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�Atsinaujinančių išteklių energetikos plėtra
(Lietuva iki 2020 m. AIE dalį suvartotoje energijoje turi padidinti
iki 23%)

� Anglies dvideginio dujų (CO2) išmetimo
mažinimas (2020 metais 20 % mažiau negu 2005 m.)

� Teršalų išmetimo iš kurą deginančių jėgainių
ribojimas (Žymiai griežtesni reikalavimai nuo 2016
negu šiuo metu)

�Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
(20% mažesnis energijos vartojimas negu 2005 m.)



� ...2009 m. 62 % ES įrengtų naujų elektros
generatorių naudoja atsinaujinančius išteklius...

� ...turi būti gerokai intensyviau diegiama didelio
naudingumo bendra šilumos ir elektros energijos
gamyba, taip pat centralizuotas šildymas ar
vėsinimas

� ...turi būti užtikrinta didelio masto tvaraus biokuro
gamyba

(Europos Komisijos komunikatas „Energetika 2020“)



Šaltinis: DIREKTYVA 2009/28/EB



� Iki 2014 m. sausio 1 d. šalys-narės turi pateikti Europos
Komisijai Nacionalinį šildymo planą, numatantį kaip bus
plėtojama didelio naudingumo kogeneracija, panaudojant
efektyvaus centralizuoto šildymo galimybes

� Visi nauji ir rekonstruojami šilumos gamybos įrenginiai, kurių
bendra galia didesnė nei 20 MW turi būti kogeneracinės
jėgainės

� Persvarstyti kogeneracijos plėtros leidimų ir prijungimo prie
tinklų administracines procedūras, įdiegiant principą „visų
pirma galvokime apie mažuosius“

� Užtikrinti, kad teikiant paramą kogeneracijai prioritetas būtų
teikiamas elektros energijai gaminamai didelio naudingumo
kogeneracijos būdu



� Stambūs energijos tiekėjai (daugiau kaip 75 GWh/m.) per
metus turi sutaupyti 1,5 proc. ankstesnių metų patiektos
energijos. T.y. tiekėjai turi rūpintis energijos vartojimo
efektyvumu!

� Buitiniams karšto vandens ir centralizuotos šilumos
vartotojams turi būti įrengiami individualūs šilumos
skaitikliai. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio
1 d. turi užtikrinti, kad sąskaitos būtų tikslios ir grindžiamos
faktiškai suvartotu kiekiu

� Jei dėl techninių priežasčių individualių šilumos skaitiklių
naudoti neįmanoma, įrengiami individualūs šilumos kiekio
dalikliai ir taikomi energijos paskirstymo metodai



� Būtina biokuro dalis kuro balanse, kad šilumos gamintojui (20
MW ir daugiau galios) nereikėtų pirkti papildomų ATL:

– 2013 metais – ne mažiau 20% biokuro kuro balanse
– 2014 metais– ne mažiau 27% biokuro kuro balanse
– 2015 metais– ne mažiau 34% biokuro kuro balanse
– 2016 metais– ne mažiau 41% biokuro kuro balanse
– 2017 metais– ne mažiau 48% biokuro kuro balanse
– 2018 metais– ne mažiau 56% biokuro kuro balanse
– 2019 metais– ne mažiau 63% biokuro kuro balanse
– 2020 metais– ne mažiau 70% biokuro kuro balanse

� Jeigu atitinkamais metais biokuro bus daugiau, tada šaltinio
valdytojui liks ATL perteklius, kurį galės parduoti

� Jei biokuro dalis bus mažesnė – reikės nusipirkti trūkstamus ATL

Šaltinis: LEKA, Martynas Nagevičius



� Ši direktyva sugriežtina teršalų, išmetamų iš didelių kurą
deginančių įrenginių, normavimą po 2016 metų

¢ Leistina sieros junginių (SO2) koncentracija dūmuose mažinama 2–5 kartus
¢ Azoto oksidų (NOx) – 2–3 kartus
¢ Griežtinamos ir kietųjų dalelių išmetimo leistinos normos

� TIPK direktyvos įgyvendinimas pareikalaus didelių investicijų
mazutą ir gamtines dujas deginančiuose energetikos objektuose.
(Esant dabartiniam CŠT kuro balansui investicijos gali siekti
apie 2 mlrd. Lt)

