Biokuro panaudojimo plėtros perspektyvos
energijos gamintojų akimis

Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

2015 m. spalio 1 d.
Tarptautinė konferencija "BIOKURO PLĖTROS IŠŠŪKIAI ŠILUMOS SEKTORIUJE”
LR Energetikos ministerija

LIETUVA
Gyventojai: 3 mln.
Plotas: 65 300 km²
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Gyventojų aprūpinimas centralizuotai
tiekiama šiluma Europoje
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CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO
PALYGINIMAS SU INDIVIDUALIU
Individualus šildymas malkomis

Centralizuotas šilumos tiekimas. Šiaudai

Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2014
Vidutinė metinė šilumos gamyba
Lietuvoje
Bendra instaliuota šilumos
šaltinių šiluminė galia 2014 m.

~ 8600 GWh

2014 m. didžiausia pareikalauta
apkrova šilumos šaltiniuose

~ 3400 MW

~ 9970 MW
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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 šilumo tinklai”

AB “Klaipėdos energija”
AB “Šiaulių energija”
UAB “Eenergija” filialai:
•
•
•

8.
9.
10.

“Alytaus energija”
“Kelmės šiluma”
“Marijampolės šiluma”
“Palangos šiluma”
“Telšių šiluma”
“Vilkaviškio šiluma”
“Druskininkų šiluma”
“Biržų šiluma”

AB “Panevėžio energija”
•
•
•
•
•

5.
6.
7.

“Jurbarko šilumos tinklai”

UAB “Prienų energija”
UAB “Prienų energija” Trakų
padalinys
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

Kitos šilumos tiekimo įmonės
(ne LŠTA narės )

1. UAB “Kretingos šilumos tinklai”;

2. UAB “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”

7

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 2014 m. į CŠT tinklą patiekė apie 2500 GWh šilumos (29 proc. bendrai į tinklą patiektos šilumos)

Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių
įrengtais požeminiais tinklais šiluma tiekiama
vartotojams

Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių
įrengtais požeminiais tinklais šiluma tiekiama
vartotojams
Kauno m. šilumos tiekimo schema
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Šiluma centralizuotai tiekiama šilumos tinklais,
kurių šiuo metu bendras ilgis siekia 2880 km
(įskaitant nebalansinius tinklus)

Per nepriklausomybės laikotarpį (1991-2014 m.) iš viso
buvo įrengta naujų ir senų pakeistų naujais
vamzdynais apie 620 km, t.y. ~22,3 %

km

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

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.

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma
Lietuvos gyventojų, kurie yra pagrindiniai centralizuotai
tiekiamos šilumos vartotojai
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Vilniaus senamiestis aprūpinamas
centralizuotai tiekiama šiluma

Centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina
skirtingais šildymo sezonais Lietuvoje
(Eur su PVM)

Per 2015 m. CŠT sektoriuje pastatyta apie 250 MW šiluminės galios naujų biokatilų – tai leis
dar labiau sumažinti brangių gamtinių dujų vartojimą ir užtikrinti mažesnes šilumos kainas
miestuose.
LŠTA prognozė: 2015/2016 m.šildymo sezono vidutinę kaina sieks apie 6,3-6,5 eur ct/kWh
be PVM (arba apie 8-10 proc. mažiau lyginant su 2014/2015 metais)

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/28/EB
„Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją“
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.
Lietuvai nustatytas teisiškai privalomas tikslas, kad 2020 m. atsinaujinančių
energijos išteklių (AEI) dalis bendrajame energijos suvartojime sudarytų ne
mažiau kaip 23 proc. Tuo tikslu buvo parengtas Nacionalinis AEI plėtros
įgyvendinimo planas. Plane nurodyta, kad didžiausia AEI dalis (ir plėtra)
numatoma šildymo sektoriuje: biokuras bendrame kuro balanse
turi sudaryti ne mažiau kaip 60 %.
Šis tikslas šiuo metu sparčiai įgyvendinamas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS
DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
2008–2012 METŲ PLANO PATVIRTINIMO
2007 m. gruodžio 27 d. Nr. 1442
Vilnius

NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2008–2012 METŲ PLANAS

4.21 Priemonė:
Įrengti automatizuotus šilumos punktus pastatuose, panaikinti grupines
šilumokaitines ir keisti esamus individualius šilumos punktus naujais

Šilumos punktai Lietuvoje
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~8179 vnt. jų atnaujinimo
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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

Energijos srautų diagrama 2013 m.

