Centralizuoto šilumos ūkio sektoriaus
esama padėtis ir perspektyvos

Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

2015 m. sausio 29 d.
Konferencija “Šilumos energetika ir technologijos”
Kauno technologijos universitetas

Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2013
Vidutinė metinė šilumos
~ 10000 GWh
gamyba Lietuvoje
Bendra instaliuota šilumos
~ 9920 MW
šaltinių šiluminė galia 2013 m.
2013 m. didžiausia
~ 3352 MW
pareikalauta apkrova šilumos
šaltiniuose
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• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) įkurta
1998 vasario 24 d.
• Šiuo metu asociacijoje yra 42 nariai :
– 31 šilumos tiekimo įmonės, gaminančios ir tiekiančios apie 99 %
Lietuvos Respublikoje tiekimo tinklais perduodamos šilumos
– 11 įmonių, veikiančių šilumos ūkio sektoriuje.

LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2014 m.
1.
2.

UAB “Vilniaus energija”
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 “Eenergija” filialai:
•
•
•

8.
9.
10.

“Alytaus energija”
“Kelmės šiluma”
“Marijampolės šiluma” (Marijampolė,
Kazlų Rūda)
“Palangos šiluma”
“Telšių šiluma”
“Vilkaviškio šiluma”
“Druskininkų šiluma”
“Biržų šiluma”

AB “Panevėžio energija”
•
•
•
•
•

5.
6.
7.

“Jurbarko šilumos tinklai”

UAB “Prienų energija” Prienai
UAB “Prienų energija” Trakai
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.

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”
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 pagamina virš 99% centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje

LŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonę ir 11 kitų
įmonių, veikiančių šilumos ūkio sektoriuje
1. UAB “Alfa Laval”;
2. UAB “LOGSTOR”;
3. UAB “Axis Technologies”;
4. SIA “Grundfos Pumps Baltic” Lietuvos filialas;
5. UAB “Fortum Heat Lietuva”;
6. Lietuvos techninės izoliacijos įmonių asociacija

7. VšĮ Technikos priežiūros tarnyba;
8. AB “Vilniaus šilumos tinklai”;
9. UAB “Gandras energoefektas”;
10. UAB "Nepriklausomos Energijos Paslaugos“;

11. UAB “ENG”
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Šilumos tiekimo įmonės ne LŠTA narės 2014 m.

1. UAB “Kretingos šilumos tinklai”;
2. SĮ “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”
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Nepriklausomi šilumos gamintojai 2014 m.
(VKEKK duomenys)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

NŠG pavadinimas
UAB „Pramonės energija“
UAB „Technology projects“
UAB „Aliejaus investicijų projektai“
UAB „GECO Kaunas“
UAB „Lorizon Energy“
UAB Kauno termofikacijos elektrinė
UAB „Pramonės energija“
UAB „Aldec General“
UAB „Oneks Invest“
UAB „ENG“
UAB „Ekoresursai“
UAB „Pramonės energija“
UAB „Izobara“
AB „Klaipėdos baldai“
UAB „Fortum Klaipėda“
UAB „Baltijos elektrinių investicijos“
UAB „Geoterma“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klar Glass Lietuva“*
UAB „EKO TERMO“
UAB „Kurana“
UAB „ENG“
UAB „Roalsa“
AB „Lifosa“
AB „Simega“
UAB „Energijos parkas“
UAB „Fonas“
UAB „Plungės bioenergija“
AB „Lietuvos energijos gamyba“
UAB „Autoidėja“
UAB „Visagino linija“
UAB „Matuizų plytinė“
UAB „GA Joniškis“
UAB „Bio zona“

Šilumos tiekimo sistema
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.
Kauno m.
Garliavos m.
Domeikavos m.
Klaipėdos m
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos m.
Klaipėdos LEZ
Panevėžio m.
Pasvalio m.
Pasvalio m.
Pasvalio m.
Prienų r.
Kėdainių m.
Kupiškio m.
Kairių mstl.
Alytaus m.
Plungės m.
Elektrėnų/Vievio miestų
Elektrėnų/Vievio miestų
Visagino m.
Matuizų kaimo
Joniškio m.
Telšių r.

Šilumos tiekėjas
UAB „Vilniaus energija“
UAB „Vilniaus energija“
UAB „Vilniaus energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Kauno energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“
UAB „Miesto energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Panevėžio energija“
UAB „Prienų energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Panevėžio energija“
AB „Šiaulių energija“
UAB „Litesko“ fil. „Alytaus energija“
UAB „Plungės šilumos tinklai“
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
VĮ „Visagino energija“
UAB „Varėnos šiluma“
UAB „Fortum Joniškis“
UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“

Kainodara
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
nereguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
reguliuojama
nereguliuojama
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Nepriklausomi šilumos gamintojai 2013 m. į CŠT tinklą patiekė apie 1996 GWh šilumos (23 proc. bendrai į tinklą patiektos šilumos)

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

Per nepriklausomybės laikotarpį (1991-2013 m.) iš viso
buvo įrengta naujų ir senų pakeistų naujais
vamzdynais apie 620 km, t.y. ~22,3 %

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.
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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.

Šilumos tiekimo įmonių (LŠTA narių)
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Šilumos vartotojų augimo dinamika
2001-2013 m.
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LŠTA savo kasdieninėje veikloje bendradarbiauja su atstovais iš
valstybinių ir vyriausybinių įstaigų, savivaldybių, giminingų
asociacijų, vartotojų organizacijų, mokslo ir mokymo įstaigų,
konsultacinių bendrovių
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LR Prezidentūra
LR Seimas
LR Vyriausybė
Ūkio ministerija
Energetikos ministerija
Aplinkos ministerija
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Valstybinė energetikos inspekcija
VĮ Energetikos agentūra
Lietuvos statistikos departamentas

GIMININGOS ASOCIACIJOS:
•
Lietuvos savivaldybių asociacija
•
PET Lietuvos komitetas
•
Lietuvos energijos gamintojų asociacija
•
Lietuvos elektros energetikos asociacija
•
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
•
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
•
LITBIOMA
•
Lietuvos biodujų asociacija
•
LIŠTIA
•
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
•
Lietuvos miško savininkų asociacija
•
Lietuvos dujų asociacija
•
Lietuvos pramoninkų konfederacija
•
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija LKATA

MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS
•
Lietuvos energetikos institutas
•
Kauno technologijos universitetas
•
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
•
VšĮ Respublikinis energetikų mokymo
centras
•
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
VARTOTOJŲ ORGANIZACIJOS
•
Respublikiniai būsto ir valdymo priežiūros
rūmai
•
Buitinių vartotojų sąjunga
•
Lietuvos vartotojų asociacija
•
Lietuvos nacionalinė vartotojų konfederacija
•
Lietuvos vartotojų institutas
•
Asociacija "Lietuvos butų ūkis“
•
Nacionalinė pastatų administratorių
asociacija

KONSULTACINĖS BENDROVĖS:
•
UAB “AF-Consult“
•
UAB “COWI Baltic”
•
UAB “AF-Terma”
•
UAB „Teisingi energetikos sprendimai“
•
UAB “Ekotermija”
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•
Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Pagrindinės užsienio organizacijos

• Euroheat&Power (Tarptautinė centralizuotai tiekiamos šilumos,
vėsinimo ir kogeneracijos asociacija)
• EFIEES (Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų
Federacija)
• IEA (Tarptautinė energetikos agentūra)
• WEC (Pasaulio energetikos taryba)
• LSUA (Latvijos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių asociacija)
• EPHA (Estijos elektros ir šilumos asociacija )
• IGCP (Lenkijos šilumininkų valstybiniai rūmai)
• Dansk Fjernvarme (Danijos šilumos tiekėjų asociacija)
• DBDH (Danijos centralizuoto šilumos tiekimo taryba)
• TSCR (Čekijos šilumos tiekėjų asociacija)
• Energiateollisuus (Suomijos energetikos įmonių asociacija)
• Svensk Fjärrvärme (Švedijos šilumos tiekėjų asociacija)
• Rosteplo (Nekomercinė bendrovė „Rusijos šilumos tiekimas“);
• AGFW Vokietijos šilumos, vėsinimo ir kogeneracijos energijos
efektyvumo asociacija
• Kt.
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LŠTA yra Tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos
asociacijos Euroheat&Power narė (nuo 2001 metų)
(Nuotraukose : Europos šilumininkai Euroheat&Power surengtoje metinėje konferencijoje
(2012 m. balandžio 26-27 d., Kopenhagoje )

Lietuvos mokslininkų atliktos studijos ataskaitos apie šilumos ūkio
modernizavimą bei pervedant nuo iškastinio prie vietinio biokuro
įgyvendinant ES direktyvų nuostatas

2013 m. studija “Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro
kainų prognozė,
biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas, ir biokuro
panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai”
Rengėjas: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija, darbo vadovas M.
Nagevičius

Žemės ūkio mokslininkai
Energetikos specialistai

METINIS BIOKURO POTENCIALAS
(namų ūkiuose, energetikos sektoriuje
ir kitose ūkio šakose)
Medienos biokuras

Lietuvoje biokuro
potencialas (2,2 mln.
t.n.e.) yra kur kas
didesnis nei
numatomas poreikis
(1,48 mln .t.n.e) 20202025 m.
Taigi, biokuro tikrai
UŽTEKS!

1 482 500 t.n.e.

Šiaudai

440 000 t.n.e.

Komunalinės atliekos

200 000 t.n.e.

Durpės

100 000 t.n.e.
Iš viso: 2 222 500 t.n.e.

Vietinių energijos išteklių metinis poreikis 2020-2025 m. (namų ūkiuose,
energetikos sektoriuje ir kitose ūkio šakose)
CŠT sektorius
CŠT
CŠT
šilumos
elektros
gamybai
gamybai

Medienos biokuras
Šiaudai
Komunalinės
atliekos
Durpės

Namų
ūkiuose

Kituose
sektoriuose

VISO

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

t.n.e

256 500

102 300

358 800

94 700

443 000

155 200

1 051 700

89 600

38 200

127 800

29 000

24 000

47 000

227 800

137 600

42 400

180 000

180 000

20 700

20 700

20 700
Iš viso

Viso

Kitose
elektrinėse ir
katilinėse

504 400

182 900

687 300

123 700

2013 m. siekė : 308 000 t.n.e.

467 000

202 200

1 480 200

ES direktyvų įgyvendinimas ir nuostatų
perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Direktyva 2009/28/EB „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją" Lietuvai
nustatytas teisiškai privalomą tikslas, kad 2020 m. atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalis
bendrajame energijos suvartojime sudarytų ne mažiau kaip 23 proc.
Direktyva 2009/29/EB „Nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą",
ES valstybės įpareigotos 20 proc. sumažinti anglies dvideginio dujų išmetimus nei buvo 2005 m.
Pagrindinis būdas to siekti - tai atsinaujinančių energijos išteklių plėtra energetikoje;
Patvirtintas ATL 2013-2020 m. planas (šilumai ir elektrai)
Direktyva 2010/31/ES „Dėl pastatų energinio naudingumo". Iki 2020 m. energetinis efektyvumas
ES turi padidėti 20 procentų, t.y. numatyta, kad nuo 2020 m. pabaigos visi naujai pastatyti gyvenamieji
pastatai Europos Sąjungoje turės būti energetiškai efektyvūs
Direktyva 2010/75/ES „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)“. Vėliausiai TIPK
direktyvos reikalavimai turi būti įgyvendinti iki 2022 metų. Didžiosios elektrinės Vilniuje, Kaune ir
Mažeikiuose privalės reikalavimus įgyvendinti ne vėliau kaip 2016 m., nes joms jau buvo atidėtas
taršos reikalavimų įdiegimo terminas. 2015 m. pradžioje Sivilijoje bus baigtas rengti informacinis
dokumentas apie geriausiai prieinamus gamybos būdus/technologijas, skirtas dideliems kurą
deginantiems įrenginiams (pirmoji versija buvo išleista 2006 m).
Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (straipsniai 5, 7, 9, 10, 14):
iki š.m. birželio mėn. direktyvos nuostatų įgyvendinimas turėjo būti perkeltas į LR teisės aktus ir
pateikta EK, tačiau iki dabar nė vienas teisės aktas neparengtas. 2014 m. vasaros pabaigoje
Energetikos ministerija suformavo darbo grupę.
Direktyvos projektas dėl išmetamųjų teršalų ribinių verčių kurą deginantiems 1-50 MW
galingumo įrenginiams.
2015 m. pirmoje pusėje Europos Parlamentas patvirtins savo poziciją dėl Direktyvos nuostatų.
Prasidės diskusijos, derybos su Europos Parlamentu.

km

Šilumos tinklų ilgiai atskirose ŠT įmonėse (su
nebalansiniais tinklais)
Iš viso: 2880 km

Šilumos perdavimo nuostolių pokytis
atskirose CŠT bendrovėse 2000-2013 m.

