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Šilumos tiekimo vamzdyno papildymo dinamika
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AB “Kauno energija” iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų 2006 - 2010 m. gauta ir 2011 –
2013 m. laikotarpiu planuojama gauti parama
vamzdynų
vamzdyn
ų keitimui

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ PARAMA
1. 2009 metais parengtos 5 paraiškos dėl 2007 – 2013 m. ES
struktūrinės paramos skyrimo pagal Ekonomikos augimo veiksmų
programos priemonę “Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir
plėtra”. Visos paraiškos patvirtintos ir pagal jas pasirašytos 5
sutartys paramai šilumos tinklų atnaujinimo projektams skirti.
2. 2010 m. pateiktos dar 4 paraiškos 5,7 mln. Lt ES paramai gauti.
Laukiama Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) patvirtinimo.
3. Įsisavinant 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos lėšas:
– rekonstruota 8,5 km 500800 magistralinių centralizuoto
šilumos tiekimo tinklų;
– nutiesta 1,39 km  300 nauja centralizuoto šilumos tiekimo
tinklo magistralė A.Juozapavičiaus prospekte – tai vienintelis
tokio tipo projektas Lietuvoje.
Iš viso 2009 – 2012 m. planuojama įsisavinti apie 18 mln. Lt ES
struktūrinės paramos.

Atnaujinta šilumos tiekimo tinklų
(km ir proc. iš bendro 400 km ilgio)
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PUR izoliacija
Seno tipo izoliacija

71,80;
17,9%

1.121.701
1.093.654
1.052.730
968.008
812.350
802.959
792.934
780.630
675.353
497.148
418.467

UAB „Nemenčinės komunalininkas“
UAB „Utenos šilumos tinklai“
UAB „Litekso“ fil. "Telšių šiluma"
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
UAB „Gelvita“
UAB „Stiloma“
UAB „Birštono šiluma“
UAB „Litekso“ fil. "Kelmės šiluma"
SĮ „Skuodo šiluma“
UAB „Baltijos elektrinių investicijos“
UAB „Plungės šilumos tinklai“

300.667
192.723

UAB Joniškio butų ūkis
UAB „Molėtų šiluma“

409.715

1.147.500

UAB „Pakruojo šiluma“

UAB „Litekso“ fil. "Marijampolės šiluma" …

1.440.916

2.508.124

UAB Tauragės šilumos tinklai

UAB „Fortum Joniškio energija“

2.832.425

UAB „Litekso“ fil. "Marijampolės šiluma"

1.630.594

3.082.408

UAB „Šilalės šilumos tinklai“

UAB „Širvintų šiluma“

3.206.489

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

1.647.840

3.604.315

UAB „Litekso“ fil. "Biržų šiluma"

UAB „Fortum Švenčionių energija“

3.654.694

UAB „Raseinių šilumos tinklai“

1.758.423

3.811.325

UAB „Litekso“ fil. "Palangos šiluma"

UAB „Šilutės šilumos tinklai“

4.096.268

5.557.513

UAB „Litekso“ fil. "Alytaus energija"
UAB „Ignalinos šilumos tinklai“

5.955.821

7.089.961

AB „Klaipėdos energija“

0
6.000.000

5.000.000

UAB „ENG“

AB „Panevėžio energija“

8.580.375

10.000.000

AB „Šiaulių energija“

UAB „Vilniaus energija“

17.896.636

18.674.449

20.000.000

AB „Kauno energija“

Pasirašyta sutarčių ES paramai gauti pagal Ekonomikos augimo
veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“
priemonės VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos
modernizavimas ir plėtra“ I kvietimą.
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REKONSTRUOJAMI TINKLAI
ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO ETAPAI, KURIEMS NUMATOMA
GAUTI 2007-2013 m EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĘ PARAMĄ

