Skaidrė Nr.1

ct/kWh
0,00

24,26

„Plungės šilumos tinklai“

35,27

33,81

„Kauno energija“

40,00

„Litekso“ fil. „Alytaus energija“

33,55

32,57

„Litekso“ fil. „Telšių šiluma“
„Litekso“ fil. „Druskininkų šiluma“

32,19

„Litekso“ fil. „Palangos šiluma“

31,08

„Vilniaus energija“

32,10

30,84

„Litekso“ fil. „Marijampolės šiluma“

„Šiaulių energija“

30,68

29,58

35,00

„Jonavos šilumos tinklai“

„Klaipėdos energija“

27,01

23,93

„Elektrėnų komunalinis ūkis“

30,00

„Panevėžio energija“

23,50

22,03

„Šilutės šilumos tinklai“

„Mažeikių šilumos tinklai“

21,03

5,00

„Tauragės šilumos tinklai“

10,00

20,72

15,00

„Radviliškio šiluma“

20,00

20,18

25,00

„Utenos šilumos tinklai“

Skaidrė Nr.2

25,00

20,00

15,00

10,00

0,00
6,70
6,73
7,00
9,77
10,15
10,71
11,01
12,37
12,41
12,87
13,08
13,12
13,55
13,68
13,77
14,14
14,38
15,39
15,58
16,33
16,84
18,76
19,11
19,17
19,31
19,59
19,85
20,56
20,67
20,84
21,03
21,24
22,32
22,75
22,75
22,77
22,84
22,87
22,88
23,34
23,40
23,41
23,53
23,93
24,50
24,55
24,77
25,30
25,82
26,11

30,00

"Ignalinos šilumos tinklai"
"Molėtų šiluma"
"Širvintų šiluma"
"Raseinių šilumos tinklai"
"Lazdijų šiluma"
"Šilalės šilumos tinklai"
"Radviliškio šiluma"
"Fortum Švenčionių energija"
"Utenos šilumos tinklai"
"Litesko" fil. "Kelmės šiluma"
"Tauragės šilumos tinklai"
"Varėnos šiluma"
"Mažeikių šilumos tinklai"
"Birštono šiluma"
"Kretingos šilumos tinklai"
"Šilutės šilumos tinklai"
"Kaišiadorių šiluma"
"Skuodo šiluma"
"Plungės šilumos tinklai"
"Akmenės energija"
"Šakių šilumos tinklai"
"Litesko" fil. "Marijampolės šiluma"
"Panevėžio energija"
"Velžio komunalinis ūkis"
"Elektrėnų komunalinis ūkis"
"Litesko" fil. "Marijampolės šiluma"
"Litesko" fil. "Vilkaviškio šiluma"
"Vilniaus energija"
"Nemėžio komunalininkas"
"Litesko" fil. "Telšių šiluma"
Balterma ir ko, UAB
"Nemenčinės komunalininkas"****
"Litesko" fil. "Palangos šiluma"
"Jonavos šilumos tinklai"
"Visagino energija"
"Šalčininkų šilumos tinklai"
"Litesko" fil. "Biržų šiluma"
"Klaipėdos energija"
"Pakruojo šiluma"
"Litesko" fil. "Alytaus energija"
"Šiaulių energija"
"Prienų energija" Trakų rajonas
"Litesko" fil. "Marijampolės šiluma"
"Gelvita"
"Fortum Joniškio energija"
"Anykščių šiluma"
"Litesko" fil. "Druskininkų šiluma"
"Prienų energija" Prienų rajonas
"Pravieniškių 2 ieji pataisos namai
"Kauno energija"

ct/kWh

Skaidrė Nr.3

5,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

0,00
2,64
3,28
4,27
4,37
4,91
5,38
5,40
5,44
5,47
5,48
5,50
5,67
5,80
5,86
6,23
6,30
6,49
6,79
7,13
7,21
7,30
7,34
7,48
7,60
7,69
7,75
7,82
8,00
8,08
8,31
8,38
8,48
8,58
8,59
8,72
8,97
9,02
9,04
9,11
9,15
9,37
9,40
9,41
9,63
9,65
10,32
10,47
10,61
11,50
12,33

