 
šilumos vartotojų aptarnavimo, kuriamos 
elektroninės, taupančios vartotojų laiką ir 
naujus jų poreikius atitinkančios paslaugos, 
plečiamos paslaugų apmokėjimo 
pasirinkimo galimybės. 

Siekiant didesnio veiklos efektyvumo, 
vadovaujamasi bendrais veiklos valdymo, 
atsakomybių pasidalijimo, kontrolės 
principais, aktyviai domimasi giminingų 
įmonių gerąja vidaus praktika. 

Tarp svarbiausių pasiekimų – nuo 30 proc. 
iki 17,9 proc. sumažinti nuostoliai šilumos 
perdavimo tinkluose, investicijos į biokuro 
įrenginius, kurių dėka ne tik sumažinta taršą 
mieste, bet ir atverti vartai „žaliajai“ energijai, 
kuri sudaro beveik 75 proc. per metus 
pagaminamo šilumos kiekio. 

AB Jonavos šilumos tinklų direktorius
Alfredas Sadzevičius
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Naujo medienos kurą naudojančio katilo 
statybos Girelės katilinėje pradžia – ne tik 
reikšmingiausias pastarųjų penkerių metų 
įvykis, bet ir reikšmingiausias įvykis per visą 
bendrovės veiklos dvidešimtmetį. 2012 
metų spalio 5 d. katilinėje, įsikūrusioje 
pramoninėje Jonavos miesto dalyje, toje 
vietoje, kur dabar stovi naujas modernus 
10 MW galios vandens šildymo katilas, 
kūrenamas biokuru, įmūryta simbolinė 
kapsulė su laišku ateinančioms kartoms. 
„Tikime, kad ši mūsų investicija svarbi ne tik 
XXI amžiuje gyvenančiai kartai. Esame tikri, 
jog šiandien, įgyvendindami naują projektą, 
mes puoselėjame senas biologiškai švaraus, 
kieto kuro kūrenimo tradicijas. Mums rūpi, 
kokiu oru kvėpuos ateinančios kartos. Ir 
jeigu šiandien Jūs galite mėgautis žalia 
ir švaria Lietuva, vadinasi, mūsų darbai 
ir pastangos nenuėjo perniek“, – rašoma 
laiške. 

Šis projektas – didžiausias bendrovės 
istorijoje tiek savo sudėtingumu, tiek verte. 
Į projektą investuota 3,1 mln. eurų, iš kurių 
1,2 mln. eurų –  ES Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos finansinė parama. 
Pastačius pirmąjį biokuro katilą, darbas tik 
pradėtas. 2013 metų pabaigoje po Girelės 
katilinės stogu „įsikūrė“ dar du biokuro 
katilai, kurių kiekvieno galia – po 5 MW. 
Šie katilai buvo suprojektuoti darbui su 
jau esamu kondensaciniu ekonomaizeriu 
išeinančių dūmų šilumai išnaudoti. 
Katilų statyba finansuota Klimato kaitos 
specialiosios programos lėšomis. Biokuro 
katilų statybos projektams įgyvendinti iš 
minėtos programos skirta beveik 0,9 mln. 
eurų subsidija. 

Sėkmingai įmonėje įgyvendinama ir 
kita šilumos ūkio strategijos kryptis – 
susidėvėjusių šilumos perdavimo trasų 
atnaujinimas. Per laikotarpį nuo 2012 
metų įgyvendinti du šilumos perdavimo 
trasų renovacijos projektai, finansuoti 
ES struktūrinių fondų lėšomis. Pakeista 
2,9 km susidėvėjusių šilumos perdavimo 
trasų Jonavos mieste. Trasų renovavimo 
projektams iš ES struktūrinės paramos 
gauta 0,7 mln. eurų. 

Per paskutinius penkerius metus į Jonavos 
rajono šilumos ūkį investuota 7,8 mln. 
eurų. Iš jų 5,7 mln. eurų investuota šilumos 
generavimo šaltinių rekonstravimui. Girelės 
katilinėje įrengti trys 20 MW bendros 
galios vandens šildymo katilai, naudojantys 
biokurą, sumontuotas 5 MW galios 
kondensacinis ekonomaizeris, pritaikytas 
darbui su trimis katilais, taip pat įrengti kuro 
saugojimo ir transportavimo įrenginiai, 
kiti statiniai. Buvo rekonstruota ir Kuigalių 
katilinė, įrengiant naujus biokuro įrenginius, 
naudojančius medienos granules. Šiems 
projektams buvo skirta 2,1 mln. eurų ES ir 
kitų fondų parama. 

Taip pat 1,8 mln. eurų išleista šilumos 
perdavimo trasų renovavimui. Renovacijos 
metu seni susidėvėję centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklai keičiami į naujus vamzdynus 
su standartus atitinkančia šilumos izoliacija, 
paklojant juos bekanaliniu būdu. Per 
penkerius metus rangos ir ūkio būdu 
pakeista 6,8 km įvairaus skersmens šilumos 
perdavimo trasų. Trasų renovacijai išleista 
1,1 mln. eurų nuosavų bendrovės lėšų, o 
0,7 mln. eurų gautų iš ES struktūrinių fondų. 
Šilumos punktų atnaujinimui namuose 
skirta 0,3 mln. eurų. Bendrovės lėšomis 
37–niuose daugiabučiuose gyvenamuose 
namuose Jonavoje įrengti automatizuoti 
šilumos punktai. 

Didele dalimi prie sėkmingos bendrovės 
veiklos prisideda kvalifikuotas bei 
didelę darbo patirtį turintis personalas, 
užtikrinantis stabilų ir kokybišką paslaugų 
teikimą vartotojams. Praktika ir įgyta patirtis 
šilumos ūkyje yra pagrindiniai sėkmės 
veiksniai.
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UAB „Kaišiadorių šiluma“ sėkmingai 
įgyvendina bendrą šalies strategiją – 
būti kuo mažiau priklausomiems nuo 
iškastinio kuro ir kuo daugiau šilumos 
gamybai naudoti vietinį biokurą. 
Pagrindinė UAB „Kaišiadorių šiluma“ 
ūkinė veikla – garo ir karšto vandens 
gamyba bei tiekimas. 

Šiuo metu bendrovės pagaminta 
šilumos energija tiekiama Kaišiadorių ir 
Žiežmarių miestų, Rumšiškių, Stasiūnų, 
Mūro Strėvininkų ir Pakertų gyvenviečių 
vartotojams bei Gudienos mokyklai – 
darželiui „Rugelis“. Įmonė prižiūri 18 
katilinių, kurių bendra galia siekia 
43,91 MW. UAB  „Kaišiadorių šiluma“ 
Kaišiadorių rajone šilumos energija 
aprūpina 3112 vartotojų.

Bendrovė 2016 metais paminėjo savo 
veiklos 40–metį. Pagrindinis įmonės 
akcininkas yra Kaišiadorių rajono 
savivaldybė, ji valdo 99,9 proc. akcijų. 
Šiuo metu įmonėje dirba 52 žmonės, 
bendrovei vadovauja Gintautas 
Paulauskas.

Žvelgiant į įmonės reikšmingiausius 
projektus, vienas svarbesnių įgyvendintas 
2006 metais, kuomet buvo baigti 
Kaišiadorių miesto katilinės katilo DKVR 
10–13 pervedimo į vandens šildymo 
režimą darbai. Bendras šiluminis katilo 
su nauju degikliu našumas – 7 MW. Tai 
trečias – paskutinis – DKVR tipo katilas 

UAB „Kaišiadorių šiluma“

J. Basanavičiaus g. 42,
LT-56135 Kaišiadorys
Tel. (8 346) 51139
Asociacijos narys nuo 2001 m.

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB „Kaišiadorių šiluma“ direktorius
Gintautas Paulauskas

miesto katilinėje, permontuotas darbui iš 
garo gamybos į ekonomiškesnį vandens 
šildymo režimą. 

2008 metų rugpjūčio 1 dieną Kaišiadorių 
miesto katilinėje buvo įrengta 5 MW 
galios biokuro katilinė, kurioje šilumos 
energija gaminama kūrenant smulkintą 
medieną. Esamos katilinės teritorijoje 
įrengtas priestatas, biokuro sandėlis, kuro 
padavimo sistema, naujas kaminas ir biokuru 
kūrenamas vandens šildymo katilas. Šilumos 
gamybai naudojant vietos kurą, kuris viso 
naudojamo kuro balanse sudaro apie 50 
proc., bendrovė tapo ne taip smarkiai 
priklausoma nuo importuojamo iškastinio 
kuro.

Demontavus perteklinę gamtinėmis dujomis 
kūrenamą gaminamos šiluminės energijos 
įrangą, vietoje jos Kaišiadorių miesto 
katilinėje 2014 metais pradėtas eksploatuoti 
antras 5 MW galios biokuru – smulkinta 
mediena kūrenamas vandens šildymo 
katilas su 1,14 MW galios kondensaciniu 
ekonomaizeriu. Tai leido jau 2015–2016 metų 
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šildymo sezono laikotarpiu Kaišiadorių 
miesto katilinėje 100 proc. visą būtiną 
šiluminės energijos kiekį pagaminti 
panaudojus tik smulkintą medieną, tam 
visiškai nenaudojant gamtinių dujų ir taip 
sumažinant  bendrovės centralizuotai 
tiekiamos vartotojams šilumos bei karšto 
vandens kainas. Projektas įvykdytas gavus 
dalinį finansavimą (40 proc.) iš Lietuvos 
aplinkos apsaugos investicinio fondo 
(LAAIF). Projekto „Biokuru kūrenamo 
vandens šildymo katilo įrengimas 
Kaišiadorių miesto katilinėje“ vertė –  
daugiau nei 1,897 mln. eurų.

UAB „Kaišiadorių šiluma“ eksploatuojamų 
tinklų ilgis siekia 16,6 km. Įmonė 
šilumos perdavimo tinklus tvarkė 
pirmiausia decentralizuodama grupinius 
šilumokaičius, keitė ir toliau keičia 
susidėvėjusius vamzdynus naujais. 

Todėl 2014 metais įgyvendinant projektą 
„Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas 
ir plėtra Kaišiadorių mieste“ UAB 
„Kaišiadorių šiluma“ modernizavo 2148 
m ilgio senų, turinčių didžiausią trūkimų 
tikimybę ir lemiančių didelius šilumos 
nuostolius, nepatikimų šilumos tiekimo 

tinklų. Optimizuojant tinklus, sumontuota 
246 metrai 100 mm skersmens naujų 
šilumos tinklų, atjungiant 746 metrus 
250 mm skersmens šilumos tiekimo 
trasą. Modernizavus magistralinius ir 
skirstomuosius (kvartalinius) šilumos 
tinklus, vietoje senų susidėvėjusių 
vamzdynų sumontuoti nauji poliuretanu 
pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai. 

Projekto vertė – daugiau nei 581 tūkst. 
eurų, iš ES Europos regioninės plėtros 
fondo projektui buvo skirta kiek daugiau 
nei 290 tūkst. eurų, likusią reikiamą sumą 
investavo UAB „Kaišiadorių šiluma“.

2017–2019 metais,  panaudojant ES 
investicinių fondų lėšas per VšĮ Lietuvos 
verslo paramos agentūrą (LVPA), 
numatoma rekonstruoti 4723,65 m šilumos 
tinklų. Projekto „Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių 
mieste“ įgyvendinimui planuojama 
investuoti daugiau kaip 1,637 mln. eurų. 
Iš ES fondų bus gauta 818,85 tūkst. eurų. 
Įgyvendinus šį projektą, planuojamas 
šilumos nuostolių šilumos tiekimo tinkluose 
sumažėjimas iki 50,3 proc. 
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AB „Kauno energija“ šiuo metu yra 
antra pagal dydį Lietuvoje šilumos 
tiekimo įmonė. Bendrovė gamina ir 
tiekia vartotojams šilumą bei karštą 
vandenį Kauno mieste, Kauno rajone 
ir Jurbarke. Bendrovė taip pat prižiūri 
ir inžinerinius statinius (kolektorius – 
tunelius), eksploatuoja šilumos gamybos 
įrenginius.

Apie įmonę 

Kartu su savo dukterinėmis bendrovėmis 
AB „Kauno energija“ sudaro įmonių 
grupę, kuriai priklauso pati AB „Kauno 
energija“ (patronuojanti bendrovė) ir 
dukterinės bendrovės: UAB „Kauno 
energija NT“ ir UAB „Petrašiūnų katilinė“. 
Taip pat, iki 2018 metų kovo 1 d. AB 
„Kauno energija“ turėjo Jurbarko šilumos 
tinklų filialą, kuris nuo minėtos datos 
buvo integruotas į bendrovės struktūrą.

Bendrovė užima didžiąją dalį šilumos 
gamybos ir tiekimo rinkos Kauno 
mieste ir rajone bei Jurbarke. Grupės 
gamybinius pajėgumus sudaro 
Petrašiūnų elektrinė, keturios katilinės 
Kauno integruotame tinkle, septynios 
regioninės katilinės Kauno rajone, viena 
katilinė Jurbarke. Taip pat 13 izoliuoto 
tinklo ir 28 vietinės (buitinės) dujofikuotos 
katilinės Kaune bei 8 Sargėnų 
mikrorajono vandens šildymo katilinės. 
Bendras grupės šiluminis galingumas 
sudaro apie 587 MW, o bendras visos 

AB „Kauno energija“

grupės energijos gamybos pajėgumas yra 
apie 596 MW, iš jų 39 MW – kondensacinių 
ekonomaizerių.

Bendrovei priklausančiuose gamybos 
šaltiniuose per metus pagaminama 
apie 40 proc. visos šilumos, tiekiamos 
vartotojams. Trūkstamas šilumos kiekis 
teisės aktų nustatyta tvarka nuperkamas iš 
nepriklausomų šilumos gamintojų. Jurbarke 
bendrovė pagamina 100 proc. visos 
centralizuotai tiekiamos šilumos.

Šiuo metu bendrovėje, įskaitant ir Jurbarke 
dirbančius bendrovės darbuotojus, iš 
viso dirba 463 žmonės. Įmonei vadovauja 
generalinis direktorius  dr. Rimantas Bakas. 

AB „Kauno energija“ istorija prasidėjo 1963 
metais, kai Kaune, Petrašiūnų elektrinėje 
veikusio šiluminių tinklų cecho pagrindu 
buvo įsteigta Kauno šiluminių tinklų įmonė. 
2018–aisiais bendrovė minės savo veiklos 
55–metį.

Raudondvario pl. 84,
LT-47179 Kaunas
Tel. (8 37) 305650
Asociacijos narys nuo 1998 m. (steigėjas)

AB „Kauno energija“ gen. direktorius
dr. Rimantas Bakas

ASOCIACIJOS NARIAI
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Įmonės įkūrimo metu šilumos poreikis 
Kaune buvo apie 430 GWh per metus. 
Augant miestui, plečiantis pramonei, 
šilumos bei elektros poreikis didėjo ir 
Petrašiūnų elektrinė jau nebegalėjo jo 
patenkinti. Todėl 1971 metais buvo pradėta 
statyti 160 MW galios Kauno termofikacijos 
elektrinė. Ji tapo pagrindiniu šilumos ir 
elektros gamybos šaltiniu Kauno miestui. 
Pradėjus eksploatuoti termofikacijos 
elektrinę, Petrašiūnų elektrinė pamažu 
prarado savo, kaip pagrindinio elektros ir 
šilumos gamybos šaltinio, reikšmę.

Maksimalus energijos poreikis Kaune buvo 
pasiektas po 24 įmonės gyvavimo metų – 
1987–aisiais. Tuo metu buvo suvartojama 
apie 4815 GWh šilumos. Šiam poreikiui 
patenkinti po miestu buvo nutiesta 
daugiau, nei 406 km įvairaus skersmens 
(net iki 900 mm) vamzdynų.

Vėliau, pradėjus trauktis pramonei, 
energijos ištekliams pradėjus brangti, 
šilumos vartojimas pradėjo mažėti ir šiuo 
metu sudaro tik apie trečdalį buvusio 
maksimalaus poreikio. 

Organizaciniai pokyčiai

Per savo gyvavimo metus AB „Kauno 
energija“ patyrė daug organizacinių 
pokyčių. 1994–1995 metais prie Kauno 
šilumos tinklų prijungti Šakių šilumos tinklai 
ir Jurbarko šilumos tinklai. 

1995 metais įkurta savivaldybės 
energetikos įmonė. 1997 metais ji 
reorganizuota į specialiosios paskirties 
akcinę bendrovę „Kauno energetika“. 
Tais pačiais metais, reorganizavus 
specialiosios paskirties akcinę bendrovę 
„Lietuvos energija“, jos filialų – Kauno 
elektrinės ir Kauno šilumos tinklų – 
pagrindu buvo įsteigta specialiosios 
paskirties akcinė bendrovė „Kauno 
energija“. 

Plėtojant veiklą, 1997 metais įsteigtas 
filialas „Naujasodžio energija“, kurio veikla – 
durpių gavyba, centralizuotam šilumos 
tiekimui skirtų vamzdžių izoliavimas 
poliuretanu, vamzdynų ir šilumos mazgų 
montavimas bei remontavimas, poilsio 
namų veikla.
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1998 metais prie bendrovės prijungta 
Kauno miesto savivaldybės specialios 
paskirties akcinė bendrovė „Kauno 
energetika“, kuri tapo bendrovės „Kauno 
energija“ filialu. Tais pačias metais 
nuo Kauno šilumos tinklų filialo atskirti 
Jurbarko šilumos tinklai ir Šakių šilumos 
tinklai, suteikiant jiems bendrovės filialų 
įgaliojimus.
 
1998 metų gruodžio 28 d. bendrovė tapo 
Vertybinių popierių biržos dalyve. Jos 
akcijos buvo įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ 
Papildomąjį prekybos sąrašą. Bendrovė 
tapo viena iš dviejų Kauno įmonių, kurių 
akcijos kotiruojamos Vertybinių popierių 
biržoje.

2000 metų rugpjūčio 8 d. „Kauno 
energijos“ specialios paskirties bendrovės 
statusas pakeistas į akcinės bendrovės 
statusą – buvo įregistruota dabartinė AB 
„Kauno energija“.

Po metų nuo bendrovės atskirtas 
filialas Šakių šilumos tinklai, kuris tapo 
savarankiška uždarąja akcine bendrove. 

2003 metais akcininkų sprendimu Rusijos 
dujų gigantui „Gazprom“ buvo parduota 
AB „Kauno energija“ priklausiusi Kauno 
termofikacijos elektrinė. Su naujaisiais 
elektrinės savininkais buvo pasirašyta 15 
metų šilumos prekybos sutartis.

2004 metais bendrovėje atlikta veiklos ir 
darbo vietų optimizavimo studija pagerino 
įmonės veiklos organizavimą. Vietoj 
filialų Kauno šilumos tinklai ir „Kauno 
energijos“ paslaugos, išskyrus Jurbarko 
šilumos tinklus, įsteigti departamentai, 
restruktūrizuoti kiti bendrovės padaliniai, 
atskirti su šilumos gamyba bei tiekimu 
nesusiję procesai.

2005 metų balandį UAB „Naujasodžio 
energijos paslaugos“ ir jos veikloje 
naudojamą turtą įsigijo Vokietijos durpių 
gavybos įmonės „Klassman–Deilmann“ 
bei Lietuvos bendrovės „City Plaza“ 
konsorciumas. 

2006 metais AB „Kauno energija”, siekdama 
pagerinti paslaugų kokybę, įsteigė 
dukterinę įmonę UAB „Pastatų priežiūros 
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paslaugos”, vykdžiusią pastatų šilumos 
tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių, vidaus 
inžinerinių tinklų bei sistemų, statybinių 
konstrukcijų eksploataciją bei priežiūrą. 
2012 metais, vykdant pasikeitusias teisės 
aktų nuostatas, buvo nutarta šią dukterinę 
bendrovę reorganizuoti atskiriant nuo 
AB „Kauno energija“. Vėliau bendrovė 
likviduota, jos pagrindu įkurta dukterinė 
bendrovė „Kauno energija NT“, vykdanti 
turto valdymo veiklą.

2016 metais AB „Kauno energija“ iš UAB 
„E energija“ įsigijo 100 proc. jos valdytos 
dukterinės UAB „Petrašiūnų katilinė“ 
akcijų. Tai buvo pirmas atvejis Lietuvos 
istorijoje, kai šilumos tiekimo įmonė įsigijo 
nepriklausomą šilumos gamintoją. UAB 
„Petrašiūnų katilinė“ valdo 19,2 MW galios 
biokuro katilinę, esančią Kauno R. Kalantos 
gatvėje.

Reikšmingiausi įvykiai

Reikšmingiausiu įmonės įvykiu per 
pastaruosius penkerius metus galima 
drąsiai įvardyti šilumos pirkimo iš Kauno 
termofikacijos elektrinės sutarties 
nutraukimą ir įmonės sugrįžimą į šilumos 
gamybos verslą. Nes pardavus Kauno 
termofikacinę elektrinę AB „Kauno 
energija“ šilumos beveik negamino. Nuo 
2003 iki 2012 metų bendrovė nuosavuose 
šaltiniuose pagamindavo tik apie 5 proc. 
visos mieste suvartojamos šilumos.

2012 metais, nutraukus sutartį, bendrovė 
gavo galimybę vystyti nuosavus šilumos 
gamybos šaltinius. Per penkerius 
pastaruosius metus bendrovė nuosavuose 
šilumos gamybos šaltiniuose pastatė 6 
biokuru kūrenamus vandens šildymo 
katilus miesto integruotame tinkle 
(Petrašiūnų elektrinėje, „Inkaro“ ir „Šilko“ 
katilinėse), kurių bendra galia – 72 MW, 
2 biokuru kūrenamus vandens šildymo 
katilus Noreikiškėse ir Ežerėlyje (bendra 
galia – 8,5 MW). 
Taip pat buvo įrengtas biokuru kūrenamas 
vandens šildymo katilas Jurbarke (galia – 
5 MW), du aukšto našumo gamtinėmis 

dujomis kūrenami katilai miesto 
integruotame tinkle („Šilko“ katilinėje), 
kurių bendra galia – 33 MW. Dar buvo 
įrengtas aukšto našumo gamtinėmis 
dujomis kūrenamas vandens šildymo 
katilas „Pergalės“ katilinėje bei du aukšto 
našumo gamtinėmis dujomis arba skystu 
kūru kūrenami vandens šildymo katilai 
miesto integruotame tinkle (Petrašiūnų 
elektrinėje ir „Pergalės“ katilinėje). Šie 
katilai atitinka naujus Europos parlamento 
ir tarybos direktyvos (ES) 2015/2193 
reikalavimus dėl tam tikrų teršalų, 
išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą 
deginančių įrenginių, kiekio apribojimo, 
kurie įsigalios nuo 2020 metų. Gamtinių 
dujų deginimo atveju azoto oksidų 
koncentracija neviršys 80 mg/m3. Bendra 
katilų galia – 36,2 MW.

Pastačiusi šiuos šilumos gamybos 
įrenginius, AB „Kauno energija“ tapo 
daugiausiai šilumos pagaminančia 
bendrove Kaune. Tai, kad įmonė grįžo į 
šilumos gamybos verslą ir tai, kad tapo 
daugiausiai šilumos pagaminančia 
bendrove Kaune, galima laikyti ir 
reikšmingiausiu įvykiu per pastarąjį 
įmonės veiklos dvidešimtmetį.

Investicijos ir ES paramos 
panaudojimas

Vien per 2016 metus pagal investicijų 
planą į bendrovės turtą buvo numatyta 
investuoti 44,54 mln. eurų. Už šias lėšas 
buvo įrengtas 15 MW galios dujinis katilas 
su 1,5 MW kondensaciniu ekonomaizeriu 
„Šilko“ katilinėje, taip pat – 5 MW galios 
biokuro katilas Jurbarko katilinėje. Ši 
AB ,,Kauno energija“ investicija leido 
iki 40 proc. sumažinti gamtinių dujų 
sunaudojimą bei realizuotos šilumos 
savikainą nuo 7,72 ct už 1 kWh iki 4,87 ct 
už 1 kWh. 2016 metais tai buvo vienintelis 
naujas biokuro katilas, pastatytas 
Lietuvoje.

Dar vienas projektas –įrengiami keturi 
dujiniai katilai, kurių kiekvieno galia 
siekia 15 MW, su 1,5 MW kondensaciniais 
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ekonomaizeriais „Pergalės“ katilinėje. 
Projektas įgyvendinamas 2017–2018 
metais.

Per 2017–2018 metus bendrovė yra 
numačiusi rekonstruoti net 6,7 km įvairaus 
skersmens (iki 900 mm) šilumos tiekimo 
magistralinių vamzdynų Kaune. Jiems 
atnaujinti skirta apie 5,8 mln. eurų ES 
struktūrinės paramos. Bendra projektų 
vertė sudarys 11,7 mln. eurų.

AB „Kauno energija“ investuoja ir į naujų 
vartotojų prijungimą prie centralizuotai 
tiekiamos šilumos tinklų. 2016 metais 
prie bendrovės eksploatuojamo šilumos 
tiekimo tinklo prijungta 19 naujų objektų, 
kurių bendra instaliuota šiluminė vartojimo 
galia sudaro 12,19 MW. Didžiausi 2016 
metais prisijungę vartotojai yra prekybos 
ir pramogų centras „Mega“, rekonstruota 
Kauno autobusų stotis bei gyvenamosios 
ir komercinės patalpos Kauno Savanorių 
prospekte. Vien tik šių objektų vartojamoji 
galia sudaro daugiau nei 6,33 MW.

Investicijos į naujausias technologijas 
(šilumos gamybos šaltinių rekonstravimą 
įrengiant naujus biokuro katilus, 
ekonomaizerius, izoliuoto ir integruoto 
tinklo katilinių automatizavimą, elektroninių 
paslaugų sistemą, nuotolinio šilumos 
apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo 
ir perdavimo sistemą, klientų aptarnavimą 
„vieno langelio“ principu bei kt.), padeda 
bendrovei mažinti parduodamos 
šilumos kainą. Šilumos tiekimo tinklų 
rekonstravimas mažina šilumos tiekimo 

nuostolius. Investicijos padeda bendrovei 
prisitaikyti prie rinkos pokyčių bei būti 
pažangia šilumos ir karšto vandens tiekimo, 
šilumos gamybos šaltinių priežiūros 
bendrove Kauno ir Jurbarko miestuose bei 
Kauno rajone.

Įžvalgos ateities perspektyvai

Grupės ir bendrovės investicijų programos 
tikslai – tolesnis šilumos gamybos apimčių 
bei efektyvumo didinimas, šilumos 
pardavimo rinkos didinimas, didinant 
biokuro panaudojimą šilumos gamybai, 
šilumos perdavimo ir paskirstymo 
vystymas, didinat saugumą ir patikimumą, 
plečiant inžinierinių sistemų priežiūros 
paslaugas bei toliau gerinant šilumos 
vartotojų aptarnavimo paslaugų kokybę.

Bendrovės pagrindiniai investiciniai 
tikslai 2017–2020 metais – atsinaujinančių 
energijos išteklių panaudojimas, 
šilumos gamybos ir tiekimo vartotojams 
patikimumo didinimas, numatomas ES 
struktūrinės paramos gavimas pagal 
2014–2020 metų ES fondų investicijų 
veiksmų programos 4 prioritetą „Energijos 
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių 
energijos gamybos ir naudojimo 
skatinimas“.

Įgyvendinant investicijų programą, 
numatoma toliau vykdyti bendrovei 
priklausančių katilinių modernizavimą, 
automatizuojant gamybos procesą, 
montuojant kondensacinius 
ekonomaizerius, šilumos tiekimo tinklų 
rekonstravimą, taip pat keisti pasenusius 
šilumos apskaitos prietaisus naujais. Verta 
pažymėti, kad šių priemonių įdiegimas 
leis mažinti šilumos perdavimo nuostolius, 
optimizuoti šilumos tiekimą vartotojams 
bei užtikrins šilumos tiekimo patikimumą.

2018 metais AB „Kauno energija“ ir dar 
9 Europos įmonės bei mokslo įstaigos su 
Inovacijų ir tinklų programų vykdomąja 
įstaiga (INEA), administruojančia ES 
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
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sričių infrastruktūros ir mokslinių tyrimų 
programas, pasirašė finansavimo sutartį, 
pagal kurią bendrovei bus suteikta 
finansinė parama dalyvauti tarptautiniame 
mokslo tiriamajame projekte „Lanksti 
kombinuota elektros, šilumos ir transporto 
degalų gamyba iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių“ (FLEXCHX). Projektu siekiama 

sukurti būdus vasarą iš biomasės gaminti 
tarpinius skystus produktus (FT-WAX) 
automobilių degalų gamybai, panaudojant 
perteklinę saulės energiją, o žiemą gaminti 
šilumą ir elektrą. AB „Kauno energija“ 
projekte dalyvaus kaip projekto gamybinė 
bazė, kurioje bus pradėti gaminti šie nauji 
produktai.

Bendrovės generalinis direktorius 
dr. Rimantas Bakas

Technikos mokslų daktaras Rimantas Bakas 
AB „Kauno energija“ vadovauja nuo 2008 
metų lapkričio 24 d.

Dr. Rimantas Bakas yra Lietuvos šiluminės 
technikos inžinierių asociacijos narys, Lietuvos 
šilumos tiekėjų asociacijos tarybos narys, Lietuvos 
energetikos instituto Mokslinės tarybos narys, 
Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo 
energetikos katedros magistrų kvalifikacinės komisijos pirmininkas, Pasaulio energetikos 
tarybos Lietuvos komiteto patvirtintas PET Lietuvos komiteto energetikos ekspertas. Nuo 
2011 metų gegužės 3 d. iki 2012 metų sausio 2 d. ir nuo 2012 metų rugsėjo 28 d. iki 2015 
metų birželio 1 d. – bendrovės „Kauno energija“ valdybos narys.

Rimantas Bakas apdovanotas padėkos raštais: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (2007 
m.), Lietuvos elektros energetikos asociacijos (2008 m.), Pasaulio energetikos tarybos 
Lietuvos komiteto (2010 m.) Lietuvos Respublikos Energetikos ministro (2013 m.), Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmininko (2013 m.), Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto 
(2013 m.), Kauno miesto savivaldos 600 metų jubiliejaus atminimo medaliu (2008 m.), 
Lietuvos energetikų garbės ženklu (2011 m.), Kauno miesto burmistro Jono Vileišio 
pasidabruotu medaliu už nuopelnus vystant miesto energetikos ūkį (2015 m.). 2016 metais 
vadovas apdovanotas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkos raštu bei Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos prezidiumo nominuotas profesijos riterio sertifikatu.

Anot Rimanto Bako, pagrindinė kiekvieno vadovo funkcija – užtikrinti, kad organizacija 
tinkamai siektų užsibrėžtų tikslų. Vykdydamas šią funkciją, Rimantas Bakas nuolat kontroliuoja 
iškeltų užduočių vykdymo kokybę, formuluoja naujas užduotis, formuoja personalo politiką, 
inicijuoja naujus šilumos gamybos šaltinių ar tiekimo tinklų modernizavimo projektus bei 
kontroliuoja jų vykdymą, nuolat dalyvauja formuojant miesto šilumos ūkio politiką.

Kaip mokslo srities žmogus, Rimantas Bakas periodiškai dalyvauja ir inicijuoja, kad 
bendrovės darbuotojai rengtų paraiškas dalyvauti moksliniuose tyrimuose, mokslinėse 
konferencijose bei seminaruose, kuriuose diskutuojama ir dalijamasi patirtimi apie šalies bei 
užsienio šalių šilumos ūkių tendencijas. Taip pat įmonės vadovo iniciatyva teikiami pasiūlymai 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai bei kitoms institucijos, kaip tobulinti 
šilumos ūkio teisinį reguliavimą, kad būtų dar labiau mažinama šilumos kaina vartotojams.



38

Tinkamai nukreiptos investicijos į šilumos 
gamybos efektyvumo didinimą, inovacijas 
bei šilumos tinklų rekonstrukciją leido AB 
„Klaipėdos energija“ pastaraisiais metais 
pasiekti bene svarbiausią tikslą – ženkliai 
sumažinti centralizuotai tiekiamo šildymo 
kainą vartotojams. 

AB „Klaipėdos energija“ yra didžiausia 
šilumos energijos tiekimo įmonė Vakarų 
Lietuvoje ir viena didžiausių Lietuvoje, 
savo veiklą pradėjusi 1929 metais ir 
gaminusi elektros energiją anglimis 
kūrenamoje elektrinėje. 1959 metais, 
rekonstravus turbinas iš kondensacinių į 
termofikacines, elektrinė buvo pritaikyta 
be elektros energijos gaminti bei tiekti į 
centralizuotą tinklą ir šilumos energiją. 
Plečiantis Klaipėdos miestui ir augant 
šilumos poreikiui iki šių dienų buvo 
nutiesta 231 km šilumos trasų, pastatytos 
dvi rajoninės katilinės. Šilumos energiją 
į Klaipėdos miesto integruotą tinklą 
šiuo metu tiekia Klaipėdos elektrinė, 
Klaipėdos ir Lypkių rajoninės katilinės. Į 
Paupių gyvenamą rajoną šiluma tiekiama 
iš Paupių katilinės, į atskirus gyvenamus 
namus šilumą tiekia 27 vietinės katilinės, 
į Gargždų miesto integruotą tinklą – 
Gargždų šilumos tinklų (AB „Klaipėdos 
energija“ padalinio) keturios rajoninės 
katilinės. 

Bendrovei priklausančiose katilinėse 
sumontuotų 108 katilų ir 5 dūmų 
kondensacinių ekonomaizerių bendra 

AB „Klaipėdos energija“

šilumos generavimo galia siekia 670 MW. 
Be AB „Klaipėdos energija“ katilinių šilumos 
energiją į Klaipėdos miesto integruotą 
tinklą taip pat tiekia nepriklausomi šilumos 
gamintojai: UAB „Fortum Klaipėda“, UAB 
„Pramonės energija“, UAB „Geoterma“, 
UAB „Klaipėdos mediena“, UAB „Miesto 
energija“, AB Klaipėdos baldai“, UAB „Home 
group“. Šių tiekėjų bendrai tiekiama šilumos 
energijos galia siekia 105 MW. 
2013–2017 metais nepriklausomų šilumos 
gamintojų, šilumos energijos gamybai 
naudojančių atsinaujinančius energijos 
išteklius (biokurą, geoterminę energija) 
ir komunalines bei pramonines atliekas, 
patiektos į tinklą energijos dalis padidėjo 
nuo 50,1 proc. iki 65,1 proc. visos patiektos 
energijos.

Šiuo metu AB „Klaipėdos energija“ 
pagrindinis akcijų paketas (75,45 proc.) 
priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei. 
UAB „Fortum Heat Lietuva“ valdo 19,47 proc. 
akcijų, kiti akcininkai – 5,08 proc. akcijų. Šiuo 

Danės g. 8,  
LT-92109 Klaipėda                   
Tel. (8 46) 41 08 50
Asociacijos narys nuo 1998 m. (steigėjas)

AB „Klaipėdos energija“ gen. direktorius 
Antanas Katinas

ASOCIACIJOS NARIAI
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metu bendrovėje dirba 350 darbuotojų, 
kolektyvui nuo 2017 metų vadovauja 
generalinis direktorius Antanas Katinas. 

Reikšmingiausiu įvykiu 2013–2017 metais 
bendrovėje buvo šilumos gamybai 
naudojamo iškastinio kuro (gamtinių 
dujų, mazuto) diversifikacija, kuomet dalis 
šilumos buvo numatyta gaminti naudojant 
biokurą. Tai buvo padaryta Klaipėdos 
rajoninėje katilinėje 2014 metų pabaigoje 
pradėjus eksploatuoti du biokuro vandens 
šildymo katilus, kurių kiekvieno galia siekė 
8 MW. Čia taip pat buvo įrengtas ir 3,8 MW 
galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris. 
2015 metais Gargždų katilinėje Nr.4 

buvo sumontuotas 2 MW galios biokuru 
kūrenamas vandens šildymo katilas su 
0,5 MW galios dūmų kondensaciniu 
ekonomaizeriu. 

Į šių projektų įgyvendinimą, kartu įrengiant 
uždarus kuro sandėlius, dūmų valymo ir 
šalinimo sistemas bei technologinę įrangą, 
bendrovė investavo atitinkamai 4,971 mln. 
eurų ir 1,164 mln. eurų, iš kurių ES fondų 
lėšos Klaipėdoje įgyvendintame projekte 
sudarė 1,738 mln. eurų, o Gargžduose – 
0,506 mln. eurų. 

Pradėjus šilumos gamybai naudoti 
biokurą, gamtinių dujų dalis nuo 2013 
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iki 2016 metų visoje kuro struktūroje 
sumažėjo nuo 96,8 proc. iki 64,7 proc. 
Dėl ženkliai efektyvesnio biokuro katilų ir 
kondensacinių ekonomaizerių, palyginti su 
gamtines dujas deginančiais katilais, darbo 
AB „Klaipėdos energija“ sąlyginio kuro 
sąnaudos naftos ekvivalentu 1 MWh 

šilumos energijos pagaminti sumažėjo 
8,1 proc. – nuo 95,5 iki 87,7 kg n.e./MWh. 
Lyginamųjų kuro sąnaudų mažėjimą 
taip pat įtakojo 2014–2015 metais 
įgyvendinti investiciniai projektai, kurių 
metu esamiems dujiniams vandens 
šildymo katilams buvo pastatyti dūmų 
kondensaciniai ekonomaizeriai: Klaipėdos 
rajoninėje katilinėje 8 MW galios, o 
Gargždų katilinėje Nr.4 – 1 MW galios. Be 
būtinos technologinės įrangos šių dūmų 
kondensacinių ekonomaizerių darbui, 
Klaipėdos rajoninėje katilinėje dar buvo 
papildomai pastatytas atskiras 35 metrų 
aukščio korozijai atsparus kaminas.

Įvertindama ES keliamus vis griežtesnius 
reikalavimus aplinkos apsaugai ir teršalų 
išmetimui į atmosferą, AB „Klaipėdos 
energija“ Klaipėdos rajoninėje katilinėje 
rekonstravo 116 MW vandens šildymo 
katilą, pakeisdama tris Rusijoje 
pagamintus mišraus kuro degiklius į 
automatizuotus šiuolaikiniais procesoriais 

ASOCIACIJOS NARIAI
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bei programomis, mažus azoto oksidus 
(NOx) generuojančius degiklius. Šį projektą 
bendrovė įgyvendino savo lėšomis 
(investuota 0,807 mln. eurų) ir pasiekė, kad 
azoto koncentracija degimo produktuose 
neviršytų naujiems katilams ES direktyva 
nustatytos 100 mg/nm3 ribinės vertės.

Norėdama sumažinti vandens sąnaudas 
šilumos energijos gamybai, bendrovė 
rekonstravo Klaipėdos ir Lypkių rajoninių 
katilinių vandens paruošimo ūkius, 
pastatydama atbulinio osmoso įrenginius. 
Siekiant sumažinti elektros energijos 
sąnaudas, padidinti techninio vandens 
tiekimo patikimumą, Klaipėdos rajoninėje 
katilinėje esantiems siurbliams buvo 
sumontuoti dažnio keitikliai, šešios 
skirstyklos buvo rekonstruotos ar pakeista 

jų įranga, sumontuoti operatyvinės 
srovės valdymo skydai su akumuliatorių 
baterijomis bei įkrovikliais, elektrinėje ir 
rajoninėse katilinėse įrengta reaktyvinės 
galios kompensavimo įranga su 
automatiniais jungikliais ir skydais.

Bendrovė didelį dėmesį pastaraisiais 
metais skyrė šilumos šaltinius ir vartotojus 
jungiantiems šilumos tinklams, nes nuo jų 
techninio stovio labai priklauso šilumos 
tiekimo patikimumas bei ekonomiškumas. 
Didžioji dalis Klaipėdos ir Gargždų 
miestuose eksploatuojamų šilumos tiekimo 
tinklų, kurių bendras ilgis siekia 245 km, 
buvo nutiesti sovietmečiu, vamzdžių 
izoliavimui naudojant nekokybiškas 
medžiagas. 2013–2017 metais, investavus 
16,968 mln. eurų, šiuolaikine izoliacija 
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izoliuotais vamzdžiais buvo pakeista 30,3 
km senų trasų. Šių rekonstrukcijų atlikimui 
iš ES fondų buvo skirta 3,392 mln. eurų 
parama.

Nors šilumos vartotojų skaičius Klaipėdos 
ir Gargždų miestuose 2013–2017 metais 
padidėjo nuo 64050 iki 67015, šilumos 
realizacija dėl šilumos vartotojams 
įdiegtų taupymo priemonių bei namų 

renovacijos sumažėjo nuo 805 tūkst. MWh 
iki 750 tūkst. MWh. Nežiūrint į tai, AB 
„Klaipėdos energija“ įgyvendinti projektai 
diversifikuojant kuro rūšį šilumos gamybai, 
didinant šilumos gamybos efektyvumą bei 
rekonstruojant šilumos tinklus leido ne tik 
stabilizuoti kurį laiką augusią šilumos kainą, 
tačiau ir ją sumažinti 35 proc. – nuo 7,05 
ct/kWh 2013 metais iki  4,55  ct/kWh 2017 
metais.

ASOCIACIJOS NARIAI



43

Naujas investicijas AB „Klaipėdos energija“ 
planuoja vadovaudamasi bendra šalies 
ir ES politika, nustatytomis energijos 
gamybos, tiekimo ir vartojimo gairėmis, 
atsižvelgdama į aplinkosauginius 
reikalavimus. Klaipėdos miesto 
integruotame tinkle, kuriame pagaminama 
apie 72 proc. visos bendrovėje 
pagaminamos šilumos, biokuru numatoma 
gaminti nemažiau kaip 70 proc. visos 
šilumos, o iškastinį kurą naudoti tik esant 

poreikiui: šilumos tiekimui subalansuoti, 
ekstremaliais ar biokuro tiekimo sutrikimo 
atvejais. Taip pat numatoma pagal poreikį 
statyti naujus ar rekonstruoti esamus katilus, 
atitinkančius leidžiamus teršalų normatyvus, 
techniškai įmanomą maksimalų šilumos 
gamybos efektyvumą. Be abejonės, 
siekiant sumažinti nuostolius, bus ir toliau 
rekonstruojami pasenę šilumos tiekimo 
tinklai.
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UAB Komunalinių paslaugų centras 
yra Kauno rajono savivaldybės 
kontroliuojama įmonė. Pagrindinė 
bendrovės veikla – šilumos gamyba ir 
tiekimas Kauno rajone. Bendrovė taip 
pat prižiūri pastatų šildymo ir karšto 
vandens sistemas, eksploatuoja buitinius 
karšto vandens apskaitos prietaisus, 
juos montuoja, prižiūri, atlieka rodmenų 
kontrolę. 

Šiluma ir karštas vanduo UAB 
Komunalinių paslaugų centro 
vartotojams tiekiamas iš septynių 
bendrovės eksploatuojamų katilinių: 
Babtų, Karmėlavos, Vandžiogalos, 
Neveronių ir Sitkūnų. Bendras 
vartotojų skaičius – 960. Įmonė taip pat 
eksploatuoja šilumos perdavimo tinklus, 
kurių bendras ilgis yra 4,240 km.

Šilumos gamybai savo 
eksploatuojamose katilinėse UAB 
Komunalinių paslaugų centras naudoja 
gabalines durpes, gamtines dujas, 
suskystintas dujas, dyzeliną. Bendrovė 
per 2017 metus pagamino 7,576 MWh 
šilumos.
Siekdamas padidinti šilumos gamybos 
efektyvumą, mažinti kuro sąnaudas, 
nuostolius šilumos trasose, UAB 
Komunalinių paslaugų centras nuolat 
vykdo šilumos ūkio investicinius 
projektus. Visa tai leidžia bendrovei 
naudoti pigesnį ir švaresnį kurą, mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį į aplinką.

UAB Komunalinių paslaugų centras

Vytauto g. 71, Garliava
LT-53258 Kauno r.
Tel. (8 37) 393078

ASOCIACIJOS NARIAI

Pastaraisiais metais UAB Komunalinių 
paslaugų centras įgyvendino keletą įmonei 
svarbių projektų. Antai Babtų katilinėje 
prie esamo 2 MW galios biokuro katilo 
sumontuotas naujas 1,7 MW galios degiklis, 
veikiantis pilnu automatiniu režimu. Šioje 
katilinėje šilumos gamybai naudojamas
kuras – gabalinės durpės.

Karmėlavos katilinėje buvo įgyvendintas 
modernizavio projektas, jo metu įrengti du 
katilai, kurių kiekvieno galia siekia po 0,6 
MW. Katilai veikia pilnai automatiniu režimu, 
nereikalingas nuolatos budintis personalas. 
Šioje katilinėje šilumos gamybai naudojamas 
kuras – gabalinės durpės. Katilinės projekto 
modernizavimo vertė 224,4 tūkst. eurų (be 
PVM).

Praėjusių metų birželį Vandžiogalos katilinėje 
pradėtas įgyvendinti modernizavimo 
projektas. Įgyvendinus projektą katilinėje 
veiks du gamtines dujas deginantys katilai. 
Projekto vertė siekia 187 tūkst. eurų. 
Katilinėje numatoma įrengti ir vieną 500 
kW galios automatizuotą katilą universaliu 
degikliu.

Sitkūnuose šiluma vartotojams tiekiama iš 
dviejų mažos galios katilinių, kurios degina 
suskystintas dujas.

UAB Komunalinių paslaugų centro 
įgyvendinami investiciniai projektai ir 
vykdoma katilinių modernizacija leidžia 
padidinti šilumos gamybos efektyvumą, 
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mažina kuro sąnaudas, šilumos nuostolius 
trasose. Ekonominiu požiūriu projektai 
leidžia sumažinti šilumos kainas, užtikrinti 
šilumos tiekimo paslaugos kokybę.
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UAB „Lazdijų šiluma“ savo veiklą pradėjo 
1981 metais. Per 37 metus daugelį 
kartų keitėsi bendrovės pavadinimas 
bei pavaldumas. Nuo 1997 metų įmonė 
vadinasi UAB „Lazdijų šiluma“, o jos 
pagrindinė savininkė yra Lazdijų rajono 
savivaldybė, kuriai priklauso 99,9 proc. 
akcijų. Šiuo metu bendrovėje dirba 38 
darbuotojai ir jai vadovauja direktorius 
Virgaudas Šerėnas.

Per pastaruosius penkerius metus 
bendrovė atsakingai vykdė pagrindinį 
savo uždavinį – teikė kokybiškas 
paslaugas Lazdijų ir Veisiejų miestų 
centralizuotos šilumos ir karšto vandens 
vartotojams. 

Svarbiausiu įvykiu per visą bendrovės 
gyvavimą galima laikyti 2002 metus, 
kuomet bendrovė pakeitė katiluose 
kūrenamą kuro rūšį – atsisakius mazuto 
pradėtas kūrenti biokuras. Šiuo metu visa 
šilumos energija 100 proc. gaminama 
kūrenant biokurą.

2007 metais, gavusi daugiau kaip 1,04 
mln. eurų ES struktūrinių fondų paramos, 
UAB „Lazdijų šiluma“ modernizavo 
Lazdijų bei Veisiejų miestų centralizuotus 
šilumos tiekimo tinklus. Bendra projekto 
vertė – daugiau kaip 1,94 mln. eurų.

2017 metais, taip pat pasinaudojus 
ES parama, baigtas šilumos tinklų 
modernizavimas. Iš ES struktūrinių fondų 

UAB „Lazdijų šiluma“

tam gauta 58 tūkst. eurų parama, o bendra 
projekto vertė siekė 130 tūkst. eurų. Šiuo 
metu visi  veikiantys bendrovei priklausantys 
šilumos tinklai yra pakeisti naujais 
bekanaliniais šilumos tinklų vamzdynais. 
Iš viso per paskutinius penkerius metus 
bendrovė į technologinių įrengimų remontą, 
jų tobulinimą, automobilinių svarstyklių 
Lazdijuose ir Veisiejuose įrengimą investavo 
260 tūkst. eurų.

2017 metais bendrovė skyrė 35 tūkst. eurų 
Veisiejų katilinės Nr.2 (mažiausia įmonės 
eksploatuojama katilinė) rekonstrukcijai. 
Projekto įgyvendinimo metu pastatyti du 
medienos granulėmis kūrenami katilai, jų 
valdymas pilnai automatizuotas.
Reikia pažymėti, kad visi bendrovės 
eksploatuojami šilumos punktai yra pilnai 
atnaujinti.

UAB „Lazdijų šiluma“ planuoja teikti 
paraišką ES paramai gauti Lazdijų ir Veisiejų 
katilinių rekonstrukcijai. Ketinama pakeisti 

Gėlyno g. 10,
LT-67128 Lazdijai
Tel. (8 318) 51839
Asociacijos narys nuo 1998 m. (steigėjas)

UAB „Lazdijų šiluma“ direktorius
Virgaudas Šerėnas

ASOCIACIJOS NARIAI
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susidėvėjusius vandens šildymo 
katilus, kurių amžius jau 16 
metų, įrengti ekonomaizerius, 
automatizuoti įrangos valdymą. 
Preliminari numatomų vykdyti 
projektų vertė – 1,5 mln. eurų.  
Gavus finansinę paramą, 
rekonstrukcija būtų vykdoma 
2019–2020 metais. 
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UAB „Litesko“ įkurta 1998 metų 
gruodžio mėnesį. Bendrovė 15 metų ir 
ilgesniam laikotarpiui yra išsinuomojusi 
įvairių Lietuvos miestų bei gyvenviečių 
centralizuoto šildymo sistemas. Per visą 
gyvavimo laikotarpį „Litesko“ savo veikla 
buvo sujungusi dešimt miestų:  Alytų, 
Marijampolę, Kazlų Rūdą, Sargėnus 
(Kauno m.), Palangą, Telšius, Vilkaviškį, 
Druskininkus, Biržus, Kelmę. 

UAB „Litesko“ priklauso vienai 
didžiausių Europoje energetikos 
paslaugų kompanijų grupei „Veolia“ 
ir savo veikloje vadovaujasi jos 
principais bei patirtimi. „Veolia” 
grupė yra pasaulinė tvaraus resursų 
valdymo lyderė. Daugiau nei 163 
tūkst. darbuotojų visame pasaulyje 
turinti grupė teikia energetikos, 
vandens tiekimo ir atliekų tvarkymo 
paslaugas miestams, gyventojams bei 
įmonėms. Įgyvendindama tris viena kitą 
papildančias veiklas „Veolia” padeda 
plėtoti išteklių naudojimo galimybes ir 
saugo turimus resursus. 

Sėkmingai perėmusi pasaulinę įmonių 
grupės „Veolia“ praktiką, UAB „Litesko“ 
nuolat investuoja į nuomojamus šilumos 
ūkius. Iki 2017 metų ji Lietuvoje jau 
investavo apie 104 mln. eurų. 
Pagrindinė UAB „Litesko“ veikla – šilumos 
ir elektros energijos gamyba, šilumos 
energijos paskirstymas, pardavimas 
klientams. Bendrovėje iš viso dirba 465 

UAB „Litesko“

Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7500
Asociacijos narys nuo 2000 m.  

ASOCIACIJOS NARIAI

darbuotojai, eksploatuojama 41 katilinė. 
Bendra katilų instaliuota šiluminė galia – 
834 MW. 

2017 metais į tinklus patiekta apie 693 tūkst. 
MWh šilumos energijos. Šiluma nuo šilumos 
šaltinių iki vartotojų tiekiama 290 km ilgio 
šilumos tinklais. Bendrovė tiekia šilumą 
daugiau kaip 53 tūkst. vartotojų. Didžiausia 
centralizuotos šilumos vartotojų grupė yra 
gyventojai. 

Bendrovės eksploatuojamų elektros 
energijos gamybos šaltinių įrengta elektros 
galia – 17,9 MW. Nuo 2002 iki 2011 
metų elektros energija buvo gaminama 
Druskininkų miesto katilinėje, nuo 2000–ųjų – 
Alytaus miesto katilinėje, o nuo 2008 metų – 
ir Marijampolės miesto katilinėje. Dalis 
pagamintos elektros energijos naudojama 
savo reikmėms, didžioji dalis parduodama. 

UAB „Litesko“ yra socialiai atsakinga įmonė, 
įsipareigojusi remti, gerbti žmogaus teisių 

UAB „Litesko“ gen. direktorius
Alexander Husty
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apsaugą ir neprisidėti prie jų pažeidimų. 
Bendrovės vadovybė, gerbdama kiekvieną 
žmogų, jo idėjas, siūlymus, teises ir 
suprasdama, kad įmonės stiprybė yra 
darbuotojai, jų žinios, patirtis, užsidegimas 
veikti ir eiti į priekį, taip pat siekdama 
darnios organizacijos plėtros, aukštos 
valdymo kultūros, 2014 metais įdiegė 
Integruotą vadybos sistemą (IVS), kuri 
apima aplinkosaugos kokybės, darbuotojų 
saugos ir sveikatos bei socialinio 
atsakingumo vadybas. Apie vykdomą 
veiklą bei pažangą socialinės atsakomybės 
srityje, pasitelkdama įvairias informavimo 
priemones: interneto svetainę, vidinį 
bendrovės tinklalapį, skelbimų lentas 
bei kitus informavimo kanalus, bendrovė 
informuoja akcininkus, darbuotojus, 
klientus, tiekėjus, asociacijas.

UAB „Litesko“ savo veikloje ypatingą 

dėmesį skiria aplinkos apsaugai. Taikydama 
pažangias šilumos ir elektros energijos 
gamybos technologijas, modernizuodama 
perdavimo tinklus, įmonė nuolatos mažina 
daromą neigiamą poveikį aplinkai: ieško 
galimybių ir diegia naujas technologijas, 
inžinerinius sprendimus, susijusius su 
galimo poveikio aplinkai mažinimu. 
Kartu su biokuro katilais montuojami 
kondensaciniai dūmų ekonomaizeriai, 
leidžiantys gauti papildomą šilumą iš kuro 
degimo produktų, taip mažinant taršą 
ir bendrą sunaudojamo kuro kiekį tam 
pačiam energijos kiekiui pagaminti. Be šio 
ekonominio bei aplinkos apsaugos efekto, 
ekonomaizeriai papildomai į aplinką 
išmetamuose dūmuose mažina kietųjų 
dalelių kiekį. 

UAB „Litesko“ rūpinasi, kad aplinka, kurioje 
gyvename ir dirbame, būtų kuo švaresnė.
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Šilumai tiekti stambesniems Pietryčių 
Lietuvos miestams, šilumos ūkio 
eksploatavimo bei plėtros problemoms 
spręsti 1970 metų sausio 27 dieną 
įkurta Alytaus šilumos tinklų įmonė. 
Veiklos pradžioje jos darbo apimtis buvo 
nedidelė – čia dirbo 102 darbuotojai. 
Buvo prižiūrimos Alytaus, Marijampolės, 
Druskininkų, Varėnos rajoninės katilinės 
ir 31 km šilumos tinklų. Per metus 
vartotojams buvo tiekiama 361 451 MWh 
šilumos.

Sprendžiant šilumos ūkio plėtros, 
patikimo šilumos tiekimo klausimus, 
darbo apimtis gerokai išaugo. Nuo 1994 
metų įmonė jau prižiūrėjo ir Lazdijų, 
Vilkaviškio, Birštono, Prienų, Varėnos 
miestų bei rajonų katilines. 1997 metų 
sausio 1 dieną jau rūpintasi 44 katilinėmis, 
333,9 km šilumos ir karšto vandens 
tiekimo tinklų. Vartotojams tiekiamas 
šilumos kiekis viršijo 
1 627 111 MWh.

Decentralizuojant šalies šilumos ūkį, 1997–
ųjų rugpjūčio 15 dieną įvykęs visuotinis 
akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis 
tų metų balandžio 8 dienos Vyriausybės 
įstatymu ir nutarimu „Dėl specialios 
paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos 
energija“ reorganizavimo“, nutarė įsteigti 
naują bendrovę – SP AB Alytaus šilumos 
tinklus. 1997 metų rugpjūčio 21 dieną SP 
AB Alytaus šilumos tinklai užregistruota 
Alytaus miesto savivaldybėje.

UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“

Pramonės g. 9,
LT-62351 Alytus
Tel. (8 315) 77270

ASOCIACIJOS NARIAI

Po reorganizavimo bendrovė prižiūrėjo 27 
katilines, jos balanse buvo 267,9 km šilumos 
ir karšto vandens tiekimo tinklų Alytaus 
bei Marijampolės miestuose ir rajonuose, 
Birštono mieste, Varėnos bei Vilkaviškio 
rajonuose.

Nuo SP AB „Lietuvos energija“ buvusio 
filialo Alytaus šilumos tinklų atskirtos SP AB 
Druskininkų šilumos tinklai, Lazdijų šilumos 
tinklai ir Prienų šilumos tinklai.

Alytaus šilumos tinklų regioną iki 2000 metų 
kovo 31 dienos sudarė administraciniai 
Alytaus, Varėnos, Marijampolės, Vilkaviškio 
rajonai ir Alytaus, Marijampolės, Birštono 
miestai. 2000 metų kovo 31 dieną atlikta 
reorganizacija, kurios metu atskirti 
Marijampolės, Varėnos, Vilkaviškio, Birštono 
miestų šilumos ūkiai ir įkurtos UAB Alytaus 
šilumos tinklai, Marijampolės šilumos tinklai, 
Varėnos šilumos tinklai, Vilkaviškio šilumos 
tinklai, Birštono šilumos tinklai, Marijampolės 
rajono šilumos tinklai. Alytaus šilumos tinklai 

UAB „Alytaus energija“ direktorius
Vytautas Čeponis
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tiekė šilumą tik Alytaus miestui, o rajono 
šilumos ūkis perduotas Alytaus rajono 
savivaldybei.

2001 metų rugpjūčio 1 dieną pasirašyta 
sutartis tarp UAB „Litesko“ ir Alytaus 
šilumos tinklų. Ši diena laikoma UAB 
„Litesko“ filialo „Alytaus energija“ įkūrimo 
data. 2001 metų rugpjūčio 2 dieną 
pasirašyta nuomos sutartis 15 metų 
laikotarpiui. 2005 metų birželį nuomos 
sutartis pratęsta dar 10 metų.

Nuo pat UAB „Litesko“ filialo „Alytaus 
energija“ įkūrimo pradžios įmonė 
investuoja į šilumos ūkio atnaujinimą. Per 
2001–2016 metų laikotarpį UAB „Litesko“ 
į Alytaus šilumos ūkį investavo 47,81 
mln. eurų, (iš jų 5,58 mln. eurų sudarė 
ES parama). Investicijos panaudotos 
šilumos tinklų efektyvumo didinimui, 
šilumos tinklų nuostolių mažinimui, įmonės 
procesų optimizavimui, šilumos energijos 
tiekimo reguliavimui, klientų aptarnavimo 
kokybės gerinimui bei šilumos gamybos ir 
perdavimo savikainos mažinimui.
Alytaus rajoninėje katilinėje atlikti katilų 

modernizavimo ir automatizavimo 
darbai, sumontuoti modernūs visiškai 
automatizuoti vandens šildymo katilo 
Nr. 2 ir garo katilo Nr. 7 degikliai, įrengti 
šiuolaikiniai chemiškai valyto vandens 
ruošimo, elektros ir kuro ūkiai. 
Vienas reikšmingiausių įvykių per 20 
metų laikotarpį – biokuro kogeneracinės 
elektrinės statyba. Biokuro kogeneracinė 
elektrinė  pradėta statyti 2010 metais 
ir 2012 metais prijungta prie tinklo. 
Pastatytas 20,2 MW galios biokuro 
katilas, 4,9 MW galios kondensacinis 
ekonomaizeris, 5,4 MW galios turbina su 
generatoriumi ir biokuro sandėlis.

Nuo 2012 iki 2016 metų biokuro 
kogeneracinės elektrinės darbo laikas – 
40237 valandos, pagaminta 754799 
MWh šilumos energijos, 152947 MWh 
elektros energijos. Biokuro kogeneracinės 
elektrinės pagamintas šilumos kiekis 
sudarė 64,9 proc. viso Alytaus rajoninės 
katilinės pagaminto šilumos kiekio.

