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Kas yra energetinis saugumas? 
Ar galima jį išmatuoti? 
Ar jis priimtinas? 
Koks energetinis saugumas šilumos tiekime? 
Kaip padidinti šilumos ūkio energetinį 
saugumą? 
Kiek kainuoja energetinio saugumo 
padidinimas? 
  

KLAUSIMAI 



Energetinio saugumo suvokimas 
�  Energetikai:  

 Saugu, jei yra patikimi energijos gamybos ir transformavimo 
įrengimai, pakankami įrengimų galingumai ir pralaidumai, yra 
kuro tiekimo sutartys, yra rezervai.  

�  Politikai:  
 Saugu jei yra diversifikuoti tiekėjai ir kuro rūšys, šalys iš 
kurių importuojame ar per kurias transportuojame 
energetinius išteklius yra patikimi partneriai, jeigu 
egzistuoja laisva energijos rinka.  

�  Vartotojai: 
 Saugu jei energijos kainos nedidėja 
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Energetinio saugumo analizė 
Tikslas: Įvairių energetikos grėsmių tyrimas, trikdžių 
scenarijų kūrimas, energetinės sistemos reakcijos į 
trikdžius modeliavimas, barjerų ir sistemos atsparumo 
skirtingoms grėsmėms modeliavimas, galimų pasekmių 
vertinimas, blogiausių situacijų identifikavimas. 
 
Energetinio saugumo lygis 
Tikslas: energetinio saugumo indikatorių sistemos 
aprašymas, energetinio saugumo lygio kaip integruotos 
charakteristikos skaičiavimas, energetinio saugumo lygių 
skirtingiems energetikos vystymosi scenarijams, 
skirtingoms šalims ar regionams palyginimas. 
 
 

Dvi energetinio saugumo vertinimo dalys 
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Didžiausios grėsmės Kauno šilumos sistemai 

�  Labai didelė priklausomybė nuo vieno šilumos tiekėjo. 
�  Didelė priklausomybė nuo dujų vartojimo šilumos gamybai. 
�  Vieno didelio biokuro deginimo įrenginio statyba, inicijuota 

finansiškai stipraus investitoriaus (KTE), gali užkirsti kelią 
smulkesnių šilumos gamintojų plėtrai. 

�  Atsisakius šilumos pirkimo iš KTE, gali būti ribojamas ar 
apsunkinamas gamtinių dujų tiekimas. 

�  UAB Kauno termofikacinė elektrinė gali nevykdyti investicinių 
įsipareigojimų ir 2016 metais esantys šilumos generavimo šaltiniai 
neatitiks įsigaliosiančių aplinkosauginių reikalavimų ir nebus galima 
šilumos gamyba. 

�  Esant žemai lauko temperatūrai rezervinių, Petrašiūnų elektrinėje 
saugomų, mazuto kiekių užtektų tik kelioms paroms. 

�  Galimi neoficialūs susitarimai tarp dominuojančių investitorių 
šilumos gamybos sektoriuje dėl parduodamos šilumos kainų 
formavimo strategijos. Monopolijos išlaikymas šilumos gamybos 
sektoriuje. 



Kauno centralizuotos šilumos tiekimo 
plėtros scenarijai 

1 scenarijus – KTE papildomai instaliuota 200 MW 
biokuro jėgainė,  
 
2 scenarijus - 4 jėgainės po 200 MW instaliuotos 
atskirai nuo KTE,  
 
3 scenarijus - KTE instaliuota 100 MW biokuro 
jėgainė, dar 3 jėgainės po 100 MW ir 1 jėgainė 150 
MW,  
 
4 scenarijus - Kaunas 2011. 



Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje be PVM  
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TSA metodai 
§  Energetikos sistemos grėsmių analizei panaudotas tikimybinis įvykių ir gedimų 
medžių metodas. 

§   Modelio įvykių medžiai yra dviejų grupių: 
- Grėsmės -> techn., socio-polit., ekon. barjerai -> trikdžiai energetikos sistemai 
- Trikdžiai -> energetikos sistemos barjerai -> pasekmės energetikos sistemai 



Sutrikdytos energetinės sistemos pasekmių dažniai 

Sutrikdytos energetinės sistemos pasekmių svorių matrica ir energetinio 
saugumo koeficientai 

Ilgalaikių galutinių būsenų aibės dažniai per metus pagal 2010 m. duomenis 
Kainų padidėjimas procentais nuo prognozuojamų   
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OK 1 0,75 0,5 0,25 0 
1-10 0,9 0,675 0,45 0,225 0 

11-20 0,8 0,6 0,4 0,2 0 
21-30 0,7 0,525 0,35 0,175 0 
31-40 0,6 0,45 0,3 0,15 0 
41-50 0,5 0,375 0,25 0,125 0 
51-60 0,4 0,3 0,2 0,1 0 
61-70 0,3 0,225 0,15 0,075 0 
71-80 0,2 0,15 0,1 0,05 0 
81-90 0,1 0,075 0,05 0,025 0 
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Scen I Scen II Scen III Scen IV 

Energetinio 
saugumo 
koeficientas 

59 
 

96 91 33 

Šilumos netiekimo 
tikimybė 
(normuotas dažnis) 

