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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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Gyventoj
ai
28,0%

Kiti
vartotojai
37,0%

Žemės
ūkis
2,0%

Gyventojų išlaidos už
elektrą Lietuvoje 2008 m. siekė ~
0,640 mlrd.Lt

Pramonė
s įmonės
33,0%

Elektros sektorius
Šilumos ir
elektros
gamyba; 43%

Žemės ūkis; 1%
Smulkioji
prekyba; 4%

Trąšų gamyba;
37%

Pramonės
Gyvenamasis sektorius; 10%
sektorius; 5%

Gyventojų išlaidos už
dujas Lietuvoje 2008 m. siekė ~
0,223 mlrd.Lt

Dujų sektorius
Verslo/pramonės
įmonėss
6,9%

Kiti vartotojai
8,0%

Gyventojų išlaidos už
būsto šildymą Lietuvoje 2008 m. siekė ~ 2,0
mlrd.Lt

Biudžetinės
organizacijos
12,7%

Šilumos sektorius

Gyventojai
72,4%

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma Lietuvos
gyventojų, kurie yra pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos
vartotojai
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Lietuvos miesto ar gyvenvietės centralizuoto šilumos tiekimo schema
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Principinė šilumos šaltinio schema
Lietuvoje

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).
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Lietuvos miestuose ir daugelyje gyvenviečių įrengtais
požeminiais tinklais šiluma tiekiama vartotojams
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Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai
Grupė
pagal
šilumos
gamybą

5 GWh ir
daugiau

Iš viso:
Iki 5 GWh

Instaliuota
galia,
MW

Pasiekta
galia,
MW

Panaudota
instaliuotos
galios dalis, %

Pogrupis
pagal šilumos
gamybą

Kiekis,
vnt.

Pagaminta
šilumos
GWh/metus

>150

10

7292

7743

3048

39

³90 – iki 150

2

253

205

69

34

³50 – iki 90

8

601

620

208

34

³25 – iki 50

19

687

712

182

26

³5 – iki 25

48

588

510

176

35

³5

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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Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis, 2008
Metinė šilumos energijos gamyba –
10300 GWh
Bendra instaliuota šilumos energijos
šaltinių šiluminė galia – 8500 MW
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Šilumą švaistančių pastatų renovavimo spartinimas
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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1-2 Lt/m2 (naujos
statybos, kokybiški
namai)
4,6%
4-9 Lt/m2 (senos
statybos, labai
prastos šiluminės
izoliacijos namai)
22,4%

2-3 Lt/m2 (naujos
statybos ir kiti kažkiek
taupantys šilumą
namai)
17,3%

3-4 Lt/m2 (senos
statybos nerenovuoti
namai)
55,7%
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Daugiabučių namų renovacija Lietuvoje 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.
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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

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.
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Iškastinio kuro poreikis (mln.t.n.e./m) šildymui
centralizuotai ir individualiai šildomų pastatų
2007/2008 m. šildymo sezonui

~ 1 mln.t.n.e.

Esama padėtis

~ 1 mln.t.n.e.

~ 2 mln.t.n.e.

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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LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
•

Šiluma – labiausiai paplitusi energijos rūšis. Ji naudojama nuo neatmenamų laikų.
Pradžioje tai buvo saulės šiluma, vėliau žmogus išmoko naudotis ugnimi, šiuo metu
pagrindinis šilumos energijos šaltinis yra organinio kuro deginimas. Mokslinis šilumos
apibrėžimas - medžiagos mikrodalelių (molekulių, atomų) netvarkingas judėjimas. Šilumą
apibūdina kūno temperatūra. Energinė šilumos charakteristika yra šilumos kiekis, kurios
vienetas SI sistemoje – džaulis (J). Praktikoje dažniau vartojamas išvestinis vienetas –
kilovatvalandė (1 kWh = 3 600 000 J). Apytikriai tiek šilumos pakanka 20 litrų šalto vandens
pašildyti nuo 10 iki 50 C°) Vienos centralizuotai tiekiamos šilumos kilovatvalandės kainą
Lietuvoje tvirtina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija (2009/2010 m. šildymo
sezono vidutinė šilumos kaina 21,0 ct/kWh (su PVM)).
Tam, kad pagaminti 1 kWh šilumos reikia sudeginti apie 100 gramų naftos ekvivalentu
kuro.

•

Šildymas – tam tikros oro temperatūros palaikymas patalpoje šaltuoju metų laiku. Iš
patalpos per atitvaras išorės orui atiduodamus šilumos nuostolius kompensuoja šildymo
sistema.