Šiuo metu UAB „Litesko“ filiale „Alytaus 
energija“ dirba 85 darbuotojai.
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Biržų miesto ir Rinkuškių gyvenvietės 
šilumos ūkį nuo 1994 metų eksploatavo 
Panevėžio šilumos tinklų įmonė (dabar – 
AB „Panevėžio energija“). 1997 metais 
Biržų rajono savivaldybės sprendimu nuo 
regioninės šilumos tiekimo įmonės buvo 
atskirtas Biržų filialas ir įsteigta SP UAB 
Biržų šilumos tinklai.
2003 metais Biržų šilumos ūkį 
išsinuomojus UAB „Litesko“, įregistruotas 
filialas „Biržų šiluma“. Pagal su Biržų 
rajono savivaldybe pasirašytą 30 metų 
trukmės nuomos sutartį  UAB „Litesko“ 
yra įsipareigojusi atlikti techninį 
Biržų šilumos ūkio modernizavimą ir 
renovavimą, užtikrinti patikimą šilumos 
tiekimą vartotojams.
Filialas eksploatuoja devynias katilines, 
98 proc. jų kūrenamos biokuru. Rotušės 
katilinė kūrenama medienos granulėmis 
ir dujomis (rezervinis kuras – dyzelinas), 
Kaštonų katilinė kūrenama medienos 
drožlėmis, taip pat yra septyni dujiniai 
moduliai Rinkuškių gyvenvietėje. Biržai 
yra vienintelis iš ,,Litesko“ filialų, kuriame 
dvi katilinės (Rotušės ir Kaštonų) naudoja 
skirtingas kuro rūšis (medienos drožles, 
medienos granules, gamtines dujas, 
dyzeliną) ir vienu metu dirba bendrame 
integruotame šilumos tiekimo tinkle.
2006 metais atlikta Rotušės katilinės 
rekonstrukcija: demontuoti garo katilai 
ir sumontuoti du nauji vandens šildymo 
katilai, kurių bendra galia – 17,8 MW. 
Jie turi moduliacinius degiklius ir yra 
pritaikyti deginti gamtines dujas bei 

UAB „Litesko“ filialas „Biržų šiluma“

Rotušės g. 20A,
LT-41137 Biržai
Tel. (8 450) 36389

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB „Litesko“ filialo ,,Biržų šiluma“ direktorė 
Lina Valotkienė

skystąjį kurą. Rotušės katilinės valdymas 
visiškai automatizuotas.
2007 metais atlikta Rotušės katilinės katilų 
KVGM-10 saugaus uždegimo sistemos 
rekonstrukcija. 2010–aisiais Rotušės 
katilinėje įrengtas biokuro katilas, kūrenamas 
granulėmis. Tais pat metais optimizuotos 
tiekiamos į miestą šilumos energijos 
apskaitos sistemos Biržų miesto katilinėse, 
kad būtų užtikrinta tiksli šilumos apskaita, 
tiekiama miesto vartotojams.
2012 metais Kaštonų katilinės garo katilas 
rekonstruotas į vandens šildymo katilą. 
Automatizavus paduodamo į tinklus 
vandens temperatūros ir slėgio palaikymą, 
abi katilinės dirba bendrame tinkle be 
padalijimo sekcinėmis sklendėmis į zonas.
UAB „Litesko“ į Biržų šilumos ūkį jau yra 
investavusi apie 6,5 mln. eurų. Šilumos 
vartotojų skaičius 2017 metais pasiekė apie 
2800. Šiluma tiekiama į daugiau nei 150 
namų (98 daugiabučiai, 10 individualūs 
namai ir 46 visuomeniniai pastatai).
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„Biržų šiluma“ yra karšto vandens tiekėja 
penkiems daugiabučiams namams.
Filialas eksploatuoja 14,6 km šilumos 
perdavimo tinklų, kai kurių iš jų 
amžius siekė 35 metus. Mažėjant 
šilumos energijos naudojimui, tapo 
nebereikalingi didelio skersmens 
vamzdynai. Nuo 2006 metų iki šiol 
naujais bekanaliais vamzdynais pakeista 
8 km tinklų.
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Druskininkus centralizuotai tiekiama 
šiluma aprūpinanti įmonė, 1966 
metais pastačius „Melnyčėlės“ katilinę, 
įsteigta kaip Alytaus šilumos tinklų 
padalinys. 1997–aisiais ji įregistruota 
kaip savarankiška įmonė, kuriai priklausė 
„Melnyčėlės“ ir Druskininkų rajoninė 
katilinės. Pastaroji pastatyta 1978 metais, 
o 1984–aisiais išplėsta sumontavus 
vandens šildymo katilą Nr. 1 ir garo katilą 
Nr. 5. To reikėjo, nes išaugo pieno, mėsos, 
duonos kombinatų ir statybos valdybos 
gelžbetonio cecho garo poreikis. Nuo 
2001 metų įmonei priklauso Leipalingio 
katilinė, o nuo 2002–ųjų – ir Viečiūnų.

2003 metų spalio mėnesį šilumos tiekimo 
įmonę Druskininkų savivaldybė 30 metų 
išnuomojo UAB „Litesko“, kuri priklauso 
pasaulinei grupei „Veolia“. „Litesko“ 
įkūrė filialą „Druskininkų šiluma“. Jis 
eksploatuoja tris katilines: Druskininkų 
rajoninę, Leipalingio ir Viečiūnų 
konteinerinę. Druskininkų rajoninėje 
katilinėje veikia šeši katilai, kurių 
bendra įrengta galia siekia 105,3 MW, 
Leipalingio katilinėje veikia trys katilai, 
kurių bendra galia – 6,39 MW, o Viečiūnų 
konteinerinėje katilinėje veikia trys katilai, 
kurių bendra galia – 3,73 MW.

Nuo nuomos pradžios UAB „Litesko“ 
investuoja į šilumos ūkį, modernizuoja 
katilines, rekonstruoja šilumos tinklus. 
Iki 2016 metų pabaigos UAB „Litesko“ į 
Druskininkų šilumos ūkį investavo 14,8 

UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“

Pramonės g. 7,
LT-66181 Druskininkai
Tel. (8 313) 51670

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ direktorius
Marijan Burinskij

mln. eurų. Druskininkų rajoninėje katilinėje 
įrengti du nauji vandens šildymo katilai po 
15 MW galios su kondensaciniais dūmų 
ekonomaizeriais. Taip pat rekonstruotas 
cheminio vandens ruošimo ūkis, pastatytas 
naujas vakuuminis deaeratorius, visiškai 
rekonstruota Druskininkų katilinės elektros 
skirstykla. Visos šios investicijos leido 
sumažinti kuro, elektros ir vandens sąnaudas, 
katilinė ėmė dirbti efektyviau ir patikimiau. O 
svarbiausia – dėl to šilumos kaina vartotojams 
tapo mažesnė.

2006 metais UAB „Litesko“ rekonstravo 
Leipalingio katilinę – ji pritaikyta šilumos 
energijai tiekti nešildymo sezono metu. Prie 
Leipalingio katilinės pastatytas priestatas 
ir jame sumontuotas biokuru kūrenamas 
vandens šildymo katilas. Nominalus šio 
katilo našumas – 190 kW. Naujai sumontuoto 
vandens šildymo katilo našumas visiškai 
patenkina Leipalingio miestelio šilumos 
energijos poreikį nešildymo sezono metu. 
Naujam vandens šildymo katilui skirti 
nauji dūmų valymo įrenginiai ir atskiras 
nerūdijančiojo plieno dūmtraukis.
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Viečiūnų kaime UAB „Litesko“ pastatė 
naują konteinerinę visiškai automatizuotą 
katilinę, galinčią dirbti be aptarnaujamojo 
personalo. Tai leido atsisakyti senos 
tekstilės pramonės garo gamybai skirtos 
katilinės, kurioje veikė seni per didelio 
našumo garo katilai, kūrenami sieringu 
mazutu. Naujoje katilinėje sumontuoti 
trys šiuolaikiški kompanijos „Viessmann“ 
vandens šildymo katilai, naujas metalinis 
dūmtraukis, kuro talpa. Ši investicija leido 
tiekti šilumos energiją karštam vandeniui 
ruošti ir nešildymo sezono metu.

2004–2012 metais UAB „Litesko“ filiale 
„Druskininkų šiluma“ buvo rekonstruota 
ir naujai pastatyta 7,38 km šilumos trasų. 
40 senų riebokšlinių kompensatorių 
pakeista naujais šiuolaikiškais linziniais 
kompensatoriais.

UAB „Litesko“, siekdama mažinti 
tiekiamos šilumos kainas, toliau 
investuoja į Druskininkų šilumos ūkį. 2013 
metais įrengtas 10 MW galios biokuru 
kūrenamas katilas su kondensaciniu dūmų 

ekonomaizeriu, elektrostatiniu dūmų 
valymo filtru. 2015 metais buvo įrengtas 
dar vienas analogiškas 10 MW galios 
biokuru kūrenamas katilas. 

UAB „Litesko“, perėmusi pasaulinę 
kompanijų grupės „Veolia“ praktiką, 
sėkmingai pertvarko Druskininkų šilumos 
ūkį. Šiandien centralizuotai miestą šildanti 
bendrovė dirba žymiai efektyviau nei 
nuomos pradžioje. Gamybos efektyvumas 
padidėjo nuo 88 iki 104,3 proc., šilumos 
tinklų papildymas sumažėjo nuo 38 iki 
5 tūkst. kub. metrų per metus, o šilumos 
nuostoliai tinkluose sumažėjo nuo 31 iki 
22  MWh per metus.

Modernus ir efektyviai veikiantis UAB 
„Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ 
šiandien yra 100 proc. pasirengęs 
naujiems energiniams iššūkiams. Šiuo 
metu nagrinėjamas suskystintų gamtinių 
dujų (SGD) panaudojimas Druskininkų 
ir Viečiūnų katilinėse. Dujų tiekimui 
planuojama įrengti mobilius nedidelio 
galingumo SGD įrenginius.
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Kelmėje centralizuotam šilumos 
tiekimui 1970 metais buvo pastatyta 
Raseinių gatvės kvartalo katilinė. 
Pastatuose veikusios vietos katilinės 
buvo naikinamos – jungiamos prie 
šilumos tiekimo tinklų. Šilumos tiekimo 
veiklą vykdė Kelmės komunalinių 
įmonių kombinatas. Pradėjus statyti 
daugiabučius gyvenamuosius namus ir 
socialinės paskirties objektus, naujame 
Kelmės miesto kvartale, A. Mackevičiaus 
gatvėje, 1982 metais pastatyta ir pradėjo 
veikti kvartalinė katilinė, o 1986 metais 
perduota eksploatuoti Kelmės ligoninės 
katilinė.

1984–aisiais Kelmės komunalinių 
įmonių kombinato kuruotas šilumos ūkis 
perduotas Respublikiniam gamybiniam 
šilumos energijos tiekimo susivienijimui, 
kuris 1988 metais pervadintas gamybiniu 
susivienijimu „Šiluma“. 1990 metais jis 
tapo valstybės įmone „Šiluma“, o Kelmės 
miesto šilumos ūkis – katilinės bei tinklai – 
Kelmės šilumos tinklais.

1994 metais Kelmės šilumos tinklai 
perduoti regioninei SP AB „Šiaulių 
energija“. 1997 metais prie A. 
Mackevičiaus gatvės kvartalo katilinės 
pastatytas administracinis pastatas ir 
garažai. 1998–aisiais reorganizuojant 
regionines įmones, Kelmės padalinys 
perduotas Kelmės rajono savivaldybei. 
Tuomet buvo įsteigta SP UAB Kelmės 
šilumos tinklai. 2000 metais bendrovei 

UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“

perduotos eksploatuoti Tytuvėnų miesto 
daugiabučių gyvenamųjų namų Maironio 
gatvės Nr. 4A ir Nr. 5B katilinės, Kelmės 
miesto Vilties gatvės katilinė, Kelmės 
ligoninės šilumos tiekimo tinklai.

Iki 2001–ųjų šilumos energija Kelmės miestui 
buvo tiekiama iš A. Mackevičiaus ir Raseinių 
gatvių kvartalinių katilinių, o šešiems miesto 
ligoninės pastatams – iš Nepriklausomybės 
gatvės katilinės. Visos šios trys katilinės buvo 
kūrenamos skystuoju kuru, kurio metinis 
poreikis buvo 3 tūkst. tonų.

Be šių pagrindinių katilinių, mieste veikė dar 
keli šilumos šaltiniai. Dviem melioratorių 
bendrabučiams ir Kelmės specialiajai 
mokyklai šiluma buvo tiekiama iš anglimis 
kūrenamos katilinės, veikusios Vilties gatvėje. 
Šešis buvusios Kelmės statybininkų mokyklos 
pastatus šildė jų žinybinė katilinė, kūrenama 
mazutu. Dviejų Tytuvėnų miesto daugiabučių 
namų įrengtos katilinės, kūrenamos skystu 
kuru. 

A. Mackevičiaus g. 10,
LT-86135 Kelmė
Tel. (8 427) 61252
 

UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ direktorė
Lilita Žukauskienė

ASOCIACIJOS NARIAI
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Šiose katilinėse šilumos gamybos bei 
valdymo technologija buvo pasenusi, 
įranga susidėvėjusi. Miesto pastatuose 
šilumos punktų nebuvo, karštas vanduo 
buvo ruošiamas katilinėse, todėl pastatams 
termofikacinis vanduo šildymui ir karštas 
vanduo buičiai buvo tiekiamas atskirais 
vamzdynais, parametrai reguliuojami iš 
katilinių. 

Nenuostabu, kad tuo metu Kelmės šilumos 
kaina buvo viena didžiausių Lietuvoje ir 
sudarė 17,44 ct/kwh. Dėl šilumos ūkio 
pertvarkymo buvo atlikta galimybių 
studija. Paaiškėjo, kad pertvarkymas 
tuometinėmis kainomis reikalauja virš 5 
mln. litų investicijų. Tokia išlaidų suma buvo 
per didelė našta savivaldybei, todėl buvo 
nuspręsta ieškoti operatoriaus, kuris savo 
lėšomis rekonstruotų miesto šilumos ūkį ir 
patikimai jį eksploatuotų.

2000 metų rugsėjį Kelmės rajono 
savivaldybė 15 metų laikotarpiui pasirašė 
nuomos sutartį su bendrove „Litesko“. 
Operatoriui buvo perduotos visos 
savivaldybei priklausiusios katilinės, o 
šilumos kaina sumažinta iki 15 centų už 

kilovatvalandę. Šilumos tiekimo veiklai 
vykdyti įkurtas UAB „Litesko“ filialas „Kelmės 
šiluma“.

2001 metais UAB „Litesko“ atliko 
kompleksinį Kelmės miesto šilumos 
ūkio pertvarkymą. Atsisakyta Raseinių 
gatvės kvartalinės katilinės, abu miesto 
kvartalai prijungti prie bendro tinklo. Prie 
miesto šilumos tinklų prišlieti šeši Kelmės 
statybininkų mokyklos pastatai.

A. Mackevičiaus gatvės katilinėje buvo 
palikti trys VK-21 katilai ir papildomai 
sumontuoti kompanijų „Viessmann“ (1,8 
MW galingumo), „Cochran Clansman“ 
(3,5 MW galingumo) bei „Cochran 
Thermax“ (5 MW galingumo) katilai. Taip 
pat pastatytas priestatas ir sumontuotas 
5 MW galingumo biokuro katilas, įrengta 
biokuro saugykla, naujos skystojo kuro 
talpyklos, nauji įrengimai skystojo kuro 
siurblinėje. Kūrenant biokurą skalūnų alyvos 
naudojimas sumažėjo 85 proc. Katilinė 
buvo automatizuota ir kompiuterizuota, 
paduodamo į tinklus termofikacinio 
vandens temperatūra automatiškai 
reguliuojama pagal lauko oro temperatūrą.
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Kelmės šilumos energijos gamyboje 
pradėjus naudoti biokurą, metinis 
skystojo kuro (skalūnų alyvos) poreikis 
sumažėjo nuo 3 tūkst. iki 600 tonų. 
Nepriklausomybės katilinėje panaikinta 
garo gamyba – garo katilas E-1/9 
pakeistas vandens šildymo katilu. Taip 
pat sumontuoti du nauji 130 KW ir 410 
KW galingumo kompanijos „Viessmann“ 
katilai, o patalpoje – dvi naujos po 
10 kub. metrų talpos skalūnų alyvos 
cisternos, kuro priėmimo aikštelė, 
nauji siurbliai. Katilinė automatizuota, į 
tinklus tiekiamo termofikacinio vandens 
temperatūra automatiškai reguliuojama 
pagal temperatūros grafiką priklausomai 
nuo lauko oro temperatūros. Pastatytas 
ir naujas izoliuotas 24 metrų aukščio 
dūmtraukis su nerūdijančio plieno įdėklu. 
Nepriklausomybės  katilinė valdoma 
radijo ryšio pagalba iš pagrindinės A. 
Mackevičiaus gatvės katilinės. Visose 
katilinėse sumontuota automatinė vandens 

cheminio paruošimo įranga. Įdiegta 
technologinių duomenų stebėjimo ir 
kontrolės sistema leidžia prognozuoti ir 
valdyti avarines situacijas. 

Susidėvėjęs Tytuvėnų Maironio gatvės 5B 
namo katilinės mūrinis kaminas pakeista 
14,5 metrų aukščio nauju kaminu su 
nerūdijančio plieno įdėklu. 

Kelmės Vilties gatvės katilinėje 2012 metais 
sumontuotas naujas katilas KOZ-X-300, 
pastatyta pastogė anglių sandėliavimui, 
2014 metais pastatytas naujas kaminas. 
Pertvarkius ir atnaujinus Kelmės katilines 
ir pakeitus jų darbo parametrus, mieste 
buvo panaikinta keturvamzdė šilumos ir 
karšto vandens tiekimo sistema. Visuose 
centralizuotai šildomuose objektuose buvo 
įrengti automatizuoti šilumos punktai, 
pritaikyti ruošti karštą vandenį pastatų 
viduje. Šilumos poreikis patalpų šildymui 
ir karšto vandens ruošimui reguliuojamas 
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automatiškai pagal temperatūrinius 
grafikus ir gyventojų pasirinktus režimus. 

Iki 2017 metų buvo rekonstruota ir naujai 
įrengta bekanaliais pramoniniu būdu 
izoliuotais vamzdžiais 6,7 kilometro šilumos 
tiekimo trasų – 92 proc. visų tinklų ilgio. 
Šilumos nuostoliai tinkluose sumažinti nuo 
28 iki 13 proc., termofikacinio vandens 
nuostoliai tinkluose sumažėjo 9 kartus. 

2012–2014 metais visuose Kelmės miesto 
daugiabučių namų butuose, kuriems 
filialas tiekia karštą vandenį, buvo įrengti 
elektroniniai karšto vandens skaitikliai ir 
nuotolinė duomenų nuskaitymo sistema. 
Ji leidžia suvartoto karšto vandens kiekius 
apskaityti tiksliai ir vienu metu. 

2015 metų pabaigoje įvykdyta Kelmės 
miesto A. Mackevičiaus gatvės katilinės 
rekonstrukcija – įrengtas 1,2 MW galios 
biokuro katilas ir kondensacinis dūmų 
ekonomaizeris. Investuota 1,4 mln. eurų, 
iš jų 362 tūkst. eurų sudaro LAAIF skirta 
parama. 

Nuo 2017 metų toliau vykdoma šilumos 
tinklų rekonstrukcija. Rekonstruojamos 

trasos A. Mackevičiaus, J. Janonio, J. 
Vadeikio gatvėse. Rekonstrukcijai skirta 
38,3 tūkst. eurų ES struktūrinių fondų lėšų. 

2018–2019 metais numatoma 
Nepriklausomybės katilinės centralizuotos 
šilumos tiekimo tinklą prijungti prie Kelmės 
miesto A. Mackevičiaus gatvės katilinės 
tinklo, nutiesiant naują, apie 430 metrų 
ilgio, šilumos trasą. Sujungus dvi Kelmės 
miesto centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemas, sumažės santykinė miesto 
aplinkos tarša, nes Nepriklausomybės 
katilinėje nebus kūrenamas iškastinis kuras 
(skalūnų alyva), pagerės A. Mackevičiaus 
gatvės katilinės šilumos gamybos 
efektyvumas. 

Nuo 2001 iki 2017 metų „Litesko“ į Kelmės 
šilumos ūkį investavo 3,04 mln. eurų 
nuosavų lėšų. Bendrovė investicijas skyrė 
katilinių modernizavimui, šilumos tinklų 
renovacijai, atsinaujinančių energijos 
šaltinių plėtrai, naujų klientų prijungimui 
ir modernių informacinių technologijų 
diegimui. Nuo pat darbo Kelmėje pradžios 
„Litesko“ visus finansinius ir investicinius 
įsipareigojimus vykdo tiksliai pagal šilumos 
ūkio nuomos sutartyje numatytą grafiką.
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Marijampolėje šiluma centralizuotai 
pradėta tiekti 1962 metais iš Maisto 
pramonės automatų gamyklos katilinės. 
Čia buvo sumontuoti 5 garo katilai 
DKVR-10-13. Katilinė ne tik gamino garą 
gamyklos poreikiams, bet ir aprūpindavo 
šilumos energija miesto vartotojus. 
Pirmieji vartotojai buvo šios gamyklos 
pastatyti daugiabučiai gyvenamieji namai 
Draugystės gatvėje. 1970 metais katilinė 
perduota Kauno šilumos tinklams, kiek 
vėliau – Alytaus šilumos tinklams.
Plečiantis miestui ir pramonei, 1974 
metais, kartu su Putliųjų verpalų fabriku, 
pastatyta Marijampolės katilinė Nr. 2, 
tapusi pagrindine. Miesto poreikiams 
tenkinti nutiesta magistralinė 500 mm 
diametro šilumos trasa. Naujoje katilinėje 
sumontuoti du garo katilai GM-50-13/250 
ir du vandens šildymo katilai PTVM-50, 
visiškai tenkinę miesto poreikius.

Vėliau buvo plečiama tik katilinė Nr. 2: čia 
pastatytas dar vienas garo katilas GM-50-
13/250, vėliau – vandens šildymo katilas 
KVGM-50. Augant energijos poreikiams, 
vadovaujantis perspektyviniais 1979 ir 
1988 metų Marijampolės miesto šilumos 
tinklų plėtros projektais, pietinėje miesto 
dalyje, netoli cukraus fabriko, numatyta 
pastatyti katilinę Nr. 3, o cukraus 
fabriko katilinės nebeeksploatuoti. 
Tačiau 1990 metais, pasikeitus politinei 
situacijai Lietuvoje, Marijampolės mieste 
sustojo daugumos pramonės įmonių 
darbas. Šilumos naudojimas smuko 

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“

Gamyklų g. 8,
LT-68500 Marijampolė
Tel. (8 343) 71764

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ direktorius
Juozas Bartaškevičius

apie tris kartus. Todėl buvo sustabdytas 
rajoninės katilinės Nr. 2 išplėtimo projektas, 
nebereikalinga tapo ir katilinės Nr. 3 statyba.

Esami 700 mm diametro šilumos tinklai dirbo 
puse pajėgumo, nebuvo techninės būtinybės 
plėtoti šilumos tinklus. Taip pat daugelis 
pramonės įmonių nustojo tiekti šilumos 
energiją gyventojams. Todėl, remiantis 
tuomečio energetikos ministro įsakymu, 
visas katilines, kurių įrengta galia viršijo 3 
MW, turėjo perimti viena įmonė. Tai buvo 
bene didžiausia filialo plėtra geografiškai, 
nes perimtos Kazlų Rūdos, Buktos, Baraginės 
ir Jusevičių gyvenviečių katilinės. Kitas 
plėtros etapas vyko 2000 metais, vykdant 
administracijos paskirstymo reformą. 
Jos metu buvo panaikinta Marijampolės 
rajono savivaldybės katilinė, o aplinkinės 
Kumelionių, Meškučių, Patašinės ir Triobiškių 
katilinės prijungtos prie Marijampolės 
miesto.

Nuo 2000 metų Marijampolės savivaldybė 
šilumos ūkį išnuomojo UAB „Litesko“, kuri 



61

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ direktorius
Juozas Bartaškevičius

nedelsiant, pasinaudodama pasauline 
kompanijų grupės „Veolia“ praktika, ėmėsi 
ūkio atnaujinimo darbų. Nuo veiklos 
pradžios imta investuoti į šilumos ūkio 
modernizavimą. Daugiausiai lėšų skirta 
katilinių rekonstrukcijoms, trasų diametrų 
optimizavimui, avarijų likvidavimui, 
vartotojų prijungimui, šilumos trasų 
rekonstrucijoms, nuostolių trasose 
mažinimui.  Nuo 2002 metų UAB „Litesko“ į 
Marijampolės šilumos ūkį investavo 
apie 27,9 mln. eurų. 

Viena didžiausią įtaką turėjusių investicijų 
į Marijampolės rajoninę katilinę – 2004 
metais pradėta biokuro katilo KE-25-24-
350C (galingumas – 16 MW) su verdančio 
sluoksnio pakura ir 2,5 MW galios garo 
turbina statyba. Šio investicinio projekto 
vertė – daugiau kaip 3,38 mln. eurų. Darbai 
baigti 2006 metų gruodį ir katilas pradėtas 
eksploatuoti. Siekiant vis geresnių rezultatų, 
jau 2009–aisiais pradėti 4,5 MW galios 
kondensacinio dūmų ekonomaizerio garo 
katilui KE-25-24-350C statybos darbai. Jų 
vertė – apie 1,81 mln. eurų. Ekonomaizeris 
pradėtas eksploatuoti 2010 metų gruodį. 

Nuo 2000 iki 2017 metų Marijampolėje 
ir Kazlų Rūdoje bendrai renovuota 25 km 
šilumos tinklų. Siekdama užtikrinti 
paslaugų kokybę ir efektyvų tiekimą, 
įmonė nuolat investavo į šilumos 
paskirstymą, vietoj grupinių karšto vandens 
ruošimo įrenginių statydama naujus 
šilumos punktus ir renovuodama senus. 

Technologiniai šilumos tinklo papildymo 
nuostoliai buvo sumažinti daugiau nei 4 
kartus: 2002 metais jie sudarė virš 55 tūkst. 
kub. metrų, o 2017 metais – vos 13 tūkst. 
kub. metrų. 

Tinklų darbo optimizavimas ir renovacija 
leido pusantro karto  sumažinti patiriamus 
šilumos nuostolius tinkluose. 2002 metais 
šilumos nuostoliai tinkluose siekė 40,3 
tūkst. MWh, o 2017 metais – vos daugiau 
nei 27,4 tūkst. MWh. 

2014 metais pradėta eksploatuoti nauja 
biokuro katilinė Kazlų Rūdoje. Įrengti 
du nauji 5 ir 3 MW galios biokuro 
katilai bei abiems katilams skirtas dūmų 
kondensacinis ekonomaizeris, kurio galia 
1,6 MW. 

2015 metais Marijampolės rajoninėje 
katilinėje pradėtas eksploatuoti 
naujas modernus biokuro katilas su 
elektrostatiniu filtru ir dūmų kondensaciniu 
ekonomaizeriu. Katilo galia sudarė 10 MW, 
kondensacinio dūmų ekonomaizerio 
galia – 2,4 MW. 

Įrengus papildomą biokuro katilą, 
atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas filialo mastu 2017 metais 
viršijo 85 proc. bendroje energijos 
gamyboje. 

Šiuo metu UAB „Litesko“ filiale „Marijampolės 
šiluma“ dirba 117 darbuotojų.
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Reorganizavus SP AB „Lietuvos energija“, 
1997 metų rugpjūčio 15 dieną buvo 
įregistruota SP AB Telšių šilumos tinklai. 
Tuo metu Telšiuose veikė 6 kvartalinės 
katilinės. Birutės – Sedos gatvių 
katilinėje 1976 metais buvo atliekamas 
kompleksinis kapitalinis remontas. 
Žemaitės kvartalinė katilinė pastatyta 
1977 metais. 1984–aisiais joje sumontuoti 
keturi DKVR2,5/13 tipo katilai, iš kurių 
du dirbo nuolat. Pagrindinis naudojamas 
kuras buvo dujos, o rezervinis – 
skystasis kuras. 1990 metais Žemaitės 
katilinėje sumontuota saugumo ir 
reguliavimo automatika, kuri užtikrino 
saugų gamtinėmis dujomis dirbančių 
katilų eksploatavimą, o signalizacija 
informuodavo apie kontroliuojamų 
parametrų nukrypimą nuo leistinų ribų.

1992 metais Telšių energetiniuose 
įrenginiuose panaudoti ultragarsiniai 
įrenginiai, saugantys vandens ruošimo 
įrenginius ir vandens šildymo katilus 
nuo nuovirų susidarymo ant jų elementų 
paviršiaus. Vandens ruošimo įrenginiai 
ne visada užtikrindavo ilgalaikį ir 
patikimą garo bei vandens šildymo katilų 
eksploatavimą. Tuo metu ne visada buvo 
įmanoma tinkamai apsirūpinti cheminiais 
reagentais, trūko kvalifikuoto personalo. 
Dėl šių priežasčių energetiniai įrenginiai 
buvo eksploatuojami nepatenkinamai. 
Kartu su cheminiais vandens ruošimo 
metodais sėkmingai buvo pradėti 
naudoti ir fiziniai, saugantys šilumos 

UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“

Lygumų g. 69,
LT-87145 Telšiai
Tel. (8 444) 78561

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ direktorius
Vygintas Mikaila

mainų įrenginius nuo nuovirų susidarymo. 
Ypač efektyvus buvo ultragarsinis metodas.

SP AB Telšių šilumos tinklai veikė 
neefektyviai, įmonė buvo įklimpusi į didžiules 
skolas, jau nebeturėjo lėšų atsiskaityti su 
tiekėjais už kurą. Telšiuose vasaros metu 
gyventojams nebebuvo tiekiamas karštas 
vanduo.

Bendrovė „Litesko“ sutartį dėl Telšių miesto 
šilumos ūkio modernizavimo su Telšių rajono 
savivaldybe pasirašė 2000 metų rugsėjo 
28–ąją. Tą pačią dieną įmonė pasirašė turto 
nuomos sutartį su SP AB Telšių šilumos 
tinklais, pagal kurią išsinuomojo turto už 
apytiksliai 2,66 mln. eurų. 

„Litesko“ Telšiuose eksploatuoja 5 katilines: 
Luokės kvartalinę katilinę (instaliuota 
šiluminė galia – 57,32 MW), Dariaus ir Girėno 
kvartalinę katilinę (13,08 MW), Rainių katilinę 
(3,8 MW), Šviesos katilinę (1,47 MW) ir Kalno 
g. 21 katilinę (0,06 MW). Bendra katilinių 
instaliuota galia sudaro 75,73 MW. 
Šiluma Telšiuose tiekiama 23,4 km ilgio 
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tinklais. „Litesko“ aptarnauja 6713 
vartotojų, iš kurių 97,8 proc. sudaro 
gyventojai.

„Litesko“ nuo pat nuomos pradžios 
investavo į katilinių automatizavimą ir 
renovavimą. Optimizuojant ir apjungiant 
šilumos perdavimo tinklą, buvo panaikintos 
dvi katilinės: Sedos g. katilinė ir Žemaitės g. 
katilinė. 

Nuo 2001 metų „Litesko“ visiškai renovavo 
ir automatizavo 4 katilines, kuriose buvo 
automatizuotas katilinių valdymo procesas 
bei įranga, pastatyti nauji katilai ir degikliai. 
Tai leido žymiai sumažinti kuro sąnaudas 
šiluminės energijos gamybai. 

2002 metais „Litesko“ Luokės rajoninėje 
katilinėje pastatė 5 MW biokuro katilą, 
kuris žymiai atpigino šiluminę energiją. 
Bendrame gamybos balanse šilumos 
gamyba iš biokuro sudarė iki 60 proc., o tai 
leido sumažinti naudojamų gamtinių dujų 
kiekį.

Įmonė didelį dėmesį skyrė šilumos punktų 
automatizavimui, kuris užtikrina kokybišką 
ir komfortišką šilumos paskirstymą 
gyvenamuosiuose pastatuose ir leidžia 
sutaupyti iki 15 proc. šiluminės energijos. Iš 

viso buvo įrengti 247 automatizuoti šilumos 
punktai, aptarnaujantys net  99 proc. visų 
vartotojų. 

Automatizavus šilumos punktus, buvo 
panaikintos karšto vandens paskirstymo 
ir gamybos boilerinės. Tai leido sumažinti 
bendrą šilumos tinklų ilgį beveik dvigubai – 
nuo 41 iki 23 km.

„Litesko“ lygiagrečiai renovavo ir šilumos 
tinklus – seni kanalinio tipo vamzdžiai 
buvo keičiami naujais bekanaliais tinklais. 
Nuo 2001 iki 2017 metų bendrovė iš viso 
pakeitė apie 11 km pasenusių šilumos 
tinklų – apie 48 proc. visų vamzdynų. 

Tinklų darbo optimizavimas ir renovacija 
leido net tris kartus sumažinti patiriamus 
šilumos nuostolius tinkluose. 2001 metais 
šilumos nuostoliai tinkluose siekė beveik 
28 tūkst. MWh, 2017 metais – apie 9,2 
tūkst. MWh.

Technologiniai šilumos tinklo papildymo 
nuostoliai buvo sumažinti apie 20 kartų: 
2001 metais jie sudarė virš 29 tūkst. kub. 
metrų, o 2017 metais – vos 1450 kub. 
metrų. „Litesko“ per nuomos laikotarpį  iš 
viso investavo į Telšių šilumos ūkį apie 
7,1 mln. eurų.
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Centralizuotas šilumos tiekimas 
Vilkaviškyje pradėtas 1964 metais. 
Tuomet katilinėje buvo sumontuoti 
3 kietojo kuro katilai „Universal 5“. 
Pirmieji vartotojai – daugiabučiai namai 
Vilniaus ir Gedimino gatvėse. Plečiantis 
daugiabučių namų statybai Kęstučio 
ir Maironio gatvėse didėjo šilumos 
gamybos ir aprūpinimo šilumos energija 
poreikis naujiems vartotojams. Todėl 
buvo sumontuoti dar 8 kietojo kuro 
katilai „Universal 5“. Katilinę eksploatavo 
Vilkaviškio miesto vandens tiekimo 
įmonė.

Iki 1971 metų Vilkaviškio mieste veikė 
28 vietinės kietojo kuro katilinės. Tais pat 
metais Vilkaviškio rajoninė katilinė buvo 
perduota Vilkaviškio komunalinių įmonių 
kombinatui ir pradėta rekonstruoti. Toliau 
plečiantis daugiabučių namų statybai, 
pradėtas naujas etapas – šilumos energiją 
bei karštą vandenį tiekiant centralizuotai 
ir gaminant garo katilais. 

1973 metų rugsėjį, susikūrus Jungtinių 
katilinių ir šilumos tinklų direkcijai, į ją 
buvo priimti Vilkaviškio, Ukmergės ir Biržų 
šilumos tiekėjai. 1983–iaisiais direkcija 
reorganizuota į valstybės įmonę „Šiluma“, 
o katilinė – į valstybės įmonę Vilkaviškio 
miesto šilumos tinklus. 

1993–iaisiais prie Vilkaviškio šilumos 
tinklų prišlieta Kybartų katilinė, o 2000 
metais – Pilviškių bei Paežerių katilinės. 

UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“

Birutės g. 8A,
LT-70145 Viklaviškis
Tel. (8 342) 52109

ASOCIACIJOS NARIAI
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1994 metais smulkieji šilumos energijos 
gamintojai sujungti į vieningą Lietuvos 
energetikos sistemą, Vilkaviškio šilumos 
tinklai prijungti prie Alytaus šilumos tinklų.

2000 metais Vilkaviškio šilumos ūkį 
išsinuomojus bendrovei „Litesko“, buvo 
įregistruotas jos filialas „Vilkaviškio šiluma“, 
kuriame šiuo metu dirba 46 darbuotojai. 

UAB „Litesko“ investavo į Vilkaviškio, 
Kybartų, Virbalio, Paežerių ir Pilviškių 
katilinių rekonstrukciją. Virbalio katilinė, 
atlikus rekonstravimo darbus, buvo visiškai 
automatizuota – dirba be nuolatinio 
personalo ir yra valdoma nuotoliniu būdu 
iš Vilkaviškio rajoninės katilinės. Paežerių 
ir Pilviškių katilinės buvo demontuotos, 
pastatytos naujai ir taip pat automatizuotos.

2002 metais Kybartuose už 430 tūkst. eurų 
buvo sumontuotas 1,5 MW galios visiškai 
automatizuotas biokuro katilas su kuro 
padavimo ir pelenų šalinimo sistemomis bei 
kuro sandėliu. 
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2004–aisiais Vilkaviškio katilinėje Nr. 1 
buvo demontuotas garo katilas DKVR, kuris 
buvo pritaikytas kūrenti tik mazutą. Vietoje 
jo buvo pastatytas 2,5 MW galios biokuro 
katilas. 2004 metais UAB „Litesko“ taip pat 
pastatė du vandens šildymo katilus, įrengė 
mažų katilų kuro rezervuarus ir siurblinę. 

2007 metais įmonė įdiegė rezervinį 2 MW 
galios skystojo kuro katilą ir optimizavo 
katilinės vamzdynų bei įrengimų schemą. 
Katilinės galia buvo padidinta iki 7,013 
MW. 2008 metais katilinės garo katilas 
buvo pritaikytas dirbti vandens režimu.

UAB „Litesko“ Vilkaviškio rajoninėje 
katilinėje sumontavo naujus įrengimus: 
katilą DEV-25-14 su degikliu „Petro“, garo 

katilą BHP-1000, vandens šildymo katilus 
VK-21, automatinę nepertraukiamo veikimo 
vandens ruošimo įrangą. 

2015 metais Vilkaviškyje darbą pradėjo 
antrasis biokuro katilas, kuris leido 
sumažinti brangių gamtinių dujų vartojimą 
ir užtikrinti mažesnę šilumos kainą. 
Vilkaviškio rajoninėje katilinėje įrengto 
biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo 
galia sudaro 3 MW, taip pat sumontuotas 
1,4 MW galios dūmų kondensacinis 
ekonomaizeris. 

Šilumos gamybai pradėjus vartoti biokurą, 
gamtinių dujų suvartojimas sumažėjo 
1,8 mln. kub. metrų per metus. Pradėjus 
veikti naujajam biokuro katilui, iš esmės 
atsisakius taršių gamtinių dujų vartojimo, 
CO2 emisijos buvo sumažintos virš 3,4 
tūkst. tonos per metus.

Tarp svarbių darbų – ir naujai sumontuotas 
dūmsiurblio dažnio keitiklis, šilumos tinkle 
įrengta parametrų  stebėsenos sistema. 

Įmonė didelį dėmesį skyrė senų šilumos 
trasų rekonstrukcijai. Iš viso Vil¬kaviškio 
filiale naujo tipo bekanaliais šilumos tinklais 
pakeista apie 7 km nusidėvėjusių senų 
kanalinių šilumos trasų. 

UAB „Litesko“ automatizavo šilumos 
punktus, užtikrino kokybiškesnes paslaugas 
centralizuotai besišildantiems gyventojams.

Įmonė diegė naujas technologijas – 
sumontavo 68 nuotolinio duomenų 
nuskaitymo sistemas. Įrengus elektroninius 
karšto vandens skaitiklius su galimybe 
duomenis nuskaityti per nuotolį, vartotojai 
pajuto akivaizdžią ekonominę naudą.

Šiuo metu UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio 
šiluma“ paslaugas teikia daugiau nei 3900 
vartotojų: 3810 yra daugiabučių gyventojai, 
likusi dalis – individualūs namai ir įmonės. 
Šilumos energija ir karštas vanduo tiekiama 
daugiau nei šimtui daugiabučių namų.
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UAB Mažeikių šilumos tinklai – įmonė,  
įgyvendinusi bene daugiausiai 
projektų, kurie leido gerinti paslaugas, 
modernizuoti šilumos ūkį, užtikrinant 
šilumos gamybos efektyvumą ir sudaryti 
sąlygas vartotojams naudotis kuo pigesne 
centralizuotai tiekiama šiluma.

Iki 1974 metų šiluma Mažeikių 
gyventojams buvo tiekiama iš įvairiausių 
katilinių, kol buvo pastatyta nauja 
Mežeikių katilinė ir, nutiesus magistralę, 
prie jos buvo prijungti namai. Nuo 1993 
metų Mažeikių katilinė prijungta prie 
Lietuvos valstybinės energetikos sistemos 
filialo „Mažeikių termofikacinė elektrinė“, 
o 1997 metais buvo įsteigta specialiosios 
paskirties akcinė bendrovė Mažeikių 
šilumos tinklai. 2003 metais jos statusas 
pakeistas į uždarosios akcinės bendrovės. 
Pagrindinis akcininkas – Mažeikių rajono 
savivaldybė, valdanti 99,9 proc. visų 
įmonės akcijų. Šiuo metu bendrovėje 
dirba 91 darbuotojas, jai vadovauja 
generalinis direktorius Jonas Jurkus.  

UAB Mažeikių šilumos tinklai 
eksploatuoja keturias įvairaus galingumo 
katilines: Mažeikių mieste,  Reivyčių 
kvartale, Viekšnių miestelyje bei rezervinę 
Mažeikių miesto katilinę Vilniaus gatvėje. 
Katilinių instaliuota galia: Mažeikių – 80 
MW, Reivyčių – 4,7 MW, Viekšnių – 6 MW, 
rezervinės – 0,7 MW. Bendra instaliuota 
bendrovės  įrenginių šiluminė galia 
siekia 91,4 MW. Šilumos perdavimo 

UAB Mažeikių šilumos tinklai

Montuotojų g. 10,
LT-89101 Mažeikiai
Tel. (8 443) 98171
Asociacijos narys nuo 1999 m. 

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB Mažeikių šilumos tinklų gen. direktorius
Jonas Jurkus 

tinklų ilgis – 48,6 km (iš jų Viekšnių miestelio 
šilumos tiekimo tinklų ilgis – 3,1 km, Reivyčių 
kvartale– 1,8 km).

Mažeikių miesto katilinė tiekia šilumos 
energiją 13654 butams, 60 biudžetinių 
įstaigų ir 346 miesto organizacijoms. Reivyčių 
kvartalo katilinė tiekia šilumos energiją 558 
butams, 1 biudžetinei įstaigai ir 11 verslo 
organizacijų. Viekšnių miestelio katilinė tiekia 
šilumos energiją 270 butams, 12 biudžetinių 
įstaigų ir 6 verslo organizacijoms. 

Bendrovė per paskutinius penkerius metus 
įgyvendino eilę investicinių projektų, kurių 
pagrindinis tikslas – mažinti šilumos gamybos 
sąnaudas modernizuojant katilines ir šilumos 
perdavimo tinklus. Jau daugelį metų UAB 
Mažeikių šilumos tinklai pagal tiekiamą 
šilumos kainą vartotojams yra pirmajame 
dešimtuke iš 49 Lietuvos šilumos tiekimo 
įmonių.

Šilumos gamyba – gana sudėtingas ir 
socialiai atsakingas verslas. Norėdama 
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techniškai atsinaujinti ir tam pritraukti 
kuo daugiau investicijų, bendrovė 
stengiasi dalyvauti įvairiuose projektuose, 
skelbiamuose konkursuose finansinei 
paramai iš ES fondų gauti. Pagrindinės 
įstaigos, kurių pagalba pateikus paraiškas 
gautas dalinis projektų finansavimas – 
Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) 
ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų 
fondas (LAAIF).  

2013 metais buvo pastatyti du biokuro 
katilai su priklausiniais, kurių kiekvieno 
galia yra 5 MW.  Šio projekto bendra vertė 
2,32 mln. eurų, iš jų LAAIF subsidija siekė 
1,16 mln. eurų. 

2014 metais atlikta pirmojo ekonomaizerio, 
pastatyto 2006 metais, susidarančio 
kondensato valymo įrangos modernizacija, 
kuri leido padidinti šio įrenginio pajėgumą 
ir pritaikyti jį susidariusio dumblo 
nusausinimui bei jo panaudojimo kurui. Šis 

projektas bendrovei kainavo 269575 eurų, 
iš kurių LAAIF subsidija buvo 141943 eurų. 

2015 metais išgriauti pirmieji 10 ir 12 MW 
galios biokuro katilai, pastatyti 2002 metais. 
Vietoje jų pastatyti du biokuro katilai, kurių 
kiekvieno galia siekia 8 MW. Projekto vertė 
2,5 mln. eurų, iš jų 617 tūkst. eurų sudarė 
LAAIF subsidija. Šie projektai leido pasiekti 
rezultatą, kurio dėka bendrovė šiuo metu 
šilumos gamybai biokuro naudoja 99 proc. 
viso sunaudojamo kuro.   

2013–2017 metais rekonstruotos 
kvartalinės šilumos tiekimo trasos Mažeikių 
mieste, iš viso atnaujinta daugiau kaip 60 
proc. šilumos tiekimo trasų. Šių projektų 
bendra vertė yra kiek didesnė nei 1,585 
mln. eurų, iš kurių LVPA subsidija sudarė 
767,2 tūkst. Daug darbų renovuojant trasas 
bei atnaujinant katilinių įrengimus atlikta ir 
bendrovės lėšomis.
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UAB „Molėtų šiluma“ kūrėsi ir plėtėsi 
buvusio gamybinio susivienijimo 
„Lietuvos žemės ūkio technika“ katilinės 
bazėje. 1988–1989 metais baigti 
tiesti centrinio šilumos tiekimo tinklai, 
pastatyti grupiniai karšto vandens 
ruošimo įrenginiai, pakloti karšto 
vandens tiekimo vamzdynai, uždarytos 
paskutinės tuo metu Molėtų mieste 
veikusios akmens anglimi kūrenamos 
katilinės.

„Molėtų šiluma“ kaip uždaroji akcinė 
bendrovė pradėta steigti 2000 metų 
gegužės 31 dieną reorganizavus SP 
AB Vilniaus šilumos tinklus. Nuo 2003 
metų kovo pasikeitė įmonės statusas 
ir pavadinimas – ji tapo UAB „Molėtų 
šiluma“. 

Šiuo metu bendrovę valdo 15 akcininkų: 
14 fizinių asmenų ir Molėtų rajono 
savivaldybės taryba, turinti 99,99 proc. 
akcijų paketą. Bendrovės kolegialus 
valdymo organas yra trijų narių 
valdyba: valdybos pirmininkas Vytautas 
Valansevičius – Giedraičių seniūnijos 
seniūnas, Vanda Aleksiejūnienė – Molėtų 
rajono savivaldybės administracijos 
turto skyriaus specialistė ir Rimantas 
Šavelis – Molėtų rajono savivaldybės 
administracijos statybos ir vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas. 

Šiuo metu UAB „Molėtų šiluma“ dirba 
32 darbuotojai, įmonei vadovauja 

UAB „Molėtų šiluma“

Mechanizatorių g. 7,
LT-33114 Molėtai
Tel. (8 383) 51962
Asociacijos narys nuo 2004 m. 

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB „Molėtų šiluma“  direktorius
Juozas Kuliešius

direktorius Juozas Kuliešius. Bendrovė filialų 
ir atstovybių neturi.

UAB „Molėtų šiluma“ šilumą ir karštą 
vandenį tiekia Molėtų miesto, Giedraičių ir 
Naujasodžio gyvenviečių daugiabučiams bei 
individualiems gyvenamiesiems namams, 
48 įstaigoms ir organizacijoms. 2016–2017 
metais prie centralizuoto šildymo tinklų 
buvo prijungti 7 gyvenamieji namai bei 800 
kv. metrų ploto Molėtų rajono vartotojų 
kooperatyvo parduotuvės pastatas. Šiuo 
metu bendrovės tiekiama šilumos energija 
apšildomi 158222 kv. metrai pastatų ploto, 
(palyginti su 2016 metais, šis skaičius išaugo 
1441,29 kv. metro). Iš jų gyvenamųjų patalpų 
plotas sudaro 93523,87 kv. metro,  įstaigų ir 
organizacijų – 63621,12 kv. metro. 

Molėtų miesto katilinėje veikia trys mazutu 
(vienas garo ir du vandens šildymo) ir du 
biokuru kūrenami katilai. Biokuru kūrenamas 
4 MW galios vandens šildymo katilas ir 5 MW 
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galios katilas, taip pat sumontuotas 1,7 MW 
galios kondensacinis ekonomaizeris. 
Bendras projektinis Molėtų miesto 
katilinės galingumas – 25,7 MW. Šiuo metu 
didžiausia reikalinga šiluminė galia, esant 
labai žemai aplinkos temperatūrai, Molėtų 
mieste siekia  9 MW. 

UAB „Molėtų šiluma“ be Molėtų miesto, 
gamina ir tiekia šilumą Giedraičių miestelio, 
Naujasodžio gyvenvietės gyventojams, 
šių gyvenviečių mokykloms bei vaikų 
darželiams. Giedraičių katilinėje, statytoje 
1989 metais, įrengti du universalūs 0,495 
ir 0,6 MW galios vandens šildymo katilai, 
kurui naudojantys malkas. Naujasodžio 
gyvenvietės katilinėje, perduotoje 
eksploatuoti 2001 metais,  sumontuoti du 
malkomis kūrenami po 0,250 MW galios 
vandens šildymo katilai. 2017 metais atlikus 
šios katilinės remontą vienas iš malkomis 
dirbusių katilų pakeistas nauju tokios pat 
galios medienos granulėmis kūrenamu 
katilu. 
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Šilumą savo klientams UAB „Molėtų šiluma“ 
tiekia dvivamzde termofikacinio vandens 
tiekimo sistema. Bendras eksploatuojamų 
šilumos tinklų ilgis yra 12,716 km, iš jų 
299 m – Giedraičių miestelyje, 418 m – 
Naujasodžio gyvenvietėje.

Karštas vanduo Molėtų miesto 
gyventojams ruošiamas individualiuose 
šilumokaičiuose pastatų šilumos mazguose  
ir tiekiamas į 1773 gyventojų butus, 
kuriuose įrengta daugiau kaip 2300 karšto 
vandens skaitiklių.

Žvelgiant į svarbiausius pastaraisiais 
metais įgyvendintus projektus, galima 
paminėti 2016 metais pradėtą įgyvendinti 
investicinį projektą „Šilumos tiekimo tinklų 
infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g. – 
Vilniaus g., Molėtų mieste“. Projekto 
metu buvo rekonstruota apie 2000 metrų 
šilumos trasų. Tai leidžia mažinti šiluminės 
energijos nuostolius bei užtikrinti šilumos 
tiekimo patikimumą. Iš viso nuo 2006 
metų iki 2017 metų rekonstruota 99,9 
proc.  šilumos tiekimo tinklų Molėtų mieste 
bei visos trasos Giedraičių miestelyje 
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ir Naujasodžio gyvenvietėje. Tai buvo 
daugiausia investicijų pareikalavę projektai, 
dalis jų buvo atlikta su ES struktūrinių 
fondų parama. 

Taip pat praėjusiais 2017 metais buvo 
rekonstruota Naujasodžio gyvenvietės 
katilinė, tam įmonė panaudojo 33,69 tūkst. 
eurų nuosavų lėšų. 

Šiais metais pradedamas investicinis 
projektas „Vandens šildymo katilo DE-10 
keitimas nauju Molėtų miesto katilinėje“, 
kuri įgyvendinti planuojame per 2018 
metus.

Nuo 2010 iki 2016 metų šildymo sezono 
pradžios Molėtų mieste ir Giedraičių 
miestelyje renovuoti 43 gyvenamieji 
pastatai, kurių bendras plotas sudaro 
daugiau nei 39,199 tūkst. kv. metro arba 
38,6 proc. viso gyvenamojo ploto. Dėl to 
šilumos poreikis apytiksliais skaičiavimais 
sumažėjo apie 30 proc.  Prieš renovaciją 
2010 metais gyventojų butų šildymui 
buvo parduota 13311 Mwh šiluminės 
energijos, o 2016 metais – 9192 Mwh. 

Bendras šilumos poreikis patalpų šildymui 
per minėtą laikotarpį sumažėjo nuo 19922 
iki 15600 Mwh. Per 2018–2019 metus 
planuojama renovuoti dar 14 gyvenamųjų 
namų, kurių šildomas plotas sudaro 
daugiau kaip 14 tūkst. kv. metrų arba 28 
proc. esamo dar nerenovuoto gyvenamojo 
ploto. Dėl to šilumos poreikis atitinkamai 
mažėtų apie 10–14 proc. Didžiausi šilumos 
pirkėjai Molėtų mieste yra VĮ Molėtų 
ligoninė, VĮ Pirminės sveikatos priežiūros 
centras, Molėtų progimnazija ir gimnazija, 
Vaikų savarankiško gyvenimo namai. 
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UAB „Pakruojo šiluma“ politika – užtikrinti 
patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą 
mažiausiomis sąnaudomis bei ginti 
šilumos vartotojų interesus. Siekiant 
išlaikyti kuo stabilesnę šilumos kainą, 
bendrovė investuoja į technologijas, 
leidžiančias šilumos gamybai naudoti 
daugiau pigesnio kuro – biokuro. 
Kitas prioritetas – mažinti šilumos 
nuostolius tinkluose. Šiuo metu jau 
pakeista apie 95 proc. pasenusių 
vamzdynų naujais. Toks žingsnis leidžia 
užtikrinti šilumos tiekimo patikimumą,  
saugumą ir efektyvumą.

UAB „Pakruojo šiluma“ šiluminę energiją 
tiekia Pakruojo miesto, Pakruojo kaimo, 
Linkuvos miesto, Petrašiūnų kaimo ir 
Klovainių miestelio centralizuotos šilumos 
vartotojams, kurių 73 proc. sudaro 
gyventojai, 16 proc. – savivaldybės 
įstaigos, 4 proc. – iš valstybės biudžeto 
finansuojamos įstaigos ir 7 proc. – kiti 
šilumos vartotojai. Nedidelis šilumos 
vartotojų skaičius ir tai, kad tarp vartotojų 
nėra pramonės įmonių, nesukelia 
konkurencijos, kitų šiluminę energiją 
parduodančių įmonių Pakruojo rajone 
nėra. 

Šiuo metu bendrovėje dirba 30 
darbuotojų. Įmonei ilgus metus vadovavo 
Jonas Bumelis, jį nuo 2018 metų vasario 
mėn. pakeitė laikinai pareigas einantis 
Laurinas Banaitis. UAB „Pakruojo šiluma“ 
vienintelis akcininkas (100 proc. akcijų) – 

UAB „Pakruojo šiluma“

Saulėtekio g. 34,
LT-83133 Pakruojis
Tel. (8 421) 61139
Asociacijos narys nuo 2003 m. 

ASOCIACIJOS NARIAI

Pakruojo rajono savivaldybė. 2016 metų 
spalio 1 dieną UAB ,,Pakruojo šiluma“ minėjo 
35 metų sukaktį.

UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos gamybai 
daugiausia naudoja biokurą (90 proc.), 
o gamtinių dujų naudojama 10 proc. 
Planuojama naudojamo biokuro dalį 
padidinti iki 92 proc., gamtinių dujų dalį 
sumažinant iki 8 proc. 

Įmonėje nuolatos keičiamos susidėvėjusios 
šilumos trasos bekanalėmis. Bendrovė 2007–
2012 metais investavo 147 tūkst. eurų, kad 
būtų pakeista naujomis dalis susidėvėjusių 
šilumos tinklų įvadų į namus.

Per 2013–2017 metus bendrovė investavo į 
susidėvėjusių trasų pakeitimą bekanalėmis 
Pakruojo rajoninės katilinės tinkluose. 
Buvo atnaujinta 921 metras senų tinklų, 
į tai investuota 148 tūkst. eurų.  Į šilumos 
apskaitos prietaisų keitimą (pakeista 31 vnt.) 
investuota 14 tūkst. eurų. 

2014 metais baigtas įgyvendinti investicinis 
projektas „Atsinaujinančius energijos 

Ilgametis UAB “Pakruojo šiluma” direktorius 
Jonas Bumelis. 
Nuo 2018 m. vasario mėn. įmonės laikinai einantis 
direktoriaus pareigas Laurinas Banaitis
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išteklius naudojančio 4 MW katilo statyba 
UAB „Pakruojo šiluma“. Bendra investicija 
į projekto įgyvendinimą siekė daugiau 
kaip 1,66 mln. eurų, iš jų Lietuvos aplinkos 
apsaugos investicijų fondo (LAAIF) parama 
sudarė daugiau kaip 0,53 mln. eurų. 

2014 metais taip pat buvo įgyvendintas 
projektas „Pakruojo miesto centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija 
II etapas“. Jo metu Pakruojo mieste 
sujungti hidrauliškai atskiri centralizuoti 
šilumos tinklai, užtikrintas šilumos tiekimo 
paslaugos patikimumas, saugumas ir 
efektyvumas, padidinta šilumos gamyba iš 
atsinaujinančių energijos išteklių. Vykdant 
šį projektą modernizuota 451,1 metro 
esamų šilumos tiekimo tinklų, nutiesta 98,4 
metro naujų atkarpų ir nauja 160 metrų 
ilgio atkarpa, sujungusi iki tol hidrauliškai 
atskirus centralizuotus šilumos tinklus. 
Projekto metu iš viso paklota 709,5 metro 
naujų tinklų, bendra investicija siekė 
daugiau kaip 179 tūkst. eurų, iš kurių 
Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) 
parama sudarė daugiau kaip 87,46 tūkst. 
eurų. 

UAB „Pakruojo šiluma“ siekia mažinti 
priklausomumą nuo iškastinio kuro, siekiant 
stabilizuoti ir mažinti šilumos kainą. Tam 
nemažą įtaką turėjo investicija į 4 MW 
galios biokuro katilą ir šilumos tinklų 
sužiedinimą. Šiuo metu gamtinės dujos 
pagrindinėje katilinėje yra naudojamas kaip 
rezervinis kuras. Tačiau išsaugota galimybė 
naudoti gamtines dujas, jei pasikeistų 
biokuro ir dujų kainų santykis. Po naujojo 

4 MW galios kuro katilo su kondensaciniu 
ekonomaizeriu statybos Pakruojo rajoninėje 
katilinėje, biokurą naudojančių šilumos 
gamybos įrenginių galia siekia 7 MW.

Vienas reikšmingesnių projektų, kuris 
buvo pradėtas įgyvendinti 2010 metais ir 
baigtas 2012 metais – „Pakruojo miesto 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 
rekonstrukcija“. Jo metu buvo pakeisti 3 
km magistralinių trasų. Projekto vertė – 804 
tūkst. eurų (su PVM),  iš jų 332 tūkst. eurų 
(be PVM) buvo skirta iš LVPA. Kitai reikiamų 
investicijų daliai Finansų ministerija davė 
sutikimą imti paskolą iš Europos investicijų 
banko iki 25 metų laikotarpiui. Įgyvendinus 
projektą ir pakeitus pagrindines Pakruojo 
miesto šilumines trasas, jose 1,5 MWh 
per metus sumažėjo šilumos nuostoliai. 
Skaičiuojamas investicijos atsipirkimo 
laikas – 16 metų, numatomi metiniai 
sutaupymai – 31 tūkst. eurų.

2017 metais investuota į Dvaro kvartalinės 
katilinės katilą pritaikant jį kūrenti biokurą 
(medienos granules). Įgyvendinus šį 
projektą Dvaro kvartalinėje katilinėje 
gamtinės dujos naudojamos tik kaip 
rezervinis kuras. Į šį projektą investuoti 
25 tūkst. eurų, investicija teigiamai įtakoja 
tiek šilumos kainą, tiek šilumos tiekimo 
pastovumą. 

