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Lietuvos šilumos
kainas nustato
Maskva.

Vietinio
kuro plėtra –
nepriklausoma
energetika!

NE šilumos
švaistymui –
LAIKAS
daugiabučių
gyvenamųjų
namų renovacijai!



Šilumos ūkis – modernus 
Šilumos tiekimo įmonių ūkis – sparčiai renovuojamas.

Nuostoliai Lietuvos miestų šilumos perdavimo 
tinkluose per pastaruosius 10 metų buvo sumažinti  
vidutiniškai nuo 32 iki 15 procentų. 

Pagal pagrindinius rodiklius Lietuva praktiškai 
pasivijo modernius Skandinavijos šilumos ūkius, kurių 
tinkluose prarandama apie 12 proc. šilumos. 

Sėkmingas šilumos ūkio renovavimas leido radikaliai 
sumažinti kuro sąnaudas šilumos gamyboje ir tiekime. 
Jeigu šilumos ūkis būtų nerenovuotas, šiandien 
šilumos vartotojai turėtų suvartoti kuro už papildomus 
487 mln. litų kasmet (2011 metų kuro kainomis). 

Šilumos ūkio renovacija leidžia 60 m2 ploto senos 
statybos namo butui sutaupyti vidutiniškai 1100 
litų per šildymo sezoną.

Šilumos nuostoliai perdavimo tinkluose  
Lietuvoje ir Skandinavijoje, proc.

Lyginamosios kuro sąnaudos šilumos gamybai 
Lietuvoje ir Skandinavijoje, kg n.e. / MWh

IŠVAdA: Lietuvos šilumos tiekimo sistemų atnaujinimas įgyvendinamas sėkmingai.



Kodėl brangsta šiluma?

Gamtinių dujų su transportavimu  
kainos pokytis, Lt/ t.n.e 

60 kv. metrų buto sąskaita už šildymą – šilumos ir dujų tiekėjų dalis per mėnesį, Lt/mėn./ 60 kv.m but.

Nors šilumos tinklai yra modernus, šiluma Lietuvoje 
kasmet brangsta. Kodėl? 

Priežastis nr. 1
Šilumos kaina Lietuvai nustatoma 
Maskvoje. 

didžiausią įtaką šilumos kainų augimui 
daro nuolat brangstančios gamtinės 
dujos, kurios išlieka pagrindiniu kuru 
šilumos gamyboje.

Šiluma paskutinius 7 metus Lietuvoje brangsta dėl 
gamtinių dujų kainos augimo. 

Šilumininkų dalis didėjo mažiau nei infliacija. Nuo 
2004-ųjų mokėjimai šilumos tiekėjui padidėjo apie  
20 litų butui (23 procentais), o infliacija Lietuvoje 
siekia 33 procentus. 

SPrENdIMAS: dujų keitimas daugiau nei dukart pigesniu vietiniu biokuru.



Žalieji miestai moka mažiausiai

Mažiausiai šiluma kainuoja tuose Lietuvos miestuose, kurie plačiai naudoja biokurą. Vietinis kuras yra daugiau 
nei 2 kartus pigesnis už gamtines dujas. 

Šilumos kaina Kelmėje, ct/kWh
naudojant biokurą

Šilumos kaina Anyksčiuose, ct/kWh
naudojant dujas

Kelmėje iš biokuro pagaminama 85 proc. šilumos 
energijos 

Vidutinė prognozuojama kaina Lietuvos miestuose 
2011-2012 m. šildymo sezono metu ~ 29 ct/kWh.

Biokurą naudojančiuose miestuose 
šilumos kaina – 20 ct/kWh



Biokuro resursai
Lietuvos šilumos ūkyje įdiegtos visos technologijos, 
leidžiančios brangias gamtines dujas pakeisti biokuru. 
Lietuvos miškuose ir pievoje – apstu nenaudojamo ir 
be reikalo pūvančio kuro.

Biokuras – tai šiaudai, medienos, 
komunalinės atliekos ir kt.