Finansinė parama CŠT tinklų modernizavimui
(2004-2013)
2007-2013 m.
ES
struktūrinė
parama
(iki 2015 m.)

• Priemonės VP2-4.2-ŪM-02-K "Šilumos tiekimo sistemos
modernizavimas ir plėtra“ (skirta parama viso 232 mln. Lt)
• Viso atnaujinta apie 1000 km sutartinio ilgio vamzdynų
(skaičiuojant sutartiniais (100 mm) skersmens viengubais
vamzdžiais), kas sudaro apie 12 proc. viso CŠT vamzdynų ilgio
(8330 km)

2014-2020
m. ES
struktūrinė
parama

• 4.3 prioriteto 4.3.2 uždavinys „Padidinti energijos vartojimo
efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“.
• CŠT perdavimo tinklų modernizavimas (planuojama 240

mln. Lt. paramos)
• Planuojama pakeisti apie 600 km sutartinio ilgio vamzdynų
kas sudaro apie 7-8 proc. viso CŠT vamzdynų ilgio (8330 km)
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ŠT įmonių planuojami tinklų modernizavimo projektai (per 20152020 m.) gavus paramą iš 2014-2020 m. ES Struktūrinių fondų
Įmonės pavadinimas
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Litesko"
AB "Panevėžio energija"
AB„Šiaulių energija“
AB „Kauno energija“
AB "Klaipėdos energija"
AB "Jonavos šilumos tinklai"
UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
UAB "Utenos šilumos tinklai"
UAB"Radviliškio šiluma"
UAB "Šilutės šilumos tinklai"
UAB "Varėnos šiluma"
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"
UAB „Kaišiadorių šiluma“
UAB "Lazdių šiluma"
UAB "Anykščių šiluma"
UAB "Birštono šiluma"
UAB "Molėtų šiluma"
UAB ,,Plungės šilumos tinklai"
UAB Raseinių šilumos tinklai
UAB "Šakių šilumos tinklai"
UAB"Šalčininkų šilumos tinklai"
UAB "Fortum Švenčionių energija"
UAB "Pakruojo šiluma"
VĮ "Visagino energija"
VšĮ Velžio komunalinis ūkis
UAB ,,Skuodo šiluma"
IŠ VISO:
t.sk. ES 2014-2020 m. parama (jei
paramos intensyvumas 60 proc.)

Bendra projektų suma
Lt be PVM
11.150.000
13.085.000
73.214.000
51.186.102
116.745.000
25.345.000
5.114.124
7.917.960
5.565.000
13.100.000
7.900.244
12.300.000
3.801.000
7.071.500
900.000
1.900.000
2.500.000
2.650.000
1.183.000
2.200.000
200.000
5.000.000
2.000.000
1.300.000
16.940.820
2.080.000
3.105.000
395.453.750
237.272.250

Planuojamas
pakeisti vamzdynų
ilgis
km*
18,63
15,32
113,93
83,11
203,59
59,52
10,04
13,39
12,10
12,90
11,79
14,20
4,89
16,55
1,64
2,80
8,00
8,00
2,60
1,80
0,70
4,36
2,00
2,15
28,60
7,00
2,74
662,36

ŠT įmonių baigti ir įgyvendinami tinklų modernizavimo projektai (per
2014- 2015 m.) gavus paramą iš 2017-2013 m. ES Struktūrinių fondų
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Įmonės pavadinimas
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
UAB "Vilniaus energija"
AB "Kauno energija"
AB "Kauno energija"

9

AB "Kauno energija"

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AB "Kauno energija"
AB "Kauno energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"
AB "Panevėžio energija"

25

AB "Šiaulių energija"

26

AB "Šiaulių energija"

27

AB "Šiaulių energija"

28

AB "Šiaulių energija"

29

UAB "LITESKO"

30

UAB "LITESKO"

Projekto pavadinimas
Vilniaus miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92125 iki ŠK 92121 ir nuo ŠK 92126-12 modernizavimas
Vilniaus miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-08222 iki ŠK-91230 modernizavimas
Pašilaičių ir Fabijoniškių rajonų žiedinio tinklo rekonstrukcija
Šilumos tiekimo trasų su bitumoperlitine izoliacija modernizavimas nuo ŠK-08324, ŠK-08329, ŠK-07110
Šilumos tiekimo trasų modernizavimas nuo ŠK-91302/08 iki ŠK-91304
Šilumos tiekimo trasų modernizavimas nuo ŠK-91322 iki ŠK-91324-20
Kauno m. integruoto tinklo magistralės 5T modernizavimas
Kauno m. integruoto tinklo magistralės 6Ž modernizavimas
Kauno m. 1Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 1Ž-7 ir 1Ž-8 bei tarp šilumos kamerų 1Ž-10 ir 1Ž-12
Chemijos g.
Kauno m. 3Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 3Ž-9 ir 3Ž-9-5‘ A. Baranausko g.
Kauno m. 4Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 4Ž-10 ir 4Ž-15 Taikos pr.
Klaipėdos miesto šiaurinės dalies magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija
Klaipėdos miesto šilumos tinklų magistralės „6P“ rekonstrukcija
Klaipėdos miesto pietinės dalies magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija
Šilumos tinklų rekonstravimas Gargždų mieste
Klaipėdos miesto šilumos tinklų magistralės "6P" rekonstravimas nuo kameros 6P-10 iki Joniškės gatvės
Klaipėdos miesto Paupių gyvenvietės šilumos tinklų rekonstravimas ir naujų šilumos tinklų statyba
"Šilumos trasų rekonstrukcija Kėdainiuose"
"Šilumos trasų rekonstrukcija Panevėžyje"
"Šilumos trasų rekonstrukcija Pasvalyje"
"Šilumos trasų rekonstravimas Kupiškyje"
"Šilumos trasų rekonstravimas Panevėžyje"
"Šilumos trasų rekonstravimas Kėdainiuose"
"Šilumos trasų rekonstravimas Rokiškyje"
Šilumos tiekimo magistralės nuo ŠK2121 iki ŠK2130, Garažų – Statybininkų - V. Grinkevičiaus g., Šiauliuose,
rekonstravimas
Šilumos tiekimo tinklų nuo šilumos kameros Nr. 1203 iki šilumos kameros Nr.1303 Elnio g., Šiauliuose, rekonstravimas
Šilumos tiekimo magistralės rekonstravimas nuo šilumos kameros Nr. 2110-7/5-5 iki šilumos kameros Nr. 2110-7/5A
Tilžės g. kvartale, Šiauliuose
Šilumos tiekimo magistralės rekonstravimas nuo šilumos kameros Nr. 2130 iki šilumos kameros Nr. 2135 ir šilumos
kameros Nr. 2110-7/5-5 V. Grinkevičiaus, Gardino g. kvartale, Šiauliuose
UAB "Litesko" Biržų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo
patikimumą ir saugumą
UAB Litesko Kelmės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo
patikimumą ir saugumą