UAB „Pakruojo šiluma“ ir toliau ieško naujų 
sprendimų, kaip mažinti šiluminės energijos 
savikainą, mažinti šilumos nuostolius, 
taupiai naudoti turimus išteklius ir atsargas.
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Šiais metais 55 metų savo veiklos sukaktį 
minėsianti AB „Panevėžio energija“ 
prisiima visus šilumos tiekimo rūpesčius, 
užtikrindama Panevėžio, Rokiškio, 
Kėdainių, Kupiškio, Pasvalio, Zarasų 
miestų ir rajonų šilumos vartotojams 
patikimą bei kokybišką šilumos tiekimą 
iki kiekvieno pastato. AB „Panevėžio 
energija“ – viena stambiausių energetikos 
įmonių šalyje, gaminanti šilumą, karštą 
vandenį, elektros energiją, prižiūrinti 
pastatų šildymo ir karšto vandens 
sistemas, teikianti įvairias kitas paslaugas 
vartotojams. 

AB „Panevėžio energija“ – regioninė 
šilumos gamybos ir tiekimo įmonė, 
aptarnaujanti Panevėžio, Kėdainių, 
Rokiškio, Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio 
miestų ir rajonų gyvenviečių šilumos 
ūkius. Bendrovė eksploatuoja 41 katilinę, 
kuriose sumontuotas 121 įvairaus 
tipo šilumos gamybos įrenginys: 14 
garo, 101 vandens šildymo katilas ir 6 
kondensaciniai ekonomaizeriai. Bendra 
katilų galia sudaro 503,7 MW.
Šiuo metu AB „Panevėžio energija“ dirba 
daugiau kaip 500 darbuotojų. Kolektyvui 
nuo 2013 metų vadovauja generalinis 
direktorius Petras Diksa.

AB „Panevėžio energija“ akcijas valdo 
Panevėžio miesto savivaldybė (59,37 
proc.), Kėdainių savivaldybė (13,4 
proc.), Rokiškio savivaldybė (6,81 proc.), 
Kupiškio savivaldybė (5,93 proc.), 

AB „Panevėžio energija“

Senamiesčio g. 113,
LT-35114 Panevėžys
Tel. (8 45) 463525
Asociacijos narys nuo 1998 m. (steigėjas)

ASOCIACIJOS NARIAI

Pasvalio savivaldybė (5,72 proc.), Zarasų 
savivaldybė (4,76 proc.), Panevėžio rajono 
savivaldybė (2,20 proc.) ir 1,8 proc. akcijų 
priklauso privatiems akcininkams.
AB „Panevėžio energija“ nuosavuose 
šilumos šaltiniuose pagamina 78 proc. 
šilumos energijos, o 22 proc. – superka 
iš nepriklausomų šilumos gamintojų: AB 
„Lifosa“, UAB „Kurana“, UAB „Eko Termo“, AB 
„Simega“. 

2017 metais AB „Panevėžio energija“ 
eksploatuojamose katilinėse šilumos 
gamybai biokuras sudarė 60,6 proc. viso 
naudojamo kuro. Į tinklus patiekta 758 
tūkst. MWh šilumos energijos, kurios 56,7 
proc. pagaminta kūrenant biokurą, 29,6 
proc. – gamtines dujas, 13,5 proc. sudaro 
technologinė šiluma, 0,2 proc. šilumos 
energijos pagaminta naudojant kitas kuro 
rūšis. Šilumos tiekimas termofikaciniu 
vandeniu sudaro apie 90 proc., garu – 10 
proc. Pagaminamas garas yra tiekiamas 
Panevėžio ir Rokiškio pramonės įmonėms. 
Šiluma nuo šilumos šaltinių iki vartotojų 

AB „Panevėžio energija“ gen.  direktorius
Petras Diksa
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tiekiama šilumos tinklais, kurių bendras ilgis 
sudaro 272 km. Didžiausia centralizuotos 
šilumos vartotojų grupė yra gyventojai – 67 
proc. Pramonės įmonės ir kiti vartotojai 
sudaro likusius 33 proc. Centralizuota 
tiekimo sistema šiluma patiekiama į butus 
61293 gyventojams, 171 individualiam 
namui, 45 pramonės įmonėms, 202 
švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigoms, 
456 kitoms įmonėms, įstaigoms ir 
organizacijoms. AB „Panevėžio energija“ 
eksploatuoja 370 gyvenamųjų namų ir 
kitų pastatų  šilumos punktus bei  šildymo 
ir karšto vandens sistemas Panevėžyje, 
Pasvalyje ir Zarasuose. 

Vienu reikšmingiausiu įvykiu bendrovės 
istorijoje žymimi 2008 metai, kuomet 
buvo pastatyta moderniausia elektrinė 
šalyje. Dujomis kūrenama 35 MW galios 
Panevėžio termofikacinė elektrinė, per 
metus galinti pagaminti apie 230 GWh 
šilumos ir apie 220 GWh elektros energijos, 
iki 2016 metų gamino elektros energiją 
pagal LR Vyriausybės nustatytas supirkimo 
apimtis. Palikus Panevėžio termofikacinę 
elektrinę dirbti  atviros rinkos sąlygomis, 

nuo 2016 metų pagaminta elektros 
energija parduodama elektros biržoje ir 
naudojama saviems poreikiams bendrovės 
eksploatuojamose katilinėse, o šiluma 
tiekiama Panevėžio miesto vartotojams.  
Šiais metais AB „Panevėžio energija “ 
pasirašė sutartį su AB„ Litgrid“ dėl tretinio 
elektros energijos 30 MW galios rezervo 
paslaugos, tuo prisidėdama prie Lietuvos 
elektros energetikos sistemos veikimo 
patikimumo bei saugumo. 
Siekdama užtikrinti patikimą energijos 
tiekimą visiems regiono vartotojams 
kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažiau 
teršiant aplinką, AB „Panevėžio energija“ 
nuolat įgyvendina investicinius projektus, 
modernizuodama šilumos gamybos 
šaltinius bei šilumos tinklus. 

Atliekamos  šilumos tinklų rekonstrukcijos 
visuose šilumos ūkį eksploatuojančiuose 
rajonuose. Pakeitus senus susidėvėjusius 
vamzdynus naujais, žymiai taupiau 
naudojami energetiniai ištekliai, mažinami 
šilumos nuostoliai tinkluose. Nuo 2013 
metų renovuota daugiau nei 41 km šilumos 
tinklų visame regione. 
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Vykdomos  katilinių rekonstrukcijos 
statant naujus katilus ir plečiant biokuro 
naudojimą, mažina šilumos gamybos 
sąnaudas, importuojamo kuro kiekį, o kartu 
sprendžiamos ir klimato kaitos problemos. 
Rekonstravus Panevėžio, Rokiškio, Zarasų 
katilines, pastatyti nauji biokuro katilai. Nuo 
2013 iki 2017 metų biokuro panaudojimas 
išaugo nuo 44,5 iki 62,7 proc. 
Nuo 2013 metų iki šių metų pradžios, 
įgyvendinus ES remiamus projektus, 

bendrovė į regiono šilumos ūkį investavo 
36 mln. eurų, iš kurių – 13,3 mln. eurų 
sudarė ES parama. 

Centralizuotas šildymo būdas tampa 
patrauklus, kai nereikia rūpintis kuru, 
nereikia kūrenti, prižiūrėti ir remontuoti 
įrenginių, kai užtikrinama gaisrinė sauga 
ir sukuriama švaresnė aplinka. Todėl  
kasmet vis daugiau naujų vartotojų, 
įvertinę šildymo išlaidas naudojantis 
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įvairiais šildymo būdais, jungiasi prie AB 
„Panevėžio energija“ šilumos tiekimo 
sistemos. Nuo 2013 metų naujų vartotojų 
šilumos instaliuota galia padidėjo 9,3 MW.

Novatoriški sprendimai ir investicijos 
šilumos ūkyje prisideda prie efektyvios 
šilumos gamybos, kuri leidžia sumažinti 
šilumos kainą visiems regiono vartotojams. 
2012 metais  vidutinė šilumos kaina siekė 
6,85 ct/kWh (be PVM), o 2017 metais kaina 
sumažėjo  iki 5,24 ct/kWh.

Šiais metais toliau bus vykdomi šilumos 
tinklų rekonstravimo projektai, kurių 
metu bus atnaujinta virš 16 km šilumos 
tinklų visame regione. 2019 metais AB 
„Panevėžio energija“ pasiruošusi naujiems 
iššūkiams – investiciniams projektams 
ruošiamos šešios paraiškos ES paramai 
gauti šilumos tinklų rekonstravimui ir 
25 MW galios  trijų naujų biokuro katilų 
statybai Panevėžio ir Pasvalio katilinėse.

AB „Panevėžio energija“ vykdomos 
investicijos į šilumos tinklų atnaujinimą 
ir biokuro plėtrą ne tik Panevėžyje, bet ir 
kituose bendrovės eksploatuojamuose 
šilumos ūkiuose sukuria galimybę mažinti 
šilumos kainą viso regino vartotojams.

Panevėžio miestas

Panevėžio miesto šilumos ūkis yra 
didžiausias iš visų, kuriuos eksploatuoja 
AB „Panevėžio energija“. Panevėžio mieste 
ir rajone eksploatuojami šilumos šaltiniai, 
kurių maksimali galia yra 267,45 MW,
 šilumos tinklų ilgis siekia 137 km. 
Šilumos kiekis vartotojams sudaro 53,5 
proc. bendro kiekio, kurį  AB „Panevėžio 
energija“ tiekia visų rajonų vartotojams. 
Panevėžyje dirba 259 darbuotojai.
Išanalizavusi pagrindines prielaidas, 
kodėl būtina ieškoti alternatyvių energijos 
šaltinių, kurie kompensuotų importuojamų 
gamtinių dujų kainų augimą, bendrovė 
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sistemos, pastatyta dengta biokuro 
sandėliavimo aikštelė. 2017 
metais įgyvendintas projektas 
„Kondensacinio ekonomaizerio 
įrengimas Panevėžio RK-1“. Jam 0,2 
mln. eurų  parama skirta iš Lietuvos 
aplinkos apsaugos investicijų fondo 
programos. Projektas dar daugiau 
padidino biokuro deginimo įrenginių 
galią katilinėje ir  šiuo metu bendra 
galia Panevėžio RK-1 sudaro 35 MW.

Biokuro plėtra Panevėžyje sumažino 
šilumos gamybos sąnaudas ir 
prisidėjo prie šilumos kainos 
stabilizavimo, o kasmet atnaujinami 
šilumos tinklai leidžia didinti šilumos 
tiekimo efektyvumą bei patikimumą 
vartotojams. 2013–2017 metais 
Panevėžyje rekonstruota apie 11 
km vamzdynų centralizuoto šilumos 
tiekimo tinkluose.

Nuo 2013 m. į Panevėžio šilumos ūkį 
investuota 15,7 mln. eurų, iš kurių ES 
parama sudarė 5,7 mln. eurų.

2012 metais pradėjo eksploatuoti du naujus 
16 MW bendros galios garo katilus bei 4 MW 
kondensacinį ekonomaizerį.  Tai buvo pirmasis 
projektas Panevėžyje, kai rekonstruotoje 
Panevėžio RK-1 buvo pradėtas kūrenti biokuras.

Vėliau buvo priimti sprendimai dėl naujų 
investicijų į biokuro panaudojimo plėtrą. 2016 
metais buvo įgyvendintas projektas, kurio 
metu Panevėžio RK-1 pastatytas  naujas 12 MW 
galios vandens šildymo katilas, sumontuota 
technologinė įranga, dūmų valymo ir šalinimo 



79

Apie 16 proc. bendro AB „Panevėžio 
energija“ šilumos kiekio tiekiama Rokiškio 
rajono vartotojams. Rokiškio rajono šilumos 
ūkyje dirba 55 darbuotojai, jiems vadovauja 
Rimvydas Povilavičius. Maksimali Rokiškio 
šilumos tinklų rajono eksploatuojamų 
šilumos šaltinių galia – 83,06 MW, šilumos 
tinklų ilgis siekia 26 km. 

Eksploatuojant Rokiškio miesto ir Bajorų  
gyvenvietės katilines, AB „Panevėžio 
energija“ siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis 
gaminti šilumą, užtikrinti patikimą energijos 
tiekimą vartotojams ir kartu prisidėti prie 
aplinkos taršos mažinimo. 

2001 ir 2008 metais Rokiškio katilinėje buvo 
atlikta rekonstrukcija, pastatyti biokuro katilai, 
kurie pakeitė iki tol mazutu kūrentus katilus.
2015 metais Rokiškio katilinės 
rekonstrukcijos metu išmontuotas mazutu 
kūrenamas katilas ir įrengti du vandens 
šildymo katilai, kurių kiekvieno galia siekia 
5 MW. Šie katilai kūrenami smulkinta 

ASOCIACIJOS NARIAI

AB „Panevėžio energija“ Rokiškio šilumos tinklų rajonas

Pramonės g. 7,
LT-42150 Rokiškis
Tel. (8 458) 71 461

Rokiškio šilumos tinklų viršininkas
Rimvydas Povilavičius

mediena. Taip pat buvo sumontuotas 
2,5 MW galios kondensacinis 
ekonomaizeris, kuris papildomai leidžia 
išgauti iki 25 proc. šilumos iš išmetamų 
dūmų. Katilinės teritorijoje buvo įrengtas 
biokuro sandėlis. 

Rokiškio miesto katilinėje visa šiluma 
gaminama deginant tik biokurą. 2013–
2017 metais Rokiškyje rekonstruota 
daugiau nei trys kilometrai šilumos tinklų. 
Per penkerius metus AB „Panevėžio 
energija“ į Rokiškio šilumos ūkį investavo 
6 mln. eurų, iš kurių 2,3 mln. eurų sudarė 
ES parama. 
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Apie 5,8 proc. bendro AB „Panevėžio 
energija“ šilumos kiekio yra tiekiama Kupiškio 
rajono vartotojams. Kupiškio šilumos tinklų  
rajono eksploatuojamose katilinėse dirba 
32 darbuotojai, jiems vadovauja Algimantas 
Sankauskas.  Kupiškio šilumos tinklų rajono 
keturių  šilumos šaltinių galia – 9,81 MW, 
šilumos tinklų ilgis siekia 23 km. 

AB „Panevėžio energija“ eksploatuoja 
Kupiškio rajono Subačiaus, Šepetos, Noriūnų 
gyvenviečių katilines, kuriose šilumos 
gamybai naudojamas biokuras. Nuosavuose 
šilumos šaltiniuose pagamintos šilumos 
kiekis sudaro 17 proc. Didžioji dalis šilumos – 
apie 83 proc., pagamintos naudojant 
biokurą, superkama iš nepriklausomo 
šilumos gamintojo AB „Simega“  ir miesto 
tinklais tiekiama Kupiškio miesto vartotojams. 

2014 metais Subačiaus gyvenvietės katilinėje 
buvo įrengtas vandens šildymo katilas, 
2015–2017 metais Kupiškio šilumos tinklų 
rajone rekonstruoti keturi kilometrai šilumos 
tinklų. Investicijos į šilumos ūkį sudarė 2,75 
mln. eurų, iš kurių 1,28 mln. eurų sudarė ES 
parama.

AB „Panevėžio energija“ Kupiškio šilumos tinklų rajonas

Vytauto g. 32B,
LT-40115 Kupiškis
Tel. (8 459) 35 426

ASOCIACIJOS NARIAI

Kupiškio šilumos tinklų viršininkas
Algimantas Sankauskas
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Apie 4,8 proc. bendro AB „Panevėžio 
energija“ šilumos kiekio yra tiekiama Pasvalio 
rajono vartotojams. Pasvalio šilumos tinklų  
rajone dirba 35 darbuotojai, jiems vadovauja 
Vidas Balakauskas.  Pasvalio šilumos tinklų 
rajono eksploatuojamų šešių šilumos šaltinių 
galia – 40,9 MW, šilumos tinklų ilgis siekia 
22 km.  

Pasvalio rajone AB „Panevėžio energija“ 
eksploatuoja Joniškėlio, Pajiešmenių, 
Mikoliškio, Narteikių, Joniškėlio mokyklos 
bei Pasvalio  miesto  katilines. Katilinėse 
šilumos gamybai naudojamas biokuras ir 
gamtinės dujos. AB „Panevėžio energija“ 
eksploatuojamose katilinėse pagamintos 
šilumos kiekis sudaro 28 proc. Kita 
dalis šilumos – 72 proc. superkama iš 
nepriklausomų šilumos gamintojų: UAB 
„Kurana“ ir UAB „Eko Termo“.

2017 metais bendrovė pradėjo eksploatuoti 
dvi išnuomotas konteinerines katilines 
(1,4 MW galios), kuriose deginant biokurą 

ASOCIACIJOS NARIAI

AB „Panevėžio energija“ Pasvalio šilumos tinklų rajonas

Gėlių g. 7,
LT-39137 Pasvalys
Tel. (8 451) 51 726

Kupiškio šilumos tinklų viršininkas
Vidas Balakauskas

pagaminta šiluma centralizuotais šilumos 
tinklais yra tiekiama Pasvalio miesto 
vartotojams. 

Nuo 2013 metų Pasvalio rajone 
rekonstruota 8 km šilumos tinklų. Per 
pastaruosius penkerius metus AB 
„Panevėžio energija“ į Pasvalio rajono 
šilumos ūkį investavo 4,2 mln. eurų, iš 
kurių 1,58 mln. eurų sudarė ES parama.
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Apie 4,2 proc. bendro AB „Panevėžio 
energija“ šilumos kiekio yra tiekiama 
Zarasų rajono vartotojams. AB „Panevėžio 
energija“ eksploatuojamose dvejose 
Zarasų miesto ir Užtiltės gyvenvietės 
katilinėse dirba 48 darbuotojai, jiems 
vadovauja Aidas Kaziliūnas. Bendra 
Zarasų  šilumos tinklų rajono šilumos 
šaltinų galia – 30,75  MW, šilumos tinklų 
ilgis siekia 17 km. 2013 metais bendrovė 
įgyvendino projektą, kurio metu 
modernizuota Zarasų miesto šilumos 
tiekimo sistema. Pakeista keturvamzdė 
šilumos ir karšto vandens tiekimo 
sistema, panaikinant 3 grupinius karšto 
vandens ruošimo įrenginius. Seni 814 
metrų ilgio šilumos vamzdynai pakeisti 
naujais, pas vartotojus sumontuota 130 
šilumos punktų. 

2016 metais rekonstruota Zarasų katilinė, 
išmontuotas mazutu kūrenamas katilas, 
pastatyti du nauji 1,5 ir 2,5 MW galios 
biokuro katilai bei 0,97 MW šilumos 
galios kondensacinis ekonomaizeris, 
atlikti kiti katilinės rekonstrukcijos darbai. 

Įgyvendinus šį projektą, visa 
centralizuotai tiekiama  šiluma Zarasų  
rajono vartotojams  pagaminama 
deginant biokurą. 2013–2017 metais 
Zarasų rajone rekonstruota 3,8 km 
šilumos tinklų. AB „Panevėžio energija“ 
investicijos į Zarasų rajono šilumos ūkį 
siekia daugiau kaip 2,4 mln. eurų, iš jų 
apie vieną mln. eurų sudaro ES parama. 

AB „Panevėžio energija“ Zarasų šilumos tinklų rajonas

Savanorių g. 14,
LT-32111 Zarasai
Tel. (8 385) 52 284

ASOCIACIJOS NARIAI

Zarasų šilumos tinklų viršininkas
Aidas Kaziliūnas
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AB „Panevėžio energija“ tiekia šilumą 
Kėdainių miesto ir rajono vartotojams. 
Bendrovė eksploatuoja šilumos ūkį 
Gudžiūnų, Tiskūnų, Josvainių, Akademijos, 
Šlapaberžės ir Kaplių gyvenvietėse, 
Gudžiūnų, Truskavos pagrindinių mokyklų 
bei Šėtos gimnazijos katilinėse. 2016 
metais pradėtos eksploatuoti Pelėdnagių 
gyvenvietės keturios katilinės.

Kėdainių rajono šilumos ūkyje dirba 79 
darbuotojai, jiems vadovauja Algimantas 
Mižutavičius. Maksimali visų 17 šilumos 
šaltinių galia – 69,74 MW, šilumos tinklų 
ilgis siekia 47 km. Kėdainiečiams tiekiamos 
šilumos kiekis sudaro 15,6 proc. bendro 
kiekio, kurį tiekia AB „Panevėžio energija“ 
visų rajonų vartotojams.

Kėdainių miesto ir rajono katilinėse šilumos 
gamybai naudojamos įvairios kuro rūšys: 
šiaudai, malkos, skalūnų alyva, gamtinės 
dujos. Didžiajai daliai Kėdainių miesto 
pastatams šildyti naudojama AB „Lifosa“ 
technologinio proceso metu išsiskirianti 
šiluma.

AB „Panevėžio energija“ Kėdainių šilumos tinklų rajonas

J. Basanavičiaus g. 97,
LT-57352 Kėdainiai
Tel. (8 347) 53 953

Kėdainių šilumos tinklų viršininkas
Algimantas Mižutavičius

2013 metais buvo įrengti nauji šilumos 
tinklai, kuriais prie Kėdainių miesto 
šilumos tiekimo sistemos prijungti 
vartotojai, iki tol šilumą gaudavę ir 
„Liepų“ katilinės, t. y. dalis Kėdainių 
miesto ir Vilainių gyvenvietė. Prie naujų 
tinklų buvo prijungta ir Kėdainių arena. 
Įrengus šiuos tinklus ir nutiesus daugiau 
nei dviejų kilometrų ilgio vamzdynus, 
superkama atliekinė šiluma iš AB „Lifosa“ 
vartotojams tiekiama centralizuotai iš 
Kėdainių miesto katilinės.

Nuo 2013 metų Kėdainių šilumos tinklų 
rajone rekonstruota 10, 6 km ilgio 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 
ir šiuo metu 61 proc. visų  šilumos 
vamzdynų jau pakeista  naujais. 2016 
metais pakeisti katilai trijose Pelėdnagių 
gyvenvietės katilinėse. 2013–2017 metais 
AB „Panevėžio energija“ į Kėdainių 
miesto ir rajono šilumos ūkį investavo 
4,95 mln. eurų, iš kurių 1,4 mln. eurų 
sudarė ES parama.

ASOCIACIJOS NARIAI
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AB Prienų šilumos tinklai savo veiklos 
istoriją skaičiuoja nuo 1980 metų, 
kuomet nuo Prienų komunalinių įmonių 
kombinato buvo atskirtas šilumos 
tiekimo padalinys. Tuo metu Prienus 
šildė 9 katilinės. Bendrovės pavaldumas 
ir pavadinimas keitėsi keletą kartų. 1997 
metais Seimui priėmus įstatymą dėl 
šilumos ūkio valdymo perdavimo, buvo 
įkurta akcinė bendrovė Prienų šilumos 
tinklai, kurios akcininkais tapo Prienų 
ir Birštono savivaldybės, bei 28 fiziniai 
asmenys. Kontrolinį akcijų paketą valdo 
Prienų rajono savivaldybė 96,76 proc.

Prienų rajono taryba 2000 metų rugsėjį 
patvirtino Prienų rajono šilumos ūkio 
nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo 
vartotojams sutartį. Pagal šį sprendimą 
UAB Energijos taupymo centras, 
laimėjęs Prienų rajono savivaldybės 
skelbtą Prienų rajono šilumos ūkio 
nuomos konkursą, įsteigė dukterinę 
įmonę – UAB „Prienų energija“, kuri 
šilumą vartotojams tiekė iki 2015 metų 
rugsėjo 1d.

Nuo 2009 metų rugsėjo mėnesio 
iki 2015 metų rugsėjo mėn. AB 
Prienų šilumos tinklai eksploatavo 9 
automatizuotas granulėmis kūrenamas 
katilines bei daugiabučių gyvenamųjų 
namų šildymo ir karšto vandens 
sistemas Prienų mieste, Balbieriškio, 
Jiezno ir Veiverių miesteliuose.
2009 metų rugpjūtį UAB „Prienų 

AB Prienų šilumos tinklai

Statybininkų g. 6, 
LT-59131 Prienai
Tel. (8 319) 60 235

ASOCIACIJOS NARIAI

AB Prienų šilumos tinklų direktorė
Albina Minciuvienė 

energija“ grąžino Prienų miesto katilinę, 
kurios bendra projektinė galia 14 MW. 
Katilinė buvo užkonservuota (prieš pasirašant 
šilumos ūkio nuomos sutartį buvo kūrenama 
gamtinėmis dujomis ir mazutu) ir grąžinta po 
9 metų nuomos.  Bendrovė kartu su Prienų 
miesto savivaldybės administracija priėmė 
sprendimą rekonstruoti katilinę ir nuo 2015 
metų katilinė kūrenama biokuru. Katilinės 
bendra šiluminė galia 7,5 MW.

Šiuo metu AB Prienų šilumos tinklai 
eksploatuoja 19 katilinių Prienų mieste 
bei rajone. Bendras instaliuotas katilų 
galingumas – 34,9 MW. Bendrovės metinė 
šilumos gamyba siekia 33722 MW.
Šildymo sezono metu bendrovėje dirba 
40 darbuotojų, ne šildymo sezono metu jų 
sumažėja iki 34. Bendrovei vadovauja Albina 
Minciuvienė. 

Bene svarbiausias pastarųjų metų įvykis –
2015 metais pasibaigusi šilumos ūkio 
nuomos sutartis ir  gauta Energetikos veiklos 
licencija. Pradėta eksploatuoti biokuro 
katilinė, leidusi sumažinti šilumos kainą.
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Taip pat pasikeitė šilumai gaminti 
naudojamo kuro balansas. 2015 metais 
biokuras sudarė 43 proc. bendrame kuro 
balanse, o gamtinės dujos – 57 proc. Tuo 
tarpu 2016 metais naudojamo biokuro 
dalis padidėjo iki 92,6 proc., o gamtinių 
dujų naudojama tik 7,4 proc. 
AB Prienų šilumos tinklai 2012, 2014 
ir 2015 metais gavo pripažinimą 
„Stipriausi Lietuvoje“, o  2017 metais 
organizuojamuose „Gazelės“ 

apdovanojimuose bendrovė buvo 
apdovanota už verslo augimą.

Per pastaruosius metus AB Prienų šilumos 
tinklai įgyvendino du svarbius projektus: 
modernizuota Prienų miesto katilinė 
įrengiant 2,5 MW ir 5 MW galios biokuro 
katilus. Anksčiau naudoti garo katilai buvo 
nusidėvėję, paveikti korozijos, todėl jie 
buvo išmontuoti. 
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Bendra  projekto vertė siekė daugiau kaip 
1,5 mln. eurų (be PVM), iš kurių daugiau 
nei 752 tūkst. eurų skirta iš ES Sanglaudos 
fondo. Pradėjus eksploatuoti šią katilinę 
buvo atsisakyta dviejų gamtinėmis dujomis 
kūrenamų katilinių, kurios naudojamos kaip 
rezervinės. 

AB Prienų šilumos tinklai 2016 metų birželį 
pateikė paraišką ES struktūrinių fondų 
paramai gauti projektui „Susidėvėjusių 
šilumos tiekimo tinklų Prienų m. 
modernizavimas“ įgyvendinti pagal ES 
fondų investicijų veiksmų programos 
priemonę „Šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimas ir plėtra“. Ši priemonė 
skirta įgyvendinti 2014–2020 metų ES 
fondų investicijų veiksmų programos 
4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos 
ir naudojimo skatinimas“ 4.3.2. uždavinį 
„Padidinti energijos vartojimo efektyvumą 

šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“.
2016 metų gruodį AB Prienų šilumos tinklai 
ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 
(LVPA) pasirašė sutartį dėl šilumos tinklų 
modernizavimo darbų finansavimo. Bendra 
projekto vertė – 601732 eurų. Projektui 
finansuoti iš ES Sanglaudos fondo skirta 
300866 eurai.

Šio projekto tikslas – sumažinti šilumos 
perdavimo nuostolius tinkluose, mažinti 
pirminės energijos poreikį, bei padidinti 
šilumos energijos tiekimo patikimumą 
ir efektyvumą esamiems centralizuotos 
šilumos energijos vartotojams, 
modernizuojant 32 proc. (2,97 km) Prienų 
miesto centrinio šilumos tiekimo tinkle 
vamzdynų. Planuojama, kad centralizuotai 
teikiamos šilumos nuostoliai tinkluose 
sumažės nuo 19,2 proc. iki 15 proc., o 2176 
vartotojams bus užtikrintas šilumos tiekimo 
patikimumas bei kokybė. 
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Šilumos gamyba – tai sudėtingas 
procesas, todėl būtina galvoti apie 
ateitį, išlaikant kuo mažesnę šilumos 
kainą. 2018 metais AB Prienų šilumos 
tinklai katilinėje Nr.2 planuoja įrengti 
kuro svarstykles ir rezervinio kuro 
aikštelę. Toliau bus kreipiamas dėmesys 
į mažesnės galios rajono katilinių 
įrengimą ir šilumos tinklų renovavimą 
Jiezno, Balbieriškio, Pakuonio ir Veiverių 
miesteliuose. 
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UAB Plungės šilumos tinklų ateities 
vizija – maža šilumos kaina vartotojams, 
maksimalus patikimumas ir minimali 
tarša. Todėl įgyvendinant šią viziją 
planuojama toliau tęsti ekonomiškai, 
finansiškai ir technologiškai pagrįstas 
investicijas, skirtas šilumos gamybos 
efektyvumui didinti ir šilumos tiekimo 
tinklų rekonstrukcijai – tik pakeitus senus 
susidėvėjusius vamzdynus naujais bus 
taupiau naudojami energetiniai ištekliai ir 
mažinami šilumos nuostoliai tinkluose.
UAB Plungės šilumos tinklai – viena iš 
pirmųjų energetikos įmonių šalyje, kuri 
nuo 2000 metų, iki šios dienos superka 
šilumą iš vienintelio nepriklausomo 
šilumos gamintojo UAB „Plungės 
bioenergija“. Tuo metu tai buvo nauja 
ir ekonomiškai naudinga. Žiūrint atgal, 
šis sprendimas lemtingas tolimesnei 
UAB Plungės šilumos tinklų investicijų 
vizijai. Šiandien nuosavuose šilumos 
šaltiniuose pasigamina tik 33 proc. 
šilumos, o 67 proc. šilumos superka. Be 
to bendrovė yra karšto vandens tiekėja, 
bei prižiūri pastatų šildymo ir karšto 
vandens sistemas, teikia vartotojams kitas 
paslaugas. 

UAB Plungės šilumos tinklų akcijas valdo 
Plungės miesto savivaldybė, jai priklauso 
99,99 proc. akcijų, 0,014 proc. akcijų 
priklauso privatiems akcininkams.
UAB Plungės šilumos tinklai – šilumos 
gamybos ir tiekimo įmonė, kuri 
aptarnauja Plungės miesto ir rajono 

UAB Plungės šilumos tinklai

V. Mačernio g. 19,
LT-90142 Plungė
Tel. (8 448) 72077

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB Plungės šilumos tinklų gen. direktorius
Petras Piekus

gyvenviečių šilumos ūkius, eksploatuoja 
14 katilinių, kuriose sumontuoti 23 įvairaus 
tipo šilumos gamybos įrenginiai: 21 
vandens šildymo katilas ir 2 kondensaciniai 
ekonomaizeriai. Bendra katilų galia 
sudaro 38,77 MW, jos užtenka, kad būtų 
patenkinti visų vartotojų poreikiai. Įmonės 
eksploatuojamose katilinėse šilumos 
gamybai naudojamas biokuras sudaro 
85,7 proc. viso naudojamo kuro. Kasmet į 
tinklus vidutiniškai patiekiama apie 70 tūkst. 
MWh šilumos – 96 proc. jos pagaminama 
kūrenant biokurą. Į šį skaičių patenka ir iš 
nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą 
šilumą.  

Šiluma nuo šilumos šaltinių iki vartotojų 
tiekiama šilumos tinklais, kurių bendras 
ilgis siekia 26 km. Didžiausia centralizuotos 
šilumos vartotojų grupė yra gyventojai, kurie 
sudaro 75 proc. visų vartotojų. Centralizuota 
tiekimo sistema šiluma tiekiama 5570 butų 
gyventojams, 46 individualiems namams, 55 
biudžetinėms įmonėms, 58 verslo įmonėms 
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ir 2 kitoms įstaigoms bei organizacijoms. 
UAB Plungės šilumos tinklai eksploatuoja 
144 gyvenamųjų namų ir kitų pastatų 
šilumos punktus (tris šildymo ir karšto 
vandens sistemas Plungės rajone). 

Siekdama užsibrėžtų tikslų UAB Plungės 
šilumos tinklai įgyvendina nemažai 
investicinių projektų. Reikšmingu įvykiu 
bendrovės istorijoje žymimi 2013–2014 
metai, kuomet buvo likviduota Telšių 
gatvėje esanti dujinė katilinė. Įgyvendinant 
šį projektą buvo pastatytas naujas 5 MW 
galios biokuro katilas su 0,9 MW galios 
kondensaciniu ekonomaizeriu ir paklota 
nauja magistralė iš Lentpjūvės katilinės į 
Stoties gatvės dujines katilines. Trasos ilgis 
siekė 1980 metrų, vamzdyno diametras – 
159 mm. Bendra investicija į projektą – 
3,1 mln. eurų, iš jų 0,7 mln. buvo skirta 
iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų 
fondo (LAAIF). Ši investicija leido biokuro 
dalį bendrame įmonės kuro balanse 
padidinti iki 82 proc.  

Centralizuotas šildymo būdas tampa 
patrauklus, kai nereikia rūpintis kuru, 
nereikia kūrenti, prižiūrėti ir remontuoti 
įrenginių, kai užtikrinama gaisrinė sauga 
ir sukuriama švaresnė aplinka. Vartotojai, 
įvertinę šildymo išlaidas naudojantis 
įvairiais šildymo būdais, nepageidauja 
atsijungti nuo Plungės šilumos tinklų 
šilumos tiekimo sistemos. 

Novatoriški sprendimai ir investicijos 
šilumos ūkyje prisideda prie efektyvios 
šilumos gamybos, kuri leidžia sumažinti 
šilumos kainą visiems vartotojams. 2012 
metais siekusi 7,12 ct/kWh (be PVM) 
šilumos kaina 2017 metais sumažėjo iki 
5,54 ct/kWh. 
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UAB „Radviliškio šiluma“ tikslas – plėsti 
biokuro panaudojimą šilumos gamybai, 
nes nuo to tiesiogiai priklauso šilumos 
energijos kaina, šilumos gamybos 
patikimumas bei veiklos efektyvumas. 

Verčiant istorijos puslapius verta 
prisiminti, kad Radviliškio miesto katilinė 
buvo pradėta statyti 1961 metais, o 
1963–iaisiais – eksploatuoti. Garas buvo 
tiekiamas Radviliškyje veikiančioms 
įmonėms bei centriniam miesto karšto 
vandens ruošimo įrenginiui Gyventojai 
iš šio įrenginio gaudavo centralizuotą 
šilumą. Dabartiniu pavadinimu 
savarankiška įmonė dirba nuo 2002 metų. 
Šiuo metu 99 proc. bendrovės akcijų 
priklauso Radviliškio rajono savivaldybei. 
Įmonėje dirba 50 darbuotojų, vadovauja 
direktorius Pranas Mickaitis.

UAB „Radviliškio šiluma“ centralizuotai 
gamina ir tiekia šilumos energiją 
vartotojams Radviliškio, Šeduvos 
miestuose, Linkaičių ir Raudondvario 
kaimuose. Kogeneracinėje jėgainėje 
pagaminama 58 proc. elektros energijos, 
kuri naudojama šilumai gaminti ir 
perduoti.

Šiuo metu įrengta katilinių galia siekia 
29,452 MW. Prie šilumos perdavimo 
tinklų, kurių ilgis sudaro kiek daugiau 
nei 23,9 km, prijungti 197 gyvenamieji 
pastatai ir 82 verslo įmonės, biudžetinės 
įstaigos bei kiti šildomi pastatai. 

UAB „Radviliškio šiluma“

Žironų g. 3,
LT-82143 Radviliškis
Tel. (8 422) 60872
Asociacijos narys nuo 1999 m. 
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UAB „Radviliškio šiluma“ direktorius
Pranas Mickaitis

Bendrovė į tinklą tiekia apie 57 tūkst. MWh 
šilumos energijos. 

Pastaraisiais metais UAB „Radviliškio 
šiluma“ įgyvendino daug svarbių projektų. 
Investicinis projektas „Radviliškio katilinės 
rekonstrukcija įrengiant biokuro katilą bei 
kogeneracinį įrenginį“ pradėtas įgyvendinti 
2014 metų liepą ir baigtas 2015 metų vasarį. 
Bendra projekto vertė – 2,172 mln. eurų, iš jų 
ES parama siekė 1,05 mln. eurų. 

Nuo 2015 metų I ketvirčio Radviliškio miesto 
katilinėje eksloatuojamas 8 MW galios 
vandens šildymo katilas kartu su 2 MW galios 
dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu bei 
100 kW elektros galios ir 142 kW šilumos 
galios kogeneracinė dujomis kūrenama 
jėgainė. 

Rekonstravus Radviliškio katilinę, joje 
beveik 100 proc. šilumos energijos 
pagaminama deginant biokurą. Taip 
išlaikomas UAB „Radviliškio šiluma“ 
šilumos ūkio konkurencingumas, aukšta 
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vartotojams tiekiamos paslaugos 
kokybė ir patikimumas.  Šis projektas 
atitinka valstybės nustatytus energetikos 
vystymo prioritetus, kuriuose numatoma 
skatinti energijos gamybą iš vietinių ir 
atsinaujinančių energijos išteklių bei 
energijos išteklių naudojimo efektyvumo 
didinimą. Projektas taip pat leido sumažinti 
centralizuotai tiekiamos šilumos kainą 
Radviliškio miesto ir rajono vartotojams, 
šilumos generavimo sąnaudas kurui pirkti. 
Apie 1429 tonomis per metus sumažėjo ir 
anglies dvideginio išmetimo į atmosferą 
kiekis. 

2015 metais baigti įgyvendinti investiciniai 
projektai „Centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio 
šiluma“ I etapas“  ir „Centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklų modernizavimas 
UAB „Radviliškio šiluma“ II etapas“. Buvo 
pakeista iš viso 6949 metrai centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemos magistralinių 
vamzdynų bei dalis skirstomųjų ir įvadinių 
tinklų. Modernizavimo metu tinklai buvo 
klojami bekanaliu būdu. 

Įgyvendinant investicinį projektą 
„Radviliškio katilinės vandens cheminio 
paruošimo valymo modernizavimas” 2016 
metų spalį Radviliškio katilinėje sumontuoti 
du automatiniai vandens nugeležinimo 
filtrai. Nugeležintas, suminkštintas 
vandentiekio vanduo tiekiamas į įmonės 
technologinius įrenginius. 

Vykdant investicinį projektą „VŠK-2 (870kW 
galios) su kondensaciniu ekonomaizeriu 
įrengimas Šeduvos „Centrinėje“ katilinėje“, 
2016 metų spalį Šeduvos centrinės 
katilinės patalpose sumontuotas naujas 
vandens šildymo katilas ICI Rex95 (870kW 
galingumo) su moduliaciniu elektroniniu 
gamtinių dujų degikliu bei kondensacinis 
ekonomaizeris TOTALl ECO Nr.7.  

Įmonė ir toliau pasiryžusi investuoti siekiant 
mažinti šilumos energijos kainą, didinti 
šilumos gamybos patikimumą bei veiklos 
efektyvumą.
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UAB Raseinių šilumos tinklų pagrindinis 
tikslas – užtikrinti Raseinių rajono šilumos 
vartotojų aprūpinimą centralizuotai 
tiekiama šiluma, tiekiamos energijos 
kokybę, atitinkančią galiojančius 
norminius dokumentus, ir jos tiekimo 
nepertraukiamumą. Todėl įmonė nuolat 
siekia gerinti paslaugų kokybę, tenkinti 
vartotojų poreikius ir tobulinti gamybos 
technologiją bei diegti technikos 
naujoves. Tuo pačiu ieškomas balansas 
tarp mažiausios paslaugų kainos ir 
įmonės pelningumo. Visa tai daroma 
siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas 
vartotojams, patenkinti akcininkų ir 
darbuotojų poreikius.

UAB Raseinių šilumos tinklų veikla 
skaičiuojama nuo 1971 metų, tačiau 
tik nuo 1997–ųjų bendrovė iš Šiaulių 
šilumos tinklų buvo perduota Raseinių 
rajono savivaldybei ir jai priklauso iki 
šiol. Praėjusių metų rugpjūčio 14 dieną 
įmonė atšventė 20–ies metų jubiliejų. 
Per šiuos metus bendrovė pasikeitė 
neatpažįstamai. Šilumos energijos 
gamybai nuo nuo iškastinio kuro (mazuto) 
100 proc. pereita prie biokuro. Pirmasis 
biokuro 1,5 MW galios vandens šildymo 
katilas 2004 metais buvo pastatytas 
Ariogalos katilinėje, o 2007 metais buvo 
įrengti 3 MW bei 7 MW galios verdančio 
sluoksnio biokatilai Raseinių katilinėje.
Šiuo metu UAB Raseinių šilumos tinklai 
visame rajone eksploatuoja 18 katilinių. 
Įmonėje dabar dirba 70 darbuotojų, 

UAB Raseinių šilumos tinklai

Pieninės g. 2,
LT-60133 Raseiniai
Tel. (8 428) 51951
Asociacijos narys nuo 1999 m. 
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UAB „Raseinių šilumos tinklai“ direktorius
Modestas Globys

jiems vadovauja direktorius Modestas 
Globys. 

Pastarieji penkeri metai įmonės gyvenime 
buvo ypač aktyvūs. 2013 metais pradėtas 
vykdyti ir 2014 metais baigtas įgyvendinti 
projektas „Raseinių miesto katilinės 
modernizavimas pastatant 5 MW šiluminės 
galios biokuro katilą“, kurį iš dalies finansavo 
ES fondai. Projekto įgyvendinimo metu 
Raseinių katilinėje sumontuotas 5 MW 
galios kietuoju biokuru kūrenamas katilas, 
autonominis 450 kW elektros generatorius, 
1,25 MW galios dūmų kondensacinis 
ekonomaizeris, užtikrinantis šilumos 
gamybos proceso ekologiškumą ir efektyviai 
panaudojantis išmetamų dūmų šilumą. 
Taip pat pastatytas naujas 40 metrų aukščio 
kaminas, įrengtas biokuro sandėlis, atlikta 
esamos elektros skirstyklos elektros įrenginių 
rekonstrukcija.

2014 metais įgyvendintas ES struktūrinių 
fondų remiamas projektas „Ariogalos m. 
katilinės rekonstrukcija pastatant 3 MW 
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biokuro katilą“. Įgyvendinant projektą buvo 
pastatytas 3 MW galios kietuoju biokuru 
kūrenamas katilas, pastatytas 30 metrų 
aukščio kaminas, 150 kW galios rezervinis 
generatorius, modernizuotas katilinės 
elektros ūkis, rekonstruotas biokuro 
sandėlis.

2017 metais Ariogalos katilinėje pastatytas 
ir į eksploataciją įvestas 0,6 MW galios 
dūmų kondensacinis ekonomaizeris, 
užtikrinantis šilumos gamybos proceso 
efektyvumą bei ekologiškumą. Šio projekto 
įgyvendinimą rėmė LAAIF.   

UAB Raseinių šilumos tinklų trasų ilgis 
siekia 20,6 km. Šilumos nuostoliai 
vamzdynuose prieš pradedant 
modernizaciją buvo vieni didžiausių 
Lietuvoje. Atnaujinus tinklus nuostoliai 
trasose sumažėjo nuo 33 proc. iki 14 proc. 

Tęsiant šilumos trasų pertvarką UAB 
Raseinių šilumos tinklai 2012 metais 
įgyvendino ES struktūrinių fondų remiamą 
projektą „Raseinių rajono centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklų modernizavimas 
diegiant šiuolaikines technologijas” 
II etapą. Projektas 50 proc. buvo 
finansuojamas Europos regioninės plėtros 
fondo lėšomis. Įgyvendinant projektą buvo 
pakeisti 4205 metrai šilumos tiekimo trasų 
(3453 m Raseiniuose, 522 m Ariogaloje ir 
230 m Viduklėje).

2015 metais įgyvendintas ES struktūrinių 
fondų remiamas projektas „Raseinių 
rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimas diegiant šiuolaikines 

technologijas“ III etapas. Atnaujinta 1938 m 
šilumos tiekimo trasų (1256 m Raseiniuose, 
316 m Ariogaloje ir 366 m Viduklėje).

2017 metais pradėtas ir 2018 metais 
bus baigtas projektas „Raseinių rajono 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimas diegiant šiuolaikines 
technologijas IV etapas“. Projektas 50 proc. 
finansuojamas Europos regioninės plėtros 
fondo lėšomis. Bus pakeista daugiau kaip 
2247 metrai šilumos tiekimo trasų (427,58 
m Raseiniuose, 1139,99 m Ariogaloje ir 
680 m Viduklėje). Įgyvendinus šį projektą 
bus renovuota apie 99 proc. visų UAB 
Raseinių šilumos tinklų eksploatuojamų 
šilumos trasų.

Naujų technologijų diegimas šilumos 
generavimo šaltiniuose bei perdavimo 
tinkluose leido sumažinti šilumos 
gamybos savikainą, tuo pačiu ir šilumos 
kainą vartotojams. 2000–2005 metais 
UAB Raseinių šilumos tinklai buvo viena 
tų įmonių, kurios paslaugų kaina buvo 
didžiausia šalyje. O šiuo metu ji yra tarp 
mažiausią šilumos kainą siūlančių įmonių.
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Centralizuoto šilumos ūkio atgaivinimas 
Gelgaudiškio mieste

Iki 2002 metų Gelgaudiškio miestelyje 
14–lika daugiabučių gyvenamųjų namų, 
o taip pat Gelgaudiškio ambulatorijos 
pastato šildymu rūpinosi Gelgaudiškio 
seniūnija. Tačiau Vyriausybės nutarimu 
seniūnijoms sustabdžius finansinę ūkinę 
veiklą, Šakių rajono savivaldybės Tarybos 
sprendimu ši veikla buvo perduota Šakių 
šilumos tinklams. 

Gelgaudiškio miestelyje daugiabučiai 
buvo šildomi po kiekvienu namu 
įrengtose katilinėse kūrenant malkas, tad 
toks šildymo būdas buvo neefektyvus dėl 
didelių darbo sąnaudų. Perėmus šilumos 
ūkį, UAB Šakių šilumos tinklų užsakymu 
buvo nutarta parengti galimybių studiją, 
kad būtų išsiaiškinta, kaip toliau plėtoti 
šilumos ūkį Gelgaudiškio miestelyje. 
Remiantis parengtomis galimybių 
studijos išvadomis, bendrovės vadovybė 
apsisprendė, kad būtina rengti techninį 
projektą dėl centralizuotos šiluminės 
energijos tiekimo Gelgaudiškio mieste. 
2007 metais bendrovės vardu paimta 
paskola dešimčiai metų. Savivaldybės 
ir valstybės lėšomis buvo  atlikta 
Gelgaudiškio miestelio šilumos ūkio 
renovacija, kainavusi daugiau kaip 1,5 
mln. eurų. Buvusi melioracijos įmonės 
katilinė buvo nugriauta, jos vietoje 
pastatyta lengvų konsrukcijų nauja 
katilinė. Buvo pastatyti keturi šiaudais 

UAB Šakių šilumos tinklai

Gimnazijos g. 22/2,
LT-71116 Šakiai
Tel. (8 345) 60588
Asociacijos narys nuo 2003 m.
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UAB Šakių šilumos tinklų gen. direktorius
Laimutis Kasparavičius

kūrenami katilai AKŪ, kurių kiekvieno 
galia siekė 0,46 MW. Katilinės viduje buvo 
sumontuotas vandens šildymo katilas VK-1,6 
MW, kurio kūrenimui naudojamas dyzelinas. 
Šis katilas bendroje centralizuoto šildymo 
sistemoje veikia tik esant žemesnei nei -100C 
lauko oro temperatūrai. 

Taip pat katilinėje buvo sumontuoti du 
dūmtraukiai pastato išorėje, o katilinės viduje 
įrengta daug katilams reikalingų priklausinių: 
termofikaciniai siurbliai, cheminio vandens 
paruošimo įranga, šilumokaičiai, skirti katilų 
išskiriamai šiluminei energijai surinkti ir kita 
būtina įranga. Esant pertekliniam šiluminės 
energijos kiekiui, ji kaupiama prie katilų 
esančiose akumuliacinėse talpose, o esant 
poreikiui nukreipiama į tinklą. 

UAB Šakių šilumos tinklai ne tik renovavo 
katilinę Gelgaudiškio miestelyje, bet ir 
paklojo 1,9 km ilgio naujų poliuretanu 
izoliuotų vamzdynų, taip pat įrengė 19 
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modernių šilumos punktų daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose. 

Atgaivinus centralizuotą šilumos tiekimą 
Gelgaudiškio miestelyje, prie jo buvo 
pajungta keturiolika daugiabučių 
gyvenamųjų namų, specialioji mokykla, kuri 
anksčiau buvo šildoma elektra. Taip pat 
prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 
buvo prijungta vidurinė mokykla, kuri iki tol 
šildėsi savo katilais, kūrenamais malkomis. 

Centralizavus Gelgaudiškio miestelyje 
šilumos ūkį, per šildymo sezoną šilumos 
energijai gaminti sunaudojama apie 1500 
tonų šiaudų ir apie 10 tonų dyzelino. Tam, 
kad būtų galima sukaupti didesnį kiekį 
šiaudų rulonų katilinės darbui, prie esamos 
pastogės kiemo teritorijoje 2008 metais 
buvo suprojektuota ir pastatyta dar viena 
pastogė. Jų dėka katilų darbui užtikrinti 
sukaupiama šiaudų rulonų maždaug pusei 
šildymo sezono. 
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UAB Šalčininkų šilumos tinklai 
savarankišką veiklą vykdo nuo 2000 
metų birželio 1 d. Pagrindinis įmonės 
akcininkas yra Šalčininkų rajono 
savivaldybės taryba, kuriai priklauso 
100 proc. visų bendrovės akcijų. 
Pagrindinė bendrovės veikla – šilumos 
(termofikacinio vandens) gamyba, 
šilumos perdavimas ir paskirstymas, 
karšto vandens ruošimas.

Bendrovė Šalčininkų rajone eksploatuoja 
15 katilinių (8 iš jų pagal panaudos 
sutartį) ir tiekia šilumos energiją 
Šalčininkų, Eišiškių, Jašiūnų, Dieveniškių, 
Baltosos Vokės, Šalčininkėlių, 
Čiužiakampių, Butrimonių, Poškonio ir 
Dainavos gyventojams bei įstaigoms. 
Bendras katilinėse instaliuotas 
galingumas – 51,040 MW. Kaimo katilinės 
yra sezoninės. Vasaros metu veikia 3 
katilinės: Šalčininkų miesto centrinė, 
Eišiškių ir Šalčininkėlių katilinės, kurios 
tiekia karštą vandenį gyventojams. 

Aptarnaujamoje teritorijoje šiluma 
tiekiama daugiau kaip 18,68 km ilgio 
šilumos tinklais, kuriais šiluma aprūpinami 
2200 vartotojų, iš kurių 96,8 proc. yra 
daugiabučių gyventojai. Per 2016 metus 
pagaminta daugiau kaip 38,8 tūkst. MWh 
šilumos energijos. Apie 17 proc. šilumos 
energijos pagaminta naudojant gamtines 
dujas, 75 proc. – naudojant biokurą, 6 
proc. – naudojant malkinę medieną, o 2 
proc. šilumos pagaminama naudojant 

UAB Šalčininkų šilumos tinklai

Pramonės g. 2A,
LT-17102 Šalčininkai
Tel. (8 380) 53645
Asociacijos narys nuo 2013 m. 
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skystąjį kurą. Įmonės katilinių įrenginiai 
2016 metais dirbo be sutrikimų.  Su visais 
šilumos vartotojais įmonė yra sudariusi 
šilumos pirkimo ir pardavimo sutartis. 
Patiekta šiluma vartotojams yra apskaitoma 
daugiabučių namų ir kitų pastatų įvaduose 
įrengtais atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos 
prietaisais.

2015 metų spalio mėn. įgyvendinus 
investicinį projektą į atsinaujinančių energijos 
išteklių panaudojimą šilumos gamybai, 
pakito bendrovės kuro struktūra. Įgyvendinto 
projekto vertė – daugiau kaip 1,97 mln. eurų. 

2016 metais didžiausią dalį bendrame kuro 
balanse sudarė medienos skiedros – 69 
proc. Sunaudotų gamtinių dujų dalis siekė 
16 proc., malkinės medienos – 12,8 proc., 
skystojo kuro – 2,2 proc. Ankstesniais metais 
gamtinių dujų, kaip pagrindinio kuro, dalis 
bendrame kuro balanse siekė daugiau nei 
73 proc. 

2017 metų birželio mėn. bendrovė įvykdė 
viešųjų pirkimų konkursą ir pasirašė rangos 

UAB Šalčininkų šilumos tinklų  direktorius
Artur Danulevič
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sutartį dėl konteinerinės katilinės įrengimo 
Jašiūnų miestelyje. Jau spalį vietoje senos 
ekonomiškai neefektyvios katilinės buvo 
įrengta nauja dujinė katilinė. Bendrovė 
pažymi, kad modernizuotas Jašiūnų 
miestelio šilumos ūkis ir sumažėję šilumos 
tiekimo nuostoliai leidžia mažinti kuro 
vartojimą, o tuo pačiu ir į aplinką išmetamų 
teršalų kiekį. Tai teigiamai įtaka gyventojų 
gyvenamosios aplinkos patrauklumą ir 
pagerina gyventojų sveikatos rodiklius.

UAB Šalčininkų šilumos tinklai nuo 2013 
metų kovo mėnesio yra Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacijos nariai, o nuo 2014 metų 
gegužės mėnesio yra energijos išteklių 
biržos „Baltpool“ dalyviai. 
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AB „Šiaulių energija“ ateities vizija – 
mažiausia kaina, maksimalus 
patikimumas, minimali aplinkos tarša. 
Įmonė planuoja toliau tęsti ekonomiškai, 
finansiškai ir technologiškai pagrįstas 
investicijas. 

AB „Šiaulių energija“ – viena didžiausių 
Šiaulių miesto įmonių, joje šiuo metu 
dirba 271  darbuotojas, įmonei vadovauja 
generalinis direktorius Česlovas Kasputis. 
Šiuo metu AB „Šiaulių energija“ 
eksploatuoja 15 katilinių, bendra 
nominali jų galia siekia 338,23 MW. Iš jų 
šiluma tiekiama centralizuotais šilumos 
tiekimo tinklais, kurių bendras ilgis siekia 
147,4 km (269 km perskaičiuotu Ds100 
sutartiniu diametru).

Iki 2012 metų liepos, kuomet AB 
„Šiaulių energija“ Pietinės katilinės 
teritorijoje pradėta eksploatuoti naujoji 
termofikacinė elektrinė, bendrovės 
gamybos procese naudojama pagrindinė 
kuro rūšis buvo gamtinės dujos, 
rezervinė – mazutas. Todėl minėtos 
termofikacinės elektrinės projektavimo 
ir statybos projektas tapo didžiausiu 
bendrovės istorijoje savo apimtimi 
ir verte, juo siekta iškastinį kurą kuo 
daugiau pakeisti biokuru, mažinti 
šilumos kainą, gaminti elektros 
energiją. Investicijos į šį projektą siekė 
daugiau nei 29,9 mln. eurų, iš jų ES 
parama sudarė daugiau kaip 5,2 mln. 
eurų. Termofikacinėje elektrinėje, 

AB „Šiaulių energija“

naudojant biokuro mišinį, gaminama 
šilumos ir elektros energija. Dalis šios 
elektros energijos panaudojama šilumos 
gamyboje (mažina šilumos kainą), likusi dalis 
tiekiama į perdavimo tinklus. Įgyvendinus 
termofikacinės elektrinės projektą, šilumai 
gaminti naudojamų gamtinių dujų dalis 
sumažėjo iki 61,8 proc., biokuro naudojama 
38,2 proc. Dėl to šilumos kaina 2012 metų 
spalį, palyginti su rugsėju sumažėjo 16,6 
proc.  

Šis projektas prisidėjo ir prie pagrindinių 
Šilumos ūkio įstatymo nuostatų 
įgyvendinimo – tenkinti vartotojų šilumos 
poreikį jiems mažiausiomis sąnaudomis, 
užtikrinant saugų tiekimą ir neviršijant 
leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.  
Kitas labai svarbus AB „Šiaulių energija“ 
įgyvendintas projektas, siekiant iškastinio 
kuro panaudojimo efektyvumo didinimo – 
„Pietinės katilinės Ūlos rekonstrukcija 
įrengiant kondensacinį ekonomaizerį”. Jis 
užbaigtas 2011 metų gruodį. Projekto 

Pramonės g. 10,
LT-78502 Šiauliai
Tel. (8 41) 591200
Asociacijos narys nuo 1998 m. (steigėjas)

AB „Šiaulių energija“ gen.  direktorius
Česlovas Kasputis

ASOCIACIJOS NARIAI
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vertė – 1,06 mln. eurų. Projektui skirta 196 
tūkst. eurų iš Lietuvos aplinkos apsaugos  
investicijų fondo (LAAIF) .
Įrengus kondensacinį ekonomaizerį, 
pasiektas 98–105 proc. dujų katilų 
efektyvumas. Projektas atsipirko mažiau 
nei per metus. 

2014 metų pabaigoje AB „Šiaulių 
energija“ įgyvendintas projektas – 
„Pietinės katilinės rekonstravimas, 
įrengiant 20 MW biokuro katilinę, 
Pramonės g. 10, Šiauliuose“. Investicijos 
vertė – daugiau kaip 5,1 mln. eurų, iš 
kurių daugiau kaip 1,73 mln, eurų sudarė 
ES parama. 2014 metų spalį palyginti 
su 2013 metų šildymo sezono pradžia, 
projektas leido 26,6 proc. sumažinti 
šilumos kainą vartotojams. Tuomet ji 
buvo mažiausia iš visų didžiųjų Lietuvos 
miestų ir viena mažiausių tarp 50 VKEKK 
skelbiamų šilumos tiekėjų Lietuvoje.

2015 metų birželį baigtas įgyvendinti 
projektas „Tilvyčio katilinės 
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rekonstravimas, įrengiant biokuro 
katilinę, Tilvyčio g.15, Kuršėnuose“. 
Investicijos vertė – daugiau kaip 1,44 
mln. eurų, iš kurių LAAIF parama 
sudarė 520,9 tūkst. eurų. Šilumos 
kaina visiems AB „Šiaulių energija“ 
vartotojams dėl projekto įgyvendinimo 
sumažėjo 1,3 proc. 

Šiuo metu bendrovės kuro struktūroje 
yra 69,5 proc. biokuro ir 30,5 proc. 
gamtinių dujų.

Šilumos tiekimo tinklų atnaujinimui 
2012–2017 metais skirta daugiau nei 
10,3 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 
4,4 mln. eurų sudarė ES parama, likusi 
dalis – bendrovės lėšos. Renovuojant 
trasas, seni, susidėvėję šilumos tiekimo 
vamzdynai keisti naujais gamykloje 
poliuretanu izoliuotais vamzdžiais. Trasų 
atnaujinimas leidžia išspręsti keletą 
problemų: pirmiausia, sumažina galimų 
avarijų skaičių, nes senieji vamzdynai 
sąlygojo didesnę avarijų tikimybę, be 
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to mažina šilumos perdavimo nuostolius, dėl 
ko mažėja gaminamos šilumos kiekis, o kartu 
ir aplinkos tarša degimo produktais. 

2012–2017 metais AB „Šiaulių energija“ 
įsisavintų investicijų suma siekia daugiau kaip 
27,8 mln. eurų. Iš jų daugiau kaip 7,4 mln. 
eurų sudarė ES ir LAIF parama, likusi dalis – 
įmonės lėšos. 

AB „Šiaulių energija“ įgyvendintų projektų 
tikslai pasiekti – mažinama priklausomybė 
nuo importuojamo iškastinio kuro (gamtinių 
dujų), o šilumos energija gaminama 
naudojant pigesnį atsinaujinantį kurą. 