Skirta parama
2010 m. teikiamos paraiškos
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Nutiesta pirmoji per 20 metų nauja šilumos tiekimo
magistralė A. Juozapavičiaus prospekte
1. Žemųjų Šančių mikrorajonas
prijungtas prie integruoto šilumos
tiekimo tinklo.
2. Sumažėjo lokali tarša Žemųjų
Šančių mikrorajone, kadangi šiluma
nebegaminama A.Juozapavičiaus pr.
23A esančioje katilinėje. Į aplinką
nebebus išmetama 1.253 t CO2
dujų per metus.
3. Ž. Šančiuose 29,3 proc. padidėjo
šilumos tiekimo efektyvumas: nuo
50,6 iki 79,9 proc.
4. Projektas yra strateginis, nes leis
užtikrinti įmonei tolimesnę CŠT
sistemos plėtrą ir prie CŠT tinklo
prijungti daugiau vartotojų. Šiuo
metu išduota sąlygų prisijungti prie
tinklo 4,46 MW naujų klientų.
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2010 m. pateikta paraiškų ES paramai gauti pagal 2007-2013
m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto
„Esminė ekonominė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonės
„Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ II
kvietimą, tūkst. Lt.

Įvykdytos ir plasnuojamos investicijos šilumos tinklų
rekonstrukcijai ir atsinaujinančių energijos resursų
panaudojimui gamybos šaltiniuose su ES struktūrinių fondų
parama 2009 – 2013 m.

Karšto vandens tiekimas
Vykdydama LR Šilumos ūkio įstatymo 15 str. nuostatas, bendrovė
laikotarpyje nuo šių metų gegužės 1 d. iki gruodžio 31 d. pradėjo
vykdyti karšto vandens tiekėjo funkcijas 131 Kauno ir 3 Kauno rajono
daugiabučiams gyvenamiesiems namams. Šiuo tikslu:
•Sudarytos sutartys su geriamojo vandens tiekėjais;
•Suformuota buitinių karšto vandens apskaitos prietaisų kontrolierių
grupė, bei atliekami periodiniai buitinių karšto vandens apskaitos prietaisų
patikrinimai;
•Koreguota sąskaitos forma;
•Atlikti pakeitimai Bendrovės šilumos apskaitos programinėje įrangoje;
•Įvykdytos pirmosios buitinių karšto vandens apskaitos prietaisų partijos
įsigijimo ir įrengimo rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros;
•Pradėti įrenginėti pirmieji buitiniai karšto vandens apskaitos prietaisai
vartotojams.

Kas padaryta šilumos tiekimo sąnaudų
sumažinimui?
1.

Mažinami šilumos perdavimo nuostoliai keičiant vamzdynus. Kasmet
vidutiniškai po 5 km. 2010 m. pakeista 8,5 km. Iš viso pakeista – 72 km.
Optimizuojami vamzdynų skersmenys ir šilumos tiekimo schema.

2.

Visiškai perimtas Petrašiūnų elektrinės valdymas ir eksploatacija. Dėl to
sumažintos elektrinės valdymo ir eksploatacijos sąnaudos. Petrašiūnų
elektrinės vidiniai technologiniai nuostoliai sumažinti 1138 MWh, šildymo –
72 MWh, viso – 1210 MWh. Kapitaliai suremontuoti vandens šildymo katilai,
modernizuota mazuto šildymo sistema.

3.

Uždaromos grupinės boilerinės. Iki 2011 m. gegužės mėn. bus uždarytos
likusios 8.

4.

Modernizuojami šilumos gamybos šaltiniai. Kompleksiškai atnaujinta 19
katilinių nuo 200 kW iki 18 MW galios. Didžiausios yra šios: “Pergalės”,
Garliavos, Raudondvario, A.Smetonos al., Neveronių, Domeikavos, Plento g.
Dėl katilinių rekonstrukcijų ir geresnių darbo režimų per 2010 metus
sutaupyta 257.000 m3 dujų arba 302.000 Lt (vidutinė dujų kaina 1160
Lt/tūkst. m3).

5.

Parengti planai “Inkaro”, Girionių ir Garliavos katilinėse įdiegti biokuro
deginimo grandis: atliktos mokslinės studijos, parengti verslo planai,
parengtas pilotinis saulės energijos ir šilumos siurblių panaudojimo
projektas Neveronių katilinėje.