ŠT įmonių baigti ir įgyvendinami tinklų modernizavimo projektai (per
2014- 2015 m.) gavus paramą iš 2017-2013 m. ES Struktūrinių fondų
Nr.
31
32
33
34
35
36
37
38

Įmonės pavadinimas
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
UAB "LITESKO"
AB "Jonavos šilumos tinklai"
UAB "Mažeikių šilumos tinklai"

39

UAB "Utenos šilumos tinklai"

40

UAB "Utenos šilumos tinklai"

41
42
43

UAB "Birštono šiluma"
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

44

UAB "Fortum Joniškio energija"

45

UAB "Fortum Švenčionių energija"

46
47
48
49
50
51
52
53
54

UAB "Kaišiadorių šiluma"
UAB "Nemenčinės komunalininkas"
UAB "Pakruojo šiluma"
UAB "Radviliškio šiluma"
UAB "Radviliškio šiluma"
UAB "Raseinių šilumos tinklai"
UAB "Skuodo šiluma"
UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"
UAB "Šilutės šilumos tinklai"

55

UAB "Širvintų šiluma"

56
57
58
59
60

UAB "Varėnos šiluma"
UAB Tauragės šilumos tinklai
VĮ "Visagino energija"
VĮ "Visagino energija"
VšĮ Velžio komunalinis ūkis

Projekto pavadinimas
Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 5V-11 iki ŠK 1V-2A ir nuo ŠK 4V-3A iki ŠK 4V-5
Alytaus šilumos tinklų rekonstrukcija
Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo nuo kameros 1M-16 iki kameros 1M-16A rekonstrukcija
Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija
Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcija ir statyba
Druskininkų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo nuo kameros 4V-3 iki kameros 4V-3A rekonstrukcija
"3 K magistralės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija"
Kvartalinių šilumos tinklų rekonstrukcija Mažeikių mieste
Garotiekio nuo Utenos RK iki AB "Švyturys - Utenos Alus" Pramonės g. 12 ir šilumos tiekimo tinklų ruožo link "Saulės"
gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcija
Boilerinės Nr.12 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus
rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcija
UAB „Birštono šiluma“ centralizuoto šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas
Vievio centralizuoto šilumos tiekimo sistemos rekonstrukcija
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Elektrėnų mieste
UAB "Fortum Joniškio energija" centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos
tiekimo patikimumą ir saugumą
UAB "Fortum Švenčionių energija" centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos
tiekimo patikimumą ir saugumą
„Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste"
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija Nemenčinės mieste ir Bezdonių miestelyje
Pakruojo miesto šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcija II etapas
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ II etapas
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ I etapas
Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas
„Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Skuodo mieste“
Šalčininkų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas
Šilumos tiekimo tinklų renovacijos Šilutės mieste III etapas
„Širvintų miesto susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant naujausias
technologijas“
Šilumos tiekimo tinklų renovacijos Varėnos mieste III etapas
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Tauragės mieste
VĮ "Visagino energija" šilumos tiekimo tinklų modernizavimas
VĮ "Visagino energija" šilumos tinklų atnaujinimas
Panevėžio rajono Upytės kaimo centralizuotų šilumos tinklų modernizavimas

Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose, %
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AEI dali bendrame kuro balanse šilumos
gamybai (2000-2020)
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Šilumos punktai Lietuvoje
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26575
~8179 vnt. jų atnaujinimo
procesas SUSTABDYTAS
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Šilumos punktų skaičius Lietuvoje

Iš jų automatizuoti

Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos
punktų nuosavybės forma
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Šilumos tiekimo įmonės nuosavybė

Šilumos vartotojų nuosavybė

Šilumos tiekimo įmonės investavo apie 350 mln.
automatinių šilumos punktų įrengimą

lt. į

ŠT įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda
vartotojams
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Biokuro panaudojimas šilumos gamybai CŠT
sektoriuje
1996

Kasmetinis sutaupymas dėl
geresnės vamzdynų kokybės

~360 mln. Lt

Kasmetinis sutaupymas dėl
efektyvesnės šilumos gamybos

~130 mln. Lt

2011
2013

Kasmetinis sutaupymas dėl
pigesnio kuro naudojimo

~300 mln. Lt

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

~ 280 mln. Lt
VISO: kasmet vartotojai sutaupo
360+130+300+280 = 1070 mln. Lt
2013 m. šilumos vartotojai už šilumą sumokėjo – apie 1,87 mlrd. Lt.
Jeigu nebūtų įmonių investicijų į sąnaudų mažinimą, vartotojai būtų sumokėję – apie 2,94 mlrd. Lt, šilumos kaina siektų apie
39 ct/kWh be PVM (2013 m. vidutinė kaina buvo 25 ct/kWh be PVM)
31

2007-2013 m. finansinė parama
Šilumos ūkio sektoriui

2014-2020 m. ES struktūrinė parama
Šilumos ūkio sektoriui

Iš viso CŠT sektoriui skirta 484 mln. Lt paramos,
t.sk. 440 mln.Lt ES SF parama

Iš viso CŠT sektoriui planuojama skirti 1,29 mlrd.
Lt paramos

2007-2013 m. ES SF:
• 230 mln. Lt CŠT tinklams
• 206 mln. Lt biokuro katilams
ir biokogeneracijai
• 4 mln. Lt efektyvumui
(ekonomaizeriai)
Projektai bus baigti
įgyvendinti iki 2015-12-31 d

t.sk. 1,05 mlrd Lt.:
Biokogeneracijai ir
biokatilinėms

7 mln. Lt
37 mln. Lt

440 mln. Lt

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa (20102013)
Klimato kaitos specialiosioji programa lėšos (2011-2013)
2007-2013 m. ES struktūrinė parama

2007-2013 m. ES SF Biokuro katilai ir biokogeneracija:
• Iki 2013 m. pabaigos baigta projektų už 110 mln. Lt paramos ,
• per 2014/2015 m. bus įgyvendinti projektai kuriems skirta 96 mln.
Lt paramos

t.sk. 0,05 mlrd
biokuro logistikai;
senų biokuro
katilų keitimas

Kasmet augant biokuro vartojimui, centralizuotas
šilumos tiekimas tampa vis „žalesnis“

 Biokuro panaudojimas Lietuvos šilumos energetikoje prasidėjo
1988 m. pastačius 6 MW galios biokuro katilą Biržuose,
 1994 m. įrengtas 4 MW galios katilas Molėtuose.
 Dar 2006 metais „Vilniaus energija“ iniciatyva ir lėšomis Vilniaus 2ojoje elektrinėje sumontuotas 43 MW šiluminės ir 17 MW
elektrinės galios biokuro katilas, kuris iki šiol išlieka didžiausias
Lietuvoje.
 Tokios didelės biokogeneracinės jėgainės atsiradimas reikalavo iš
esmės naujai sukurti biokuro gamybos, logistikos, kokybės
užtikrinimo infrastruktūrą, kuri iki tol apsiribodavo malkų krosnims
ir židiniams ruošimu.
 Tai davė esminį postūmį biokuro industrijos sukūrimui, šalyje
atsirado nauja pramonės šaka – biokuro gamintojai ir tiekėjai.

