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 Išsaugotos pagrindinės CŠT sistemos ir rinka  

 CŠT sunaikintas Armėnijoje, Gruzijoje. Sumažėjo rinka 4 ir 

daugiau kartų (Azerbaidžane, Moldavijoje...). Nauji pastatai apšildomi 

vietinėmis ir kvartalinėmis dujinėmis katilinėmis. CŠT sistemos 

kuriamos iš naujo... 

Atnaujinami šaltiniai, diegiama efektyvesni ir 

biokuro katilai   

 Šilumos perdavimo rodikliai žymiai pagerėjo    

 Įvadinė apskaita ir (pilnas) šiluminės energijos 

apmokėjimas pagal sunaudojimą pastatuose 

Automatizuotas šildymo reguliavimas ir karšto 

vandens ruošimas  

  



Per didelis „virtuvinio“ kuro naudojimas CŠT 

sistemose 

Lėta atsinaujinančių ir atliekinių išteklių 

naudojimo plėtra 

Kogeneracijos galimybių menkas 

panaudojimas  

Termofikacinių vamzdynų priežiūros 

nepakankama kokybė 

 Investicijų finansinio aprūpinimo problemos  

Darbo su šilumos vartotojais trūkumai 

  

 





Sąlyginai mažos pajamos ir didelis energijos suvartojimas – didelis proc. nuo BVP 
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Santykinės išlaidos 1 m2 ploto šildymui, Lt/m2

Vartotojų mokėjimai, Lt/mėn. 9 % PVM, Lt/mėn.

Socialinė kompensacija šildymui, Lt/mėn. 12 % PVM, Lt/mėn.

Galimi vartotojų mokėjimai, Lt/mėn.





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.)  



 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)  



 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 



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 



Šaltinis: DIREKTYVA 2009/28/EB 







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 



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 ... 

 



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. Šalis 
Elektros energija 

Šilumos 

 energija 
Elektros ir šilumos  

energijos santykis 

GWh/m. GWh/m. 

1 Danija 2099 5686 1 : 2,71 

2 Austrija 3340 6079 1 : 1,82 

3 Suomija 9690 14003 1 : 1,45 

4 Švedija 8727 26139 1 : 3,00 

5 Lenkija 2555 1310 1 : 0,51 

6 Vokietija 21819 9857 1 : 0,45 

7 Nyderlandai 2606 429 1 : 0,16 

8 Belgija 2303 44 1 : 0,02 

9 Slovakija 453 472 1 : 1,04 

10 

Lietuva (AEI 

strategija 

2020 m.) 

810 6290 1 : 7,8 





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. 

Biodujų elektrinės Biomasės elektrinės 

kW ct/kWh kW ct/kWh 

1 P <30 64 P <30 66 

2 30 kW < P < 1000 58 30 kW < P < 5000 60 

3 p > 1000 49 p > 5000 50 

Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, ir biodujų supirkimo tarifu 

nustatymui reikalingos informacijos surinkimas, efektyviausios technologijos nustatymas ir tarifu 

apskaičiavimas  GALUTINIŲ REZULTATŲ ATASKAITA , 2011 m. sausio 16 d.  



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 



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  





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 





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% 



Iki 2014 sausio 1d. Šalys paruošia ir įteikia EK 

nacionalinius aukšto efektyvumo kogeneracijos ir 

centralizuoto šildymo (vėsinimo) plėtros planus  
By 1 January 2014, Member States shall establish and notify to the Commission a national heating and cooling 

plan for developing the potential for the application of high-efficiency cogeneration and efficient district heating 

and cooling 

 Valstybės imasi priemonių efektyvios kogeneracijos ir 

CŠT infrastruktūros plėtrai 
Member States shall take the necessary measures to develop efficient district heating and cooling infrastructure to 

accommodate the development of high-efficiency cogeneration and the use of heating and cooling from waste heat 

and renewable energy sources in accordance with paragraphs 1, 3, 6 and 7.  

CŠT sistemose įrengti efektyviąją kogeneraciją vietoje 

šildymo katilinių 
When developing district heating and cooling, they shall to the extent possible opt for high-efficiency cogeneration 

rather than heat-only generation 



 Jeigu ES panaudotų šilumą išmetamą 

„kondensacinėse“ elektrinėse tai nereikėtų 

importuoti energetinio kuro...  

Efektyvi centralizuoto šilumos tiekimo sistema: 

 kuri sumoje naudoja ne mažiau kaip 50% 

atsinaujinančių arba atliekinių išteklių; 

 pirminės energijos pavertimo į galutinę 

efektyvumas ne mažiau kaip 80%; 

'efficient district heating and cooling' means a district heating 

or cooling system using at least 50% renewable, waste or 

cogenerated heat or a combination thereof and having a 

primary energy factor, as referred to in Directive 2010/31/EU, 

of at least  



 Visi nauji ir rekonstruojami elektros generavimo šiluminiai 

įrenginiai, kuriuose šiluminės energijos suvartojimas (thermal 

input) didesnis 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 



 

 

 < 75 km | > 75 MW (at 60-70% load) | > 1600 TJ/year  

 

 < 60 km | > 50 MW at 60% load factor | >1000 TJ/year  

 

 < 25 km | > 50 MW (> 85% load factor ) | > 400 TJ/year 

 

 < 15 km | > 20 MW | > 100 TJ/year | 

 



Šalys narės turės nustatyti energetikos efektyvinimo rodiklius, 

kurie bus kontroliuojami ir taikomos sankcijos už nevykdymą. 

 

Iki kiekvienų metų lapkričio 30 d. šalys praneš statistiką apie 

efektyvios kogeneracijos ir CŠT apimtis lyginant su bendromis 

galiomis.  

 

Pateikiama informcija apie naudojamą kurą ir pirminės 

energijos sutaupymus kogeneracijos dėka. 

 
Member States shall submit to the Commission before 30 November each year statistics on national electricity and heat production 

from high and low efficiency cogeneration, in accordance with the methodology shown in Annex I, in relation to total heat and 

electricity capacities. They shall also submit annual statistics on cogeneration heat and electricity capacities and fuels for 

cogeneration, and on district heating and cooling production and capacities, in relation to total heat and electricity capacities. 

Member States shall submit statistics on primary energy savings achieved by application of cogeneration in accordance with the 

methodology shown in Annex  



 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.  

    

  

 

 



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  