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

Lietuvoje biokuro potencialas (2,2 mln. t.n.e.) yra kur kas
didesnis nei numatomas poreikis (1,48 mln .t.n.e) 2020-2025 m.
Taigi, biokuro tikrai UŽTEKS!
METINIS BIOKURO POTENCIALAS
(namų ūkiuose, energetikos sektoriuje
ir kitose ūkio šakose)
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

2014 m. siekė : 412 400 t.n.e.

467 000

202 200

1 480 200

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 2-ojoje
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.

Biokuro katilų suminė instaliuota šilumos galia tiekiama į CŠT
sistemą/tinklą (2015 m. spalio 1 d..)

ŠT įmonių baigiami įgyvendinti biokatilų
projektai (iki 2015 m. pabaigos)
2015/2016 m.
šildymo sezono
pradžioje biokuro
katilų suminė
šiluminė galia bus
apie

1530 MW
ir beveik pasieks
bazinį šilumos
apkrovimą
(1700 MW) žiemos
metu

Šilumos ūkio perėjimas
prie vietinio biokuro
leido užtikrinti, kad
pradėjus eksploatuoti
naujus šilumos
gamybos įrenginius jau
2015 metų spalį 30
šilumos tiekimo
bendrovių iš biokuro
gamins visą šilumą, 10
įmonių 80-90 proc. ir 5
įmonės – apie 50 proc.

ŠT įmonių planuojami teikti projektai ES SF 2014-2020 m.
paramai gauti

ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIUJE ESAMŲ IR PLANUOJAMŲ
BIOKURO KATILŲ (KATILINĖSE IR KOGENERACINĖSE
ELEKTRINĖSE) GALINGUMAI

2014-2020 m. ES struktūrinė parama
Šilumos ūkio sektoriui

Iš viso CŠT sektoriui planuojama skirti apie 355 mln. Eur.
paramos ? mln. Eur
15 mln. Eur

69,5 mln Eur.
Priemonei
„Šilumos tiekimo
tinklų
modernizavimas ir
plėtra“

Priemonei
“Iškastinį kurą
naudojančių
katilinių
modernizavimas“,

Priemonei
„Biokuro katilinių
modernizavimas ir
plėtra“ (senų
biokatilų keitimas
naujais)

233 mln. Eur

32,4 mln Eur
Priemonei
„Nedidelės galios
biokuro
kogeneracijos
skatinimas“

Priemonei
"Kogeneracinių
elektrinių
modernizavimas ir
plėtra"
(Vilniaus/Kauno
didieji projektai)

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

38

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. įgyvendintų projektų akimirkos

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.
•

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

40

2015 m. rugpjūčio 27 d. AB „Panevėžio
energija“ baigė modernizuoti Rokiškio miesto
biokuro katilinę (2 po 5 MW katilai ir 2,5 MW
galios kond. ekonomaizeris

2015 rugsėjo 1 d. baigta Vilkaviškio katilinės
rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenama 3 MW
šiluminės galios katilą ir 1,4 MW galios kond. 41
ekonomaizerį”

Gyventojų skundai dėl įsibėgėjusios
renovacijos: medžiagos ne tos, dalis
darbų pamiršta
www.15min.lt

Biokuro ir g.dujų sąnaudų dalis šilumos gamyboje (įskaitant pirktą šilumą), 2014 m.

Pirminio kuro sudėtis centralizuotai tiekiamos
šilumos gamyboje 2014 m.

