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EUROPOS ENERGETIKOS POLITIKA IR CENTRALIZUOTO
ŠILUMOS TIEKIMO ATEITIES VIZIJA
Parengta Euroheat&Power 34-čiojo kongreso, vykusio 2009 gegužės 25-26 d. Venecijoje,
pranešimų medžiagos pagrindu.

1. AKTUALIJOS
Kongreso pranešimų ir diskusijų tematika apėmė platų požiūrių ir strateginių vizijų spektrą,
apimant bendrąsias energetikos ir aplinkosaugos problemas ir išryškinant Centralizuoto šilumos ir
šalčio tiekimą (CŠŠT), kaip infrastruktūrą, kurios plėtra gali padėti spręsti šias problemas.
Speciali kongreso programos dalis buvo skirta 2009 m. gruodžio 6-18 dienomis vyksiančiai
konferencijai skirtai klimato kaitos problemoms ir Kioto protokolo šalių aplinkos ministrų
susitikimui (sumitui), turėsiančiam nustatyti konkrečias priemones klimato kaitai sušvelninti.
Kongreso darbas vyko plenarinėje sesijoje ir teminiuose seminaruose:
1. Plenarinė sesija ir diskusija, skirta Kopenhagos sumitui
2. Veiksmai dėl klimato: politika, dėl kurios nereikėtų gailėtis ateityje
o Seminaras A: Italijos politikos pristatymas,
o Seminaras B: Darnios energetikos regionai,
o Seminaras C: Kondicionavimo ateitis,
o Seminaras D: Techniniai CŠŠT plėtros aspektai,
o Seminaras E: Ekonomika besibaigiant naftos ištekliams,
o Seminaras F: Naujos centralizuoto šilumos ir šalčio tiekimo sistemos,
o Seminaras G: CŠŠT rinkos žinios.
Kongreso leitmotyvas, skirtas būsimam susitikimui – nevaldomas energijos poreikių
augimas visame pasaulyje ir ypač sparčiai besivystančiose Azijos šalyse ir su jos gamyba susijusi
atmosferos tarša, kelianti akivaizdžią klimato kaitos grėsmę ir sunkiai prognozuojamus pokyčius.
Šiuos poreikius sukelia besaikio vartojimo ideologija, apie kurios neigiamas pasekmes žmonijai
daugiau kaip prieš 60 metų perspėjo Indijos nacionalinis lyderis:

“Šiame pasaulyje visko užtenka kiekvieno
poreikiams, bet ne kiekvieno godumui”
(Mahatma Gandhi, 1946)
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2. KLIMATO KAITA – ŠIANDIENOS REALYBĖ
Įvairių pasaulio šalių mokslininkai pateikia vis naujų įrodymų, kurie akivaizdžiai byloja apie
žmogaus veiklos pasekoje kylantį poveikį Žemės atmosferai. Bene svarbiausias įrodymas – per
pastarąjį šimtmetį išaugusi anglies dioksido koncentracija, kuri pranoksta visas iki tol buvusias per
pusę milijono metų. Tokios išvados mokslininkai priėjo ištyrę Antarktidos ledo sluoksnyje ištirpusio
anglies dvideginio kiekį ir nustatę prieš kiek metų ši ledo danga susiformavo (1 pav.)

1 pav. Anglies dioksido koncentracijos kitimas Žemės atmosferoje (Dr. Stephan Singer)

