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Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis

Metinė šilumos energijos
Gamyba Lietuvoje
Bendra instaliuota šilumos
energijos šaltinių šiluminė
galia
Didžiausia pareikalaujama
apkrova šilumos šaltiniuose

~ 10000 GWh
~ 9800 MW

~ 3500 MW
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Dabartinė padėtis
padėtis Lietuvoje
Dabartinė
Lietuvoje
Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai
2006

2007

2008

Patiekta į tinklą šilumos (tūkst. MWh)

10393

9669,6

9603,2*

Patiekta šilumos vartotojams (tūkst. MWh)

8545

7957,6

7947,8*

Vidutinė sąlyginio kuro kaina (Lt/t.n.e)

602,1

809,9

1293,2*

Lyginamosios kuro sąnaudos (kg.n.e./MWh)

98,3

98,7

99,0

119,7

138,0

177,2*

(savik. - 121,8)

(savik. - 149,7)

(savik. - 209,4)*

-26,0

-110,0

-233,0*

1 024 607

944 266

886 966

14,0

16,2

17,7

609 292

621 173

627 866

Vidutinė šilumos kaina (Lt/MWh)
Bendrasis pelnas (įskaitant karšto vandens
tiekimą) (mln. Lt )
Sutartinio kuro sąnaudos (t.n.e)
Biokuro dalis bendroje kuro struktūroje (%)
Šilumos vartotojų skaičius (vnt.)
*- įvertinti ir kitų šilumos tiekimo įmonių (ne LŠTA narių) rodikliai
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Dabartinė padėtis Lietuvoje
Lietuvos miesto ar gyvenvietės centralizuoto šilumos tiekimo schema
Elektra
Pramonės
įmonės
katilinė

1

Siurblinė
Biokuro
katilinė

5
1

2

6

1

6
CŠT vandens tiekimo ir
paskirstymo integruotas
tinklas

3

6

Šilumos punktai
Rajoninė CŠT katilinė
Rajoninė CŠT katilinė
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1
1

6

1

Šilumos šaltinis

2

Integruotas CŠT tinklas

3

Rajoninė katilinė

4

Lokalus CŠT tinklas

5

Vietinis šilumos šaltinis

6

Vartotojai
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Miesto riba

Dabartinė padėtis Lietuvoje
Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai
Grupė pagal
šilumos
gamybą

5 GWh
daugiau

ir

Iš viso:
Iki 5 GWh

Pogrupis
pagal šilumos
gamybą

Kiekis,
vnt.

Pagaminta
šilumos
GWh/metus

Instaliuota
galia,
MW

Pasiekta
galia,
MW

Panaudota
instaliuotos
galios dalis, %

>150

10

7292

7743

3048

39

90 – iki 150

2

253

205

69

34

50 – iki 90

8

601

620

208

34

25 – iki 50

19

687

712

182

26

5 – iki 25

48

588

510

176

35

5

94

10300

8600

3683

38

<5

263

272

371

357

~10000,0
GWh šilumos
per
2008
metus

8971

Iš viso:

Nėra duomenų
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Dabartinė padėtis Lietuvoje

Principinė centralizuoto šilumos tiekimo schema

1- šilumos šaltinis; 2- šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynų tinklas; 3vartotojai; 4- šilumos matavimo prietaisai (~1000 vnt.); 5 – šilumos
matavimo prietaisai pastatų įvaduose (~30000).
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Dabartinė padėtis Lietuvoje
Viso investicijos 1996-2009

•

Šilumos ūkio modernizavimui
kasmet skiriamos didelės
investicijos:
– 2009 apie 200 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 2009 m. į
šilumos gamybos šaltinius ir trasas
investuota apie 1,5 mlrd. Lt.
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Dabartinė padėtis Lietuvoje

32,3
26,5

23,7

22,5

21,4

21,0

19,6

17,5

17,3

16,7

Technologiškai
įm anom as

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

5
12
2000

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

1996

%

Šilumos energijos technologiniai nuostoliai tinkluose, %
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Dabartinė padėtis Lietuvoje
Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje
1996-2008 m.
103,0
102,0

101,70

kg (n.e)/MWh

101,0

100,19

100,20

100,07

100,0

99,60

99,30

99,10
98,30

99,0
98,0
97,0
96,0

95,00

95,0
94,0
1996

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Techn.
įman.
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Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame kuro balanse šilumos
gamybai
Per 3 paskutinius metus biokuro katilų skaičius išaugo beveik dvigubai (daugiausia pastatyta ŠT įmonėse):
• 2005 m. biokuro katilų buvo ~ 200 vnt. (bendra instaliuota galia: ~ 420 MW),
• 2008 m. jau virš ~ 360 vnt. (bendra instaliuota galia: ~ 610 MW)

Šiuo metu biokuro katilinių Lietuvoje ~210 vnt

Katilų skaičius ~360 vnt
(~ 610 MW galios)
80,0
66,8

70,0
60,0

%

50,0

Prognozuojama atsinaujinančių energijos
išteklių dalis 2009 m. pasieks apie 19 proc.

40,0

47,8

30,0
20,0
10,0
1,2

2,0

2,0

2,0

1997

1998

1999

2000

4,0

5,0

2001

2002

7,2

10,0

12,0

14,0

2005

2006

16,2

17,7

19,0

2008

2009

0,0
2003

2004

2007
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Potenc.

Asociacijos narių tiekiamos šilumos vidutinė kaina
(ct./kWh)
2008/2009 m.

2009/2010 m.

Su 5% PVM

Su 9% PVM

~ 25,00

~ 21,00

Vidutinė šalies karšto vandens kaina (Lt./m³)
2010 m. 01 01 d. - 16,75 Lt./m³ su 9 proc. PVM.
2009 m. 01 01 d. - 17,52 Lt./m³ su 5 proc. PVM .

Dabartinė padėtis Lietuvoje
Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001-2008 m.
Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001-2008 m.
700000

Vidutinis įsiskolinimas siekia apie 15% 2008 m

600000

523723
500000

544630

572867

584255

119518
(20,86%)

129687
(22,19%)

609292

622134

100371
(16,47%)

101308
(16,27%)

627866

477462

400000
300000
200000

114913
(24,06%)

142297
(27,17%)

123628
(22,70%)

93888
(14,95%)

100000
0

2001

2002

2003

Bendras vartotojų skaičius

2004

2005

2006

2007

2008

Įsiskolinusių vartotojų skaičius
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Gyventoj
ai
28,0%

Kiti
vartotojai
37,0%

Gyventojų išlaidos už
elektrą Lietuvoje 2009 m. siekė ~
0,640 mlrd.Lt

Žemės
ūkis
2,0%

Elektros energijos kainos nuo 2010 m. sausio 1 d. vartotojams padidėjo
Pramonė
s įmonės
33,0%

Elektros sektorius
Šilumos ir
elektros
gamyba; 43%

Žemės ūkis; 1%
Smulkioji
prekyba; 4%

vidutiniškai apie

30 proc. (išlaidos sieks per 2010 m. ~ 0,830

mlrd.. Lt.
mlrd

Trąšų gamyba;
37%

Pramonės
Gyvenamasis sektorius; 10%
sektorius; 5%

Gyventojų išlaidos už
dujas Lietuvoje 2009 m. siekė ~
0,223 mlrd.Lt

Dujų sektorius
Verslo/pramonės
įmonėss
6,9%

Kiti vartotojai
8,0%

Biudžetinės
organizacijos
12,7%

Šilumos sektorius

Gyventojų išlaidos už
būsto šildymą Lietuvoje 2009 m. siekė ~ 2,0
mlrd.Lt
Gyventojai
72,4%