Mažėjant sąnaudoms kurui įsigyti, mažėja 
kaina šilumos vartotojams. Be to, kuro 
diversifikacija didina šilumos tiekimo 
patikimumą: energijai gaminti naudojant 
biokurą, skirtingai nei naudojant iškastinį 
kurą, CO2 emisija yra lygi nuliui – šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis nedidėja.
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UAB Šilalės šilumos tinklai savarankiškos 
veiklos metus skaičiuoja nuo 1998 metų 
rugsėjo. Tuomet reorganizuota AB 
„Lietuvos energija“, kuriai buvo pavaldi 
ir SP AB „Klaipėdos energija“, o Šilalės 
šilumos ūkis buvo šios įmonės filialas. 
UAB Šilalės šilumos tinklų steigėjas – 
Šilalės rajono savivaldybės taryba, jai 
priklauso visos įmonės akcijos, įmonės 
įstatinis kapitalas – daugiau kaip 2 
mln. eurų. Šiandien bendrovėje dirba 
36 darbuotojai, vadovauja įmonei 
direktorius Algirdas Šniepis. Šiuo 
metu UAB Šilalės šilumos tinklai valdo 
dvi centralizuoto šildymo tiekimo 
sistemas. Vienai jų priklauso katilinė, 
esanti Vingininkų kaime. Ji pagamina ir 
realizuoja daugiau kaip 10 GWh šilumos 
energijos per metus, sistemai priklauso ir 
10,2 km eksploatuojamų šilumos tinklų. 
Antrajai centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemai priskirtos katilinės, esančios 
Šilalės Vytauto Didžiojo gatvėje, taip 
pat katilinė Kvėdarnoje ir katilinė Pajūrio 
miestelyje. Šiose katilinėse pagaminama 
ir realizuojama mažiau kaip po 10 GWh 
šilumos per metus, eksploatuojamų tinklų 
ilgis – 4,2 km. 

Nuo 2015 iki 2017 metų birželio pagal 
panaudos sutartį eksploatuota dar viena 
katilinė, kuri dabar perduota Pajūrio 
seniūnijai. Siekiant taupyti šilumą, buvo 
rekonstruotos grupinės boilerinės, 
atnaujinti šilumos tinklai bei modernizuoti 
šilumos punktai daugiabučių gyvenamųjų 

UAB Šilalės šilumos tinklai 

Maironio g. 20B,
LT-75137 Šilalė
Tel. (8 449) 74491
Asociacijos narys nuo 2004 m. 
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UAB Šilalės šilumos tinklų direktorius
Algirdas Šniepis

namų patalpose. Į šias priemones investuota 
daugiau nei 3 mln. eurų.

Norėdama užtikrinti šilumos tiekimo 
saugumą bei patikimumą, UAB Šilalės 
šilumos tinklai nuostolius centralizuotos 
šilumos tiekimo vamzdynuose sumažino nuo 
30 iki 15 proc., tačiau tuo neapsiribodama. 
Bendrovė siekė mažinti taršą bei taupyti 
šilumą šilumos gamybos šaltiniuose. 2013 
metais centrinėje šilumos tiekimo sistemoje 
(katilinėje) pastatytas ir pradėtas eksploatuoti 
tiesioginio veikimo kondensacinis 
ekonomaizeris. Eksploatuojant įrenginį 
taupoma 15–17 proc. šilumos energijos, o tai 
sudaro apie 3000–3300 MWh.

Bendra instaliuota UAB Šilalės šilumos tinklų 
katilinių galia – 22,66 MW, eksploatuojamų 
tinklų ilgis 13,99 km. Per metus pagaminama 
28–30 tūkst. MWh šilumos. Prie centralizuotų 
šilumos tiekimo tinklų prijungtas 151 
pastatas, bendras šildomas plotas 167,97 
tūkst. kv. metro, kurio 57,4 proc. sudaro 
gyvenamosios paskirties pastatai, o 
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likusi dalis šildomo ploto priklauso 
įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms. 
Visos eksploatuojamos katilinės šilumos 
energijos gamybai sunaudoja apie 2600–
3000 tonų naftos ekvivalento biokuro.

Siekdama užtikrinti nepertraukiamą, saugų 
bei patikimą centralizuotai tiekiamos 
šilumos energijos paslaugos teikimą 
bei pateisinti vartotojų lūkesčius, kad 
centralizuotai tiekiama šiluma būtų patiekta 
kokybiška ir laiku, UAB Šilalės šilumos 
tinklai biokurą perka iš ūkininkų.

Per 2013–2017 metų laikotarpį UAB 
Šilalės šilumos tinklai siekė išlaikyti stabilią 
tiekiamos šilumos kainą vartotojams 
ir šilumos gamybai kuo daugiau 
naudoti biokurą. Dėl to buvo kapitaliai 
suremontuoti vandens šildymo katilai.
Nuo 2013 metų UAB Šilalės šilumos 
tinklai dalyvauja daugiabučių gyvenamųjų 
namų modernizavimo programoje. 
Bendrovei atliekant administratoriaus 
funkcijas per 2014–2017 metus buvo pilnai 
modernizuota 18 daugiabučių namų, 
kuriuose šilumos sutaupymas siekia 
40–50 proc.

Be pagrindinės šilumos bei karšto vandens 
tiekimo veiklos, bendrovė taip pat prižiūri 
ir aptarnauja karšto vandens apskaitos 
prietaisus, šildymo ir karšto vandens 
sistemas. 

UAB Šilalės šilumos tinklai gali pasidžiaugti, 
kad pastaraisiais metais prie centralizuotos 
šilumos tiekimo tinklų prisijungė keletas 

didelių vartotojų. Antai 2014 metais 
po kapitalinio remonto darbų buvo 
atidarytos prekybinės patalpos Šilalės 
J. Basanavičiaus gatvėje, kurių bendras 
šildomas plotas sudaro daugiau nei 2,24 
tūkst. kv. metro. 2015 metų rugpjūtį duris 
atvėrė savivaldybės laisvalaikio ir sporto 
kompleksas (baseinas), kurio šildomas 
plotas – daugiau kaip 1,18 tūkst. kv. metro. 
Daugiabučių namų savininkų bendrijos 
„Linas“ gyventojų pasirinkimu UAB Šilalės 
šilumos tinklai nuo 2016 metų gegužės 
tapo bendrijos gyvenamojo namo šilumos 
ir karšto vandens vartotojams tiekėja.

UAB Šilalės šilumos tinklai planuoja 
modernizuoti šilumos tiekimo trasas 
Kvėdarnos miestelyje, kur šiuo metu vis dar 
eksploatuojamos keturvamzdės  šilumos 
ir karšto vandens tiekimo sistemos. Iš 
viso būtina modernizuoti 1,6 km senų 
susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo 
trasų, panaikinant keturvamzdę šilumos 
ir karšto vandens tiekimo sistemą bei 20 
centralizuotai šildomuose objektuose 
įrengti automatizuotus šilumos punktus, 
pritaikant ruošti karštą vandenį pastatų 
viduje. 

Norima, kad šilumos poreikis patalpoms 
šildyti ir karštam vandeniui ruošti būtų 
reguliuojamas automatiškai pagal 
temperatūros grafikus ir gyventojų 
pasirinktą režimą. Projektui įgyvendinti 
reikėtų apie 800 tūkst. eurų. Tikimasi pusę 
reikiamos sumos gauti iš ES struktūrinių 
fondų. 
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UAB Šilutės šilumos tinklų vizija – 
atsakingai tiekti šilumą ir maksimaliai 
tenkinti šilumos vartotojų poreikius. 
Pagrindinis įmonės tikslas yra mažinti 
šilumos gamybos ir tiekimo sąnaudas, 
nuostolius, užtikrinti šilumos gamybos 
efektyvumą, tiekimo patikimumą, pereiti 
prie šilumos gamybos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, sudaryti sąlygas 
vartotojams naudotis centralizuotai 
tiekiama šiluma už kuo mažesnę kainą.

Šilumą tiekianti įmonė Šilutėje įkurta 1978 
metų kovo 1 dieną ir pavadinta Šilutės 
rajono Jungtinių katilinių ir šiluminių 
tinklų direkcija. 1994–aisiais įmonė 
prijungta prie AB „Lietuvos energija“ filialo 
Klaipėdos šilumos tinklų. Nuo 1997 metų 
restruktūrizavus AB „Lietuvos energija“, 
Šilutės šilumos tinklai tapo savarankiška 
įmone. 1998 metais jai perduotos Rusnės, 
Juknaičių ir Kintų katilinės, taip pat katilinė, 
esanti Šilutės Tilžės gatvėje. Nuo 2007 
metų Šilutės šilumos tinklai pradėjo 
eksploatuoti Švėkšnos miestelio mokyklų 
katilines.

Pagrindinis įmonės akcininkas yra Šilutės 
rajono savivaldybė, turinti 99,9 proc. 
bendrovės akcijų. Įmonėje šiuo metu 
dirba 78 darbuotojai, kurių dauguma 
yra sukaupę didelę patirtį. Bendrovei 
vadovauja direktorius Vaidotas Mačiulis. 

Norėdama pasiekti užsibrėžtus tikslus, 
įmonė investuoja į šilumos gamybos 

UAB Šilutės šilumos tinklai

Klaipėdos g. 6A,
LT-99116 Šilutė
Tel. (8 441) 62144
Asociacijos narys nuo 1998 m. (steigėjas)

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB Šilutės šilumos tinklų direktorius
Vaidotas Mačiulis

įrenginius, kurie naudoja biokurą, taip 
pat priemones, kurios didina energijos 
gamybos įrenginių efektyvumą, sąnaudų 
mažinimą, įrenginių darbo patikimumą, 
avarijų bei sutrikimų prevenciją, šilumos 
tiekimo vamzdynų atnaujinimą, žalos aplinkai 
mažinimą.

1997–2012 metais pakeisti vamzdynai 
magistraliniuose ir skirstomuosiuose šilumos 
tinkluose Šilutės Dariaus ir Girėno, H. Šojaus, 
Cintjoniškių, Gluosnių, Birutės gatvėse, taip 
pat Kintuose bei Rusnėje. 2003 metais Šilutės 
rajoninėje katilinėje įrengtas pirmasis biokuro 
katilas (4,5 MW galios), 2004–aisiais – biokuro 
katilas (1,5 MW galios) Traksėdžių katilinėje. 
2006 metais atlikta hidraulinė Šilutės miesto 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklo analizė 
ir skersmenų optimizavimas, kurio pagrindu 
šilumos tiekimo tinklai toliau atnaujinami ir 
modernizuojami.

2008 metais Šilutės rajoninėje katilinėje įrengti 
dar 2 biokuro katilai (3 MW ir 6 MW galios), 
2009–aisiais rekonstruota Švėkšnos katilinė 
Nr. 2 – įrengtas biokuro katilas (0,3 MW galios), 
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kūrenamas medienos granulėmis. Tais pat 
metais pastatytas antras biokuro sandėlis 
Šilutės rajoninėje katilinėje. 2011 metais 
čia įrengtas kondensacinis ekonomaizeris, 
pritaikytas 23,5 MW galios biokuro katilams, 
prie Šilutės miesto centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklo prijungtas Šilutės ligoninės 
pastatų kompleksas. 

Per pastaruosius penkerius metus UAB 
Šilutės šilumos tinklai įgyvendino daug 
svarbių projektų. 2012 metais, norint 
užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą tiekimą, 
įrengta Ligoninės rezervinė katilinė. 2013 
metais buvo pastatytas Juknaičių katilinės 
arkinis sandėlis, taip pat nupirktas ir 
rekonstruotas mechaninių dirbtuvių sandėlis 
šiaudų kuro sandėliavimui.  

2014 metais buvo įgyvendintas projektas 
„Šilutės rajoninės katilinės rekonstrukcija, 
įrengiant 10 MW galios vandens šildymo 
katilą, kūrenamą biokuru ir biokuro 
sandėliavimo statinius“. Buvo investuota 2,6 
mln. eurų, kurį dalį sudarė ES parama. Atlikus 
katilinės rekonstrukciją, visiškai atsisakyta 
brangaus ir taršaus iškastinio kuro (mazuto).  
Įgyvendinus projektą maksimali katilinės 
šilumos gamyba deginant biokurą siekia 
28,5 MW (pasitelkiant turimą kondensacinį 
ekonomaizerį). 

2015 metais nutiesti nauji tinklai Kintų 
miestelyje prijungiant prie jų Kintų seniūnijos 
ir Vydūno kultūros centro pastatus. 2016 
metais Švėkšnos katilinėje Nr.1, sumontuotas 
vandens šildymo katilas, kūrenamas 
granulėmis vietoj taršiu kuru kūrenamo 
katilo. 

Siekiant sumažinti eksploatacines išlaidas, 
susijusias su skysto kuro ( mazuto ) 
paruošimu ir sandėliavimu, gaminant šilumą, 
2017 metais  buvo atlikta skystojo kuro  
ūkio rekonstrukcija. Taip tais pačiais metais 
siekiant sumažinti šilumos nuostolius ir kuro 
sąnaudas, rekonstruotos šiluminės trasos 
Šilutės mieste, Melioratorių alėjoje.

Visoms didesnėms investicijoms buvo 
pasinaudota ES struktūrinių fondų ir Lietuvos 

aplinkos apsaugos investicijų fondo parama. 
Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 51 km 
šilumos tinklų, kuriuos nuolat atnaujina 
ir modernizuoja. Jau 50 proc. pasenusių 
vamzdynų pakeista naujais. Modernizavus 
šilumos trasas, šilumos nuostoliai tinkluose 
sumažėjo nuo 25 proc. iki 17 proc. Tai 
nuolatinių investicijų į šilumos trasų 
renovavimą rezultatas. 

Iki 2020 metų UAB Šilutės šilumos tinklai 
planuoja teikti paraiškas ES paramai gauti, 
siekiant įgyvendinti dar šešis investicinius 
projektus – šilumos tinklų modernizavimui 
ir plėtrai, taip pat gamybos šaltinių 
rekonstravimui, keičiant kuro rūšį į biokurą 
Rusnės ir Kintų gyvenvietėse.

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2013, 
2014 ir 2017 metais  patvirtino „Energetinio 
efektyvumo didinimo daugiabučiuose 
namuose“ programas ir  šių programų 
įgyvendinimo administratoriumi buvo 

paskirta UAB Šilutės šilumos tinklai. 
Įgyvendinant programas, 2013–2014 
metais buvo modernizuota 10 daugiabučių 
gyvenamųjų namų, kurių bendras plotas – 
12765 kv. metrai. Atlikta darbų už daugiau 
kaip 1,78 mln. eurų.

2015–2016 metais buvo modernizuoti 9 
daugiabučiai gyvenamieji namai, kurių 
bendras plotas – 10907 kv. metrai. Atlikta 
darbų už daugiau kaip 2,333 mln. eurų.
 2017 metais pradėta ir šiais metais 
planuojama atnaujinti dar 9 daugiabučius 
gyvenamuosius namus, kurių bendras 
plotas – 10576 kv. metrai. Planuojama atlikti 
darbų už daugiau kaip 2,053 mln. eurų.
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UAB „Širvintų šiluma“ savo veiklą 
skaičiuoja nuo 1983 metų. Po įvairių 
reorganizacijų ir pertvarkų šiandien 
įmonė gali pasidžiaugti, kad 100 proc. 
į tinklą pateiktos šilumos pagaminama 
deginant biokurą. 

Pagrindinis įmonės akcininkas – Širvintų 
rajono savivaldybė, kuriai priklauso 99,9 
proc. akcijų. Šiuo metu įmonėje dirba 
59 darbuotojai, vadovauja direktorius 
Raimondas Ragauskas.

Siekiant patikimo šilumos tiekimo, 
2011 metais, pasinaudojus ES parama, 
sumontuota 250 kW galios elektros 
gamybos jėgainė, skirta užtikrinti katilinės 
darbą nutrukus elektros energijos 
tiekimui. Tais pačiais metais sumontuotas 
kondensacinis ekonomaizeris įgalino 
deginti ir žymiai drėgnesnį biokurą ir 
leido ženkliai padidinti katilinės naudingo 
veikimo koeficientą.

Širvintų rajono savivaldybė patikėjimo 
teise UAB „Širvintų šiluma“ perdavė 
eksploatuoti nusidėvėjusias Čiobiškio 
ir Gelvonų katilines bei šilumos 
trasas. Bendrovė rekonstravo minėtas 
katilines, sumontuodama be pastovaus 
aptarnaujančio personalo dirbančius 
katilus, pakeitė šilumos tiekimo trasas ir 
šilumos mazgus.

2014 metais buvo užbaigtas šilumos 
trasų atnaujinimas iš anksto izoliuotais 

UAB „Širvintų šiluma“

Vilniaus g. 49,
LT-19118 Širvintos
Tel. (8 382) 51831
Asociacijos narys nuo 2004 m. 

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB „Širvintų šiluma“ direktorius
Raimondas Ragauskas

vamzdžiais. Įgyvendintas projektas leido 
sumažinti nuostolius tinkluose ir avarijų 
trasose skaičių.

Širvintų rajono savivaldybėje vidaus šildymo 
ir karšto vandens sistemas vartotojams 
aptarnauja UAB „Širvintų šiluma“. 
Kadangi dar yra likusių eksploatuojamų 
neautomatizuotų šilumos mazgų, bendrovė 
juos keičia naujais automatizuotais. Taip pat 
visiems vartotojams UAB „Širvintų šiluma“ 
pakeitė karšto vandens skaitiklius.
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2017 metais Širvintų rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu prie bendrovės 
prijungta UAB Širvintų komunalinis ūkis ir 
išplėsta komunalinių paslaugų veikla.

UAB „Širvintų šiluma“ planuoja toliau 
pasinaudoti ES lėšomis ir pakeisti 2002 
metais pradėtą eksploatuoti susidėvėjusį 

vandens šildymo katilą nauju biokuru 
kūrenamu katilu, automatizuojant visų 
katilinės įrenginių darbą.

UAB „Širvintų šiluma“ tikslas – būti stipria 
ir patikima šilumos bei komunalinių 
paslaugų tiekimo bendrove Širvintų rajono 
savivaldybėje.



108

Naujų technologinių sprendimų 
ieškojimas, rūpinimasis šilumos 
tiekimo patikimumu, nuostolių trasose 
optimizavimu, siekis kuo labiau sumažinti 
šilumos kainą vartotojams – tokius tikslus 
kryptingai įgyvendina UAB Tauragės 
šilumos tinklai, gyvuojantys jau daugiau 
kaip pusšimtį metų. 

Pagrindinė bendrovės veikla – šilumos 
gamyba ir tiekimas. Įmonė taip pat tiekia 
šilumos punktų, pastatų šildymo ir karšto 
vandens sistemų priežiūros paslaugas, 
užsiima buitinių karšto vandens apskaitos 
prietaisų eksploatacija: montavimu, 
priežiūra, metrologine patikra, rodmenų 
kontrole.

UAB Tauragės šilumos tinklai 
eksploatuoja penkias katilines: Beržės, 
Aerodromo, Eičių, Tauragės dvaro ir 
Tarailių. Bendra katilinių galia – 63,6 MW. 
Šilumai gaminti naudojamas keturių rūšių 
kuras: biokuras, mazutas, skalūnų alyva, 
durpės ir krosninis kuras. Pagrindinis 
kuras – biokuras, kuris 2016 metais 
sudarė 98,16 proc. viso katilinėse 
naudoto kuro.

Pagrindinis įmonės akcininkas yra 
Tauragės rajono savivaldybė, kuriai 
priklauso 99,99 proc. visų bendrovės 
akcijų. Šiuo metu įmonėje dirba 69 
darbuotojai, kurių didžioji dalis yra 
katilinių aptarnavimo personalas bei 
šilumos trasų aptarnavimo personalas. 

UAB Tauragės šilumos tinklai  

Nuo 2015 metų rugpjūčio įmonei 
vadovauja Mindaugas Nevardauskas. 
Nuo 1999 metų įmonė priklauso Lietuvos 
šilumos tiekėjų asociacijai.

Pastaraisiais metais UAB Tauragės šilumos 
tinklų pagamintos centralizuotai teikiamos 
šilumos kaina įėjo į žemiausių šilumos 
kainų šalyje penketuką. Žemą gaminamos 
šilumos kainą lėmė įmonės sprendimas 
laiku pakeisti iki tol kurui naudotą brangiai 
kainuojantį mazutą pigesniu – biokuru. 
Tam buvo sumontuoti 8 ir 12 MW galios 
biokuro katilai, 7 MW galios kondensacinis 
ekonomaizeris. 
Išmintinga įmonės vadovybės iniciatyva 
pakeisti naudojamą mazutą ekologišku 
biokuru neliko nepastebėta. Už tai 2008 
metais UAB Tauragės šilumos tinklai buvo 
apdovanoti garbingu apdovanojimu – 
„Krištoliniu kaminu“, įteikiamu įmonei, 
labiausiai šalyje sumažinusiai aplinkos 
taršos rodiklius.               

Paberžių g. 16,
LT-72324 Tauragė
Tel. (8 446) 62860
Asociacijos narys nuo 1999 m. 

UAB Tauragės šilumos tinklų direktorius
Mindaugas Nevardauskas

ASOCIACIJOS NARIAI
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UAB Tauragės šilumos tinklai 
nuolatos įgyvendina šilumos 
tiekimo infrastruktūros 
renovacijos bei modernizacijos 
projektus, todėl turi didelę patirtį 
įgyvendinant tokio pobūdžio 
projektus. Per 2007–2013 metų 
ES struktūrinių fondų paramos 
laikotarpį įmonė pasinaudojo 
teikiamu finansavimu ir 
įgyvendino projektus, 
kurie prisideda ne tik prie 
efektyvesnės įmonės veiklos, 
tačiau ir prie geresnių šilumos 
tiekimo sąlygų kūrimo Tauragėje. 

Pirmuoju šilumos sistemos 
modernizavimo etapu 
įgyvendintas projektas 
„Šilumos tiekimo infrastruktūros 
modernizavimas Tauragės 
mieste“, pagal Ekonomikos 
augimo veiksmų programos 
prioriteto „Esminė ekonominė 
infrastruktūra“ priemonę 
„Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra“. 
Pastarasis vykdytas 2010–2012 
metų laikotarpiu. Jam buvo skirta 
daugiau kaip 1,452 mln. eurų, 
kiek daugiau nei 720 tūkst. eurų 
gauta iš ES fondų. 



110

2012–2013 metais vykdytas projekto 
antrasis etapas. Tuokart bendra projekto 
vertė siekė daugiau kaip 677,6 tūkst. eurų. 
Maždaug pusė sumos skirta iš ES fondų. 
Už šiuos pinigus įrengtos mobilios katilinių 
prijungimo vietos ir papildoma tinklų 
sužiedinimo sistema. Tai leido padidinti 
visos sistemos patikimumą. 

2013 metų pabaigoje bendrovė pasirašė 
trišalę sutartį su Lietuvos verslo paramos 
agentūra bei Ūkio ministerija dėl 700 metrų 
ilgio atvirame ore paklotos magistralinės 
trasos renovavimo. 2014 metais buvo 
pradėtas ir 2015 metais įgyvendintas 
projektas „Centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos modernizavimas Tauragės 
mieste“. Jo vertė – kiek daugiau nei 742 
tūkst. eurų. Pusė šio projekto finansuota ES 
fondų skirtais pinigais. Projekto tikslas – 
sumažinti šilumos perdavimo techninius 
nuostolius ir sąnaudas, aplinkos taršą 
bei padidinti šilumos tiekimo saugumą ir 

energijos tiekimo efektyvumą Tauragės 
mieste. Projekto metu seni trasų vamzdynai 
pakeisti naujais, pramoniniu būdu 
poliuretanu izoliuotais vamzdžiais, klojant 
juos bekanaliu būdu.   
        
UAB Tauragės šilumos tinklai, vykdydami 
šilumos tiekimo veiklą, nuolat kaupia ir 
analizuoja duomenis apie šilumos tiekimo 
tinklų būklę. Tai leidžia bendrovei sudaryti 
šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos 
planą, kurio pagrindu planuojama 
projekto rekonstrukcijos darbų apimtis, 
ir rekonstruoti mažiausiai efektyvias ir 
labiausiai avaringas šilumos tiekimo tinklų 
atkarpas.

Siekiant sumažinti šilumos nuostolius 
vamzdynuose bei padidinti šilumos 
tiekimo patikimumą 2016 metų gruodį 
Lietuvos verslo paramos agentūra ir UAB 
Tauragės šilumos tinklai pasirašė projekto 
„Tauragės centralizuoto šilumos tiekimo 
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tinklų modernizacija“ sutartį, pagal 2014–
2020 metų ES fondų investicijų veiksmų 
programos „Energijos efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos 
ir naudojimo skatinimas“ priemonę 
„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas 
ir plėtra“. Bendra projekto vertė beveik 
1,44 mln. eurų. ES finansuos 50 proc. 
projekto vertės, likusias lėšas projektui 
įgyvendinti investuos pati bendrovė. 
Projekto metu planuojama renovuoti 3443 
metrus esamų senų šilumos tiekimo trasų 
į naujas trasas (3445,5 m). Renovuojamų 
šilumos tinklų amžiaus svertinis vidurkis 
(perskaičiuojant šilumos teikimo tinklų 
atkarpų ilgius sutartiniu 100 mm skersmens 
viengubo vamzdžio ilgiu) siekia daugiau 
kaip 36 metus. UAB Tauragės šilumos tinklų 
duomenimis šiose trasose prarandama 
vidutiniškai 10,17 proc. pateiktos į tinklą 

šilumos energijos. Projektą užbaigti tikimasi 
iki 2018 metų pabaigos. Planuojama, kad 
po projekto įgyvendinimo pavyks sumažinti 
centralizuotai tiekiamos šilumos perdavimo 
nuostolius bei padidinti šilumos tiekimo 
patikimumą Tauragės rajono savivaldybėje.

UAB Tauragės šilumos tinklai, aprūpinantys 
miesto gyventojus ir verslo įmones 
šiluma, išgaunama iš biokuro, plečia savo 
infrastruktūrą ir prie centralizuoto šildymo 
prijungia vis daugiau vartotojų. 2017 metais 
prie centralizuoto šildymo trasų prisijungti 
nusprendė keletas stambių verslo objektų. 
Centralizuoto šildymo naudą supranta ir 
privačių būstų savininkai. Šildantis tokiu 
būdu mažiausiai teršiama gyvenamoji 
aplinka, o šiluma gaminama ir vartotojams 
tiekiama mažiausiomis įmanomomis 
sąnaudomis. 
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UAB Utenos šilumos tinklų siekis – 
nukreipti investicijas šilumos gamybos 
efektyvumui didinti bei didinti biokuro 
panaudojimą šilumos gamybai. Šie 
uždaviniai sistemingai įgyvendinami ir 
dabar Utenos miesto gyventojai gali 
džiaugtis viena mažiausių Lietuvoje 
centralizuotai tiekiamos šilumos energijos 
kaina. 

UAB Utenos šilumos tinklai yra 
pagrindinis šilumos energijos tiekėjas 
Utenos mieste. Bendrovė tiekia šilumą 
ir karštą vandenį Utenos miesto 
gyvenamiesiems namams, biudžetinėms 
įstaigoms bei verslo įmonėms. 
Centralizuotu šilumos tiekimu naudojasi 
apie 75 proc. gyventojų. Pagrindiniai 
miesto centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklai išplėtoti nuo rajoninės katilinės ir 
šiuo metu sudaro apie 50 km.

UAB Utenos šilumos tinklų pagrindinis 
akcininkas yra Utenos rajono savivaldybė, 
kuriai priklauso 99,6 proc. akcijų. Šiuo 
metu bendrovėje dirba 78 darbuotojai, 
jai vadovauja direktorius Gintaras 
Diržauskas. 

Žvelgiant į svarbiausius UAB Utenos 
šilumos tinklų įgyvendintus projektus, 
vienas reikšmingiausių buvo įgyvendintas 
2002 metais. Tuo metu pradėjo brangti 
mazutas ir gamtinės dujos, todėl 
nuspręsta investuoti į medienos kuru 
kūrenamą katilą. Kadangi projektas 

UAB Utenos šilumos tinklai

Pramonės g. 11,
LT-28216 Utena
Tel. (8 389) 63641
Asociacijos narys nuo 1998 m. (steigėjas)

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB Utenos šilumos tinklų direktorius
Gintaras Diržauskas

buvo aplinkosauginis, jį sutiko finansuoti ir 
negrąžintiną paramą jam suteikti Šiaurės 
aplinkos finansų korporacija (NEFCO). 
Įrengta medienos deginimo pakura su garo 
katilu, kuro sandėlis ir stumdymo technika. 
Vėliau vietoj senų KVGM ir PTM-30 katilų 
sumontuoti du efektyvūs vandens šildymo 
katilai po 14 MW galios, kūrenami dujomis ir 
mazutu.

2004 metų pabaigoje bendrovė viena 
pirmųjų Lietuvoje savo katilinėje įdiegė 
kondensacinį dūmų ekonomaizerį – 
naudojant iš biokuru kūrenamo garo katilo 
dūmų šilumą, papildomai pagaminama apie 
10 proc. šilumos energijos. Eksploatuojamas 
kondensacinis ekonomaizeris per metus 
pagamina apie 18 tūkst. MWh šilumos.
Įdiegti šią technologinę naujovę padėjo 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų 
fondas (LAAIF). Jis taip pat skyrė paramą 
kogeneracinei jėgainei įrengti. Joje 
pagaminama apie 50 proc. bendrovėje 
sunaudojamos elektros energijos.

2005 metais įmonė pradėjo įgyvendinti 
projektą, kurio metu ėmė renovuoti šilumos 
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tiekimo trasas, kad sumažėtų šilumos 
energijos nuostoliai tinkluose ir energija 
vartotojams būtų tiekiama patikimai. 
Projektas sėkmingai baigtas įgyvendinti 
2007 metais, jo vertė – 2,51 mln. eurų. 
Iš jų ES struktūrinių fondų parama siekė 
1,23 mln. eurų.  Įgyvendindama projektą 
bendrovė pakeitė ir įrengė 9,5 km naujų 
šilumos trasų. 2007 metais technologiniai 
šilumos tinklų nuostoliai sudarė apie 
18 proc.

Siekiant ir toliau didinti šilumos tiekimo 
miesto vartotojams patikimumą ir mažinti 
šilumos nuostolius centralizuoto šilumos 
tiekimo tinkluose, pradėtas įgyvendinti 
projektas, pagal kurį 2011–2013 metais 
Utenos mieste modernizuota apie 910 m 
susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų. 2011 
metais pagal projektą renovuota apie 
0,4 km šilumos tiekimo trasų, naudojant 
bekanalius pramoniniu būdu izoliuotus 
vamzdžius. Iki 2011 metų atnaujinta apie 
36 proc. miesto šilumos tiekimo tinklų. Tais 

pat metais technologiniai šilumos tinklų 
nuostoliai sudarė apie 17 proc.

2011 metais, smarkiai pabrangus 
gamtinėms dujoms ir siekiant mažinti 
šilumos kainų augimą, priimtas sprendimas 
įrengti dar vieną biokuru kūrenamą 8 MW 
galios vandens šildymo katilą. Investicijos 
vertė – 695 tūkst. eurų (nuosavos 
bendrovės lėšos). 2011 metų lapkričio 
pabaigoje įrengus naują katilą, biokuro 
dalis bendrame kuro balanse padidėjo 
nuo 40 iki 60 proc., tai leido šilumos kainą 
sumažinti apie 10 proc.

2009 metų spalio 27 dieną pasirašyta 
projekto „Termofikacinės elektrinės statyba 
Utenoje“ finansavimo ir administravimo 
sutartis su Ūkio ministerija ir Lietuvos 
verslo paramos agentūra. Projekto vertė – 
daugiau kaip 8,97 mln. eurų, iš kurių 4,489 
mln. eurų sudarė ES struktūrinių fondų 
lėšos. Šis projektas pradėtas įgyvendinti 
2011 metais, baigtas 2012–ųjų spalį.
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Projekto įgyvendinimo metu įdiegtas 
biokuru kūrenamas 10,7 MW galios 
garo katilas ir 2,5 MW elektros galios 
garo turbina, sumontuotas dar vienas 
kondensacinis ekonomaizeris ir kiti 
įrengimai. Naujoji termofikacinė jėgainė 
gamina 53,2 GWh šilumos ir 13,0 GWh 
elektros energijos per metus. Dabar 
Utenos miesto gyventojai gali džiaugtis 
viena mažiausių Lietuvoje centralizuotai 
tiekiamos šilumos energijos kaina.

Didinant šilumos tiekimo miesto 
vartotojams patikimumą ir mažinant 
šilumos nuostolius centralizuoto šilumos 
tiekimo tinkluose įgyvendinti projektai 
„Utenos miesto dalies centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija 
ir sužiedinimas“, „Antžeminių šilumos 
tiekimo tinklų ruožų Aukštaičių g., 
Tauragnų g. ir šilumos tinklų ruožo nuo 
ŠK-28-4 iki buvusios boilerinės Nr. 8 
Utenoje rekonstrukcija“, „Boilerinės Nr. 12 
rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų 

ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius 
namus rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo 
atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų 
rekonstrukcija“ bei „Boilerinės Nr. 9 rajono 
kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir įvadų 
į daugiabučius namus rekonstrukcija bei 
šilumos tiekimo tinklų ruožo link „Saulės“ 
gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcija“. 
Įgyvendinant šiuos projektus per 2009–
2015 metus Utenos mieste modernizuota 
apie 9,7 km susidėvėjusių šilumos tiekimo 
tinklų, naudojant bekanalius pramoniniu 
būdu izoliuotus vamzdžius. Projektų vertė – 
2,6  mln. eurų, iš jų 1,2 mln. eurų sudarė 
ES struktūrinių fondų lėšos. Iki 2016 metų 
pabaigos atnaujinta apie 52 proc. miesto 
šilumos tiekimo tinklų. Tais pačiais metais 
technologiniai šilumos tinklų nuostoliai 
sudarė apie 15 proc.

Siekiant didinti gamybos efektyvumą bei 
biokuro panaudojimą šilumos gamybai, 
UAB Utenos šilumos tinklai 2015 metų 
gegužę užbaigė projektą „Garo katilo su 
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10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti 
biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio 
įdiegimas Utenos RK”. Projekto 
įgyvendinimui skirta ES struktūrinių 
fondų parama. Įgyvendinant projektą 
rekonstruota esama biokuro padavimo iš 
kuro sandėlio sistema, pritaikant ją darbui 

dviem biokuru kūrenamiems garo katilams, 
sumontuotas naujas 8,5 MW našumo 
dūmavamzdis garo katilas, maitinimo 
vandens ekonomaizeris, pagalbiniai 
įrenginiai. Projekto vertė – daugiau nei 2,72 
mln. eurų, iš jų daugiau nei 1,15 sudarė ES 
fondų lėšos. Biokuro dalis bendrame kuro 
balanse padidėjo iki 95 proc.

Bendrovė per 2012–2016 metus į šilumos 
ūkio modernizavimą investavo apie 15 mln. 
eurų, iš kurių 6,3 mln. eurų buvo skirta iš ES 
struktūrinių fondų. 

Per 2018–2019 metus UAB Utenos šilumos 
tinklai planuoja įgyvendinti projektą „8 MW 
vandens šildymo katilo su pakura ir biokuro 
sandėliu įdiegimas Utenos RK“, kuriam 
taip pat tikisi gauti ES struktūrinių fondų 
paramą. 
Visi bendrovės įgyvendinami projektai 
leidžia užtikrinti šilumos energijos 
gamybos patikimumą, mažinti šilumos 
gamybos sąnaudas ir šilumos energijos 
kainas, tausoti aplinką.  
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Šilumos ir karšto vandens tiekimo 
paslaugas Vilniaus miestui teikianti AB 
Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) įkurta 1997 
metais reorganizavus tuometę „Lietuvos 
energiją“. Didžioji dalis bendrovės akcijų 
(99,4 proc.) priklauso Vilniaus miesto 
savivaldybei. 

Penkiolika metų – nuo 2002 metų vasario 
1 d. iki 2017 metų kovo 30 d. – VŠT turtas 
buvo išnuomotas UAB „Vilniaus energija“. 
Nuomos laikotarpiu VŠT vykdė nuomos 
priežiūros ir pasiruošimo perimti turtą iš 
nuomininko darbus. Pasibaigus nuomos 
sutarties terminui bendrovė susigrąžino 
ūkį. 2017 metų kovo 30 d. Valstybinės 
energetikos ir kainų kontrolės komisijos 
(VKEKK) sprendimu, VŠT gavo šilumos 
tiekimo licenciją ir tęsia savo veiklą 
Vilniaus mieste. Įmonėje dirba apie 680 
darbuotojų, jai vadovauja generalinis 
direktorius Mantas Burokas.

Perėmus šilumos ūkį iš buvusio 
nuomininko, VŠT susidūrė su nemenkais 
iššūkiais, kuriuos bendrovei teko įveikti 
jau per pirmuosius veiklos mėnesius. 
Per rekordiškai trumpą laiką VŠT įdiegė 
svarbiausias sistemas, užtikrino finansinį 
stabilumą, optimizavo veiklos procesus. 
VŠT veiksmai didinant veiklos efektyvumą 
ir diegiant korupcijos prevencijos 
priemones per pirmuosius ne pilnus 
metus įmonei leido gerokai sumažinti 
veiklos sąnaudas ir padėti skaidrios 
organizacijos kultūros pagrindus.

AB Vilniaus šilumos tinklai 

Vienas svarbiausių ir ilgalaikių VŠT tikslų – 
patikimas ir kokybiškas šilumos gamybos 
ir karšto vandens tiekimas ekonomiškai 
pagrįstomis kainomis. 

VŠT teikia šilumos ir karšto vandens gamybos 
bei tiekimo paslaugas daugiau nei 200 
tūkst. namų ūkių Vilniuje. Šildymo sezonas 
Lietuvoje trunka 7–8 mėnesius – 
tai aktyviausias VŠT veiklos laikas. Kitu 
laikotarpiu įmonė atlieka tinklo remonto ir 
priežiūros darbus. 

Pagrindinę energijos gamybos veiklą 
VŠT vykdo trijuose objektuose: antrojoje 
termofikacinėje elektrinėje (TE-2), kurios 
galia šilumos gamybai – 905 MW, elektros 
gamybai – 29 MW; taip pat dviejose 
rajoninėse katilinėse, kurių galia šilumos 
gamybai – 30 MW ir 495 MW. 
Naudodami biokurą antrojoje 
termofikacinėje elektrinėje (TE-2) VŠT 
gamina elektros energiją, kuri yra 

Jočionių g. 13,
LT-02300 Vilnius
Tel. 8 (5) 2667359
Asociacijos narys nuo 1998 m. (steigėjas)

AB Vilniaus šilumos tinklų gen. direktorius
Mantas Burokas

ASOCIACIJOS NARIAI
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parduodama elektros rinkoje pagal 
VKEKK patvirtintą skatinimo tarifą. 

2017 metų spalį Vilniaus trečiąją 
termofikacinę elektrinę (TE-3) VŠT 
sėkmingai pardavė energetikos 
įmonių grupei „Lietuvos energija“. 
Bendradarbiavimo su „Lietuvos 
energija“ pagrindu VŠT ketina įsigyti 
iki 5 proc. Vilniaus kogeneracinės 
jėgainės, kurią planuojama pastatyti 
2019 metų, akcijų. 

Svarbi VŠT veiklos dalis – inovacijos. 
Energetikos sektoriuje vykstantys 
pokyčiai, didėjantys klientų lūkesčiai 
ir technologinės naujovės skatina 
įmonę keistis ir diegti efektyvius 
sprendimus.

Didžioji dalis VŠT įrenginių šilumos 
energijai gaminti yra eksploatuojami 
naudojant gamtines dujas, kurių 
kaina yra aukštesnė už kuro iš 
atsinaujinančių šaltinių. Todėl vienas 
iš VŠT strateginių veiklos tikslų – per 
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ateinančius kelerius metus maksimaliai 
išplėsti biokuro panaudojimą šilumos 
gamyboje. Tai leistų sumažinti šilumos 
kainą vilniečiams. 

Kitas svarbus VŠT tikslas – atnaujinti 
ir modernizuoti šilumos tinklą, t. y. 
eksploatuojamas vamzdynų trasas. 
Tokiu būdu bendrovė siekia sumažinti 
šilumos perdavimo nuostolius ir padidinti 
infrastruktūros efektyvumą. Iki 2020 metų 

VŠT planuoja investuoti apie 30 mln. eurų į 
bendrovės valdomą šilumos tinklą.
Veiklos efektyvumas – ypač  svarbus 
siekis ne tik pačiai bendrovei, bet ir 
visoms suinteresuotoms šalims. Klientai, 
akcininkai ir reguliuotojas siekia užtikrinti 
VŠT veiklos efektyvumą, kuris veda į 
optimalias ir ekonomiškai pagrįstas kainas. 
Perėmus VŠT turtą po nuomos sutarties 
efektyvumas svarbus ir siekiant įvertinti, 
kuriose srityse turto nuomininkas naudojo 
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pelno maksimizavimo, pajamų didinimo 
ar reguliuojamos ir nereguliuojamos 
veiklos apskaitos principų taikymo 
skirtumus. Efektyvumo siekiama visuose 
VŠT padaliniuose, nes didžiausias efektas 
gaunamas optimizuojant procesus visos 
įmonės mastu.

Ekonomiškai pagrįsta šilumos kaina – 
vienas svarbiausių VŠT ir bendrovės 
klientų lūkesčių. Tačiau kaina yra tik 
vienas iš aspektų, užtikrinančių klientų 
pasitenkinimą. VŠT siekia maksimaliai 
pagerinti klientų aptarnavimo kokybę ir 
užtikrinti efektyvią komunikaciją. Todėl 
nuo pirmųjų veiklos mėnesių pasibaigus 
ūkio nuomai diegiamos modernios 
technologijos ir informacijos sklaidos 
priemonės. 2017 metų rudenį VŠT pirmoji 
iš šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonių 
Lietuvoje pradėjo individualiai informuoti 
gyventojus elektroniniu paštu apie laikiną 

karšto vandens tiekimo nutraukimą ir 
kitas aktualijas. 
Pasirašyto susitarimo su Energetikos 
ministerija dėl efektyvaus energijos 
vartojimo skatinimo pagrindu VŠT 
informuoja gyventojus apie racionalaus 
šilumos energijos vartojimo galimybes. 
Ateityje bendrovė ketina pasiūlyti klientams 
specialių technologinių sprendimų ir 
įrankių, leidžiančių sumažinti suvartojamos 
šilumos energijos kiekį ir patiriamas 
išlaidas.
2017 metais pradėjus vykdyti savo veiklą 
VŠT aktyviai įsitraukė į Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacijos (LŠTA) veiklą, siekdama 
stiprinti jos vaidmenį šilumos tiekimo 
sektoriuje. VŠT narystė LŠTA prasidėjo 
nuo organizacijos įkūrimo 1998 metais, o 
2017 metų rugpjūtį visuotinio LŠTA narių 
susirinkimo sprendimu, VŠT generalinis 
direktorius M. Burokas išrinktas asociacijos 
tarybos nariu.
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„Alfa Laval“ – tai pasaulyje pirmaujantis 
specializuotų produktų ir inžinerijos 
sprendimų tiekėjas. Kompanijos įranga, 
sistemos ir paslaugos yra skirtos padėti 
optimizuoti procesų našumą. „Alfa 
Laval“ padeda klientams šildyti, aušinti, 
separuoti ir transportuoti produktus, 
pavyzdžiui, naftą, vandenį, chemikalus, 
gėrimus, maisto produktus, krakmolą ir 
farmacijos gaminius.
Visame pasaulyje veikianti organizacija 
artimai bendradarbiauja su klientais 
iš beveik 100 šalių. „Alfa Laval“ veikla 
apima tris pagrindines technologijų sritis: 
šilumos perdavimas, separacija ir skysčių 
tvarkymas.

Šilumos perdavimas

Šildymas ir šaldymas – pagrindinės 
daugelio pramoninių procesų dalys. Šios 
funkcijos turi būti atliekamos taupant 
energiją ir naudojant itin veiksmingus 
šilumos perdavimo sprendimus. „Alfa 
Laval“ žiniomis šilumos technologijų 
srityje pasitikima visame pasaulyje. Įmonė 
tiekia platų šilumokaičių, skirtų šildymo, 
aušinimo, garinimo ir kondensavimo 
darbams, asortimentą. Tai plokštelinių, 
vamzdelinių, orinių ir spiralinių 
šilumokaičių lyderis pasaulyje, siūlantis 
didžiausią šaldymo įrangos pasirinkimą 
rinkoje.

Pastatai šildomi ir vėdinami naudojant 
„Alfa Laval“ šilumokaičius. Pagrindiniai 

„Alfa Laval SIA“ filialas

jų naudotojai – chemijos ir apdirbimo 
pramonės įmonės, taip pat šaldymo 
kompresorinės ir mechaninės inžinerijos 
pramonės šakos. Bendrovė gamina ir 
stambius šilumokaičius, skirtus laivininkystės 
ir energijos gavybos pramonės šakoms. 
Laivuose šilumokaičiai naudojami įvairioms 
paskirtims: nuo dyzelinių variklių aušinimo 
iki oro kondicionavimo.

Separacija

„Alfa Laval“ – lyderis separavimo 
technologijų srityje nuo pat bendrovės 
įkūrimo 1883 metais, kai imtas eksploatuoti 
Gustafo de Lavalio revoliucinis išradimas – 
grietinėlės separatorius. Nuo tada 
kompanija nuolat kuria naują separavimo 
įrangą ir su tuo susijusius sprendimus, kurie 
tapo ypač svarbūs daugelyje pramonės 
šakų. „Alfa Laval“ – stambiausias pasaulyje 
separavimo sprendimų tiekėjas, valdantis 
didelę rinkos dalį įvairiose pramonės 
šakose.

Švitrigailos g. 11M,
LT-03228 Vilnius
Tel. (8 5) 2150091
Asociacijos narys nuo 2002 m. 

„Alfa Laval“ SIA filialo direktorė
Ilze Lenša

ASOCIACIJOS NARIAI
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Tarp įmonės gaminių – greitaeigiai separatoriai, 
dekanteriai ir filtrai, kurių funkcija – 
atskirti skysčius vienus nuo kitų arba iš skysčių 
pašalinti kietąsias daleles. Šie gaminiai maisto 
ir kitokių produktų apdirbimo pramonėje 
naudojami įvairioms funkcijoms atlikti: laivuose 
pasitelkiami 
kurui ir alyvai gryninti, naftos gavybos 
platformose – naftai ir vandeniui atskirti, 
gamybos pramonėje – pramoniniams 
skysčiams bei nutekamiesiems vandenims 
valyti.

Skysčių tvarkymas

Maisto, biochemijos ir farmacijos pramonės 
šakose nustatyti griežti saugos ir higienos 
reikalavimai. Čia itin svarbu saugiai bei 
veiksmingai transportuoti ir nukreipti skysčius. 
Patikimi siurbliai ir vožtuvai privalo užtikrinti, 
kad tam tikri skysčiai pasiektų reikiamus 
apdorojimo įrenginius konkrečiu laiku.

„Alfa Laval“ – pasaulinis higieninių skysčių 
valdymo įrangos gamybos lyderis. Įmonė 
gamina įvairius siurblius, vožtuvus ir jungtis. 
Siurbliai tinka skysčiams, pasižymintiems įvairiu 
klampumo lygiu ir dalelių dydžiu, o vožtuvai ir 
jungtys atitinka griežtus higienos bei tikslumo 
reikalavimus,  nesvarbu, ar galutinis 
produktas – gėrimai, klampūs maisto 
produktai, losjonas, plazma, baltyminis 
tirpalas, tabletės.
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UAB „Axis Technologies“ daugiau nei 
20 metų kuria ir įgyvendina biokuro 
energetikos projektus: stato katilines 
ir elektrines, kuria biokuro deginimo 
technologinę įrangą ir sprendimus. Įmonė 
teikia kompleksines paslaugas – atlieka 
objektų techninę ekspertizę, projektuoja, 
kuria, montuoja, paleidžia ir derina 
įrangą, teikia automatizavimo ir techninės 
priežiūros paslaugas. 

Bendrovė taip pat kuria pažangiausius 
produktus ir tobulina technologijas, 
leidžiančias savo klientams padidinti 
objektų veiklos efektyvumą, atitikti ir 
gerinti aukščiausius aplinkosaugos 
standartus.   

Įmonės išskirtinumastas – ji siūlo 
integruotus sprendimus ir produktus.
Pastaraisiais metais UAB „Axis 
Technologies“ galėjo džiaugtis augančia 
apyvarta, kuri 2014 metais sudarė 52,3 
mln. eurų, 2015 metais – 56,8 mln. eurų, o 
2016 metais – 58,1 mln. eurų. 

UAB „Axis Technologies“ per savo veiklos 
istoriją yra įgyvendinusi daugiau nei 200 
projektų Lietuvoje ir už jos ribų: Latvijoje, 
Estijoje, Lenkijoje, Kazachstane, Ukrainoje, 
Baltarusijoje, Rusijoje, Švedijoje, Danijoje, 
Norvegijoje. 

Jei 2014 metais užsienyje (Latvijoje ir 
Rusijoje) įgyvendinti objektai sudarė iki 1 
proc. apyvartos, tai 2015 metais veiklos 
geografija prasiplėtė į Švediją ir Estiją, o 

UAB „Axis Technologies“

eksportas jau sudarė 43 proc. apyvartos. 
2016 metais įgyvendintas projektas 
Varšuvoje „Axis Technologies“ veiklos 
žemėlapį papildė Lenkija. 2015 ir 2016 
metais pradėti ir nauji projektai Švedijoje, 
Latvijoje ir Estijoje įmonės eksporto apyvartą 
padidino iki 85 proc.

Įmonėje veikiantis Inovacijų padalinys nuolat 
kuria pažangiausius produktus bei tobulina 
technologijas. Tai leidžia klientams pasiūlyti 
naujų sprendimų, leidžiančių padidinti 
objektų efektyvumą. Pavyzdžiui, Estijoje 
pastatytoje biokuro elektrinėje vietoj vieno 
75 MW garo katilo pastatyti 3 mažesnės 
galios katilai, leidžiantys elektrinei Talino 
miestui šilumą tiekti pagal poreikį ankstyvą 
rudenį, vėlyvą pavasarį ar net vasaros 
sezono metu, kada reikalingi tik minimalūs 
šilumos kiekiai.

„Axis Technologies“ statomos katilinės 
yra „draugiškos“ aplinkai, nes čia iškart 
įrengiami inovatyvūs multiciklonai ir 
elektrostatiniai filtrai, kurie maksimaliai 

UAB „Axis Technologies” gen. direktorius
Paulius Arštikys

ASOCIACIJOS NARIAI

Kulautuvos g. 45A,
LT-44352 Kaunas
Tel. (8 37) 424514
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sumažina teršalų išmetimą į atmosferą ir 
visapusiškai atitinka nuolat griežtėjančias ES 
direktyvas dėl kietųjų dalelių išmetimų.
Kompanija taip pat dirba su įmonėmis, 
kuriose veikia ankščiau pastatyta biokuro 
deginimo technologinė įranga ir siūlo joms 
sprendimus, kaip ją atnaujinti, kad kuo 
mažiau kenktų aplinkai ir žmonijai bei atitiktų 
ES oro taršos reikalavimus.

Vienas iš „Axis Technologies“ siūlomų 
sprendimų – išmetamųjų teršalų (NOx, 
CO) mažinimas. Tai yra kompleksinis 
sprendimas, skirtas vandens šildymo (PTVM, 
KVGM, TVGM), garo (BKZ, E) ir kitiems 
senos konstrukcijos katilams. Sprendimai 
realizuojami keičiant dujinius degiklius, 
atliekant dūmų recirkuliaciją arba naudojant 
SNCR (selektyviojo nekatalizinio valymo) 
technologiją. Numatomas išmetamųjų dujų 
NOx koncentracijos sumažėjimas nuo 600 iki 
100 mg/m3 (pagal ES direktyvą 2010/75/EU).

Reikšmingiausi kompanijos įvykiai

• 1995 m. sukurta ir Kazlų Rūdoje pagaminta pirmoji biokuro deginimo pakura;
• 2007 m. pastatyta pirmoji bioelektrinė Plungėje (UAB „Plungės bioenergija“);
• 2008 m. Akademijoje (Kėdainių raj.) pastatyta pirmoji šiaudų deginimo katilinė (AB 
   „Panevėžio energija);
• 2012 m. įsigyta Švedijos kompanijos „Saxlund“ pakurų licencija ir 2013 m. pastatyta  
   pirmoji  katilinė su „Saxlund“ pakura (GKF  „Fonas“ Alytuje);
• 2014 m. pirmoji biokuro katilinė, kurioje energija išgaunama skirtingais būdais: garu, 
   termoalyva, karštais dūmais (UAB „Amilina“ Panevėžyje); 
• 2015 m. pastatyta pirmoji termoalyvos  katilinė (UAB „NEOGROUP“ Klaipėdoje);
• 2016 m. biokuro panaudojimo sprendimai žemės ūkyje (A. Juškos ūkis Anykščiuose);
• 2017 m. pradėtas statyti pirmasis industrinis objektas – PET granulių gamykla 
   (UAB NEOGROUP Klaipėdoje);
• 2017 m. užbaigtas didžiausias bendrovės istorijoje objektas - 67 MW šilumos galios ir 
   21,4 MW elektros galios kogeneracinė elektrinė Taline.
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UAB „ENG“ įsteigta 2003 metais, savo 
veiklą pradėjo investicijų į nekilnojamojo 
turto objektus srityje. Keičiantis 
situacijai rinkose, keitėsi ir bendrovės 
strateginė veiklos kryptis – 2008 
metais pagrindinėmis veiklos sritimis 
tapo investicinių energetikos projektų 
rengimas, įgyvendinimas ir valdymas. 

Šiuo metu UAB „ENG“ savo veiklą 
koncentruoja į energijos generavimo 
sritį, ieško įvairių investavimo galimybių 
energetikos sektoriuje Lietuvoje ir kitose 
Centrinės bei Rytų Europos šalyse. 
Bendrovė deklaruoja siekius mažinti 
aplinkos taršą vystant „draugiškus“ 
aplinkai energetikos projektus bei 
skatinti atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimą energijos generavimo 
procese. Iki šiol sėkmingai šių tikslų 
siekiama. Nuo 2008 metų įgyvendinti trys 
projektai, kurių bendra investicijų su ES 
struktūrinių fondų parama vertė siekia 6,7 
mln. eurų. 

Nuo projektų įgyvendinimo pradžios 
pagaminta daugiau kaip 24,2 GWh 
elektros energijos kogeneracinėje 
elektrinėje ir panaudojant hidro išteklius 
bei daugiau kaip 220 GWh šilumos 
energijos, veikiant kaip nepriklausomam 
šilumos gamintojui Pasvalio ir Garliavos 
miestuose. 

UAB „ENG“ vykdo šilumos tiekėjo veiklą 
teritorijoje tarp Elektrėnų ir Vievio. 

UAB „ENG“

Maironio g. 11, 
LT-44298 Kaunas
Tel. (8 37) 408627

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB „ENG” direktorius
Romualdas Rutka

Dalyvaujama ir asociacijų veikloje – 
UAB „ENG“ yra Lietuvos hidroenergetikų 
asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacijos, Lietuvos nepriklausomų šilumos 
gamintojų asociacijos ir Lietuvos biomasės 
energetikos asociacijos „Litbioma“ narė.

Pasvalio kogeneracinė elektrinė

2009 metais UAB „ENG“ gavo 0,5 mln. 
eurų ES struktūrinių fondų paramą projekto 
„Didelio efektyvumo termofikacinės 
elektrinės įrengimas Pasvalio RK, 
Mūšos g. 16, Pasvalys“ įgyvendinimui. 
Naujai pastatytoje didelio efektyvumo 
termofikacinėje elektrinėje veikia vienas 
vidaus degimo variklis su elektros 
generatoriumi, kurio elektrinė galia yra 
1000 kW, šiluminė galia – 1100 kW. Bendras 
kogeneracijos įrenginio energijos gamybos 
efektyvumas siekia iki 90 proc.

UAB „ENG” kogeneracinėje elektrinėje 
įdiegta technologija pripažįstama kaip viena 
švariausių aplinkosauginiu požiūriu, remiantis 
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
dėl termofikacijos skatinimo. Pasvalyje 
įgyvendintas projektas atitinka šiuos 
Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos 
nustatytus Lietuvos darnaus vystymosi 
prioritetus: pagrindinių ūkio šakų poveikio 
aplinkai mažinimas, pavojaus žmonių 
sveikatai mažinimas, pasaulio klimato 
kaitos ir jos padarinių švelninimas.

Šiluma Vievio gyventojams

Nestabilios gamtinių dujų kainos, 
brangstantys energetiniai resursai ir 
nedidelis šilumos gamybos efektyvumas 
regionuose nusako pagrindines 
bendrovės investicines kryptis. UAB 
„ENG” įgyvendino projektą „Atliekinės 
šilumos panaudojimas Vievio miesto 
šildymui apjungiant Elektrėnų ir Vievio 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklus“. Šio 
projekto pagrindinis tikslas – padidinti 
centralizuoto šilumos energijos tiekimo 
efektyvumą ir patikimumą Vievyje, 
apjungiant Elektrėnų ir Vievio centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemas. Nuo 2010 metų 

pabaigos Vievio gyventojams pradėta tiekti 
atliekinė šilumos energija iš Elektrėnuose 
esančios Lietuvos elektrinės. Šiluma Vievį 
pasiekia bendrovės nutiesta 9 km ilgio 
bekanale šilumos tinklų trasa, leidusia ne 
tik efektyviau panaudoti iškastinį kurą, 
bet ir sumažinti šilumos kainą Vievio 
gyventojams. Siekiant energetinių išteklių 
taupymo ir efektyvaus trasos panaudojimo, 
nuo 2013 metų bendrovė šilumą tiekia ir 
į Elektrėnų miesto centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklus. Projektas „Atliekinės 
šilumos panaudojimas Vievio miesto 
šildymui apjungiant Elektrėnų ir Vievio 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklus“ iš 
dalies finansuotas ES struktūrinių fondų 
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pagal 2007–2013 metų Ekonomikos 
augimo veiksmų programos prioriteto 
„Esminė ekonominė infrastruktūra“ 
priemonės „Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra“ veiklų grupę. Iš 
ES struktūrinių fondų šilumos tiekimo trasos 
nuo Elektrėnų iki Vievio tiesimui buvo skirta 
1,7 mln. eurų parama, UAB „ENG” tokią pat 
sumą į projektą investavo pati. 

Garliavos miesto katilinės rekonstrukcija

Šilumos gamybos efektyvumą UAB 
„ENG“ sieja su biokuro panaudojimu. 
2012 metų kovo mėnesį bendrovė baigė 

įgyvendinti projektą „Garliavos miesto 
rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant 
biokurą deginančius šilumos gamybos 
technologinius įrenginius“, kurio vertė apie 
1,7 mln. eurų. Projekto metu Garliavos 
rajoninėje katilinėje buvo demontuoti du 
vandens šildymo katilai ir sumontuotas 5,2 
MW galios biokuro vandens šildymo katilas 
su 1,3 MW galios dūmų kondensaciniu 
ekonomaizeriu, katilinės teritorijoje 
pastatytas naujas 25 m aukščio dūmtraukis. 
Bendras biokuro katilinės šiluminis 
galingumas siekia apie 6,5 MW. Buvusio 
Garliavos rajoninės katilinės cheminio 
vandens paruošimo pastate įrengtas kuro 
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padavimo sandėlis, iš kurio grandikliniais 
transporteriais biokuras tiekiamas į 
biokuro katilinės pakurą. 