Šiuo metu jau neabejojama, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų (fluoro junginių, azoto
oksidų, metano, anglies dioksido) koncentracija atmosferoje auga dėl žmogaus veiklos pasekmių –
vis didėjančių deginamų iškastinio kuro kiekių, miškų naikinimo, intensyvios žemdirbystės.
Fluoro junginiai plačiai naudojami šaldymo įrenginiuose (freonai ir jų pakaitalai). Pastaruoju
metu imamasi griežtų priemonių šių teršalų emisijoms apriboti, jie keičiami kitais šaldymo agentais,
turinčiais mažesnį šiltnamio efekto poveikį, o svarbiausia - mažiau ardančiais ozono sluoksnį.
Azoto oksidai susidaro deginant kurą, tačiau didžiausias jų šaltinis – žemdirbystė.
Energetikos ir transporto sektoriuose imamasi gana griežtų priemonių jų emisijoms riboti,
nustatomos vis griežtesnės jų maksimalių koncentracijų normos degimo produktuose.
Metanas natūraliai susidaro gamtoje yrant organiniams junginiams terpėse, kuriose trūksta
deguonies – pelkėse, sąvartynuose, vandenvalos įrenginiuose. Energetikoje metano nuotekiai kyla
transportuojant, skirstant ir naudojant gamtines dujas.
Natūralūs gamtiniai anglies dioksido emisijų šaltiniai – organinių madžiagų irimo procesai.
Tačiau didžiausias šių dujų kiekis išmetamas sudeginamo iškastinio kuro pasekoje. Pagrindinės šio
kuro naudojimo sritys – energetika ir tranportas (2 pav.).
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2 pav. Šiltnamio efektą skatinančių dujų šaltiniai (Dr. Stephan Singer)

Tarptautinė Aplinkos apsaugos Agentūra (IEA- International Enviromental Agency)
remdamasi dabartinėmis technologijomis ir numatomu ekonomikos vystymusi prognozuoja tolesnį
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų didėjimą.
Jei nebus imtasi emisijų mažinimo priemonių, per ateinačius 40 metų CO2 emisijos vien tik
iš energetikos įrenginių išaugs daugiau, kaip 60 procentų. CO2 emisijų didėjimas numatomas ir
kituose pagrindiniuose iškastinio kuro vartojimo sektoriuose – transporte, pramonėje, namų ūkiuose
(3 pav.). Visų pirma tai siejama su didžiųjų šalių – Kinijos, Indijos, Pietryčių azijos valstybių
sparčiu ekonominiu vystymusi ir didėjančiu akmens anglies vartojimu. Dėl to suprantamas visų
pirma mokslininkų ir visuomenės susirūpinimas dėl galimų atmosferos taršos pasekmių.
Mokslininkai perspėja, kad pasikeitus klimatui didelės, šiuo metu tankiai apgyvendintos
teritorijos, taptų netinkamos gyventi, gali kilti masinės migracijos pavojus į palankesnes sąlygas
turinčius regionus. Jau pastebėta ozono sluoksnio „skylė“ pietų pusrutulyje virš Antarktidos, su
teršalų poveikiu siejamas ozono sluoksnio suplonėjimas stebimas virš Europos.
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3 pav. Prognozuojamas anglies dioksido emisijos pagal ūkio sektorius (IAE duomenys)

Kiti su žmogaus veikla ir klimato kaita susiję reiškiniai – tai Amazonės ir Afrikos miškų
nykimas, Grenlandijos ir Antarktidos ledynų tirpimas, intensyvėjantis Ramiojo vandenyno
paviršiaus temperatūros svyravimas (El ninja ir La ninja reiškiniai), sukeliantys liūtis pietryčių
Azijoje ir sausras pietų Amerikoje ir netgi Afrikoje, Tibeto sniegynų atspindžio sumažėjimas
(Albedas), galimi vandenyno gelmėse glūdinčio metano išsiveržimai, druskos koncentracijos
skirtumai kai kuriuose sąsiauriais sujungtose jūrose (4 pav.).
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4 pav. Pasaulio klimato sistemos„Achilo kulnai” (Dr. Stephan Singer)

3. PASIRUOŠIMAS KOPENHAGOS SUSITIKIMUI
Kopenhagos aplinkos ministrų susitikimui ruošiamasi itin kruopščiai. Kokios gi yra šio
susitikimo dalyvių startinės pozicijos prieš susitikimą? Aiškius tikslus deklaruoja Europos sąjungos
šalys (tarp jų ir Lietuva), Jungtinės Amerikos Valstijos, Australija, Meksika, Brazilija, Indonezija.
Tačiau eilė šalių, tarp kurių ir šalys, kurių indėlis į pasaulines šiltnamio dujų emisijos gana
reikšmingas, dar nėra pareiškusios savo politikos klimato kaitos prevencijos srityje.