Remiantis Lietuvos energetikos instituto mokslininkų 
2011 m. tyrimo išvadomis, Lietuvos potencialas yra per 
1,3 mln. t atsinaujinančių biokuro resursų  kasmet – 
daugiau negu pakankamai Lietuvos poreikiams.

Švedijos patirtis

1 TWh energijos = 1 000 darbo vietų! 

Biokuro nauda Lietuvai

Lietuvos šilumos ūkio sektoriuje pagaminama apie 
10 TWh šilumos energijos. Gamtines dujas pakeitus 
biokuru, būtų sukurta apie 10 tūkst. naujų darbo 
vietų. Tai mokesčių pavidalu papildytų valstybės 
biudžetą 120 mln. litų per metus. 

Papildoma ekonominė nauda

Dėl naujose darbo vietose gaunamų atlyginimų 
išaugęs bendras vartojimas sudarytų 180 mln. litų per 
metus (10 000 darbo vietų, vidutinis darbo užmokestis 
1500 Lt/mėn). 

PVM pavidalu į valstybės biudžetą grįžtų apie 38 mln. 
litų per metus.

Taupymas – 615 milijonų!

Šilumos tiekimo įmonės 2011 už dujas sumokės virš 
1,1 mlrd. litų. Vidutinė šilumos kaina ~ 24 ct/kWh.  
Šilumą gamindami iš biokuro išleistume tik ~ 0,45 
mlrd. litų. Vidutinė šilumos kaina sudarytų 19 ct/kWh.

   dėl kuro kainų skirtumo sutaupytume    
    ~615 mln. litų, kurie liktų Lietuvos  
    žmonėms. 

Siekiant, kad šilumos vartotojai kuo greičiau pajustų 
brangių gamtinių dujų atsisakymo naudą ir būtų 
stabilizuotos šilumos kainos, vietinio kuro diegimui 
būtina valstybinė investicinė programa, į šią sritį 
būtina kreipti ES fondų lėšas. Biokuro plėtra  privalo 
tapti nacionaliniu Lietuvos energetikos prioritetu. 

Lietuvos biokuro potencialas ir poreikis, tūkst. tne



Ko trūksta?
Politinės valios. 

Katilinių pritaikymui biokuro vartojimui reikalingos 
3 mlrd. litų investicijos, kurių neturi nei savivaldybės, 
nei šilumos tiekėjai. Tam būtina kryptinga valstybės 
investicinė politika.

Biokuro rinkos plėtrai ir skatinimui Lietuvoje 2004-
2011 metais vietoje reikalingų 3 mlrd. litų skirta vos 
apie 150 mln. litų investicijų.  

Sustabdytos šilumos tiekimo įmonių paraiškos ES 
paramai, skirtai  biokuro plėtrai, gauti. Nepaisant 
to, kad šilumos tiekimo įmonės yra parengusios 
biokuro taikymo projektus, toliau deginamos 
brangios dujos. 

Kas atsakingas? 

Už biokuro rinkos plėtrą ir skatinimą 
Lietuvoje atsakinga institucija – 
Energetikos ministerija.

Per kiek atsipirks investicijos?

3 milijardai, įskaitant valstybei sukuriamą naudą, 
atsipirktų greičiau kaip per 5 metus.



Atspėkite, kuriais metais fotografuota: 1981 ar 2011? 

Kodėl brangsta šiluma?

Priežastis nr. 2  
Neefektyvus šilumos vartojimas senuose ir kiauruose daugiabučiuose namuose.



Išlaidos – iki 10 kartų didesnės
Paradoksalu: Kauniečiams šilumos kaina vienoda – tačiau mokėjimai už šildymą už tą patį plotą skiriasi iki  
10 kartų (2010 m. gruodis).

Priežastis: pasenęs daugiabučių namų ūkis, kurio renovacija nevykdoma. 

Lt
/m
ėn
.

Mokėjimus už šilumą labiausiai įtakoja NE ŠILUMoS KAINA, BET SUVArToToS 
ENErGIjoS KIEKIS. jei pastatas energetiškai efektyvus (renovuotas), tai net esant 
aukštai šilumos kainai, sąskaita už šildymą bus mažesnė nei nerenovuotame pastate, 
esant žemai šilumos kainai.