Šilumos tiekimo įmonių ESAMI biokuro katilų (katilinėse ir kogeneracinėse
elektrinėse) galingumai 2015 m. sausio 29 d.

Nepriklausomų šilumos gamintojų ESAMI biokuro katilų (katilinėse ir
kogeneracinėse elektrinėse) galingumai 2015 m. sausio 29 d.

Šilumos tiekimo įmonių STATOMI biokuro katilų (katilinėse ir kogeneracinėse
elektrinėse) galingumai (iki 2015 m. spalio)

Nepriklausomų šilumos gamintojų STATOMI biokuro katilų (katilinėse ir
kogeneracinėse elektrinėse) galingumai (iki 2015 m. pabaigos)

Augant biokuro vartojimui - šilumos ūkio
sektorius tampa vis žalesnis

Šilumos tiekimo įmonių PLANUOJAMI biokuro katilų (katilinėse ir
kogeneracinėse elektrinėse) galingumai (2016-2020)

Nepriklausomų šilumos gamintojų PLANUOJAMI biokuro katilų
(katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse) galingumai (2016-2020)

BIOKOGENERACIJA ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONĖSE
(2014-10-01)
Techniniai elektrinės parametrai

Nr.

Bendrovė

Kogeneracinė
elektrinė

1

2

1

UAB "Vilniaus energija"

Elektrinė Nr.2

2

AB "Kauno energija"

Noreikiškių katilinė

3

3
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tiekiama
į
Dūmų kondensacinis
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Turboagregatas
CŠT
ekonomaizeris
sistemą
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UAB "Litesko"
4

Kuro rūšis

biokuras

5

AB "Panevėžio energija" Panevėžio RK-1

6

AB "Šiaulių energija"

Šiaulių termofikacinė
elektrinė

40,39

2012

27,37

10,81

9,8

2012

37,17

biokuro
mišinys

7

UAB "Utenos šilumos
tinklai"

Utenos
RK/termofikacinė
elektrinė

10,7

2012

8,1

2,55

2,40

2012

10,50

mediena

8

UAB "Tauragės šilumos
Beržės RK
tinklai"
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2006

9,47

0,75

7,00

2008

16,47

mediena

132,20

40,26

52,00

VISO: 175,29

184,20

biokuras

BIOKOGENERACIJA NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS
GAMINTOJŲ ĮMONĖSE (2014-10-01)

Šilumos ūkio sektoriaus biokuro katilų (katilinėse ir
kogeneracinėse elektrinėse) galingumai (2014-2020)

Jeigu bus įgyvendinti visi šiuo metu planuojami projektai 2020 metų pabaigoje biokuro katilų suminė šiluminė galia
pasieks beveik 2743 MW ir tai viršys bazinį šilumos apkrovimą (1900 MW) žiemos metu

43

Augant biokuro vartojimui - šilumos ūkio
sektorius tampa vis žalesnis
Maksimalus tinklų galios poreikis žiemą 3500 MW

Vidutinis tinklų galios poreikis žiemą 1900

MW

Vidutinis tinklų
galios poreikis
vasarą 400 MW

Jeigu bus įgyvendinti visi šiuo metu planuojami projektai 2020 metų pabaigoje biokuro katilų
suminė šiluminė galia pasieks apie 2743 MW ir tai viršys bazinį šilumos apkrovimą (1900 MW)
žiemos metu

Biokuro ir gamtinių dujų vartojimo prognozės
šilumos gamybai CŠT sektoriuje
Situacija
šiandien

*- vertintas suskystintų gamtinių dujų terminalo mokestis, jo infrastruktūros, ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms
padengti, kuris įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d. ir galiojo iki 2013 m. gruodžio 31 d. (V.Ž. 2012 Nr. 126-6375). Naujasis terminalo
mokestis siekė 47,00 Lt/tne be PVM;
**- Vidutinė biokuro kaina bus patikslinta artimiausiu metu;
Duomenų šaltinis: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija

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)

Biokuro ir gamtinių dujų kainų skirtumas
2012-2014
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Gamtinės dujos

2014 (prognozė)

Biokuras

Biokuro kaina išlieka apie 3 kartus mažesnė nei importuojamų
gamtinių dujų

ŠILUMOS KAINŲ SKIRTUMAS, NAUDOJANT BIOKURĄ
IR GAMTINES DUJAS, 2014 M.
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Pagrindinis kuras šilumos gamyboje gamtinės dujos

Pagrindinis kuras šilumos gamyboje biokuras

Centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina
skirtingais šildymo sezonais Lietuvoje
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Biokuro panaudojimo CŠT sektoriuje
privalumai
 Energetinis saugumas

• prisidedama prie Europos Sąjungos bei Lietuvos energetikos strateginių tikslų
mažinti šalies priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro užtikrinant jo
tiekimo patikimumą.