Kas padaryta šilumos tiekimo sąnaudų
sumažinimui? (2)
6. Modernizuojama vartotojų sunaudotos šilumos apskaita.
7. Labai didelė teigiama įtaka darbo organizavimo procese ir jo rezultatams padaryta
dėl Tinklo valdymo tarnybos (dispečerinės) reorganizavimo ir elektroninio defektų
žurnalo įvedimo.
8. Išeities duomenimis iš esmės užkrauta GIS programa.
9. Optimizuota bendrovės valdymo struktūra, sąnaudos darbui apmokėti per 2009 ir
2010 m sumažintos 2,94 mln. Lt.
10. AB “Kauno energija” sąskaitos už suvartotą šilumą yra informatyviausios Lietuvoje.
Nuo vasario mėn. visiems vartotojams AB “Kauno energija” interneto svetainėje kas
mėnesį bus pateikiami ir jų šilumos apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenys “Nuo
... iki”.
11. Įdiegta elektroninės sąskaitos galimybė, taip pat įdiegta įvadinių šilumos apskaitos
prietaisų rodmenų elektroninio deklaravimo sistema.
12. Įdiegta nuotolinio rodmenų perdavimo sistema, kuri leidžia vykdyti šilumos tiekimo
parametrų kontrolę ir užtikrinti kokybišką šilumos tiekimą vartotojams.

Prijungta objektų
2008

2009

2010

29

5

6

Tarp jų:
•Kauno naujoji pramogų ir sporto arena Nemuno saloje;
•Prekybos centras “Banginis”;
•Naujas restoranas “McDonald’s”.

Iš viso per 2010 metus – 10,14 MW galios.

Atsijungimai – tiesioginė žala miestui

Atjungta galios, MW
Atjungta objektų

2008

2009

2010

1,938

1,826

1,047

45

64

31

1. Pažeidžiamas miesto tarybos patvirtintas CŠT specialusis planas. Didėja oro ir
aplinkos užterštumas mieste. Pažeidžiami paveldosaugos ir urbanistikos
interesai.
2. Didinama paslaugos teikimo savikaina likusiems vartotojams, tarp jų ir socialiai
jautriai visuomenės daliai. Tuo neigiamai įtakojama kitų vartotojų teisė šildytis
pigiau (akivaizdžiai ignoruojamas viešasis interesas).
3. Griaunama visa CŠT koncepcija. Atsijungus visiems vartotojams, būtų
“palaidotas” maždaug 1 mlrd. Lt vertės miestiečių turtas. Žmonės turėtų išleisti
dar maždaug 1 mlrd. Lt. naujoms šildymo sistemoms susikurti. Kokios jos būtų?

Kiti esminiai darbai
•

Laimėta arbitražo byla teisme prieš UAB Kauno termofikacijos elektrinę
(KTE) dėl 5,42 mln litų baudos sumokėjimo Kauno energijai (KE) dėl
Investicijų susitarimo tarp KE ir KTE nevykdymo. 2010 m. pabaigoje
arbitražiniam teismui buvo pateiktas antrasis ieškinys priteisti iš KTE 12,35
mln litų baudos KE naudai dėl investicinių įsipareigojimų nevykdymo.

•

Su Lietuvos energija (LE) pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, siekiant
skatinti biomasės panaudojimą šilumos ir elektros energijos gamybai. KE
pradėjo derybas su LE dėl bendros įmonės įsteigimo, kuri vykdytų naujos
biokuru kūrenamos konegeracinės elektrinės dabartinės Petrašiūnų
elektrinės teritorijoje statybos projektą.

Visuomenei informuoti ir šviesti parengti ir
išpublikuoti 28 straipsniai, išplatinti 89
pranešimai žiniasklaidai, dalyvauta 6 radijo
ir TV laidose, teikta 17 komentarų arba
interviu žiniasklaidai, surengtos 2 spaudos
konferencijos, 3 susitikimai su
vartotojais, suorganizuoti 3 “Atvirų durų
dienų” renginiai.