0.137 0.113 0.105 0.173 

Kainų padidėjimo 
daugiau nei 25 % 
tikimybė 
(normuotas dažnis) 

1 7.5E-02 0.299 1 

Santykis lyginant su 
IV scen. (kai 
papildomai nieko 
neinstaliuojama) 

1.78 2.9 2.75 1 

1.26 1.53 1.65 1 

1 13.30 3.34 1 

Energetinio saugumo rodikliai nutraukus dujų tiekimą 



Indikatorius 

2011 KTE (dujos + 200 MW 
biokuras) 

KTE (200 MW) + 4 tiekėjai 
po 150 MW biokuras 

4 tiekėjai, sumoje 800 MW, 
biokuras 

TECHNINIS BLOKAS 

Instaliuotų šilumos generatorių 
suminio pajėgumo santykis su 
maksimaliu šilumos poreikiu 
Kauno mieste 233 266 133 133 

Vidutinis likutinio energetinių 
blokų darbo laiko santykis su 
jų techniniu resurso laiku 5 10 100 100 

Vienos š i lumos gamybos 
technologijos, daugiausiai 
gaminančios energijos, dalis 
visoje šilumos gamyboje  76 76 100 100 

Š i l u m o s g a m y b o s k u r o 
procentas, kuris gali būti 
pakeistas kita kuro rūšimi be 
technologijos pakeitimo 95 95 50 50 
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Indikatorius 
2011 KTE (dujos + 200 MW 

biokuras) 
KTE (200 MW) + 4 tiekėjai 

po 150 MW biokuras 
4 tiekėjai, sumoje 800 MW, 

biokuras 

EKONOMINIS BLOKAS 

Dujų pirkimo kainos santykis 
su vidutine kainos santykis su 
ES šalių vidutine dujų pirkimo 
kaina 

140 140 140 140 

Importuojamų dujų dalis iš 
vienintelio galimo tiekėjo 100 100 100 100 

Biokuro gamybos kainos 
santykis su vidutine kaina 
prieinamose rinkose.  100 100 100 100 

Biokuro dalis iš vienintelio 
galimo tiekėjo 20 20 20 20 

G a l i m y b ė  v a r t o t o j a m s 
pasirinkti šilumos tiekėją 0 0 55 100 

Š i l u m o s k i e k i o , k u r i s 
pagaminamas naudojant kurą, 
kurį galima importuoti tik iš 
vieno tiekėjo santykis su visu 
šilumos kiekiu 

100 100 25 25 

Šilumos kainos Kaune santykis 
su vidutine Lietuvos šilumos 
kaina  112 100 90 80 
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Indikatorius 
2011 KTE (dujos + 200 MW 

biokuras) 
KTE (200 MW) + 4 tiekėjai 

po 150 MW biokuras 
4 tiekėjai, sumoje 800 MW, 

biokuras 

Šalių, iš kurių importuojamas 
kuras, svertinis (pagal importo 
dydį) politinės rizikos faktorių 
vidurkis 

67 67 67 67 

Tranzitinių šalių, per kurias 
importuojami energetiniai 
resursai svert inis (pagal 
tranzito dydį) politinės rizikos 
faktorių vidurkis 

60 60 75 80 

Vidutinės vieno gyventojo 
išlaidos energijai (elektra, 
dujos, kt. kuras) palyginus su 
vidutinėmis pajamomis 

10 10 8 7 

ES direktyvų dėl reikalavimo 
d ė l  š i l t n a m i o  e f e k t ą 
sukeliančių dujų mažinimo 
vykdymo laipsnis 

63,7 70 80 100 

Vieno didžiausio šilumos 
t i e k ė j o u ž i m a m a d a l i s 
p a l y g i n u s  s u  g a l i m u 
maksimaliu poreikiu 

177 210 33 33 
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Kauno šilumos sistemos plėtros scenarijų 
energetinio saugumo lygis procentais 
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KĄ DARYTI ? 

�  Pagal techninius duomenis, statybos normas, kitus reikalavimus ir 
termohidraulinį Kauno šilumos tinklų modelį įvertinti potencialias 
vietas, kur gali būti pastatyti nauji šilumos generatoriai ir nustatyti 
galimus jų maksimalius galingumus. 

�  Atlikti ekonominius vertinimus įvairių šilumos generatorių rūšių 
kombinacijoms, įvertinat kuro rūšių kainas, investicijas į 
infrastruktūrą, jų atsiperkamumą, galimą kuro ir šilumos gamybos 
rinkų efektą.  

�  Nustatyti šilumos tiekimo rinkos taisykles, vartotojų pasirinkimo 
šilumos tiekėjus tvarkas, centralizuoto šilumos perdavimo tinklo 
darbo taisykles, tarifus ir t.t.  

 
�  Įvertinti įvairių šilumos tiekimo scenarijų energetinį saugumą, 

atsižvelgiant į visas galimas grėsmes, jų keliamus trikdžius bei 
trikdžių pasekmes, palyginti su ekonominiais rodikliais. Parinkti 
priimtiniausius scenarijus. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
 
prof. Juozas Augutis 
e-mail: j.augutis@if.vdu.lt 
tel: 8 687 44185 
 


