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Nacionalinė energetikos strategija (patvirtinta 2007-01-18)
/ Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus plėtra)/

1. Šilumos ūkį tvarkyti pagal šilumos ūkio specialiuosius planus
2. Palaipsniui įrengti termofikacines elektrines. Pasiekti, kad iki 2020 m. kogeneracinėse

elektrinėse pagaminama :
ü elektros energija sudarytų ne mažiau kaip 35 % (šiuo metu sudaro ~ 17 %) bendro

elektros balanso;
ü šilumos energija sudarytų ne mažiau kaip 75 % (šiuo metu sudaro ~ 50 %) bendro

centralizuotai tiekiamos šilumos balanso
ü Iki 2020 m. pastatyti 400 MW bendros galios termofikacines elektrines Klaipėdoje,

Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje ir kt.
3. Skatinti konkurenciją tarp šilumos gamintojų
4. Skatinti šilumos ir elektros gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių:

ü iki 2010 m. Vilniuje įrengti komunalinių atliekų deginimo įrenginį (pajėgumas: 200 tūkst.
t/metus)

ü 2010-2025 m. panašius įrenginius pastatyti Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
ü šiluma, pagaminta iš vietinių ir AEI sudarytų: 2010 m. - 17%, o 2020 m. - 23 % bendro

šilumos gamybos balanso
5. Iki 2015 m. modernizuoti šilumos tiekimo sistemas (pakeisti iki 75% esamų vamzdynų)
6. Sudaryti palankias sąlygas pastatams renovuoti
7. Per energetinių paslaugų įmones skatinti privataus kapitalo dalyvavimą šilumos ūkio

modernizavimo projektuose.

Centralizuotai tiekiamos šilumos poreikiai iki 2025 metų nedidės, kadangi įdiegus
pastatų atnaujinimo programas, energijos vartojimas juose sumažės dvigubai, o
naujai statomų pastatų charakteristikos atitiks ES standartus



Nr. Priemonės pavadinimas
Lėšų poreikis

VISO
(mln. Lt)

1. Šilumos energijos gamyba (viso) 5642
1.1 Kogeneracija (viso) 3642

Biokuro pagrįstos kogeneracijos plėtra 531

Komunalinių atliekų utilizavimui skirtų kogeneracijos jėgainių statyba 1615

Iškastinį kurą naudojančios  kogeneracijos plėtra 1496

1.2 Kuro rūšies pakeitimas į biomasę, naujų  biokuro katilinių statyba 260

1.3 Kitų esamų gamybos šaltinių rekonstrukcija ir naujų  statyba.
Energijos gamybos efektyvumo didinimas 450

1.4 Aplinkosaugos ir kitų priemonių įgyvendinimas 1290
2. Šilumos energijos perdavimas (viso) 1775

2.1 Šilumos perdavimo tinklų rekonstravimas ir naujų statyba 1460

2.2 Automatizuotų  šilumos punktų įrengimas naikinant grupines
šilumokaitines, esamų individualių šilumos punktų keitimas naujais 315

3. Šilumos energijos vartojimas (viso) 1910

3.1 Esamų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų  rekonstravimas ir
individualaus reguliavimo priemonių įdiegimas 250

3.2 Daugiabučių ir kitų pastatų  šiltinimas 1660
4. Teisės aktų rengimas (Viso) 4

IŠ VISO: 9331

Nacionalinės energetikos strategijos priemonių plane
numatytos CŠT sektoriaus plėtros priemonės

2007-2013 m. laikotarpiui

Kodėl
numatyti

įgyvendinti
projektai

stabdomi?