 Ekonominė nauda

• Lietuvos vietinių išteklių panaudojimas
• taupomi finansiniai šalies resursai, kadangi biokuro kaina yra apie 3 kartus mažesnė
nei iškastinio kuro (pinigai, sumokėti už kurą, pasilieka valstybės viduje)
• mokesčiai (ypač pelno) pasiliks savivaldybių ir valstybės biudžetuose, o ne iškeliauja
į kitos šalies biudžetą.
• 70-80 % visos prognozuojamos biokuro kainos sudaro lėšos, kurios lieka Lietuvoje:
Vertinama biokuro kainos dalis, liekanti Lietuvos ekonomikoje (prielaida):
Prognozuojama medienos skiedrų kaina,
atsižvelgiant į paklausą (2025 metų kaštais)

718 (Lt/t.n.e)

“Makroekonominė kaina” (atmetus Lietuvoje
liekančias lėšas):

130 (Lt/t.n.e)
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Biokuro panaudojimo CŠT sektoriuje
privalumai

 Technologinė nauda:
•

•

Tradiciniu būdu skaičiuojant katilo efektyvumą, katilo naudingumo koeficientas
visada mažesnis už 100%, tačiau esant kondensaciniam ekonomaizeriui,
naudingumo koeficientas viršija 100%
– dėl to dujas naudojančio katilo naudingumo koef. gali siekti pvz. 105-107%, o
drėgną biokurą naudojančio katilo - 110 ar net 120%;
– Biokuro katilų kondensaciniai ekonomaizeriai papildomai pagamina apie 2025 % šilumos
Kondensacinis ekonomaizeris – mažesnė aplinkos tarša
– Lietuvoje sukurta technologija leidžia taip išvalyti kondensatą, kad į
kanalizaciją išleidžiamas visiškai išvalytas ir neutralizuotas vanduo .
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Biokuro panaudojimo CŠT sektoriuje
privalumai
• Jau sutaupyta šiluma biokuro kondensacinių ekonomaizerių dėka
(MWh)
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Pastaba: įvertinti ŠT ir NŠG įmonių biokuro katilų kondensaciniai
ekonomaizeriai
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Biokuro panaudojimo CŠT sektoriuje
privalumai
 Socialinė nauda

• sukuriamos naujos darbo vietos, didinamas gyventojų užimtumas;

• 1 TWh energijos ~ 1’000 naujų darbo vietų:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Išteklių nustatymas;
Moksliniai tyrimai;
Miško kirtimas;
Biomasės mobilizavimas;
Biokuro gamyba;
Biokuro transportavimas;
Biokuro sandėliavimas;
Biokuro deginimas;
Deginimo įrenginių gamyba, montavimas, priežiūra;
Šilumos ir elektros gamyba iš biokuro;
Šilumos ir elektros tiekimas, klientų aptarnavimas.

Lietuvos šilumos ūkio sektoriuje per metus pagaminama apie 10 TWh
šilumos energijos. Pagrindinį kurą – gamtines dujas – pakeitus biokuru,
būtų sukurta apie 10 tūkst. naujų darbo vietų
 2013 m. pagaminta ~ 3 TWh iš biokuro, t.y. 3000 darbo vietų jau
sukurta
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Biokuro panaudojimo CŠT sektoriuje
privalumai

 Socialinė nauda:
• Užtikrintos darbo vietos užkerta kelią darbingiausių
piliečių emigracijai
• Užsakymai Lietuvos mokslo institucijoms – įrenginių
tobulinimui ir kvalifikacijos kėlimui
• Šios srities aukštos kvalifikacijos specialistų gamybinis
paruošimas
• Skatinama nauja infrastruktūra biokuro gamybos ir
ruošimo srityje: miškų valymo darbai biokuro ruošimui;
nederlingų žemių panaudojimas biokurui auginti
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Biokuro panaudojimo CŠT sektoriuje
privalumai
• 2006 m. Vilniaus E-2
pastačius iki šiol
didžiausią Lietuvoje
biokuro katilą (43
MWš/17 MWe) atsirado
nauja pramonės šaka –
biokuro gamintojai ir
tiekėjai

Šaltinis: LITBIOMA
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Biokuro panaudojimo CŠT sektoriuje
privalumai
• Skatinama biokuro katilų gamintojų verslo šaka:
Šiuo metu sėkmingai veikia daugiau nei 20 įmonių, veikiančių biokuro
deginimo įrengimų gamybos ir diegimo srityje – projektuojančių,
gaminančių ir eksportuojančių pagamintą produkciją į užsienį

- geriausias kokybės ir kainos santykis visoje Europoje;
- labiau pritaikyta nestabilios kokybės „lietuviškam“ kurui;
- lietuviškai įrangai – operatyvesnis aptarnavimas;
- pasiektas aukštas įrenginių efektyvumas ir patikimumas;
- tipinių, standartizuotų katilinių statyba – optimizuojama kaina
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Biokuro panaudojimo CŠT sektoriuje
privalumai
 Aplinkosauginė nauda

• neišmetama SO2, sunkiųjų metalų, angliavandenilių;
• prisidedama prie nacionalinių aplinkosauginių siekių bei Kioto protokole
numatytų įsipareigojimų (CO2 emisijos).

 Eksportas/importo balansas
• sumažinus iškastinio kuro kiekio importą Lietuvoje, pagerėja eksporto/importo
rodiklis.

 Lietuvos regioninis vystymasis
• masinė biokuro gamybos plėtra, leistų tolygiai vystytis atskiriems Lietuvos
regionams.
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Viso investicijos 1996-2013
•

Šilumos ūkio modernizavimui kasmet
skiriamos didelės investicijos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2013 apie 184 mln. LTL
2012 apie 199 mln. LTL
2011 apie 324 mln. LTL
2010 apie 222 mln. LTL
2009 apie 148 mln. LTL
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 2013 m. į
šilumos gamybos šaltinius ir trasas
investuota apie 2,44 mlrd. Lt.
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ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Šilutės šilumos tinklai”

• 2014 m. rugpjūčio mėn. Šilutėje
oficialiai pradėjo veikti 10 MW
galios biokuro vandens šildymo
katilas
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ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Prienų energija” Trakų raj
•

2014 m. liepos 24 d. Trakų rajone šilumą
tiekianti UAB "Prienų energija" oficialiai
atidarė naują 6 MW šiluminės galios biokuro
katilinę Lentvario mieste
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ŠT įmonių 2014 m. vykdytų projektų akimirkos
UAB “Pakruojo šiluma”
•

2014 m. liepos 8 d. UAB "Pakruojo
šiluma" atidarė rekonstruotą rajoninę
katilinę (4 MW biokuro katilas ir 1,02
MW kond. ekonomaizeris)
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ŠT įmonių 2015 m. vykdytų projektų akimirkos
AB “Šiaulių energija”
•

2015 m. sausio 16 d. rekonstruota AB
"Šiaulių energija“ Pietinė katilinė,
įrengiant 2 po 10 MW galios biokuro
katilinę ir 6,4 MW kond. ekonomaizerį
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ŠT įmonių 2015 m. vykdytų projektų akimirkos
AB “Kauno energija” ir AB “Klaipėdos energija”
2015 m. sausio 20 d. AB „Kauno energija“ į Kauno miesto
integruotą tinklą paleido bandymams net 62 MW naujų
biokuro galių:
– rekonstruotoje „Inkaro“ katilinėje pastatyti 2 po 8 MW
galios VŠK su 4 MW galios kond. ekonomaizeriu.
– Petrašiūnų elektrinėje pastatyti 2 po 12 MW galios VŠK
su 6 MW galios kond. ekonomaizeriu.
– „Šilko“ katilinėje 8 MW galios katilą su 4 MW galios
kond. ekonomaizeriu.