14,00

"Elektrėnų komunalinis ūkis"
"Visagino energija"
"Klaipėdos energija"
"Jonavos šilumos tinklai"
"Kauno energija"
"Pravieniškių 2 ieji pataisos namai
"Šiaulių energija"
"Utenos šilumos tinklai"
"Litesko" fil. "Druskininkų šiluma"
"Mažeikių šilumos tinklai"
"Plungės šilumos tinklai"
"Panevėžio energija"
"Birštono šiluma"
"Vilniaus energija"
"Varėnos šiluma"
"Šilutės šilumos tinklai"
"Tauragės šilumos tinklai"
"Gelvita"
"Prienų energija" Prienų rajonas
"Litesko" fil. "Palangos šiluma"
"Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" Sargėnuose
"Litesko" fil. "Alytaus energija"
"Velžio komunalinis ūkis"
"Šalčininkų šilumos tinklai"
"Kaišiadorių šiluma"
Balterma ir ko, UAB
"Prienų energija" Trakų rajonas
"Radviliškio šiluma"
"Litesko" fil. "Marijampolės šiluma"
"Fortum Joniškio energija"
"Nemėžio komunalininkas"
"Nemenčinės komunalininkas"****
"Anykščių šiluma"
"Akmenės energija"
"Molėtų šiluma"
"Fortum Švenčionių energija"
"Pakruojo šiluma"
"Litesko" fil. "Telšių šiluma"
"Šakių šilumos tinklai"
"Litesko" fil. "Biržų šiluma"
"Litesko" fil. "Kelmės šiluma"
"Kretingos šilumos tinklai"
"Litesko" fil. "Vilkaviškio šiluma"
"Raseinių šilumos tinklai"
"Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" Kazlų Rūdoje
"Šilalės šilumos tinklai"
"Ignalinos šilumos tinklai"
"Širvintų šiluma"
"Lazdijų šiluma"
"Skuodo šiluma"

ct/kWh

Skaidrė Nr.4

2,00

Skaidrė Nr.5

 sąlyginai nauja įranga (katilai, turbinos siurbliai);
 šiluma gaminama panaudojant kogeneracjos
technologiją;
 kuras – dujos tiekiamos iš magistralinio dujotiekio,
išvengiant dujų tiekimo paskirstymo mokesčio;
 turi savo technologinio vandens tiekimą;
 dislokuota strategiškai geroje vietoje;
 šilumos gamybos ir tiekimo organizavimas Kauno
miestui iš pat pradžių buvo projektuotas iš šio šilumos
šaltinio (pjezometriniai grafikai, vamzdynų skersmenys,
šilumos tiekimo kryptys);
 Geros prisijungimo prie išplėtotos elektros perdavimo
sistemos sąlygos.

Skaidrė Nr.6



2002 m. rugsėjo 30 d. neeilinio visuotinio AB „Kauno energija“
akcininkų susirinkimo sprendimas pritarti KTE privatizavimui,
įsigyjant jėgainę Rusijos bendrovės „Gazprom“, Lietuvos įmonės

„Dujotekana“ ir JAV įmonės „Clement Power Venture Inc.“
konsorciumui.
Pardavimo siekiai:


AB „Kauno energija“ finansinės padėties gerinimas (skolos siekė
virš 200 mln. litų).



Investicijų pritraukimas į gamybos sektorių.



Šilumos gamybos tarifo sumažinimas.



Veiklų atskyrimas: šilumos gamybos atskyrimas nuo tiekimo (tai,
kas valstybės mastu propaguojama tik dabar).

Skaidrė Nr.7

 Susitarimas dėl 2003 m. kovo 31 d. Šilumos energijos
pirkimo – pardavimo sutarties pakeitimo.
 Susitarimas dėl 2003 m. kovo 31 d. Investicijų susitarimo ir
2005 m. liepos 13 d. jo pakeitimų patikslinimo.
 Susitarimas dėl 2003 m. kovo 31 d. Laidavimo sutarties
nutraukimo.
 2012 m. rugsėjo 28 d. pasiektas susitarimas laikyti
negaliojančiu sutarties punktą, numatantį privalomą 80%
miesto naudojamos šilumos pirkimui.

Skaidrė Nr.8

Skaidrė Nr.9

Stiprybės:
-

KE disponuoja 253 MW šilumos gamybos galios įrenginiais.

-

Esami šilumos gamybos pajėgumai (KTE ir KE) integruotame tinkle yra beveik 1500 MW ir tai beveik tris kartus viršija realų maksimalų
vartojimo poreikį.

-

Esamas gamybos šaltinių išsidėstymas yra suprojektuotas taip, kad hidraulinis tinklo darbo režimas būtų optimalus.

-

Šilumos tinklų atnaujinimui per pastaruosius du metus gauta didžiausia Lietuvos šilumos tiekimo sektoriuje ES struktūrinių fondų parama.

Silpnybės:
-

Pagal 2003 metais pasirašytą ir iki 2018 metų galiojančią Šilumos pardavimo-pirkimo sutartį KE privalo nupirkti iš KTE ne mažiau kaip 80 proc.
reikiamo šilumos kiekio.