Kitas kuras
1,9%
Biokuras ir
kom.atliekos
48,6%
- Mediena ir jos atliekos - 357041 t.n.e (45,4 proc.)
- Šiaudai - 2095 t.n.e (0,27proc.)
- Biodujos - 2321 t.n.e (0,75 proc.)
- Komunalinės atliekos - 17574 t.n.e (2,23 proc.)

Gamtinės dujos
47,0%

Mazutas
2,5%

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)

Teisės aktai, reglamentuojantys biokuro pirkimą
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LR šilumos ūkio įstatymas
LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;
LR energijos išteklių rinkos įstatymas
LR viešųjų pirkimų įstatymas
Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir
šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės (tvirtina LR Vyriausybė)
Šilumos kainų nustatymo metodikos principų aprašas (tvirtina LR Vyriausybė)
Centralizuotos prekybos biokuru taisyklės (tvirtina LR energetikos ministras)
Šilumos kainų nustatymo metodika (tvirtina VKEKK)
Energijos išteklių biržos reglamentas (ruošia Baltpool UAB, tvirtina VKEKK);
Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės (tvirtina Baltpool UAB)
Biokuro tiekimo tipinės sąlygos (tvirtina Baltpool UAB)
Prekybos biokuro produktais sąlygos (tvirtina Baltpool UAB)
Biokuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos (tvirtina Baltpool UAB)
Kietojo biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklės (tvirtina LR
energetikos ministras)

Teisės aktai, reglamentuojantys biokuro pirkimą
15. Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklės (tvirtina LR energetikos
ministras);
16. Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklės (tvirtina VKEKK)
17. Energijos išteklių rinkos tyrimo taisyklės (tvirtina VKEKK)
18. Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas (tvirtina VKEKK)
19. Ir t.t.
Parengti ir pateikti derinimui nauji projektai:
- LR viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas
- LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų
srities perkančiųjų subjektų, įstatymo projektas.

Biokuro prekybos problematika
• Daugelis šilumos tiekėjui pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą yra sudarę
dvišalę biokuro pirkimo – pardavimo sutartį :
– iki 2014-07-22 įsigaliojus LR Vyriausybės nutarimui „Dėl LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. KOVO 3 D. NUTARIMO NR. 277 „DĖL
ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA
ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO“,
– iki įsigaliojus 2014 m. gruodžio 16 d. Nr. XII-1432 ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS
ĮSTATYMO NR. XI-2023 2, 8, 9, 10, 191 STRAIPSNIŲ IR AŠTUNTOJO SKIRSNIO
PAKEITIMO ĮSTATYMUI
kurių nuostatos reikalauja, kad Šilumos tiekėjai,<...>, privalo teikti pirmenybę
energijos išteklių biržai įsigydami šią elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti
reikalingo biokuro kiekio dalį

KLAUSIMAS: ką daryti su galiojančia sutartimi???

Biokuro prekybos problematika

ATSAKYMAI
• VKEKK 2015-05-11 atsakymas raštu Nr. R2-(T)-1564

• Energetikos ministerijos 2015-05-12 atsakymas raštu Nr. (19.3-19)31395

Biokuro prekybos problematika

ATSAKYMAI
• Viešųjų pirkimų tarnybos 2015-07-03 atsakymas raštu Nr. 4S-2236

Biokuro prekybos problematika

1. Teisės aktų neapibrėžtumas neleidžia pirkti biokurą
biržoje ilgalaikiais sandoriais:
• LR rinkos išteklių įstatymo 191 straipsnio 1 d.: Šilumos tiekėjai,<...>,
privalo teikti pirmenybę energijos išteklių biržai įsigydami šią elektros
ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingo biokuro kiekio dalį:
2) 2015 metais – ne mažiau kaip 50 procentų;
3) 2016 metais ir vėlesniais metais – ne mažiau kaip 100 procentų.
tačiau

• 191 straipsnio 2 d.: išdėstyti reikalavimai <...> netaikomi, jeigu
energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima
įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies arba
kitais būdais įsigyti biokurą yra ekonomiškai naudingiau. Trūkstamas
biokuro kiekis gali būti įsigyjamas kitais teisės aktuose
reglamentuotais pirkimo būdais.