ŠALIŲ NUOSTATOS ŠILTNAMIO DUJŲ EMISIJŲ
MAŽINIMO/KLIMATO KAITOS PREVENCIJOS SRITYSE
ü ES:

sumažinti emisijas 20-30% žemiau 1990 lygio - iki 2020

ü JAV:

sumažinti emisijas 17% žemiau 2005 lygio iki 2020, 75-85% iki 2050

ü Australija:

nuo 5 iki 25% žemiau 1990 lygio iki 2020

ü Meksika:

sumažinti emisijas 50% iki 2050,

ü Pietų Afrika: stabilizacija 2020/2025, po to - mažėjimas
ü Brazilija:

70% sumažinti miškų naikinimą Amazonėje iki 2020

ü Indonezija:

nulinis Borneo miškų naikinimas iki 2020

ü Rusija, Japonija, Australija, Kanada, Korėja??
ü Kinija, Indija, Tailandas, Filipinai: nors priimta daug vietinės politikos dokumentų,
tačiau suminis efektas neaiškus...

Besivystančios šalys kelia atsakomybės už atmosferos taršą ir klimato kaitą klausimą.
Nepaisant deklaracijų ir politinių nuostatų, didžiausiomis teršėjomis yra Kinija, Jungtinės Amerikos
valstijos, Europos sąjungos ir sparčiai besivystančios Azijos šalys. Energijos vartojimas, atitinkamai
ir jos gamyba, tiesiogiai siejama su šalies gerbūviu. Siekdamos priartinti savo šalių vartojimą prie
labiausiai išsivysčiusių šalių lygio, besivystančios šalys priverstos didinti energijos gamybos
apimtis, kas naudojant tradicinius išteklius ir technologijas neišvengiamai didina atmosferos taršą.
Tai akivaizdžiai liudija Kinijos pavyzdys, kai dėl augančios ekonomikos jos CO2 išmetimai jau
pralenkė iki tol pirmavusias Jungtines Amerikos Valstijas (5 pav.).
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Tačiau Kinijos gyventojui tenka daugiau, kaip 7 kartus, o Lietuvoje – 6 kartus
mažesnis į atmosferą išmetamo CO2 kiekis, negu JAV gyventojui (6 pav.).
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5 pav. Valstybės, kurių indėlis į pasaulio CO2 emisijas didesnis, kaip 1% (2006 m. duomenys)

Rengiamas naujas šalių vyriausybių susitarimas dėl priemonių klimato kaitos prevencijos
srityje turėtų apimti ne tik aiškius ir teisiškai įpareigojančius tikslus, bet ir atsižvelgti į nevienodą
šalių „indėlį“ į atmosferos taršą bei šalių ekonomines ir technines galimybes.
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6 pav. CO2 emisijos vienam gyventojui

PAGRINDINIAI NAUJOS SUTARTIES ELEMENTAI
ü Nustatyti teisiškai saistantys 2020, 2030, 2050 tikslai
ü Šie tikslai turi būti pagrįsti turimais ištekliais
ü Teikiama parama nacionaliniams klimato kaitos sušvelninimo planams besivystančiose
šalyse ir šių planų įgyvendinimui
ü Emisijų mažinimo dėl miškų naikinimo integravimas visuose sektoriuose ir visoms
dujoms.
ü Proporcingas priemonių atitikimas šalių „indėliui“ į pasaulines šiltnamio dujų emisijas
ü Nustatytas griežtas prisiimtų įsipareigojimų laikymosi režimas
ü Apibrėžta sutarties ratifikacijos procedūra

