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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 laikotarpį 
„Litesko“ buvo sujungusi dešimt miestų:  Alytų, 
Marijampolę, Kazlų Rūdą, Sargėnus (Kauno m.), Palangą, 
Telšius, Vilkaviškį, Druskininkus, Biržus, Kelmę.
Pagrindinė UAB „Litesko“ veikla – šilumos ir elektros 
energijos gamyba, šilumos energijos paskirstymas, 
pardavimas klientams. 
UAB „Litesko“ priklauso vienai didžiausių Europoje 
energetikos paslaugų kompanijų grupei „Veolia“ ir savo 
veikloje vadovaujasi jos principais bei patirtimi. 

41
„Litesko“ iš viso 
eksploatuojama

katilinė. 

Bendra katilų instaliuota šiluminė galia – 

Bendrovė tiekia šilumą apie 

Bendrovės eksploatuojamų elektros energijos 
gamybos šaltinių įrengta elektros galia 

Šiluma nuo šilumos šaltinių 
iki vartotojų tiekiama

2017  metais į tinklus patiekta apie  

693 tūkst. MWh  
šilumos energijos. 290 km  

ilgio šilumos tinklais. 

834 MW. 

55 tūkst. vartotojų. 

17,9 MW. 

Didžiausia centralizuotos šilumos 
vartotojų grupė yra gyventojai. 
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„Veolia“ grupė yra pasaulinė tvaraus resursų 
valdymo lyderė. Daugiau nei 169 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 tausoja 
resursus. Grupės sprendimai prisideda prie 
tvarios bendruomenių ir pramonės plėtros.



▹  UAB „Litesko“

▹  Konstitucijos pr. 7 LT-09308 Vilnius

▹  Telefonas (8 5) 266 7500

▹  El.paštas info@litesko.lt 

▹  www.litesko.lt   www.veolia.com   

Kontaktai

2017 metais „Veolia“ 96 mln. žmonių tiekė geriamą vandenį,  
rūpinosi 62 mln. gyventojų nuotekų sistemomis, pagamino  
beveik 55 mln. MWh energijos ir 47 mln. tonų atliekų  
pavertė nauja energija.

UAB „Litesko“ yra socialiai atsakinga įmonė, 
įsipareigojusi remti, gerbti žmogaus teisių 
apsaugą ir neprisidėti prie jų pažeidimų. Bendrovė 
gerbia kiekvieną žmogų, jo idėjas, siūlymus, 
teises ir supranta, kad įmonės stiprybė yra 
darbuotojai, jų žinios, patirtis, užsidegimas 
veikti ir eiti į priekį. Didžiausia vertybė – darni 
organizacijos plėtra, aukšta valdymo kultūra. 

UAB „Litesko“ savo veikloje ypatingą dėmesį skiria aplinkos apsau-
gai. 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 su-
naudojamo kuro kiekį tam pačiam energijos kiekiui pagaminti. Be šio 
ekonominio bei aplinkos apsaugos efekto, ekonomaizeriai papildo-
mai į aplinką išmetamuose dūmuose mažina kietųjų dalelių kiekį. 

Bendrovėje įdiegtas visiems darbuotojams skirtas klien-
tų aptarnavimo standartas, kuris yra  nuolatinė darbuo-
tojų elgesio su klientais tobulinimo priemonė. Standartas 
padeda užtikrinti tinkamą klientų priėmimą aptarnavimo 
centruose ir profesionalias konsultacijas telefonu.

UAB „Litesko“ rūpinasi,  
kad aplinka, kurioje 
gyvename ir dirbame,  
būtų kuo švaresnė.
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UAB „LITESKO“ filialas 
„Alytaus energija“



2001 metų rugpjūčio mėn. pasirašyta sutartis 
tarp UAB „Litesko“ ir Alytaus šilumos tinklų 
ir įkurtas filialas „Alytaus energija“.

▹  ALYTAUS ENERGIJA

▹  Klientų aptarnavimo  
padalinio telefonai: 
8-315-77270  •  8-315-71816  •  8-315-71819  

▹  info@alytus.litesko.lt  

▹  www.litesko.lt

Kontaktai

Biokuro kogeneracinė elektrinė 

Nuo pat UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ įkūrimo pradžios įmonė in-
vestavo į šilumos ūkio atnaujinimą. Per 2001–2017 metų laikotarpį UAB „Li-
tesko“ į Alytaus šilumos ūkį investavo apie 47,8 mln. eurų (5,59 mln. eurų 
sudarė ES parama). Investicijos panaudotos šilumos tinklų efektyvumo di-
dinimui, šilumos tinklų nuostolių mažinimui, įmonės procesų optimizavi-
mui, 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 ir garo katilo 
degikliai, įrengti šiuolaikiniai chemiškai valyto vandens ruošimo, elektros ir kuro ūkiai.