� Mažiau teršalų turės būti išmetama ir iš biomasę deginančių
įrenginių, bet tai pasiekti paprasčiau ir pigiau. (Naudojant
direktyvinį biokuro kiekį investicijos apie 0,9 mlrd. Lt)



� Sparti atsinaujinančių išteklių energetikos plėtra
�Anglies dvideginio sugaudymo sistemų diegimas
�Energetiškai efektyvių ir mažai teršiančių aplinką

technologijų diegimas (degimo sistemos, dūmų valymas)

� Efektyvumo didinimas energijos gamybos,
tiekimo ir vartojimo procesuose

�Centralizuoto energijos (elektros, šilumos ir
vėsumos) tiekimo sistemų plėtra

�Maksimalus efektyvios kogeneracijos
panaudojimas

�Atliekinės energijos ir medžiagų utilizavimas...



� Vokietijoje planuojama padidinti CŠT sektoriaus apimtis iki
2020 metų du kartus. Centralizuoto šildymo plėtra yra vienas
pagrindinių tikslų CO2 emisijos mažinimui bei kogeneracijos
plėtrai

� Švedijoje skatinamas individualių namų prisijungimas  prie
CŠT. Šilumos tiekėjai būsimiems klientams siūlo
kompensacijas už prisijungimą prie tinklo, senos šildymo
sistemos pakeitimą nauja ir pan.

� Didžiojoje Britanijoje siekiama plėsti esamas ir kurti
naujas CŠT sistemas. Šiam tikslui įgyvendinti ketinama
panaudoti CŠT zonų planavimą.





� Šilumos ūkį tvarkyti pagal savivaldybių patvirtintus
šilumos ūkio specialiuosius planus

� Termofikacinių elektrinių plėtra. Iki 2020 m. pastatyti
maždaug 400 MWe bendros galios termofikacines
elektrines (investicijos apie 2,0 mlrd. litų)

� Skatinti šilumos ir elektros gamybą iš vietinių ir
atsinaujinančių energijos išteklių

� Komunalines atliekas panaudoti šilumai ir elektrai
gaminti

� Iki 2015 m. pakeisti iki 75% esamų CŠT vamzdynų;
� Skatinti privataus kapitalo dalyvavimą šilumos ūkio

modernizavimo projektuose (Ukmergė...)
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CŠT sektoriuje Namų ūkiuose
(galutinis energijos suvartojimas)



Sektorius
2010 2020

Bendras
kiekis

AEI
dalis % Bendras

kiekis
AEI
dalis %

Visų rūšių
šildymas 2417 677 28 2886 1126 39

Elektros
energija

913 73 8 1204 253 21

Transportas 1336 53 4 1817 182 10

Visa AEI dalis 5034 805 16 6296 1511 24



Iki 2020 m. centralizuotai tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš AEI,
dalį šilumos energijos balanse padidinti ne mažiau kaip iki 60 procentų,
o namų ūkiuose – padidinti ne mažiau kaip iki 80 procentų.

�ĮGYVENDININMO PRIEMONĖS:
�Šilumos gamybos iš AEI plėtros planavimas – užduotys savivaldybėms
�Šilumos gamybos iš AEI skatinimas (dotacijos, mokestinės lengvatos...)
�Šilumos tiekėjai privalo prijungti visus nepriklausomus šilumos
gamintojus, kurie gamina šilumą iš AEI
�Šilumos, pagamintos iš AEI, privalomas supirkimas pagal VKEKK
kainodarą
�Pramoninių ir komunalinių atliekų, tinkamų energijai gaminti,
panaudojimas
�Biodujų gamyba ir tiekimas į gamtinių dujų tinklus ...







Eil.
Nr. Įmonės

Esama
situacija

Ekonominė
plėtra

Pagal AEI
Strategiją Viso

MW MW MW MW
1 UAB"Vilniaus Energija" 54 108 176 338

2 AB"Kauno energija" 0 54 108 162

3 UAB "Šiaulių energija" 0 25 53 78

4 AB "Klaipėdos energija" 14 0 80 94

5 UAB"Alytaus energija" 0 18 48 66

6 AB"Panevėžio energija" 0 38 0 38

7 AB"Jonavos šilumos tinklai" 0 16 10 26

8 UAB"Druskininkų šiluma" 0 0 36 36

9 UAB"Utenos šilumos tinklai" 11 9 12 32

10 UAB "Marijampolės šiluma" 16 0 20 36

11 UAB"Palangos šiluma" 6 0 13 19

12 UAB"Mažeikių šilumos tinklai" 22 0 10 32

13 Kitos. 244 126 180 550

14 Viso CŠT 367 394 746 1506

15
Komunalinės atliekos (biodegraduojanti
dalis) 60

16 Iš viso 367 394 746 1566
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"Investicinių" paskolų grąžinimas su palūkanomis