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma Lietuvos gyventojų,
kurie yra pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai
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Šilumą švaistančių pastatų renovavimo spartinimas
Mokėjimų už šiluma analizė Lietuvos miestuose (2008/2009 m. šildymo sezonas)
vidutinė šilumos kaina: 25,0 ct/kWh su PVM

I. Daugiabučiai
suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos,
kokybiški namai)

II. Daugiabučiai
suvartojantys mažai arba
vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti
kažkiek taupantys šilumą
namai)
III. Daugiabučiai
suvartojantys daug
šilumos (senos statybos
nerenovuoti namai)

IV. Daugiabučiai
suvartojantys labai daug
šilumos (senos statybos,
labai prastos šiluminės
izoliacijos namai)

Šilumos
suvartojimas
šildymui

Vidutinė
šilumos kaina
gyventojams
(su PVM)

8 kWh/m2

25,0 ct/kWh

60 m2 ploto
butui:
480 kWh

15 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
900 kWh
25 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
1500 kWh

35 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
2100 kWh

Šildymo kaina 1 m2
ploto sušildyti
(su PVM)

Išlaidos 60 m2 ploto
buto šildymui (su
PVM)

8 x 25,0 = 2,00 Lt/m2 2,00 x 60 = 120
120,0
,0

Kiek
tokių
pastatų
yra?

Lt 4,6%

32 tūkst. butų
0,09 mln. gyventojų
25,0 ct/kWh

15 x 25,0 = 3,7
,75
5 Lt/m2 3,57 x 60 = 225
25,,0

Lt 17,3%

121 tūkst. butų
0,36 mln. gyventojų
25,0 ct/kWh

25 x 25,0 = 6,25 Lt/m2 6,25 x 60 = 375,0

Lt 55,7%

390 tūkst. butų
1,17 mln. gyventojų
25,0 ct/kWh

35 x 25,0 = 8,75 Lt/m2 8,75 x 60 = 525
25,,0

157 tūkst. butų
0,47 mln. gyventojų

Lt 22,4%

Mokėjimų už šiluma analizė Lietuvos miestuose (2009/2010 m. šildymo sezonas)
vidutinė šilumos kaina: 21,0 ct/kWh su PVM

I. Daugiabučiai
suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos,
kokybiški namai)

II. Daugiabučiai
suvartojantys mažai arba
vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti
kažkiek taupantys šilumą
namai)
III. Daugiabučiai
suvartojantys daug
šilumos (senos statybos
nerenovuoti namai)

IV. Daugiabučiai
suvartojantys labai daug
šilumos (senos statybos,
labai prastos šiluminės
izoliacijos namai)

Šilumos
suvartojimas
šildymui

Vidutinė
šilumos kaina
gyventojams
(su PVM)

8 kWh/m2

21,0 ct/kWh

60 m2 ploto
butui:
480 kWh

15 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
900 kWh
25 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
1500 kWh

35 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
2100 kWh

Šildymo kaina 1 m2
ploto sušildyti
(su PVM)

Išlaidos 60 m2 ploto
buto šildymui (su
PVM)

8 x 21,0 = 1,68 Lt/m2 1,68 x 60 = 100
100,,8

Kiek
tokių
pastatų
yra?

Lt 4,6%

32 tūkst. butų
0,09 mln. gyventojų
21,0 ct/kWh

15 x 21,0 = 3,15 Lt/m2 3,15 x 60 = 189
189,,0

Lt 17,3%

121 tūkst. butų
0,36 mln. gyventojų
21,0 ct/kWh

25 x 21,0 = 5,25 Lt/m2 5,25 x 60 = 315
315,0
,0

Lt 55,7%

390 tūkst. butų
1,17 mln. gyventojų
21,0 ct/kWh

35 x 21,0 = 7,35 Lt/m2 7,35 x 60 = 441
441,,0

Lt 22,4%

157 tūkst. butų
0,47 mln. gyventojų
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ASOCIACIJOS TURIMI STATISTINIAI DUOMENYS APIE MOKĖJIMUS UŽ
“GYVATUKĄ”, KURIE KELIA DIDŽIAUSIĄ GYVENTOJŲ NEPASITENKINIMĄ

I. Naujai pasatyti
daugiabučiai
gyvenamieji namai,
kuriuose įrengtos
šiuolaikinės vidaus
karšto vandens
tiekimo sistemos su
vonios šildytuvais

II. Modernizuoti
daugiabučiai
gyvenamieji namai,
kuriuose
modernizuotos vidaus
karšto vandens
tiekimo sistemos su
vonios šildytuvais

III. Daugiabučiai
gyv. Namai pastatyti
iki 1992 m.
nemodernizuoti su
senomis
nugyventomis vidaus
karšto vandens
tiekimo sistemomis ir
vonios šildytuvais

Šilumos k.v.
temperatūros
palaikymui kiekis 1
butui (kWh/mėn.)
(gyvatukas)

Vidutinė šilumos
kaina
gyventojams
(su PVM)

Šilumos k.v.
temperatūros palaikymui
mokestis, (Lt/but./mėn.)
su PVM

~130
kWh/but./mėn.

25,0 ct/kWh

130 x 0,25 = 32
32,,50

Lt/but
Lt/
but./mėn.
./mėn.

~1100 namų
~66 tūkst. butų
~198 tūkst. gyventojų
~140
kWh/but./mėn.

25,0 ct/kWh

140 x 0,25 = 35
35,,00

Lt/but
Lt/
but./mėn.
./mėn.

~200 namų
~12 tūkst. butų
~36 tūkst. gyventojų
~300
kWh/bu.t/mėn.

25,0 ct/kWh

~15900 namų
~600 tūkst. butų
~1,8 mln. gyventojų

300 x 0,25 = 75,00

Lt/but
Lt/
but./mėn.
./mėn.
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ASOCIACIJOS TURIMI STATISTINIAI DUOMENYS APIE MOKĖJIMUS UŽ
“GYVATUKĄ”, KURIE KELIA DIDŽIAUSIĄ GYVENTOJŲ NEPASITENKINIMĄ

I. Naujai pasatyti
daugiabučiai
gyvenamieji namai,
kuriuose įrengtos
šiuolaikinės vidaus
karšto vandens
tiekimo sistemos su
vonios šildytuvais

II. Modernizuoti
daugiabučiai
gyvenamieji namai,
kuriuose
modernizuotos vidaus
karšto vandens
tiekimo sistemos su
vonios šildytuvais

III. Daugiabučiai
gyv. Namai pastatyti
iki 1992 m.
nemodernizuoti su
senomis
nugyventomis vidaus
karšto vandens
tiekimo sistemomis ir
vonios šildytuvais

Šilumos k.v.
temperatūros
palaikymui kiekis 1
butui (kWh/mėn.)
(gyvatukas)

Vidutinė šilumos
kaina
gyventojams
(su PVM)

Šilumos k.v.
temperatūros palaikymui
mokestis, (Lt/but./mėn.)
su PVM

~130
kWh/but./mėn.

21,0 ct/kWh

130 x 0,21 = 27
27,,30

Lt/but
Lt/
but./mėn.
./mėn.

~1100 namų
~66 tūkst. butų
~198 tūkst. gyventojų
~140
kWh/but./mėn.

21,0 ct/kWh

140 x 0,21 = 29
29,,40

Lt/but
Lt/
but./mėn.
./mėn.

~200 namų
~12 tūkst. butų
~36 tūkst. gyventojų
~300
kWh/bu.t/mėn.