Vienas reikšmingiausių įvykių– biokuro kogeneracinės elektrinės statyba. Pastatytas 20,2 MW galios biokuro 
katilas, 4,9 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, 5,4 MW galios turbina su generatoriumi ir biokuro sandėlis.
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Nuo 2012 iki 2016 metų 
biokuro kogeneracinė 
elektrinė pagamino 
754.799 MWh šilumos 
energijos, 152.947 MWh 
elektros energijos. Biokuro 
kogeneracinės elektrinės 
pagamintas šilumos kiekis 
sudarė 64,9 proc. viso 
Alytaus rajoninės katilinės 
pagaminto šilumos kiekio. 

„Alytaus energija“ aptarnauja beveik 
20 tūkst. vartotojų, iš kurių   

98 proc. sudaro 
gyventojai.

20,2 MW

754.799 MWh

152.947 MWh

4,9 MW 5,4  MW biokuro
galios biokuro katilas

šilumos energijos

elektros energijos

galios kondensacinis 
ekonomaizeris

galios turbina su 
generatoriumi

sandėlis



UAB „LITESKO“ filialas  
,,Biržų šiluma“



2003 metais Biržų šilumos ūkį išsinuomojus 
bendrovei „Litesko“ įregistruotas filialas „Biržų 
šiluma“. Pagal su Biržų rajono savivaldybe 
pasirašytą  nuomos sutartį  UAB „Litesko“ yra 
įsipareigojusi atlikti techninį Biržų šilumos 
ūkio modernizavimą ir renovavimą, užtikrinti 
patikimą šilumos tiekimą vartotojams. 

▹  BIRŽŲ ŠILUMA

▹  Klientų aptarnavimo  
padalinio telefonai: 
8-450-32587  •  8-656-51051    

▹  info@birzai.litesko.lt 

▹  www.litesko.lt

Kontaktai

▹  Nuo pat filialo veiklos pradžios atlikta itin svarbių ir didelę naudą šilu-
mos ūkiui turėjusių projektų: Rotušės katilinės rekonstrukcija, įrengtas 
biokuro katilas, kūrenamas granulėmis, taip pat optimizuotos tiekiamos į 
miestą šilumos energijos apskaitos sistemos Biržų miesto katilinėse, kad 
būtų užtikrinta tiksli šilumos apskaita, tiekiama miesto vartotojams.

▹  Filialas eksploatuoja 14,6 km šilumos perdavimo tinklų, kai ku-
rių iš jų amžius siekė 35 metus. Mažėjant šilumos energijos naudo-
jimui, tapo nebereikalingi didelio skersmens vamzdynai. Nuo 2006 
metų iki šiol naujais bekanaliais vamzdynais pakeista 8 km tinklų.

Biržai yra vienintelis iš ,,Litesko“ 
filialų, kuriame dvi katilinės 
(Rotušės ir Kaštonų) naudoja 
skirtingas kuro rūšis ir vienu metu 
dirba bendrame integruotame 
šilumos tiekimo tinkle.
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UAB „Litesko“ į Biržų šilumos ūkį jau yra investavusi apie

Šiluma tiekiama į daugiau nei

Šilumos vartotojų skaičius 2017 metais pasiekė daugiau nei 

2800. 

5,8 mln. eurų.  

i

150 namų.  
„Biržų šiluma“ yra karšto vandens tiekėja penkiems 
daugiabučiams namams.

Filialas eksploatuoja 
devynias katilines,  

98 proc. jų kūrenamos 
biokuru.



UAB „LITESKO“ filialas 
„Druskininkų šiluma“



2003 metų spalio mėnesį pasaulinei grupei 
„Veolia“ priklausanti UAB „Litesko“ išsinuomojo 
Druskininkų šilumos ūkį. Netrukus įkurtas 
„Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“. 

Nuo nuomos pradžios „Litesko“ investicijas skyrė katilinių modernizavimui, 
biokuro katilų su kondensaciniais dūmų ekonomaizeriais statybai, šilumos 
tinklų ir cheminio vandens ruošimo ūkio rekonstrukcijoms, elektros skirs-
tyklos pertvarkymui. Visos šios investicijos leido sumažinti kuro, elektros ir 
vandens sąnaudas, katilinė darbas tapo efektyvesnis ir patikimesnis.

2004–2012 metais UAB „Litesko“ filiale „Druskininkų šiluma“ 
buvo rekonstruota ir naujai pastatyta 7,38 km šilumos trasų.

▹  DRUSKININKŲ ŠILUMA

▹  Klientų aptarnavimo  
padalinio telefonai: 
8-313-51670  •  8-313-51072  

▹  info@druskininkai.litesko.lt  

▹  www.litesko.lt

Kontaktai
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2017 m.

