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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

Konferencija „Šilumos ūkio problemos ir aktualūs uždaviniai 2009 – 2010 metų šildymo sezonui“.
2009 m. lapkričio 4 d.

Viešbutis „CROWNE PLAZA Vilnius“



Istorija
• Lietuvos Respublikos centralizuoto šilumos tiekimo įmonės iki 1997 m. buvo

pavaldžios SPAB “Lietuvos Energija”.

• Lietuvos Seimui 1997 m. balandžio 8 d., priėmus Lietuvos Respublikos Specialios
paskirties akcinės bendrovės “Lietuvos Energija” reorganizavimo bei šilumos ūkio ir
jo valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymą Nr. VIII-182 (Žin., 1997, Nr.33-814)
buvo įvykdyta šilumos ūkio decentralizacija.

• Įvykdžius šilumos ūkio decentralizaciją įvairius klausimus įmonėms teko spręsti
savarankiškai. Šių klausimų sprendimo palengvinimui šilumos tiekimo įmonės
nutarė jungtis į asociaciją.

• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) yra laisvanoriška šilumos ūkyje
veikiančių juridinių asmenų organizacija

• Įsteigimo data: 1998 m. vasario 24 d1998 m. vasario 24 d

• Pagrindinis tikslas – koordinuoti narių veiklą ir atstovauti jų interesams



2008 m. vasario 22 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija paminėjo savo
veiklos 10 metų sukaktį
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Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2008 Metinė šilumos energijos gamyba –
10300 GWh
Bendra instaliuota šilumos energijos
šaltinių šiluminė galia – 8500 MW

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje



CŠT vandens tiekimo ir
paskirstymo integruotas

tinklas
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1 Šilumos šaltinis

2 Integruotas CŠT tinklas

3 Rajoninė katilinė

4 Lokalus CŠT tinklas

5 Vietinis šilumos šaltinis

6 Vartotojai

7 Miesto riba

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
Lietuvos miesto ar gyvenvietės centralizuoto šilumos tiekimo schema
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Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais požeminiais
tinklais šiluma tiekiama vartotojams

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
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Grupė pagal
šilumos
gamybą

Pogrupis
pagal šilumos

gamybą

Kiekis,
vnt.

Pagaminta
šilumos

GWh/metus

Instaliuota
galia,
MW

Pasiekta
galia,
MW

Panaudota
instaliuotos

galios dalis, %

5 GWh ir
daugiau

>150 10 7292 7743 3048 39

³90 – iki 150 2 253 205 69 34

³50 – iki 90 8 601 620 208 34

³25 – iki 50 19 687 712 182 26

³5 – iki 25 48 588 510 176 35

Iš viso: ³5 94 10300 8600 3683 38

Iki 5 GWh < 5 263 272 371 Nėra duomenų

Iš viso: 357 ~10000,0
GWh šilumos
per 2008
metus

8971

Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
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Europos šalys, tarptautinės asociacijos narės, kuriose įrengtos CŠT
sistemos
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Centralizuoto šildymo statistika Europoje
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Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje



LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2008 m.

1. UAB “Vilniaus energija”
2. AB “Kauno energija”
3. UAB “Litesko” filialai:

• “Alytaus energija”
• “Kelmės šiluma”
• “Marijampolės šiluma”
• “Palangos šiluma”
• “Telšių šiluma”
• “Vilkaviškio šiluma”
• “Druskininkų šiluma”
• “Biržų šiluma”

4. AB “Panevėžio energija”
• “Kėdainių šilumos tinklai”
• “Rokiškio šilumos tinklai”
• “Kupiškio šilumos tinklai”
• “Pasvalio šilumos tinklai”
• “Zarasų šilumo tinklai”

5. AB “Klaipėdos energija”
6. AB “Šiaulių energija”
7. UAB “Eenergija” filialai:

• UAB “Prienų energija”
• UAB “Prienų energija” Trakų padalinys
• UAB “Miesto energija” (buv. UAB

“Ukmergės energija”)
• UAB “Akmenės energija”