21,0 ct/kWh

~15900 namų
~600 tūkst. butų
~1,8 mln. gyventojų

300 x 0,21 = 63,00

Lt/but
Lt/
but./mėn.
./mėn.
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Daugiabučių namų renovacija vyksta per lėtai

•

LR aplinkos ministerijos duomenimis
dalinai renovuotų daugiabučių
gyvenamųjų namų Lietuvoje yra apie
750. Tačiau tai sudaro tik 2 proc. visų
~ 40000 daugiabučių namų, kuriuose
gyvena didžioji dauguma šalies
gyventojų

•

Kompleksiškai renovuotų daugiabučių
yra vos 20-30.

19

Atlikta pastatų renovacija leistų:
• Iki 50% sumažinti šilumos gamybą;
• Iki 50% sumažinti visos Lietuvos kurą deginančių įrenginių emisiją į
aplinkos orą;
• Iki 50% sumažinti iškastinio kuro suvartojimą;
• Padidinti energijos vartojimo efektyvumą;
• Apsaugoti Lietuvos ekonomiką nuo staigaus šilumos kainos augimo;
• Modernizuoti daugiabutį pigiau nei statyti naują namą
1) modernizuojant namą išlaidos vienam kv. m - 500-1000 Lt/m².
2) statant naują namą išlaidos vienam kv. m - 5000-7000 Lt/m²

2007/2008 m.
kainos

Vieno kvadratinio metro daugiabučio renovacija (taikant tik šilumos taupymo priemones) vidutiniška
atsieina apie 500 Lt./m², o jeigu daugiabutis renovuojamas taikant ir papildomas aplinkos sutvarkymo,
balkonų įstiklinimo ir kt. priemones gyventojams vidutiniškai atsieina apie 1000 Lt./m².

20

Iškastinio kuro poreikis (mln. t.n.e./m) šildymui
centralizuotai ir individualiai šildomų pastatų 2008/2009 m.
šildymo sezonui

~ 1 mln.t.n.e.

~ 1 mln.t.n.e.

~ 2 mln.t.n.e.

Esama padėtis

Individualiai šildomi
Centralizuotai šildomi

~ 0,5 mln.t.n.e.

Po renovacijos

~ 0,5 mln.t.n.e.
1 mln. t.n.e = 1 mlrd. 400 mln. Litų/met.
Visiems namams renovuoti reikia ~28 mlrd Litų

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

mln.t.n.e

1,2

1,4

1,6

1,8

2
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Žilvinas Šilėnas, Lietuvos laisvosios rinkos
instituto vyresnysis ekspertas,
(2010 m. vasario 2 d.)
• Šildymo sezonas vartotojams kas met tampa vis brangesnis
• ”...ne kartą teisingai pastebėta problema slypi ne šilumos kainoje.
Kilovatvalandė elektros energijos yra daugmaž dvigubai brangesnė nei
kilovatvalandė šilumos, tačiau „elektros vartojimo sezono“ niekas net nepastebi.
Taip yra todėl, kad vidutinis namų ūkis per mėnesį suvartoja apie 1500 kWh
šilumos energijos ir tik apie 150 kWh elektros energijos. Esminė problema –
šilumos suvartojama per daug. Vaizdas yra dar prastesnis, jei atsižvelgsime į
tai, kad naujesni namai, kurių mažuma, šilumą naudoja gana efektyviai, o senesni
- neefektyviai
• “Daugiabučių namų modernizacija Lietuvos mastu kainuotų panašiai, kaip 23 naujos atominės elektrinės. Taigi problema yra tokia rimta ir tikra, kad naivu
būtų tikėtis, kad ją išspręs valdžia.”

Lietuvos gyvenamojo fondo (daugiabučiai ir individualūs gyvenamieji
namai) duomenų suvestinė
Viso būstų – 1.324.670

~450.000 gyvenamieji namai
Bendrasis gyv. namų plotas apie 102 mln.m²

50,9% – iš CŠTS
24,6% – iš vietinių katilinių
24,5% – šildomi kitaip (krosnys,
elektra ir kt.)

Daugiabučiai
Kiekis (vnt.)

Plotas (m2)

~ 38 200

~ 53 300 000

~ 9 % viso kiekio

~ 52 % viso ploto

I pastatų grupė 1 – 2
aukštų
(vidutinis pastato plotas
– mažesnis kaip
1000 m2)

Kiekis (vnt.)

~ 21000

VISO:
Plotas (m2)
VISO:

II pastatų grupė 3 – 16 aukštų (vidutinis pastato
plotas – didesnis kaip 1000 m2)
3 – 5 aukštų
(vidutinis pastato plotas
yra ~ 3400 m2)
~ 14 700

6 – 16 aukštų
(vidutinis pastato
plotas yra ~
4300 m2)
~ 2 500

~ 38 200
~ 7 700 000

~ 34 300 000

~ 11 300 000

~ 53 300 000
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Gamtinės dujos

2010 m. sausis

2009 m. gruodis

2009 m. lapkritis

2009 m. spalis

2009 m. rugsėjis

2009 m. rugpjūtis

2009 m. liepa

2009 m. birželis

21132063
1889
1793
17301638
1425
1375
1219
1079
1056

2009 m. gegužė

2009 m. balandis

2009 m. kovas

2009 m. vasaris

2009 m. sausis

2008 m. gruodis

2008 m. lapkritis

2008 m. spalis

2008 m. rugsėjis

1500

2008 m. rugpjūtis

2000

2008 m. (I pusm.)

2500

2007 m. (II pusm.)

2007 m. (I pusm.)

500

2006

1000

2005

LT/tne

Gamtinių dujų (su transportavimu ir galios mokesčiu) ir biokuro kainų
kilimo palyginimas (Lt/t.n.e)

788
690 700 700 700 700 700 700 650 600
620
439 442 564 564
500 500 450 400 400 450 450 450 460 470
362
12081248
10971131
973 956 995 10181060

0

Biokuras
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Dabartinė padėtis Lietuvoje
3.1. Didžiausia šilumos dalis pagaminama naudojant biokurą:
Šilumos tiekimo įmonė

Biokuro dalis
bendrame kuro
balanse (%)

Šilumos tiekimo bendrovėms
nustatytos vienanarės (gamybos,
perdavimo ir pardavimo) šilumos
kainos nuo 2010 m. vasario 1 d.,
(ct/kWh) be 9% PVM

1.

UAB "Ignalinos šilumos tinklai"

100,0

16,88
16,
88

2.

UAB "Lazdijų šiluma"

99,9

22,78

3.

UAB "Molėtų šiluma“

98,6

16,38
16,
38

4.

UAB "Širvintų šiluma"

98,0

19,30
19,
30¹;
¹; 19
19,,50
50²²

5.

UAB "Tauragės šilumos tinklai"

87,0

16,94

6.

UAB “Litesko” fil. “Kelmės šiluma”

85,0
85
,0

20,,46
20
46¹;
¹; 21
21,,45
45²²

7.

UAB "Raseinių šilumos tinklai"

84,0

20,97¹; 21,24²

8.

UAB "Varėnos šiluma"

80,5

19,08
19,
08

9.

UAB "Šilalės šilumos tinklai"

80,6

18,16¹; 18,67²

10.

UAB “Fortum Švenčionių energija”

77,8

18,88¹; 19,23²

11.

UAB "Birštono šiluma"

76,8

19,54
19,5
4

12.

UAB “Mažeikių šilumos tinklai”

60,5

20,2
0,29
9

13.

UAB "Šakių šilumos tinklai"

58,4

24,12

14.

UAB "Šilutės šilumos tinklai"

54,4

20,79
20,
79

15.

UAB "Utenos šilumos tinklai"

43,8

15,64
64¹;
¹; 16
16,02
02²²

Eil.
Nr.
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Dabartinė padėtis Lietuvoje
3.2. Didžiausia šilumos dalis pagaminama naudojant gamtines dujas:

Šilumos tiekimo įmonė
Eil.
Nr.