Per metus naujoji biokuro katilinė gali 
gaminti iki 30 GWh šilumos, kurią AB 
„Kauno energija“ per savo valdomą 
Garliavos šilumos tinklą tiekia Garliavos 

miesto šilumos vartotojams. Šildymo sezono 
metu iš biokuro pagaminta šiluma sudaro 80 
proc., nešildymo sezono metu – 100 proc. 
visos Garliavos mieste suvartojamos šilumos. 
Iki šio projekto įgyvendinimo pradžios 
Garliavos katilinėje buvo deginamos dujos, 
o naudojant naująjį biokuro įrenginį šilumos 
gamybai nuo projekto pradžios 162,2 GWh 
buvo sumažintas dujų vartojimas (arba 
27 GWh per metus).

Biokurą deginantys įrenginiai Garliavoje 
yra vieni iš pirmųjų Lietuvoje, kurių statyba 
finansuota pagal Energetikos paslaugų 
bendrovės (EPB) finansavimo modelį – 
įrenginių statybą finansuoja EPB, kuri 
nustatytą laikotarpį bus atsakinga ir už jų 
eksploatavimą. Pritaikius EPB finansavimo 
modelį, gaunama triguba nauda: šilumai 
gaminti katile deginamas biokuras, kurį 
naudoti įpareigoja ES direktyvos bei 
Nacionalinė atsinaujinančių energetikos 
išteklių strategija ir kuris šiuo metu yra 
ženkliai pigesnis nei gamtinės dujos; katile 
gaminama šiluma parduodama AB „Kauno 
energija“ mažesne kaina nei AB „Kauno 
energija“ šilumos gamybos savikaina 
šilumos gamybai naudojant gamtines dujas; 
investuojanti bendrovė gauna pajamas už 
biokuru pagamintą šilumą.

UAB „ENG“ projektų įgyvendinimas siejamas 
su patikimu rangovų ir techninę priežiūrą 
vykdančių partnerių darbu. Bendrovė, 
vystydama savo veiklą energijos generavimo 
srityje, ieško partnerių, su kuriais būtų 
įgyvendinami projektai apimant projektų 
rengimo, vykdymo, įrangos tiekimo sritis, 
suformuojant ilgalaikius strateginius 
bendradarbiavimo susitarimus. Bendrovėje 
projektų valdymas vykdomas siekiant 
geriausio galutinio rezultato bei pastoviai 
didinant komandos narių profesionalumą. 
Šiuo metu UAB „ENG“ dirba 10 darbuotojų. 

Bendrovės sėkmės garantas – profesionalūs 
ir iniciatyvūs vadybos, finansų, inžinerijos 
specialistai, turintys patirtį energetikos, 
nekilnojamojo turto, verslo konsultavimo ir 
vystymo bei kitose srityse. 
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UAB „Gandras Energoefektas“ rinkoje 
dirba jau 29-us metus. Per visą šį 
laikotarpį įmonės tikslas nepakito – siūlyti 
klientams optimaliausius sprendimus 
pagal kainos ir kokybės kriterijų. O 
klientai, gavę pigesnį, tačiau patikimą 
ir labai geros kokybės produktą, lieka 
patenkinti sutaupę pinigų.

Per visą egzistavimo laikotarpį UAB 
„Gandras Energoefektas“ Lietuvos, 
Latvijos ir Rusijos (Kaliningrado srities) 
rinkose įgijo nuolatinius užsakovus, kurie 
noriai bendradarbiauja, nes žino įmonę 
kaip patikimą tiekėją, turinčią aukštos 
kvalifikacijos personalą. Per visus veiklos 
metus UAB „Gandras Energoefektas“ 
sukaupė didžiulę patirtį ir įgyvendino 
daug įvairių projektų. 

Šiuo metu įmonė daugiausia darbuojasi 
rytinėje Lietuvos dalyje ir pietryčių 
Latvijos dalyje. 

Gerinant veiklos kokybę 2014 metais 
įmonėje buvo įdegta energijos vadybos 
sistema, atitinkanti ISO50001:2011 
reikalavimus. 

Per pastaruosius penkerius metus UAB 
„Gandras Energoefektas“ parengė 
techniškai ir ekonomiškai efektyvius 
sprendimus tokiose srityse:
• iki 20 MW  galingumo dujinių 
kondensacinių katilų įrengimas;

UAB „Gandras Energoefektas“ 

Veteranų g. 5,
LT-31114 Visaginas
Tel. (8 386) 70424
Asociacijos narys nuo 2006 m.

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB „Gandras Energoefektas“ gen.  direktorius
Dmitrij Podčernin

• šiluminių siurblių įdiegimas biokuru 
kūrenamų katilų dūmų kondensacinių 
ekonomaizerių sistemose, jų veikimo 
parametrų gerinimui vasaros metu (su 
3–5 metų atsipirkimu laikotarpiu);
• deaeravimo sistemos be cheminių 
reagentų ir dujų panaudojimo, 
nešildant vandens prieš deaeratorių, 
sukūrimas. Šiuo metu baigiamas gaminti 
bandomasis pavyzdys; 
• biokuru kūrenamų katilų dūmų 
kondensacinio ekonomaizerio 
sistemos šilumokaičių, nereikalaujančių 
aptarnavimo ir praplovimo gamyba, 
montavimas ir eksploatavimas.

Tiek Lietuvoje, tiek ir kaimyninėje 
Latvijoje vis dažniau paklausą turi tokios 
įmonės, kurios gali pasiūlyti kokybišką 
įrangą už labai konkurencingą kainą. O 
kartu galinčios pasiūlyti ir pilną paslaugų 
komplektą: projektavimą, statybą, 
įrenginio paruošimą eksploatavimui. 
Būtent tokia įmonė ir yra UAB „Gandras 
Energoefektas“. 
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Per paskutinį  penkmetį UAB „Gandras 
Energoefektas“ pagaminti gaminiai ir 
įgyvendinti projektai

15 MW galios dujinis katilas, PAS 
„Daugavpils Siltumtikli“ ŠEC-3,  Latvija.

Aušinimo sistemos įrengimas, UAB „CIE LT 
Forge“, Marijampolė.

12 MW galios biokuru kūrenama katilinė, 
AB „Panevėžio energija“ RK-1.

Dūmų kondensacinio ekonomaizerio 
pelenų sausinimo sistema, AB „Panevėžio 
energija“ eksploatuojama Zarasų rajoninė 
katilinė.

Kondensacinio ekonomaizerio 
šilumokaičiai, nereikalaujantys aptarnavimo 
ir praplovimo, AB „Panevėžio energija“ 
eksploatuojama Zarasų rajoninė katilinė.

UAB „Gandras Energoefektas“ taip pat 
dalyvavo įgyvendinant ES finansuojamus 
projektus pagal programas „E - verslas“, 
„Lyderis“, „Naujos galimybės“, „Procesas 
LT“. Šių projektų pagalba įsisavinta daugiau 
nei 1,78 mln. eurų.
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Lietuvos techninės izoliacijos įmonių 
asociacija (LTIĮA) įsteigta 2005 metų 
gegužės 11 dieną. Ji atstovauja techninės 
izoliacijos rangovams bei prekybininkams 
Lietuvoje. Šiuo metu asociacija vienija 
penkias Lietuvos įmones: KAEFER, 
„Rockwool“, „Paroc“, UAB ITCC  ir „Izola“. 
Nuo 2006 metų ši asociacija yra Lietuvos 
šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) narė. 
LTIĮA yra ir Europos techninės izoliacijos 
rangovų asociacijos (FESI) narė. Su abiem 
asociacijomis nuolat palaikomas ryšys, 
keičiamasi informacija. LTIĮA prezidentas 
yra Juozas Urbonas. 

Asociacijos tikslai – atstovauti asociacijos 
narių interesams ir juos ginti valstybės, 
savivaldybių institucijose, visuomeninėse 
organizacijose, taip pat už šalies ribų. 
Vienas keliamų tikslų – dalytis iš kitų 
Lietuvos ir Europos asociacijų gaunama 
informacija apie naujausias technologijas 
techninės izoliacijos, pastatų šiltinimo 
srityse, kurios leidžia smarkiai mažinti 
šilumos nuostolius ir kenksmingų atliekų 
patekimą į aplinką. Taip pat siekiama 
skatinti techninės izoliacijos naudojimą 
kaip vieną efektyviausių sąnaudų atžvilgiu 
ir tvariausią būdą energijai saugoti.

Asociacijos uždaviniai – teikti siūlymus 
Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo 
organams dėl veiklos, susijusios su 
technine izoliacija, rengti projektus 
paramai iš ES struktūrinių fondų gauti, 

Lietuvos techninės izoliacijos 
įmonių asociacija  

Ringuvos g. 65A,
LT-45245 Kaunas
Tel. (8 37) 340448

ASOCIACIJOS NARIAI

Lietuvos techninės izoliacijos įmonių 
asociacija prezidentas
Juozas Urbonas

taip pat keistis informacija ir patirtimi, 
analizuoti izoliavimo darbų rinką, plėtoti 
specialistų ir darbininkų mokymo bei 
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kvalifikacijos kėlimo programas. Vienas 
uždavinių – konsultuoti asociacijos 
narius, teikti jiems metodinę pagalbą, 
užmegzti ir plėtoti ryšius su tarptautinėmis 
organizacijomis.

Asociacija taip pat padeda organizuoti 
TIPCHECK energetinius objektų auditus 
įmonėms, kurios nori atlikti savo esamos 
šiluminės izoliacijos įvertinimą, šilumos 

ūkio energijos sąnaudų auditą bei 
numatyti efektyviausius sprendimus 
šioms sąnaudoms ženkliai sumažiniti. 
TIPCHECK – tai standartizuotas, aukštos 
kokybės įrankis energijos vartojimo auditui 
atlikti. Atlikę analizę, auditoriai pateikia 
galutinę ataskaitą su rekomendacijomis 
izoliaciniams sprendimams ir investicijų 
vertei. TIPCHECK auditus atlieka kvalifikuoti 
specialistai.
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Įmonės veikla Lietuvoje pradėta 
koncernui „Asea Brown Boveri“, kurio 
sudėtyje tuo metu buvo ir Danijos 
Karalystės įmonė „ABB I.C.Møller“ A/S – 
viena iš pasaulinių lyderių tarp iš anksto 
pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių 
gamintojų – įsteigus savo atstovybę 
Vilniuje. Besiplečiant įmonės veiklos 
sritims, 1992 metais Kaune įsteigtas 
atskiras padalinys, besispecializuojantis 
tiekti vamzdynus šilumos trasoms. Tais 
pat metais buvo pradėtas montuoti 
pirmasis įmonės projektas – bekanalė 
DS350 šilumos trasa Vilniuje, Saulėtekio 
gatvėje. Įmonė sėkmingai dalyvavo 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 
finansuojamuose projektuose, o 1994 
metais pradėjo tiekti medžiagas šilumos 
trasų rekonstrukcijai Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje bei 
kituose Lietuvos miestuose. 

Taip pat 1994 metais, padedant 
kompanijos „ABB Finance“ Danijos 
padaliniui, gautos lengvatinės 
beprocentės paskolos ir pradėtos 
montuoti DS800 bei DS600 trasos su 
siurbline Vilniuje ir DS600 rezervinė trasa 
Šiauliuose. Kitas ir iki šiol stambiausias 
įmonės Lietuvoje įgyvendintas projektas – 
1996 metais Vilniuje pradėta ir 1997–
aisiais baigta statyti 3,7 km ilgio DS800 
magistralinė trasa su DS500 jungtimi. 

Iki 2000 metų pabaigos pardavimai ir 
statyba Lietuvoje buvo vykdomi ABB 

UAB LOGSTOR

UAB Centralizuoto šilumos tiekimo skyriaus 
vardu. Vykdant koncernų ABB ir ALSTOM 
sunkiosios energetikos segmentų sujungimo 
procesą, 2000 metų lapkritį kompanijos 
ABB Centralizuoto šilumos tiekimo skyrius 
reorganizuotas į įmonę „ALSTOM Power“. 
Netrukus įregistruota UAB „ALSTOM Power“, 
kurios savininkai – Nyderlandų įmonė 
ALSTOM N.V. 

2002 metų rugpjūčio 1 dieną įmonės 
pavadinimas pakeistas į UAB „ALSTOM 
Lietuva“. Tolesnis žingsnis įmonės istorijoje 
žengtas 2005 metais, „ALSTOM Power 
FlowSystems A/S“ įmonės akcijas nusipirkus 
Danijos investiciniams fondams, prieš tai 
valdžiusiems ir kitą rinkos lyderį – Danijos 
įmonę „Løgstør Rør A/S“. Sujungus abi 
įmones sukurta naujoji LOGSTOR A/S tapo 
didžiausiu pasaulyje pramoniniu būdu 
izoliuotų vamzdynų gamintoju ir technologijų 
kūrėju.

Lietuviškos bendrovės pavadinimas pakeistas 
į UAB LOGSTOR. Vieninteliu įmonės 
akcininku tapo Danijos įmonė „LOGSTOR 

Gedimino g. 5-2,
LT-44332 Kaunas
Tel. (8 37) 409441
Asociacijos narys nuo 2002 m. 

UAB LOGSTOR direktorius
Gintautas Barila

ASOCIACIJOS NARIAI
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Holdings A/S“ – UAB LOGSTOR tapo vienos 
didžiausių energetikos kompanijų atstovu 
Lietuvoje. Šiuo metu LOGSTOR įmonės 
pagrindinė buveinė yra Løgstør mieste, 
Danijoje, bendrovėje dirba apie 1200 
žmonių, yra įsteigta 30 pardavimo įmonių 
skirtingose šalyse. Gamyba vykdoma 9 
gamintojų gamyklose Danijoje, Suomijoje, 
Lenkijoje, Rumunijoje ir Švedijoje. Nuo 
2017 metų LOGSTOR grupei priklauso ir 
įmonė „PowerPipe“ (Švedija). 

Nuo 1960 metų LOGSTOR įmonė Danijoje 
gamina centralizuoto šilumos tiekimo 
vamzdynus ir sudėtines jų dalis. Per daugiau 
kaip 50 veiklos ir nuolatinio tobulinimosi 
metų LOGSTOR įmonių grupė sukaupė 
milžinišką patirtį gamindama centralizuoto 
šilumos tiekimo vamzdynus ir sudėtines jų 
dalis. 

Per 200 tūkst. km visame pasaulyje 
sumontuotų vamzdynų liudija, kad 
LOGSTOR sistemos yra ypač patikimos ir 
atsparios, visi sistemos komponentai yra 
paprasti ir patikimi, užtikrina atsparumą 

bet kokiam aplinkos poveikiui. Montuojant 
LOGSTOR sistemą taupomos sąnaudos – 
vamzdynai sumontuojami greitai, 
lengvai, juos paprasta naudoti. Mažinant 
eksploatacines išlaidas gaminami gaminiai 
su aukštos kokybės izoliacija, kuri sumažina 
šilumos nuostolius vamzdžių sistemoje. 
LOGSTOR vamzdynų izoliacija pasižymi 
aukšta kokybe, yra ilgaamžė, gaminių 
šilumos laidumo koeficientas tesiekia 
0,023 W/mK („Conti“ ir PexFlex“ sistemos). 
Skaičiuojamas sistemos tarnavimo laikas yra 
mažiausiai 30 metų. 

LOGSTOR centralizuoto šilumos tiekimo 
vamzdynų sistemos yra ilgalaikės 
investicijos, gerinančios infrastruktūrą ir 
gyvenimo kokybę. Sistemos efektyvumas 
užtikrinamas visam jos gyvavimo 
laikotarpiui. Taip mažinami šilumos 
nuostoliai ir eksploatacijos išlaidos, difuzinis 
barjeras apsaugo nuo izoliacinių savybių 
senėjimo ir sumažina šilumos nuostolius, 
didina energijos vartojimo efektyvumą, 
užtikrina stabilias veiklos sąnaudas. 
Todėl energijos nuostoliai sumažinami iki 
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minimumo, tausojami energijos ištekliai, 
saugoma aplinka. Centralizuoto šilumos 
tiekimo vamzdynų sistemos gali būti 
naudojamos ir centralizuotam aušinimui.

Ilgalaikis eksploatavimas ir mažos 
montavimo išlaidos leidžia visame 
pasaulyje parodyti lyderio pozicijas 
ekologiškos ir atsinaujinančios energijos 
srityje. Kiekvienas naujai sukurtas 
komponentas yra kruopščiai testuojamas, 
kad būtų galima įsitikinti jo ilgaamžiškumu 
ir patvarumu. Vamzdynuose integruota 
gedimų kontrolės sistema leidžia nuolat 
prižiūrėti vamzdyno būklę ir informuoti 
apie galimus pažeidimus. Tai suteikia 
galimybę išvengti rimtų gedimų ir 
milžiniškų nuostolių. Bet kokio pobūdžio 
vamzdynų remontas – lengvas, greitas ir 
efektyvus

LOGSTOR, vykdydama švietimo ir 
nuolatinę darbuotojų darbo sąlygų 
priežiūrą, skatina ir toliau gerinti darbo 
sąlygas bei požiūrį, kas padeda gerinti 

produktų ir paslaugų kokybę. LOGSTOR 
gaminiai visuomet atitinka griežčiausius 
kokybės ir aplinkosaugos reikalavimus. 
LOGSTOR optimaliai sprendžia įvairius 
klausimu susijusius su aplinką, energetika 
bei žmonija, gerina aplinkosaugos sąlygas 
visame pasaulyje. Tai didžiulė investicija į 
ateitį ir į pasaulį, kuriame mes gyvename.

Per UAB LOGSTOR veiklos metus Lietuvoje 
sumontuota apie 894 km įvairaus diametro 
LOGSTOR sistemos vamzdynų. Naudojant 
juos įgyvendinti vamzdynų renovacijos 
projektai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Kelmėje, Telšiuose, Biržuose, Palangoje, 
Utenoje, Ignalinoje, Marijampolėje, 
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Alytuje, Elektrėnuose, Vievyje, 
Prienuose bei kituose Lietuvos 
miestuose. Pagrindiniai įmonės 
klientai – šilumos tiekimo 
įmonės, ypač didelį dėmesį 
skiriančios gaminių kokybei 
ir, žinoma, atsižvelgiančios į 
gaminio kainą.

LOGSTOR siekia pagerinti 
energijos vartojimo efektyvumą 
žmonių ir aplinkos apsaugos 
labui.

Įmonės specialistai gali suteikti 
visą informaciją kaip sumažinti 
šilumos išlaidas. Kompanija 
nuolat dirba, siekdama tobulinti 
savo gaminamų vamzdynų 
sistemas, didinant energijos 
vartojimo efektyvumą ir 
mažinant CO2 išmetimą 
aplinką. 
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Prieš du dešimtmečius Vyriausybė 
reorganizavo Darbų saugos 
departamentą prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės ir įsteigė Technikos 
priežiūros tarnybą. Taip buvo pratęsta 
tarpukariu veikusios institucijos – 1924 
metais įsteigtos Technikos inspekcijos – 
veikla. Sovietmečiu institucija veikė 
kaip Pramonės ir kalnakasybos darbų 
saugumo valstybinės priežiūros 
komitetas, kuriame dirbo nemažai 
dabartinių tarnybos specialistų.

2000 metų gruodžio 4 dieną Vyriausybės 
nutarimu biudžetinė įstaiga Technikos 
priežiūros tarnyba reorganizuota į viešąją 
potencialiai pavojingų įrenginių, kuriuos 
naudojant kyla pavojus darbuotojų ir kitų 
žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai ar 
turtui, techninės būklės tikrinimo įstaigą. 
Jos steigėju tapo Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija.

Technikos priežiūros tarnyba vadovaujasi 
Potencialiai pavojingų įrenginių 
priežiūros įstatymu, kuris numato 
norminių aktų taikymą, tikrinant techninę 
šių grupių įrenginių – garo ir vandens 
šildymo katilų, slėginių indų, pavojingųjų 
medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių 
garotiekių ir karšto vandens vamzdynų, 
pavojingųjų medžiagų talpyklų, liftų, lynų 
kelių, funikulierių, eskalatorių, kėlimo 
įrenginių, pramoninių įrenginių, degiąsias 
dujas naudojančių pramoninių įrenginių, 
besiūlių ir virintų balionų – būklę. Po 

VšĮ Technikos priežiūros tarnyba

Naugarduko g. 41,
LT-03227 Vilnius
Tel. (8 5) 2131330
Asociacijos narys nuo 2002 m.

ASOCIACIJOS NARIAI

Všį Technikos priežiūros tarnybos gen.  direktorius
Nerijus Mikalauskas

techninės būklės tikrinimų tarnybos 
specialistai ekspertai teikia išvadas 
įrenginių savininkams. Atitinkamų įrenginių 
projektavimas ir gamyba turi atitikti ES 
direktyvas, o jų eksploatacijos priežiūra 
turi būti atliekama pagal Lietuvoje priimtus 
norminius aktus.

Pagrindinės tarnybos teikiamos paslaugos 
yra techninės įrenginių būklės tikrinimas 
bei priežiūra, jų atitikties vertinimas, 
suvirintojų, lituotojų ir suvirinimo 
operatorių sertifikavimas, įrenginių, 
metalinių konstrukcijų, metalo, suvirintų ir 
lituotų sujungimų bandymai bei tyrimai, 
dalyvavimas tiriant avarijas ir atestuojant 
įrenginius prižiūrintį personalą, energinio 
pastatų naudingumo vertinimas.
Technikos priežiūros tarnyba yra akredituota 
pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020 
reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga, 
galinti tikrinti potencialiai pavojingus 
įrenginius ir jų įrangą. 
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Įgyvendinant ES direktyvas LR Ūkio ir LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministrų 
įsakymais Technikos priežiūros tarnybai, 
kaip vienai pirmųjų kontrolės įstaigų šalyje, 
2001 metais suteikti įgaliojimai vykdyti 
paskirtosios kontrolės įstaigos funkcijas 
pagal atitinkamų reglamentų reikalavimus. 
O 2004 metais Technikos priežiūros 
tarnyba tapo viena pirmųjų notifikuotų 
įstaigų šalyje. Jai suteiktas Europos 
Komisijos įmonių ir pramonės generalinio 
direktorato identifikacinis numeris 1399. 
Tarnyba, įvertinusi įrenginių atitiktį, juos 
ženklina CЄ ženklu. Įrenginių atitiktis 
vertinama pagal tris ES direktyvas.

Tarnyba turi Bandymų ir tyrimų laboratoriją, 
kurią įkūrė prieš dešimtmetį. Ji akredituota 

pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 
reikalavimus atlikti potencialiai pavojingų 
įrenginių ir metalinių konstrukcijų bei 
metalo, suvirintų ir lituotų sujungimų 
bandymus neardomaisiais ir ardomaisiais 
metodais. 

Tarnybos sertifikavimo skyrius akredituotas 
pagal standarto LST EN ISO/IEC 17024 
reikalavimus. Jis  atlieka suvirintojų, 
suvirinimo operatorių ir lituotojų 
sertifikavimą ir pagal standarto LST EN ISO/
IEC 17065 reikalavimus, kurie apibrėžia 
statybos produktų eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimą ir suvirinimo procesų 
sertifikavimą.
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Apie įmonę

2002 metų vasario 1 dieną Vilniaus 
centralizuoto šildymo sistemos 15 
metų laikotarpiui buvo išnuomotos 
UAB „Vilniaus energija“, kuri priklauso 
didžiausiai Europoje energetikos 
paslaugų kompanijų grupei „Veolia“. 
„Veolia” grupė yra pasaulinė tvaraus 
resursų valdymo lyderė. Daugiau nei 
163 tūkst. darbuotojų visame pasaulyje 
turinti grupė teikia energetikos, 
vandens tiekimo ir atliekų tvarkymo 
paslaugas miestams, gyventojams ir 
įmonėms. Įgyvendindama tris viena kitą 
papildančias veiklas „Veolia” padeda 
plėtoti išteklių naudojimo galimybes ir 
saugo turimus resursus. 

Pagrindinė UAB „Vilniaus energija“ 
veikla – šilumos gamyba, perdavimas ir 
pardavimas, taip pat elektros energijos 
gamyba. 

2002–2017 metais, vykdant veiklą Vilniaus 
šilumos ūkyje, pasitelktos moderniausios 
technologijas, kurios leido efektyviai, 
saugiai ir patikimai aprūpinti šiluma 
vilniečius. Bendrovė didžiuojasi 
sprendimais, kuriuos įgyvendino 
pirmoji Europoje. Inovacijas įdarbintos 
visose šilumos ūkio srityse – pradedant 
energijos gamyba, baigiant klientų 
aptarnavimu. 

UAB „Vilniaus energija“ laikotarpiu 
nuo 2002 iki 2017 metų centralizuotai 

UAB „Vilniaus energija“

Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Vilnius
Tel. (8 5) 2107431
Asociacijos narys nuo 2002 m. 

ASOCIACIJOS NARIAI

UAB „Vilniaus energija“ prezidentas
Alexander Husty

aprūpino šiluma daugiau kaip 195 
tūkst. butų Vilniaus mieste, Grigiškėse, 
Salininkuose ir Trakų Vokėje. Šiluma tiekiama 
ne tik daugumai Vilniaus gyventojų, bet ir 
tūkstančiams sostinėje įsikūrusių privačių 
įmonių, organizacijų bei valdžios įstaigų.

UAB „Vilniaus energija“, perėmusi pasaulinę 
kompanijų grupės „Veolia“ praktiką, 
sėkmingai pertvarkė nuomojamą ir 
modernizuojamą Vilniaus miesto šilumos 
ūkį. Per 15 veiklos sostinėje metų „Vilniaus 
energija“ miesto šilumos ūkį prikėlė naujam 
gyvenimui.

Nuo 2002 metų į Vilniaus šilumos ūkio 
modernizavimą bendrovė investavo 
177,22 mln. eurų. Daugiausia lėšų skirta 
termofikacinių elektrinių atnaujinimui, 
trasų renovacijai, šilumos punktų diegimui, 
biokuro vartojimo plėtrai, naujų klientų 
prijungimui, modernių informacinių 
technologijų diegimui.
Nuostoliai miesto šilumos tinkluose per 
15 metų sumažinti nuo 24 iki 12 proc. 
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Vilnius šiais parametrais priartėjo prie 
moderniausių Europoje šilumos ūkių. Tam, 
kad pasiektų tokius rezultatus, senų šilumos 
trasų renovacijai „Vilniaus energija“ skyrė 
38,37 mln. eurų.

Atnaujinta tinklo dispečerinė, į kurią 
iki 2002 metų duomenys atkeliaudavo 
pavėlavę daugiau kaip 20 minučių. Taip pat 
įrengta mobili katilinė, skirta naudoti kaip 
rezervinis energijos šaltinis įvykus avarijai 
šilumos tinkluose. Be to, 0,376 mln. eurų 
investavo į kogeneracinę katilinę, kūrenamą 
biokuru, ir ne tik sumažino taršą sostinėje, 
bet ir pradėjo gaminti žaliąją elektrą. 
Termofikacinėms elektrinėms modernizuoti 
iš viso skirta 60,75 mln. eurų. 2006 
metais UAB „Vilniaus energija“ skyrė 
11,6 mln. eurų didžiausio Lietuvoje ir 
Baltijos šalyse katilo, kūrenamo lietuvišku 
biokuru, statyboms. Ši investicija leido 
mažinti taršą Vilniuje ir didinti Lietuvos 
energetinį nepriklausomumą nuo brangaus 
importuojamo iškastinio kuro.  2011–aisiais 
„Vilniaus energija“ baigė 4,4 mln. eurų 
kainavusį (2,11 mln. eurų gauta iš ES 

fondų) Naujosios Vilnios rajoninės katilinės 
modernizavimą – pritaikė ją kūrenti biokuru.
2002–2016 metais, siekiant sumažinti 
šilumos nuostolius ir panaikinti grupines 
boilerines, įgyvendinta šilumos punktų 
renovacija. Įdiegta nepriklausoma sistema 
leidžia daugiabučio namo sistemoje 
palaikyti nuolatinį reikiamą slėgį. Įdiegus 
sistemą, gyventojai gali savo nuožiūra 
įjungti ar atjungti daugiabučio namo 
šildymą.

Bendrovė, siekdama įgyvendinti 
prieinamiausius gamybos būdus, 
termofikacinėje elektrinėje VE-3 įdiegė 
modernius degiklius ir sistemas, 
leidžiančias NOx bei CO emisijas sumažinti 
daugiau nei 50 proc. Lietuvos aplinkos 
apsaugos investicijų fondas 2008 metais 
už taršos mažinimą UAB „Vilniaus energija“ 
skyrė „Krištolinio kamino“ apdovanojimą.
2016 metais bendrovei suteikta pirmoji 
vieta prestižiniuose „Maintenance 
Excellence” techninės priežiūros 
meistriškumo apdovanojimuose. 
Apdovanojimas įsteigtas už naują 
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šilumos tinklų techninės priežiūros 
valdymo strategiją – unikalią fizinio turto 
kritiškumo vertinimo metodiką: įdiegta 
geografinė informacinė sistema (GIS) 
ir kompiuterizuota techninės priežiūros 
valdymo sistema (CMMS).

„Vilniaus energijos“ darbuotojai sukūrė 
interaktyvų šilumos suvartojimo žemėlapį, 
kuriame matomas Vilniaus miesto pastatų 
energetinis efektyvumas. Žemėlapyje 
galima matyti ne tik esamo šildymo sezono 
pastato efektyvumo įvertinimą, bet ir kelių 
buvusių šildymo sezonų įvertinimą. Tai itin 
aktualu perkantiems būstą ar dvejojantiems 
dėl seno namo renovacijos.
Šilumos ūkyje įdarbintos technologijos 
nešė naudą „Vilniaus energijos“ klientams ir 
talkino darbuotojams kasdienėje veikloje.  
Laiku ir vietoje pritaikytos inovacijos leido 
optimizuoti techninius, komercinius ir 
finansinius įmonės procesus.

Klientų aptarnavimas

Vadovaudamasi ilgamete kompanijos 
„Veolia“ patirtimi, „Vilniaus energija“ 
ypatingą dėmesį skyrė aptarnavimui 
gerinti ir naujų klientų paieškai. Bendrovė 
nuolat tobulino aptarnavimo kokybę. 
Siekdama efektyviau bendrauti su klientais, 
sutrumpinti prašymų vykdymo ir problemų 
sprendimo terminai, įkurti trys klientų 
aptarnavimo centrai (Smolensko, Elektrinės 
ir Ateities g.), skambučių centras, patogus 
interneto puslapis.

Tik pradėjusi darbą sostinėje, „Vilniaus 
energija“ visiems prižiūrimiems namams 
skyrė po šilumininką vadybininką. Šie 
specialistai aprūpinti modernia įranga – 
planšetiniais kompiuteriais, kuriais 
naudodamiesi apsilankymų pas klientus 
metu galėjo suteikti visą reikalingą 
informaciją apie tarifą, sąskaitas, mokėjimus 
ir šilumos suvartojimą. Kiekvieno 
daugiabučio namo specifiką puikiai 
išmanantys atsakingi specialistai padėjo 
vilniečiams sudaryti sutartis, patarė šilumos 
taupymo klausimais ir sprendė visas su 
šilumos tiekimu susijusias problemas. 
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Siekiant gerinti aptarnavimo kokybę bei 
operatyvumą, įsteigtas klientų aptarnavimo 
telefonas 1899. Paskambinusiems 
skambučių centras teikė informaciją apie 
paslaugas, kainas, sąskaitas, apskaičiuotus 
mokesčius už šildymą, karštą vandenį, jų 
skaičiavimo bei mokėjimo tvarką, skolas, 
permokas, kompensacijas, sutarčių 
sudarymą, plano „Pastovus“ užsakymą. 
Patogioje „Vilniaus energijos“ interneto 
svetainėje teikiamos šilumos ūkio 
naujienos ir visa informacija, naudinga 
centralizuotai besišildantiems vilniečiams. 

„Vilniaus energija“ įsteigė 5,8 mln. eurų 
Efektyvaus energijos vartojimo fondą, 
kuris padengė vilniečiams per 75 proc. 
sąnaudų individualaus šilumos reguliavimo 
ir apskaitos sistemoms įrengti. Šios 
sistemos buvo įdiegtos apie 200 sostinės 
daugiabučiuose namuose, fondo lėšomis 
pasinaudojo daugiau kaip 10 tūkst. Vilniaus 
butų savininkų. 

Taip pat įdiegtas klientų aptarnavimo 
standartas, kuris leido patobulinti klientų 

aptarnavimą ir darbuotojų bendravimą su 
vartotojais. Standartas taip pat užtikrino 
kokybišką klientų priėmimą aptarnavimo 
centruose ir profesionalias konsultacijas 
telefonu.

2005 metais startavo pažintinės ekskursijos 
moksleiviams. Jų metu siūlyta susipažinti 
su elektros ir šilumos gamybos principais, 
aplankyti Lietuvos energetikos muziejų, 
antrąją ir trečiąją Vilniaus elektrines. 
Kiekvieną mėnesį ši bendrovės iniciatyva 
sulaukė apie 400 moksleivių iš įvairių 
Vilniaus mokyklų.

Socialiai atsakinga 

Socialinė atsakomybė bendrovei – tai 
kelias, kurį pasirinko savo vertybėms 
išreikšti, sprendimams realizuoti ir darniam 
organizacijos vystymuisi užtikrinti.

Bendrovės vadovybė, siekdama darnios 
organizacijos plėtros ir aukštos valdymo 
kultūros, priėmė sprendimą įgyvendinti 
ir plėtoti socialinio atsakingumo vadybos 
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sistemą pagal tarptautinio SA8000 
standarto reikalavimus, nuolat gerinti jos 
rezultatyvumą. 2012 metų sausį pasirašyta 
trišalė sutartis su Jungtinių Tautų vystymo 
programa ir Lietuvos verslo darbdavių 
konfederacija dėl socialinio atsakingumo 
vadybos sistemos pagal tarptautinio 
SA8000 standarto reikalavimus diegimo 
UAB „Vilniaus energija“.

Pasitelkdama įvairias informavimo 
priemones – interneto svetainę, vidinį 
bendrovės tinklalapį, skelbimų lentas bei 
kitus informavimo kanalus – bendrovė 
apie vykdomą veiklą bei pažangą 
socialinės atsakomybės srityje informavo 
akcininkus, darbuotojus, profsąjungas, 
klientus, tiekėjus, asociacijas, tarptautinius 
investuotojus.

„Vilniaus energija“ įsipareigojusi remti ir 
gerbti žmogaus teisių apsaugą, neprisidėti 
prie žmogaus teisių pažeidimų. Kiekvienam 
darbuotojui sudarytos saugios ir sveikos 
darbo sąlygos, taikomos visos prevencinės 
priemonės, skirtos darbingumui, sveikatai ir 
gyvybei darbe tausoti. Bendrovėje įdiegta 

darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 
sistema BS OHSAS 18001:2007.

Puoselėdama vidinę dalijimosi žiniomis 
kultūrą, bendrovė įgyvendina vidinių 
mokymų projektą „Veolia academia“. 
Pagrindinė šio projekto misija – mokyti 
ir tobulinti bendrovės darbuotojus, 
ketinančius realizuoti savo ambicijas ir 
karjeros lūkesčius įmonės veikloje.
Plėtodama socialinę partnerystę, 
bendrovė nuolat bendravo su Vilniaus 
Gedimino technikos universitetu, Kauno 
technologijos universitetu, Vilniaus 
universitetu bei Vilniaus technologijų ir 
dizaino kolegija. 

Aplinkos apsauga

Atsinaujinančių išteklių naudojimas 
energijos gamyboje visada buvo 
bendrovės siekis. Nuo pat pirmųjų dienų 
pasirinkta aiški ir vieninga kryptis – 
investavimas į šilumos ūkio pritaikymą 
vietinio biokuro naudojimui. Biokuro 
įdiegimas nešė trigubą naudą: mažino 
taršą, žymiai už biokurą brangesnių 
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importinių gamtinių dujų naudojimą ir 
šilumos kainą vilniečiams.

Siekdama mažinti vykdomos veiklos poveikį 
aplinkai „Vilniaus energija“ 2006 metais 
Vilniaus termofikacinėje elektrinėje VE-3, 
o 2007–aisiais visoje bendrovėje įdiegė ir 
sertifikavo aplinkos vadybos sistemą pagal 
EN ISO 14001:2004 reikalavimus.
2009 metais Vilniaus antrojoje elektrinėje 
pradėjo veikti kondensacinis dūmų 
ekonomaizeris. Jis ne tik efektyviai 
išvalo dūmus nuo kietųjų dalelių ir 
sumažina šiltnamio efektą sukeliančių 
CO2 koncentraciją, bet ir atgauna šilumą 
iš dūmų. Tai leido padidinti šiluminę 
elektrinės galią apie 18 MW nedidinant 
kuro sunaudojimo.

2015–2016 metais „Vilniaus energija“ 
Vilniaus antrojoje termofikacinėje 
elektrinėje įdiegė žemų NOx emisijų 
degiklius. Šie degikliai gali kūrenti dviejų 
rūšių kurą: mazutą ir dujas. Vykstant 
degimui dėl modernios degiklio 

konstrukcijos yra mažinamas emisijų 
išmetimas į atmosferą.
Bendrovė ne tik laikėsi i ir vykdė 
aplinkosaugos norminių teisės aktų, 
standartų reikalavimus, bet ir inicijavo, 
įgyvendino įvairius socialinio atsakingumo 
projektus. Organizuota jau tradicinė 
tapusi aplinkos švarinimo akcija „Šluota“, 
kurios metu balandžio mėnesį tvarkomos 
šalia bendrovės eksploatuojamų 
šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių 
esančios teritorijos. Kasmet grupė 
aktyvių  darbuotojų su savo šeimos nariais 
atsodindavo apie 1,5 ha (apie 9000 
medelių) vėtrų išversto miško.

„Vilniaus energija“ nuolat ieško galimybių 
ir diegia naujas technologijas, inžinerinius 
sprendimus, susijusius su galimo poveikio 
aplinkai mažinimu. Vilniaus termofikacinėje 
elektrinėje Nr. 3 įrengta uždara apytakinė 
vandens sistema, leidžianti surinktą 
lietaus vandenį naudoti šilumos tinklų 
vandens papildymo gamybai ir kitoms 
technologinėms reikmėms, neeikvojant 
upių vandens išteklių. 

2014 metais bendrovei suteiktas „Metų 
gaminio“ apdovanojimas, įsteigtas 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos, 
už kartu su Lietuvos energetikos institutu 
parengtą ir įgyvendintą projektą – antroje 
Vilniaus termofikacinėje elektrinėje įrengtą 
dūmų recirkuliacijos sistemą, leidusią 
sumažinti azotų oksidus.

Taip pat 2016 metais Jungtinių Tautų 
aplinkosaugos programoje, studijoje 
„Centralizuotas energijos tiekimas 
miestuose“ Vilnius paskelbtas kaip 
pavyzdinis miestas pagal centralizuoto 
šilumos tiekimo mastą bei efektyvumą. 
Sostinė pateko tarp 45 pasaulio miestų – 
čempionų šioje srityje.
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LIETUVOS CENTRALIZUOTO 
ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIAUS 

KELIAS 
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Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) 
sektorius Lietuvoje yra pagrindinis 
apsirūpinimo šilumine energija būdas, 
tenkinantis beveik visų daugiabučiuose 
gyvenančių miestiečių poreikius ir tiekiantis 
šilumą į didžiąją dalį negyvenamosios 
paskirties daugiaaukščių pastatų. 2016 
metais iš 27359 centralizuotai šiluma 
aprūpinamų pastatų 17840 buvo (apie 
700 tūkst. butų) daugiabučiai namai, 
kuriuose šilumos pardavimai sudarė apie 
72 proc. viso parduodamo šiluminės 
energijos kiekio. Likusi dalis – individualiai 
besišildantys vartotojai. Nors pagrindinis 
konkuruojantis šildymo būdas iki šiol yra 
individualaus šildymo dujinės katilinės, 
atsiranda atskiri pastatai, bandantys 
šilumą gaminti šilumos siurblių pagalba iš 
aplinkos energijos. Kai kuriuose pastatuose 
įrengiami saulės kolektoriai, tačiau jų 
gaminamos šilumos Lietuvos sąlygomis 
nepakanka šildymo ir karšto vandens 
poreikiams patenkinti. Individualūs 
gyvenamieji pastatai be dujinio šildymo 
vis dar plačiai naudoja labai aplinką 
nuodingomis medžiagomis teršiančius 
kietojo kuro katilus.    

2016 metais CŠT sektoriuje veiklą vykdė 
49 šilumos tiekimo įmonės, tiekiančios 
šilumą visose 60 Lietuvos miestų ir rajonų 
savivaldybių. 2017 metais pasibaigė 
Vilniaus miesto šilumos ūkio nuomos 
sutartis ir CŠT sistemos valdymas iš UAB 
„Vilniaus energija“ perduotas savivaldybės 
valdomai Vilniaus šilumos tinklų įmonei. 
Baigiasi šilumos ūkio nuomos sutartys ir kai 
kuriuose kituose miestuose. CŠT sistemose 
veikė ir šilumą tiekė virš 40 nepriklausomų 
šilumos gamintojų. 

Lietuvoje, kaip niekur kitur, CŠT sektorius 
yra ypač detaliai reguliuojamas, tad jo 
rezultatai labai priklauso nuo tų sąlygų 
ar ekonominių motyvų, kuriuos kuria 
valstybinės institucijos, ypač – Valstybinė 
kainų ir energetikos kontrolės komisija 
(VKEKK). Teisės aktai, susiję su CŠT 
veikla yra nuolat keičiami, papildomi 
įvairiomis pataisomis. Dažnai gausybė 
ir detalaus reguliavimo aktų ne padeda, 
o apsunkina CŠT įmonių veiklą, 
neišsprendžia įsisenėjusių problemų. 
Detalus sąnaudų struktūros ir jų lygio 
reguliavimas apsunkina apskaitos vedimą, 
šilumos kainų nustatymas užtrunka 
nepateisinamai ilgai, neskatina CŠT 
įmonių iniciatyvos ir nepadeda lanksčiai 
prisitaikyti prie labai kintančios šilumos 
vartojimo rinkos. Dideli pokyčiai, susiję su 
šilumos vartojimo mažėjimu dėl pastatų 
renovacijos, alternatyvių šildymo būdų 
gausėjimu, įtakos turi ir Lietuvos piliečių 
emigracija.  Mažėjančios šilumos kainos 
didina CŠT paslaugos patrauklumą ir nauji 
prisijungę vartotojai kompensuoja šilumos 
realizacijos kritimą. Pavyzdžiui, 2016 
metais centralizuotos šilumos gamybos ir 
tiekimo apimtys, lyginant su 2015 metais, 
padidėjo – vartotojams patiekta 7,49 TWh 
šiluminės energijos arba 9 proc. daugiau 
nei 2015 metais. Tai įvyko ne tik dėl 
šaltesnės žiemos, bet ir dėl naujų vartotojų 
prisijungimo (1 pav.). Panaši tendencija 
fiksuota ir 2017 metais.

2016 metų vasario mėn. Europos Komisija 
oficialiai pateikė „Tvarios ir saugios 
energetikos paketą“, kurį sudaro keturi 
dokumentai ,tarp kurių – ir „Šildymo ir 
vėsinimo strategija Europos Sąjungai“. 

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS 
RINKA IR VARTOTOJAI
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Pirmą kartą Europos Sąjungos (ES) 
aukščiausiame politikos lygmenyje 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 
pripažįstamos kaip svarbus technologinis 
tinklas, kurio pagalba iš atliekų, 
atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių 
pagamintą šilumą bei perteklinę šilumos 
energiją galima efektyviai panaudoti 
Europos miestų aprūpinimui energija. Tame 
kontekste galima pasidžiaugti, kad Lietuvos 
miestuose buvo išsaugotos CŠT sistemos, 
kad jos palaipsniui modernizuojamos, 
bendras vartotojų skaičius kasmet didėja, 
importuojamos gamtinės dujos keičiamos 
vietiniu pigiu biokuru ir vyksta kiti pažangūs 
procesai. 
Prie CŠT sistemų ne tik jungiasi naujai 
statomi daugiabučiai namai, prekybos 
centrai, viešbučiai, biurų pastatai, bet 
ir sugrįžta kai kurie anksčiau atsijungę 
vartotojai (2 pav.). Tai daryti skatina 

daugelyje miestų nukritusios šilumos 
kainos, kai pigus biokuras pakeitė 
brangiąsias gamtines dujas. Pavyzdžiui, 
prie AB „Kauno energija“ šilumos tiekimo 
tinklų 2016 metais prijungta 19 naujų 
objektų, kurių bendra instaliuota šiluminė 
vartojimo galia sudarė 12 MW. Sparčiausiai 
vartotojų skaičius (apie 2 proc. kasmet) 
auga Vilniuje: per 2016 metus čia prisijungė 
net 4216 naujų vartotojų ir metų pabaigoje 
siekė 207940. 

Dėl prastos ekonominės būklės dalis CŠT 
vartotojų vis dar vėluoja atsiskaityti už 
suvartotą šiluminę energiją. Vidutiniškai 
apie 16–17 proc. šilumos vartotojų 
pavėluotai atsiskaito už suteiktas paslaugas, 
o tai didina šilumos tiekimo sąnaudas, nes 
tenka daugiau skolintis pinigų srautams 
subalansuoti, įdarbinti papildomus 
žmones skoloms administruoti ir panašiai. 

Centralizuotos šilumos gamyba ir tiekimas 1996–2017 metais (1 pav.)
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Įsisenėjusi problema išlieka socialiniuose 
būstuose gyvenančių vartotojų įsiskolinimai 
šilumos tiekimo bendrovėms.

Nors padėtis šiek tiek gerėja, skaičiai liudija, 
kad atsiskaitymai šalčiausiais mėnesiais, 
kai tenka sumokėti už didžiulius suvartotos 
energijos kiekius, kartu padengiant 
vasaros laikotarpio pastoviąsias sąnaudas, 
kai kuriems vartotojams yra tikrai didelė 
finansinė našta. Šią problemą išspręstų 
dvinarės šilumos kainos taikymas 
atsiskaitymuose, kaip yra daugelyje ES 
šalių. Sąnaudos turi būti apmokamos 
tais mėnesiais, kai jos susidaro, o ne 
perkeliamos į šalčiausių mėnesių šildymo 

išlaidas. Šios problemos sprendimui reikia 
politinės valios, koreguojant Šilumos ūkio 
įstatymą, tačiau ir šis aiškus bei racionalus 
sprendimas kol kas neįgyvendinamas. 

Pagrindiniai centralizuotai tiekiamos 
šilumos vartotojai yra gyventojai (3 pav.), 
gyvenantys daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose. 2016 
metais jiems parduota apie 72 proc. viso 
parduodamo šiluminės energijos kiekio. Iš 
27359 centralizuotai aprūpinamų šiluma 
pastatų 17840  (apie 700 tūkst. butų) yra 
daugiabučiai namai. Apie 118 tūkst. butų 
yra labai prastos būklės namuose, kuriuose 
vidutiniškai per mėnesį sunaudojama 

Šilumos vartotojų struktūra (3 pav.)

Šilumos vartotojų skaičiaus kitimas 2001–2016 metais  (2 pav.)

Šilumos suvartojimas per mėnesį daugiabučių namų ir 
kitų pastatų šildymui (4 pav.)
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Šilumos vartotojų struktūra (3 pav.)

Šilumos vartotojų skaičiaus kitimas 2001–2016 metais  (2 pav.)
35 kWh/m2. Dar apie 408 tūkst. būtų yra senuose, sovietinės statybos, neapšiltintuose 
daugiabučiuose, kur vidutiniškai per mėnesį suvartojama apie 21 kWh/m2. Čia gyvena 
didžiausia dalis buitinių vartotojų (apie 59 proc.). Apie 47 tūkst. butų yra iš dalies 
modernizuotuose arba tvarkinguose namuose (suvartojama apie 15 kWh/m2). 128 tūkst. 
butų yra pilnai atnaujintuose daugiabučiuose bei naujos statybos namuose, kuriuose 
šildymui pakanka 9 kWh/m2 (4 pav.). 

Sąskaitos už šilumą kokybiškuose ir gerai prižiūrimuose namuose, lyginant su prastos 
būklės aplaidžiai administruojamais daugiabučiais, skiriasi iki 8–10 kartų. Pavyzdžiui, 
2016 metais 60 kv. metrų ploto buto savininkas šildymui tipiniame senos statybos 
neapšiltintame daugiabutyje (tokiuose gyvena dauguma gyventojų), vidutiniškai išleido 
apie 72 eurus per mėnesį., o 2017 metais – atitinkamai 66 eurus.

2017 metų vasario 1 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) duomenimis Lietuvoje 
buvo apie 17800 daugiabučių gyvenamųjų namų (700 tūkst. butų), aprūpinamų 
centralizuotai tiekiama šiluma. Iš jų:

• apie 3000 namų (118 tūkst. butų) yra labai prastos būklės;
• apie 10400 namų (409 tūkst. butų) yra seni, sovietinės statybos, neapšiltinti daugiabučiai;  
• apie 1200 namų (47 tūkst. butų) yra iš dalies modernizuoti;
• apie 1800 namų (71 tūkst.butų)  yra pilnai atnaujinti; 
• apie 1440 namų (57 tūkst.butų) naujos statybos  daugiabučiai.

Šilumos suvartojimas per mėnesį daugiabučių namų ir 
kitų pastatų šildymui (4 pav.)

17 proc. 

 

 

~9 
kWh/m2 

 

~540 kWh/60m2 

(~28 Eur per mėn.) 

7 proc. 

 
 

~15 
kWh/m2 

~900 kWh/60m2 

(~47 Eur per mėn.) 
 

59 proc. 

 

~21 
kWh/m2 

~1260 kWh/60m2 

(~66 Eur per mėn.) 
 

17 proc. 

 

 

~35 
kWh/m2 

ir 
daugiau 

~2100 kWh/60m2  
(~110 Eur per mėn.) 

 

Mokėjimai už šilumą skirtingų kategorijų daugiabučiuose

Daugiabučių kategorijos

2017/2018 m. (vidutinė šilumos kaina 
5.25 euro ct/kWh su PVM)

Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai 
šilumos (naujos statybos, pilnai 

renovuoti kokybiški namai)

Daugiabučiai suvartojantys mažai arba 
vidutiniškai šilumos (naujos statybos, 

dalinai renovuoti ir kiti kažkiek 
taupantys šilumą namai)

Daugiabučiai suvartojantys daug 
šilumos (seni sovietinės statybos, 

neapšiltinti namai)

Daugiabučiai suvartojantys labai daug 
šilumos (senos statybos, labai prastos 

šiluminės izoliacijos namai)

1.

2.

3

4.

Sunaudojamas šilumos kiekis 
60 m2 ploto buto šildymui per 

mėnesį ir mokėjimai už 
šildymą

Sunaudojamas 
šilumos kiekis 

1m2 buto 
šildymui per 

mėnesį

Atitinkamos 
daugiabučių namų 

kategorijos dalis 
(proc.)
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Didelę įtaką šilumos suvartojimui turi 
daugiabučių namų bei jų vidaus šildymo 
ir karšto vandens sistemų būklė, jų 
priežiūra ir eksploatavimas. Už tai atsakingi 
daugiabučių administratoriai ir šildymo bei 
karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. Šios 
organizacijos taip pat privalo analizuoti, 
kodėl namas suvartoja daug šilumos ir 
apie priežastis informuoti gyventojus bei 
teikti pasiūlymus dėl šilumos sąnaudų 
sumažinimo. Būtent administratoriai ir 
prižiūrėtojai, kuriems gyventojai kas mėnesį 
moka atskirą mokestį, yra atsakingi už 
šilumos taupymą namo viduje, tolygų visų 
pastato patalpų šildymą ir karšto vandens 
tiekimą. Prižiūrėtojų veiklą kontroliuoja 
Valstybinė energetikos inspekcija prie LR 
Energetikos ministerijos. Deja, daugumos 
pastatų šildymo kokybė prasta ir tai lemia 
ne tik didesnes sąskaitas už šilumą, bet 
ir vartotojų nepasitenkinimą paslaugos 
kokybe.  

Šilumos tiekimo įmonės atsakingos už 
nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams 
iki pastatų įvadų. Šilumininkai gyventojams 
pateikia sąskaitas už šilumą, apskaitytą 
įvadinio šilumos skaitiklio ir paskirstytą 
pagal VKEKK nustatytą metodiką. Komisija 
detaliai kontroliuoja šilumos tiekimo 
įmonių sąnaudas – gautų lėšų 
panaudojimą – ir kiekvieną mėnesį skelbia 
šilumos kainas kiekviename mieste. Tuo 
tarpu informaciją apie pastatų priežiūrai 
išleistas lėšas dažnai sunku išgauti iš juos 
administruojančių bendrovių. 

Dar vienas pavyzdys, parodantis prastą 
daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto 
vandens sistemų priežiūros organizavimą – 
tai problemos, susijusios su šilumos 
punktais. Lietuvoje 2016 metų pabaigoje 
buvo 27262 šilumos punktai, iš jų 80 proc. – 
automatizuoti (21785 vnt). Dar yra likę 
5477 elevatoriniai šilumos punktai, kurių 
modernizavimo procesas sustojo pasikeitus 
Šilumos ūkio įstatymo nuostatoms 

nuo 2011 metų lapkričio mėnesio, kai 
į pagrįstas sąnaudas (nustatant kainą) 
nebebuvo įtraukiamos modernizuotų 
šilumos punktų įrengimo išlaidos. Buvo 
manoma, kad gyventojai patys savo 
lėšomis bus pajėgūs atlikti vidaus sistemų 
modernizavimo darbus, tačiau taip 
neįvyko. Pasikeitus šilumos įstatymui, 
šilumos tiekėjai neteko maždaug 100 mln. 
eurų investicijų, kurios buvo panaudotos 
šilumos punktų automatizavimui ir iki šiol 
investicijų grąžos neatgauna. Šis klausimas 
bus nagrinėjamus net Vašingtono 
tarptautiniame investicinių ginčų arbitraže.

Nuo 2015 metų LŠTA pradėjo rinkti 
išsamesnius duomenis apie visų 
individualių šilumos punktų Lietuvoje tipus. 
5 pav. pateiktas jų pasiskirstymas pagal 
technologinius sprendimus. Per 2016 
metus daugiabučiuose elevatorinių šilumos 
punktų sumažėjo nuo 3942 iki 3908 vnt., o 
tai sudaro vos 1 proc.

Skaičiuojama, kad daugiabučiuose 
namuose įrengiant automatizuotus 
šilumos punktus (vietoje dar likusių 
3908 elevatorinių) bei modernizuojant ir 
subalansuojant vidaus šildymo ir karšto 
vandens tiekimo sistemas galima sutaupyti 
apie 25 proc. šilumos ir atitinkamai 
sumažinti gyventojų mokėjimus už šildymą. 
Vidutinis sovietinės statybos 60 m2 ploto 
butas mokėtų apie 17 eurų per mėnesį 
mažiau (šiuo metu vidutiniškai moka 72 
eurus per mėnesį). Šilumos tiekimo įmonės 
gyventojams kas mėnesį išsiunčia apie 700 
tūkst. mokėjimų už šilumą ir karštą vandenį  
pranešimų.

LŠTA atliko nemažai tyrimų ir ne kartą 
kreipėsi į valdžios institucijas dėl 
finansavimo skyrimo, tačiau į šiuos 
inovatyvius pasiūlymus taip ir neatsižvelgta. 
Nors tai daryti skatina ir ES direktyva 
2012/27/ES „Dėl energijos vartojimo 
efektyvumo“, labai konkrečiais skaičiais 

Individualių šilumos punktų skaičius gyvenamuosiuose pastatuose (5 pav.)
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įpareigojanti valstybes nares iki 2020 metų 
sumažinti energijos vartojimą esamuose 
objektuose. Direktyvos 7, 9, 10 straipsniai 
numato šilumos apskaitos butuose 
įrengimą ir teisingą sąskaitų už šildymą 
pateikimą. 2016 metų pabaigoje 
LR Energetikos ministerija pagaliau 
parengė ir Seimas patvirtino LR Energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą, 
kurio tikslas perkelti Energijos vartojimo 
efektyvumo direktyvos nuostatas. Tačiau 
LR Energetikos ministerija energijos 
sutaupymus pavedė atlikti tik elektros ir 
dujų perdavimo sistemos ir skirstomųjų 
tinklų operatoriams. Šiuo metu tik labai 
maža dalis (apie 11 proc.) CŠT sistemomis 
besinaudojančių gyventojų daugiabučiuose 
turi galimybę patys reguliuoti šiluminės 
energijos vartojimą savo butuose (6 pav.).
2016 metų pabaigoje iš 17840 daugiabučių 
990 (5,5 proc.)  namuose įrengta šilumos 
apskaita butuose ir dar 989 (5,5 proc.) 
namuose sumontuoti šilumos paskirstymo 

prietaisai (dalikliai) ant radiatorių. 
2016 metais VKEKK patvirtinto naujus 
rekomenduojamus šilumos paskirstymo 
metodus ir Šilumos paskirstymo 
vartotojams metodų rengimo ir taikymo 
taisykles, kurios įsigaliojo 2017 metų 
rugpjūčio mėn. 

Lietuvoje pasiekta, kad įvadinė šilumos 
apskaita įdiegta praktiškai visuose 
daugiabučiuose pastatuose. Šiuo metu 
visuose pastatų įvadiniuose šilumos 
punktuose sumontuoti 28321 apskaitos 
prietaisai, iš kurių daugiau kaip 34 proc. yra 
su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema. 
O kai kuriuose miestuose, pavyzdžiui, 
Vilniuje net 88 proc. apskaitos prietaisų 
duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu. 
Praktiškai visi įvadiniai šilumas apskaitos 
prietaisai yra šilumos tiekimo įmonių 
nuosavybė. Tai reikšmingas pasiekimas, nes 
daugelyje poplaninės ekonomikos šalių 
apskaitos prietaisų diegimas labai vėluoja. 

Individualių šilumos punktų skaičius gyvenamuosiuose pastatuose (5 pav.)
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Tiksli informacija apie energijos 
suvartojimą – tai pirmas žingsnis į jos 
taupymą. 

Patirtis parodė, kad nuo 2011 metų 
pasikeitus Šilumos ūkio įstatymui vartotojai 
nebuvo linkę papildomai mokėti už šilumos 
punktų remontus ar modernių technologijų 
diegimą. Beveik pusė šilumos punktų iki 
2016 metų pabaigos vis dar priklausė 
šilumos tiekėjams, nes gyventojai jų nenori 
perimti (7 pav.). Didžiuosiuose miestuose 
(Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) šilumos 
tiekėjai jų eksploatuoti negali, negaunama 
pajamų už jų priežiūrą, tačiau šilumą 
tiekti privalo. Tampa sudėtinga sutvarkyti 
šildymo režimus, gedimai šalinami kitų 
vartotojų sąskaita, kenčia šildymo kokybė 
ir patikimumas. Akivaizdu, kad tokie 

šilumos ūkyje pradėti, tačiau neapgalvoti ir 
nepabaigti pakeitimai atneša daugiau žalos, 
negu sukuria naudos.

Analogiška painiava tęsiasi ir su karšto 
vandens tiekimo daugiabučiuose 
organizavimu. Nors ES šalyse įprasta 
praktika, kad šilumos tiekėjas tiekia 
šiluminę energiją tik iki pastato įvado, 
Lietuvoje dažnai jam primetamos kai kurios 
(dažniausiai sudėtingos ir nuostolingos) 
veiklos pastato viduje. Numatyta keletas 
apsirūpinimo karštu vandeniu būdų, vyksta 
įvairūs interesų konfliktai, užuot paprastai ir 
efektyviai sureguliavus šį procesą. 

Iki 2016 metų iš beveik 11 tūkst. 
daugiabučių namų, kuriuose taikomas 1–
asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, 

Daugiabučių namų skaičius pagal įrengtą šilumos apskaitą (6 pav.)

Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų 
nuosavybės forma (7 pav.)