Iki 2017 metų pabaigos 
„Litesko“ į Druskininkų 
šilumos ūkį investavo 
apie 12,8 mln. eurų.

„Druskininkų šiluma“ 
eksploatuoja

12,8  
mln. eurų.

UAB „Litesko“, siekdama efektyviai, 
saugiai ir patikimai aprūpinti 
druskininkiečius šiluma, toliau 
investuoja į Druskininkų šilumos ūkį. 

Druskininkų rajoninę katilinę

Leipalingio katilinę

Viečiūnų konteinerinę

i
UAB „Litesko“, perėmusi pasaulinę kompanijų grupės „Veolia“ praktiką, sėkmingai 
pertvarko Druskininkų šilumos ūkį. 

 Gamybos efektyvumas padidėjo nuo 88 iki 104,3 proc.(kartu su kondensaciniu 
ekonomaizeriu, kuris išaugino šiluminę galią nedidinant suvartojamo kuro kiekio), 

 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. 

„Druskininkų šiluma“ aptarnauja 
daugiau nei 6700 vartotojų, iš kurių 

95 proc. sudaro 
gyventojai.



UAB „LITESKO“ filialas 
„Kelmės šiluma“



„Kelmės šiluma“ aptarnauja apie 2000 
vartotojų, iš kurių 

96 proc. sudaro 
gyventojai.
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2000 metų rugsėjį „Litesko“ ir Kelmės 
rajono savivaldybė pasirašė nuomos sutartį 
ir šilumos tiekimo veiklai vykdyti įkurtas 
UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“.

Vos pradėjęs veiklą Kelmėje, „Litesko“ filialas ėmėsi kompleksinio miesto šilumos 
ūkio pertvarkymo. Kelmės šilumos energijos gamyboje pradėtas naudoti bioku-
ras, įrengtas kondensacinis dūmų ekonomaizeris, įdiegta technologinių duomenų 
stebėjimo ir kontrolės sistema leidžia prognozuoti ir valdyti avarines situacijas. 

Bendrovė investicijas skyrė katilinių modernizavimui, šilumos tinklų 
renovacijai, atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai, naujų klientų 
prijungimui ir modernių informacinių technologijų diegimui. Atliktos 
investicijos atnešė naudą ir pagerino šilumos ūkio būklę bei efektyvumą.

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.

2001

2017

Nuo 2001 iki 2017 metų 
„Litesko“ į Kelmės šilumos 
ūkį investavo 4,7 mln. eurų 
nuosavų lėšų.

▹  KELMĖS ŠILUMA

▹  Klientų aptarnavimo padalinio 
telefonas pasiteiravimui  
8-427-61256    

▹  info@kelme.litesko.lt

▹  www.litesko.lt

Kontaktai

28 proc. 13 proc.

Šilumos nuostoliai tinkluose sumažinti nuo 28 iki 13 
proc., termofikacinio vandens nuostoliai tinkluose 
sumažėjo 9 kartus. 

termofikacinio vandens 
nuostoliai tinkluose 

sumažėjo

9 kartus.

Nuo 2017 metų toliau 
vykdoma šilumos tinklų 
rekonstrukcija. 

 Ji leidžia suvartoto karšto vandens kiekius 
apskaityti tiksliai ir vienu metu. 



UAB „LITESKO“ filialas 
„Marijampolės šiluma“
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Nuo 2000 metų Marijampolės savivaldybė 
šilumos ūkį išnuomojo UAB „Litesko“, kuri 
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.  

▹  MARIJAMPOLĖS ŠILUMA

▹  Klientų aptarnavimo  
padalinio telefonai: 
8-343-71796  •  8-343-71543  

▹  info@marijampole.litesko.lt

▹  www.litesko.lt

Kontaktai

Nuo 2002 metų UAB „Litesko“ į Marijampolės šilumos 
ūkį investavo apie

24 mln. eurų.  

Biokuro diegimas Marijampolės šilumos ūkyje buvo viena svarbiausių įmonės krypčių. 

Įmonė nuolat investavo į šilumos paskirstymą, vietoje 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. 

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas filialo mastu 
2017 metais viršijo 85 proc. bendroje energijos gamyboje.

„Marijampolės šiluma“ aptarnauja 
13 tūkst. vartotojų, iš kurių 

97 proc. sudaro 
gyventojai.

2002 m. 2017 m.

55 tūkst.  
kub. metrų

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, 2017 metais – vos 
daugiau nei 27,4 tūkst. MWh. 