Gamtinių dujų
dalis bendrame
kuro balanse
(%)

Šilumos tiekimo bendrovėms
nustatytos vienanarės (gamybos,
perdavimo ir pardavimo) šilumos
kainos nuo 2010 m. vasario 1 d.,
(ct/kWh) be 9% PVM

1.

UAB “Litesko” fil. “Alytaus energija”

99,9

24,54¹
4¹;; 24,80²
24,80²

2.

UAB “Akmenės energija”

99,9

27,28

3.

AB "Jonavos šilumos tinklai"

99,5

22,69

4.

UAB “Litesko” fil. “Druskininkų šiluma”

93,0

25,80¹;; 26
25,80¹
26,17²

5.

UAB "Pakruojo šiluma"

97,2

27,78

6.

UAB "Radviliškio šiluma"

92,4

21,26

7.

UAB "Fortum Joniškio energija"

90,0

25,22¹; 26,30²

8.

UAB "Plungės šilumos tinklai"

89,3

20,81

9.

UAB "Kaišiadorių šiluma"

88,0

20,85

10.

UAB "Anykščių šiluma"

82,5

25,46

11.

UAB “Prienų energija”

80,0

26,88

Paaiškinimas:
¹-šilumos punktai priklauso gyventojams;
²-šilumos punktai priklauso šilumos tiekėjui.
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Žin., 2009, Nr. 10-350

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS MINISTERIJOS ĮSTEIGIMO
ĮSTATYMAS
2009 m. sausio 12 d. Nr. XI-128

2009 METAIS PRIIMTI IR ĮSIGALIOJO DAUGIAU KAIP
176 NAUJI TEISĖS AKTAI IR TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI
BEI PAPILDYMAI
Pagrindiniai teisės aktų paketai
paketai::
•Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai (Žin., 2009, Nr.
10-355; Žin., 2009, Nr. 61-2402; Žin., 2010, Nr. 1-6) ir Įstatymo įgyvendinimą lydintys teisės
aktai;
•Energetikos sektoriaus (elektros, dujų ir šilumos) įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų
paketas ir Įstatymų įgyvendinimą lydintys teisės aktai;
•Daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo (modernizavimo) nauja programa ir jos
įgyvendinimą reglamentuojančių Įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų paketas ir Įstatymų
bei Programos įgyvendinimą lydintys teisės aktai;
•Aplinkosaugos įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų paketas ir Įstatymų įgyvendinimą
lydintys teisės aktai;
•Europos Sąjungos teisės aktai (Direktyvos ir Reglamentai) reglamentuojantys šilumos ūkio
veiklą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO
ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAI
(Žin., 2009, Nr. 10-355; Žin., 2009, Nr. 61-2402; Žin., 2010, Nr. 1-6)

Pagrindinės nuostatos:
•Patikslinti šilumos ūkio subjektų apibrėžimai;
•Pakeisti šilumos ir karšto vandens kainodaros principai, nustatant kainų
priklausomybę nuo kuro kainų kitimo;
•Naujai reglamentuotas veiklos šilumos ūkio sektoriuje licencijavimas;
•Papildytas karšto vandens tiekimo ir apskaitos reglamentavimas;
•Nustatytas naujų Įstatymo nuostatų įgyvendinimo mechanizmas ir
pereinamasis laikotarpis.

LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai palyginimas Lietuvoje ir Švedijoje,
2008
Biokuras
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Šilumos
siurbliai; 11%

Gamtinės
dujos
77,0%

Durpės; 5%

Biokuras,
atliekos ir kiti
AEI; 62%

Atliekinė
energija; 12%

Švedija

%

Lietuva
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1990

Pagal AB "Lietuvos energija" duomenis

Pagal Lietuvos šilumos tiekimo bendrovių ūkinės veiklos
apžvalgas

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Gamtinės dujos

1997

1998

Mazutas

1999

2000

2001

Biokuras

2002

2003

2004

Kitas kuras

2005

2006

2007

Mazutas; 5%

LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai
Lietuvoje 2008 m.
Kitas kuras
1,2%
Mazutas
4,1%

Biokuras
17,7%
Gamtinės
dujos
77,0%

2008 m. kuro sąnaudų struktūra

Akmenės r.
Panevėžio
Kalvarijos r.
Joniškio r.
Šiaulių m.
Šalčininkų r.
Alytaus r.
Kaišiadorių
Tauragės r.
Jurbarko r.
Panevėžio r.
Druskininkų
Rietavo r.
Alytaus m.
Pasvalio r.
Anykščių r.
Šakių r.
Birštonas
Klaipėdos r.
Vilkaviškio
Jonavos r.
Kelmės r.
Telšių r.
Trakų r.
Zarasų r.
Palangos m.
Prienų r.
Ukmergės r.
Lazdijų r.
Širvintų r.
Švenčionių r.
Kauno m.
Kėdainių r.
Biržų r.
Utenos r.
Molėtų r.
Kretingos r.
Radviliškio
Šilutės r.
Raseinių r.
Vilniaus r.
Marijampolė
Varėnos r.
Kazlų Rūdos
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Klaipėdos m.
Vilniaus m.
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LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
Biokuro katilinių galių pasiskirstymas Lietuvos savivaldybėse

Biokuro panaudojimas šilumos
gamybai 2020 m.
Šiuo metu panaudojami
biokuro ištekliai
145 000 t.n.e (2008 m.)
Biokuras
17,7%

Galimi panaudoti vietinių ir
atsinaujinančių energijos išteklių
rezervai
Mediena 180 000 t.n.e
Šiaudai 120 000 t.n.e
Kom.. Atliekos 200 000 t.n.e
Kom
Gluosniai dumblas 70 000 t.n.e
t.n.e..
_________________________
Viso ~570
~570 000 t.n.e
t.n.e..

Gamtinės
dujos
27%

Nepanaudojamas
biokuro
potencia-las
50,6%
Mazutas
3,2%
Kitas kuras
2,0%
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LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai
Lietuvoje (tikslas 2020 m.)
Gamtinės
dujos
~12,0%
Mazutas
~2,0%
Kitas kuras
~1,5%

Biokuras
~85,0%

Kuro sąnaudų struktūra (tikslas 2020 m.)

LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
Biokuro panaudojimo palyginimas šilumos, elektros ir transporto sektoriuose
Lietuvoje ir Švedijoje (2007 m)
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33,2
83,8
Galimi
rezervai
50,6 %

Iškastinis kuras

Lietuva
(potencialas)

62,0%

94,2

95,1

97,2

99,0

79%

66,8%

Dabartinis
16,2%

Biokuras

Durpės
5,0%

16,2

Atliekinės
12,0%

Lietuva

Švedija

2007

Šilumos sektorius
Šilumos
sektorius

2007

4,9

5,8

Lietuva

Švedija

2007

2007

Elektros sektorius
sektorius
Elektros

2,8

1,0
Lietuva
2007

Švedija
2007

Transporto sektorius
Transporto
sektorius

Kogeneracinių jėgainių, gaminančių šilumos ir
elektros energiją plėtra Austrijoje (2006 m.)

heat load in MW

Austrian Energy Agency |
04/02/10 | Seite 36

Biokuro katilinės Austrija (2005)
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LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
Komunalinių atliekų panaudojimas šilumos ir elektros
gamybai ES ir Lietuvoje

 Europoje šiuo metu veikia per 430 kogeneracinių
jėgainių gaminančių šilumą ir elektrą, kurios kūrena
komunalines atliekas
 Per metus Europoje sukūrenama miestų
šildymui ir elektros energijos gamybai apie 65
mln. tonų atliekų.
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LDHA siūlymai
proposals kaip
how to
findiš
the
way out of thepadėties
juncture
LŠTA
išeiti
susidariusios
Kogeneracinė jėgainė Vokietijoje (Frankfurtas)

Jėgainė prieš
modernizavimą

Jėgainė po
modernizavimo
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LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
• Lietuva turi unikalias sąlygas plėsti kogeneracinių jėgainių, naudojančių komunalines atliekas kaip kurą,
statybą, nes esant išvystytiems centralizuoto šilumos tiekimo tinklams galima naudingai panaudoti iki 85% iš
atliekų galimos gauti energijos
• Atliekų deginimas leistų įgyvendinti strateginius Lietuvos energetinės nepriklausomybės didinimo planus ir
mažinti priklausomybę nuo kuro importo iš vienintelio šaltinio, tačiau tam priešinasi šių tikslų įgyvendinimo
priešininkai.