8. AB “Jonavos šilumos tinklai”
9. UAB “Mažeikių šilumos tinklai”
10. UAB “Utenos šilumos tinklai”

11. UAB “Tauragės šilumos tinklai”
12. UAB “Šilutės šilumos tinklai”
13. UAB “Radviliškio šiluma”
14. UAB “Anykščių šiluma”
15. UAB “Raseinių šilumos tinklai”
16. UAB “Kaišiadorių šiluma”
17. UAB “Fortum Švenčionių energija”
18. UAB “Fortum Joniškio energija”
19. UAB “Ignalinos šilumos tinklai”
20. UAB “Plungės šilumos tinklai”
21. UAB “Pakruojo šiluma”
22. UAB “Šakių šilumos tinklai”
23. UAB “Lazdijų šiluma”
24. UAB “Birštono šiluma”
25. UAB “Širvintų šiluma”
26. UAB “Molėtų šiluma”
27. UAB “Šilalės šilumos tinklai”
28. UAB “Elektrėnų komunalinis ūkis”
29. UAB “Izobara”
30. UAB “Komunalinių paslaugų centras” Kauno raj.
31. UAB “Varėnos šiluma”

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
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1. UAB “Alfa Laval”;

2. UAB “LOGSTOR”;

3. UAB “Axis Technologies”;

4. UAB “Grundfos Pumps”;

5. UAB Fortum Heat Lietuva”;

6. Lietuvos Techninės izoliacijos įmonių asociacija

7. Viešoji įstaiga Technikos priežiūros tarnyba;

8. AB “Vilniaus šilumos tinklai”;

9. UAB “Gandras energoefektas”;

10. UAB "Nepriklausomos Energijos Paslaugos"

LŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonės ir 10 kitų įmonių,
veikiančių šilumos ūkio sektoriuje

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
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Biokuras
Iškastinis

kuras

Geoterminė
energija

Kogeneracija

Komunalinės atliekos

Atliekinė pramonės įmonių šiluma

Šilumos tiekėjų pasiekimai gerinant CŠT sektorių

I. Įgyvendinti projektai šilumos
sektoriuje 1996-2008 m.

3. Kuro sąnaudos šilumos gamybai

4. Atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimo augimas šilumos
gamybai

6. Šilumos vartotojų augimas

1. Viso investicijos nuo 1996-2008 m.

5. Išmestų teršalų kiekių mažėjimas

2. Šilumos energijos nuostoliai tinkluose

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
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I. Įgyvendinti projektai šilumos sektoriuje 1996-2008 m.

I.I. Baigiamos likviduoti grupinės boilerinės ir įrengiami automatiniai šilumos
punktai daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ir kt. pastatuose;

2

1

3

I.III. Šilumos gamybos šaltiniuose įrengti katilai pritaikyti kūrenti biokurą (~360
vnt. ir galia ~610 MW);

4 5

I.II. Įgyvendinta apskaita kiek šilumos pagaminta ir patiekta į tinklą, ir kiek
šilumos parduota vartotojams. Skirtumas įvertina kokie nuostoliai yra
šilumos tinkluose;

5

1- šilumos šaltinis; 2- šilumos
tiekimo ir paskirstymo vamzdynų
tinklas; 3-vartotojai; 4- šilumos
matavimo prietaisai (~1000 vnt.); 5
– šilumos matavimo prietaisai
pastatų įvaduose (~30000).

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
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I.IV. įrengti kondensaciniai ekonomaizeriai katiluose (iš viso nuo 2004 m. įrengta 18
vnt. 20 MW galios ekonomaizerių, o per 2009-2011 m. planuojama įrengti dar 16
vnt. ~ 52 MW galios ekonomaizerių visoje Lietuvoje);

I.V. trasų keitimas ir tinklų optimizavimas atjungiant neekonomiškus vartotojus
įrengiant jiems vietines katilines;