40,3 tūkst. MWh

27,4 tūkst. MWh



UAB „LITESKO“ 
filialas „Telšių šiluma“



2000 metų rugsėjo 28-ąją Bendrovė „Litesko“ su Telšių rajono savivaldybe 
pasirašė sutartį dėl Telšių miesto šilumos ūkio modernizavimo. Tą pačią 
dieną įmonė pasirašė turto nuomos sutartį su SPAB „Telšių šilumos tinklai“. 

41 km 23 km

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

▹  2002 metais „Litesko“ Luokės RK pastatė 5 MW biokuro ka-
tilą, kuris žymiai atpigino šiluminę energiją. 

▹  „Litesko“ nuo pat nuomos pradžios investavo į katilinių automatizavimą ir renovavimą. 

▹  Įmonė didelį dėmesį skyrė šilumos punktų automatizavimui, kuris už-
tikrina kokybišką ir komfortišką šilumos paskirstymą gyvenamuosiuo-
se pastatuose ir leidžia sutaupyti iki 15 proc. šiluminės energijos. 

▹  Iš viso buvo įrengti 247 automatizuoti šilumos punktai, ap-
tarnaujantys net  99 proc. visų vartotojų.

„Litesko“ Telšiuose  
eksploatuoja 5 katilines.

Bendra katilinių instaliuota 
galia sudaro 75,73 MW.

Šiluma Telšiuose 
tiekiama 

23,4 km
ilgio tinklais. 

„Litesko“ aptarnauja 

6700 vartotojų, 
iš kurių 98 proc. 
sudaro gyventojai.

„Litesko“ per nuomos 
laikotarpį  iš viso 
investavo apie  

7,1  mln. eurų.
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Automatizavus šilumos punktus,  
buvo panaikintos karšto vandens 
paskirstymo ir gamybos boilerinės.
Tai leido sumažinti bendrą  
šilumos tinklų ilgį beveik dvigubai –  
nuo 41 iki 23 kilometrų. 

2001 m. 2001 m.2017 m. 2017 m.

„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 kilometrų pasenusių šilumos 
tinklų –apie 48 proc. visų vamzdynų. 

Tinklų darbo 
optimizavimas ir 
renovacija leido net 
tris kartus sumažinti 
patiriamus šilumos 
nuostolius tinkluose.

Technologiniai 
šilumos tinklo 
papildymo nuostoliai 
buvo sumažinti apie 
20 kartų 

28 tūkst.  
MWh

29 tūkst.  
m3

9,2 tūkst. 
MWh 1,45 tūkst.  m3

▹  TELŠIŲ ŠILUMA

▹  Klientų aptarnavimo  
padalinio telefonas 
8-444-78564 

▹  info@telsiai.litesko.lt 

▹  www.litesko.lt

Kontaktai

2001 m. 2017 m.



UAB „LITESKO“ filialas 
„Vilkaviškio šiluma“
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▹  VILKAVIŠKIO ŠILUMA

▹  Klientų aptarnavimo  
padalinio telefonai: 
8-342-52109  •  8-342-52413    

▹  info@vilkaviskis.litesko.lt

▹  www.litesko.lt

Kontaktai

2000 metais Vilkaviškio šilumos ūkį 
išsinuomojus bendrovei „Litesko“, buvo 
įregistruotas jos filialas „Vilkaviškio šiluma“.  

Nuo pat filialo darbo pradžios imtasi permainų šilumos ūkyje -  „Litesko“ in-
vestavo į Vilkaviškio, Kybartų, Virbalio, Paežerių ir Pilviškių katilinių rekons-
trukciją, sumontavo biokuro katilus, kurie leido sumažinti brangių gamtinių 
dujų vartojimą optimizavo katilinės vamzdynų bei įrengimų schemas.

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

Šilumos gamybai  
pradėjus vartoti biokurą, gamtinių 
dujų suvartojimas sumažėjo

metrų per metus.

Šiuo metu UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“  
paslaugas teikia daugiau nei 

1,8 mln. kub. 

3 900 vartotojų
3810 yra daugiabučių gyventojai, likusi dalis – individualūs namai ir įmonės. 

▹  Įmonė diegė naujas technologijas – įrengė elektroninius karšto vandens skaitiklius 
su galimybe duomenis nuskaityti per nuotolį. Vartotojai pajuto akivaizdžią naudą.

▹  UAB „Litesko“ automatizavo šilumos punktus, užtikrino kokybiškes-
nes paslaugas centralizuotai besišildantiems gyventojams.

Įmonė didelį dėmesį skyrė senų 
šilumos trasų rekonstrukcijai. 

Iš viso Vilkaviškio filiale naujo tipo bekanaliais 
šilumos tinklais pakeista  

apie 7 km  
nusidėvėjusių senų kanalinių šilumos trasų. 

Nuo veiklos pradžios iki 2017 metų į Vilkaviškio 
šilumos ūkį bendrovė investavo apie

7,2 mln. eurų.
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