Jei minėtos priemonės nebūtų įgyvendintos:
1. Per pastaruosius 2 metus nebūtų gauta 7,218 mln. Lt. ES paramos.
2. Nebūtų atnaujinta 17,5 km vamzdynų. Šilumos nuostoliai tinkluose būtų 18 % didesni ir
sudarytų apie 362 MWh per metus.
3. Nebūtų pastatyta pirmoji nauja per visą nepriklausomybės laikotarpį šilumos tiekimo
magistralė ir Žemųjų Šančių mikrorajonas nebūtų prijungtas prie integruoto šilumos
tiekimo tinklo. Nebūtų sumažinta šilumos tiekimo savikaina.
4. Nebūtų sumažintos Petrašiūnų elektrinės valdymo ir eksploatacijos sąnaudos ir vidiniai
technologiniai nuostoliai, nebūtų kapitaliai suremontuoti vandens šildymo katilai,
modernizuota mazuto šildymo sistema.
5. Nebūtų modernizuojami šilumos gamybos šaltiniai: nebūtų kompleksiškai atnaujintos 19
katilinių, per 2010 metus nebūtų sutaupyta 257.000 m3 dujų arba 302.000 Lt.
6. Nebūtų sudarytos galimybės “Inkaro”, Girionių, Neveronių ir Garliavos katilinėse įdiegti
biokuro deginimo grandis.

AB “Kauno energija” veiklos mokslinis
pagrindimas
Studijos pavadinimas

Rengėjas

AB „Kauno energija“ strategija šilumos tiekimo sistemos plėtrai
2007-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas ,
2007 m.

AB „Kauno energija“ techninės ekonominės būklės įvertinimas

UAB „Energetikos linijos“, 2008 m.

AB „Kauno energija“ finansinės būklės bei struktūros įvertinimas ir
tolimesnės plėtros rekomendacijos“

UAB „Savvin“, 2008 – 2009 m.

AB „Kauno energija“ veiklos plėtros ir modernizacijos vystymo
planas iki 2020 metų“

Kauno technologijos universitetas,
2009 m.

Atnaujinta AB „Kauno energija“ strategija šilumos tiekimo sistemos
plėtrai 2007 - 2020 m. (Strategijoje akcentuojama būtinybė
plačiau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius AB „Kauno
energija“ priklausančiuose šilumos gamybos šaltiniuose.)

Lietuvos energetikos institutas,
2010 m.

AB “Kauno energija” veiklos strategijos gairės iki 2020 m.

AB “Kauno energija”, 2010 m.

AB “Kauno energija” veiksmų plano kryptys iki 2020 m.

AB “Kauno energija”, 2010 m.

Petrašiūnų elektrinės verslo planas

Kauno technologijos universitetas,
2010 m.

Veiklos strategijos vykdymas
2009 metai:
• bendrovės finansinės padėties
stabilizavimas,
• veiklos strategijos vertinimai,
• bendrovės valdymo struktūros
optimizavimas,
• finansavimo šaltinių paieška,
• pateiktos 5 paraiškos ES struktūrinių
fondų paramai gauti dėl šilumos
tiekimo tinklų modernizavimo,
• gamybos šaltinių kompleksinis
atnaujinimas (greitai atsiperkančios
investicijos),
• pasirengimas kompleksiniam šilumos
tiekimo tinklų atnaujinimui,
• prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo
prijungti 5 nauji vartotojai.

2010 metai:
• kompleksinis šilumos tiekimo tinklų
atnaujinimas su ES struktūrinių fondų
parama. Viso – 8,5 km tinklo,
• Petrašiūnų elektrinės vandens šildymo
katilų modernizavimas,
• kompleksiškai atnaujinta Garliavos
katilinė,
• parengtas konkursas dėl Energijos
paslaugų bendrovių (EPB) principo
taikymo diegiant biokuro grandis
gamybos šaltiniuose,
• Pateiktos naujos 4 paraiškos ES
struktūrinių fondų paramai gauti dėl
šilumos tiekimo tinklų modernizavimo,
• pasirengimas AEI panaudojimui AB
“Kauno energija” gamybos šaltiniuose,
• prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo
prijungti 6 nauji stambūs vartotojai,
kurių bendra suminė vartojimo galia
yra 10,14 MW.