I.VI. įrengti kogeneraciniai įrenginiai (VDV, DT, GT, KC) šilumos gamybos šaltiniuose ir
elektros energijos gamybai (per 18 nepriklausomybės metų Lietuvoje buvo
pastatyta/modernizuota apie 13 kogeneracinių jėgainių. Iš kurių stambiausios II
Vilniaus elektrinėje (2006 m.), AB “Panevėžio energija” (2008), UAB „Litesko“
filialuose: „Marijampolės šiluma“ (2007 m.), “Alytaus energija” (2008),
Noreikiškių katilinėje (2006 m.), UAB „Tauragės šilumos tinklai“ (2007 m.) ir kt.
Šių jėgainių bendra instaliuota elektros ir šilumos galios atitinkamai siekia 62
MW ir 153 MW.);

I.VII. naujų trasų statyba ir naujų vartotojų prijungimas (daugiabučiai gyv. namai,
administraciniai ir verslo pastatai, parduotuvės ir kt.);

I.VIII. esamų katilų degiklių keitimas naujais, tam kad sumažinti gamtos taršą ir
didinant ekonomiškumą;

I.IX. gyventojų, kitų vartotojų, savivaldybių ir valstybės institucijų pareigūnų
švietimas apie centralizuotos šilumos tiekimo privalumus;

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
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1. Investicijos 1996-2008

• Šilumos ūkio modernizavimui kasmet
skiriama vis daugiau investicijų:
– 2008 per 190 mln. LTL
– 2007 per 307 mln. LTL
– 2006 per 211 mln. LTL
– 2005 apie 184 mln. LTL.

• Iš viso nuo 1996 iki 2008 m. į šilumos
gamybos šaltinius ir trasas investuota
per 1,2 mlrd. Lt.

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
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2. Šilumos energijos technologiniai nuostoliai tinkluose, %

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
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3. Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje
1996-2008 m.
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Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
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Šiuo metu biokuro katilinių LietuvojeŠiuo metu biokuro katilinių Lietuvoje ~210 vnt~210 vnt
Katilų skaičiusKatilų skaičius ~360 vnt~360 vnt

(~ 610 MW  galios(~ 610 MW  galios))

Per 3 paskutinius metus biokuro katilų skaičius išaugo beveik dvigubai (daugiausia pastatyta ŠT įmonėse):
• 2005 m. biokuro katilų buvo ~ 200 vnt (bendra instaliuota galia: ~ 420 MW),
• 2008 m. jau virš ~ 360 vnt (bendra instaliuota galia: ~ 610 MW)

4. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame kuro
balanse šilumos gamybai
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5. Išmestų teršalų kiekių mažėjimas
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Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje
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6. Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001-2008 m.

Vidutinis įsiskolinimas siekia apie 15% 2008 m
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Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001-2008 m.

Bendras vartotojų skaičius Įsiskolinusių vartotojų skaičius

Dabartinė padėtis LietuvojeDabartinė padėtis Lietuvoje



21

Nacionalinės strategijos, programos
1.  Nacionalinė energetikos strategija (Žin., 2007, Nr. 11-431);
2.  Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų planas

/Žin., 2008, Nr. 4-131/;
3.  Šilumos ūkio plėtros kryptys (Žin., 2004, Nr. 44-1446; pakeitimai Žin., 2005

Nr. 139-5020);
4.  Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 m.

programa (Žin., 2006 Nr. 54-1956);
5.  Būsto strategija (Žin., 2004, Nr. 13-387);
6.  Daugiabučių namų modernizavimo finansavimo programa (Žin., 2004, Nr.

143-5232, pakeitimas Žin., 2005 Nr.78-2839; Žin., 2008, Nr. 36-1282 );
7.  Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004–2010 metais programa (Žin.,

2004,Nr. 133-4786);
8.  Energijos efektyvumo veiksmų planas (Žin., 2007 Nr. 76-3024);
9.  Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (Žin., 2007, Nr. 122-5003);
10. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89-4029);
11. Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa (Žin., 2005, Nr.

139- 5019; Pakeitimai   Žin., 2006, Nr. 75-2875, Žin., 2007, Nr. 92-3699; Žin.,
2007, Nr.103-4208).