Biokuro prekybos problematika
• LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 741 Dėl LRV 2003
m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos
srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai
gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) pakeitimo:
21. Įsigyjančioji organizacija privalo teikti pirmenybę energijos išteklių įsigijimui biržoje prieš
kitus numatytus energijos išteklių įsigijimo būdus. Įsigyjančioji organizacija energijos išteklius
kitais būdais įsigyti gali tik esant bent vienai iš toliau nurodytų sąlygų:
21.1. Kitais būdais įsigyti energijos išteklius yra ekonomiškai naudingiau (tai yra pigiau).
Ekonominio naudingumo sąlyga vertinama prieš sudarant sutartį su vienu iš Taisyklių 20.2–20.4
papunkčiuose nurodytu būdu įvykdyto energijos išteklių pirkimo laimėtoju Laikoma, kad šiame
punkte nurodyta sąlyga įvykdyta, jeigu:
21.1.1. įsigyjančiajai organizacijai pateikus pavedimą įsigyti biržoje laimėjusiame pasiūlyme
nurodytą energijos ištekliaus kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą, jis yra neįvykdomas mažiausiai 2
prekybos sesijas iš eilės;
21.1.2. arba jeigu laimėjusio pasiūlymo kaina prieš sudarant pirkimo sutartį – daugiau kaip 5
procentais mažesnė už biržos operatoriaus paskutinę skelbiamą vidutinę tos energijos ištekliaus
rūšies energijos išteklių biržos kainą arba tuo metu biržoje esančių pateiktų pavedimų parduoti
tos energijos ištekliaus rūšies energijos ištekliaus kainą, atsižvelgiant į tai, kuri mažesnė.

Biokuro prekybos problematika
• Ką mano Energetikos ministerija ir VKEKK dėl biokuro įsigijimo?

Iš EM
2015-06-05
rašto Nr. (19.319)3-1644

Iš VKEKK
2015-05-29
rašto
Nr. R2-(T)1789

Biokuro prekybos problematika
Ar tikrai visada tik „mažiausiomis sąnaudomis“? Jei taip, tuomet biokuro
biržoje ilgalaikiai sandoriai negalimi, nes „Baltpool" duomenimis, šiandien
ilgalaikiai (pusės metų) sandoriai yra
apie 17 proc. brangesni, lyginant su trumpalaikiais!!!
Ar brangesnių sandorių sąnaudas VKEKK įtrauks į šilumos tiekimo įmonių
pagrįstas sąnaudas?
Niekas nežino, kaip nuspręs VKEKK.
Dėl šių priežasčių Šilumos tiekimo įmonės negali sudaryti ilgalaikių
kontraktų apsirūpinant reikiamų biokuro kiekiu žiemos laikotarpiui

Biokuro prekybos problematika

2.

•

•
•
•
•

Radioaktyvios medienos importavimo iš trečiųjų šalių (Rusijos, Baltarusijos,
Ukrainos) tikimybė
2015-07-09 priimtas Sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl medienos kuro
pelenų, užterštų 137cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimas, kuris numato, kad mediena ir durpės gali būti įvežamos iš
trečiųjų valstybių ir (ar) tiekiamos į Lietuvos Respublikos rinką tik su kiekvieną
įvežamą ar tiekiamą siuntą lydinčiais radiologinių tyrimų dokumentais, įrodančiais,
kad medienos ir durpių užterštumas 137Cs radionuklidu neviršija 30 Bq/kg.
Tačiau
Šilumos tiekimo įmonės nėra garantuotos, ar biokuro biržoje nenusipirks
radioaktyvaus biokuro;
Jei radioaktyvus biokuras patektų į šilumos gamybos šaltinius, galimas radiacinio
fono padidėjimas darbo vietoje ir įrenginiuose;
Papildomos sąnaudos radiologinių tyrimų atlikimui;
Jeigu 137Cs radionuklido savitasis aktyvumas sausuose pelenuose yra lygus arba
viršija 1 Bq/g, tačiau mažesnis nei 10 Bq/g yra ribojamas pelenų panaudojimas.