Šilumos vartotojų reguliuojamos "investicinės" įmokos

Konsoliduotas grąžintinų paskolų su palūkanomis ir įmokų balansas

Kasmetinis grąžintinų paskolų su palūkanomis ir įmokų balansas



Bendras investicijų poreikis - 3,9 mlrd. Lt
Nauda šilumos vartotojams dėl pigesnio kuro ir išvengtų
investicijų į aplinkosaugą - apie 1,5 mlrd. lt
Fiskalinė nauda - 0,9 mlrd. Lt

Išorinių lėšų poreikis direktyvų įgyvendinimui:
�panaudojant amortizaciją ir pelną (jeigu bus) -1,4 mlrd. Lt
�panaudojant tik naujo turto amortizacijos lėšas - 2,7 mlrd. Lt
(Palūkanų padidėjimas per dešimtmetį iki 0,73 mlrd. Lt)

Išeitis – ES paramos fondų panaudojimas ir dalies
sukuriamos socialinė-ekonominės naudos sugrąžinimas



�Dabartinė šilumos kainodara neužtikrina
direktyvinių investicinių projektų finansavimo

�Savivaldos ir valstybės veiksmų
nekoordinavimas

�Dalis CŠT bendrovių susiduria su kreditavimo
problemomis

�Dalis investicinių projektų gali būti dubliuojami
kartu su nepriklausomais šilumos gamintojais

�Neadekvatūs politiniai ir administraciniai
sprendimai didina šilumos tiekimo verslo riziką





�Nacionalinė AEI strategija – iki 2020 metų įrengti:
Kietosios biomasės elektrinių: 162 MWe (810 GWh/m.)

Biodujinių elektrinų: 62 MWe (413 GWh/m.)

� Atsinaujinančių  išteklių energetikos įstatymas
numato 2020 metais biokurą naudojančių kogeneracinių
jėgainių suminę galią padidinti iki 355 MWe



Eil.
Nr. Rodiklis

Galia Elektros
kiekis Investicijos Planuojama šiluminė

galia su KDE
Investicijos į

šilumos gamybą

MWe GWh/m mln.Lt/MW mln.Lt MW mln. Lt

1 Vilnius 162 673 4,5 570,8 267 194,25

2 Kaunas 58 245 5,15 264,2 129 96,75

3 Klaipėda 11 62 8,6 94,6

4 Šiauliai 11 84 7,1 78 33 28,05

5 Panevėžys 2,5 19 9,2 23 10 10

6 Alytus 5,4 41 12,6 68 19 18,8

7 Marijampolė 4,5 18 5,1 23 18 14,4

8 Jonava 4 29 9,3 37 14 14

9 Mažeikiai 2,5 18 9,2 23 10 10

10 Utena 2,1 15 10,7 22 8,6 8,6

11 Druskininkai 3 22 9,7 29 9 9

12 Kiti (biodujos) (62) (413) (10) (620) (70) (50)

Viso: 328 1637 1852



Eil. Nr. Rodiklis MWe GWhe/m. MWš GWhš/m.

1 Biokuro elektrinės 329 1613 587 3350

1.1 Kietosios (AIE įstatymas) 267 1200 517 2900

1.2 Dujinės (AIE strategija) 62 413 70 450

2 Komunalinių  atliekų deginimo
stotys (AIE strategija) 60 335 150 830

2.1 Biodegraduojanti 26 145 65 360

2.2 Ne biodegraduojanti 34 190 85 470

3 G. dujų elektrinės* 457 540 900 639

4 Viso 846 2488 1637 4819

5
Maksimali elektros gamyba
kogeneracinėse elektrinėse 846 6768 1637 4819

* Preliminariais duomenimis



Eil.
Nr.