153

Daugiabučių namų skaičius pagal įrengtą šilumos apskaitą (6 pav.) 86 proc. pastatų šilumos tiekėjų įvykdė visas 
savo prievoles ir sutvarkė karšto vandens 
apskaitą (butuose ir kitose patalpose įrengė 
naujus karšto vandens skaitiklius vietoje 
esamų). Taikant šį būdą nuperkama gerokai 
daugiau šalto vandens negu parduodama 
karšto vandens vartotojams. Dėl to vien 
2016 metais CŠT įmonės patyrė 6 proc. 
komercinių nuostolių tiekiant karštą vandenį 
(8 pav.). Susidarę finansiniai nuostoliai 
daro žalą kitiems šilumos vartotojams, nes 
blogina CŠT bendrovių rentabilumą, todėl 
prastėja skolinimosi sąlygos, mažėja arba 
brangsta investicijos. Šilumos tiekėjas, 
nekontroliuodamas karšto vandens tiekimo 
sistemų pastatuose, dažniausiai negali šių 
nuostolių iki galo eliminuoti. Atsakingose 
valstybės institucijose ir toliau ignoruojamas 
socialiai teisingiausias, technologiniu 

požiūriu racionaliausias ir buitiniams 
vartotojams pigiausias apsirūpinimo karštu 
vandeniu būdas, kai šiluma ir vanduo namo 
poreikiams tiesiog perkamas iš atitinkamų 
tiekėjų. Tai būtų logiška šilumos perdavimo 
ir vartojimo sričių atskyrimo tąsa, tačiau iki 
šiol nepriimami jos įgyvendinimui reikalingi 
teisės aktai. 

Spartėjant pastatų renovacijai buvo 
nemažai spekuliacijų, kad mažėjant šilumos 
pardavimams ji tiesiog brangs ir renovacijos 
efekto nebeliks. Masinės renovacijos 
poveikį šildymo išlaidoms galima nagrinėti 
per Ignalinos miesto pavyzdį (9 pav.). 
Šiame mieste daugiau kaip 80 proc. 
pastatų jau renovuota, tad vidutinis šilumos 
suvartojimas (10,8 kWh/m2)yra ryškiai 
mažesnis negu vidutiniškai Lietuvoje – 

Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų 
nuosavybės forma (7 pav.)
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Šalto vandens pirkimo ir karšto vandens pardavimo 
apimčių skirtumas, kai šilumos tiekėjas yra ir 
karšto vandens tiekėjas (2016 m.) (8 pav.)

atitinkamai 15,4 kWh/m2. Dėl to, kad 
pastoviąsias išlaidas tenka padalinti 
mažesniam kilovatvalandžių skaičiui, šiluma 
šiek tiek pabrango. Tačiau mėnesinės 
išlaidos vidutinio buto šildymui (43,4 euro 
per mėnesį) tapo akivaizdžiai mažesnės 
negu kituose Lietuvos miestuose – 
atitinkamai  50,8 euro per mėnesį.     
   
Lietuvos centralizuotai tiekiamos šilumos 
rinkoje vykstantys pokyčiai lemia, kad CŠT 
sistemos turi būti adekvačiai pritaikomos, 
kad jų struktūra ir charakteristikos atitiktų 
naujus šilumos vartojimo poreikius. 

Situacija kiekviename mieste vis kitokia ir 
šilumos tiekėjas privalo prie jos lanksčiai ir 
greitai prisitaikyti, kad užtikrintų kokybišką 
paslaugą su mažiausiomis sąnaudomis. 
Valstybinis reguliavimas turi tam padėti, 
o nekurti bereikalingų kliūčių. Pernelyg 
detalus kišimasis į šilumos tiekėjo veiklą ir 
reguliavimas trukdo veiklos lankstumui ir 
greičiui.   

2017 metais Lietuvos CŠT sektoriuje iš 
biomasės buvo pagaminta jau beveik 
70 proc. šilumos, gamtinių dujų dalis 
bendrame kuro balanse nesiekė nei 30 

Išlaidų šilumai palyginamas masiškai renovuojamame Ignalinos 
mieste su likusiais Lietuvos miestais  (9 pav.)

2016 m. ŠT įmonės patyrė 
~6 % komercinių nuostolių 

tiekiant karštą vandenį
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Išlaidų šilumai palyginamas masiškai renovuojamame Ignalinos 
mieste su likusiais Lietuvos miestais  (9 pav.)

vidutinis šilumos suvartojimas 10,8 kWh/m2
2017 m. gruodžio mėn. šilumos kaina 6,7 eur ct/kWh (su PVM) 
Vidutinis mokėjimas 1 m2 ploto šildymui 0,72 eur/m2/mėn
60 m2 butas 648 kWh/butui
60 m2 butas per mėnesį mokėjo 43,4 eur/mėn

vidutinis šilumos suvartojimas 15,4 kWh/m2
2017 m. gruodžio mėn. šilumos kaina 5,5 eur ct/kWh (su PVM) 
Vidutinis mokėjimas 1 m2 ploto šildymui 0,85 eur/m2/mėn
60 m2 butas 924 kWh/butui
60 m2 butas per mėnesį mokės 50,8 eur/mėn

Kiti Lietuvos miestai

2017 m. gruodis

2017 m. gruodis

Mokėjimų už šilumą palyginimas esant skirtingiems PVM tarifų dydžiams

Ignalinos miestas
Atnaujinta	virš	80	proc.	
senų	daugiabučių	namų.	
2018	m.	bus	renovuota	100	
proc.	visų	pastatų	

Atnaujinta	tik	10-20	proc.	
senų	daugiabučių	namų

Mokėjimų už šilumą palyginimas esant skirtingiems PVM tarifų dydžiams

Nors šilumos kaina Ignalinoje yra didesnė už vidutinį tarifą Lietuvoje, tačiau galutiniai 
mokėjimai už šilumą šio miesto gyventojams yra vieni mažiausių šalyje

Po daugiabučių renovavimo šilumos kaina dėl sumažėjusio realizuojamo 
šilumos kiekio padidėja (jei prie šilumos tiekimo sistemos neprisijungia nauji vartotojai), 

tačiau esamiems vartotojams mokėjimai už suvartotą šilumą 
yra gerokai mažesni nei prieš namo renovaciją
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proc. Dar 2014 metais gamtinės dujos 
buvo pagrindinis kuras CŠT šilumos 
gamybos struktūroje. Perėjimas prie pigaus, 
daugiausia vietinės kilmės atsinaujinančio 
biokuro ne tik mažina šilumos kainas, bet 
ir sukuria didelę naudą šalies ekonomikai, 
didina energetinį saugumą, padeda spręsti 
klimato kaitos problemas (10 pav.). 
Įvairių rūšių biologinio kuro ir komunalinių 
atliekų sparčiai augantis naudojimas 
Lietuvos CŠT sektoriuje reiškia, kad 
centralizuotas šilumos tiekimas atgauna 
pagrindinį savo pranašumą prieš 
individualų šildymą – šilumos gamybai 
daugiausia naudojamos žemo kaloringumo 

ir technologiniu požiūriu sudėtingos kietojo 
kuro rūšys (11 pav). 

Gana unikali Lietuvos CŠT sektoriaus 
ypatybė ta, kad didelė dalis kietąjį kurą 
naudojančių įrenginių yra valdomi 
nepriklausomų šilumos gamintojų. 2017 
metų pabaigoje šilumos tiekimo įmonių ir 
nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) 
naudojami įrenginiai su kondensaciniais 
ekonomaizeriais turėjo bendrą apie 
1600 MW šiluminę galią. Iš jų apie 600 
MW įrengti NŠG katilinėse. Dalis NŠG 
yra reguliuojami, dalis nereguliuojami, 
konkurencija tarp šilumos gamintojų 

ŠILUMOS GAMYBA

Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje 1997–2017 metais (10 pav.)

Pirminio kuro sudėtis centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje 
2016 metais (11 pav.)
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Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje 1997–2017 metais (10 pav.)

Pirminio kuro sudėtis centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje 
2016 metais (11 pav.)

atskiruose miestuose jau pasireiškia šiltuoju 
laikotarpiu, tačiau žiemos mėnesiais NŠG 
stengiasi „atsigriebti“ ir vartotojai dažnai 
biokuro pigumo nepajunta. Tuomet 
šilumos tiekėjai priversti statyti ir savo 
biokuro katilus, kad sumažinti bendruosius 
šilumos gamybos kaštus, sumažinant 
palyginamąsias šilumos gamybos kainas. 
Dėl to, atskiruose miestuose formuojasi 
biokuro įrenginių petrteklius, o dėl 
netolygios gamybos dalis jų neišsilaiko, 
kai kurie jų gali pasitraukti iš rinkos. Šios 
ir panašios aplinkybės rodo, kad būtina 
tobulinti reguliacinę aplinką taip, kad NŠG 
biokuro katilinės, kaip ir kitų šilumos tiekėjų, 
stabiliai ir efektyviai mažintų šilumos kainas 
galutiniams vartotojams.     

Prognozuojama, jog 2022 metų 
pabaigoje, pasinaudojus 2014-2021 m. 
ES parama, CŠT sektoriuje kietojo kuro 
katilų šiluminė galia pasieks 2057 MW, 
o iš biomasės bus pagaminama apie 
80–90 proc. šilumos. Daugumoje biomasę 

deginančių katilinių sumontuoti šiuolaikiniai 
efektyvūs kondensaciniai ekonomaizeriai. 
Pavyzdžiui, per 2016 metus kondensacinių 
ekonomaizerių pagalba sutaupyta tiek 
šilumos, kad jos pakaktų Šiaulių ir Mažeikių 
miestų šildymui (apie 650 GWh). 

2007–2013 metų ES struktūrinės paramos 
įsisavinimo laikotarpis baigėsi 2015 metų 
pabaigoje. Per tuos metus įrengta net apie 
250 MW šiluminės galios naujų biokurą 
naudojančių katilų. Tuo tarpu 2016 metais 
dar nebuvo paskelbtų kvietimų teikti 
paraiškas iš naujojo 2014–2021 metų ES 
paramos laikotarpio biokuro įgyvendinimo 
šilumos šaltiniuose projektams. Todėl per 
2016 metus vienintelė AB „Kauno energija“ 
iš nuosavų lėšų pastatė 5 MW galios 
biokuro katilą Jurbarko šilumos tinklų filiale. 
O pačiame Kauno mieste nepriklausomi 
šilumos gamintojai metų pabaigoje paleido 
net 2 biokogeneracines jėgaines, kurių 
bendra instaliuota šilumos galia sudarė 50 
MW, elektros galia 10 MW. 
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2017 metais toliau didėjo supirkimo 
iš nepriklausomų šilumos gamintojų 
apimtys ir pasiekė 31 proc. arba 2820 
GWh. Kasmėnesiniai šilumos pirkimo 
aukcionai tapo įprasta praktika daugelyje 
miestų. Daugiausia nepriklausomų šilumos 
gamintojų veikia Kauno CŠT rinkoje. 
Elektrėnų miestui aprūpinti net 97, 4 proc. 
šilumos nuperkama iš nepriklausomų 
šilumos gamintojų. 

Didėjant naujų efektyviai biokurą 
naudojančių įrenginių skaičiui Lietuvos CŠT 
sektoriuje, mažėja bendrosios lyginamosios 
pirminio kuro sąnaudos energijos vienetui 
pagaminti. Tai ne tik mažina šilumos kainas, 
bet ir reikšmingai gerina CŠT sektoriaus 
energetinį efektyvumą (12 pav.). 
LR Vyriausybė 2015 metų pabaigoje priėmė 
nutarimą panaikinti elektros energijos 

supirkimo kvotas ir nebenustatyti remtinos 
elektros energijos, pagamintos iškastinį 
kurą naudojančiose kogeneracinėse 
elektrinėse, apimčių 2016 metams. Dėl 
tokių sprendimų Vilniaus TE-3, Kauno 
termofikacinės elektrinės ir Panevėžio TE 
tolimesnė veikla tapo labai sudėtinga. 

Nors Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos 
komitetas kartu su LŠTA ir kitais energetikos 
ekspertais, mokslininkais kreipėsi ir ragino 
LR Vyriausybę priimti sprendimus, kurie 
leistų išsaugoti šias vietines efektyvias 
kogeneracines elektrines kaip rezervinius 
šilumos gamybos šaltinius, tačiau 
atsižvelgta nebuvo. Rezultate nuo 2016 
metų sausio 1 d. veiklą nutraukė Vilniaus 
TE-3 ir tik epizodiškai dirba kitos didžiosios 
kogeneracinės jėgainės. Per 2016 metus 
į nacionalinį tinklą patiektas elektros 
energijos kiekis, pagamintas iš iškastinį 

Lyginamosios pirminio kuro sąnaudos šilumos tiekimo sektoriuje 
1996–2016 metais (12 pav.)

Biokogeneracinės jėgainės Lietuvos CŠT įmonėse. (14 pav.)
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Bendras remtinos elektros energijos supirkimo kiekis iš kogeneracinių 
elektrinių (tik iš iškastinio kuro) 2011–2016 m. (13 pav.)

Biokogeneracinės jėgainės Lietuvos CŠT įmonėse. (14 pav.)
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kurą naudojančių kogeneracinių elektrinių, 
sumažėjo 70 proc. (13 pav.) 

2017 metų pabaigoje CŠT sektoriuje jau 
veikė 18 biokorą, biodujas ir komunalines 
atliekas naudojančių kogeneracinių 
elektrinių, kurių bendra elektros instaliuota 
galia sudarė 79,3 MW, o šiluminė galia – 
292,5 MW. Apie pusę šios galios įrengta 
CŠT įmonių objektuose (14 pav.), o kita 
dalis priklauso NŠG. Su biokogeneracinių 
elektrinių statyba į Lietuvą atėjo iš principo 
naujos technologijos, kurios greitai plinta 
visame šilumos ūkyje. Lietuvos verslo 
subjektai, sukaupę patirties šių objektų 
statybose, panašius objektus sėkmingai 
stato ir kaimyninėse šalyse.  

Nesant aiškių CŠT patikimumo standartų ir 
dėl pasenusios rezervavimo tvarkos, CŠT 
sistemose vis dar lieka dideli pertekliniai 
įrenginiai. Bendroji įrengtoji šilumos 
gamybos įrenginių galia sudaro beveik 
10 000 MW, nors maksimalus CŠT sistemų 

galios poreikis 2016 metais buvo 3212 MW. 
Pažymėtina, kad vasaros metu vidutinis 
sistemų apkrovimas yra 379 MW. Dėl labai 
netolygaus ir neprognozuojamo šilumos 
poreikio CŠT sistemose sunku įgyvendinti 
darnios konkurencijos principus gamyboje.

Labai svarbi CŠT sistemų teikiama 
nauda – tai garantuojama miestų oro 
kokybė. Stambios katilinės ir elektrinės, 
esančios centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemose, net ir kietąjį kurą sudegina labai 
kokybiškai, čia įrengti sudėtingi dūmų 
valymo įrenginiai, dūmus paskleidžia 
aukštai, taip užtikrinami patys aukščiausi 
aplinkosauginiai reikalavimai. Tai 
suprasdami, daugumos šalių politikai ir 
valdininkai įvairiomis priemonėmis skatina 
individualaus šildymo katilines pakeisti 
aplinkos neteršiančia centralizuotai tiekiama 
šiluma. Deja, Lietuvoje aplinkos oro kokybė 
ir žmonių sveikata mažai kam rūpi.
2015 metų. pabaigoje patvirtinta ES 
2015/2193 direktyva „Dėl tam tikrų 

Lietuvos šilumos tiekimo įmonių išmetamų teršalų struktūra 
2016 metais (15 pav.)

Susidariusio medienos kuro pelenų kiekio panaudojimas 
per 2016 metus (16 pav.)
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Lietuvos šilumos tiekimo įmonių išmetamų teršalų struktūra 
2016 metais (15 pav.)

teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio 
dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio 
apribojimo“, nustatanti leistiną taršą kurą 
deginančiuose įrenginiuose, kurių galia 
yra 1–50 MW. 

Šios direktyvos nuostatas į nacionalinius 
teisės aktus turės perkelti ir Lietuva. 
Šilumos tiekimo įmonės jau dabar turi 
pradėti ruoštis ir pasirengti savo taršos 
mažinimo strategiją, optimizuojant galias ir 
įrenginius, kadangi direktyvos reikalavimai 
teršalų koncentracijoms numatomos dar 
mažesnės koncentracijos, negu šiuo metu 
galiojančiose normose LAND 43-2013. 

Lietuvos CŠT įmonių 2016 metais išmestų 
teršalų vidutinė sudėtis rodo (15 pav.), 
kad pagrindinę jų dalį sudaro anglies 
monoksidas (75 proc). Augant biokuro 
naudojimo apimtims didėja ir pas šilumos 
gamintojus susidarančių pelenų kiekis. 

CŠT bendrovėse susidaro didelis pelenų 
kiekis – apie 18 tūkst. tonų, kurių didžioji 
dalis (apie 66 proc), atiduodama atliekų 
tvarkytojams (16 pav.). 

Užsienyje ir Lietuvoje atlikti tyrimai 
rodo, kad mažuose periodinio įkrovimo 
katiluose  deginant gabalinę medieną 
(malkas ar briketus), pagaminant tą patį 
šilumos kiekį, su dūmais išmeta šimtus 
kartų daugiau kancerogeninių ir kitų 
pavojingų aplinkai ir žmonėms medžiagų, 
negu deginant tą patį kurą stambiuose, 
kokybiškai eksploatuojamuose katiluose. 
(17 pav.). Intensyviu šildymo laikotarpiu 
oro taršos padidėjimas fiksuojamas 
Lietuvos miestų individualiųjų namų 
rajonuose, kur patalpos šildomos 
naudojant nekokybišką kurą arba įvairias 
atliekas.  
Mūsų šalyje iki šiol išlieka didelė 
problema – nekontroliuojama gyventojų 

Susidariusio medienos kuro pelenų kiekio panaudojimas 
per 2016 metus (16 pav.)
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Individualaus ir centralizuoto šildymo aplinkosauginiai skirtumai (17 pav.)

individualaus šildymo oro tarša. Labai kenksmingi dūmai išmetami kvėpavimo zonoje ir 
tiesiogiai veikia ten gyvenančius žmones. LŠTA pastangų dėka, 2016 metais LR Aplinkos 
ministerijos dėmesys pagaliau nukrypo į šią problemą, buvo organizuotos diskusijos 
dėl kietojo kuro kokybės reikalavimų nustatymo ir gyventojų individualaus šildymo taršo 
prevencijos. Net LR Energetikos ministerija buvo parengusi LR energetikos ministro 
įsakymo „Dėl kietojo biokuro kokybės reikalavimų patvirtinimo“ projektą. Tačiau šis teisės 
aktas iki šiol nėra priimtas – pritrūkstama politinės valios šį klausimą išspręsti iš esmės.

Šios problemos sprendimui būtina: 
1) nustatyti kietojo kuro sudėties ir kokybės reikalavimus, kurių privalu laikytis; 
2) identifikuoti lokalius taršos šaltinius (daugiausia juos sudaro gyvenamieji namai) ir 
prevenciškai tikrinti jų skleidžiamos taršos apimtis; 
3) atlikus sąnaudų ir naudos analizę bei, pasinaudojus ES šalių patirtimi, miestų ir 
priemiesčių teritorijoje esančius individualius gyvenamuosius namus prijungti prie CŠT 
tinklų arba sudaryti galimybę jiems įsirengti aplinkos neteršiantį individualų šildymo būdą; 
4) valstybė turi finansiškai remti aplinkai draugiškų šildymo technologijų įdiegimą, 
pakeičiant labai taršius kietojo kuro katilus. 
Pažymėtina, kad Lietuvos CŠT sektorius pagal šilumos gamybai naudojamo kuro rūšis 

Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai palyginimas 
Lietuvoje ir Švedijoje (18 pav.)
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Pažymėtina, kad modernizuojant Lietuvos 
katilinėse ir elektrinėse naudojamą įrangą, 
Lietuvoje išaugo visa eilė bendrovių, kurios

kokybiškai atlieka įrangos projektavimo, 
gamybos ir montavimo darbus ir tuo 
pagrindu susiformavo naujas Lietuvos 
pramonės segmentas, kuris pildo Lietuvos 
biudžetą, statydamas energetikos objektus 
tiek šalyje, tie ir užsienyje. Lietuvoje 
gaminami biomasę naudojantys katilai 
gerai vertinami dėl savo kokybės ir 
konkurencingų kainų (19 pav.).    
Lietuvos centralizuotai tiekiamos šilumos 
gamybos sektorius per Nepriklausomybės 
laikotarpį pasikeitė iš esmės. Importuojamą 
brangų dujinį kurą pakeitus daugiausiai 
vietiniu biokuru, tokiu būdu reikšmingai 
prisidedama prie Lietuvos energetinės 
nepriklausomybės stiprinimo ir gerinamas 
šildymo paslaugos prieinamumas Lietuvos 
žmonėms.  

Individualaus ir centralizuoto šildymo aplinkosauginiai skirtumai (17 pav.)

ir technologijas iš esmės prilygsta mums pavyzdžiu esančioms Šiaurės Europos šalims. 
Pavyzdžiui, tiek Švedijoje, tiek ir Lietuvoje biomasės ir komunalinių atliekų dalis sudaro 
apie 70 proc. viso šilumos gamybai naudojamo kuro (18 pav.).    

Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai palyginimas 
Lietuvoje ir Švedijoje (18 pav.)

Lietuvoje gaminama biokuro pakura ir dūmavamzdis katilas (19 pav.)
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ŠILUMOS PERDAVIMAS
Šilumos tiekimas Lietuvos CŠT sektoriuje vyko sklandžiai, išvengta didesnių sutrikimų, 
šildymo sąskaitos ženkliai mažėjo ir tai įrodo, kad CŠT sektorius atlieka savo misiją, o 
šilumos tiekimo bendrovėse dirba savo sričių profesionalai. 

Aktyviai vykdomi šilumos perdavimo vamzdynų atnaujinimo darbai (20 pav.). 
Tam panaudojamos ir ES paramos lėšos, taip sumažinami investiciniai kaštai ir siekiama 
palaikyti žemesnes šilumos kainas.    

Vamzdynų rekonstravimas Klaipėdos ir Panevėžio miestuose (20 pav.)

   
Lietuvos CŠT sektoriaus bendras trasų ilgis išlieka stabilus apie 2846 km, įskaitant ir 
ne šilumos tiekėjų valdomus ruožus. Apie 312 km trasų (11 proc.), naudojamų šilumos 
perdavimui, vis dar yra be šeimininkų arba priklauso kitiems savininkams.

Esamų vamzdynų pakeitimo ir naujų įrengimo apimtys pateikiamos 21 pav. Investicijos į 
šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimą yra itin didelės, o šilumos tiekimo įmonių 
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Vamzdynų rekonstravimas Klaipėdos ir Panevėžio miestuose (20 pav.)

galimybės jas finansuoti yra ribotos dėl 
šilumos kainodaros ypatumų. Vamzdynų 
keitimas yra lėtai atsiperkanti investicija, 
todėl tokioms investicijoms atlikti su kuo 
mažesne našta vartotojams yra būtinos 
ES subsidijos. Per 2007–2013 metus ES 
struktūrinės paramos laikotarpį atnaujinta 
apie 12 proc. viso CŠT vamzdynų ilgio. 
2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui 
taip pat patvirtinta priemonė šilumos 
tiekimo tinklų modernizavimui ir plėtrai. 
Numatoma skirti 69,5 mln. eurų. 2016 metų 
pabaigoje paskelbtas pirmasis kvietimas, 
patvirtintos 44 šilumos tiekimo įmonių 
paraiškos, skirta 32 mln. eurų parama.

Šilumos perdavimo sistemos techninį 
efektyvumą charakterizuoja keli rodikliai. 
Svarbiausias iš jų – šilumos perdavimo 
nuostoliai vamzdynų sistemoje. 2016 

metais perduodant šilumą vartotojams 
prarasta apie 1,38 TWh šilumos, tai sudaro 
15,5 proc. į CŠT tinklus patiekto šilumos 
kiekio (18 pav.). Lietuva praktiškai pasivijo 
modernius Skandinavijos šalių šilumos 
tinklus, kuriuose parandama apie 12 proc. 
šilumos.
  
Sandarinant vamzdynų sistemas stabiliai 
mažėja papildymo vandens poreikis. 
Pavyzdžiui, 2016 metais papildymui 
sunaudota 714 300 m3 vandens, o prieš 
tai buvusiais metais šis kiekis siekė apie 
815 990 m3. Sutaupyta beveik 13 proc. 
vandens kiekio technologinėms reikmėms. 
Sumažėjo ir elektros energijos sąnaudos 
termofikacinio vandens cirkuliavimui. 2014 
metais CŠT sektorius tam sunaudojo 31 
629 MWh elektros, o 2016 metais šis kiekis 
sumažėjo iki 30 961 MWh. 

Šilumos tinklų bendrasis ilgis, pakeitimas ir naujų vamzdynų 
įrengimas 2003–2016 metais (21 pav.)
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Didelį efektą šilumos perdavimo 
nuostolių mažinimui ir šilumos vartojimo 
reguliavimui pastatuose davė grupinių 
šilumokaitinių decentralizavimas. 
Pastaraisiais metais šis procesas iš esmės 
buvo baigtas: iš 1997 metais buvusių 
600 grupinių šilumokaitinių liko tik 7. 
Pažymėtina, kad neįrengus automatinių 
individualių šilumos punktų kiekviename 
pastate, tenka derinti šilumos perdavimo 
režimus prie nemodernizuotų namų, o 
tai trukdo pasiekti aukštą šilumos tiekimo 
kokybę toje CŠT sistemoje ir minimizuoti 
šilumos perdavimo nuostolius. 
Nepriklausomai nuo šilumos tiekėjų 
pastangų, CŠT sistemų vamzdynai sensta, 

metalas koroduoja, ilgainiui susidėvi 
ir atitinkamai mažėja patikimumas. 
Kadangi CŠT sistemų kokybės ir 
patikimumo reikalavimus nustato ir 
kontroliuoja valstybinės institucijos, 
laikas joms susirūpinti šia problema. Dėl 
pasikeitusios vamzdynų konfigūracijos, 
neadekvačiose vietose statomų naujų 
nepriklausomų šilumos gamintojų 
katilinių, dėl išbalansuotų hidraulinių 
ir temperatūrinių režimų, vykstant 
konkurencijai šilumos gamybos srityje 
ir esant silpnai techninei priežiūrai, 
daugelyje CŠT sistemų prireikus būtų 
sudėtingiau užtikrinti rezervinį šilumos 
tiekimą. 

Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose 1996–2017 metais (22 pav.)

Vidutinės centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM) Lietuvoje 
1996, 1998–2017 metais (23 pav.)

Atskirų šilumos tiekėjų taikytos vidutinės šilumos 
kainos (be PVM) 2016 metais (24 pav.)
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Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose 1996–2017 metais (22 pav.)

Vidutinės centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM) Lietuvoje 
1996, 1998–2017 metais (23 pav.)

Atskirų šilumos tiekėjų taikytos vidutinės šilumos 
kainos (be PVM) 2016 metais (24 pav.)

ŠILUMOS KAINOS IR CŠT SEKTORIAUS 
EKONOMIKA
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Gamtinių dujų ir biokuro galutinių kainų (su transportavimu, galios ir kitais 
mokesčiais) palyginimas, Eur/ tne be PVM (25 pav.)

Šiandien Lietuva tapo pavyzdžiu, kaip 
per trumpą laiką pasiekti energetinę 
nepriklausomybę nuo brangių 
importuojamų gamtinių dujų monopolio. 
Ilgą laiką Lietuva už monopolinio tiekėjo 
„Gazprom“ dujas mokėjo brangiausiai 
Europoje. Šiuo metu centralizuotai 
tiekiamos šilumos dalis, pagaminama iš 
biokuro, išaugo beveik iki 70 proc. Tai 
lėmė, kad 2012–2017 metais vidutinė 
šilumos kaina sumažėjo net 40 proc. ir 
šiuo metu siekia apie 5 ct/kWh (23 pav.)
 
Kol kas išlieka reikšmingi šilumos kainų 
skirtumai atskirose savivaldybėse
 (24 pav.). Mažiausiai šiluma kainuoja 
miestuose, kurie jau anksčiau atsisakė 
gamtinių dujų ir vartoja žymiai pigesnį 
vietinį biokurą: Elektrėnuose, Utenoje, 
Šilutėje, Šiauliuose, Tauragėje, 
Mažeikiuose (apie 40–45 ct/kWh), o 
didžiausios – Anykščiuose, Prienuose, 
Trakuose, Alytuje, Skuode (apie 
69–72 ct/kWh). 

Lietuvoje biokuro dedamoji šilumos 
savikainos struktūroje yra viena mažiausių 
Europoje. Daugelyje Europos šalių šis 
dydis siekia 5,2 ct/kWh, o Lietuvoje – tik 1,8 
ct/kWh. Tai paaiškinama tuo, kad Europoje 
daugiausiai naudojamos medienos 
granulės (dažniausiai importuojamos), o 
Lietuvoje deginamos daugiausiai vietos 
miškuose pagamintos skiedros arba 
pjuvenos. Svarbu pabrėžti, kad mūsų šalyje 
pakanka menkavertės medienos resursų 
patenkinti visam šilumos poreikiui 
(100 proc.), nedarant neigiamo poveikio 
gamtai. 

Nuo 2014 metų šilumos tiekėjai vis 
didėjančią biokuro dalį šilumos ir elektros 
energijos gamybai pirko „Baltpool“ 
biržoje. Dabar šilumos tiekėjai privalo taip 
pirkti iš esmės visą biokurą, kai tuo tarpu 
NŠG turi daugiau galimybių ir lankstumo 
apsirūpinant biokuro ištekliais. Tai dar 
labiau konkurencines sąlygas padaro 
nelygiavertėmis. 

Vidutinis darbuotojų skaičius šilumos tiekimo 
įmonėse 2001–2016 metais (26 pav.)
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Daug aistrų 2014–2015 metais kėlė 
„Gazprom“ grąžinama permoka už 
gamtines dujas, nupirktas Lietuvoje nuo 
2013 iki 2014 metų balandžio 30 d. 
Vyriausybė nustatė šios permokos 
grąžinimo tvarką tokią, kad pilnai permoka 
nebuvo grąžinta nei vienam CŠT vartotojui. 
Tai lėmė sudarytos tokios sąlygos, kad 
įmonėms pervedus šilumos gamybą prie 
biokuro ir neperkant gamtinių dujų, nebuvo 
galimybės susigrąžinti permokos. Kita 
priežastis, kodėl permoka nebuvo grąžinta 
šilumos vartotojams – tai nuo 2015 metų 
atsiradusi prievolė pirkti brangias gamtines 
dujas iš SGD terminalo. Jei 2015 metais 
CŠT įmonės privalėjo iš SGD terminalo 
nupirkti apie 2/3 viso reikalingo dujų kiekio 
šilumos gamybai, tai 2016 metais privaloma 
tvarka visą reikiamą dujų kiekį įsigijo tik iš 
SGD terminalo.  

2015 metų sausio 1 d. Lietuvoje pradėjus 
veikti suskystintų gamtinių dujų terminalui, 
iš jo privalomai perkamos dujos buvo 
kelis kartus brangesnės negu kitų tiekėjų 
tuo pat rinkoje siūlomos gamtinės dujos. 

Pavyzdžiui, 2015 metų metų gruodį 
gamtinių dujų kainą iš paskirtojo tiekėjo 
UAB „Litgas“ buvo 32,68 Eur/MWh, kai tuo 
tarpu UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dujas 
pardavinėjo po 10,84 Eur/MWh. Šiam kainų 
skirtumui paslėpti LR Vyriausybė parengė ir 
nuo 2016 metų sausio 1 d. patvirtino naują 
gamtinių dujų pirkimo iš SGD terminalo 
modelį, kuris iš esmės tik dalį dujų 
produkto sąnaudų priskyrė gamtinių dujų 
infrastruktūros išlaikymui – tai leido atpiginti 
SGD dujas, bet padidino dujų perdavimo ir 
skirstymo sąnaudas.
Gamtinių dujų suvartojimas šilumos 
gamyboje ženkliai sumažėjo. Nors 
viešai skelbiamoje statistikoje įvairiomis 
manipuliacijomis bandoma paslėpti 
gamtinių dujų infrastruktūros sąnaudas, 
galutinė dujinio kuro kaina išlieka apie tris 
kartus didesnė negu biokuro, pristatyto į 
katilinę (25 pav.). 

Technologinė pažanga, nuosekliai 
diegiama šilumos tiekimo įmonėse, 
procesų automatizavimas, kai kurių 
paslaugų pirkimas rinkoje lemia, kad 

Vidutinis darbuotojų skaičius šilumos tiekimo 
įmonėse 2001–2016 metais (26 pav.)
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Vėluojantys vartotojų atsiskaitymai už šiluminę energiją 
2002–2016 metais (27 pav.)

Vėluojantys vartotojų atsiskaitymai už šiluminę energiją 
2002–2016 metais (28 pav.)
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Vėluojantys vartotojų atsiskaitymai už šiluminę energiją 
2002–2016 metais (27 pav.)

Vėluojantys vartotojų atsiskaitymai už šiluminę energiją 
2002–2016 metais (28 pav.)

CŠT sektoriuje kasmet mažėja dirbančių 
darbuotojų skaičius (26 pav.). Per praėjusį 
dešimtmetį šis sumažėjimas siekė beveik 
trečdalį buvusių darbuotojų skaičiaus. 2016 
metais šilumos tiekimo įmonėse dirbo 4300 
darbuotojų arba 5 proc. mažiau nei prieš 
metus. Nepertraukiamu darbo režimu ir 
dažnai pavojingomis ar kenksmingomis 
(susiduriama net su radioaktyvaus biokuro 
problema, importuoto iš trečiųjų šalių) 
sąlygomis dirbantys šilumos tiekimo 
įmonių darbuotojai ne visuomet tinkamai 
įvertinami. Darbo užmokesčio fondo 
dydį nustato VKEKK, o savivaldybės savo 
kontroliuojamose įmonėse dažnai riboja 
atlyginimų vidurkį. Nusipelnę šilumos 
tiekimo darbuotojai pagerbiami kasmet 
rengiamame Energetiko dienos minėjime 
ar kituose proginiuose renginiuose.
 
Šilumos kainų dydis, šaltos žiemos ir 
ekonominė vartotojų padėtis tiesiogiai 
lemia dalies vartotojų gebėjimą laiku 
atsiskaityti už suvartotą šiluminę energiją. 

2016 metais vartotojų įsiskolinimas sudarė 
20 proc. šilumos tiekimo įmonių gautų 
pajamų už parduotą šiluminę energiją.
 
Didžiausią dalį skolų sukaupia gyventojai 
(27 pav.), o ypač sudėtinga atgauti skolas iš 
socialinių būstų nuomininkų. Šios vartotojų 
grupės įsiskolinimo lygis nemažėja jau 
eilę metų 2016 metų pabaigoje siekė 
apie 8 mln. eurų, tai sudaro 14–20 proc. 
visų buitinių šilumos vartotojų skolos, 
nors tokių vartotojų skaičius vidutiniškai 
sudaro tik apie 2–4 proc. Šilumos tiekėjai 
imasi visų įmanomų teisinių priemonių ir 
naudojasi suteiktomis galimybėmis išieškoti 
skolas iš minėtų nemokių vartotojų. Tačiau 
skolų išieškojimas tampa beviltiškas, 
nes šie gyventojai jokio turto neturi, 
dažniausiai niekur nedirba arba augina 
mažamečius vaikus, pajamų negauna 
arba jos per mažos. Per 2016 metus LŠTA 
ne kartą kreipėsi į valdžios institucijas. 
Tačiau situacija išlieka neišspręsta: pagal 
galiojančius teisės aktus, šilumos tiekimo 

Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunantiems 
vartotojams 2003–2016 metais (29 pav.)



172

Šilumos tiekimo įmonių įgyvendintų projektų ekonominė 
nauda vartotojams (30 pav.)

bendrovės neturi teisės atsisakyti sudaryti 
sutartis su socialinio būsto nuomininkais. Iš 
kitos pusės – jokie teisės aktai neužtikrina 
galimybės atgauti šių vartotojų skolas už 
patiektą šilumos energiją. Atkreiptinas 
dėmesys, jog susiklosčiusioje situacijoje 
pažeidžiami kitų mokių šilumos vartotojų 
interesai, nes būtent jiems yra perkeliama 
savivaldybių nuomininkų nemokumo ir su 
tuo susijusių papildomų išlaidų našta. 

2016 metais reikšmingai sumažėjo 
kompensacijų, išmokamų už šilumą ir karštą 
vandenį, mažas pajamas gaunantiems 

vartotojams (29 pav.). Matyt, tai susiję ne 
tik su mažėjančiomis šildymo išlaidomis, 
bet ir perdavus kompensacijų skirstymą 
savivaldybėms, šios labiau pradėjo 
kontroliuoti kompensacijų prašytojus. 
 
Taigi, Lietuvoje kasmet augant biokuro 
vartojimui, centralizuotas šilumos tiekimas 
tampa vis „žalesnis“, o importuojamų 
gamtinių dujų šilumos ir elektros gamybai 
suvartojama vis mažiau. Per pastaruosius 
20 metų nuostoliai centralizuoto šilumos 
tiekimo tinkluose sumažinti nuo 32,3 proc. 
iki 15,5 proc. Lyginamosios kuro sąnaudos 

2014-2020 m. ES finansinės paramos priemonės CŠT sektoriui (31 pav.)
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Šilumos tiekimo įmonių įgyvendintų projektų ekonominė 
nauda vartotojams (30 pav.)

2014-2020 m. ES finansinės paramos priemonės CŠT sektoriui (31 pav.)

nuo 101,70 kg n.e./MWh sumažintos 
iki 89,2 kg n.e./MWh. Šalies šilumos 
gamintojai modernizuoja šilumos gamybos 
procesus, diegdami pažangiausias 
technologijas taupo vartotojų pinigus. 
Apie 323 mln. – eurų tiek kasmet vartotojai 
sutaupo lėšų dėl šilumos tiekimo įmonių 
įgyvendintų investicinių projektų (30 pav.).
 
Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje 
padarytos investicijos ne tik gerina 
šildymo prieinamumą ir mažina socialinės 
paramos išmokas, bet ir taupo daugelio 
valstybės bei savivaldybių įstaigų išlaidas 
šildymui. Tuo pačiu sukuriama didžiulė 
ekonominė nauda valstybėje, taupant 

biudžeto išlaidas, pritraukiant papildomas 
mokestines įplaukas.  LŠTA pastangų 
dėka buvo patvirtinta ES 2014–2020 
metų struktūrinė parama suformuojant 
papildomą priemonę senų 
susidėvėjusių biokurą naudojančių 
katilų pakeitimui naujais. Nuolatos 
bandoma atkreipti valdžios institucijų 
dėmesį į šilumos suvartojimo problemas 
daugiabučiuose namuose. Ne kartą buvo 
kreiptasi dėl finansinės valstybės paramos 
skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų 
vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 
subalansavimui ir modernizavimui (31 
pav.). Kol kas šiai priemonei finansinės 
paramos nėra.
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Greta strateginių ieškojimų Lietuvos CŠT sektorius toliau bandė spręsti įsisenėjusias 
problemas, kurios tikrai nepadeda gerinti apsirūpinimo šiluma ir daryti šį ūkį patrauklesnį 
vartotojams. Tarp tokių problemų paminėtinos: 

1. Šilumos punktų nuosavybės, 
eksploatavimo, modernizavimo ir 
neapmokėtos investicijų grąžos (~100 mln. 
eurų) neapibrėžtumai. 

2. Daugiabučių namų vidaus šildymo 
ir karšto vandens sistemų priežiūros 
(eksploatavimo) vykdymas, atsakomybės ir 
motyvacijos taupyti energiją suformavimas. 

3. Neapibrėžtumai taikant ES direktyvą 
2012/27/ES „Dėl efektyvaus energijos 
vartojimo“ energijos taupymui 
daugiabučiuose namuose. 

4. Teisiškai nereglamentuotas ir 
nesuderintas šiuolaikinių šilumos ir 
karšto vandens apskaitos bei reguliavimo 
prietaisų diegimas daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose, užtikrinant 
vartotojo teisę gauti norimą šilumos 
energijos kiekį ir teisingai suformuotą 
sąskaitą už ją.

5. Neišspręstas prieštaravimas, kai šilumos 
tiekėjui, neturinčiam prieigos prie vidaus 
šildymo sistemų bei įrenginių, taip pat 
galimybės užtikrinti kokybišką šilumos 
tiekimo režimą, nustatyta prievolė tiekti 
šilumą ir išrašyti sąskaitas butų savininkams.

6. Plintant mišriems apsirūpinimo šiluma 
būdams, būtinas dvinarės šilumos kainos 
taikymas.

7. Šilumos ir vandens tiekėjų tarpusavio 
santykių nesureguliavimas aprūpinant 
vartotojus karštu vandeniu.

8. Permokos už gamtines dujas grąžinimas 
šilumos vartotojams (iš 34 mln. eurų buvo 
grąžinta ne daugiau kaip 4 mln. eurų). 

9. Kietojo kuro sudėties ir kokybės 
standartų nustatymas bei gyventojų 
individualaus šildymo taršos prevencija.

10. CŠT įmonėms nustačius privalomuosius 
įpareigojimus visą biokurą pirkti iš 
energijos išteklių biržos kartu nebuvo 
sukurta biokuro tiekimo patikimumo 
sistema (nėra užtikrinamas biokuro 
rezervavimas, esant biokuro, įsigyto biržoje, 
tiekimo sutrikimams).

11. Šilumos tiekimo įmonių perteklinių 
galių optimizavimas, įvertinant pasikeitusią 
kuro struktūrą ir naujus šilumos gamintojus. 

12. Veikimo laisvės ir motyvacijos 
prijungiant senus ir naujus vartotojus prie 
CŠT sistemų suformavimas.

13. Pasirengimas įgyvendinti naujas 
aplinkosaugines direktyvas Lietuvos CŠT 
sektoriuje.
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Šios ir kitos Lietuvos CŠT sektoriaus 
aktualijos nuolat yra LŠTA darbų 
akiratyje: atliekami tyrimai, analizuojama 
tarptautinė patirtis, diskutuojama įvairiuose 
renginiuose. Deja, įvairūs politiniai ar 
verslo interesai, dažnai paviršutiniškas 
ir trumparegiškas požiūris į svarbiausią 
Lietuvos žmonėms šildymo sektorių trukdo 
kurti darnią ir vartotojams patrauklią 
apsirūpinimo šiluma sistemą. 

Centralizuotas šilumos tiekimas turėtų 
būti maksimaliai integruotas į šiuolaikinių 
miestų energetikos kompleksinę 
infrastruktūrą ir atlikti įvairias visuomenei 
reikalingas funkcijas, kaip teigiama 
Europos Komisijos nesenai paskelbtame 
ES Šildymo ir vėsinimo strategijoje. 
Vertinant kaimyninių pažangių šalių 

tendencijas CŠT sektoriuje, Lietuvos 
šilumos tiekėjai turi pradėti tolesnį 
vystymosi etapą: diegti lanksčias 
kompleksines energetines sistemas, 
padedančias akumuliuoti perteklinius ir 
pigios šilumos srautus, pereiti į žemesnės 
temperatūros režimą, modernizuoti šilumos 
punktus, suteikiant galimybę vartotojams 
tiekti ne tik šilumą, bet ir vėsą, keistis su 
vartotojais energija, diegti išmaniuosius 
tinklus ir prietaisus, plėsti kogeneraciją ir 
trigeneraciją. 

Darant įvairius reguliacinės aplinkos 
pakeitimus ar formuojant nacionalinę 
energetinę strategiją būtina gerai 
įsivaizduoti, kaip turės atrodyti ateities 
apsirūpinimas šiluma ir pagal tai vertinti jau 
šiandien daromus sprendimus. 





LŠTA VEIKLOS APŽVALGA
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Šiluma – labiausiai paplitusi energijos 
rūšis. Ji naudojama nuo neatmenamų 
laikų, buvo, yra ir bus visada reikalinga 
Lietuvos žmonėms. Todėl šilumos ūkis – 
vienas svarbiausių energetikos sektorių 
Lietuvoje. Jame veikiančias įmones vienija 
ir jų interesams atstovauja Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacija (LŠTA). 

LŠTA per 20 veiklos metų, aktyviai 
dalyvaudama teisėkūros procesuose ir 
šviesdama visuomenę, svariai prisidėjo 
sprendžiant centralizuoto šilumos tiekimo 
(CŠT) sistemų išsaugojimo, efektyvumo 
didinimo ir plėtros uždavinius. Įveiktas ilgas 
kelias, kuris leidžia kiekvienam šilumininkui 
didžiuotis atliktu darbu bei pasiekimais. 

CŠT yra pats ekologiškiausias šildymo 
būdas, darantis mažiausią neigiamą poveikį 
aplinkai. Sektorius užima apie 60 proc. viso 
šalies šilumos ūkio, likusi dalis – individualiai 
besišildantys vartotojai.  Lietuvos 
miestuose išsaugotos CŠT sistemos nuolat 
modernizuojamos, plečiamos, vartotojų 
skaičius kasmet didėja, o importuojamos 
gamtinės dujos keičiamos vietiniu pigiu 
biokuru, iš kurio pagamintos šilumos dalis 
2017 metais jau siekė beveik 70 proc. Tris 
kartus už dujas pigesnis biokuras leido 
vidutinę šilumos kainą 2012–2017 metų 
laikotarpiu sumažinti net 40 proc. ir šiuo 
metu ji siekia 5,01 ct/kWh (su PVM). 

Per pastaruosius du dešimtmečius visose 
sektoriaus grandyse atlikta daug darbų, 
smarkiai sumažėjo šilumos nuostoliai 
tinkluose, pagerėjo šilumos gamybos, 
perdavimo efektyvumo rodikliai. Įmonių 
įgyvendinti investiciniai projektai kasmet 
vartotojams leidžia sutaupyti apie 323 mln. 
eurų. 

2017 metais Lietuvos vartotojams buvo 
patiekta 7,64 TWh šiluminės energijos. 
Palyginti su 2015 metais, centralizuotos 
šilumos gamybos ir tiekimo apimtys paaugo 
10 proc. Pastaruoju metu prie 
CŠT prisijungia ne tik nauji klientai (nauji 
daugiabučiai, prekybos centrai, kiti 
komerciniai pastatai), bet ir sugrįžta 
anksčiau nuo sistemos atsijungę vartotojai.

 

Visos šios Lietuvos CŠT sektoriaus aktualijos 
nuolat yra LŠTA darbų akiratyje: atliekami 
tyrimai, analizuojama tarptautinė patirtis, 
diskutuojama įvairiuose renginiuose, 
bendradarbiaujama su valstybinių, 
vyriausybinių įstaigų, savivaldybių, 
giminingų asociacijų, vartotojų organizacijų, 
mokslo ir mokymo įstaigų, konsultacinių 
bendrovių atstovais. Užmegzti ilgalaikiai 
dalykiniai ryšiai su Danijos, Švedijos, 
Suomijos, Čekijos, Estijos, Latvijos ir kitų 
šalių šilumos tiekėjų asociacijomis.

Vertinant pažangių kaimyninių šalių 
tendencijas, Lietuvos šilumos tiekėjai turi 
pradėti tolesnį vystymosi etapą: diegti 
lanksčias kompleksines energetines 
sistemas, padedančias akumuliuoti 
perteklinius ir pigios šilumos srautus, 
pereiti į žemesnės temperatūros režimą, 
modernizuoti šilumos punktus, suteikiant 
galimybę vartotojams tiekti ne tik šilumą, 
bet ir vėsumą, keistis su vartotojais energija, 
diegti išmaniuosius tinklus ir prietaisus, 
plėsti kogeneraciją ir trigeneraciją.

Vytautas Stasiūnas
LŠTA prezidentas 2000–2018 m.

PASIEKIMAIS GALIME DIDŽIUOTIS

ASOCIACIJOS VEIKLA
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PASIEKIMAIS GALIME DIDŽIUOTIS

Vis daugiau Lietuvos žmonių pripažįsta, 
kad išsaugotos ir modernizuojamos 
Lietuvoje centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos yra labai vertinga energetinė 
infrastruktūra, kuri atšiauraus klimato 
sąlygomis padeda gyventojams be 
rūpesčių šildyti savo patalpas, turėti 
karštą vandenį ir kvėpuoti oru, kurio 
neteršia šalimais iš kamino besiverčiantys 
dūmai. Kartu tai padeda švariai utilizuoti 
miestų atliekas, efektyviai gaminti elektrą, 
prasmingai panaudoti, pavyzdžiui, 
vėsinimo sistemų į aplinką išmetamą 
šilumą.

Sekant pažangiųjų Šiaurės ir kitų šalių 
pavyzdžiu, tolimesnis centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemų vystymas turėtų 
būti siejamas su kompleksiniu bendros 
miestų energetinės ir komunalinės 
infrastruktūros formavimu. Kuriamos 
integruotos energetinės sistemos, kurių 
pagalba tiekiama ne tik šiluma, bet ir 
vėsuma, surenkama iš nepriklausomų 
gamintojų ir vartotojų perteklinė šiluma, 
kartu generuojama elektra ir t.t. Pigios 
atliekinės, perteklinės ar aplinkos 
energijos centralizuotas panaudojimas 
ją surenkant, akumuliuojant ir patiekiant 
vartotojams tuomet, kai jos labiausiai 
reikia, jau tampa įprasta praktika mūsų 
kaimyninėse šalyse. Išmanieji šilumos 
tinklai, individuali apskaita ir reguliavimas, 
galimybė „perleisti“ perteklinę šilumą 
motyvuoja vartotojus rinktis energijos 
centralizuoto tiekimo paslaugas.

Kad eiti pažangos keliu, būtini ne tik 
inžineriniai sprendimai ar investicijos, 
bet ir visuomenės, politikų bei valdininkų 
supratimas, kuris padėtų sukurti tam 
palankią reguliacinę aplinką. Tinkamai 
politikai šilumos ūkyje formuoti 
pirmiausiai būtina aiškiai suvokti kur 
link einama. O tai – svarbus asociacijos 
tolimesnės veiklos uždavinys. Mūsų 
asociacija turėtų padėti perimti pažangią 
kitų šalių patirtį ir diegti naujoves, kad 
centralizuota energijos gamyba ir tiekimas 
būtų patrauklus apsirūpinimo energija 
būdas kuo didesniam Lietuvos gyventojų 
skaičiui.

LAUKIA TOLESNIS VYSTYMOSI ETAPAS

Turėsime toliau modernizuoti visas šilumos 
tiekimo grandinės dalis, turi būti didinamas 
energetinis ir ekonominis efektyvumas, 
prisitaikoma prie renovacijos poveikio, 
atsižvelgiama į pastatų naujus energetinius 
standartus ir vartotojų poreikius. Aktualios 
aplinkosaugos problemos, energetinio 
savarankiškumo įtvirtinimas ir daug kitų su 
šilumos ūkiu susijusių uždavinių. 

Atnaujinant tiek išorines, tiek ir vidines 
pastatų inžinerines sistemas turime  siekti, 
kad mūsų vartotojai jaustųsi patenkinti 
centralizuotu energijos aprūpinimu, o 
dėl to plėstųsi teikiamų paslaugų rinka 
ir jų spektras. Visa tai – uždaviniai LŠTA 
komandai, kuri turės padėti ne tik spręsti 
einamuosius aktualius uždavinius, atstovauti 
šilumos tiekėjų interesamss, bet ir tiesti 
naujus kelius tolimesniam šilumos ūkio 
vystymui.    

Valdas Lukoševičius
LŠTA prezidentas
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LŠTA VEIKLA 1998–2018 METAIS

1998 metų vasario 24 d. buvo įkurta Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kaip laisvanoriška 
šilumos ūkyje veikiančių juridinių asmenų organizacija, kurios pagrindinis tikslas – 
koordinuoti narių veiklą ir atstovauti jų interesams. 

Asociacija buvo įkurta kaip paramos priemonė šilumos tiekimo įmonėms susijungti į 
asocijuotą struktūrą, kuomet 1997 metais reorganizuojant SPAB „Lietuvos energija“ 
ir perduodant šilumos ūkį savivaldybių nuosavybėn, šilumos tiekimo įmonės atsidūrė 
sunkioje padėtyje.

Asociacijos steigėjai:
1. SPAB Vilniaus šilumos tinklai
2. SPAB „Kauno energija“
3. SPAB „Klaipėdos energija“
4. SPAB „Šiaulių energija“
5. SPAB Panevėžio šilumos tinklai
6. SPAB Alytaus šilumos tinklai
7. SPAB Druskininkų šilumos tinklai
8. SPAB Jonavos šilumos tinklai
9. SPAB Šilutės šilumos tinklai
10. SPAB Telšių šilumos tinklai
11. SPAB Utenos šilumos tinklai
12. SPAB Lazdijų šilumos tinklai
13. SPAB Vilniaus rajono šilumos tinklai
14. UAB „Šilumos ūkio servisas“
15. SPUAB „Biržų šilumos tinklai“
16. SPUAB „Anykščių šiluma“

PIRMOJI ASOCIACIJOS TARYBA: 
• Raimundas Babilas (SPAB „Druskininkų šilumos tinklai“ direktorius)

• Romualdas Pocius (SPAB „Vilniaus šilumos tinklai“ technikos direktoriaus pavaduotojas 
gamybai)

• Romualdas Skabickas (AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus pirmasis 
pavaduotojas)

• Vytautas Šidlauskas (SPAB „Panevėžio šilumos tinklai“ generalinis direktorius)

• Alfredas Sadzevičius (SPAB „Jonavos šilumos tinklai“ direktorius)

Pirmasis asociacijos prezidentas - Romualdas Pocius, vadovavęs iki 2000 metų. 
Nuo 2000 metų iki 2018 metų asociacijai vadovavo Vytautas Stasiūnas.
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LŠTA VEIKLA 1998–2018 METAIS TEISĖS AKTŲ HARMONIZAVIMAS

Asociacija, teisės aktuose nustatyta tvarka, 
savo veikloje gindama ir atstovaudama 
teisėkūros procesuose savo narių 
teisėmss ir teisėtiems interesams, vienu iš 
pagrindinių savo tikslų ir uždavinių laiko 
teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkio 
sektorių, harmonizavimą, nes: 

• asociacijos narių, ypač šilumos tiekimo 
įmonių, veikla yra glaudžiai susijusi su 
kitais energetikos sektoriais (elektros, 
gamtinių dujų, naftos, atsinaujinančių 
energijos išteklių ir vandens), tiek su 
šilumos gamybos ir perdavimo iki 
pastatų įvadų dalyje, tiek pačiuose 
pastatuose, ir ypatingai daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose, tenkinant 
vartotojų poreikius bei užtikrinant efektyvų 
aprūpinimo šiluma sistemų darbą;

• aprūpinimo šiluma sistemų ir giminingų 
energetikos sektorių veikla yra griežtai 
reguliuojama ir reglamentuota Lietuvos 
Respublikos įstatymais.

• visi energetikos sektoriai yra atskaitingi 
valstybės valdymo ir savivaldybių 
institucijoms, kurios kuruoja ir reguliuoja 
kiekvieną sektorių atskirai. 

• valstybės valdymo ir savivaldybių 
institucijų teisėkūros procesuose 
rengiami projektai ir priimami teisės aktai 
bei jų pakeitimai ir papildymai, teisės 
aktuose nustatyta tvarka, yra derinami 
pagal kompetenciją tarp institucijų, su 
energetikos įmonių ar sektorių atstovais, bei 
vartotojus ginančiomis ar atstovaujančiomis 
organizacijomis. 

Asociacija teisėkūros procesuose, 
teisės aktuose nustatyta tvarka, 
gindama ir atstovaudama savo narių 

interesams, įgyvendindama teisės aktų, 
reglamentuojančių šilumos ūkio sektorių, 
harmonizavimo tikslus iš uždavinius, 
rengia ir teikia valstybės valdymo ir 
savivaldybių institucijoms su asociacijos 
nariais suderintas pastabas bei pasiūlymus 
teisės aktams ir jų projektams. Esant 
reikalui asociacija rengia ir teikia pastabas 
bei pasiūlymus pagrindžiančias ekspertų 
studijas, analitines ir statistikos pažymas, 
ruošia ir teikia statistinę informaciją, 
pasiūlymus ir paklausimus dėl teisės 
aktų nuostatų įgyvendinimo ir jų taikymo 
praktikos.

Asociacijos administracijos ir narių atstovai, 
įgyvendinant teisės aktų harmonizavimo 
tikslus ir uždavinius, aktyviai dalyvauja 
Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, 
frakcijų bei komisijų (energetikos) 
posėdžiuose ir pasitarimuose, Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
posėdžiuose ir susitikimuose, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, ministerijų 
(Energetikos, Ūkio, Aplinkos, Socialinės 
apsaugos ir darbo), kitų valstybės valdymo 
institucijų darbo grupėse, susitikimuose bei 
pasitarimuose, kur ruošiami, svarstomi bei 
priimami teisės aktų projektai, sprendžiami 
teisės aktų nuostatų įgyvendinimo ir jų 
taikymo praktikos klausimai. 
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Asociacijos administracijos ir narių 
atstovų veikla, įgyvendinant teisės aktų 
harmonizavimo tikslus ir uždavinius, 
maksimaliai vieša. Teisėkūros procesų 
eiga rengiant, svarstant, priimant ir 
įgyvendinant teisės aktus operatyviai 
talpinama asociacijos interneto svetainėje, 
pateikiama nariams išsiunčiant jiems 
dokumentus. Taip pat teisėkūros procesų 
eiga pateikiama ir aptariama su ekspertais, 
darbo grupių ir suinteresuotų institucijų 
bei organizacijų atstovais kiekvieną 
savaitę organizuojamuose susitikimuose, 
rengiant pranešimus spaudai, dalyvaujant 
žiniasklaidos laidose.

Pažymėtina, kad teisėkūros procesai mūsų 
šalyje yra labai intensyvūs ir dinamiški. 
Vien tiesiogiai šilumos ūkio sektorių 
reglamentuojančių teisės aktų vidutiniškai 
kasmet rengiama, svarstoma ir didelė jų 
dalis priimama per 150 vienetų.

TEISĖS AKTŲ HARMONIZAVIMO VEIKLOS 
PRINCIPAI IR KRYPTYS

Asociacijai rengiant pasiūlymus ir išvadas 
dėl teisės aktų projektų, reglamentuojančių 
šilumos ūkio sektorių, vadovautasi 
prioritetinėmis nuostatomis siekiant, kad:
• šilumos gamybai maksimaliai būtų 
naudojami atsinaujinantys energijos 

ištekliai, atliekos ir vietinis kuras, mažinant 
brangaus importuojamo iškastinio kuro 
(mazutas, dujos) naudojimą;

• didėtų energijos gamybos, perdavimo ir 
vartojimo sistemų energinis efektyvumas, 
įgyvendinant jų atstatymo, vystymo, 
modernizavimo ir renovavimo (įskaitant 
vartotojų pastatus ir inžinerines sistemas) 
programas bei tobulinant šių procesų teisinį 
reglamentavimą ir ekonominio skatinimo 
(paramos) mechanizmus;

• energetikos (elektros, dujų, šilumos, 
vandens) ūkio veiklą reglamentuojantys 
įstatymai bei jų įgyvendinimą lydintys teisės 
aktai aiškiai reglamentuotų energetikos 
ūkio sektoriuose veikiančių natūralių 
monopolijų veiklą ir atsakomybę bei 
valstybinį energijos monopolinių paslaugų 
apskaitos ir pardavimo vartotojams kainų 
reguliavimą iki jiems nuosavybės teise 
priklausančių energijos perdavimo ar 
skirstymo įrenginių ribos;

• energetikos (elektros, dujų, šilumos, 
vandens) ūkio sektoriuose veikiančių ūkio 
subjektų veikla nuo vartotojui nuosavybės 
(buitiniams vartotojams – bendrosios 
dalinės nuosavybės) teise priklausančių 
energijos perdavimo ar skirstymo įrenginių 
ribos, energijos pristatymas į vartojimo 
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vietą, energijos vartojimo sistemų priežiūra 
(eksploatavimas), energetinio efektyvumo 
didinimas būtų traktuojama kaip paslauga. 
Šią veiklą turi reglamentuoti kiti teisės aktai. 