2015 m. sausio 23 d. AB “Klaipėdos energija”
pagrindinėje uostamiesčio katilinėje sumontavo du
biokuro katilus (16 MW suminės galios) ir 3,8 MW
galios dūmų kond. ekonomaizerį.
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Didžiausią
šilumos taupymo potencialą valdo
Table of contents
vartotojai

!!!
Šaltinis: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
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Šaltinis:Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Mokėjimai už šilumą skirtingų kategorijų
daugiabučiuose
Šilumos suvartojimas per
mėnesį daugiabučių namų ir
kitų pastatų šildymui priklauso
nuo tų pastatų būklės ir
šildymo bei karšto vandens
sistemų priežiūros kokybės

Norint iš esmės sumažinti Lietuvos gyventojų
mokėjimus už šilumą, būtina įgyvendinti keturis
pagrindinius projektus

1. Šilumos gamybos šaltinius pervesti nuo gamtinių dujų prie daug pigesnio
vietinio biokuro.
2. Subalansuoti pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, ant
kiekvieno šildymo prietaiso įrengti termostatinius ventilius ir šilumos kiekio
apskaitos daliklius, įrengti karšto vandens antimagnetinius skaitiklius, įrengti
nuotolinę duomenų nuskaitymo ir valdymo sistemą, leidžiančią vienu metu
nuskaityti įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, butų šildymo prietaisų, butų karšto
vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir pagal faktiškai suvartotą šilumą ir karštą
vandenį pateikti sąskaitas kiekvienam butui. Tai galima atlikti nelaukiant viso
pastato išorinių atitvarinių konstrukcijų renovacijos proceso, nes šių inžinerinių
sistemų modernizavimas reikalauja santykinai nedaug lėšų ir leidžia nemažai
sutaupyti.
3. Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučių gyvenamųjų namų išorines atitvaras
4. Tinkamai prižiūrėti pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas,
užtikrinant tolygų patalpų šildymą, palaikant optimalų ekonomišką režimą.

Lietuvos sovietinės statybos daugiabučiuose
namuose suprojektuotos 2 tipų vidaus šildymo
sistemos: vienvamzdės ir dvivamzdės

KODĖL VERTA?

Privalumai:
• Visi butai šildomi tolygiai, neperšildomi, nes subalansavus sistemas ir įrengus termostatinius
ventilius bei šilumos kiekio apskaitos daliklius į kiekvieną šildymo prietaisą patiekiamas
pageidaujamas šilumos srautas, kuris užtikrina visuose daugiabučio namo butuose pageidaujamą
temperatūrą.
• Atsiranda galimybė kiekvienam butui vartoti šilumą pagal savo finansines galimybes.
• Įrengus antimagnetinius karšto vandens skaitiklius su vienalaikio nuskaitymo funkcija, nebelieka
nesąžiningų karšto vandens vartotojų, o subalansavus karšto vandens sistemas sumažėja šilumos
kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai).
Sutaupymai:
• Pastate neperšildant butų ir palaikant apie +19 °C temperatūrą, vidutiniškai galima sutaupyti iki 21
proc. šilumos kiekio patalpų šildymui, palyginti su dabartiniu nesubalansuotu, netolygiai šylančiu ir
neturinčiu galimybės individualiai reguliuoti kiekvieno šildymo prietaiso bute pastatu.
• Sumažinus vidaus temperatūrą 1 °C, šilumos suvartojimas šildymui sumažėja 5 proc.
• Subalansavus pastato vidaus šildymo sistemą, palaikoma žemesnė pastato vidaus šildymo
sistemos šilumnešio temperatūra vamzdynuose, sumažinami šilumos nuostoliai per vamzdynų
sieneles, o tai leidžia sutaupyti dar iki 5 proc. šilumos.
• Kvalifikuotai prižiūrint ir valdant daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemą bei
įgyvendinus kitas namo valdytojo siūlomas taupymo priemones, pastate galima sutaupyti apie 30
proc. šilumos, o tai sovietinės statybos ir senesnių daugiabučių gyvenamųjų namų standartinio buto
mokėjimus už šildymą vidutiniškai sumažina apie 29 Eur (100 Lt) per mėnesį.

KIEK KAINUOJA?

Investicijos yra santykinai nedidelės apie 15 Eur/m2
(50 Lt/m2 )(arba 869 Eur (3000 Lt) tipiniam 60 m2
butui). Investicijos atsipirktų per 4–5 metus.
Vėliau nusprendus pabaigti viso namo renovacijos
darbus (išorinių sienų šiltinimas, langų keitimas ir t. t.),
investuoti reikės mažiau, nes jau bus subalansuotos
vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos ir įrengta
individuali apskaita butuose.
Atnaujinus (modernizavus) daug šilumos vartojantį daugiabutį gyvenamąjį
namą (atitvaras ir šildymo sistemą) ir šilumos gamybai naudojant vietinį
biokurą, mokėjimai už šilumą gyventojams sumažėtų nuo ~109 Eur (375 Lt)
butui per mėn. iki ~31 Eur (108 Lt) butui per mėn. Būtent tiek vidutiniškai
dabar moka naujai pastatytų ir atnaujintų (modernizuotų) Lietuvos
daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai, besišildantys biokuru.
Palyginimui:
 daugiabučio namo modernizavimo 1 m2 kaina yra apie 145 Eur (500 Lt).
 naujo buto statybos 1 m2 kaina yra daugiau kaip 1448 Eur (5000 Lt).

GREITAS ĮRENGIMAS

Darbus bute specialistai atlieka per vieną dieną!!! Sienos ir
grindys išlieka nepažeistos

Taupykite jau dabar, dar iki nutardami renovuoti visą namą!

PLANUOJAMI didelės apimties projektai šilumos ūkio sektoriuje
(2016-2020)
LR Vyriausybės 2014-05-28 d. nutarimas Nr. 486 “DĖL VILNIAUS IR KAUNO MIESTŲ CENTRALIZUOTO ŠILUMOS
TIEKIMO ŪKIO MODERNIZAVIMO ĮRENGIANT VIETINIUS IR ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS
NAUDOJANČIAS KOGENERACINES ELEKTRINES PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIAIS EKONOMINIAIS
PROJEKTAIS”

Nr.