Lietuvos šilumos ūkio vystymosi kryptys iki 2025 m.
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- Pašalinti visus biurokratinius barjerus, trukdančius
efektyviai naudoti atsinaujinančius energijos
išteklius ir   didinti energetinę nepriklausomybę
nuo importuojamo iškastinio kuro, o tuo pačiu –
pagerinti importo-eksporto balansą ir sukurti
papildomų darbo vietų.

- Šilumos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių
iki 2015 metų padidinti iki 70 procentų, 2020
metais – iki 85 procentų.

Lietuvos šilumos ūkio vystymosi kryptys iki 2025 m.

Lietuvos šilumos tiekėjaiLietuvos šilumos tiekėjai raginaragina
valstybines institucijas:valstybines institucijas:
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Daugiabučių namų renovacija vyksta per lėtai

• LR aplinkos ministerijos duomenimis
dalinai renovuotų daugiabučių
gyvenamųjų namų Lietuvoje yra apie
750. Tačiau tai sudaro tik 2 proc. visų
~ 40000 daugiabučių namų, kuriuose
gyvena didžioji dauguma šalies
gyventojų

• Kompleksiškai renovuotų daugiabučių
yra vos 20-30.

Kliūtys trukdančios įgyvendinti Lietuvos šilumos ūkio vystymosi kryptis



24

Šilumos
suvartojimas

šildymui

Vidutinė
šilumos kaina
gyventojams

(su PVM)

Šildymo kaina 1 m2

ploto sušildyti
(su PVM)

Išlaidos 60 m2 ploto
buto šildymui (su

PVM)

Kiek
tokių

pastatų
yra?

I. Daugiabučiai
suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos,

kokybiški namai)

88 kWh/m2

60 m2 ploto
butui:

480 kWh480 kWh

21,0 ct/kWh 8 x 21,0 = 11,,6868 Lt/m2 1,68 x 60 = 100100,,8 Lt8 Lt 4,6%4,6%

II. Daugiabučiai
suvartojantys mažai arba

vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti

kažkiek taupantys šilumą
namai)

1515 kWh/m2

60 m2 ploto
butui:

900 kWh900 kWh

21,0 ct/kWh 15 x 21,0 = 33,,1515 Lt/m2 3,15 x 60 = 189189,,0 Lt0 Lt 17,3%17,3%

III. Daugiabučiai
suvartojantys daug

šilumos (senos statybos
nerenovuoti namai)

2525 kWh/m2

60 m2 ploto
butui:

1500 kWh1500 kWh

21,0 ct/kWh 25 x 21,0 = 55,,2255 Lt/m2 5,25 x 60 = 315315,0,0 LtLt 55,7%55,7%

IV. Daugiabučiai
suvartojantys labai daug
šilumos (senos statybos,
labai prastos šiluminės

izoliacijos namai)

3355 kWh/m2

60 m2 ploto
butui:

2100 kWh2100 kWh

21,0 ct/kWh 35 x 21,0 = 77,,3535 Lt/m2 7,35 x 60 = 441441,,0 Lt0 Lt 22,4%22,4%

32 tūkst. butų32 tūkst. butų
0,09 mln. gyventojų0,09 mln. gyventojų

121 tūkst. butų121 tūkst. butų
0,36 mln. gyventojų0,36 mln. gyventojų

390 tūkst. butų390 tūkst. butų
1,17 mln. gyventojų1,17 mln. gyventojų

157 tūkst. butų157 tūkst. butų
0,47 mln. gyventojų0,47 mln. gyventojų

Mokėjimų už šiluma analizė Lietuvos miestuose (2009/2010 m. šildymo sezonas)
vidutinė šilumos kaina: 21,0 ct/kWh su PVM

Šilumą švaistančių pastatų renovavimo spartinimas
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ES EnergetikosES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijųtarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijosveiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠTir CŠT vystymą Europojevystymą Europoje

•• 2006 m. lapkričio 23 d.2006 m. lapkričio 23 d. ES Energetikos tarybos susitikimo metu pirmą kartą viešai  pabrėžta
kogeneracijos bei centralizuoto šilumos tiekimo plėtros būtinybė, siekiant Europoje didinti
energijos tiekimo efektyvumą.