Valstybė turi reglamentuoti minimalias šių 
paslaugų apimtis, kokybės reikalavimus 
bei reguliuoti maksimalias kainas. Valstybė 
turi skatinti, kad šia veikla užsiimantys ūkio 
subjektai veiktų konkurencijos sąlygomis, 
o teikiamų paslaugų galutinę kainą 
reguliuotų rinka;

• įvertinus aprūpinimo šiluma sistemų 
vystymo ir eksploatavimo sąnaudų 
specifiką, šilumos kainos būtų dvinarės, 
kurių sąlyginai pastovioji dalis padengtų 
sistemų vystymo ir eksploatavimo kaštus 
ir būtų vartotojų apmokama proporcingai 
vartojimo ar rezervo galiai, o kintamoji 
dalis – kuro sąnaudas šilumos gamybai ir 
būtų vartotojų apmokama proporcingai 
suvartotos šilumos kiekiui;

• vartotojams (ypač daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose) būtų 
netrukdomai suteikta galimybė apsirūpinti 
karštu vandeniu pigiausiu būdu be 
tarpininko: šilumą karšto vandens poreikių 
tenkinimui perkant iš šilumos tiekėjo, o 
geriamąjį vandenį iš vandens tiekėjo.

Rengiant pasiūlymus ir išvadas dėl teisės 
aktų projektų, reglamentuojančių šilumos 
ūkio sektorių, vadovautasi tokiais principais 
ir įgyvendinant tokias veiklos kryptis:

VIEŠUMAS. Asociacijos ir kitų institucijų 
organizuojamų susitikimų, pasitarimų bei 
darbo grupių protokolai, aptariami teisės 
aktų projektai bei jiems teikiamų pastabų 
ir pasiūlymų projektai ir susiję dokumentai 
operatyviai pateikiami asociacijos nariams 
ir suinteresuotiems susitikimų dalyviams 
bei talpinami visiems viešai prieinamoje 
asociacijos interneto svetainėje.

INFORMACIJOS SKLAIDA. Asociacija, 
vykdydama teisės aktų harmonizavimo 
veiklą, jos rezultatus ir priimtus sprendimus 
bei nuostatas pateikia tiesiogiai valstybės 
valdymo ir savivaldybių kompetetingoms 
institucijoms, vartotojų interesams 
atstovaujančioms organizacijoms, 
skelbia viešai prieinamoje asociacijos 
interneto svetainėje, ruošia ir platina 
viešus pranešimus žiniasklaidai, dalyvauja 
žiniasklaidos organizuojamose teminėse 
priemonėse (straipsniai, laidos), skaito 
pranešimus šalies ir užsienio institucijų 
organizuojamose teminėse konferencijose.

KOMPETENCIJA. Asociacija, vykdydama 
teisės aktų harmonizavimo veiklą, 
rengdama teikiamų pastabų ir pasiūlymų 
projektus vadovaujasi kompetetingų 
ekspertų atliekamos analizės ir 
rekomendacijų išvadomis bei pasiūlymais. 
Tuo tikslu stengiamasi susipažinti ir 
priimti domėn viešai prieinamas valstybės 
valdymo, mokslo ir mokymo įstaigų 
parengtas temines studijas, specialistų 
išvadas bei rekomendacijas. Asociacija 
taip pat tiesiogiai bendrauja su mokslo 
ir mokymo įstaigų bei asocijuotais 
kompetetingais ekspertais, užsakydama 
tam tikrų probleminių klausimų 
sprendimo paieškos ir rekomendacijų 
parengimo studijas, analitines pažymas ar 
konsultacijas.

BENDRADARBIAVIMAS. Asociacijos 
administracija, vykdydama teisės aktų 
harmonizavimo veiklą, rengdama 
teikiamų pastabų ir pasiūlymų projektus 
tiesiogiai bendradarbiauja su valstybės 
valdymo ir savivaldybių kompetetingomis 
institucijomis, vartotojų interesams 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
susijusiomis šalies ir užsienio asociacijomis, 
įmonių specialistais, mokslo ir mokymo 
įstaigų ekspertais, kompetetingais 
specialistais.
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ŠVIETIMAS IR SPECIALISTŲ MOKYMAI. 
Asociacijos administracija, vykdydama 
teisės aktų harmonizavimo veiklą, didelį 
dėmesį skiria teisės aktų taikymo praktikai, 
įgyvendinimo priemonių problemų analizei. 
Tuo tikslu asociacija pagal poreikius rengia 
teisės aktų taikymo praktikoje probleminių 
klausimų komentarus savo jėgomis, 
esant reikalui pasitelkia specialistus ar 
ekspertus. Asociacijos specialistai dalyvauja 
organizuojant ir vykdant teisės aktų taikymo 
praktikos mokymus tiek asociacijos narių, 
tiek vartotojų sistemas aptarnaujantiems 
specialistams.

Ypatingas dėmesys skirtas Lietuvos 
Respublikos šilumos ūkio įstatymo, jo 
daugkartinių pakeitimų įstatymų bei 
jų įgyvendinimą lydinčių teisės aktų 
projektų rengimo, svarstymo ir priėmimo 
valstybės institucijose procesams, įstatymo 
bei įgyvendinimą lydinčių teisės aktų 
nuostatų įtakos šilumos ūkio sektoriaus 
efektyvios ir patikimos veiklos analizei bei 
vystymo perspektyvai. Asociacija teikė 
su savo nariais suderintus pasiūlymus ir 
pastabas jų projektams, rinko, sistemino 

ir teikė kompetetingoms institucijoms 
analitinę ir statistinę informaciją apie 
teisės aktų taikymo praktiką bei priimtų 
ir įgyvendinamų praktikoje jų nuostatų 
pasekmes ir įtaką šilumos sektoriaus 
efektyviam ir patikimam darbui. 
Tenka apgailestauti, kad nežiūrint į 
dedamas pastangas, tik nedidelė dalis 
teisės aktų harmonizavimui asociacijos 
pateiktų pastabų ir pasiūlymų įvertinti 
valstybės valdymo institucijų patvirtintuose 
įstatymo įgyvendinimą lydinčiuose teisės 
aktuose. 

Neatsižvelgiant į daromus trukdymus ir 
kai kurių valstybės valdymo institucijų 
užimtą poziciją, oponentų viešųjų ryšių 
akcijas, asociacija, vykdydama teisės 
aktų harmonizavimo veiklą, aktyviai 
bendradarbiauja ir ateityje konstruktyviai 
bendradarbiaus su teisės aktų projektus 
rengiančiomis darbo grupėmis, valstybės 
institucijų, kuruojančių projektus, 
atstovais, ekspertais ir specialistais, 
vartotojų interesams atstovaujančiomis 
organizacijomis, rengs ir teiks teisės aktų 
pakeitimo ir papildymo projektų variantus. 
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TEISĖS AKTŲ HARMONIZAVIMO 
VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Asociacija įgyvendino praktiką, kad 
kiekvieną savaitę vyktų Lietuvos 
Respublikos šilumos ūkio įstatymą ir jo 
įgyvendinimą lydinčių bei susijusių teisės 
aktų darbo grupių, asociacijos narių, 
ekspertų, valstybės valdymo bei vartotojų 
interesams atstovaujančių institucijų 
atstovų susitikimai (pirmadieniais – 
energetikos ekspertų ir asociacijos 
narių, penktadieniais – darbo grupių ir 
suinteresuotų institucijų, įskaitant vartotojų 
organizacijas, atstovų), kur svarstomi 
su energetikos (šilumos, elektros, dujų 
ir vandens) veikla susijusių įstatymų ir 
jų įgyvendinimą lydinčių teisės aktų 
projektai, bei su teisės aktų harmonizavimo 
problemomis ir jų įgyvendinimo praktika 
susiję klausimai. Į susitikimus aktualiausiais 
klausimais nuolatos kviečiami ir juose 
dalyvauja įmonių vadovai, technikos 
direktoriai, kiti vadovaujantys darbuotojai 
bei specialistai.

ENERGETIKOS EKSPERTŲ IR 
ASOCIACIJOS NARIŲ SUSITIKIMAI 
Nuo pirmojo energetikos ekspertų ir 
asociacijos narių susitikimo 2009 metais, 
jau įvyko per 460 tokių susitikimų, kurių 
metu aptariami aktualiausi šilumos ūkio 
sektoriaus klausimai ir ieškoma geriausių 

sprendimų susidariusioms problemoms 
spręsti. Per metus vidutiniškai vyksta iki 
40 tokių energetikos ekspertų susitikimų 
su valstybės institucijų, nepriklausomų 
ekspertų, įmonių atstovais. Juose 
analizuojamos asociacijos ir valstybės 
institucijų užsakymu atliekamų šilumos 
ūkio plėtros ir perspektyvų analizės studijų 
darbo grupių ataskaitos, aktualūs Europos 
Sąjungos ir šalies teisės aktų projektai 
ir naujų teisės aktų taikymo praktikos 
probleminiai klausimai, inicijuojami nauji 
teisės aktai, bei jau galiojančių teisės 
aktų pakeitimai, priimami sprendimai dėl 
kreipimųsi į Valstybės institucijas įvairiais 
šilumos ūkio sektoriui ypatingai svarbiais 
klausimais. 

Energetikos ekspertų ir asociacijos narių 
susitikimai rengiami naudojant video 
konferencijų internete metodą ir įrangą. Tai 
sudarė sąlygas ekspertams ir asociacijos 
nariams mažesnėmis laiko ir transporto 
sąnaudomis aktyviai dalyvauti teisėkūros 
procesuose.

Energetikos ekspertų ir asociacijos narių 
susitikimų darbotvarkė ir dokumentai 
pagal pagrindines rubrikas: „Teisės aktų 
projektai“, „Europos Sąjungos teisės 
aktai“, „Nauji teisės aktai registre“, „Teisės 
aktų taikymo praktika“, „Renginiai“, „Kiti 
klausimai“ talpinami iš anksto asociacijos 
interneto svetainėje.
   
METINIAI ENERGETIKOS EKSPERTŲ IR 
ASOCIACIJOS NARIŲ SUSITIKIMAI
Kiekvienų kalendorinių metų pradžioje 
organizuojami išplėstiniai energetikos 
ekspertų ir asociacijos narių pasitarimai. 
Juose apžvelgiami per praėjusius metus 
nuveikti darbai, planuojami ateinančių 
metų darbai, formuojamos pagrindinės 
užduotys. Į šiuos susitikimus kviečiami 
ir juose dalyvauja valstybės valdymo 
ir savivaldybių institucijų, vartotojų, 
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giminingų ir suinteresuotų organizacijų 
atstovai. 

Metiniuose energetikos ekspertų ir 
asociacijos narių susitikimuose informaciją 
apie atliktus darbus ir ateities uždavinius 
pateikia asociacijos tarybos pirmininkas ir 
prezidentas. 

Metiniuose energetikos ekspertų ir 
asociacijos narių atskiruose susitikimuose 
dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos 
Respublikos Seimo nariai, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, Energetikos 
ministerijos atstovai, Valstybinės kainų ir 
energetikos komisijos nariai, energetikos 
ekspertai: dr. Valdas Lukoševičius, prof. dr. 
Vaclovas Miškinis, dr. Kęstutis Buinevičius, 
Jolanta Žaltkauskienė, dr. Vaclovas Kveselis, 
prof. dr. Vytautas Martinaitis ir kiti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 
ĮSTATYMĄ IR JO ĮGYVENDINIMĄ LYDINČIŲ 
BEI SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ DARBO 
GRUPIŲ SUSITIKIMAI

Asociacija stengiasi aktyviai 
bendradarbiauti su teisės aktų projektus 
rengiančiomis darbo grupėmis, valstybės 
institucijų, kuruojančių projektus, atstovais, 
ypač aptariant teisės aktų pakeitimo ir 
papildymo projektų variantus. Tuo tikslu 
asociacija nuo 2003 metų pradėjo rengti 
savo narių atstovų susitikimus su teisės 
aktų projektus rengiančių darbo grupių 
nariais, valstybės valdymo ir savivaldybių 
institucijų, vartotojų ir kitų suinteresuotų 
institucijų atstovais. Tokie susitikimai tapo 
tradiciniai, juose aptariami per savaitę 
pateikti viešam svarstymui teisės aktų 
projektai ir susiję dokumentai, priimti teisės 
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aktai, teisės aktų įgyvendinimo praktikos 
klausimai, viešai skelbiamos ekspertų ir 
specialistų nuomonės bei išvados aktualiais 
šilumos ūkio klausimais.

Nuo pirmojo Lietuvos Respublikos šilumos 
ūkio įstatymą ir jo įgyvendinimą lydinčių 
bei susijusių teisės aktų darbo grupių 
ir asociacijos narių bei suinteresuotų 
institucijų atstovų susitikimo 2003 metais, 
jau įvyko per 730 tokių susitikimų. Jų 
metu aptariami aktualiausi šilumos ūkio 
sektoriaus klausimai ir ieškoma geriausių 
sprendimų susidariusioms problemoms 
spręsti.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą 
ir jo įgyvendinimą lydinčių bei susijusių 
teisės aktų darbo grupių ir asociacijos 
narių bei suinteresuotų institucijų atstovų 
susitikimų darbotvarkė ir savaitės aktualūs 
dokumentai pagal pagrindines rubrikas: 
„Dėl teisės aktų projektų“, „Dėl aktualių 
klausimų“, „Dėl naujų teisės aktų“, „Dėl 
teisės aktų taikymo praktikos“, „Kiti 
klausimai“ talpinami iš anksto asociacijos 
viešai prieinamoje interneto svetainėje. 
Susitikimų protokolai taip pat talpinami 
asociacijos viešai prieinamoje interneto 
svetainėje.

STUDIJŲ IR ANALITINIŲ PAŽYMŲ 
RENGIMAS

Per 20 metų asociacijos užsakymu buvo 
atliktos 75 studijos įvairiais probleminiais 
šilumos ūkio sektoriaus klausimais. 
Visos studijų ataskaitos skelbiamos 
asociacijos interneto svetainėje www.
lsta.lt. Studijose pateikti naujų teisės 
aktų projektai bei galiojančių teisės aktų 
pataisų ir papildymų projektai buvo 
svarstomi asociacijos organizuojamuose 
darbo grupių susitikimuose su asociacijos 
narių, valstybės institucijų bei vartotojų 
interesams atstovaujančių organizacijų 
atstovais. Svarstymo rezultatai pateikti 

susitikimų protokoluose, kurie skelbiami 
asociacijos interneto svetainėje. Studijose 
pateikti naujų teisės aktų projektai bei 
galiojančių teisės aktų pataisų ir papildymų 
projektai teisės aktuose nustatyta tvarka 
pateikti valstybės institucijoms pagal 
kompetenciją. Apie vykusias jų derinimo 
ir priėmimo procedūras asociacijos nariai 
buvo nuolat informuojami. 

Asociaciją studijų ir analitinių pažymų 
rengimo išlaidas išimtinai finansuoja iš 
narių tikslinių inašų fondo. Studijos ir 
analitinės pažymos rengiamos pagal 
asociacijos narių susirinkimo patvirtintą 
metinį veiklos planą ir biudžetą. 
Sprendimus dėl studijų ir analitinių pažymų 
rengimo temų, apimčių, finansavimo ir 
rangovų asociacijos administracijos teikimu 
tvirtina asociacijos taryba. 
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ASOCIACIJOS UŽSAKYMU BUVO ATLIKTOS ŠIOS STUDIJOS IR ANALITINIAI DARBAI:

2005 metai

1. Energetikos politika: priemonės, galimybės ir kryptys (rengėjas – Lietuvos laisvosios 
rinkos institutas). 
    • LLRI studija „Energetikos politika: priemonės, galimybės ir kryptys“.
    • Priedas1: Lietuvos energetikos sistemos pagrindiniai sąryšiai.  
    • Priedas2: Energetikos reformų patirtys: reformų pobūdis ir jų darymo arba nedarymo    
       pasekmės.  
2. Pirminės energijos kuro diversifikacijos laipsnio įtaka Lietuvos centralizuoto šilumos 
tiekimo sektoriaus techninei, ekonominei ir aplinkosauginei aplinkai (rengėjas – UAB 
„Ekomodus“). 
3. Šilumos ūkio sektoriaus teisės aktų tolesnis harmonizavimas ES teisės aktų nuostatų 
perkėlimas į šalies teisę ir teisinio sureguliavimo klausimų analizė ir rekomendacijos 
(rengėjas – laikinas autorių kolektyvas (vadovas R. Škėma). 
4. Pastatų šildymo sistemų technologinio ir ekonominio įvertinimo studija (rengėjas – 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas) 

2006 metai

1. Šilumos perdavimo tinklų ir pastatų vidaus šildymo, karšto vandens tiekimo sistemų  
optimalių saugių, efektyvių darbo režimų ir priemonių jiems įdiegti analizė bei 
rekomendacijų dėl šios srities teisinio reglamentavimo tobulinimo parengimas (studiją 
atliko autorių kolektyvas, vadovaujamas doc. dr. E. Tuomo). 

Šiame darbe atlikta Lietuvoje bei Europos Sąjungoje taikomų teisės aktų, 
reglamentuojančių šilumos perdavimo tinklų bei pastatų vidaus šildymo, karšto vandens 
tiekimo sistemų darbo režimų taikymo praktikoje analizė ir atsižvelgiant į analizės 
išvadas, parengtos rekomendacijos dėl teisinio darbo režimų reglamentavimo taikymo 
prevencinių priemonių, leidžiančių sumažinti avarijų ir sutrikimų tikimybę šilumos 
perdavimo tinkluose bei pastatuose ir atitinkamų darbo režimų sudarymo rekomendacijų 
projektai. 

2. Ištirti ir įvertinti daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų temperatūros kitimą 
atjungus šildymą, įvertinant eksploatacines atitvarų šilumines savybes ir sandarumą, ir 
pateikti rekomendacijas pastatų šildymo sistemų apsaugojimui (studiją atliko Kauno 
technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas). 

Ištirtos ir nustatytos šildymo sistemų užšalimo pavojaus ribinės sąlygos, esant įvairioms 
šilumos tiekimo nutraukimo trukmėms priklausomai nuo išorės oro temperatūros ir 
pastatų šiluminių–techninių charakteristikų. Taip pat ištirtos ir nustatytos šildymo sistemų 
magistralinių vamzdynų užšalimo pavojaus ribinės sąlygos, esant įvairioms šilumos 
tiekimo nutraukimo trukmėms, priklausomai nuo išorės oro temperatūros ir pastatų 
šiluminių – techninių charakteristikų. 
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3. Lietuvos šilumos ūkio būklės teisinio reglamentavimo analizė ir teisės aktų 
harmonizavimo pasiūlymai (studiją atliko autorių kolektyvas, vadovaujamas 
mag. Š. Prieskienio). 

Darbo metu pateikti Lietuvos šilumos ūkio duomenys, reikalingi Lietuvos šilumos ūkio 
būklės teisinio reglamentavimo analizei bei teisės aktų harmonizavimo pasiūlymams. 
Darbe nagrinėjamas tik centralizuotas šilumos ūkis, kurio valdymą vykdo įmonės, turinčios 
5 GWh per metus metinę šilumos realizaciją. 

4. Kogeneracijos plėtros galimybės ir įtaka šilumos ūkio sektoriui. 2006 m. projektas 
„Kogeneracijos plėtros įtaka šilumos ir elektros kainoms“ (studiją atliko UAB 
„Termosistemų projektai“).  

5. Analizė „Konkurencijos galimybės Lietuvos šilumos sektoriuje“  pagal paramą projektui 
„Rinkos sprendimai Lietuvos energetikos sektoriui“ (studiją atliko Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas). 

6. Studija „Lietuvos renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų grupės šilumos 
suvartojimo monitoringas ir išvados“ (studiją atliko dr. A. Rogoža (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas)). 

7. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos konsultavimo, rengiamo Nacionalinio apyvartinių 
taršos leidimų paskirstymo plano 2008–2012 Lietuvos Respublikai klausimais (ataskaitą 
atliko M. Nagevičiaus įmonė „Ekostrategija“).

2007 metai

1. „Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo apžvalga 1990–2007“ (rengėjas – Lietuvos 
šilumos tiekėjų asociacija). 

2. Studija – ataskaita „Pelenų, susidarančių šilumos tiekimo įmonėse deginant medieną, 
panaudojimas“ (rengėjas – UAB „Ekostrategija“).

2008 metai

1. Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo lydinčiųjų teisės aktų, reglamentuojančių 
pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarką ir šilumos ūkio specialiųjų 
planų rengimo taisykles, analizė ir rekomendacijos (rengėjas – doc. dr. A. Rogoža).

2. Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo lydinčiųjų teisės aktų, reglamentuojančių 
aprūpinimo šiluma ir karštu vandeniu sistemų įrengimą, eksploatavimą ir administravimą, 
analizė ir rekomendacijų parengimas (rengėjai – doc. dr. E. Tuomas, inž. A. Žeimys).

3. Ataskaita „Centralizuoto šilumos tiekimo kainodaros metodinis tyrimas ir rekomendacijų 
jos tobulinimui parengimas“ (rengėjas – Lietuvos energijos konsultantų asociacija). 
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 4. Naujos redakcijos šilumos ūkio įstatymo tiekėjų ir vartotojų santykių koncepcinių 
priemonių ir nuostatų harmonizavimo analizė ir rekomendacijos (rengėjas – dr. R. Škėma).

2009 metai

1. Biokogeneracijos skatinimo Lietuvoje įvertinimas ir pasiūlymai rėmimo bei kainodaros 
mechanizmų tobulinimui (rengėjas – UAB „Ekotermija“). 

2. Europos šalių CŠŠT vystimosi tendencijų ir perspektyvos analizė ir Lietuvos šilumos ūkio 
plėtros strateginių nuostatų pagrindimas (rengėjas – dr. V. Kveselis). 

3. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtros Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemose programos parengimas (rengėjas – Lietuvos energijos konsultantų asociacija).

2010 metai

1. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai ir lokalinės 
sąmatos pagal šildymo ir karšto vandens sistemų tipus (rengėjas – UAB „Sistela“). 

2. Dėl kurą deginančio įrenginio galios nustatymo (rengėjas – Lietuvos energetikos 
konsultantų asociacija). 

3. Darbo užmokesčio įvertinimas centralizuoto šilumos tiekimo ilgalaikėje skatinamojoje 
kainodaroje (rengėjas – Lietuvos energetikos konsultantų asociacija). 

4. Dėl „mažiausių kaštų“ principo taikymo Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių 
plėtros strategijoje (rengėjas – Lietuvos energetikos konsultantų asociacija). 

5. Dėl CŠT sektoriaus teisinių, ekonominių bei techninių rodiklių Lietuvoje ir kitose 
„pereinamosios“ ekonomikos šalyse (rengėjas – Lietuvos energetikos konsultantų 
asociacija). 

6. Privatus ir viešas kapitalas Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje (rengėjas – 
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija). 

7. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje 
(rengėjas – Lietuvos energetikos konsultantų asociacija). 

8. Centralizuoto šilumos tiekimo įmonių valdymo problemos ir jų sprendimo būdai 
(rengėjas – Lietuvos energetikos konsultantų asociacija). 

9. Dėl atskiro buto atsijungimo nuo daugiabučio namo centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos (rengėjas – Lietuvos energetikos konsultantų asociacija). 

10. Europos Komisijos išleistų ATL paskirstymą reglamentuojančių projektinių 
dokumentų apžvalga, vertinant galimą jų įtaką centralizuoto šilumos tiekimo sektoriui 
(rengėjas – Lietuvos energetikos konsultantų asociacija).
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2011 metai

1. Šilumos siurblio panaudojimo Alytaus daugiabučiame name analizė (rengėjai – UAB 
„Terma Consult“ direktorius dr. Vykintas Šuksteris, Kauno technologijos universiteto 
doktorantas R. Jonynas.) 

2. Daugiabučio namo centralizuoto šilumos tiekimo alternatyvų analizė (rengėjai – UAB 
„Terma Consult“ direktorius dr. V. Šuksteris, Kauno technologijos universiteto  doktorantas 
R. Jonynas). 

3. 2011–2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo 
sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas (rengėjai – Lietuvos 
energetikos institutas, Kauno technoligijos universitetas, Lietuvos energetikos konsultantų 
asociacija). 

4. Greitai įdiegiamos priemonės centralizuoto šildymo prieinamumui Lietuvoje gerinti 
(rengėjas – dr. V. Lukoševičius). 

5. Analitinė – konsultacinė pažyma „Dėl ilgalaikės kainodaros ir „bazinių“ šilumos kainų 
taikymo (rengėjai – Lietuvos energetikos konsultantų asociacija).

6. Analitinė – konsultacinė pažyma „Dėl biokurą naudojančių įrenginių konkurencinės 
plėtros Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (rengėjai – Lietuvos energetikos 
konsultantų asociacija). 

7. Studija „Kietojo biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklės“ (rengėjas – 
Lietuvos energetikos institutas).

2012 metai

1. Centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo Lietuvos savivaldybėse priežasčių 
tyrimas (rengėjai – Lietuvos energetikos konsultantų asociacija). 

2. Dėl atsisakymo centralizuotai tiekti karštą vandenį ne šildymo sezono metu (rengėjai – 
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija). 

3. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo 
Lietuvos energetikos įmonėse taisyklių projekto parengimas (rengėjai – VšĮ „Efektyvios 
energetikos centras“).

4. Teisingiausia priemonė renovacijai – paskata (pastatų modernizavimo galimybių 
išplėtimas)  (rengėjas – prof. V. Stankevičius).

5. Lietuvos Respublikos pereinamojo laikotarpio nacionalinis planas (rengėjas – UAB 
„Termotechnika“, vadovas doc. K. Buinevičius).
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2013 metai

1. Individualaus reguliavimo pranašumas, įdiegus šilumos punktus daugiaaukščio 
gyvenamojo namo butuose (rengėjas – UAB „Terma Consult“). 

2. Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo 
socialinės naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės 
intervencijų pasiūlymai.  
    • 1 priedas M. Nagevičius. Biokuro rinka (potencialo Lietuvoje įvertinimas. kainų 
       prognozė, panaudojimo socialinės naudos įvertinimas, Valstybės intervencijų 
       pasiūlymai). Pranešimas, 2013 m.
    •  2 priedas M. Aleinikovas, L. Sadauskienė, V. Mikšys, A. Gustainienė. Biokuro potencialo 
       Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės 
       naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų 
       pasiūlymai. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto ataskaita. 
       Girionys, Kauno r., 2013 m.
    • 3 priedas D. Jodaugienė, V. Bogužas, A. Kairytė. Šiaudų panaudojimas šiuolaikiniame 
       ūkyje. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Pranešimas. 
    • 4 priedas R. Uselytė, I. Silverstravičiūtė. Atliekų tvarkymo būklės analizė. 
       Ekokonsultacijos (LR Aplinkos ministerijos užsakymu atlikta studija). Vilnius, 2009 m.
    • 5 priedas M. Nagevičius. Biokuro pasiūla Lietuvoje. Kelias iki 2025. Pranešimas 
       2013–10–10 konferencijoje „Nepriklausoma energetika – stipri ekonomika“. 
       (rengėjas – Lietuvos energetikos konsultantų asociacija, darbo vadovas M. Nagevičius).

3. Biokuro energetinę kokybę įtakojantys faktoriai (rengėjas – VšĮ „Efektyvios energetikos 
centras“)

2014 metai

1. 2012/27/ES direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo nuostatų įgyvendinimas 
mažiausiomis sąnaudomis centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje (Darbo vadovas dr. R. 
Savickas ). 

2. Nacionalinio investicijų plano, pagal kurį diegiamos investicijos į energetikos sektoriaus 
infrastruktūros tobulinimą ir aplinkai palankias technologijas 2013–2020 metų laikotarpiui, 
2013 metais įgyvendintų investicijų metinės ataskaitos parengimas. (Rengėjas – UAB „Cowi 
Lietuva“). 

3. Analitinė – konsultacinė pažyma „Dėl dvinarių šilumos kainų taikymo Lietuvos 
centralizuotos šilumos tiekimo ūkyje“ (rengėjas – Lietuvos energetikos konsultantų 
asociacija, dr. V. Lukoševičius).

2015 metai

1. Studija „VIAP lėšas gaunančių iškastinį kurą deginančių elektrinių gaminamos elektros 
energijos supirkimo tvarkos pakeitimo pasiūlymas“ (rengėjas – M. Nagevičius). 
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2. Analitinė – konsultacinė pažyma „Dėl nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo 
tikslinimo“ (rengėjas – D. Jasas). 

3. Tyrimas „Rezervinio kuro ir įrenginių poreikio CŠT sistemoms technologinis ir 
ekonominis įvertinimas“ (rengėjas – UAB „Ekotermija“).

4. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo, apskaitos, esant 
įvairiems šildymo ir karšto vandens sistemų tipams, vaizdinės ir aprašomosios medžiagos 
parengimas (darbo vadovas – dr. R. Savickas).

2016 metai 

1. Rezervinio kuro ir įrenginių poreikio CŠT sistemoms technologinis ir ekonominis 
įvertinimas (rengėjas – UAB „Ekotermija“).

2. Šilumos tiekimo patikimumo (saugumo) vertinimo kriterijų, teisinio reglamentavimo ir 
atsakomybių paskirstymo parengimas (rengėjas – UAB „Ekotermija“).

2017 metai

1. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų kainodaros siūlomų pakeitimų 
vertinimas arba Pastabos šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos 
ir sąlygų aprašo pakeitimo projektui (rengėjas – UAB „Ekotermija“, VŠĮ „Efektyvios 
energetikos centras“).

2. Pažyma „Šilumos kainodaros pakeitimų, šilumos kainų nustatymo metodikos ir 
lyginamųjų rodiklių pakeitimų projektų vertinimas“ (rengėjas – UAB „Ekotermija“).

3. Studija „Šilumos perdavimo tinklų ir įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo teisinio 
reglamentavimo analizė ir pasiūlymai jos tobulinimui“ (rengėjas – dr. E. Tuomas). 

2018 metai

1. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 
pakeitimų įtaka Vilniaus miestui“ (rengėjas – UAB „Ekotermija“)

Asociacijos užsakymu parengtų studijų ir analitinių pažymų išvados ir ekspertų pasiūlymai 
sudarė prielaidas racionaliai harmonizuoti šiuos teisės aktus bei jų pakeitimų ir papildymų 
projektus, keičiantis aukštesnio lygio teisės aktų nuostatoms:

1. „Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius“;

2. „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės“;

3. „Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės“;
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4. „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“; 

5. „Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai“; 

6. „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka“;

7. „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“; 

8. „Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005 Statinio projektavimas“; 

9. „Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 Statinių pripažinimo tinkamais 
naudoti tvarka“;

10. „Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas“;

11. „Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos“;

12. „Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių standartinės sąlygos“;

13. „Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės 
sąlygos“;

14. „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“;

15. Kietojo biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklės.

Viena pirmųjų asociacijos užsakymu atlikta studija – tai Lietuvos energetikos instituto 
Regionų energetikos plėtros laboratorijos 2001 metais atliktas darbas „Valstybinės 
ekonominės politikos, įgalinančios išvesti šalies ūkį iš finansinės krizės, pagrindimas“. Šio 
darbo vadovas buvo prof. habil. dr. M. Tamonis. Darbas buvo skirtas valstybės ekonominės 
politikos, įgalinančios išvesti šalies ūkį iš finansinės krizės, ir apėmė:

• rekomendacijų šilumos ūkio teisinės bazės suformavimą bei jų pagrindimą;
• centralizuoto ir decentralizuoto šilumos tiekimo konkurencingumo praradimo priežasčių 
analizę;
• informacinės sistemos sprendimų valstybinės politikos lygiu pagrindimui sukūrimą.

2004 metais aktualu buvo nustatyti objektyvius šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūros tarifus. Sprendžiant šią problemą asociacijos užsakymu buvo atliktas darbas 
„Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros maksimalių tarifų skaičiavimo 
pavyzdžiai“ (rengėjas UAB „Sistela“). 

Tais pačiais metais tapo aktualu šilumos tiekimo įmonėms tinkamai pasiruošti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų taršos leidimams gauti. Tuo tikslu asociacijos užsakymu buvo 
atliktas darbas „Rengiamas Nacionalinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos leidimų 
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paskirstymo planas. Ataskaita apie pravestas konsultacijas“ (rengėjas M. Nagevičiaus 
įmonė „Ekostrategija“).

Asociacijos užsakymu parengtos studijos, kurios tapo atitinkamomis taisyklėmis. Tai –  
„Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės“ (V. Ž. 2005 Nr. 85-3175) ir  „Šilumos 
tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“ (V. Ž. 2005 Nr. 
100-3735). 

KITOS STUDIJOS

Asociacijos administracijos ir narių atstovai, įgyvendinant teisės aktų harmonizavimo 
tikslus ir uždavinius, aktyviai domisi ir pagal galimybes skleidžia informaciją apie valstybės 
valdymo ir savivaldybių institucijų, kitų ūkio subjektų užsakymais ir finansavimu atliekamas 
studijas bei analitinius darbus, susijusius su šilumos ūkio sektoriaus veikla. Viešai prieinami 
šio pobūdžio darbai pagal galimybes talpinami asociacijos interneto svetainėje, turima 
informacija tiesiogiai išsiunčiama asociacijos nariams, šių darbų aktualijos pagal galimybes 
aptariamos asociacijos narių susitikimuose su ekspertais, studijų rengėjais, institucijų 
atstovais.

Asociacija savo nariams išplatino bei viešai peržiūrai į interneto svetainę www.lsta.lt 
patalpino ir  užsienio institucijų užsakymu atliktas šias studijas:

1. Regulatory Implications of District Heating: „Capacity Building for Sustainable Energy 
Regulation in Eastern Europe and Central Asia” (vienas iš autorių dr. V. Lukoševičius);

2. Regulatory Implications of Energy Efficiency Policies: „Capacity Building for Sustainable 
Energy Regulation in Eastern Europe and Central Asia“;

3. Renewable Energy Regulation: „Capacity Building for Sustainable Energy Regulation in 
Eastern Europe and Central Asia“;

4. Vulnerable Customers and Possible Support Schemes: „Capacity Building for 
Sustainable Energy Regulation in Eastern Europe and Central Asia“.

5. Heat Roadmap Europe. First initial pre-study for expansion of district heating in EU27. 
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Visi teisės aktų projektai, asociacijos 
rengiami raštai ar derinimui gauti 
institucijų raštai, susiję su šilumos tiekimo 
įmonių vykdoma veikla, bei kita ypatingai 
aktuali ir svarbi informacija siunčiama 
įmonėms derinimui, žiniai kiekvieną dieną. 
Vidutiniškai per metus išsiunčiama per 
700 įvairių pranešimų įmonėms aktualiais 
klausimais ir apie 200 su asociacijos nariais 
suderintų raštų dėl šilumos ūkio sektoriuje 
veikiančių subjektų ir vartotojų interesų 
atstovavimo, adresuojamų valstybės 
institucijoms.

Šilumos tiekimo įmonėms inicijuojant, 
asociacija kartu su giminingomis 
asociacijomis rengia kreipimusis į 
valstybės ir savivaldybių valdymo 
institucijas, kuriuose prašoma atkreipti 
dėmesį į šilumos ūkio sektoriuje kylančius 
probleminius klausimus. Galima būtų 
paminėti šiuos svarbesnius asociacijos 
vienos ir bendrus į valstybines institucijas 
išsiųstus kreipimusis nuo 2013 metų:
 
• 2013 metų birželio 21 d. LŠTA, 
reaguodama į Energetikos ministerijos 
skubos tvarka pateiktus derinimui 
Šilumos ūkio, Energijos išteklių rinkos 
bei Atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymų bei kitų teisės aktų pakeitimus, 
išsiuntė raštą LR Seimo Ekonomikos 
komitetui, LR Seimo Energetikos komisijai, 
LR Seimo nariams (kopiją – LR Vyriausybei, 
LR Energetikos ministerijai, vėliau – 
visiems Seimo nariams) „Dėl šilumos 
ūkio pertvarkos“. Asociacija siūlė nedaryti 
skubotų ir nepamatuotų sprendimų, kurie, 
kaip rodo praktika, įneša tik papildomą 
sumaištį. Buvo prašome teisės aktų 
pakeitimus pavesti rengti tik skaidriai 

parinktiems specialistams. Prieš tai būtina 
viešai ir išsamiai su mokslo visuomene 
ir specialistais identifikuoti svarbiausias 
problemas ir koncepcijoje aptarti būdus jų 
sprendimui.

• 2013 metų rugsėjo 18 d. LŠTA kreipėsi į 
LR Energetikos ministeriją, Valstybinę kainų 
ir energetikos kontrolės komisiją bei LR 
Vyriausybę „Dėl neatidėliotinų šilumos ūkio 
problemų sprendimo“. 

• 2014 metų sausio 17 d., vėliau vasario 
6 d. ir 25 d., LŠTA kartu su Lietuvos 
energijos gamintojų asociacija kreipėsi 
į LR Energetikos ministeriją, vėliau į LR 
Vyriausybę „Dėl Nacionalinės šilumos 
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ūkio plėtros 2014–2021 metų programos 
projekto“.

• 2014 metų birželio 23 d., vėliau rugpjūčio 
4 d., rugpjūčio 20 d., LŠTA kartu su Lietuvos 
energijos gamintojų asociacija kreipėsi į 
LR Energetikos ministeriją, LR Vyriausybę, 
LR Seimo Antikorupcijos komisiją, LR 
Seimo Energetikos komisiją, Valstybinę 
kainų ir energetikos kontrolės komisiją, 
Konkurencijos tarybą „Dėl LR Vyriausybės 
nutarimo „Dėl atsinaujinačių energijos 
išteklių naudojimo elektros energijai 
gaminti skatinimo kvotų ir aukciono regionų 
patvirtinimo“ pakeitimo projekto“.

• Kiekvienų metų rugsėjį, prieš prasidedant 
šildymo sezonui ir siekiant išvengti 
nesklandumų pradedant eksploatuoti 
pastatų, prijungtų prie centralizuotų 
šilumos tiekimo sistemų, šildymo sistemas, 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija visoms 
suinteresuotoms institucijoms išsiųsdavo 
infomaciją apie teisės aktus, kurie 
reglamentuoja šilumos tiekėjų, pastatų 
savininkų ir šildymo bei karšto vandens 
sistemų prižiūrėtojų teises ir pareigas.

• 2014 metų pabaigoje priėmus LR 
energijos išteklių rinkos įstatymo 
pakeitimus, šilumos tiekėjai biokuro kiekio 
dalį šilumos gamybai privalėjo įsigyti 
ne pagal dvišales sutartis, o palaipsniui 
energijos išteklių biržoje: nuo 2015 metų 
– ne mažiau 50 proc., nuo 2016 metų – 
ne mažiau kaip 100 proc. LŠTA ne kartą 
viešais raštais kreipėsi į valdžios institucijas, 
konstatuojant, jog „Baltpool“ birža Lietuvoje 
yra analogo Europoje neturinti birža. 
Nėra centralizuotos logistikos sistemos, 
nėra centralizuotos kokybės užtikrinimo 
sistemos, nėra centralizuoto rezervavimo, 
neveikia ilgalaikių kontraktų rinka ir netgi 
biokuro birža neužtikrina centralizuoto 
atsiskaitymo. Paminėtinas 2015 metų spalio 
9 d. LŠTA raštas valstybės institucijoms „Dėl 

biokuro prekybos energijos išteklių biržoje“.

• 2015 metų lapkričio 9 d. asociacija 
išsiuntė viešą laišką „Dėl gamtinių dujų 
ir biokuro vidutinių kainų statistikos“ 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės 
komisijai su raginamu savo interneto 
puslapyje paskelbti korektiškas Lietuvoje 
naudojamų kuro rūšių kainas, nes tuo 
metu ilgą laiką kas mėnesį viešinami tarifai 
neatitiko realybės ir klaidino visuomenę, 
žiniasklaidą ir politikus, atsakingus už 
energetikos sprendimus. Buvo prašoma 
komisijos pradėti teikti korektiškus 
duomenis, suvienodinti matavimo vienetus 
ir teikti galutines dujų bei biokuro kainas, 
kurias sumoka šilumos tiekimo įmonės. 

• 2015 metų gruodžio 21 d. LŠTA iniciatyva 
viešu laišku į LR Prezidentę ir LR Vyriausybę 
kreipėsi Pasaulio energetikos tarybos 
Lietuvos komitetas ir daugiau nei 50 
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energetikos profesionalų, mokslininkų, 
politikų, daugelis buvusių Vyriausybių 
ministrų, kuravusių energetikos sektorių. 
Energetikai paragino Vyriausybę skubiai 
priimti sprendimus, kurie leistų bent 
iki naujų Vilniaus ir Kauno elektrinių 
veiklos pradžios išsaugoti termofikacines 
elektrines kaip rezervinius elektros 
energijos gamybos šaltinius. 

• 2016 metų sausio mėn. vidutinei lauko 
oro temperatūrai nukritus žemiau 7 laipsnių 
šalčio, gyventojų mokėjimai už šilumą 
žymiai išaugo. LŠTA matė būtinybę priminti 
didelių mokėjimų už šilumą priežastis bei 
pateikti teisingą informaciją. Dėl to 2016 
metų vasario 11 d. išsiuntė raštą visoms 
suinetersuotoms organizacijoms, kuriame 
pateikė informaciją apie teisės aktais 
reglamentuojamą šilumos tiekėjų ir pastatų 
vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūrėtojų atsakomybę.

• 2016 metų balandžio 4 d. (vėliau kasmet 
baigiantis šildymo sezonui) LŠTA išplatino 
visoms suinteresuotoms organizacijoms 
informaciją dėl šildymo sezono pabaigą 
reglamentuojančių teisės aktų nuostatų 
taikymo.

• 2016 metų birželio 30 d. LŠTA, Lietuvos 
energijos konsultantų ir Lietuvos energijos 
gamintojų asociacijos, susipažinusios su 
Lietuvos energetikos instituto parengtu 
Nacionalinės energetikos strategijos 
projektu, pateiktė LR Energetikos 
ministerijai savo pastabas ir pasiūlymus. 
Buvo išsiųstas bendras raštas „Dėl 
Lietuvos energetikos instituto parengto 
Nacionalinės energetikos strategijos 
projekto“.

ASOCIACIJOS VEIKLA
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• 2016 metų rugpjūčio 19 d. LŠTA išsiuntė 
raštą LR Aplinkos ministerijai, LR Energetikos 
ministerijai, Valstybinei energetikos 
inspekcijai ir Lietuvos miestų bei rajonų 
savivaldybėms (kopiją – 
Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros 
rūmams) „Dėl savalaikio daugiabučių namų 
paruošimo šildymo sezonui“.

• 2016 metų pabaigoje Valstybinė kainų 
ir energetikos kontrolės komisija viešam 
derinimui pateikė Šilumos supirkimo 
iš nepriklausomų šilumos gamintojų 

tvarkos ir sąlygų aprašo naujos 
redakcijos projektą. Atlikus analizę, buvo 
nustatyta jog numatyti pakeitimai turės 
reikšmingą neigiamą įtaką tolimesnei 
centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio 
plėtrai, konkurencingumui, šilumos 
kainų mažinimui ir savivaldybių valdomų 
šilumos tiekimo įmonių finansinei būklei. 
Šiuo klausimu ištisus 2017 metus ir iki šiol 
asociacija ir jos nariai aktyviai dalyvavo 
bei dėstė savo poziciją viešojoje erdvėje 
ir susirašinėjant su valdžios institucijomis. 
2017 metų balandžio 11 d. ir gegužės 
26 d.  LŠTA išsiuntė raštus Valstybinei 
kainų ir energetikos kontrolės komisijai 
(kopiją – LR Vyriausybei, LR Seimo 
Energetikos komisijai, LR Energetikos 
ministerijai, Konkurencijos tarybai) „Dėl 
Šilumos supirkimo iš nepriklausomų 
šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 
pakeitimo projekto“.

• 2017 metų birželio 20 d. išsiųsti vieši 
kreipimaisi LR Seimo Energetikos 
komisijos pirmininkui V. Poderiui,  LR 
Vyriausybei „Dėl VKEKK rengiamų 
patvirtinti šilumos kainodaros teisės aktų 
pakeitimų“.

• 2018 metų vasario 14 d. asociacija, 
reaguodama į Konkurencijos tarybos 
pradėtą tyrimą dėl konkurencijos sąlygų 
šilumos gamybos rinkoje, parengė ir 
valstybės atsakingoms įstaigoms išsiuntė 
raštą, kuriame išdėstė savo nuomonę 
šiuo klausimu. Rašte pateikiama detali 
informacija apie sąlygų skirtumus 
tarp griežtai reguliuojamų šilumos 
tiekėjų, vykdančių licencijuojamos 
veiklos reikalavimus ir laisvai veikiančių 
bei siekiančių neribojamo pelno 
nepriklausomų šilumos gamintojų. 
Šilumos tiekėjams įstatymai nustato 
viešojo pobūdžio funkcijas bei 
įpareigojimus, kurių neturi nepriklausomi 
šilumos gamintojai.
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FINANSINĖ PARAMA ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIUI
Iki įstojimo į ES Lietuvos CŠT sektorius 
galėjo iš esmės pasinaudoti tik atskirų 
savivaldybių skiriamomis dotacijomis, 
mažos apimties Lietuvos (LAAIF fondas) 
arba kitų šalių, daugiausiai Skandinavijos 
valstybių, parama biokuro katilams įsigyti 
ar panašiems pilotiniams projektams 
vykdyti. Kartu su naryste ES Lietuvos 
CŠT bendrovėms atsirado galimybė 

pasinaudoti ES struktūrinių ir sanglaudos 
fondų parama šilumos ūkiui modernizuoti 
iš  2004–2006 metų, vėliau 2007–2013 
metų  ir šiuo metu įsibegėjančiu 2014-2020 
metų finansavimo laikotarpių.

Asociacija aktyviai dirbo sprendžiant 
finansinės paramos įsisvainimo šilumos 
tiekimo sektoriuje klausimais.

ASOCIACIJOS VEIKLA
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2007–2013 METŲ ES STRUKTŪRINĖ 
PARAMA

2017-2013 metų ES struktūrinės paramos 
įsisavinimo laikotarpis baigėsi 2015 metų 
pabaigoje. Per tuos metus įrengta net apie 
250 MW šiluminės galios naujų biokurą 
naudojančių katilų. Tai buvo proveržio 
metai – biomasė užtikrintai tapo pagrindiniu 
kuru Lietuvos šilumos ūkyje. Jau 2017 metais 
pasiekta, kad šilumos dalis, pagaminta 
iš biokuro, sudarė beveik 70 proc. 
Prognozuojama, jog 2022 metų pabaigoje, 
pasinaudojus ES 2014–2021 metų finansinio 
laikotarpio parama, CŠT sektoriaus gamybos 
šaltiniuose biokuro katilų šiluminė galia 
pasieks 2057 MW ir iš biomasės bus 
pagaminta 80–90 proc. šilumos energijos. 

2014 metais buvo pakeistas rekordiškai 
didelis vamzdynų kiekis – tai susiję 
su paskutinių praėjusio ES paramos 
finansinio laikotarpio lėšų, skirtų vamzdynų 
atnaujinimui, panaudojimu. Iš viso per 
2007–2013 metus ES struktūrinės paramos 
laikotarpį tam buvo skirta 93,5 mln. eurų 
paramos, atnaujinta apie 1000 km sutartinio 
ilgio vamzdynų (skaičiuojant sutartiniais 100 
mm skersmens viengubais vamzdžiais), o 
tai sudaro apie 12 proc. viso CŠT vamzdynų 
ilgio (8330 km). 

2017 metais LR Energetikos ministerijos 
užsakymu konsorciumas, sudarytas iš UAB 
„Smart Continent LT“, UAB „Civitta” ir „Civitta 
Eesti“, atliko 2007–2013 metų ES struktūrinės 
paramos poveikio energetikos sektoriui 
vertinimą. Studijos išvadose tarp didžiausią 
poveikį sukūrusių priemonių ir projektų 
pažymėtos šios: 

• 2007-2013 metais ES struktūrinės lėšos 
šilumos ūkiui pagal vieną priemonę 
(8,1 proc. viso ES finansavimo energetikos 
sektoriui) prisidėjo prie kokybiškiau ir 

patikimiau centralizuotai tiekiamos šilumos 
1,404 mln. vartotojų. Šilumos technologiniai 
nuostoliai taip pat mažėjo (0,92 proc.). 

• ES struktūrines investicijas (11,1 proc. 
viso ES finansavimo energetikos sektoriui) 
nukreipus į atsinaujinančių energijos išteklių 
ūkį prisidėta prie didesnių šilumos energijos 
gamybos pajėgumų sukūrimo – 
įrengta 796,18 MW galios (9,66 proc. visos 
įrengtosios galios) gamybos įrenginių. 
Atsinaujinančių energijos išteklių ūkio plėtra 
prisidėjo prie gamtinių dujų dalies mažinimo 
(36,1 proc. 2015 m.) šilumos energijos 
gamybos ūkyje.
Studijos rengėjai įvardino, jog biokuro 
dalies augimas centriniam šildymui užtikrino 
mažesnes kainas vartotojams. Jei ne biokuro 
naudojimas, šilumos kainos vartotojams 
butų didesnės 57,2 proc.

KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS 
PROGRAMOS LĖŠOS 

Dalis šilumos tiekimo įmonių 2011–2013 
metais gavo finansavimą biokatilinių 
statybai pagal Klimato kaitos specialiosios 
programos kryptis. 

2014 metų balandžio 3 d. asociacija 
iniciavo šilumos tiekimo įmonių atstovų, 
Lietuvos aplinkos investicijų fondo, LR 
Aplinkos ministerijos atstovų susitikimą dėl 
nebaigtų įgyvendinti iki 2 MW galingumo 
biokuro katilų projektų pagal Klimato kaitos 
specialiosios programos finansavimo kryptį. 
Susitikimo metu vyko diskusija dėl teisės 
aktų pakeitimų, siekiant įmonėms tinkamai 
įvykdyti viešuosius pirkimus bei dėl projektų 
įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo. Po 
susitikimo LR Aplinkos ministerija suderino 
su ispanais sutarčių pakeitimus: projektų 
įgyvendinimo terminas buvo pratęstas 
iki 2015 metų gruodžio 31 d. bei leista 
pirkimus vykdyti “iki rakto”.
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ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ PER
2013–2015 METUS ĮGYVENDINTŲ KURO 
KONVERSIJOS PROJEKTŲ AKIMIRKOS

2013 metų lapkričio 27 d. Druskininkuose 
oficialiai atidaryta biomasės katilinė. 

2013 metų gruodžio 3 d.  AB „Kauno 
energija“ priklausančioje „Šilko“ katilinėje 
oficialiai pradėtas eksploatuoti biokurą 
kūrenti pritaikytas vandens šildymo katilas. 

2013 metų gruodžio 3 d. po 
rekonstrukcijos atidaryta AB Jonavos 
šilumos tinklų valdoma Girelės rajoninė 
katilinė. Nuo 2012 metų spalio įgyvendinti 
projektai, kurių metu katilinėje įrengti trys 
biokuru kūrenami vandens šildymo katilai 
su kondensaciniu ekonomaizeriu, kurių 
bendra šiluminė galia yra 25 MW. 

2013 metų gruodžio 4 d. AB „Kauno 
energija“ priklausančioje Noreikiškių 
katilinėje oficialiai pradėta naujo biokuro 
katilo eksploatacija. 

2013 metų gruodžio 6 d. UAB Mažeikių 
šilumos tinklai sėkmingai užbaigė projektą, 
kurio metu buvo įrengti du biokuru 
kūrenami katilai, kurių kiekvieno galia siekia 
5 MW, taip pat sumontuoti pagalbiniai 
įrenginiai. 

2013 metų gruodžio 20 d. UAB Plungės 
šilumos tinklų kolektyvas šventė itin 
svarbaus projekto užbaigtuves – užkurtas 
naujas 5 MW galios biokuro katilas.

2013 metų gruodžio 3 d.

2013 metų gruodžio 4 d.

2013 metų gruodžio 20 d.

2013 metų gruodžio 3 d.
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2014 metų vasario 1 d. UAB „Varėnos 
šiluma“ modernizavo Varėnos katilinę, 
kurios galia siekė 4 MW.

2014 metų liepos 8 d. įvyko UAB „Pakruojo 
šiluma“ rekonstruotos rajoninės katilinės, 
kurios galia 4 MW, atidarymas. 

2014 metų liepos 24 d. UAB „Prienų 
energija“ oficialiai atidarė naują 6 MW 
galios biokuro katilinę Lentvario mieste.

2014 metų rugpjūčio 14 d. UAB Šilutės 
šilumos tinklai baigė Šilutės rajoninės 
katilinės rekonstrukciją, įrengiant 10 MW 
galios vandens šildymo katilą, kūrenamą 
biokuru. Taip pat buvo įrengti biokuro 
sandėliavimo statiniai.

2014 metų rugsėjo 17 d. įvyko AB 
„Panevėžio energija“ Rokiškio katilinės 
(instaliuota galia 12,5 MW) atidarymas po 
rekonstrukcijos.  

2014 metų spalio 1 d. baigta įrengti 
UAB „Radviliškio šiluma“ biokuro granulių 
katilinė Raudondvaryje, įrengti du katilai, 
kurių kiekvieno galia po 0,1 MW.

2014 metų spalio 1 d. UAB Raseinių 
šilumos tinklai baigė Raseinių miesto 
katilinės  modernizavimo projektą, kurio 
metu buvo įrengtas 5 MW galios biokuro 
katilas.

2014 metų liepos 8 d.

2014 metų liepos 24 d.

2014 metų rugpjūčio 14 d.

2014 metų rugsėjo 17 d.



204

2014 metų gruodžio 12 d. UAB Kazlų 
Rūdos šilumos tinklai atidarė 9,6 MW galios 
katilinę. 

2015 metų sausio 16 d. oficialiai pradėjo 
veikti AB „Šiaulių energija“ pietinė katilinė, 
kurį buvo rekonstruota įrengiant 20 MW 
galios biokuro katilinę Pramonės g. 

2015 metų sausio 23 d. AB „Klaipėdos 
energija“ baigė biokuro katilų įrengimo 
darbus pagrindinėje uostamiesčio 
katilinėje. Klaipėdos šilumininkai paskelbė 
šilumos gamybai nuo gamtinių dujų 

palaipsniui pereinantys prie biokuro. 
Klaipėdiečių namų radiatorius jau dabar 
šildo iš medžio drožlių pagaminta šilumos 
energija. Biokuru netrukus pradės kūrenti 
ir Klaipėdos rajono gyventojus šiluma 
aprūpinanti katilinė.

 

2015 metų vasario 25 d. įvyko AB „Kauno 
energija“ atnaujintos „Inkaro“ katilinės 
atidarymas Raudondvario pl. ir Naujos 
biokuro katilinės Petrašiūnų elektrinėje 
atidarymas Jėgainės g. 

ASOCIACIJOS VEIKLA

2015 metų sausio 16 d.

2015 metų sausio 23 d.

2015 metų rugpjūčio 20 d.
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2015 metų rugpjūčio 20 d. UAB „Raseinių 
šilumos tinklai“ vyko renginys, kurio 
metu buvo aptarti rezultatai pabaigus 
technologinį pertvarkymą žaliosios 
šiluminės energijos gamybai.

2015 metų rugpjūčio 27 d. AB „Panevėžio 
energija“ baigė modernizuoti Rokiškio 
miesto biokuro katilinę.

2015 metų rugsėjo 1 d. Vilkaviškyje 
oficialiai darbą pradėjo antrasis biokuro 
katilas, kuris leido net 90 proc. sumažinti 
brangių gamtinių dujų vartojimą ir užtikrinti 
mažesnę šilumos kainą.

2015 metų rugsėjo 10 d. Kuršėnuose 
oficialiai atidaryta rekonstruota Tilvyčio 
katilinė, kuri tiekia šilumos energiją ir karštą 
vandenį didžiajai daliai miesto gyvenamųjų 

namų, įstaigų ir įmonių. Modernizavus 
šilumos gamybos procesą, Tilvyčio 
katilinėje pradėtas naudoti biokuras.

2015 metų rugsėjo 1 d.

2015 metų rugpjūčio 27 d.
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2015 metų spalio 8 d. UAB „Litesko“ 
Druskininkuose oficialiai pradėjo 
eksploatuoti antrąjį biokuro katilą, kuris 
leido 34 procentais sumažinti brangių 
gamtinių dujų naudojimą. Abiejuose 
Druskininkų biokuro katiluose jau 
pagaminama iki 84 proc. šilumos, 
centralizuotai tiekiamos miestui.

2015 metų spalio 16 d. UAB „Anykščių 
šiluma“ pradėjo eksploatuoti naują 

biokuro katilinę. Įgyvendinant projektą 
buvo įrengtas naujas 4 MW galios biokuro 
vandens šildymo katilas su 1 MW galios 
konedensaciniu ekonomaizeriu esamoje 
įmonės bazės teritorijoje (UAB „Anykščių 
vynas“ teritorijoje).

2015 metų lapkričio 6 d. oficialiai 
paskelbta apie UAB „Litesko“ filialo 
„Marijampolės šiluma“ baigtą įgyvendinti 
projektą „Marijampolės katilinės 

2015 metų spalio 16 d.

2015 metų lapkričio 6 d.
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rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą 
vandens šildymo katilą ir kondensacinį 
dūmų ekonomaizerį“.

2015 metų lapkričio 20 d. oficialiai buvo 
paskelbta apie UAB Mažeikių šilumos
 tinklų baigtą įgyvendinti projektą 
„Mažeikių katilinės rekonstravimas, 
keičiant du susidėvėjusius garo ir vandens 
šildymo katilus į du naujus po 8 MW 
nominalios galios vandens šildymo 
biokuro katilus“.

2015 metų gruodžio 17 d. oficialiai baigtas 
įgyvendinti UAB Šalčininkų šilumos tinklų 
investicinis projektas „Biokuro katilinės 
įrenginių ir kuro sandėlio statyba Šalčininkų 
mieste“. Šalčininkų katilinės teritorijoje 
sumontuotas 5 MW galios vandens šildymo 
katilas su biokuro pakura, pastatytas dūmų 
valymo įrenginys – multiciklonas, 1,25 MW 
galios dūmų kondensacinis ekonomaizeris 
ir kiti pagalbiniai įrenginiai.

2015 metų spalio 8 d.

2015 metų lapkričio 8 d.
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2014–2020 METŲ ES STRUKTŪRINĖ 
PARAMA  

Europos Komisija 2014 metų rugsėjo 8 
d. patvirtino Lietuvos parengtą 2014–
2020 metų ES fondų investicijų veiksmų 
programą. CŠT sektoriui pagal 4 prioritetą 
buvo numatyta skirti paramą biokuro 
plėtrai šilumos gamybos šaltiniuose ir CŠT 
tinklų modernizavimui.
2014–2015 metais LR Finansų ministerijos 
užsakymu Centrinė projektų valdymo 
agentūra ir Viešųjų investicijų plėtros 
agentūra vykdė projektą „Viešosios 
infrastruktūros finansinių instrumentų 
ex-ante vertinimas“. Atliekant studiją 
turėjo būti pateiktos rekomendacijos, 
kuriems sektoriams finansuoti yra tikslinga 

taikyti finansinių instrumentų (lengvatinių 
paskolų) formas. LŠTA labai stipriai gynė ir 
teikė argumentus dėl subsidijų būtinybės 
CŠT sektoriaus priemonėms. 
Vyko nesibaigiančios diskusijos, dėl ko 
pirmieji kvietimai paramai gauti taip pat 
vėlavo. Asociacijos ir LR Energetikos 
ministerijos pastangų dėka pavyko pakeisti 
LR Finansų ministerijos nuomonę ir 
patvirtintoms CŠT sektoriaus priemonėms 
finansų inžinerija nebuvo pritaikyta. 
Asociacija 2014–2017 metų laikotarpiu 
apklausdama narius nuolat teikdavo 
LR Energetikos ministerijai atnaujintą 
informaciją apie šilumos tiekimo įmonių 
planuojamas investicijas pagal 2014–2020 
metų ES fondų priemones, skirtas šilumos 
ūkio plėtrai ir modernizavimui.
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2016 metų pabaigoje paskelbtas 
pirmasis kvietimas pagal priemonę Nr. 
04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimas ir plėtra“.  LŠTA atstovai 
buvo deleguoti ir dalyvavo Lietuvos verslo 
paramos agentūros baigiamojo vertinimo 
aptarimo darbo grupės posėdyje.  
Patvirtintos 44 šilumos tiekimo įmonių 
paraiškos, skirta 32 mln. eurų parama. 
Daugumą patvirtintų projektų įmonės 
įgyvendino iki 2017 metų pabaigos.
LŠTA, atsižvelgdama į narių prašymus, 
2017 metų sausio 4 d. raštu kreipėsi į 
LR Energetikos ministeriją dėl paramos 
skyrimo senų susidėvėjusių biokuro katilų 
modernizavimui. Ministerija atsižvelgė į 
šį prašymą. Buvo patvirtinta papildoma 
priemonė numatant 10 mln. eurų 
finansavimą.