Biokuro prekybos problematika

3.




Kiti neišspręsti biokuro prekybos klausimai:
Biržoje nėra racionalios logistikos sistemos;
Nelankstūs kuro pristatymo grafikai;
Sandorių užtikrinimo priemonės (užstatai) pirkėjams nėra
grąžinami už jau įvykdyto sandorio dalį;
 Maža biokuro tiekėjų konkurencija, sudarant ilgalaikį sandorių, o
tai neigiamai veikia pasiūlos kainas;
 Dėl oro sąlygų ir konkurencijos su nepriklausomais šilumos
gamintojais, sudėtinga prognozuoti ilgam periodui biokuro
poreikį šilumos gamybai;
 Dėl tiekiamo biokuro kokybės įvykusių avarijų, energijos
gamybos įrenginių sustojimo ir pan. nenumatytų nuostolių
patyrimas

Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo
praktika
Aktualu kuo greičiau atlikti mokslinius
tyrimus bei reglamentuoti pelenų
panaudojimą kitose srityse

Per 2014 m. vien ŠT
įmonėse susikaupė
apie 15500 tonų
biokuro pelenų.

panaudota kelių
tiesime; 628 t
(4%)
panaudota žemės
ūkyje; 2838 t
(19%)

panaudota
betono gamybai,
miškų trešimui,
statybų
sektoriuje; 0 t
(0%)

pašalinta
sąvartyne; 2317 t
(15%)

perduota atliekų
tvarkytojui; 9356t
(62%)

Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo
praktika
• Biopelenų panaudojimo klausimas labai aktualus šilumos tiekimo
įmonėms, ypač sugriežtinus reikalavimus, koncentracijų normas, pelenų
realizavimo kiekius patvirtintose naujos redakcijos Medienos kuro pelenų
tvarkymo ir naudojimo taisyklėse (2014-06-25d. LR aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-572).
• Daugelyje šilumos tiekimo įmonių susidarantys pelenai tapo netinkami
naudoti miškų ūkyje, žemės ūkyje, pažeistų teritorijų rekultivavimui.

LŠTA ir LITBIOMA teiks paraišką gauti ES SF 2014-2020 m. finansavimą studijai
„Biokuro pelenų panaudojimo pramonėje ir ūkio šakose esamų technologijų
pritaikymas Lietuvoje, bei naujų technologijų sukūrimas, mažinant sąvartynų
naudojimą šių atliekų apdorojimui“ atlikti.

Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje
1996-2014 m.
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Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose, %
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Santykinį šilumos nuostolių padidėjimą 2014 m. lėmė apie 6 % šilumos vartojimo sumažėjimas (dėl klimatinių
sąlygų ir šilumos taupymo priemonių), palyginti su šilumos nuostolių sumažinimu (dėl efektyvesnės šilumos
izoliacijos dalyje vamzdynų įrengimo), įgyvendinus šilumos tiekimo įmonių patvirtintas investicines programas.
Technologiniai nuostoliai 2013 m. siekė 1418 GWh, 2014 m. - 1400 GWh.

Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje
(1997-2014)
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ŠT įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda vartotojams

Kasmetinis sutaupymas dėl
geresnės vamzdynų kokybės

Kasmetinis sutaupymas dėl
efektyvesnės šilumos gamybos

Kasmetinis sutaupymas dėl
pigesnio kuro naudojimo

~104 mln. Eur

~38 mln. Eur

~86 mln. Eur

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

~ 82 mln. Eur
VISO: kasmet vartotojai sutaupo
104+38+86+82 = 310 mln. Eur
2014 m. šilumos vartotojai už šilumą sumokėjo – apie 460 mln. Eur.
Jeigu nebūtų įmonių investicijų į sąnaudų mažinimą, vartotojai būtų sumokėję – apie 770 mln. Eur, šilumos kaina siektų apie
11 eur ct/kWh be PVM (2014 m. vidutinė kaina buvo 6,5 eur ct/kWh be PVM)
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

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