Rodiklis Mato vnt.
Biokuro

elektrinės
Pastabos

1 Investicijų dalis (30%) mln. Lt/m 52

Investicijos į (elektrinę galią) per 10 metų:
• kietosios biomasės elektrines ~ 1,1 mlrd. Lt;
• biodujų elektrines ~ 0,62 mlrd. Lt.
30% nuo planuojamų investicijų lieka Lietuvoje.

2 Eksploatacinių sąnaudų dalis
(50%) mln. Lt/m 33

Biodujų ~ 100 Lt/MWh,
kietosios biomasės - 100 tūkst. MWe
50% išlaidų eksploatacinėms sąnaudoms lieka
Lietuvoje.

3 Kuro išlaidų dalis (70%) mln. Lt/m 105

vidutinė 2011-2020 m. kuro kaina~70 Lt/MWh,
Vidutinės kuro lyginamosios sąnaudos ~115
kgne/MWh, Generuojamas el. energijos kiekis
1,613 TWh.
70% išlaidų kurui lieka Lietuvoje.

3
Iš viso vidutiniškai
per metus

mln.
Lt/m 190

4
Iš viso per 12 metų
laikotarpį

mln. Lt 2279 AIE įstatyme nurodytas skatinimo laikotarpis
12 metų



Elektros supirkimo iš biokogeneracinių jėgainių planuojama vidutinė
kaina 35 ct/kWh
§ Papildomos išlaidos elektros vartotojams 2020 m. būtų apie 320 mln.

Lt per metus (esant elektros rinkos kainai - 18 ct/kWh)
§ Sukuriama socialinė-ekonominė nauda valstybėje 2010 metų kainomis

apie 190 mln. Lt per metus.

„Žaliosios“ elektros savikaina įvertinant išorinę naudą 25 ct/kWh.
(O kokia bus elektros rinkos kaina 2020 metais ?)

Valstybė gaudama ekonominę naudą dėl vietinio atsinaujinančio
kuro naudojimo dalį jos turėtų skirti elektros generavimo
įrenginiams.

Kogeneracinės jėgainės gamina elektros energiją efektyviausiu būdu
ir gali teikti kitas elektros sistemai reikalingas paslaugas
(balansavimas, rezervavimas..).



� Vietinių kuro išteklių ir atliekinės energijos panaudojimas
centralizuotos šilumos gamybai reikšmingai mažina šilumos
tiekimo kaštus ir sukuria didelę socialinę-ekonominę naudą
valstybei (fiskalinis efektas, energetinė nepriklausomybė, kuro
tiekimo patikimumas...)

� Kad įgyvendinti Europos ir Lietuvos direktyvinius uždavinius
investicijas CŠT sektoriuje reikia padidinti nuo 100-200 mln. Lt
iki maždaug 300-400 mln. Lt. per metus

� Pagal šiuo metu Lietuvos CŠT sektoriuje taikomą kainodarą,
pigesnio kuro nauda perduodama šilumos vartotojams, o
pagrindinis investicijų grąžos šaltinis – amortizacijos
(nusidėvėjimo) lėšos, įskaičiuotos į šilumos kainą - yra
neadekvačiai mažos ir todėl CŠT įmonės turi daug skolintis arba
laukti dotacijų



� Kartu su šilumine energija CŠT sistemose galima įrengti ir 355
MW „žaliosios“ elektros generavimo įrenginių, kurie galėtų
gaminti apie 2-3 TWh/m. elektros ir teikti kitas elektros sistemai
būtinas paslaugas. Procesą stabdo neaiški aukcionų tvarka ir
nežinomi maksimalūs „žaliosios“ elektros supirkimo tarifai.

� Išvystytos CŠT sistemos Lietuvoje sukuria palankias sąlygas
efektyviai elektros gamybai kogeneracijos būdu. Šios
technologijos skatinimas vienas svarbiausių ES energetikos
efektyvinimo kelių.

� Reikia koreguoti kainodarą, kad finansuoti vartotojams
naudingą AIE plėtrą arba tam panaudoti dalį sukuriamos
fiskalinės naudos



100 % 89 % 76%

45 %

31 %

Šilumos nuostolių sumažinimas,
procentais pirminio kuro

energijos

Reikalingos investicijos,
mln. Lt/%

Nuostolių
mažinimo

rezervas, %

Šilumos gamyba 100 ~7 %

Šilumos perdavimas 800 ~3%

Šilumos vartojimas 210 ~31%