Londonas SELCHIP

Monaco (Monte Carlo)

Komunalinių atliekų deginimo įmonės, kurios pastatytos miestų ribose

Viena, Austrija

Tokijas, Minato
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LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
KOMUNALINĖS ATLIEKOS - VERTINGAS KURAS!
Komunalinių atliekų šilumingumas beveik toks pat kaip medienos atliekų. Lietuvoje turimų 1,3 mln.
tonų atliekų (viso susidaro ~4,4 mln. tonų/m), kurias kūrenant būtų galima pagaminti didelę dalį
centralizuotai tiekiamos šilumos ir elektros energijos, užkasama sąvartynuose. O tuo tarpu šilumai
gaminti, perkamas brangus importuojamas iškastinis kuras!!!

Dažnai pasitaikantys vaizdai Lietuvoje kai atliekos išmetamos miškuose ir kitose
vietose
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Komunalinės atliekos - vertingas kuras

1 tona atliekų
Lietuvoje yra 1,3 mln. t. deginamų
atliekų (viso surenkama 4,4 mln. t.
atliekų)

0,2 tonos kuro (naftos ekvivalento)
0,260 mln. t kuro (naftos ekvivalento) =
325 mln. m3 gamtinių dujų (kas met
šilumos tiekėjai sukūrena ~ 1 mlrd. m³
dujų)

Deginant kom. atliekas kasmet būtų galima
pagaminti ~2,6 TWh šilumos ir 0,65 TWh elektros

Lietuvos šilumos tikeimo įmonės per metus pagamina ~ 10 TWh šilumos
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos gamybai
Centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai pareikalaujami įrenginių galingumai 2008
m. sudarė apie 3100 MW;
Deginant biokurą, kurio dalis sudaro apie 70 proc. viso naudojamo kuro kiekio,
biokuro jėgainių bendras galingumas turi sudaryti apie 2170 MW;
Biokuro jėgainių 2008 m. veikė virš 360 vnt., kurių bendras galingumas sudarė apie
610 MW;
- Siekiant sudeginti visą Lietuvoje pagaminamą biokurą, būtina papildomai pastatyti
biokuro jėgainių tinklą, kurio bendra galia sudarytų apie 1560 MW, o investicijos siektų
apie 1,1 mlrd. Lt;
Keletas šilumos tiekimo įmonių sėkmingai plečiančių biokuro plėtrą šilumos ir elektros gamyboje

UAB “Vilniaus energija”

UAB “Utenos šilumos tinklai”

Šilumos kainos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir
Skandinavijoje 2005 metais ir 2008/2009 m. šildymo sezonui

LIETUVA

LATVIJA

ESTIJA

LENKIJA

Danija, Švedija, Suomija
~22,0

~22,0

~12,00
2005 m.

2008/2009 m.

~12,00
2005 m.

2008/2009 m.

~12,00
2005 m.

5

2008/2009 m.

11,25
2005 m.

ct/kWh

15

2008/2009 m.

~19,0

20

18,00

~18,0
2008/2009 m.

~22,0

2005 m.

25

10

SKANDINAVIJA

0
šilumos tiekimo
šilumos tiekimo
įmonėse šilumos
įmonėse šilumos
kaina svyruoja nuo kaina svyruoja nuo
18,00-29,00 ct./kWh 18,50-30,00 ct./kWh
pagrindinis kuras - pagrindinis kuras dujos
dujos

vid. šilm. kaina
apie 22 ct./kWh
pagrindinis
kuras - dujos

vid. šilm. kaina
apie 19 ct./kWh
pagrindinis
kuras - anglis

vid. šilm. kaina
apie 18 ct./kWh
pagrindinis kuras
– biomas
biomasė
ė

Danijos centralizuoto šilumos tiekimo kuro struktūra (Šaltinis:
Heat Plan Denmark)

Švedijos centralizuoto šilumos tiekimo kuro struktūros pasikeitimas
(Šaltinis: Yves Delaby)

Planuojama biokuro ir kitų vietinių energijos išteklių dalis CŠT
šilumos gamyboje Lietuvoje
1200,0
Kuro poreikio sumažėjimas dėl
energijos efektyvumo priemonių

ktne

1000,0

20%

800,0
30%
Augimas - 4,4% dalies
didėjimas per metus

600,0

400,0

Augimas ~ 2 % dalies
didėjimas per metus
nuo 157 ktne 2008
iki 540 ktne 2020

200,0

0,0
9 9 0 0 0 1 02 03 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16 17 1 8 1 9 2 0
1 9 2 0 2 0 20 20 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 20 20 2 0 2 0 2 0

metai

70%

Biokuro naudojimas šilumos ir elektros
energijos gamybai užtikrina:

 Energetinį saugumą - prisidedama prie Europos Sąjungos bei Lietuvos
energetikos strateginių tikslų mažinti šalies priklausomybę nuo importuojamo
iškastinio kuro užtikrinant jo tiekimo patikimumą (niekas negalės nutraukti
kuro tiekimo nuo kitos šalies politikos priklausančių veiksnių (priešingai nei
tiekiant gamtines dujas užsukus vamzdyno sklendę).
 Ekonominę naudą:
- taupomi finansiniai šalies ištekliai, kadangi biokuro kaina yra apie 2
kartus mažesnė nei iškastinio kuro (pinigai,
sumokėti už kurą, pasilieka
valstybės viduje (priešingai nei naudojant gamtines dujas);
- mokesčiai (ypač pelno) pasiliks savivaldybių ir valstybės biudžetuose, o
ne iškeliaus į kitos šalies biudžetą.
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Biokuro naudojimas šilumos ir elektros
energijos gamybai užtikrina:

 Socialinę naudą:
- sukuriamos naujos darbo vietos, didinamas gyventojų užimtumas;
- skatinama nauja infrastruktūra biokuro gamybos ir ruošimo srityje: miškų valymo
darbai biokuro ruošimui; nederlingų žemių panaudojimas biokurui auginti.

 Ekologinį saugumą:
- neteršiama aplinka: deginant biokurą į aplinką praktiškai neišmetama sieros
dioksido (SO2), sunkiųjų metalų, angliavandenilių, tuo tarpu deginant iškastinį kurą
(gamtines dujas) išsiskiria apie 230 kg CO2/MWh; deginant mazutą išsiskiria apie 280 kg
CO2/MWh;
- prisidedama prie nacionalinių aplinkosauginių siekių bei Kioto protokole numatytų
įsipareigojimų (Lietuvai iki 2008-2012 metų laikotarpio sumažinti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų (CO2) išmetimų kiekius 8 %, lyginant su išmetimų kiekiais 1990 m).
remiantis direktyvos 2003/87/EB nuostatomis, sudaromos galimybės dalyvauti šiltnamio
efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje.