Tik 2017 metų pabaigoje buvo paskelbti 
4 kvietimai pagal visas aktualias CŠT 

priemones. 2017 metų lapkričio 9 d. LŠTA 
iniciatyva LR Energetikos ministerijoje įvyko 
šilumos tiekimo įmonių ir LR Energetikos 
ministerijos atstovų susitikimas aktualių 
klausimų aptarimui dėl 2014–2020 metų ES 
paramos CŠT sektoriui. 

Asociacija dar 2014 metų sausio 28 d. 
išsiuntė raštą LR Aplinkos ministerijai ir 
LR Energetikos ministerijai „Dėl 2014–
2020 m. ES paramos skyrimo pastatų 
vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 
subalansavimui ir šilumos apskaitos 
prietaisų butuose įrengimui“. Praėjus 
beveik keturiems metams LŠTA pastangų 
dėka ir šią iniciatyvą palaikant LR Seimo 
energetikos komisijai, 2018 metų sausio 10 
d. buvo pakeista Daugiabučių gyvenamųjų 
namų atnaujinimo (modernizavimo) 
programa, numatant skirti atskirą paramą 
šildymo ir (ar ) karšto vandens sistemų 
atnaujinimo priemonėms.
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2013–2017 metų laikotarpyje buvo 
sėkmingai tęsiamas bendradarbiavimas su 
Lietuvos valstybinėmis ir vyriausybinėmis 
įstaigomis, savivaldybėmis, giminingomis 
asociacijomis, vartotojų organizacijomis, 
mokslo ir mokymo įstaigomis, 
konsultacinėmis bendrovėmis. 
Bendradarbiaujant su Lietuvos profesinių 
sąjungų federacija kasmet organizuojamos 
Lietuvos pramonės darbuotojų šeimos 
sporto žaidynes bei įmonių specialistų 
meistriškumo konkursas, Šventojoje.

2014 metų balandžio 22 d. LR Aplinkos 
ministerija patvirtino LŠTA statybos 
techninės veiklos pagrindinių sričių 
vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo 
programą, suderintą su VĮ Statybos 
produkcijos sertifikavimo centru. Nuo tada, 
vadovaujantis LR statybos įstatymo 10 
straipsnio 13 dalimi ir STR 1.02.06:2012 
„Statybos ir techninės veiklos pagrindinių 
sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, 
atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 
aprašo“ 66.1 ir 73 punktais, LŠTA įgijo 
teisę rengti kvalifikacijos tobulinimo 
kursus. Bendradarbiaujant su UAB „Energy 
Advice“ nuolat organizuojami mokymai 
specialistams pagal patvirtintą programą, 
išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Per 20 metų užmegzti dalykiniai ryšiai su 
užsienio šalių: Danijos, Švedijos, Suomijos, 
Čekijos, Estijos, Latvijos ir kitų – 
šilumos tiekėjų asociacijomis. Toliau 
tęsiamą narystė tarptautinėse šilumininkų 
asociacijose.

2001 metų liepos 23 d. LŠTA tapo 
Euroheat&Power (tarptautinė centralizuoto 

šilumos tiekimo, šaldymo ir kombinuotos 
šilumos bei elektros energijos gamybos 
asociacija) asocijuota nare, o nuo 2003 
metųkovo mėn. – pilnateise nare. Ši narystė 
atvėrė naujų galimybių bendradarbiauti 
su Europos šalių organizacijomis ir aktyviai 
dalyvauti integracijos procesuose.

2007 metų gegužės 11 d. LŠTA tapo 
Europos pažangios energetikos 
efektyvumo paslaugų federacijos 
EFIEES (angl. European Federation of 
Intelligent Energy Efficiency Services) nare. 
Federacijos tikslas – skatinti efektyvios 
energijos paslaugas teikiančių įmonių 
(angl. Energy Efficiency Service Companies 
EESC) veiklą ES teritorijoje.

LŠTA prezidentas kasmet vyksta dalyvauti 
šių organizacijų organizuojamose 
generalinėse asamblėjose, konferencijose, 
kongresuose ir kituose rengiamuose 
susitikimuose, kuriuose nagrinėjami ES 
teisės aktų projektai, aktualūs šilumos ūkio 
sektoriui.

Pažymėtina, kad asociacija nuolat 
teikia daug informacijos apie šilumos 
ūkio sektorių užsienio konsultacinėms 
bendrovėms pagal jų atskirus užklausimus. 
Taip pat asociacija pagal poreikį kreipiasi 
į užsienio šalių organizacijas. Pavyzdžiui, 
2014 metų kovo mėn. LŠTA apklausė 
aštuonias giminingas Europos šilumos 
tiekėjų asociacijas (Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Danijos, Čekijos, Suomijos, 
Švedijos, Vokietijos) šilumos kainų taikymo 
ir šilumos punktų priežiūros klausimais. 

BENDRADARBIAVIMAS
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Surinkta infomacija buvo naudinga LR 
Valstybės kontrolei, atliekančiai auditą 
tema „Daugiabučių namų šildymo ir 
karšto vandens sistemų priežiūra“, taip 
pat motyvams pateikti Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisijai dėl Šilumos 
paskirstymo metodų pakeitimo projekto. 

Taip pat 2015 metų rugpjūčio mėn. buvo 
vykdoma 27 giminingų Europos ir kitų 
pasaulio šalių šilumos tiekėjų asociacijų 
(Austrijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, 
Danijos, Čekijos, Suomijos, Švedijos, 
Vokietijos, Baltarusijos, Japonijos, Korėjos 
ir kt.) apklausa dėl Europos šalyse 
esančios teisės aktų taikymo praktikos, 
susijusios su reikalavimais šilumos katilų 
rezervavimui šilumos tiekimo įmonėse. 
Surinkta informacija buvo naudinga LŠTA 
užsakymu atliekamos studijos „Rezervinio 

kuro ir įrenginių poreikio CŠT sistemoms 
technologinis ir ekonominis įvertinimas“ 
tyrimui. 

Asociacija nuolat priima ir dalinasi patirtimi 
su užsienio šalių delegacijomis. 

2014 metų spalio 7 d. Italijos studentai, 
atliekantys dalines studijas Vilniaus 
Gedimino technikos universitete, 
svečiavosi LŠTA būstinėje. 

2015 metų balandžio 13 d. LŠTA būstinėje 
svečiavosi atstovė iš Pietų Korėjos Ilshin 
Accounting Corporation organizacijos Hey 
Lim Yang, kuri drauge su Pietų Korėjos 
energetikos ekonomikos institutu rengė 
studiją šildymo ir vėdinimo tema („Survey 
and Analysis of Overseas Zoning Policies 
for District Heating and Cooling(DHC)“. 

2014 metų spalio 7 d.
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Susitikimo metu LŠTA ir LEKA atstovai 
supažindino su situacija Lietuvoje dėl 
teritorijų zonavimo, atsijungimų nuo 
sistemos ir kt. 

Flandrijos biudžeto, finansų ir energetikos 
ministro Barto Tommeleino iniciatyva 
2017 metų lapkričio 7 d. įvyko 
susitikimas su LŠTA ir įmonių grupės 
„Lietuvos energija“ atstovais. Ministras 
Bartas Tommeleinas pristatė Belgijos 
energetikos sektoriaus esamą padėtį ir 
ateities perspektyvas, Lietuvos atstovai 
supažindino su šalies centralizuotu 
šilumos ūkiu ir naujai statomos Vilniaus 
kogeneracinės jėgainės projektu.

2017 metų birželio pabaigoje LŠTA 
kartu su kolegomis iš DEVCCO (Švedija) 
organizavo LŠTA Tarybos pirmininko 

Rimanto Germano pažintinę kelionę 
į Stokholmą, kur specialistai iš E.ON 
Värme Sverige AB supažindino su 
projektuojamomis ir jau veikiančiomis 
mišriomis CŠT – geoterminės – saulės 
energijos sistemomis daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose.

2017 metų lapkričio pabaigoje AB 
Vilniaus šilumos tinklų prašymu LŠTA, 
susisiekusi su Suomijos energetikos 
įmonių asociacija, organizavo AB 
„Vilniaus šilumos tinklų atstovų vizitą į 
Helsinkio šilumos tinklų įmonę HELEN. 
Kelionės tikslas – pasisemti patirties 
apie CŠT tinklų remontus ir priežiūrą, 
pažangias vamzdynų valdymo, 
modeliavimo, stebėsenos programas, 
žematemperatūrinių tinklų integravimą
ir pan. 

2017 metų lapkričio 7 d.
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Asociacijos atstovai, nuolat dalyvauja šalies 
ir tarptautinėse konferencijose, skaito 
pranešimus centralizuoto šilumos tiekimo 
klausimais, organizuoja specializuotus 
seminarus. 

Kiekvienų metų sausio mėnesiais LŠTA 
organizuoja šilumos tiekimo įmonių 
vadovų pasitarimus praėjusių metų veiklos 
rezultatų bei artėjančių metų veiklos 
gairių aptarimui. Susitikimuose dalyvauja 
šilumos tiekimo įmonių vadovai, atstovai 
iš LR Seimo, LR Energetikos ministerijos, 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos, Valstybinės vartotojų teisių 
apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos 
inspekcijos, mokslo ir mokymo įstaigų, 
giminingų asociacijų bei kitų institucijų ir 
organizacijų atstovai. 

Nuo 2003 metų energetikai kiekvienų metų 
balandžio 17 dieną mini savo profesinę 
šventę – Lietuvos energetikų dieną, kuri 
buvo patvirtinta LR ūkio ministro 2003 
metų sausio 28 d. įsakymu Nr. 4–32. Šios 
šventės metu pagerbiami ir apdovanojami 
iškiliausi šilumos tiekimo įmonių 
darbuotojai ir nusipelnę energetikai, 
išsiskiriantys savo iniciatyva, kūrybiškumu, 
sugebėjimu efektyviai dirbti, sąžiningumu ir 
pasišventimu savo profesijai.

Pažymėtina, kad nuo LŠTA įsteigimo 
pradžios kasmet, ne vėliau kaip per 5 
mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, 
asociacija ruošia veiklos ataskaitas, 
kurios pristatomos visuotinio ataskaitinio 
asociacijos narių susirinkimo metu, kuris 
paprastai vyksta balandžio arba gegužės 
mėnesiais. Renginio metu pristatoma 
praėjusių metų veiklos ataskaita, tvirtinama 
asociacijos metinė finansinė atskaitomybė, 
LŠTA ateinančių metų veiklos programa, 
numatomų atlikti studijų ir mokslinių 

tiriamųjų darbų planas, asociacijos veiklos 
sąnaudos, tikslinių programų sąmatos, nario 
ir tikslinių mokesčių dydžiai ir jų skaičiavimo 
metodikos. Taip pat renginyje pagerbiami 
ir apdovanojami šilumos tiekimo įmonių 
darbuotojai, išsiskiriantys savo iniciatyva, 
kūrybiškumu, sugebėjimu efektyviai dirbti, 
sąžiningumu ir pasišventimu savo profesijai.

Nuo įkūrimo pradžios LŠTA surengė per 80 
seminarų ir konferencijų, dalyvavo kituose 
įvairiuose susitikimuose, renginiuose 
užsienyje ir Lietuvoje. LŠTA darbuotojai ir 
asociacijos narių atstovai ir per 20 veiklos 
metų dalyvavo maždaug 850-yje renginių 
(770 konferencijų, seminarų, pasitarimų 
vyko Lietuvoje,  80 – užsienyje). Daugumoje 
iš jų skaitė pranešimus, kurių išsami 
tematika bei datos pateiktos asociacijos 
kasmetinėse veiklos ataskaitose bei 
internetiniame tinklalapyje www.lsta.lt.  

2013–2017 METŲ LAIKOTARPIO 
PAGRINDINIAI RENGINIAI, SEMINARAI, 
KONFERENCIJOS, KURIUOS 
ORGANIZAVO ARBA PADĖJO 
ORGANIZUOTI LŠTA

2013 metų sausio 7 d. LŠTA būstinėje 
susirinko energetikos ekspertai į tradicinį 
kasmetinį energetikos ekspertų pasitarimą 
2013 metų šilumos ūkio sektoriaus 
uždaviniams aptarti.

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI, SEMINARAI

2013 metų sausio 7 d.
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2013 metų sausio 25 d. vyko tradicinis 
kiekvienų metų pradžioje rengiamas 
metinis visų asociacijos narių susitikimas 
2013 metų nuveiktiems ir 2014 metų 
numatomiems darbams aptarti. 

2013 metų sausio 31 d. asociacijos 
prezidentas V. Stasiūnas skaitė pranešimą 
tradicinėje kasmetinėje respublikinėje 
konferencijoje „Šilumos energetika ir 
technologijos – 2013“, kurią organizavo 
Kauno technologijos universitetas ir 
Lietuvos energetikos institutas kartu su 
Lietuvos šiluminės technikos inžinierių bei 
Branduolinės energetikos asociacijomis.

2013 metų balandžio 11 d. asociacijos 
prezidentas V. Stasiūnas dalyvavo ir skaitė 
pranešimą Estijos elektros ir šilumos 
asociacijos organizuotoje kasmetinėje 
konferencijoje „Energetikos dienos 2013: 
Kaip sukurti prieinamą komfortą?“ („Energy 
days 2013: How to provide affordable 
comfort?“).

2013 metų balandžio 19 d. visuotinio 
ataskaitinio LŠTA narių susirinkimo 
metu buvo pristatytas naujas asociacijos 
narys UAB Šalčininkų šilumos tinklai ir 
įmonės direktoriui A. Danulevičiui įteiktas 
pažymėjimas, liudijantis narystę LŠTA. 
Tą pačią dieną buvo paminėtos net dvi 
šventės: tradicinė Energetikų diena ir 

2013 metų sausio 25 d.

2013 metų balandžio 19 d.
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LŠTA veiklos 15 metų sukaktis. Šiai progai 
paminėti LŠTA užsakymu sukurta filmuota 
medžiaga „Pažangos metai“ ir išleistas 
leidinys „Žingsnis į priekį: nuo iškastinio 
kuro prie atsinaujinančių resursų“. 

2013 metų gegužės 27–29 d. aštuonių 
žmonių delegacija iš Lietuvos (Pasaulio 
energetikos tarybos Lietuvos komiteto 
pirmininkas Rymantas Juozaitis, UAB 
„Vilniaus energija“ prezidentas Linas 
Samuolis, UAB „Vilniaus energija“ 
komercijos direktorius Rimantas Germanas, 
AB „Kauno energija“ generalinis direktorius

Rimantas Bakas, UAB Mažeikių šilumos 
tinklai generalinis direktorius Jonas Jurkus, 
AB Vilniaus šilumos tinklai generalinis 
direktorius Arūnas Keserauskas, Lietuvos 
elektros energijos gamintojų asociacijos 
prezidentas Algimantas Zaremba, 
LŠTAprezidentas Vytautas Stasiūnas) 
dalyvavo tarptautinės centralizuoto 
šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo 
ir kombinuotos šilumos bei elektros 
energijos gamybos asociacijos Euroheat 
& Power organizuotame 36–me kongrese 
„Smart and competitive: DHC for cities of 
the future“, kuris vyko Vienoje. 

2013 metų birželio 10 d. LŠTA būstinėje 
vyko energetikos ekspertų pasitarimas, 
kuriame pagrindiniai klausimai buvo:

1. „Dėl Vyriausybės 2003 metų kovo 3 d. 
nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių 
energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių 
reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, 
pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo, 
kuris buvo patvirtintas 2013 metų birželio 
5 d. LR Vyriausybės posėdžio metu;

2013 m. gegužės 27-29 d. 

2013 m. birželio 10 d. 
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2. LR energetikos ministro 2012 metų 
rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-182 „Dėl 
centralizuotos prekybos biokuru taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo projektas su 
pastabų derinimo pažyma;

3. 2013 metų birželio 4 d. Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
teikiamas derinti energijos išteklių biržos 
operatoriaus „Baltpool“ parengtą Energijos 
išteklių biržos reglamento projektas;

4. Dėl kietojo biokuro apskaitos energijos 
gamybos šaltiniuose taisyklių projekto.

2013 metų liepos 1 d.  LR Seime svarstant 
LR Vyriausybės pateiktą Šilumos ūkio 
pertvarką reglamentuojančių teisės aktų 
projektų paketą, siekiant pateikti tikrą 
padėtį apie biokuro naudojimo specifiką, 
2013 metų birželio 28 d. ir liepos 1 
d. UAB „Vilniaus energija“ organizavo 
du praktinius seminarus LR Seimo, LR 
Energetikos ministerijos, Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 
UAB „Baltpool“, Lietuvos energetikos 
instituto ir Lietuvos savivaldybių asociacijos 
atstovams. 

2013 metų lapkričio 5–6 dienomis 
Briuselyje vyko „Euroheat & Power“ 
organizuota konferencija „Rekonstruoti, 
atkurti, permąstyti“ („Redevelop, recreate, 
rethink“). Lietuvai konferencijoje atstovavo 
Lietuvos energetikos konsultantų 
asociacijos prezidentas, 
AB „Kauno energija“ valdybos pirmininkas 
V. Lukoševičius ir LŠTA prezidentas V. 
Stasiūnas.

ASOCIACIJOS VEIKLA

2013 m. liepos 1 d.  

2013 m. lapkričio 5-6 d.



217

2014 metų sausio 16 d.  Lietuvos 
energetikos institutas organizavo seminarą – 
diskusiją „Biokuro plėtros perspektyva 
Lietuvoje – nauda ir grėsmės“. Seminaro 
tikslas – aptarti planuojamą nuo 2014 metų 
sparčią biokuro naudojimo plėtrą Lietuvos 
šilumos gamybos sektoriuje, o taip pat 
ir galimas pasekmes, jeigu ši plėtra būtų 
vykdoma be gerų ekonominių skaičiavimų, 
nesilaikant darnios (tvarios) plėtros 
principų, neatsižvelgiant į daromas klaidas. 
Seminare taip pat buvo nagrinėjama 
biokuro naudojimo plėtros įtaka didžiųjų 
termofikacinių elektrinių darbui bei kiti su 
šia plėtra susįję klausimai. 

2014 metų sausio 24 d. LŠTA būstinėje 
vyko metinis asociacijos narių susitikimas 
2013 metų nuveiktiems ir 2014 metų 
numatomiems darbams aptarti. Pranešimus 
skaitė LŠTA Tarybos pirmininkas A. 
Janukonis, prezidentas V. Stasiūnas, LR 
energetikos viceministrė R. Cytacka, 
Lietuvos energetikos instituto vyresnysis 
mokslo darbuotojas dr. A. Galinis, 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos pirmininkės pavaduotojas dr. D. 
Biekša, Kauno technologijos universiteto 
docentas dr. K. Buinevičius. 

2014 metų vasario 26 d. Lenkijos 
Respublikos Ambasada „Litexpo“ parodų 
rūmuose organizavo susitikimą su 
elektrotechnikos gaminių, statybinių ir 
montavimo medžiagų tiekėjais, kurios metu 
vyko konferencija „2014 – 
bendradarbiavimo metai“. Joje LŠTA 
prezidentas V.Stasiūnas skaitė pranešimą 
„Lietuvos šilumos ūkis: nuo iškastinio kuro 
prie atsinaujinančių resursų“. 

2014 metų kovo 6 d. verslo žurnalas 
„Valstybė“ ir organizacinis partneris 
„ViaConventus“ šeštus metus iš eilės 
surengė jau tradiciniu tapusį aukščiausio 
lygio forumą – „Lietuvos ekonomikos 
konferencija 2014“. 

2014 metų kovo 26 d. Vilniaus 3 Verslo 
Vadovų klube LŠTA prezidentas V. 

2014 m. sausio 24 d. 



218

ASOCIACIJOS VEIKLA

Stasiūnas skaitė pranešimą tema „Lietuvos 
šilumos ūkio būklė: nuo iškastinio kuro prie 
atsinaujinančių resursų“.

2014 metų kovo 27 d. Lietuvos 
energetikos institute vyko AB „Kauno 
energija“ organizuota vieša diskusija 
„Nacionaliniai šilumos ūkio sektoriaus 
ypatumai, vertinant praktinį patyrimą 
bei prognozes“. Jojevvaldžios institucijų, 
mokslo įstaigų atstovai bei energetikos 
specialistai – praktikai dalijosi savo patirtimi 
ir įžvalgomis apie Lietuvos ir atskirai Kauno 
šilumos ūkio problemas, apie galiojančią 
šilumos supirkimo iš nepriklausomų 
šilumos gamintojų (NŠG) tvarką bei teikė 
siūlymus, ką galima būtų padaryti, kad 
šilumos kaina vartotojams mažėtų dar 
labiau.

2014 metų balandžio 10 d. LŠTA 
dalyvavo statybos ir interjero parodoje 
„Supernamai“. Parodos metu asociacijos 

pristatoma tema buvo „Centralizuotas 
šilumos tiekimas – moderniausias 
šildymosi būdas“ arba „Kaip senuose 
namuose centralizuotą šilumos tiekimą 
paversti moderniu?“. Lankytojams 
buvo teikiama informacija apie senų 
daugiabučių vidaus šildymo ir karšto 
vandens sistemų trūkumus. Taip pat buvo 
pristatomi ekonomiški sprendimai sistemų 
subalansavimui, butuose įrengus kiekvieno 
šildymo prietaiso individualų reguliavimą 
ir apskaitą dalikliais, bei įrengus 
antimagnetinius karšto vandens skaitiklius 
su nuotolinio vienalaikio duomenų 
nuskaitymo galimybe. Susidomėjimo 
sulaukė eksponuojamas ketaus radiatorius 
su sumontuotu termostatiniu ventiliu, 
šilumos apskaitos dalikliu ir atbulinio srauto 
ribotuvu. 

Kvalifikuotas konsultacija teikė energetikos 
įmonių specialistai bei asociacijos 
ekspertai. Parodai buvo paruošta dalomoji 

2014 m. balandžio 10 d. 
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medžiaga bei vaizdo medžiaga apie 
šilumos ūkio padėtį, įmonių įgyvendinamus 
šilumos gamybos šaltinių ir šilumos tiekimo 
tinklų modernizavimo projektus, bei 
centralizuoto šilumos tiekimo privalumus. 
Parodos metu VGTU Pastatų energetikos 
katedra kvietė dalyvauti jaunųjų 
mokslininkų konferencijos ciklo „Mokslas – 
Lietuvos ateitis“ teminėje konferencijoje 
„Pastatų inžinerinės sistemos“. Šiame 
renginyje LŠTA prezidentas V. Stasiūnas 
skaitė pranešimą „Centralizuotas šilumos 
tiekimas – moderniausiais šildymosi būdas“.

2014 metų balandžio 25 d. vyko Lietuvos 
šilumos tiekėjų asociacijos visuotinis 
ataskaitinis asociacijos narių susirinkimas. 
LŠTA tarybos pirmininkas A. Janukonis 
apžvelgė esamą ir prognozuojamą 
šilumos ūkio būklę, išvardino aktualiausius 
šilumos ūkio sektoriaus klausimus. LŠTA 
prezidentas V. Stasiūnas pristatė ataskaitą 
apie asociacijos 2013 metų veiklą ir 2014 
metų veiklos programą. 

Tą pačią dieną paminėta jau 11–oji 
profesinė Lietuvos energetikų diena. 
Kaip ir kiekvienais metais, renginyje buvo 
pagerbti ir apdovanoti iškiliausi šilumos 

tiekimo įmonių darbuotojai ir nusipelnę 
energetikai, išsiskiriantys savo iniciatyva, 
kūrybiškumu, sugebėjimu efektyviai 
dirbti, sąžiningumu ir pasišventimu savo 
profesijai. 

2014 metų balandžio 28 d. Briuselyje 
(Belgija) vyko „Euroheat & Power“ 
kasmetinė konferencija „60 metų istorijos 
apie  šilumą ir vėsinimą“ (60 years of Hot 
and Cool stories). Konferencijos metu buvo 
paminėta šios tarptautinės centralizuoto 
šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir 
kombinuotos šilumos bei elektros 
energijos gamybos asociacijos veiklos 60 
metų jubiliejus. Lietuvai konferencijoje 
atstovavo 5 žmonių delegacija: Pasaulio 

2014 m. balandžio 25 d. 

2014 m. balandžio 28 d. 
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energetikos tarybos Lietuvos komiteto 
pirmininkas R. Juozaitis, Lietuvos energijos 
gamintojų asociacijos prezidentas A. 
Zaremba, AB Vilniaus šilumos tinklai 
generalinis direktorius Arūnas Keserauskas, 
LŠTA atstovai V. Stasiūnas ir M. Paulauskas. 

2014 metų gegužės 12 d. vyko Europos 
biomasės asociacijos (AEBIOM) 
konferencija „European Bioenergy 
Conference“. Renginio metu LŠTA 
prezidentas V. Stasiūnas skaitė pranešimą 
„Kaip ES gali sumažinti Rusijos dujų 
importą – pavyzdys Lietuvoje“. 

2014 metų rugpjūčio 28 d. Helsinkyje 
(Suomija) vyko tarptautinė konferencija 
„Centralizuoto šilumos tiekimo dienos“, 
skirta Suomijos šilumos tiekėjų asociacijos 
50 metų jubiliejui paminėti. Kartu vyko ir 
asociacijos „Euroheat & Power“ direktorių 
tarybos susirinkimas, kuriame dalyvavo ir 
pranešimą „Dabartinė Lietuvos šilumos 
ūkio sektoriaus padėtis“ skaitė LŠTA 
prezidentas V. Stasiūnas.

2014 metų spalio 30 d. UAB 
„Nepriklausomos energijos paslaugos“ 
kartu su Lietuvos energetikos institutu 
organizavo verslo ir mokslo forumą, 
kurio pagrindinė tema – „Inovacijų ir 
mokslinių tyrimų bei eksperimentinės 
plėtros rezultatų diegimas – NEP 
proveržio garantas“. Pasirinkta forumo 
tema – neatsitiktinė. Būtent, šiame ūkio 
sektoriuje, padedant ES finansavimui, 
vyksta intensyvus modernizacijos procesas, 
yra atnaujinama ir plečiama inžinerinių 
tinklų požeminė infrastruktūra. Tam savo 
pranešime daug dėmesio skyrė LŠTA 
prezidentas V. Stasiūnas, paminėdamas, 
kad svarų indėlį renovuojant šilumos tinklus 
įneša ir UAB „Nepriklausomos energijos 
paslaugos“, kaip pramoniniu būdu 
izoliuotų vamzdžių sistemų gamintojas ir 
montuotojas. 

2014 metų lapkričio 4 d. Lietuvos 
biomasės energetikos asociacija 
LITBIOMA pristatė tarptautinę biomasės 
energetikos konferenciją „Tarptautinė 
biomasės energetikos konferencija 
2014. Technologijos. Tendencijos. 
Sprendimai“.  Konferencijoje dalyvavo 
Lietuvos bei užsienio šalių biomasės 
energetikos ekspertai bei mokslo atstovai, 
tarp jų ir LŠTA prezidentas V. Stasiūnas, 
kuris perskaitė pranešimą „Biokuro 
panaudojimas Lietuvos šilumos ūkyje – 
nauda ir ateitis”.
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2015 metų sausio 12 d. LŠTA savo 
būstinėje surengė energetikos ekspertų 
pasitarimą 2015 metų šilumos ūkio 
sektoriaus uždaviniams aptarti. Jame 
pranešimus skaitė LŠTA prezidentas V. 
Stasiūnas, Lietuvos energijos konsultantų 
asociacijos prezidentas dr. V. Lukoševičius, 
AB „Kauno energija“ Gamybos 
departamento direktorius V. Šleivys, 
UAB „Marivas“ atstovas A. Sanikovas, LR 
Energetikos ministerijos šilumos ūkio ir 
energijos efektyvumo skyriaus patarėjas 
M. Stonkus, VGTU Pastatų energetikos 
katedros vedėjas prof., habil. dr. V. 
Martinaitis.

2015 metų sausio 23 d. LR Seime vyko 
konferencija „Šilumos ir energetikos 
ūkio pertvarka“. Konferencijos tikslas – 
aptarti Vilniaus ir Kauno miestų šilumos 
ūkio pertvarkos projektus, numatytus 
Vyriausybės patvirtintoje Nacionalinėje 
šilumos ūkio plėtros programoje. 

Renginio organizatorių teigimu, iki 
2016 metų bus modernizuotos šių 
miestų šilumos gamybos jėgainės ir šių 
projektų įgyvendinimas leis sumažinti 
šilumos kainas didmiesčių gyventojams 
ir įmonėms, užtikrins skaidrią, darnią ir 
socialiai atsakingą energetikos ūkio plėtrą. 
Pranešimą „Planai šilumos ūkiui ir realybė“ 
skaitė LŠTA prezidentas V. Stasiūnas. 

2014 m. spalio 30 d. 

2015 m. sausio 12 d. 
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2015 metų sausio 29–30 d. Kauno 
technologijos universitetas ir Lietuvos 
energetikos institutas kartu su Lietuvos 
šiluminės technikos inžinierių bei 
Branduolinės energetikos asociacijomis 
organizavo kasmetinę respublikinę 
konferenciją „Šilumos energetika ir 
technologijos – 2015“. Joje pranešimą 
„Centralizuoto šilumos ūkio sektoriaus 
esama padėtis ir perspektyvos“ skaitė LŠTA 
prezidentas V. Stasiūnas. 

2015 metų sausio 30 d. įvyko LŠTA 
metinis asociacijos narių vadovų 
susitikimas 2014 metų nuveiktiems ir 
2015 metų numatomiems darbams 
aptarti. Susitikime dalyvavo LR Seimo 

narys R. Sargūnas, Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos pirmininkė 
I. Žilienė ir pirmininkės pavaduotojas D. 
Biekša, Lietuvos šilumos tiekimo įmonių 
vadovai, mokslo ir mokymo įstaigų, 
giminingų asociacijų bei kitų institucijų ir 
organizacijų atstovai. Pranešimus skaitė 
LŠTA prezidentas V. Stasiūnas, AB „Kauno 
energija“ valdybos narys dr. V. Lukoševičius, 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos pirmininkės pavaduotojas D. 
Biekša. 

2015 metų kovo 6 d. įvyko LŠTA šilumos 
tiekimo įmonių vadovų susitikimas su LR 
energetikos viceministru V. Macevičiumi. 
Susitikimo metus įmonių vadovai 
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išsakė šilumos ūkio sektoriuje kylančias 
problemas bei pateikė klausimus LR 
energetikos viceministrui  V. Macevičiui. 
Pranešimą skaitė LŠTA prezidentas V. 
Stasiūnas.

2015 metų balandžio 16 d. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmuose buvo paminėta profesinė šventė – 
Lietuvos energetikų diena. Į šventinį 
renginį susirinkusius svečius pasveikino LR 
Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas 

V. Gedvilas, LR Seimo narys R. Paliukas, 
Lietuvos savivaldybių asociacijos 
direktorė R. Žakaitienė. Šventėje taip pat 
dalyvavo LR Seimo nariai L. Balsys, A. 
Skardžius, Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nariai D. Biekša, Ž. 
Klimka, V. Sankauskaitė, V. Vaitkus, LR 
Energetikos ministerijos Šilumos ūkio ir 
energijos efektyvumo skyriaus vedėja V. 
Dzermeikienė, Valstybinės energetikos 
inspekcijos viršininkas R. Žoramskis, 
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 
tarnybos departamento direktorius A. 
Romeika, energetikos veteranai, mokslo 
ir mokymo įstaigų atstovai, Lietuvos 
energetikos ekspertai, kitų giminingų 
energetikos asociacijų ir įmonių vadovai 
bei atstovai.  

2015 metų balandžio 27–28 d. Taline 
(Estija) vyko tarptautinė centralizuoto 
šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo 
ir kombinuotos šilumos bei elektros 
energijos gamybos asociacijos „Euroheat 

2015 m. balandžio 27 d. 

2015 m. balandžio 16 d. 
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& Power“ kartu su Estijos elektros ir šilumos 
asociacija organizuotas 37–asis kongresas. 
Lietuvai šiame renginyje atstovavo Pasaulio 
energetikos tarybos Lietuvos komiteto 
pirmininkas R. Juozaitis, Lietuvos energijos 
gamintojų asociacijos prezidentas A. 
Zaremba, AB „Kauno energija“ valdybos 
pirmininkas dr. V. Lukoševičius, UAB 
„Vilniaus energija“ valdybos pirmininkas 
J. Sacreste, UAB „Vilniaus energija“ 
prezidentas L. Samuolis, UAB „Vilniaus 
energija“ komercijos dirkektorius R. 
Germanas, UAB „Litesko” eksploatacijos 
direktorius T. Janušauskas, UAB „Vilniaus 
energija“ inžinierių – analitikų grupės 
vadovas R. Savickas, UAB „Nepriklausomos 
energijos paslaugos“ verslo vystymo 
inžinierius T. Milius, LŠTA prezidentas V. 
Stasiūnas ir LŠTA technologijų ekspertė – 
konsultantė R. Gurklienė. Taip pat renginyje 
dalyvavo Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos Šilumos skyriaus 
vedėja V. Skinderytė, kiti pramonės įmonių 
atstovai.  

2015 metų gegužės 4 d. įvyko LŠTA 
atstovų darbinis susitikimas su Europos 
Parlamento nariu V. Mazuroniu dėl ES 
direktyvos projekto „Dėl tam tikrų teršalų, 
išmetamų į orą iš vidutinio dydžio (1-50 
MW) kurą deginančių įrenginių, kiekio 
apribojimo“.

2015 metų birželio 12–14 d. Šventojoje 
įvyko jubiliejinės XX–osios Lietuvos 
pramonės įmonių šeimų sporto žaidynės. 
Žaidynėse jėgas išbandyti susirinko 
energetikos bei chemijos pramonės 
įmonių, kurių profesinės sąjungos yra 
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų 
federacijos narės, bei federacijos pakviestų 
profesinių sąjungų nariai ir jų šeimos.
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2015 metų birželio 22 d. Nordborgo 
mieste (Danija), kompanijos „Danfoss“ 
centrinėje būstinėje vyko Tarptautinės 
centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto 
vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei 
elektros energijos gamybos asociacijos 
„Euroheat & Power“ direktorių tarybos 
susirinkimas. Susirinkimo metu buvo 
trumpai pristatytos CŠT aktualijos kai 
kuriose Europos šalyse. Pavyzdžiui, 
Austrijoje tęsiamos diskusijos su 
asocijuotomis struktūromis dėl bendros 
pozicijos pateiktai Teršalų emisijų 
prekybos schemos apžvalgai, taip pat 
tęsiasi ES Energijos Efektyvumo direktyvos 
įgyvenimo procesas. Prancūzijoje tęsiasi 
diskusijos dėl Energetikos įstatymo. 
Čekijoje ruošiami poįstatyminiai teisės 
aktai, įgyvendinantys ES Energijos 
Efektyvumo direktyvą. Vokietijoje 
rengiama studija dėl aprūpinimo 
centralizuotai tiekiama šiluma 70 
šalies miestų, siekiant 70 proc. esamo 

šilumos poreikio patenkinti iš CŠT 
sistemų. Didžiosios Britanijos atstovas T. 
Rotheray iš Decentralizuotai tiekiamos 
energijos asociacijos (angl. Association 
for Decentralised Energy) pristatė įkurtą 
„Patikimos šilumos vartotojų apsaugos” 
iniciatyvą. Jungtinės Karalystės vyriausybė 
turi ambicijų iki 2030 metų pasiekti, 
kad 14 proc. šilumos būtų pateikta 
centralizuotai.

2015 metų rugsėjo 29 d. Danijos karalystės 
ambasada Lietuvoje, Danijos šilumos 
tinklų taryba kartu su LŠTA organizavo 
nemokamą seminarą – kontaktų mugę 
„Šilumos ūkio aktualijos ir technologinės 
naujovės Lietuvoje ir Danijoje“. Jos metu 
dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos ir 
Danijos šilumos ūkiais, naujovėmis šioje 
srityje ir taikomomis technologijomis. LŠTA 
prezidentas V. Stasiūnas skaitė pranešimą 
„Lietuvos šilumos ūkio sektorius: dabartinė 
situacija ir ateities planai“.

2015 m. rugsėjo 29 d. 
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2015 metų spalio 1 d. vyko tarptautinė 
biokuro konferencija „Biokuro plėtros 
iššūkiai šilumos sektoriuje“. LŠTA 
prezidentas Vytautas Stasiūnas skaitė 
pranešimą „Biokuro panaudojimo plėtros 
perspektyvos energijos gamintojų akimis“. 

2015 metų lapkričio 10 d. vyko investicinis 
verslo forumas Kijeve (Ukraina) energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančios energijos 
klausimais. Šiame forume iš Lietuvos 
dalyvavo LR aplinkos viceministrė D. 
Matonienė, Būsto energijos taupymo 
agentūros direktorius V. Serbenta, LŠTA 
tarybos pirmininkas R. Germanas, LŠTA 
prezidentas V. Stasiūnas, Ukrainoje 
gyvenantys ir dirbantys Lietuvos atstovai. 
LŠTA tarybos pirmininkas R. Germanas 
skaitė pranešimą „Centralizuotas šilumos 
tiekimas tapo „žaliasnis“. Biokuro 
naudojimo privalumai“. LŠTA prezidentas 
V. Stasiūnas taip pat skaitė pranešimą 
„Lietuvos šilumos ir elektros energijos 
modernizavimo apžvalga. Rezultatai ir 
perspektyvos“.

2015 metų lapkričio 26 d. įvyko Europos 
pažangios energetikos efektyvumo 
paslaugų federacijos EFIEES tarybos ir 
narių susitikimas Paryžiuje (Prancūzija). Tuo 
pačiu buvo pažymėta šios organizacijos 

2015 m. spalio 1 d. 

2015 m. lapkričio 9 d. 
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10 metų sukaktis. LŠTA yra EFIEES narė 
nuo 2007 metų gegužės 11 d. Vykusio 
susitikimo metu buvo aptarti probleminiai 
teisės aktų klausimai: ES šilumos ir 
vėsinimo strategija, ES energetikos 
direktyvos (apžvelgtos esančios ir 
planuojamos viešos konsultacijos, 
Europos Parlamento ataskaita), pristatytos 
federacijos veiklos gairės 2016 metams. 
Taip pat LŠTA parengė ir pateikė 
atsakymus į klausimyną dėl ES energijos 
efektyvumo direktyvos įgyvendinimo. 
EFIEES tarybos ir narių susitikime dalyvavo 
LŠTA prezidentas V. Stasiūnas.

2015 metų gruodžio 17 d. Pasaulio 
energetikos tarybos Lietuvos komitetas 
paminėjo reikšmingą įvykį – elektros 
jungčių „LitPol Link“ ir „NordBalt“ 
įjungimą. Tikriausiai pirmą kartą istorijoje 
pavyko sukviesti 8 ministrus, įvairiu 

metu kuravusius šiuos projektus. Buvo 
prisimintas nelengvas ir ilgas, beveik 24 
metus trukęs kelias iki šios dienos įvykio. 
Susitikimas buvo suorganizuotas LŠTA 
būstinėje. 

2016 metų sausio 11 d. LŠTA savo 
būstinėje surengė energetikos ekspertų 
pasitarimą 2016 metų šilumos ūkio 
sektoriaus uždaviniams aptarti. 
Pranešimus skaitė LŠTA prezidentas 
V. Stasiūnas, LŠTA tarybos pirmininkas 
R. Germanas, Lietuvos energijos 
konsultantų asociacijos prezidentas 
dr. V. Lukoševičius, Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos pirmininkė 
I. Žilienė, LR Energetikos ministerijos 
šilumos ūkio ir energijos efektyvumo 
skyriaus patarėjas M. Stonkus, UAB 
„Ekotermija“ direktoriaus pavaduotojas 
D. Jasas. 

2015 m. lapkričio 26 d. 

2015 m. gruodžio 17 d. 
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2016 metų sausio 29 d. LŠTA vyko metinis 
asociacijos narių vadovų susitikimas 
2015 metų nuveiktiems ir 2016 metų 
numatomiems darbams aptarti. Susitikime 
dalyvavo LR Seimo narys R. Sargūnas, 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos pirmininkė I. Žilienė,  Lietuvos 
šilumos tiekimo įmonių vadovai, mokslo ir 
mokymo įstaigų, giminingų asociacijų bei 
kitų institucijų ir organizacijų atstovai.

2016 metų kovo 16 d. įvyko LŠTA ir 
Valstybinės energetikos inspekcijos 
atstovų susitikimas. Susitikimo metu 
buvo aptartas klausimas dėl daugiabučių 
namų vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūros bei Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos 2015 
metų spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-578 
„Dėl santykinių šilumos pastatui šildyti, 
karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens 
temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių 

apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 
nuostatų praktinio taikymo. Susitikimo 
metu pranešimą skaitė LŠTA prezidentas V. 
Stasiūnas.

2016 metų balandžio 15 d. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmuose įvyko LŠTA visuotinis ataskaitinis 
asociacijos narių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo asociacijos įmonių vadovai bei 
vadovų įgalioti įmonių atstovai. Asociacijos 
prezidentas V. Stasiūnas apžvelgė esamą 
ir prognozuojamą šilumos ūkio būklę, 
išvardino aktualiausius šilumos ūkio 
sektoriaus klausimus, pristatė ataskaitą 
apie asociacijos 2015 metų veiklą ir 2016 
metų veiklos programą. Tą pačią dieną 
jau antrus metus iš eilės Valdovų rūmuose 
buvo paminėta Lietuvos energetikų diena. 
Renginyje dalyvavo LR Seimo Energetikos 
komisijos pirmininkas R. Sargūnas, kiti 
Seimo nariai: B. Vėsaitė, A. Skardžius, 

2016 m. balandžio 15 d. 
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R. Paliukas, LR ministro pirmininko patarėja 
aplinkos apsaugai J. Juozaitienė, LR 
ministro pirmininko patarėjas energetikai 
T. Garasimavičius, Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos pirmininkė 
I. Žilienė, šios komisijos nariai D. Biekša, 
Ž. Klimka, V. Vaitkus, LR Energetikos 
ministerijos viceministras R. Baliukovas, 
LR Energetikos ministerijos Šilumos ūkio 
ir energijos efektyvumo skyriaus vedėja 
D. Kapačinskaitė, Valstybinės energetikos 
inspekcijos viršininkas J. Dumbrava, 
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė 
Roma Žakaitienė. 

2016 metų balandžio 19–21 d. Frankfurte 
(Vokietija) vyko kasmetinis „Euroheat & 
Power“ rengiamas Europos šilumininkų 
renginys „22-oji tarptautinė prekybos 
mugė ir „Euroheat & Power“ šildymo, 
vėsinimo ir kogeneracijos kongresas (22nd 
International Tradeshow and Congress for 
Heating, Cooling and CHP) “. Renginius 
kartu organizavo Vokietijos šilumos ir 
elektros asociacija AGFW ir tarptautinė 
centralizuotai tiekiamos šilumos, vėsinimo 
ir kogeneracijos asociacija „Euroheat 
& Power“. Lietuvai šiame renginyje 
atstovavo LŠTA tarybos pirmininkas R. 
Germanas,  Pasaulio energetikos tarybos 
Lietuvos komiteto pirmininkas R. Juozaitis, 
Lietuvos energijos gamintojų asociacijos 
prezidentas A. Zaremba,  UAB „Vilniaus 

energija“ inžinierių – analitikų grupės 
vadovas R. Savickas, LŠTA prezidentas V. 
Stasiūnas ir LŠTA marketingo ekspertas – 
konsultantas M. Paulauskas.

2016 metų gegužės 17 d. vyko tarptautinis 
seminaras „Inovatyvių finansinių modelių 
taikymas įgyvendinant energijos 
vartojimo efektyvumo priemones 
savivaldybių viešuosiuose pastatuose“. 
Renginį organizavo Lietuvos savivaldybių 
asociacija kartu su Europos vietos ir 
regionų valdžių taryba (angl. CEMR) bei 
Vilniaus miesto savivaldybe. Lietuvos 
savivaldybių asociacija nuo 2001 metų 
yra CEMR narė ir įgyvendino projektą 
„Citynvest“, skirtą pristatyti savivaldybėms 
inovatyvius finansinius modelius, taikomus 
kitose šalyse įgyvendinant energinio 
efektyvumo priemones pastatuose. 
Pagrindinis dėmesys renginio metu 
skirtas savivaldybėms priklausančių 
pastatų renovacijos aktualijoms aptarti 
bei susipažinti su skirtingų šalių gerąja 
patirtimi. 

2016 metų gegužės 23 d. LR Seime buvo 
surengta konferencija „Šilumos ūkio plėtros 
programa – kur esame ir kur einame?“ Ši 
konferencija buvo tęstinė 2015 metais 
rugsėjo 28 d. įvykusios konferencijos dalis. 
Renginio organizatorius – Seimo narys K. 
Daukšys. 

2016 m. balandžio 19 d. 
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2016 metų gegužės 23 d. vyko vieša 
mokslo bendruomenės diskusija apie 
Nacionalinės energetikos strategijos 
gaires. Lietuvos energetikos instituto 
atstovai pristatė Nacionalinės energetikos 
strategijos gaires. 

2016 metų liepos 21 d. LR Energetikos 
ministerijoje buvo pristatomi LŠTA 
užsakymu atliktų studijų apie šilumos 
tiekimo patikimumo (saugumo) vertinimo 
kriterijus, teisinio reglamentavimo ir 
atsakomybių paskirstymo parengimą (II 
etapas) ir šilumos gamybos bei šilumos 
perdavimo veiklų atskyrimo įtaką šilumos 
kainai ir tiekimo patikimumui rezultatai. 
Rezultatus pristatė UAB „Ekotermija“ 
atstovai dr. V. Lukoševičius ir Š. Prieskienis. 
Susitikime dalyvavo LR energetikos 
viceministras V. Macevičius, Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
pirmininkė I. Žilienė, Valstybinės 
energetikos inspekcijos viršininkas J. 

Dumbrava, taip pat kiti atstovai iš LR 
Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos,  LŠTA. 

2016 metų rugsėjo 9 d. paminėta svarbi 
Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos 
komiteto sukaktis – 80 metų, kai 1936 
metais buvo įkurtas Lietuvos energijos 
komitetas ir 3-čiojoje Vašingtono 
konferencijoje Lietuva priimta į Pasaulio 
energetikos tarybą. LŠTA prisidėjo prie šio 
renginio suorganizavimo. 

2016 metų spalio 10 d. Briuselyje (Belgija) 
vyko tartptautinės centralizuotai tiekiamos 
šilumos, vėsinimo ir kogeneracijos 
asociacijos „Euroheat & Power“ direktorių 
Tarybos susitikimas, EHP Platformos DHC+ 
Stebėtojų tarybos susitikimas ir rudens 
konferencija „2016 District Energy Days“. 
ES Komisijos pirmininko pavaduotojas M. 
Šefčovičius apibūdino 2016 metus kaip 
„tiekimo metus“ Energetikos Sąjungai. 

2016 m. rugsėjo 9 d. 
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Tų metų vasario mėnesį ES Komisijos 
strategijoje buvo aiškiai paskelbta, jog 
siekiant įgyvendinti Energetikos Sąjungos 
tikslus reikės labai svarbaus indėlio iš 
šildymo ir vėsinimo sektorių apskritai ir 
ypač iš centralizuotai tiekiamos šilumos 
sektoriaus. „Euroheat & Power“ rudens 
konferencijoje suorganizuotas aukšto lygio 
forumas politikos formuotojams, pramonės 
ir paslaugų tiekimo sektorių atstovams, 
čia buvo galima keistis nuomonėmis 
apie tai, kaip centralizuotai tiekiamos 
šilumos tinklais galima pasiekti sklandesnį 
energijos tiekimą tiek europiniu, tiek 
nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Iš Lietuvos 
renginyje dalyvavo LŠTA prezidentas 
V. Stasiūnas, VĮ Energetikos agentūros 
direktorius M. Franckevičius ir Bendrųjų 
reikalų skyriaus vadovas K. Pauša.

2016 metų gruodžio 1 d. Danijos 
ambasada Lietuvoje, Šiaurės ministrų 

tarybos biuras Lietuvoje, LŠTA, ISM 
vadybos ir ekonomikos universitetas 
ir Kauno technologijos universitetas 
organizavo tarptautinę energetikos 
konferenciją „Energijos efektyvumo kryptys 
šiaurės šalyse ir Lietuvoje“. Konferencijos 
metu Šiaurės šalių ir Lietuvos institucijų 
atstovai bei energetikos ekspertai pristatė 
energijos efektyvumo pavyzdžius ir 
situaciją Šiaurės šalyse bei Lietuvoje. 

2016 m. spalio 10 d. 

2016 m. gruodžio 1 d. 
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2016 metų gruodžio 19 d. Energetikų 
salėje pristatytas naujasis enciklopedinio 
leidinio „Lietuvos energetika“ VI tomas.

2017 metų sausio 27 d. įvyko metinis 
asociacijos narių susitikimas 2016 metų 
nuveiktiems ir 2017 metų numatomiems 
darbams aptarti. Susitikime dalyvavo LR 
Seimo Energetikos komisijos pirmininko 
pavaduotojas A. Skardžius, Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
narys D. Jasas, Valstybinės energetikos 
inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 
Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas 
E. Kervys, Lietuvos šilumos tiekimo įmonių 
vadovai, mokslo ir mokymo įstaigų, 
giminingų asociacijų bei kitų institucijų ir 
organizacijų atstovai.

2017 metų vasario 24 d. Anykščiuose įvyko 
šilumos tiekimo įmonių vadovų susitikimas, 
kurio metu buvo aptartos šilumos ūkio 
veiklos kryptys. 

2017 metų balandžio 7 d. LR Seimo 
Energetikos komisija organizavo 
konferenciją „Konkurencija šilumos 
gamybos sektoriuje – rezultatai ir 
perspektyvos“. Konferencijos tikslas – 
išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis vyksta 
konkurencija šilumos gamybos sektoriuje 
ir kas iš tiesų garantuoja mažiausią šilumos 
kainą vartotojams. 

2016 m. gruodžio 19 d. 
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2017 metų balandžio 18 d. Lietuvos 
nacionalinė energetikos asociacija kartu 
su LŠTA organizavo Energetikų dienos 
šventės minėjimą Rietave, kurios metu 
įžiebtas 125 elektros lempučių Energijos 
medis. Taip simboliškai pažymėtas 
pirmosios elektros lemputės Lietuvoje 
įžiebimas, kuris įvyko prieš 125 metus, 
balandžio 17 d., Rietavo bažnyčioje, 
švenčiant Šv. Velykas.

2017 metų balandžio 21 d. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmuose buvo paminėta profesinė 
šventė – Lietuvos energetikų diena. 
Valdovų rūmuose Lietuvos Energetikų 
diena paminėta jau trečius metus iš eilės. 
Renginyje dalyvavo Lietuvos valstybės 
institucijų atstovai: LR Seimo nariai A. 
Skardžius, R. Martinėlis, B. Matelis, G. 
Vasiliauskas, LR Ministro Pirmininko 
patarėjas energetikai ir aplinkos apsaugai 
T. Garasimavičius, LR energetikos 
viceministras V. Macevičius. Į šventę 
susirinko Lietuvos šilumos tiekimo 
įmonių vadovai ir darbuotojai iš beveik 
visų šalies savivaldybių šilumos tiekimo 
įmonių, taip pat energetikos veteranai, 
valstybinių institucijų ir organizacijų, 
mokslo ir mokymo įstaigų atstovai, Lietuvos 
energetikos ekspertai, kitų giminingų 
energetikos asociacijų ir įmonių vadovai 
bei atstovai.   

2017 m. balandžio 7 d. 

2017 m. balandžio 18 d.
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2017 metų balandžio 21 d. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmuose įvyko Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacijos visuotinis ataskaitinis 
asociacijos narių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo asociacijos įmonių vadovai bei 
vadovų įgalioti įmonių atstovai. 
Asociacijos prezidentas V. Stasiūnas 
apžvelgė esamą ir prognozuojamą šilumos 
ūkio būklę, išvardino aktualiausius 

šilumos ūkio sektoriaus klausimus, pristatė 
ataskaitą apie asociacijos 2016 metų veiklą 
ir 2017 metų veiklos programą.

2017 metų balandžio 26 d. advokatų 
kontora „Primus“ Vilniuje organizavo 
kasmetinį Tradicinės ir atsinaujinančios 
energetikos forumą. LŠTA prezidentas 
V. Stasiūnas forume skaitė pranešimą.

2017 m. balandžio 21 d.

2017 m. balandžio 21 d. 2017 m. balandžio 26 d.
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2017 metų gegužės 14 – 17 d. LŠTA 
delegacija kaip ir kasmet dalyvavo 
„Euroheat & Power“ 38-ame Europos 
šilumininkų kongrese „Experience 
Tomorrow Today“ Glazge (Škotijoje, 
JK). Kongrese pranešimą „Lietuvos 
centralizuoto šildymo sektoriaus sėkmė: 
nuo importuojamo iškastinio kuro iki 
vietos biomasės“ skaitė LŠTA tarybos 
pirmininkas R. Germanas. Iš Lietuvos šiame 
renginyje taip pat dalyvavo AB „Vilniaus 
šilumos tinklai“ generalinis direktorius 
M. Burokas, Pasaulio energetikos tarybos 

Lietuvos komiteto pirmininkas R. Juozaitis, 
Lietuvos energijos gamintojų asociacijos 
prezidentas A. Zaremba, UAB „Terma“ 
direktorius V. Šuksteris, LŠTA prezidentas 
V. Stasiūnas ir LŠTA technologijų ekspertė – 
konsultantė R. Gurklienė.  Taip pat 
renginyje dalyvavo Vilniaus miesto 
vicemeras V. Benkunskas, Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos dirketoriaus 
pavaduotojas A. Darulis, Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos atstovai 
P. Gudžinskaitė ir M. Taparauskas. 

2017 metų birželio 12 d. AB „Kauno 
energija“ įvyko renginys „Posūkis 
centralizuoto šilumos tiekimo istorijos 
pažinime: nauja centralizuoto šilumos 
tiekimo pradžios Lietuvoje data“. Iki šių 
dienų centralizuoto šilumos tiekimo 
Lietuvoje pradžia buvo laikoma 1947 metų 
birželio 7 d., kai iš Petrašiūnų elektrinės 

į Petrašiūnų popieriaus fabriką nutiestu 
garotiekiu buvo pradėtas tiekti garas. 
Tačiau VGTU pastatų energetikos katedros 
prof. dr. E. S. Juodis LŠTA užsakymu savo 
tyrimais atskleidė, kad centralizuoto 
šilumos tiekimo Lietuvoje pradžios data 
turi būti laikoma 1939 metų birželio 12 d., 
kai Vytauto Didžiojo universiteto klinikų 

2017 m. gegužės 18 d.
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Statybos komisijos posėdyje LR Energijos 
komiteto atstovas inž. Pr. Drąsutis pranešė, 
kad naujai pastatytos klinikų katilinės katilai 
išbandyti bandomuoju apkrovimu. Pasak 
prof. E. S. Juodžio, šią datą galima laikyti 
absoliučiai saugaus priešgaisriniu požiūriu 
ir, kaip vėliau išaiškėjo, tinkamiausio 
šilumos gamybai iš menkaverčio kuro, 
centralizuoto šilumos tiekimo Lietuvoje 
veiklos pradžia. 

Paminint šią datą, AB „Kauno energija“ 
kartu su Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninės Kauno klinikų 
administracija į renginį sukvietė LŠTA 
tarybos narius bei vadovus, Kauno 
technologijos universiteto bei Lietuvos 
energetikos instituto atstovus. Renginio 
svečiai apsilankė klinikų katilinėje, kur nuo 
pat katilinės pastatymo 1939 metais vis dar 
stovi katilas „Gebruder Wagner“ bei kiti 
to laikmečio katilinės bei šilumos tiekimo 
įrenginiai.

2017 metų rugsėjo 5 d. Seimo Energetikos 
komisijos pirmininkas V. Poderys sukvietė 
institucijų ir įmonių atstovus dalyvauti 
susitikime – diskusijoje ir pristatyti savo 
organizacijų poziciją tema „Centralizuotai 
tiekiamos šilumos neefektyvus vartojimas 
daugiabučiuose pastatuose ir vėlavimas 
įgyvendinti Direktyvos 2012/27/ES  
nuostatas“. Pagrindiniai klausimai: 

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninei

Kauno klinikoms
Centralizuoto šilumos tiekimo

Lietuvoje pradininkui

1939 m. birželio 12 d. – 2017 m. birželio 12 d.
Vilnius

2017 m. birželio 12 d.
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• elevatorinių šilumos punktų keitimas į 
automatinius;
• vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 
subalansavimas;
• individuali šilumos reguliavimo teisė 
vartotojui;
• sąskaitų už šildymą išrašymo galimybė 
faktiškai kiekvieno vartotojo suvartotam 
šilumos kiekiui;
• ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų 

paramos skirimas vidaus šildymo ir karšto 
vandens sistemų modernizavimui.

2017 metų spalio 24 d. organizacija 
„Euroheat & Power“ kartu su „Marafeq 
Qatar“ Kataro sostinėje Dohoje organizavo 
tarptautinę šilumos ir šildymo konferenciją. 
Renginyje dalyvavo LŠTA prezidentas V. 
Stasiūnas ir Pasaulio energetikos tarybos 
Lietuvos komiteto pirmininkas 

2017 m.spalio 24 d.

2017 m. rugsėjo 5 d.
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R. Juozaitis. Renginio metu buvo galimybė 
pamatyti didžiausią pasaulyje šiuolaikinę 
centralizuotai tiekiamos vėsumos sistemą. 
Šios technologijos ateityje turėtų būti 
palaipsniui diegiamos ir Lietuvoje. 
Pavyzdžiui, Estijos Tartu mieste jau veikia 
centralizuotos vėsumos tinklai. Tai pirmasis 
toks projektas, įgyvendintas Baltijos ir Rytų 
Europos regione.

2017 metų gruodžio 4 d. LR Seimo 
Energetikos komisija, Danijos ambasada, 
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje 
ir LŠTA Seime organizavo tarptautinę 
energetikos konferenciją „Energijos 

vartojimo efektyvumas ir inovacijos šilumos 
ūkyje. Lietuvos ir Europos patirtis“. Dalinė 
senų Lietuvos daugiabučių renovacija, 
kuomet netermoizoliuojant pastato išorės 
sienų, o tik sutvarkant vidaus inžinerines 
sistemas ir subalansuojant šildymo sistemas, 
turėtų būti skatinama valstybiniu mastu. Tai 
leistų gyventojams pradėti taupyti šilumą 
anksčiau, nelaukiant ilgo kompleksinės 
daugiabučių renovacijos proceso pabaigos. 
Konferencijos tikslas – aptarti energijos 
vartojimo efektyvumo Lietuvos šilumos 
ūkyje klausimus ir suvartojamos šilumos 
sumažinimo būdus, taip pat susipažinti su 
Europos šalių inovacijomis šilumos ūkyje.

2017 m. gruodžio 4 d.
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LIETUVOS ŽMONĖMS – SAVA ŠILUMA

Šilumininkų indėlis į Lietuvos  energetinę 
nepriklausomybę per 20 metų

Leidinį parengė LŠTA administracija
Sapusdino UAB „Baltijos kopija“