Šokiruojantys skaičiai

Ką apie tai mano ES pareigūnai? 

ES klimato kaitos komisarė Connie Hedegaard 
(2011 09) daugiabučių namų renovacijos 
sąstingį Lietuvoje įvertino taip:

„Keista matyti, sudėtinga suprasti“.

„Aiškiai matosi, kad kažkas netvarkoje su 
Lietuvos teisės aktais, reglamentuojančiais 
renovaciją, nes renovacija tiesiog nevyksta“.

Lietuvoje yra beveik 39 tūkst. energetiškai netaupių 
daugiabučių. Iki šiol pilnai renovuota tik apie 200 ir 
dalinai renovuota apie 750 daugiabučių namų. 

Pagal naują LR Vyriausybės programą nuo 2009-ųjų 
turėjo būti renovuota po 2500 namų kasmet, tačiau 
renovuotas vos vienas daugiabutis.

Kur dingo milijardas iš ES?

2009 metais Finansų ministerija, Aplinkos ministerija 
ir Europos investicijų bankas įsteigė JESSICA 
kontroliuojantįjį fondą, kuris daugiabučių atnaujinimui 
skyrė apie 1 mlrd. litų. Šie pinigai iki šiol guli Šveicarijos 
banke, už jų saugojimą moka visi Lietuvos gyventojai.

Kas už renovaciją atsakingas Lietuvoje? 

Už daugiabučių namų renovaciją 
Lietuvoje atsakinga Aplinkos ministerija. 



Kaip problemą sprendžia kaimynai?

1998-2011 metais Lenkijoje renovuota 60 proc. pasenusių daugiabučių namų.

Kaip pasiekta rezultato? 

Imtasi ryžtingų daugiabučių renovavimo veiksmų:

•  pakeisti teisės aktai, reglamentuojantys renovavimo procesus;
•  valstybė nutraukė dotacijas už šilumą;
•  įvestas renovavimo kaupiamasis mokestis.

Lenkų išlaidos už šildymą sumažėjo 8 mlrd. litų per metus!



Tokių daugiabučių namų Lenkijoje – dauguma



Perėjimas prie biokuro ir namų  
renovacija – nauda kiekvienam žmogui!

Šilumos dalis pagaminama iš biokuro Lietuvoje ir Švedijoje, proc.

renovavus daugumą daugiabučių šilumos suvartojimas priartėtų prie Švedijos

Lietuva Švedija



Metiniai mokėjimai už 60 kv. metrų  
buto šildymą Lietuvoje ir Švedijoje

Nauda: dujas pakeitus biokuru ir renovavus daugiabučius, 
kiekviena Lietuvos šeima šilumai kasmet sutaupytų po 2000 litų!



Konferencijos pranešimai:
http://www.lsta.lt/lt/events/listing/      ir    www.pigussildymas.lt

Buklete pateikiamos informacijos šaltiniai:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos energetikos konsultantų 
asociacija, Euroheat & Power.

Buklete panaudotos Flickr (johnZ, dTGPhoto) vartotojų fotografijos



Solidžiausias žurnalas 

Mums rūpi Lietuvos
energetikos nepriklausomumas



Nepriklausoma
energetika – stipri ekonomika

metinė energetikos konferencija

konferencijų centras
(Konstitucijos pr. 20, Vilnius)

2011 m. lapkričio 10 d.  
(ketvirtadienis)

Bilieto kaina 1000 Lt + PVM

                    konferenciją organizuoja                                                                 konferencijos partneris

PAGRINDINĖS TEMOS:

•	 Visagino AE projektas
•	 Suskystintųjų dujų terminalo statybos projektas
•	 ES paramos panaudojimas energetikos sektoriuje
•	 Energetikos politika: galimybės ir pavojai

Detaliau 
www.energetikoskonferencija.lt

    Generalinis rėmėjas                                                                                   Rėmėjai:


