Biokuro panaudojimas Lietuvos šilumos
ūkyje – nauda ir ateitis
Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas
2017 m. spalio 12 d.
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BAIGIAMOJI KONFERENCIJA
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CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO
PALYGINIMAS SU INDIVIDUALIU
Individualus šildymas malkomis

Centralizuotas šilumos tiekimas. Šiaudai

Gyventojų dalis (%), aprūpinima
centralizuotai tiekiama šiluma Europoje
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Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2016
Vidutinė metinė šilumos gamyba
Lietuvoje 2016 m.
Bendra instaliuota šilumos
šaltinių šiluminė galia 2016 m.

~ 9000 GWh

2016 m. didžiausia pareikalauta
apkrova šilumos šaltiniuose

~ 3212 MW

~ 9500 MW

LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2017 m.

1.
2.

AB “Vilniaus šilumos tinklai”
AB “Kauno energija”:
•

3.

UAB “Litesko” filialai:
•
•
•
•
•
•
•

4.

“Kėdainių šilumos tinklai”
“Rokiškio šilumos tinklai”
“Kupiškio šilumos tinklai”
“Pasvalio šilumos tinklai”
“Zarasų šilumos tinklai”

AB “Klaipėdos energija”
AB “Šiaulių energija”
UAB “E energija” filialai:
•
•

8.
9.
10.

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

AB “Panevėžio energija”
•
•
•
•
•

5.
6.
7.

“Jurbarko šilumos tinklai”

UAB “Trakų energija”
UAB “Akmenės energija”

AB “Jonavos šilumos tinklai”
UAB “Mažeikių šilumos tinklai”
UAB “Utenos šilumos tinklai”

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

UAB “Tauragės šilumos tinklai”
UAB “Šilutės šilumos tinklai”
UAB “Radviliškio šiluma”
UAB “Anykščių šiluma”
UAB “Raseinių šilumos tinklai”
UAB “Kaišiadorių šiluma”
UAB “Fortum Švenčionių energija”
UAB “Fortum Joniškio energija”
UAB “Ignalinos šilumos tinklai”
UAB “Plungės šilumos tinklai”
UAB “Pakruojo šiluma”
AB „Prienų šilumos tinklai“
UAB “Šakių šilumos tinklai”
UAB “Šalčininkų šilumos tinklai”
UAB “Lazdijų šiluma”
UAB “Birštono šiluma”
UAB “Širvintų šiluma”
UAB “Molėtų šiluma”
UAB “Šilalės šilumos tinklai”
UAB “Elektrėnų komunalinis ūkis”
UAB “Varėnos šiluma”
UAB “Komunalinių paslaugų centras” (Kauno raj.)
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LŠTA šilumos tiekimo įmonės patiekia virš 90% centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje
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Kitos šilumos tiekimo įmonės
(ne LŠTA narės )
1. UAB “Kretingos šilumos tinklai”;
2. UAB “Skuodo šiluma”;
3. VĮ “Visagino energija”;
4. UAB “Nemėžio komunalininkas”;
5. UAB “Pravieniškių 2-ieji pataisos namai”;
6. VšĮ “Velžio komunalinis ūkis"
7. UAB “Balterma ir ko”

8. UAB “Nemenčinės komunalininkas”
9. UAB “Ukmergės šiluma”
10. AB “Palangos šilumos tinklai“

Nepriklausomi šilumos gamintojai 2016 m. į CŠT tinklą patiekė apie
2656 GWh šilumos (30 proc. bendrai į tinklą patiektos šilumos)

Eil. Nr.

NŠG pavadinimas

1. UAB „Pramonės energija“

Šilumos tiekimo
sistema
Vilniaus m.

2. UAB „Danpower Baltic Paneriškių“

Vilniaus m.

3. UAB „Danpower Baltic Zietelos“

Vilniaus m.

4. UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“

Vilniaus m.

5.
6.
7.
8.

Vilniaus m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.

AB „Grigeo“
UAB „Foksita“
UAB „Danpower Baltic Taika“
UAB „Lorizon Energy“

9. UAB Kauno termofikacijos elektrinė

Kauno m.

10.
11.
12.
13.

Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

UAB „Petrašiūnų katilinė“
UAB „Aldec General“
UAB „Danpower Baltic Biruliškių“
UAB „Ekopartneris“
UAB „Danpower Baltic Taika
elektrinė“
UAB „ENG“
UAB „Ekoresursai“
UAB „Prasila“
UAB „Home Group“
UAB „Pramonės energija“
AB „Klaipėdos baldai“
UAB „Fortum Klaipėda“

22. UAB „Baltijos elektrinių investicijos“

UAB „Geoterma“
UAB „Miesto energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Panevėžio stiklas“
UAB "Eko Termo"
UAB „Kurana“
UAB „Roalsa“
AB „Lifosa“
AB „Simega“
UAB „Energijos parkas“
UAB „Fonas“
UAB „Plungės bioenergija“

Šilumos tiekimo
sistema
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos LEZ
Panevėžio m.
Pasvalio m.
Pasvalio m.
Prienų r.
Kėdainių m.
Kupiškio m.
Kairių mstl.
Alytaus m.
Plungės m.

35. AB „Lietuvos energijos gamyba“

Elektrėnų m.

Eil.
Nr.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Kauno m.
Garliavos m.
Domeikavos m.
Pravieniškių mst.
Klaipėdos m.
Klaipėdos m
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
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NŠG pavadinimas

UAB „Autoidėja“
UAB „Intergates“
UAB „Visagino linija“
UAB „Lerenta“
UAB „Matuizų plytinė“
UAB „GA Joniškis“
UAB „Bio zona“
UAB „Žemaitijos energija“
UAB „Ukmergės katilinė“

Vievio m.
Vievio m.
Visagino m.
Visagino m.
Matuizų kaimo
Joniškio m.
Telšių r.
Telšių m.
Ukmergės m.

Principinė centralizuoto šilumos tiekimo schema

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).

--- - Šilumos tiekėjo veiklos ir atskaitomybės riba.

Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams
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Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams

Kauno m. šilumos tiekimo schema

Lietuvos miesto ar gyvenvietės centralizuoto šilumos
tiekimo schema
Grupė pagal metinę šilumos gamybą
GWh /metus

CŠT sistemų kiekis,
vnt

5 GWh ir daugiau

94

Iki 5 GWh

263
Iš viso:

357
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Principinė centralizuoto šilumos tiekimo schema

1- šilumos šaltinis; 2- šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynų tinklas; 3-vartotojai; 4šilumos matavimo prietaisai (~1000 vnt.); 5 – šilumos matavimo prietaisai pastatų įvaduose
(~30000).
--- Daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų (administratorių, bendrijų pirmininkų) veiklos ir
atskaitomybės riba.

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma
Lietuvos gyventojų, kurie yra pagrindiniai centralizuotai
tiekiamos šilumos vartotojai
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Vilniaus senamiestis aprūpinamas
centralizuotai tiekiama šiluma

Šilumos vartotojų skaičius

Prie
Prie CŠT sistemų jungiasi ne tik naujai statomi daugiabučiai namai, prekybos
centrai, bet ir sugrįžta kai kurie anksčiau atsijungę vartotojai. Pvz., AB „Kauno
energija“ 2016 m. prie šilumos tinklų prijungta 19 naujų objektų ( 12 MW galia).
Vilniuje per 2016 metus prisijungė net 4216 nauji vartotojai.

Didžiausią šilumos taupymo potencialą
valdo vartotojai

!!!
Šaltinis: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
NUTARIMAS
DĖL NACIONALINĖS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO
2012 m. birželio 26 d. Nr. XI-2133
Vilnius

2 straipsnis.
Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei kiekvienais metais savo
veiklos metinėje ataskaitoje informuoti Seimą apie Nacionalinės
energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatų įgyvendinimą,
vykdant penkerių metų Nacionalinės energetinės nepriklausomybės
strategijos įgyvendinimo planą ir programas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
NUTARIMAS
DĖL NACIONALINĖS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO
2012 m. birželio 26 d. Nr. XI-2133
Vilnius

II SKIRSNIS. ŠILUMA
66. Viena didžiausių problemų šilumos sektoriuje – neefektyvus šilumos
energijos vartojimas. Vidutinis metinis šilumos suvartojimas pastatuose
Lietuvoje siekia 209 kWh/m2, t. y. daug daugiau negu Skandinavijos šalyse,
kuriose per metus pastatams šildyti sunaudojama vidutiniškai 128 kWh/m2.
Padidinus šilumos vartojimo efektyvumą, gyventojams gerokai sumažėtų
mokesčių už šildymą našta ir kartu būtų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekiai.
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Apie centralizuotą šilumos
ūkį duomenys yra renkami
ir analizuojami

Apie individualiai
besišildančius vartotojus
statistinių duomenų NĖRA

Vilniaus miestas (Lazdynai, Naujamiestis)
2017 m. sausio 22 d.

Lauko oro temp. -2 C

Vilniaus miestas 2017 m. sausio 22 d.
Lauko oro temp. -2 C

Vilniaus miestas 2010 m. sausio 25 d.
(individualus šildymas)
Lauko oro temp. - apie -19 °C

Vilniaus miestas (Šnipiškės)
2016 m. sausio 7 d.
Lauko oro temp. -20 C

Individualaus šildymo oro tarša
nekontroliuojama
-

-

2016 m. sausis institucijos gavo Upytės (Panevėžio raj.) gyventojų skundą, kad „Velžio komunalinio
ūkio“ katilinėje deginamas kuras skleidžia keistą kvapą (galimai dėl formaldehido biokure).
2016-03-03 Aplinkos ministerija kreipėsi į Energetikos ministeriją, kad vadovaujantis Energetikos
įstatymo 6 str., būtų nustatyti kietojo kuro sudėties ir kokybės reikalavimai.
2016-04-07 Aplinkos ministerija surengė diskusiją dėl kietojo kuro kokybės reikalavimų nustatymo ir
gyventojų individualaus šildymo taršos prevencijos.

Individualaus šildymo oro tarša
nekontroliuojama

BŪTINA:
1. Nustatyti kietojo kuro sudėties ir kokybės reikalavimus
/2017-10-03 Energetikos ministerija pateikė derinimui
„Kietojo biokuro kokybės reikalavimų projektą“/.
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 miesto teritorijoje esančius individualius
gyvenamuosius namus būtina prijungti prie CŠT tinklų
arba sudaryti galimybę jiems įsirengti aplinkos
neteršiantį individualų šildymo būdą.

Energijos srautų diagrama, 2015 m. (tūkst. t.n.e)

Šaltinis: Lietuvos energetikos institutas

Atsinaujinančių energijos išteklių srautų diagrama, 2015 m. (tūkst. t.n.e)

Šaltinis: Lietuvos energetikos institutas

Lietuvoje biokuro dedamoji šilumos savikainos struktūroje ir
viena mažiausių Europoje

Europoje:

5,2 Eur
ct/kWh

Lietuvoje:

1,8 Eur
ct/kWh

Daugiausia naudojama biokuro rūšis šilumos gamybai:
• Europoje - medienos granulės (dažniausiai importuojama)
• Lietuvoje - skiedros, pjuvenos (šalia esantis kuras)

Vidutinės CŠT kainos dinamika ir prognozė

Šilumos kainos
2017 m. rugsėjo mėn., ct/kWh su PVM

UAB „Balterma ir Ko“ šildomas kvartas Vilniuje – apie 40
proc. didesnė šilumos kaina ir „miestas su kaminais“
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos kaina 2017 m.
balandžio mėn. 5,37 Eur ct/ kWh;
UAB Balterma ir Ko“ – 8,36 Eur ct / kWh

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
NUTARIMAS
DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO
2007 m. sausio 18 d. Nr. X-1046
Vilnius
VIII. NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGINIAI TIKSLAI
<..> 13. Siekiant įgyvendinti strateginius ir plėtros tikslus bei įvertinant ankstesnėse (1994, 1999
ir 2002 m.) strategijose suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatus, nustatomi šie svarbiausi
uždaviniai:
5) atnaujinti fiziškai ir morališkai susidėvėjusias elektrines, elektros energijos, gamtinių
dujų perdavimo ir skirstymo, centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kartu padidinant jų
veiksmingumą ir patikimumą; <..>

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS
DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
2008–2012 METŲ PLANO PATVIRTINIMO
2007 m. gruodžio 27 d. Nr. 1442
Vilnius

NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2008–2012 METŲ PLANAS

4.21 Priemonė:
Įrengti automatizuotus šilumos punktus pastatuose, panaikinti grupines
šilumokaitines ir keisti esamus individualius šilumos punktus naujais

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS
DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
2008–2012 METŲ PLANO PATVIRTINIMO
2007 m. gruodžio 27 d. Nr. 1442
Vilnius
Šilumos ūkio sektoriaus priemonės
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva
priemones vykdantys asmenys

Priemonės vykdymo
terminas, metai
pradžia

pabaiga

Lėšų poreikis, iš viso
2008–2012 metais,
tūkst. litų

ESAMA PADĖTIS

1.3.

Pastatyti antrąjį 35 MW elektrinės galios ir 33 MW šiluminės
galios kombinuotojo ciklo bloką kogeneracinėje elektrinėje
Panevėžyje

akcinė bendrovė „Panevėžio energija“

2009

2010

83000

ĮGYVENDINTA

1.4.

Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 30 MW šiluminės galios
kombinuotojo ciklo bloką Alytuje

uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“

2008

2011

55000

ĮGYVENDINTA

1.5.

Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 30 MW šiluminės galios
kombinuotojo ciklo bloką Marijampolėje

uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“

2010

2011

53000

ĮGYVENDINTA

1.6.

Pastatyti biokurą naudojančią 9 MW elektrinės galios ir 20 MW
šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Šiauliuose

akcinė bendrovė „Šiaulių energija“

2008

2009

60300

ĮGYVENDINTA

1.7.

Pastatyti biokurą naudojančią 2 MW elektrinės galios ir 8,5 MW uždaroji akcinė bendrovė Utenos šilumos
šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Utenoje
tinklai

2008

2009

20000

ĮGYVENDINTA

1.8.

Pastatyti naujas kogeneracines elektrines (bendros 100 MW
elektrinės galios) kitose vietovėse, turinčiose išplėtotas
centralizuoto šilumos tiekimo (toliau vadinama – CŠT) sistemas

šilumos tiekimo įmonės

2008

2012

500000

ĮGYVENDINTA

1.10. Pastatyti 25 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios
kogeneracinę elektrinę Klaipėdoje, naudojančią netinkamas
perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas,
taip pat biokurą ir organinį kurą

akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“

2008

2011

552200

ĮGYVENDINTA

1.11. Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios
kogeneracinę elektrinę Vilniuje, naudojančią netinkamas
perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas

uždaroji akcinė bendrovė Regioninė
komunalinių atliekų deginimo gamykla

2008

2011

547030

NEĮGYVENDINTA

1.12. Pastatyti 15 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios
kogeneracinę elektrinę Kaune, naudojančią netinkamas perdirbti
energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas

akcinė bendrovė „Kauno energija“

2008

2011

491600

NEĮGYVENDINTA

1.13. Įvertinus poreikius ir galimybes, pastatyti kogeneracines
elektrines Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose miestuose,
naudojančias netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias
komunalines ir kitas atliekas

savivaldybės, šilumos tiekimo įmonės

2012

2025

24600

NEĮGYVENDINTA

1.14. Modernizuoti Vilniaus 2-ąją termofikacinę elektrinę (padidinti
elektrinę galią)

uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus
energija“

2009

2012

425000

NEĮGYVENDINTA

1.15. Pastatyti du bendros 326 MW elektrinės galios kombinuotojo
ciklo blokus Kauno termofikacinėje elektrinėje

uždaroji akcinė bendrovė Kauno
termofikacinė elektrinė

2008

2010

700000

NEĮGYVENDINTA

1.16. Modernizuoti Petrašiūnų elektrinę (pritaikyti naudoti biokurą)

akcinė bendrovė „Kauno energija“

2009

2012

24800

ĮGYVENDINTA

pastatų savininkai ir savivaldybės

2008

2013

240000

NEĮGYVENDINTA

4.2.

Rekonstruoti pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo
sistemas

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva
priemones vykdantys asmenys

Priemonės vykdymo Lėšų poreikis, iš viso
terminas, metai
2008–2012 metais,
tūkst. litų
pradžia pabaiga

ESAMA PADĖTIS

4.5.

Pastatyti naujus ir rekonstruoti esamus 300 MW bendros
šilumos tiekimo įmonės
šiluminės galios šilumos gamybos įrenginius, padidinti energijos
gamybos efektyvumą

2008

2012

430000

ĮGYVENDINTA

4.6.

Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Vilniuje

uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus
energija“

2008

2012

105000

ĮGYVENDINAMA

4.7.

Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Kaune

akcinė bendrovė „Kauno energija“

2008

2012

100000

ĮGYVENDINAMA

4.8.

Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Alytuje

uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“

2008

2012

41596

ĮGYVENDINAMA

4.9.

Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Marijampolėje

uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“

2008

2012

45000

ĮGYVENDINAMA

4.10. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Šiauliuose

akcinė bendrovė „Šiaulių energija“

2008

2012

59120

ĮGYVENDINAMA

4.11. Rekonstruoti ir plėsti akcinės bendrovės „Panevėžio energija“
eksploatuojamus CŠT tinklus

akcinė bendrovė „Panevėžio energija“

2008

2012

88355

ĮGYVENDINAMA

4.12. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Klaipėdoje

akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“

2008

2012

52500

ĮGYVENDINAMA

4.13. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Druskininkuose

uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“

2008

2012

44500

ĮGYVENDINAMA

4.14. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Palangoje

uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“

2008

2012

37750

ĮGYVENDINAMA

4.15. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Telšiuose

uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“

2008

2012

14300

ĮGYVENDINAMA

4.16. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Mažeikiuose

uždaroji akcinė bendrovė Mažeikių šilumos
tinklai

2008

2012

13700

ĮGYVENDINAMA

4.17. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Tauragėje

uždaroji akcinė bendrovė Tauragės šilumos
tinklai

2008

2012

14000

ĮGYVENDINAMA

4.18. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus Utenoje

uždaroji akcinė bendrovė Utenos šilumos
tinklai

2008

2012

16700

ĮGYVENDINAMA

4.19. Rekonstruoti ir plėsti CŠT tinklus kitose šilumos tiekimo
įmonėse

šilumos tiekimo įmonės

2008

2012

730000

ĮGYVENDINAMA

4.20. Rekonstruoti CŠT sistemas Kaune, panaikinti grupines
šilumokaitines

akcinė bendrovė „Kauno energija“

2008

2009

11500

NEBAIGTA
ĮGYVENDINTI

4.21. Įrengti automatizuotus šilumos punktus pastatuose, panaikinti
grupines šilumokaitines ir keisti esamus individualius
šilumos punktus naujais

šilumos tiekimo įmonės

2008

2012

280000

NEBAIGTA
ĮGYVENDINTI

šilumos tiekimo įmonės

2008

2012

50000

5.2.

Įdiegti aplinkos oro taršos mažinimo priemones šilumos tiekimo
įmonėse

5.3.

Įdiegti dūmų valymo įrenginius statomose Vilniaus, Kauno ir
uždaroji akcinė bendrovė Regioninė
Klaipėdos kogeneracinėse elektrinėse, naudojančiose netinkamas komunalinių atliekų deginimo gamykla,
perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas
akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“,
akcinė bendrovė „Kauno energija“

2009

2011

220000

5.4.

Įdiegti oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemas Vilniaus,
Kauno ir Mažeikių termofikacinėse elektrinėse

uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus
energija“, uždaroji akcinė bendrovė Kauno
termofikacinė elektrinė, akcinė bendrovė
„Mažeikių nafta“

2008

2012

420000

5.5.

Įdiegti oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemas šilumos
tiekimo įmonių katilinėse ir elektrinėse

šilumos tiekimo įmonės

2008

2012

595000

6.1.

Rekonstruoti esamus ir pastatyti naujus šilumos gamybos
įrenginius, pritaikyti juos naudoti biokurą

šilumos tiekimo įmonės ir savivaldybės

2008

2012

206000

NEĮGYVENDINTA

ĮGYVENDINTA
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2007-2013 m. finansinė parama
Šilumos ūkio sektoriui
Iš viso CŠT sektoriui skirta 141 mln. Eur paramos,
t.sk. 127 mln.Eur ES SF parama
2007-2013 m. ES SF:
• 67 mln. Eur CŠT tinklams
• 60 mln. Eur biokuro katilams
ir biokogeneracijai
• 1,1 mln. Eur efektyvumui
(ekonomaizeriai)
Projektai baigti įgyvendinti
iki 2015-12-31 d

•

Per 2015 m. CŠT sektoriuje
pastatyta apie 250 MW
šiluminės galios naujų
biokatilų

•

Per 2016 m. įgyvendinti tik 2
biokatilų projektai (25 MW):

-

AB „Kauno energija“ (Jurbarko katilinė)
5 MW
UAB „Danpower Baltic“
biokogeneracinė elektrinė 20 MW
šilumos ir 5 MW elektros

2 mln. Eur

11 mln. EUr

128 mln. EUR

NEPRADĖTA ĮSISAVINTI 20142020 ES Struktūrinė parama
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
(2010-2013)
Klimato kaitos specialiosioji programa lėšos (2011-2013)

ŠT įmonių 2016 m. įgyvendintų projektų akimirkos
•

2016 m. spalį AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“
katilinėje pradėjo veikti naujas 5 MW galios biokuro katilas (1,2 mln. Eur
nuosavos lėšos).

2016 m. baigta AB „Panevėžio energija“ Zarasų katilinės rekonstrukcija:
išmontuotas mazutu kūrenamas katilas ir pastatyti du nauji 1,5 ir 2,5
MW galios biokuro katilai ir 0,5 MW šilumos galios kondensacinis
ekonomaizeris (parama iš 2007-2013 m. ES SF)

AB „Kauno energija“ tinklų modernizavimo projektai (2016 m)
•
„Kauno m. integruoto tinklo magistralės 3Ž modernizavimas“.
Buvo pakeisti 1374 metrai 400 mm skersmens magistralinio vamzdyno. Juo šiluma tiekiama Žaliakalnio
mikrorajono vartotojams.

•

„Magistralinio vamzdyno rekonstrukcijos
projektas „Šilumos tiekimo tinklų
rekonstravimas tarp ŠK 2P-11 ir ŠK 2P-16 R.
Kalantos g. 119, Kaunas“.

Rekonstrukcijos metu atnaujinta 313 metrų 400 mm
skersmens šilumos tiekimo magistralės.

AB „Jonavos šilumos tinklai“ įgyvendinamas tinklų modernizavimo projektas
(parama iš 2014-2020 ES SF lėšų)

•

'"3K magistralės Žeimių g. ir Chemikų g. bei 2K magistralės Vasario 16-osios g.
trasų modernizavimas„
Vietoj senų, nepraeinamuose kanaluose paklotų šilumos tiekimo tinklų bus sumontuoti nauji
1 290 m ilgio bekanalius optimizuoto skersmens šilumos tiekimo tinklai
Projekto pradžia: 2016 m. vasaris
Projekto pabaiga: 2017 m. lapkritis

Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai
palyginimas Lietuvoje ir Švedijoje, 2004

Kitas
kuras
0,8%

Biokuras
10,0%

Mazutas
5,6%

Gamtinės
dujos
83,6%

Elektriniai
katilai; 3%

Anglis;
2%

Gamtinės
dujos; 6%
Mazutas;
10%

Šilumos
siurbliai;
14%
Kitas
kuras; 5%

Biokuras
ir kiti AEI;
60%

Lietuva, 2004

Švedija, 2004

Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai
palyginimas Lietuvoje ir Švedijoje, 2016

Durpės; 3%
Atliekinė Anglis; 5%
šiluma; 6%

Gamtinės
dujos; 6%
Mazutas; 3%

Šilumos
siurbliai; 6%

Biokuras ir
kom.atliekos;
70%

Lietuva, 2016

Švedija, 2013

Biokuro katilų suminė instaliuota šilumos galia tiekiama į CŠT
sistemą/tinklą (2017 m. sausio 1 d.)
Nr.

CŠT įmonė/miestas

1 "Vilniaus energija"
2 "Kauno energija" BENDRAS
Kauno miestas
Kauno rajonas
Jurbarko ŠT
3 "Klaipėdos energija"
AB "Panevėžio energija"
4
BENDRAS
Panevėžio mieste ir rajone
Kėdainių mieste ir rajone:
Rokiškio mieste ir rajone:
Pasvalio mieste ir rajone:
Kupiškio mieste ir rajone:
Zarasų mieste ir rajone:
5 UAB "Litesko" BENDRAS

6
7
8
9
10
11
12

"Alytaus energija" (Litesko)
"Druskininkų šiluma" (Litesko)
"Marijampolės šiluma" (Litesko)
"Marijampolės šiluma" Kazlų
Rūdoje
"Palangos šiluma" (Litesko)
"Kelmės šiluma"(Litesko)
"Biržų šiluma" (Litesko)
"Vilkaviškio šiluma" (Litesko)
"Telšių šiluma" (Litesko)
"Šiaulių energija"
"Mažeikių šilumos tinklai"
"Jonavos šilumos tinklai"
"Utenos šilumos tinklai"
"Akmenės energija“
"Anykščių šiluma"
"Birštono šiluma"

CŠT įmonės
šaltiniai

Nepriklausomi
šilumos gamintojai

Viso

MW

MW

MW

74,7

126,6

92,2
71,0
16,2
5,0
22,3

166,5
158,5
8,0
0,0
121,6

101,6
32,0
5,5
40,0
3,0
5,6
15,6
118,2
18,8
27,0
32,9

51,1

3,0
8,3
6,2
10,1
8,4
5,0
67,2
48,7
25,3
39,6
7,7
7,1
4,0

3,0

20,5
30,6
27,5
15,0

9,5
0,8

201,3
258,7
229,5
24,2
5,0
143,9
152,7
32,0
5,5
40,0
23,5
36,2
15,6
145,7
33,8
27,0
32,9
6,0

8,3
6,2
10,1
8,4
14,5
68,0
48,7
25,3
39,6
7,7
7,1
4,0

Nr.

CŠT įmonė/miestas

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

"Elektrėnų komunalinis ūkis"
"Fortum Joniškio energija"
"Fortum Švenčionių energija"
"Ignalinos šilumos tinklai"
"Kaišiadorių šiluma"
"Komunalinių paslaugų centras"
"Lazdijų šiluma"
"Molėtų šiluma"
"Pakruojo šiluma"
"Plungės šilumos tinklai"
"Prienų energija" Prienų rajonas
"Prienų šilumos tinklai"
"Prienų energija" Trakai
"Radviliškio šiluma"
"Raseinių šilumos tinklai"
"Šakių šilumos tinklai"
"Šalčininkų šilumos tinklai"
"Šilalės šilumos tinklai"
"Šilutės šilumos tinklai"
"Širvintų šiluma"
"Tauragės šilumos tinklai"
"Varėnos šiluma"
"Visagino energija"
"Kretingos šilumos tinklai"
"Ukmergės šiluma"
"Skuodo šiluma"
"Trakų šilumos tinklai"
"Rietavo komunalinis ūkis"

41 "Kazlų Rūdos šilumos tinklai"

Viso:

CŠT įmonės
šaltiniai

Nepriklausomi
šilumos gamintojai

Viso

MW

MW

MW

3,1
8,5
18,1
12,6
2,0
9,7
11,7
7,3
13,8
2,1
7,5
8,5
35,9
27,4
10,1
11,3
12,5
32,9
12,5
31,6
24,2
21,0
22,9
7,8
10,4
1,8
3,6

40,8
4,3

30,7

1,0

2,0
1,5

40,8
7,4
8,5
18,1
12,6
2,0
9,7
11,7
7,3
44,5
2,1
7,5
8,5
35,9
27,4
11,1
11,3
12,5
32,9
12,5
31,6
26,2
22,5
22,9
7,8
10,4
1,8
3,6

9,6

9,6

991

574

1565

Šiuo metu CŠT sektoriuje veikia apie 1565 MW šiluminės galios biokuro katilų ir beveik siekia bazinį šilumos
apkrovimą (1700 MW) žiemos metu.

Šiluma centralizuotai tiekiama šilumos tinklais,
kurių šiuo metu bendras ilgis siekia 2880 km
(įskaitant nebalansinius tinklus)

Per 2003-2016 metų laikotarpį iš viso buvo įrengta naujų ir
senų pakeistų naujais vamzdynais apie 875 km, t.y. ~30 %

47

Centralizuotos šilumos gamyba ir tiekimas

Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose, %

Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje
1996-2016 m.