Petrašiūnų elektrinės valdymo
perėmimas
•

2009 m. elektrinę pagal nuomos sutartį eksploatavo UAB „Energijos sistemų
servisas“.

•

2010 m. balandžio mėn. gautas UAB „Fortum Heat Lietuva“ pasiūlymas dėl
naujos biokuru kūrenamos elektrinės Petrašiūnų elektrinės teritorijoje statybos
ir bendros įmonės steigimo.

•

2010 m. rugpjūčio 3 dieną AB „Kauno energija“ iš UAB „Energijos
sistemų servisas“ perėmė elektrinės valdymą. Į AB „Kauno energija“ iš
UAB „Energijos sistemų servisas“ perėjo dirbti aukštos kvalifikacijos
darbuotojai – katilų ir turbinų mašinistai, valdymo pultų operatoriai, inžinieriai
mechanikai, inžinieriai – chemikai, pamainų vadovai ir elektromonteriai. Viso 31 darbuotojas.

•

2010 m. lapkričio mėn. AB „Kauno energija“ valdyba nusprendė su AB
„Lietuvos energija“ steigti bendrą įmonę, kuri vykdys naujos biokuru
kūrenamos kogeneracinės elektrinės statybos projektą dabartinės Petrašiūnų
elektrinės teritorijoje.

•

Šiame objekte bus laipsniškai plėtojama biokogeneracija. Įgyvendinus šiuos
projektus būtų sudaromos galimybės atpiginti gyventojams tiekiamą šilumą.

Priemonės energetiniam patikimumui ir
nepriklausomybei siekti
Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos, kaip vertingas jau esamas nacionalinis
turtas, galėtų reikšmingai ir mažiausiomis sąnaudomis prisidėti užtikrinant
energetikos patikimumą ir nepriklausomybę nuo dominuojančio energetinių išteklių
tiekimo. Tą galima būtų pasiekti šiomis priemonėmis:
•

maksimaliai panaudoti esamas CŠT sistemas naujiems vartotojams pritraukti, taikant
skatinamąsias ilgalaikes šilumos kainas, mokestines lengvatas ir kitus rinkodaros
principus. Taip sumažėtų bendros išlaidos visiems šilumos vartotojams, o šilumos
vartotojai būtų patikimai aprūpinti šilumine energija;

•

CŠT tinklai turėtų būti gerai prieinami nepriklausomiems šilumos gamintojams, kad
per juos būtų realizuojama pigi atliekinė šiluma, mažinanti kainas galutiniams
vartotojams;

•

KE nuosavuose šaltiniuose maksimaliai panaudojant biokurą bei vietinį kurą ir taip
sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro tiekimo;

•

ateityje CŠT sistemos turėtų virsti šildymo/vėsinimo energijos tinklais, per kuriuos
tiekėjai su vartotojais keisis energija.

AB “Kauno energija” dalyvavimas mokslinėje veikloje
Bendrovės vadovai ir specialistai yra:
1. Lietuvos energetikos instituto (LEI) mokslo tarybos ir priežiūros tarybos nariai;
2. KTU Šilumos ir atomo energetikos katedros magistrų ir bakalaurų darbų
gynimo komisijų nariai;
3. Pasaulinės energetikos tarybos Lietuvos komiteto ekspertai;
4. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) tarybos nariai;
5. Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos (LIŠTIA) žurnalo “Šiluminė
technika” redkolegijos nariai.

Naudingai patiekta šilumos
lapkričio – gruodžio mėn. (MWh).

Kauno miesto vartotojų šilumos sunaudojimo per 2010 m.
gruodžio mėn. 27 dienas ir per 2011 m. sausio mėn. 27
dienas bei lauko oro temperatūros palyginimas
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Dėkojame!