-

Galiojančios Šilumos pardavimo-pirkimo sutarties tekstas nekeistas, nekoreguotas pagal pasikeitusias sąlygas nuo 2003 metų bei sutartyje yra
skyrių, kurie nebevykdomi pagal šiuo metu ga1iojančius įstatymus bei teises aktus.

-

Pagrindinis kuras, naudojamas KTE ir KE yra gamtines dujos.

Galimybės:
-

Jei bus gautas finansavimas iš ES struktūrinių fondų, KE 2014 metais gali turėti daugiau nei 60 MW šilumos generavimo įrenginių, naudojančių
biokurą.

-

Pakeisti esamą Šilumos pardavimo-pirkimo sutartį tarp KTE ir KE, pakoreguojant faktiškai nebegaliojančius skyrius pagal galiojančius įstatymus
ir kitas faktines aplinkybes bei pagal esamas tendencijas pakoreguoti iš KTE privalomos pirkti šilumos kiekį.

-

Turint tobulą šilumos supirkimo į integruotą šilumos tiekimo tinklą bei kitas reglamentuojančias tvarkas (tinklo reglamentą, dispečerizavimo
tvarką, šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų tvarką ir kt.), galima subalansuoti patikimą šilumos gamybą mažiausiais kaštais. Tai
sudarys realias prielaidas sumažinti tiekiamos šilumos tarifą.

Grėsmės:
-

UAB Kauno termofikacijos elektrinė nevykdys investicinių įsipareigojimų ir 2016 metais esantys šilumos generavimo šaltiniai neatitiks
įsigaliosiančių aplinkosauginių reikalavimų ir nebus galima šilumos gamyba.

-

Didesnis nei ekonomiškai optimalus biokuro gamybos galingumų statymas, inicijuojamas keleto investitorių, tai yra investicijų kaštai bei
nenominalus gamybos apkrovimas, gali padidinti gaminamos šilumos kainą.

-

Dė1 šilumos vartotojų atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo liberalizavimo bei globalių aplinkosauginių reikalavimų nepaisymo,
šilumos vartojimo rinka sumažės. Investicijos į gamybos ir tiekimo sektoriaus vystymą bus betikslės.

-

Liberalizuojant atsijungimą nuo centralizuotų šilumos tiekimo tinklų būtinos esamos šilumos tiekimo sistemos išlaikymas išliks nepakitęs, todėl
didės tiekiamos šilumos savikaina (didės tarifas).

Skaidrė Nr.10

KAUNO MIESTO
CENTRALIZUOTO APRŪPINIMO ŠILUMA
STRATEGIJA
2012 rugsėjo 27 d.

Strateginiai tikslai
Strateginis tikslas

Skaidrė Nr.11
Tikslo pasiekimo vertinimo rodiklis 2022 metais

•
•
•

Šilumos dalis pagaminama kogeneraciniame cikle (65-70 %);
Nuostolių dalis perdavime sumažėjusi iki 14%;
Vidutinio šilumos vartojimo pastatuose sumažinimas iki 84 kWh/m2.

II. Saugumas ir tiekimo
patikimumas

•
•

Iškastinis kuras sudaro ne daugiau kaip 50% naudojamo kuro;
Vieno gamintojo dalis tinkle neviršija 40% patiekiamo į tinklą šilumos
kiekio.

III. Konkurencinės rinkos

•

Sukurtos, patvirtintos ir įgyvendinamos priėjimo prie centralizuoto
šilumos tiekimo tinklų Kauno mieste taisyklės (“Grid code”), kurios
užtikrina aiškias, skaidrias ir nediskriminacines taisykles visiems
sistemos naudotojams (gamintojams, vartotojams, tiekėjams) ir skatina
konkurenciją tarp šilumos gamintojų.
Vieno gamintojo dalis tinkle neviršija 40% patiekiamo į tinklą šilumos
kiekio
Modernizuotų daugiabučių kiekis lyginant su 2012 metais: 1917 vnt.
Modernizuotų kvartalų (apimant daugiabučius pastatus, teritorijų
inžinerinius tinklus ir gerbūvį) kiekis vienetais: 7 kvartalai
Šilumos dalis pagaminama naudojant vietinius ir atsinaujinančius
energijos išteklius ne mažiau kaip 50%.
Veikia pastatų efektyvaus energijos vartojimo techninės kontrolės ir
stebėsenos sistema.

I.