•

Šaltasis metų laikotarpis –laikotarpis, kuriuo lauko oro vidutinė paros temperatūra yra ne
aukštesnė kaip +10 C. Ji nustatoma pagal trijų parų iš eilės lauko oro vidutinę paros
temperatūrą;

•

Šilumos tiekimo būdai – centralizuotas ir individualus. Centralizuotas šilumos tiekimas
(CŠT)– kai
šilumos gamybos šaltiniuose (kogeneracinėse elektrinėse, katilinėse)
pagaminta šiluma į pastatus tiekiama šilumos perdavimo tinklu. Individualus - kai šiluma
gaminama pastate įrengtuose šildymo įrenginiuose. Šiuo metu CŠT ir individualus
šildymas Lietuvoje apima maždaug po 50 %. Panašus santykis yra ir kaimyninėse
Skandinavijos šalyse, kitose Baltijos valstybėse, Lenkijoje ir kt. Tiek centralizuotas tiek
individualus šildymas gali būti skirstomas pagal naudojamą kurą ar kitą pirminę energiją
(dujinis, skystas ar kietas organinis kuras, elektros , saulės, geoterminė energija, ir kt),
pagal pagamintos šilumos transportavimo būdą (vandeninis, garinis, orinis, spindulinis)
19 ir
pagal šildymo prietaisus (radijatorinis, grindinis, plokštinis)

LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
Šilumos suvartojimą daugiabučių namų ir kitų pastatų šildymui apsprendžia tų
pastatų būklė. Lietuvoje daugiabučiai pagal suvartojamą šilumos kiekį sąlyginai
skirstomi į 4 kategorijas:
Daugiabučių kategorijos

Suvartojamos šilumos kiekis (kWh) ir
mokėjimai 21,0 ct/kWh (su PVM) už
šildymą 2009/2010 m. šildymo sezonui
1m2 buto šildymui per mėnesį

60 m2 buto šildymui per
mėnesį

I

Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos
(naujos statybos, kokybiški namai) - 4,6 proc.

~8 kWh/m2

~480 kWh/60m2
(~100 Lt/mėn)

II

Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai
šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys
šilumą namai) – 17,0 proc.

~15 kWh/m2

~900 kWh/60m2
(~189 Lt/mėn)

III

Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos
statybos nerenovuoti namai) - 55,7 proc.

~25 kWh/m2

~1500 kWh/60m2
(~315 Lt/mėn)

IV

Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos
statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos
namai) - 22,4 proc.

~35 kWh/m2 ir daugiau

~2100 kWh/60m2
(~441 Lt/mėn)

Naujos statybos ekonomiškų namų tėra 4,6 proc., kokybiškiau pastatytų ir kažkiek taupančių šilumą – 17
proc., didžiąją dalį arba 55,7 proc. sudaro seni, nerenovuoti namai, o itin prastų, blogos šiluminės izoliacijos
namų – 22,4 proc
Pavyzdys: 2009/2010 m. šildymo sezono metu vidutiniškai labiausiai paplitusio 60 m² buto šildymas
neapšiltintame daugiabučiame name kainuoja:
• Per mėnesį: 25 (kWh/m2) x 19,3 (ct/kWh) x 1,09 (9 proc. PVM)= 5,26 Lt/m²/mėn (su PVM) x 60 m² = 315 Lt/mėn
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• Per šildymo sezoną: 6 (mėn.) x 315 (Lt/mėn) = 1890 Lt/metus (su PVM)

LŠTA siūlymai kaip išeiti iš susidariusios padėties
•

Karštas vanduo – geriamasis vanduo, pašildytas iki higienos
normomis nustatytos temperatūros. Lietuva viena iš nedaugelio
Europos šalių, naudojanti buities reikmėms vien tik požeminį vandenį,
kurio vidutinė metinė temperatūra siekia apie +8 0C. Karštas vanduo į
gyvenamąsias patalpas patiekiamas +52 0C temperatūros. Tam, kad
1 m3 vandens pakelti 44 0C (nuo 8 0C iki 52 0C) reikia sunaudoti 51
kWh šiluminės energijos.
Pavyzdys: 2009/2010 m. šildymo sezonui vidutinė 1 m³ vandens pašildymo
kaina Lietuvoje:
51 (kWh)x 19,3 (šilumos kaina (ct/kWh)) x 1,09 (9 proc. PVM)= 10.71 Lt/m³
(su PVM)
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MOKĖJIMŲ UŽ ŠILUMĄ PERDUODAMĄ PER DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VIDAUS KARŠTO
VANDENS TIEKIMO SISTEMĄ SU VONIOS ŠILDYTUVU (“GYVATUKAS”) NE ŠILDYMO SEZONO
LAIKOTARPIU (gegužės mėn. - rugsėjo mėn.)

vidutinė šilumos kaina: 25,0 ct/kWh su PVM

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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• Šilumos tiekimo įmonės kiekvieną mėnesį pateikia gyventojams sąskaitas už šilumą,
suvartotą šildymui ir karšto vandens ruošimui.
• Ypač svarbu sąskaitose atkreipti dėmesį į suvartotą šilumos kiekį (kWh) buto šildymui,
kuris atspindi daugiabučio namo būklę ir atitinkamai mokėjimų už šilumą dydį.