Biokuro naudojimas šilumos ir elektros
energijos gamybai užtikrina:

Eksportas/importo balansą – sumažinus iškastinio kuro
kiekio importą Lietuvoje, pagerėja eksporto/importo
rodiklis.
Lietuvos regioninį vystymąsi – masinė biokuro gamybos
plėtra, leistų tolygiai vystytis atskiriems Lietuvos
regionams.

ES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠT vystymą Europoje

Atsinaujinčių energijos išteklių Direktyva
2009/28/EB ir centralizuotas šilumos
tiekimas bei vėsinimas

ES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠT vystymą Europoje
Pagrindinės Direktyvos nuostatos susijusios su CŠT sektoriumi
13 straipsnis
Administracinės procedūros, reglamentai ir kodeksai

3. Valstybės narės ragina visus subjektus, visų pirma vietos bei regionines
administracines įstaigas, planuojant, projektuojant, statant ir atnaujinant
pramoninius ar gyvenamuosius rajonus, užtikrinti, kad būtų įdiegti įrenginiai ir
sistemos, skirti elektros energijos, šildymo ir aušinimo iš atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimui, taip pat centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui. Prireikus
valstybės narės visų pirma skatina vietos ir regionines administracines įstaigas įtraukti
šildymo ir aušinimo iš atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą į miestų infrastruktūros
planavimą.
5. Valstybės narės užtikrina, kad visiems atitinkamiems subjektams, visų pirma
projektuotojams ir architektams, būtų pateiktos gairės, kad planuodami,
projektuodami, statydami ir rekonstruodami pramoninius ar gyvenamuosius rajonus
jie galėtų tinkamai apsvarstyti, kaip būtų galima optimaliai suderinti atsinaujinančius
energijos išteklius, didelio efektyvumo technologijas ir centralizuotą šilumos bei
vėsumos tiekimą.

ES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠT vystymą Europoje
16 straipsnis
Prieiga prie tinklų ir jų eksploatavimas

11. Savo nacionaliniuose atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planuose valstybės
narės įvertina, ar būtina statyti naują infrastruktūrą centralizuotam šilumos ir vėsumos,
pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, tiekimui, kad būtų galima įgyvendinti 3
straipsnio 1 dalyje nurodytą 2020 m. nacionalinį planinį rodiklį. Vadovaudamosi tuo
įvertinimu valstybės narės prireikus imasi veiksmų, kad plėtotų centralizuoto šilumos
tiekimo infrastruktūrą, siekdamos sudaryti sąlygas šildymo ir aušinimo gamybai didelėse
biomasės, saulės ir geoterminėse jėgainėse.
22 straipsnis
Valstybių narių ataskaitų teikimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kas
dvejus metus, Komisijai pateikia ataskaitą apie pažangą skatinant ir naudojant
atsinaujinančių išteklių energiją...
3. Savo pirmojoje ataskaitoje valstybė narė nurodo, ar ji ketina:
c) nurodyti geografines vietoves, kuriose galima naudoti atsinaujinančių išteklių
energiją pagal žemės paskirties planus ir diegti centralizuotą šilumos ir vėsumos
tiekimą.

ES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠT vystymą Europoje

Nacionaliniai veiksmų planai iki 2010 m. birželio mėn.
• Kiekviena valstybė narė patvirtina nacionalinį atsinaujinančių išteklių energijos
veiksmų planą ir Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2010 m. birželio 30 d.
• Valstybės narės, pateikdamos nacionalinius atsinaujinančių išteklių energijos
veiksmų planus, laikosi Komisijos patvirtintu nacionalinių atsinaujinančių išteklių
energijos veiksmų plano modeliu.
• Nacionaliniai tikslai iki 2020 m. energijos daliai, gaunamai iš atsinaujinančių
energijos išteklių ir naudojamai transportui, elektros energijos gamybai, šildymui ir
vėsinimui (įskaitant CŠT);
• Nacionaliniuose veiksmų planuose ES šalys įvertins būtinybę sukurti naują
infrastruktūrą CŠT ir CVT iš AEI ir, kur yra aktualu, pradės veiksmus CŠT
infrastruktūros vystymui, plečiant šilumos ir vėsinimo energijos gamybos apimtis
iš biokuro, saulės ir geoterminės energijos įrenginių.

LR Energetikos ministerija pasirašė sutartį su Lietuvos
energetikos institutu dėl užsakomojo mokslinio tiriamojo
darbo:
„ŠALIES SAVIVALDYBĖSE ESAMŲ ATSINAUJINANČIŲ
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (BIOKURO, HIDROENERGIJOS, SAULĖS
ENERGIJOS, GEOTERMINĖS ENERGIJOS) IR KOMUNALINIŲ
ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS ENERGIJAI GAMINTI“
Pagrindiniai šio atliekamo darbo, kuris apims šilumos, elektros ir transporto sektorius
sektorius,,
tikslai::
tikslai
- įvertinti biokuro potencialą šalyje, išanalizuoti biokuro gamybos bei panaudojimo
galimybes ir pateikti rekomendacijas dėl tikslingos biokuro naudojimo plėtros.;
- parengti mokslinės-inžinerinės praktikos studiją, kurios nuostatomis galėtų būti
įgyvendinama darni trumpalaikė bei ilgalaikė Lietuvos regioninė atsinaujinančių energijos
išteklių bei komunalinių atliekų panaudojimo plėtra energetikoje – Nacionalinės
energetikos strategijos, Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo
programos, Kogeneracijos plėtros plano pagrindais.

Siekiant maksimaliai išnagrinėti atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimo galimybes Lietuvos šilumos ūkio sektoriuje,
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) su Lietuvos energijos
konsultantų asociacija (LEKA) pasirašė sutartį dėl:

„ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (AEI)
PLĖTROS LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS
TIEKIMO SISTEMOSE PROGRAMOS“ PARENGIMO
Šio darbo tikslas:
- išanalizuoti esamus Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sistemų įrengtus šilumos ir
elektros gamybos įrenginius, jų techninius parametrus, susidėvėjimo laipsnius bei
atnaujinimo poreikius. Taip pat jame bus nagrinėjami sistemų apkrovimo rėžimai, bei
būsimi šilumos vartojimo pokyčiai, galimos atsinaujinančių energijos išteklių plėtros
galimybės.

I. 2008 m. vasarą asociacija kartu su Lietuvos energetikos institutu teikė paraišką
tarptautinės organizacijos Euroheat&Power inicijuotam projektui „Ecoheat4EU“
pagal ES paramos programą „Pažangi energetika Europai“.
Projekto trukmė – 25 mėnesiai
Numatomi pagrindiniai rezultatai
• Priemonių komplektas nacionaliniams sprendimų priėmėjams
ir Centralizuoto šilumos tiekimo rinkos dalyviams –
Rekomendacijos ir kelio žemėlapis skirtas sukurti efektyvią
CŠT plėtrą skatinančią teisinę aplinką ir strategiją.
• Informacija ES politikams, skirta dabartinėms ir būsimoms
Europos mąsto iniciatyvoms centralizuoto šilumos ir šalčio
tiekimo sferose
• Praktinis įrankis CŠT plėtros ir nacionalinėms šilumos tiekimo
rinkoms daromos įtakos monitoringui, įgalinantis nustatyti
paramos priemonių efektyvumą: „CŠT barometras”.
• Platus bendradarbiavimas ir tikslinė rezultatų sklaida per
projekto tinklapį, veikiantį kaip išsami duomenų bazė ir
platinant projekto ataskaitas, naujienlaiškius, rengiant
konferencijas ir seminarus, skelbiant straipsnius projekto
partnerių tinklapiuose.
EK paraišką finansavimui gauti patvirtino, projektas pradėtas 2009 m. birželio mėn. Numatoma
baigti 2011 m. gegužės mėn.
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II. 2008 m. Lietuvos energetikos institutas teikė paraišką tarptautinės
organizacijos Euroheat&Power inicijuotam projektui „Ecoheat4Cities“ pagal ES
paramos programą „Pažangi energetika Europai“.

Projekto trukmė – 30 mėnesių
Numatomi pagrindiniai projekto tikslai
• Parama AEŠ direktyvos įgyvendinimui liečianti centralizuoto
šilumos ir šalčio tiekimo sistemų plėtrą gerinant šių sistemų
priimtinumą savivaldybėms ir visuomenei.
• Stebėti ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą
ir energijos efektyvumo didinimo priemones CŠŠT sektoriuje.
• Diegti integruotus vietiniu lygiu kaštų požiūriu efektyvius
sprendimus pastatams, energijos vartojimo efektyvumo
priemonėms, atsinaujinančių išteklių naudojimui įgalinant
darnų miestų planavimą ir ekologinius regionus
(individualiems pastatams)
• Platus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir
projekto rezultatų sklaida

EK paraišką finansavimui gauti patvirtino, projektą numatoma pradėti 2010 m. vasario mėn., o
baigti 2012 m. rugpjūčio mėn.
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III. 2009 m. pavasarį LŠTA ir LITBIOMA
gavo pakvietimą dalyvauti tarptautiniame
projekte “Bio-heat” pagal ES programą
“Intelligent Energy Europe (IEE)”
Projekto tikslas: Greitai augančių energetinių
augalų panaudojimas šilumos gamybai
centralizuotose šilumos tiekimo sistemose.

Jeigu EK paraišką finansavimui gauti patvirtins, projektą numatoma pradėti 2010 m. žiemą
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IV. Lietuvos energetikos institutas kartu su asociacija numato dalyvauti
tarptautiniame projekte “BALTIJOS JŪROS REGIONO BIOENERGETIKOS
SKATINIMO PROJEKTAS”

Projekto tikslas stiprinti tvarų, konkurencingą ir teritoriniu
požiūriu integruotą Baltijos jūros regiono vystymą
bioenergetikos tvaraus naudojimo srityje.
Projekto vykdymo metu bus sudarytos sąlygos tarptautiniam ir
tarpsektoriniam bendradarbiavimui regione, sudarant
galimybes pasikeitimui informacija bei žiniomis ir
technologijomis, koordinuojant politikos ir teisės aktų
tobulinimą bioenergetikos srityje bei rengiant bioenergetikos
skatinimo priemones nacionaliniu ir regioniniu lygiu.
Projektą sudaro keturi darbo paketai: 1. Politikos tobulinimas;
2. Regioninis vystymas; 3. Verslo vystymas; 4. Informacinė
sklaida.

EK paraišką finansavimui gauti patvirtino, projektas pradėtas 2009 m. sausio mėn., o pabaiga
numatoma 2012 m. sausio mėn.
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V. Lietuvos energetikos institutas vykdo projektą “Politikos priemonių, skatinančių
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos (vėsumos) gamybai, formavimas ES
šalyse” pagal ES programą “Intelligent Energy Europe (IEE)” programos projektas,
akronimas “RES-H/C”

• Tikslas - padėti ES šalių narių vyriausybėms pasiruošti
įgyvendinti naująją atsinaujinančių energijos išteklių
(AEI) Direktyvą, įvertinant AEI panaudojimo šildymui ir
vėdinimui (AEI-Š/V) galimybes.
• Trukmė: nuo 2008 spalio iki 2011 kovo
• Projekto metu bus:
– aptarti galimi užsibrėžti nacionaliniai AEI panaudojimo
šilumai gaminti kiekybiniai tikslai,
– parinktos bei kokybiškai ir kiekybiškai įvertintos politikos
priemonės, galinčios paskatinti AEI-Š/V
– atsižvelgus į šį vertinimą, bus teikiamos
rekomendacijos dėl atitinkamų paramos priemonių
taikymo, siekiant padidinti AEI-Š/V dalį šalies šilumos ir
vėdinimo rinkoje, o taip pat rekomendacijos, kaip
organizuoti paramą, padidėjus AEI technologijų skvarbai
rinkoje.

• Projektas apima šešias ES šalis nares: Austriją,
Graikiją, Olandiją, Lenkiją, D. Britaniją, Lietuvą.
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2009 m. vasario 11 d. Europos Parlamente buvo
pasirašytas dokumentas “Merų paktas”



Kodėl Merų paktas?

• 75% Europos žmonių gyvena miestuose
• 80% visos pagamintos energijos suvartojama bei CO2 išmetama miestuose
• 1.9% kasmet padidėja energijos suvartojimas miestuose (PVZ. 1.6% pasaulio
mastu)

Slide 71
UW5

Utilisateur Windows; 2009.04.07

* Nuo Lietuvos šį dokumentą pasirašė: Kauno, Panevėžio,
Šilutės, Anykščių, Pakruojo, Vilkaviškio ir Šilalės Merai.



Ką įsipareigojo įvykdyti Merai pasirašydami Merų
paktą ?

Įgyvendinti aukštesnius tikslus nei ES įsipareigojo pasiekti iki 2020 m. ir,
įgyvendindami darnios energetikos veiksmų planą mūsų kompetencijai
priklausančiose veiklos srityse, mažiausiai 20 proc. sumažinti išmetamo CO2
apimtis savo teritoriniame vienete.



Šiuo paktu Merai ragina !!!

• Europos Komisiją ir nacionalines administracijas sukurti bendradarbiavimo
sistemas ir darnias paramos struktūras, kurios padėtų pakto signatarams
įgyvendinti darnios energetikos veiksmų planus;
• Vietos ir regionų valdžios institucijas skatinti vietinę energijos gamybą ir
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą. Geras pavyzdys – centralizuotas
šilumos tiekimas, naudojant kombinuotąją šilumos ir elektros energijos
gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, komunalinių atliekų ir
kito vietinio kuro).

2009 gegu
2009
gegužės
žės 25
25--26 d. Venecij
Venecijoje
oje
įvyko 34-asis tarptautinis šilumininkų
Euroheat & power kongresas

Kongreso pranešimų tematika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plenarinė sesija ir diskusijos: Skirta Kopenhagos sumitui (Fit for
Copenhagen)
Veiksmai dėl klimato: politika, kad nereikėtų gailėtis (Climate Action: No
regrets Policies )
Seminaras A: Italijos pristatymas
Seminaras B: Darnūs regionai
Seminaras C: Kondicionavimo ateitis
Seminaras D: Techninės žinios
Seminaras E: Ekonomika po naftos
Seminaras F: Darnios erdvės
Seminaras G: Jaunas centralizuotas šilumos ir šalčio tiekimas
Seminaras H: Rinkos žinios

Konferencijoje perskaityta apie 60 pranešimų.
Konferencijos medžiaga – daugiau kaip 1000 skaidrių
Konferencija "Kalbos apie klimatą, veiksmai
dėl klimato –CŠŠT veda į Kopenhagą"
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Kongreso išvados
• Kuro konversija nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos
išteklių;
• 75% gyventojų gyvena miestuose;
• Miestuose panaudoti biokurą individualiuose šildymo įrenginiuose
(krosnyse) neefektyvu ir sudėtinga (dėl išmetamų dūmų, pelenų, kuro
sandėliavimas ir kt.);
• Biokuras geriausiai yra išnaudojamas CŠT gamybos šaltiniuose
(kogeneracinėse elektrinėse ir katilinėse), t.y. miškininkystės atliekos,
šiaudai, vandens biomasė, biodujos, biologinės atliekos (medienos
atliekos, maisto, tabako ir popieriaus pramonės atliekos, pjuvenos, ir pan.).