Efektyvi šilumos
gamyba, tiekimas ir
vartojimas

sąlygos

•
IV. Darni plėtra

•
•
•

•

Skaidrė Nr.12

Skaidrė Nr.13

 Kadangi pagrindinis bei strategiškai geriausias šilumos gamybos šaltinis
Kauno termofikacijos elektrinė yra parduotas, būtina skatinti konkurenciją
gamyboje;
 Sudaryti sąlygas naujiems šilumos gamintojams prisijungti prie Kauno
integruoto šilumos tiekimo tinklo;
 Šilumos tiekimo patikimumo iki racionalaus lygio didinimą vertinti kaip
„būtinas investicijas“ ir joms suteikti prioritetą;
 Investicijos į katilines turėtų būti daromos atsižvelgiant į ekonominius
rodiklius ir investicijų atsipirkimą;
 Siekti, kad šilumos gamybos šaltiniuose šilumos gamybos kaštai būtų
minimalūs (biokuro panaudojimas, kogeneracija, ekonomaizerių įrengimas,
automatizacija);
 Gamybos įrenginiai turi atitikti teršalų kiekį ribojančias ES direktyvas;
 Konkurencinės aplinkos ir nepriklausomų šilumos gamintojų prisijungimo
prie CŠT tinklo sąlygų sudarymas;

Energetinio saugumo vertinimas

Skaidrė Nr.14

Didžiausios grėsmės Kauno CŠT sistemai


Labai didelė priklausomybė nuo vieno šilumos tiekėjo (monopolijų
grėsmė).



Didelė priklausomybė nuo vienos kuro rūšies (gamtinių dujų).



Galimybė
pagrindiniams
atsinaujinančius
energijos
išteklius
naudojantiems gamybos šaltiniams patekti į vieno savininko rankas.



Dėl politinių nesutarimų savivaldybėje gali nepavykti iki 2016 metų
renovuoti KTE pajėgumų arba pastatyti naujus, kurie atitiktų Direktyvos
2010/75/ES reikalavimus.



Esant žemai lauko temperatūrai gali sutrikti biokuro tiekimas. Rezervinių
kuro kiekių užtektų tik kelioms paroms.



Galimi neoficialūs susitarimai tarp dominuojančių šilumos gamintojų dėl
parduodamos šilumos kainų formavimo strategijos.



Monopolijos išlaikymas šilumos gamybos sektoriuje.

Skaidrė Nr.15

Energetinio saugumo vertinimas
Energetinio saugumo rodikliai
Trikdis

Atvejis Atvejis Atvejis
I

II

III

Be trikdžių

62.7

80.7

96.3

100 % dujų nutraukimas

62.7

44.4

79.9

50 % biokuro nutraukimas

36.9

61.9

92.0

50 % dujų kainos padidėjimas

62.7

52.5

94.1

50 % biokuro kainos padidėjimas

52.9

52.2

73.9

Apibendrinti saugumo koeficientai

53.6

75.5

92.8

Skaidrė Nr.16

NUMATYTI ARTIMIAUSI VEIKSMAI

Patvirtinti paruoštą Kauno miesto
aprūpinimo šilumine energija
strategiją
 Parengti Kauno šilumos strategijos
įgyvendinimo stebėsenos nuostatas
 Paskirti šilumos strategijos
stebėsenos komisiją


Skaidrė Nr.17

KONKRETŪS SAVIVALDYBĖS VEIKSMAI


Pakeista 2012 m. rugsėjo mėn. KE stebėtojų taryba. Pirmininkas – Kauno miesto
meras A.Kupčinskas.



Pakeista KE valdyba. Pirmininkas – V.Lukoševičius.



Pakeista KE ir KTE sutartinė 80% energijos pirkimo prievolė.



KE investicijos ūkio renovacijai 2012 metais - 34 mln. Lt.



Petrašiūnų jėgainės modernizavimui 60 MW naudojant biokurą steigiama bendra
KE ir LE įmonė.



UAB „Geco“ 20 MW jėgainės eksploatacijos pradžia – 2012 m. lapkričio mėn.



UAB „Lorizon energy“ 10 MW eksploatacijos pradžia – 2013 m. sausio mėn.



„Šilko“ jėgainės 9 MW eksploatacijos pradžia po rekonstrukcijos – 2013 m.
rugsėjo mėn.



„Inkaro“ jėgainės 20 MW eksploatacijos pradžia po rekonstrukcijos – 2013 m.
lapkričio mėn.



KTE jėgainės 200 MW eksploatacijos pradžia po rekonstrukcijos – 2016 m.



Fortum Lietuva 130 MW jėgainės eksploatacijos pradžia – 2016 m.



Pateikę paraiškas gaminti energiją ir pateikti į CŠT tinklą dar 6 investitoriai.