• Susitikimo išvadose teigiama: “Energetikos Taryba patvirtina plėsti aukšto efektyvumo
kogeneracinių jėgainių, centralizuotai tiekiamos šilumos ir šaltnešio sistemų bei atliekinės
šilumos technologijų statybą.

ES Energetikos tarybą sudaro visų ES šalių ūkio ir
energetikos ministrai.



Atsinaujinčių energijos išteklių Direktyva
2009/28/EB ir centralizuotas šilumos

tiekimas bei vėsinimas

ES EnergetikosES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijųtarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijosveiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠTir CŠT vystymą Europojevystymą Europoje



13 straipsnis
Administracinės procedūros, reglamentai ir kodeksai

3. Valstybės narės ragina visus subjektus, visų pirma vietos bei regionines
administracines įstaigas, planuojant, projektuojant, statant ir atnaujinant
pramoninius ar gyvenamuosius rajonus, užtikrinti, kad būtų įdiegti įrenginiai ir
sistemos, skirti elektros energijos, šildymo ir aušinimo iš atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimui, taip pat centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui. Prireikus
valstybės narės visų pirma skatina vietos ir regionines administracines įstaigas įtraukti
šildymo ir aušinimo iš atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą į miestų infrastruktūros
planavimą.

5. Valstybės narės užtikrina, kad visiems atitinkamiems subjektams, visų pirma
projektuotojams ir architektams, būtų pateiktos gairės, kad planuodami,
projektuodami, statydami ir rekonstruodami pramoninius ar gyvenamuosius rajonus
jie galėtų tinkamai apsvarstyti, kaip būtų galima optimaliai suderinti atsinaujinančius
energijos išteklius, didelio efektyvumo technologijas ir centralizuotą šilumos bei
vėsumos tiekimą.

Pagrindinės Direktyvos nuostatos susijusios su CŠT sektoriumi

ES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijųES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠT vystymą Europojeveiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠT vystymą Europoje



11. Savo nacionaliniuose atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planuose valstybės
narės įvertina, ar būtina statyti naują infrastruktūrą centralizuotam šilumos ir vėsumos,
pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, tiekimui, kad būtų galima įgyvendinti 3
straipsnio 1 dalyje nurodytą 2020 m. nacionalinį planinį rodiklį. Vadovaudamosi tuo
įvertinimu valstybės narės prireikus imasi veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos
tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti sąlygas šildymo ir aušinimo gamybai didelėse
biomasės, saulės ir geoterminėse jėgainėse.

22 straipsnis
Valstybių narių ataskaitų teikimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kas
dvejus metus, Komisijai pateikia ataskaitą apie pažangą skatinant ir naudojant
atsinaujinančių išteklių energiją...

3. Savo pirmojoje ataskaitoje valstybė narė nurodo, ar ji ketina:
c) nurodyti geografines vietoves, kuriose galima naudoti atsinaujinančių išteklių

energiją pagal žemės paskirties planus ir diegti centralizuotą šilumos ir vėsumos
tiekimą.

ES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijųES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠT vystymą Europojeveiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠT vystymą Europoje

16 straipsnis
Prieiga prie tinklų ir jų eksploatavimas



• Kiekviena valstybė narė patvirtina nacionalinį atsinaujinančių išteklių energijos
veiksmų planą ir Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2010 m. birželio 30 d.

• Valstybės narės, pateikdamos nacionalinius atsinaujinančių išteklių energijos
veiksmų planus, laikosi Komisijos patvirtintu nacionalinių atsinaujinančių išteklių
energijos veiksmų plano modeliu.