üJei Jūsų buto šildymui per mėnesį buvo suvartota 547 kWh, žinokite, jog
tam buvo sukūrenta apie 54,7 kg naftos ekvivalentu kuro.

Šilumos suvartojimas šildymui:
547 kWh/ 83,99 m²= 6,51 kWh/m²
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Asociacijos narių tiekiamos šilumos
vidutinė kaina (ct./kWh)
2008/2009 m.
Su 5% PVM

~ 25,00

2009/2010 m.
Su 9% PVM

~ 21,00

Decentralizuotas šildymas malkomis

Centralizuotas šilumos tiekimas. Šiaudai

Kaip jums patinka ši konkurencija
šilumos tiekime Vilniuje ????

UAB "Vilniaus energija"

UAB "Balterma ir Ko“ -

(Centralizuotas šilumos tiekimas)

(Šiluma gaminama pastate kūrenant
gamtines dujas)

- 19,25 ct/kWh

23,46 ct/kWh

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.

Europos šalys, tarptautinės asociacijos narės, kuriose
įrengtos CŠT sistemos
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ES Energetikos tarybos, Parlamento ir kitų institucijų
veiksmai skatinantys kogeneracijos ir CŠT vystymą Europoje
•

•

2006 m. lapkričio 23 d. ES Energetikos tarybos susitikimo metu pirmą kartą viešai
pabrėžta kogeneracijos bei centralizuoto šilumos tiekimo plėtros būtinybė,
siekiant Europoje didinti energijos tiekimo efektyvumą.
Susitikimo išvadose teigiama: “Energetikos Taryba patvirtina plėsti aukšto efektyvumo
kogeneracinių jėgainių, centralizuotai tiekiamos šilumos ir šaltnešio sistemų bei
atliekinės šilumos technologijų statybą.

ES Energetikos tarybą sudaro visų ES šalių
ūkio ir energetikos ministrai.

32

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
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Šiltnamio efektas –Žemės paviršiaus temperatūros kaita

Remiantis įvairiais modeliavimo scenarijais ,
temperatūra gali pakilti 1,5 – 6 laipsniais

2007-11-07

Konferencija "Sąnaudos šildymui valstybės ir vartotojų rankose"
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Šiltnamio efektas –Žemės paviršiaus temperatūros kaita
• Jungtinių Tautų tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) patvirtino, kad
klimato kaita iš tiesų vyksta ir kad ją dažniausiai sukelia energijos naudojimas
žmonių reikmėms. IPCC duomenimis nesiėmus veiksmų išmetamam CO2 kiekiui
riboti jūros lygis iki 2100 m. gali pakilti nuo 18 iki 59 cm, tačiau naujausi
duomenys rodo, kad jūros lygis gali pakilti mažiausiai 1 metrą. Tai keltų grėsmę
mažų salų-valstybių ir pakrančių žemumų išlikimui visame pasaulyje.
• 2007 m. kovo 9 d. ES priėmė paketą „ENERGIJA BESIKEIČIANČIAM PASAULIUI“,
kuriame vienašališkai įsipareigojo iki 2020 m.
- 20 proc. sumažinti išmetamų CO2 dujų kiekį;
- 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą;
- 20 proc. padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį energijos gamyboje.

• Miestai ir gyvenvietės tiesiogiai ir netiesiogiai (piliečių vartojami produktai ir
paslaugos) yra atsakingi už daugiau kaip pusę viso CO2, išmetamo naudojant
energiją žmonių reikmėms;
• ES įsipareigojimas sumažinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį bus įgyvendintas
tik dalyvaujant visiems vietos lygio suinteresuotiems subjektams, piliečiams ir
jų grupėms;

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.).

Kuro struktūra energijos gamybai Europos
Sąjungoje

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

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

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Planuojama biokuro ir kitų vietinių energijos išteklių
dalis CŠT šilumos gamyboje Lietuvoje
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Biokuro panaudojimo palyginimas šilumos, elektros ir
transporto sektoriuose Lietuvoje ir Švedijoje (2007 m)
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Biokuro naudojimas šilumos ir elektros
energijos gamybai užtikrina:

ü 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).
ü 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:

ü 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.

ü 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:

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

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?

KOP15
KOPENHAGA
Jungtinių Tautų konferencija dėl klimato
kaitos 2009

2009 m. gruodžio 7-18 d.

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