49
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Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje
(1997-2020)

ŠT įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda vartotojams

Kasmetinis sutaupymas dėl
geresnės vamzdynų kokybės

Kasmetinis sutaupymas dėl
efektyvesnės šilumos gamybos

Kasmetinis sutaupymas dėl
pigesnio kuro naudojimo

~89 mln. Eur

~32 mln. Eur

~159 mln. Eur

Įrengus automatinius šilumos punktus 75 proc. visų šildomų pastatų
vartotojai kasmet sutaupo

~ 43 mln. Eur
VISO: kasmet vartotojai sutaupo
89+32+159+43 = 323 mln. Eur
2016 m. šilumos vartotojai už šilumą sumokėjo – apie 396 mln. Eur.
Jeigu nebūtų įmonių investicijų į sąnaudų mažinimą, vartotojai būtų sumokėję – apie 719 mln. Eur, šilumos kaina siektų apie
10,5 eur ct/kWh be PVM (2016 m. vidutinė kaina buvo 5,2 eur ct/kWh be PVM)
51
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2014-2020 m. ES struktūrinė parama
Šilumos ūkio sektoriui
Priemonė "Didelio
efektyvumo
kogeneracijos
Priemonė "Biokurą skatinimas Vilniaus
naudojančių šilumos
mieste"
gamybos įrenginių… (biokuro dalis: 154
Daugiabučių namų
MWš ir 70 MWe);
atnaujinimas;
94,5 mln.Eur
314 mln. Eur

Priemonė „Komunalinių atliekų
deginimo pajėgumų plėtra“
(Vilniaus kogeneracinei jėgainei
(53 MWš ir 18 MWe);

61 mln. Eur ;
Kauno kogeneracinei jėgainei
(priemonė nepatvirtinta)
Planuojama: (71 MWš ir 24 MWe);

??? 69-75 mln. Eur

Energijos
efektyvumo
direktyvos
nuostatų
įgyvendinimui
numatyta parama
0 Eur.

I kvietimas
(17,04 mln.Eur)
2017-09-20

Priemonė
„Nedidelės galios
biokuro
kogeneracijos
skatinimas“;
Priemonė
“Biokuro
panaudojimo
skatinimas šilumos
energijai gaminti“;
17,0 mln. Eur

Priemonė „Šilumos
tiekimo tinklų
modernizavimas ir
plėtra“;

69,5 mln. Eur

I kvietimas
12,0 mln. Eur
2016 m. pabaigoje
patvirtintos 44 paraiškos
(skirta 32 mln. Eur
parama)
II kvietimas (2017-0925)

I kvietimas
(1 patvirtintas
projektas (4
mln. Eur)
II kvietimas
2017-10-03

ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIUJE ESAMI IR PLANUOJAMI BIOKURO
KATILŲ (KATILINĖSE IR KOGENERACINĖSE ELEKTRINĖSE)
GALINGUMAI
CŠT sektorius (ŠT įmonės)

CŠT sektorius (nepriklausomi šilumos
gamintojai)

VISO

MWš

MWe

MWš

MWe

MWš

MWe

Biokatilų šiluminė galia

Biokogeneracinių
jėgainių
(elektrinė galia)

Biokatilų šiluminė galia

Biokogeneracinių
jėgainių
(elektrinė galia)

Biokatilų šiluminė galia

Biokogeneracinių
jėgainių
(elektrinė galia)

616 (instaliuota)
716 (instaliuota su ekonomaizeriais)

40

278 (instaliuota)
323 (instaliuota su ekonomaizeriais)

28

894 (instaliuota)
1039 (instaliuota su ekonomaizeriais)

68

682 (instaliuota)
792 (instaliuota su ekonomaizeriais)
749 (suminė galia į tinklą)
Iki 2016 m. pabaigos
886 (instaliuota)
pastatyta (viso)
1040(instaliuota su ekonomaizeriais)
990 (suminė galia į tinklą)
Per 2016-2022 m.
155 (instaliuota)
planuojama pastatyti (viso) 177 (instaliuota su ekonomaizeriais)
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Iki 2013 m.pabaigos
pastatyta (viso)
Iki 2014-10-01 d. pastatyta
(viso)

Iki 2022 m. pabaigos bus
1160
pastatyta (viso)
2016 m. CŠT sektoriaus apkrovimas:
• šildymo sezono metu 1500 MW (bazinis), maksimalus 3080MW;
• nešildymo sezono metu 368 MW (bazinis), maksimalus 600 MW.

42

5
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403 (instaliuota)
479 (instaliuota su ekonomaizeriais)
432 (suminė galia į tinklą)
570 (instaliuota)
676 (instaliuota su ekonomaizeriais)
599 (suminė galia į tinklą)
207 (Vilniaus kogenerecinė jėgainė)
71 (Kauno kogeneracinė jėgainė)
20 (Panevėžyje)
897

28

38

88
24
112

1085 (instaliuota)
1271 (instaliuota su ekonomaizeriais)
1182 (suminė galia į tinklą)
1456 (instaliuota)
1716 (instaliuota su ekonomaizeriais)
1589(suminė galia į tinklą)
449 (instaliuota)
475 (instaliuota su ekonomaizeriais)
2057

68

80

117

197

ŠILUMOS PUNKTAI

Šilumos punktai Lietuvoje
2011-11-01 įsigaliojus ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMUI didelė dalis šilumos punktų
atrodo vis dar taip:

INDIVIDUALIŲ ŠILUMOS PUNKTŲ SKAIČIUS PASTATUOSE
2017 m. sausio 1 d.
Gyv. pastatuose
Kituose
IŠ VISO (vnt)
(vnt)
pastatuose (vnt)