• Nacionaliniai tikslai iki 2020 m. energijos daliai, gaunamai iš atsinaujinančių
energijos išteklių ir naudojamai transportui, elektros energijos gamybai, šildymui ir
vėsinimui (įskaitant CŠT);

• Nacionaliniuose veiksmų planuose ES šalys įvertins būtinybę sukurti naują
infrastruktūrą CŠT ir CVT iš AEI ir, kur yra aktualu, pradės veiksmus CŠT
infrastruktūros vystymui, plečiant šilumos ir vėsinimo energijos gamybos apimtis
iš biokuro, saulės ir geoterminės energijos įrenginių.

Nacionaliniai veiksmų planai iki 2010 m. birželio mėn.

ES EnergetikosES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijųtarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijosveiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠTir CŠT vystymą Europojevystymą Europoje



l Kodėl Merų paktas?
• 75% Europos žmonių gyvena miestuose

• 80% visos pagamintos energijos suvartojama bei CO2 išmetama miestuose

• 1.9% kasmet padidėja energijos suvartojimas miestuose (PVZ. 1.6% pasaulio
mastu)

2009 m. vasario 11 d. Europos Parlamente buvo
pasirašytas dokumentas “Merų paktas”

UW1



Slide 30

UW1 Utilisateur Windows; 2009.04.07



* Nuo Lietuvos šį dokumentą pasirašė: Kauno, Panevėžio,
Šilutės, Anykščių, Pakruojo, Vilkaviškio ir Šilalės Merai.



Ką įsipareigojo įvykdyti Merai pasirašydami Merų
paktą ?

l
Įgyvendinti aukštesnius tikslus nei ES įsipareigojo pasiekti iki 2020 m. ir,

įgyvendindami darnios energetikos veiksmų planą mūsų kompetencijai
priklausančiose veiklos srityse, mažiausiai 20 proc. sumažinti išmetamo CO2
apimtis savo teritoriniame vienete.

Šiuo paktu Merai ragina !!!l
• Europos Komisiją ir nacionalines administracijas sukurti bendradarbiavimo
sistemas ir darnias paramos struktūras, kurios padėtų pakto signatarams
įgyvendinti darnios energetikos veiksmų planus;

• Vietos ir regionų valdžios institucijas skatinti vietinę energijos gamybą ir
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą. Geras pavyzdys – centralizuotas
šilumos tiekimas, naudojant kombinuotąją šilumos ir elektros energijos
gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, komunalinių atliekų ir
kito vietinio kuro).



20020099 gegugegužėsžės 2525--2626 d.d. VenecijVenecijojeoje
įvykoįvyko 3344--asisasis tarptautinis šilumininkųtarptautinis šilumininkų

Euroheat & power kongresas



Konferencija "Kalbos apie klimatą, veiksmai
dėl klimato –CŠŠT veda į Kopenhagą"

34

Kongreso pranešimų tematika
• Plenarinė sesija ir diskusijos: Skirta Kopenhagos sumitui (Fit for

Copenhagen)
• Veiksmai dėl klimato: politika, kad nereikėtų gailėtis (Climate Action: No

regrets Policies )
• Seminaras A: Italijos pristatymas
• Seminaras B: Darnūs regionai
• Seminaras C: Kondicionavimo ateitis
• Seminaras D: Techninės žinios
• Seminaras E: Ekonomika po naftos
• Seminaras F: Darnios erdvės
• Seminaras G: Jaunas centralizuotas šilumos ir šalčio tiekimas
• Seminaras H: Rinkos žinios

Konferencijoje perskaityta apie 60 pranešimų.
Konferencijos medžiaga – daugiau kaip 1000 skaidrių



• Kuro konversija nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos
išteklių;

• 75% gyventojų gyvena miestuose;

• Miestuose panaudoti biokurą individualiuose šildymo įrenginiuose
(krosnyse) neefektyvu ir sudėtinga (dėl išmetamų dūmų, pelenų, kuro
sandėliavimas ir kt.);

• Biokuras geriausiai yra išnaudojamas CŠT gamybos šaltiniuose
(kogeneracinėse elektrinėse ir katilinėse), t.y. miškininkystės atliekos,
šiaudai, vandens biomasė, biodujos, biologinės atliekos (medienos
atliekos, maisto, tabako ir popieriaus pramonės atliekos, pjuvenos, ir pan.).