Projekto
vykdytojas

Projektas

CŠT
sistema

Projekto Instal. Instal.
pabaiga šil. galia el. galia

metai

Investicijų
dydis

t.sk. ES SF
parama

MWš

MWe

mln. Lt

mln.Lt

2

UAB
"Lietuvos
energija"

Atliekomis ir biokuru
kūrenamų kogeneracinių
Vilniaus m.
iki 2020
elektrinių kompleksas Vilniuje integruota
m.
(LR Vyriausybės 2014-05-28 d.
s tinklas
nutarimas Nr. 486)

274

145

1187

593,5
(50 proc)

3

UAB
"Lietuvos
energija"

Atliekomis ir biokuru
kūrenamų kogeneracinių
elektrinių kompleksas Kaune
(LR Vyriausybės 2014-05-28 d.
nutarimas Nr. 486)

134

41

687

343,5
(50 proc.)

Kauno m.
integruota
s tinklas

iki 2020
m.

Kaune - milžiniško perinvestavimo grėsmė
VEIKIANTYS šilumos gamybos šaltiniai

STATOMI IR BŪTINAS (atliekos)

735

MW

Maksimalus
tinklo galios
poreikis žiemą
510 MW

Optimali riba

280 MW

Vidutinis tinklo
galios poreikis
vasarą 50 MW

PLANUOJAMI

Kauno CŠT sistema: ar numatyti planai
atsipirks?
Biokuro VŠK atsiperkamumo rodikliai

• Vykdomi NŠG projektai 50 MW
• Planuojami NŠG projektai 343
MW
• Planuojamas LRV projektas
(biokuro dalis) 60 MW
Viso 453 MW

?
Veikiantys NŠG
biokuro VŠK (136 MW)
Veikiantys KE biokuro VŠK (72 MW)

74 MW

Darbo valandų
skaičius per
metus

Atsipirkimo
laikotarpis

8000

~7 metai

4000

~14 metų

2500

~25 metus

750

~93 metai

(kom. atliekų jėgainė)

Kom. Atliekos (74 MW)

+72 MW
(Veikiantys KE biokuro VŠK)

+136 MW
(Veikiantys NŠG biokuro
VŠK 136 MW)

Beprasmės
investicijos

+453 MW
(Vykdomi ir planuojami
projektai 453 MW)

Biokuro VŠK projektai neatsiperkantys jei nėra užtikrinama
bent 3500 darbo valandų skaičius per metus

Galima sutaupyti beveik 1 mlrd. Lt
Rodikliai

Atliekų ir
biokuro
kogeneracija*

Atliekų VŠK

Biokuro VŠK

Viso atliekų ir
biokuro VŠK

Šiluminė galia Kaunas, MW

74

74

60

134

Šiluminė galia Vilnius, MW

224

74

150

224

Investicijos Kaunas, mln Lt

687

383

60

443

Investicijos Vilnius, mln Lt

1122

383

150

533

Viso investicijos, mln Lt

1809

766

224

976

0

1033

1585

833 mln.Lt

Investicijų sutaupymai, mln Lt

 Kogeneracijos ir vystant atliekų ir biokuro VŠK projektus
sprendžiama šilumos sektoriaus problemos ir sutaupoma 833
mln Lt investicijų;
 Sutaupytos investicijos gali būti nukreipiamos į ES vartojimo
efektyvumo didinimo direktyvos 2012/27/ES įgyvendinimą,
didesnę AEI plėtrą ir t.t.
* Pagal Finansų ministerijos galimybių studiją “Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuotos šilumos tiekimo ūkio modernizavimo, įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius,
naudojančia kogeneracines elektrines, projektų pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu”

UŽ 833 mln. Lt išsprendžiamos
problemos daugiabučiuose
 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).

UŽ 833 mln. Lt išsprendžiamos
problemos daugiabučiuose
• Didesnė dalis Lietuvos gyventojų bute šildymą
reguliuojasi patys;

• Suvartojamos šilumos kiekis bute gali sumažėti iki 30 %, o
mokėjimas tipiniam 3 k. butui sumažėtų ~100 Lt/mėn.;
• Karšto vandens skaidri apskaita (gyventojai nemoka už
kaimynų nedeklaruotą vandenį);
• Sumažėja socialinės problemos;
• Pasiekiami 2012/27/ES Efektyvumo direktyvos tikslai;

Išvados
• Nuo 1996 m. iki 2013 m. atliktų šilumos tiekimo įmonių investicijų dėka (dėl geresnės vamzdynų
kokybės, dėl efektyvesnės šilumos gamybos, dėl platesnio biokuro panaudojimo ir įrengtų
automatinių šilumos punktų 75 proc. daugiabučių) šilumos vartotojai kasmet sutaupo apie 290
mln. Eur (1 mlrd. Lt).
• Valstybės mastu vykdomas šilumos ūkio perėjimas prie vietinio biokuro leido užtikrinti, kad
pradėjus eksploatuoti naujus šilumos gamybos įrenginius jau 2015 metų spalį apie 30 šilumos
tiekimo bendrovių visą šilumą gamins iš biokuro, 10 įmonių kūrens 80-90 proc. , 6 įmonės 60-75
proc. ir 5 įmonės – 30-50 proc. biokuro.
• LŠTA siūlo koreguoti būsimų elektrinių didžiuosiuose miestuose statybos planus, įvertinant, kad:
• Kaune jau 2015 m. bus įrengta 208 MW biokuro šilumos gamybos šaltinių. Įvertinus atliekų
deginimo šilumos gamybos 74 MW galios projektą, būtų pasiekta optimali Kaunui 282 MW
šilumos galia. Jau dabar dar papildomai numatyta virš 400 MW šiluminės galios projektų,
todėl jei šis procesas nebus suvaldytas - Kaunui gresia milžiniškas perinvestavimas į biokuro
šilumos gamybos šaltinių plėtrą.
• Per paskutinius metus drastiškai keičiantis situacijai energetikos sektoriuje, investicijos į
elektrą iš atliekų tapo nerentabilios
• Vilniuje ir Kaune investuojant tik į atliekų panaudojimą šilumos gamybai ir atsisakant
perteklinių investicijų į elektros gamybą, vietoje 1,89 mlrd. Lt. planuotų investicijų užtektų
976 mln Lt. To pakaktų užtikrinti maksimaliai mažas šilumos kainas.
• Sutaupytus 833 mln. Lt LŠTA siūlo panaudoti energijos švaistymo daugiabučiuose
mažinimui

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

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