2009 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje buvo surengta tarptautinė konferencija

“IŠŠŪKIS LIETUVOS ENERGETIKAI: ŠVAISTYTI GALIMYBES AR
PASINAUDOTI EUROPOS SĄJUNGOS PATIRTIMI”

Energijos gamyba iš
atliekų: Europoje modernus sprendimas,
Lietuvoje - baubas.
Kodėl nebijo Europa?

Šilumos tiekimas
Švedijoje: beveik tik
vietinis kuras ir žemos
šilumos kainos. Kaip
spartinti biokuro
naudojimą Lietuvoje?

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO
PRIVALUMAI LYGINANT SU INDVIDUALIU ŠILDYMU

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO
PRIVALUMAI VALSTYBEI BEI MIESTAMS
1.Taikant centralizuotą šilumos tiekimą taupomi pirminės energijos ištekliai, panaudojami
tokie jų resursai, kurie, kaip biokuras, geoterminė ar atliekinė įmonių šiluma kitais
atvejais liktų neišnaudoti.
2. Termofikacinėse elektrinėse, gaminant elektrą ir šilumą kartu, daug efektyviau
panaudojamas kuras ir santykinai mažiau išmetama NOx, CO2 ir kitų toksinių
teršalų.
3. Centralizuota šilumos gamyba ir tiekimas padeda saugoti aplinką, mažina visuotinio
atšilimo pavojų, nes centralizuotai gaminamos šilumos šaltinių teršalus daug lengviau
kontroliuoti nei iš individualių šilumos šaltinių. Juos galima efektyviai pašalinti iš degimo
produktų.
4. Galima efektyviau panaudoti šilumos gamybos įrenginius, reikalinga mažiau eksploatuojančio
personalo.
5. Galima efektyviai panaudoti žemarūšį kurą, komunalines ir kitas įvairias atliekas.
6. Nelieka decentralizuoto šilumos gamybos šaltinių, nereikia į juos pristatyti kuro, sumažėja
transporto kiekis ir miesto tarša.
7. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos yra pakankamai lanksčios ir todėl nesunkiai
galima keisti jų režimus, atsižvelgiant į aplinkos faktorius. Jomis tiekiama šiluma gali būti
panaudota šildymui ir vėsinimui.

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO
PRIVALUMAI GYVENTOJAMS
1. Pašalinamas gaisrų pavojus, kuris galimas deginant pastate bet kokį kurą.
Dujos dar pavojingesnės, nes gali sukelti sprogimą. Net elektrinis šildymas kelia
potencialaus gaisro pavojų.
2. Gyventojams nereikia rūpintis kuru, nereikia eksploatuoti šildymo
įrenginių, dėl to nėra jokios patalpų taršos.
3. Pastoviai butuose yra karštas vanduo.
4. Neužimamas naudingas patalpų plotas kuro deginimo Įrenginiais.
5. Pastatuose nereikia skirti ploto katilinėms, todėl jis gali būti naudingai
panaudotas kitiems reikalams.
6. Mažesnės kapitalinės investicijos į patalpų šildymo įrangą ir žemos
aptarnavimo sąnaudos.
7. Vartotojas gali pasirinkti šilumos gamintoją iš kelių, tiekiančių šilumą į bendrą
šilumos tiekimo tinklą.

30 Europos miestų-sostinių tyrimas „Europos žaliųjų
miestų indeksas“ nustatė, kad:

1. Vilniaus miesto oro kokybė yra geriausia
didele dalimi prie to prisidėjo CŠT veikla

Vilniaus miestas iš televizijos bokšto
2010 m. sausio 25 d. (CŠT šildymas)
Lauko oro temp. - apie -19 °C

Vilniaus miestas 2010 m. sausio 25 d.
(individualus šildymas)
Lauko oro temp. - apie -19 °C

2. Vilnius prasčiausiai įvertintas dėl
neefektyvaus energijos vartojimo pastatuose.

Tokių
pastatų
Lietuvoje yra

tik 4,6%

Tokių pastatų
Lietuvoje yra

net 55,7%

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO PALYGINIMAS SU
INDIVIDUALIU
Individualus šildymas malkomis

Centralizuotas šilumos tiekimas. Šiaudai

Šilumos kainų palyginimas Vilniaus
mieste (2010 m. vasario 1 d.)

UAB "Vilniaus energija"

UAB "Balterma ir Ko“ -

-21,91 ct/kWh

25,37 ct/kWh

su 9 % PVM

su 9% PVM

(Centralizuotas šilumos tiekimas)

(Šiluma gaminama pastate kūrenant
gamtines dujas)

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 elektros energijos gamintojų asociacija
•
Lietuvos elektros energetikos asociacija
•
LITBIOMA
•
Lietuvos energijos konsultantų asociacija
•
LIŠTIA
•
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
•
Lietuvos miško savininkų asociacija
•
Lietuvos dujų asociacija
•
Lietuvos pramoninkų konfederacija
•
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija

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
•
LR daugiabučių namų savininkų bendrijų
federacija
•
Buitinių vartotojų sąjunga
•
Lietuvos vartotojų asociacija
•
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija
•
Nacionalinė vandens, elektros ir šilumos
vartotojų gynimo lyga
•
Asociacija "Lietuvos butų ūkis“
KONSULTACINĖS BENDROVĖS:
•
UAB “AF-TSP“
•
UAB “COWI Baltic”
•
UAB “AF Terma”
•
UAB “Eksergija”
•
UAB “Ekotermija”
•
Lietuvos laisvosios rinkos institutas
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LŠTA ir Lietuvos šilumos tiekimo įmonės ypač
glaudžiai bendradarbiauja:
MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS:
• Lietuvos energetikos institutas
• Kauno technologijos universitetas
• Vilniaus Gedimino technikos universitetas

KONSULTACINĖS BENDROVĖS:
• UAB “AF-TSP“
• UAB “COWI Baltic”
• UAB “AF Terma”
• UAB “Eksergija”
• UAB “Ekotermija”
• UAB “Energetikos linijos”

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)
• Latvijos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių asociacija
• Estijos elektros ir šilumos asociacija
• Lenkijos šilumininkų valstybiniai rūmai
• Danijos šilumos tiekėjų asociacija
• Danijos centralizuoto šilumos tiekimo taryba
• Čekijos šilumos tiekėjų asociacija
• Suomijos energetikos įmonių asociacija
• Švedijos šilumos tiekėjų asociacija
• Nekomercinės paskirties bendrija „Rusijos šilumos tiekimas“;
• Vokietijos šilumos ir elektros asociacija
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Vartotojų informavimas ir švietėjiška veikla
•

Interneto svetainė (www.lsta.lt )

•

LŠTA kartu su Lietuvos šiluminės technikos inžinierių
asociacija leidžia žurnalą "Šiluminė technika"
(leidžiamas nuo 1998 m. birželio).

•

Šilumos tiekimo įmonių ūkinės veikos apžvalgos
Nuo pat asociacijos įkurimo pradžios yra renkamos ir
rengiamos LŠTA narių metinės ir pusmečio ūkinės
veiklos statistinės ataskaitos .

•

Ataskaitos apie Lietuvos šilumos ūkį publikuojamos
Europos leidinyje
Nuo 2001 metų LŠTA pagal pateiktą klausimyną paruošia
ataskaitą apie centralizuotą šilumos ūkį Lietuvoje
Euroheat&Power periodiniam leidiniui „District Heat in
Europe. Country by Country survey“.

Vilnius, Lietuva

Praha, Čekija

Anglijos miestas