Kongreso išvados



Kuro struktūra energijos gamybai Europos
Sąjungoje



Danijos centralizuoto šilumos tiekimo kuro struktūra (Šaltinis:
Heat Plan Denmark)



Švedijos centralizuoto šilumos tiekimo kuro struktūros pasikeitimas
(Šaltinis: Yves Delaby)
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ü Energetinį saugumą - prisidedama prie Europos Sąjungos bei Lietuvos
energetikos strateginių tikslų mažinti šalies priklausomybę nuo importuojamo
iškastinio kuro užtikrinant jo tiekimo patikimumą (niekas negalės nutraukti
kuro tiekimo nuo kitos šalies politikos priklausančių veiksnių (priešingai nei
tiekiant gamtines dujas užsukus vamzdyno sklendę).

ü Ekonominę naudą:
- taupomi finansiniai šalies ištekliai, kadangi biokuro kaina yra apie 2

kartus mažesnė nei iškastinio kuro (pinigai, sumokėti už kurą, pasilieka
valstybės viduje (priešingai nei naudojant gamtines dujas);

- mokesčiai (ypač pelno) pasiliks savivaldybių ir valstybės biudžetuose, o
ne iškeliaus į kitos šalies biudžetą.

Biokuro naudojimas šilumos ir elektros
energijos gamybai užtikrina:



ü Socialinę naudą:
- sukuriamos naujos darbo vietos, didinamas gyventojų užimtumas;

- skatinama nauja infrastruktūra biokuro gamybos ir ruošimo srityje: miškų valymo
darbai biokuro ruošimui; nederlingų žemių panaudojimas biokurui auginti.

ü Ekologinį saugumą:
- neteršiama aplinka: deginant biokurą į aplinką praktiškai neišmetama sieros

dioksido (SO2), sunkiųjų metalų, angliavandenilių, tuo tarpu deginant iškastinį kurą
(gamtines dujas) išsiskiria apie 230 kg CO2/MWh; deginant mazutą išsiskiria apie 280 kg
CO2/MWh;

- prisidedama prie nacionalinių aplinkosauginių siekių bei Kioto protokole numatytų
įsipareigojimų (Lietuvai iki 2008-2012 metų laikotarpio sumažinti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų (CO2) išmetimų kiekius 8 %, lyginant su išmetimų kiekiais 1990 m).
remiantis direktyvos 2003/87/EB nuostatomis, sudaromos galimybės dalyvauti šiltnamio
efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje.

Biokuro naudojimas šilumos ir elektros
energijos gamybai užtikrina:



üEksportas/importo balansą – sumažinus iškastinio kuro
kiekio importą Lietuvoje, pagerėja eksporto/importo
rodiklis.

üLietuvos regioninį vystymąsi – masinė biokuro gamybos
plėtra, leistų tolygiai vystytis atskiriems Lietuvos
regionams.

Biokuro naudojimas šilumos ir elektros
energijos gamybai užtikrina:



CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO
PRIVALUMAI LYGINANT SU INDVIDUALIU ŠILDYMU



UAB "Vilniaus energija"

- 19,25 ct/kWh
(Centralizuotas šilumos tiekimas)

Kaip jums patinka ši konkurencija
šilumos tiekime Vilniuje ????

UAB "Balterma ir Ko“ -

23,46 ct/kWh
(Šiluma gaminama pastate kūrenant

gamtines dujas)



CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO
PRIVALUMAI VALSTYBEI BEI MIESTAMS

1.Taikant centralizuotą šilumos tiekimą taupomi pirminės energijos ištekliai, panaudojami
tokie jų resursai, kurie, kaip biokuras, geoterminė ar atliekinė įmonių šiluma kitais
atvejais liktų neišnaudoti.

2. Termofikacinėse elektrinėse, gaminant elektrą ir šilumą kartu, daug efektyviau
panaudojamas kuras ir santykinai mažiau išmetama NOx,  CO2  ir kitų toksinių
teršalų.