Individualių šilumos punktų skaičius pagal tipą:
neautomatizuoti (su elevatoriumi)
automatizuoti
VISO (priklausomo šildymo pajungimo):

Priklausomo šildymo pajungimo:
Nepriklausomo šildymo
pajungimo

automatizuoti

3908
6806
10714
8656

VISO (automatizuoti)
IŠ VISO (priklausomo ir nepriklausomo pajungimo tipų):

15462
19370

1569
1960
3529

5477
8766
14243

4363
6323
7892

13019
21785
27262

LŠTA užsakymu 2015 m. atlikta
studija „Daugiabučių namų
vidaus šildymo ir karšto
vandens tiekimo, apskaitos,
esant įvairiems šildymo ir
karšto vandens sistemų
tipams, vaizdinės ir
aprašomosios medžiagos
parengimas“

Šilumos suvartojimas per mėnesį
daugiabučių namų ir kitų pastatų
šildymui priklauso nuo tų pastatų
būklės ir šildymo bei karšto
vandens sistemų priežiūros
kokybės

Lietuvoje yra apie 17000 daugiabučių namų (700 tūkst. butų), aprūpinamų centralizuotai tiekiama šiluma:
• ~ 3000 namų (121 tūkst. butų) yra labai prastos būklės.
• ~10200 namų (420 tūkst. butų) yra seni, sovietinės statybos, neapšiltinti
• ~1100 namų (46 tūkst. butų) yra iš dalies modernizuoti
• ~1400 namų (57 tūkst.butų) yra pilnai atnaujinti
• ~1300 namų (55 tūkst.butų) yra naujos statybos (pastatyti po 1993 m.).

Daugiabučių namų gyventojai – pagrindiniai
šilumos vartotojai
Siekiant sumažinti šilumos suvartojimą ~20-25 proc. būtina:
 Vidaus šildymo sistemos subalansavimas;
 Karšto vandens sistemos subalansavimas;
 Termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų
įrengimas

 Individualios šilumos apskaitos kiekvienam
butui įrengimas (šilumos kiekio dalikliai);
 Išmanioji (Smart metering) vienalaikio
rodmenų nuskaitymo iš daliklių ir karšto
vandens skaitiklių butuose apskaita (pagal
2012/27/ES Efektyvumo direktyvos
reikalavimus).

ŠILDYMO IR KV MODERNIZAVIMAS
PAGAL 2012/27/ES DIREKTYVĄ
ŠILDYMO IR KV SISTEMŲ MODERNIZAVIMAS 2012/27/ES EFEKTYVUMO
DIREKTYVOS KONTEKSTE:

•

•
•

Investicijų poreikis minimaliomis techninėmis priemonėmis įrengti
individualią šilumos apskaitą šilumos kiekio dalikliais yra apie 15 Eur/m2
arba apie 900 Eur tipiniam 60 m2 butui;
Darbus bute galima atlikti per 4 valandas;
Tai neužkerta kelio tolimesnei pastato atitvarų renovacijai, nes
apšiltinus pastato atitvaras vidaus šildymo ir KV sistemas vis tiek reikės
rekonstruoti pagal naujus poreikius. Tai atlikus iki atitvarų rekonstrukcijos,
jos belaukiant jau bus taupoma energija.
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Dr. Romanas
Savickas

romas.savickas@gmail.com, +37065227398

Asociacija pasiūlymai ir veiksmai
• LŠTA užsakymu atlikta studija nustatė, kad
vien tik šilumos sektoriuje galima sutaupyti
apie 0,858 TWh/metus energijos, t.y. nuo
2014 m. iki 2020 m. būtų galima sutaupyti
apie 6 TWh energijos (šilumos).

LT tikslas yra
11,674 TWh

LŠTA užsakymu 2014 m. atlikta
studija ir teikti siūlymai dėl
2012/27/ES direktyvos
įgyvendinimo, tačiau

NEATSIŽVELGTA

Arba ~50 mln.
Eur/metus

UŽ ~900 Eur /butui galima pasiekti:
• Gyventojai bute šildymą reguliuojasi patys;
• Tolygus šildymas visuose pastato butuose;
• Suvartojamos šilumos kiekis bute sumažėja iki 30 %, o mokėjimas tipiniam 60 m2 butui
sumažėja ~ 20 Eur/mėn.;
• Karšto vandens skaidri apskaita (gyventojai nemoka už kaimynų nedeklaruotą vandenį);
• Sumažėja socialinės problemos;
• Pasiekiami 2012/27/ES Efektyvumo direktyvos tikslai;
Pagrindiniai sistemų balansavimo darbai atliekami rūsiuose ir bendrojo naudojimo patalpose,
o darbus bute specialistai atlieka per puse dienos!!! Sienos ir grindys išlieka nepažeistos

Taupykite jau dabar, dar iki nutardami renovuoti visą namą!

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos svetainėje
www.lsta.lt