3. Centralizuota šilumos gamyba ir tiekimas padeda saugoti aplinką, mažina visuotinio
atšilimo pavojų, nes centralizuotai gaminamos šilumos šaltinių teršalus daug lengviau
kontroliuoti nei iš individualių šilumos šaltinių. Juos galima efektyviai pašalinti iš degimo
produktų.

4. Galima efektyviau panaudoti šilumos gamybos įrenginius, reikalinga mažiau eksploatuojančio
personalo.

5. Galima efektyviai panaudoti žemarūšį kurą, komunalines ir kitas įvairias atliekas.
6. Nelieka decentralizuoto šilumos gamybos šaltinių, nereikia į juos pristatyti kuro, sumažėja

transporto kiekis ir miesto tarša.
7. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos yra pakankamai lanksčios ir todėl nesunkiai

galima keisti jų režimus, atsižvelgiant į aplinkos faktorius. Jomis tiekiama šiluma gali būti
panaudota šildymui ir vėsinimui.



CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO
PRIVALUMAI GYVENTOJAMS

1. Pašalinamas gaisrų pavojus, kuris galimas deginant pastate bet kokį kurą.
Dujos dar pavojingesnės, nes gali sukelti sprogimą. Net elektrinis šildymas kelia
potencialaus gaisro pavojų.
2. Gyventojams nereikia rūpintis kuru, nereikia eksploatuoti šildymo
įrenginių, dėl to nėra jokios patalpų taršos.
3. Pastoviai butuose yra karštas vanduo.
4. Neužimamas naudingas patalpų plotas kuro deginimo Įrenginiais.
5. Pastatuose nereikia skirti ploto katilinėms, todėl jis gali būti naudingai
panaudotas kitiems reikalams.
6. Mažesnės kapitalinės investicijos į patalpų šildymo įrangą ir žemos
aptarnavimo sąnaudos.
7. Vartotojas gali pasirinkti šilumos gamintoją iš kelių, tiekiančių šilumą į bendrą
šilumos tiekimo tinklą.



2009 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje buvo surengta tarptautinė konferencija
“IŠŠŪKIS LIETUVOS ENERGETIKAI: ŠVAISTYTI GALIMYBES AR

PASINAUDOTI EUROPOS SĄJUNGOS PATIRTIMI”

Šilumos tiekimas
Švedijoje: beveik tik
vietinis kuras ir žemos
šilumos kainos. Kaip
spartinti biokuro
naudojimą Lietuvoje?

Energijos gamyba iš
atliekų: Europoje -
modernus sprendimas,
Lietuvoje - baubas.
Kodėl nebijo Europa?





KOP15
KOPENHAGA

Jungtinių Tautų konferencija dėl klimato
kaitos 2009

2009 m. gruodžio 7-18 d.

http://www.lsta.lt/


Vartotojų informavimas ir švietėjiška veikla

• Interneto svetainė (www.lsta.lt )

• LŠTA kartu su Lietuvos šiluminės technikos inžinierių
asociacija leidžia žurnalą "Šiluminė technika"
(leidžiamas nuo 1998 m. birželio).

• Šilumos tiekimo įmonių ūkinės veikos apžvalgos
Nuo pat asociacijos įkurimo pradžios yra renkamos ir
rengiamos LŠTA narių metinės ir pusmečio ūkinės
veiklos statistinės ataskaitos .

• Ataskaitos apie Lietuvos šilumos ūkį publikuojamos
Europos leidinyje
Nuo 2001 metų LŠTA pagal pateiktą klausimyną paruošia
ataskaitą apie centralizuotą šilumos ūkį Lietuvoje
Euroheat&Power periodiniam leidiniui „District Heat in
Europe. Country by Country survey“.



Asociacijos narių tiekiamos šilumos
vidutinė kaina (ct./kWh)

~ 25,00 ~ 21,00

2008/2009 m.
Su 5% PVM

2009/2010 m.
Su 9% PVM



Vilnius, Lietuva Praha, Čekija

Anglijos miestas