Lietuvoje atmosferos taršos sukelta klimato kaita eiliniam piliečiui neatrodo tokia svarbia
problema. Šalies indėlis į pasaulio CO2 emisijas mažesnis, kaip 0,05%, o vienam gyventojui
tenkantis CO2 kiekis mažesnis už daugelio ES valstybių. Tūlas pasakys, kad tai netgi turi savų pliusų
– šiltėjant klimatui mažiau energijos reikės pastatų šildymui, geresnės sąlygos žemdirbystei. Tačiau
šiuolaikinis pasaulis neapsiriboja nacionaliniais interesais ir būtina informuoti visuomenę apie
galimas grėsmes bei priemones jų rizikai mažinti.
Būdama Jungtinių tautų ir ES nare Lietuva solidariai turi prisiimti ir dalį viso pasaulio
klimato kaitos prevencijai skirtų pastangų.
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4. EUROPOS APLINKOSAUGOS TIKSLAI IR CENTRALIZUOTO
ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMŲ VAIDMUO
Europos Sąjungos valstybės formuoja savo energetikos politiką iki 2020 metų, kaip trijų
„20%“ tikslų įgyvendinimą:
ü 20-čia procentų sumažinti galutinį energijos vartojimą
ü 20-čia procentų sumažinti CO2 emisijas
ü 20 procentų energijos gaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių
Šių tikslų įgyvendinimui priimta eilė Direktyvų – taip vadinamas Energetikos – Klimato
paketas. Paskutinysis dokumentas – Atsinaujinančių energijos šaltinių (AEŠ) direktyva –
apibrėžia centralizuoto šilumos ir šalčio tiekimo sistemas, kaip vieną iš techninių- organizacinių
priemonių įgyvendinant aukščiau nubrėžtus tikslus.
AEŠ direktyva įpareigoja šalis-nares nacionaliniu mąstu įgyvendinti platesnį atsinaujinančių
išteklių vartojimą skatinančias priemones ir tam parengti konkrečius planus nustatytiems rodikliams
pasiekti (7 pav.).

7 pav. AEŠ direktyvos įgyvendinimo procesas

AEŠ direktyvoje patvirtinta, kad centralizuotas šilumos ir šalčio tiekimas vaidins
gyvybiškai svarbų vaidmenį ateities energijos tiekime!
Reikia pabrėžti, kad CŠŠT sistemos Europoje iki šiol nebuvo plačiai naudojamos, išskyrus
Šiaurės ir Centrinės bei Rytų Europos valstybes. Kuo remiantis šis apsirūpinimo energija būdas
buvo įtrauktas į prioritetinių priemonių sąrašą? Atsakymą iš dalies iliustruoja dabartinė Europos
CŠŠT sistemų charakteristika:
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CŠŠT SISTEMOS EUROPOS SĄJUNGOJE

-

ES šalių miestuose yra apie 5000 CŠŠT sistemų
Šios sistemos apima apie 9% šilumos ir apie 2% vėsinimo rinkos
Vartotojams per metus patiekiama 560 TWh šilumos, už 20 milijardų
€ (2005)
Per šias sistemas realizuojama 83% visos atsinaujinančios ir
perteklinės šilumos
Atsinaujinantys ištekliai - biomasė, geoterminė, saulės, atliekų
energija CŠŠT sistemose sudaro 14% (ES vidutiniškai 7%)
Per metus išvengta 113 mln. tonų CO2 (2,6% visų ES emisijų)

Išnagrinėjus energijos poreikių rinką ir nepaisant naujų ir modernių individualaus šildymo
technologijų vystymosi, akivaizdu, kad užsibrėžtiems tikslams pasiekti CŠŠT sistemos gali
suvaidinti ypač svarbų vaidmenį. Visų pirma tai siejama su pastatų energijos poreikiais, kurie sudaro
pagrindinę energijos poreikių dalį (8 pav.).

Europoje pastatai naudoja 41% energijos ir šiame
sektoriuje yra didžiausias taupymo potencialas

8 pav. Europos vaizdas iš kosmoso. Šviesios srytys – miestai. (Anna Jarnahammar)
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Vis daugiau žmonių persikelia gyventi į didelius miestus. Nors Europoje miestai jau yra
pastatyti, tačiau gyventojų juose vis dar daugėja. Miestų gyventojai yra ypač priklausomi nuo
patikimo energijos tiekimo. Įvertinant, kad miestų energijos poreikiai ir toliau auga, realia problema
tampa energijos tiekimo saugumo užtikrinimas. Europos šalys jau patyrė, kokias problemas sukelia
importuojamo kuro tiekimo sutrikimai. Platesnis vietinių išteklių naudojimas didina tiekimo
patikimumą, o įvairių šių išteklių rūšių – biomasės, komunalinių atliekų, atliekinės pramonės
energijos integravimas į miestų apsirūpinimo energija sistemas galimas tik per CŠŠT sistemų plėtrą.

•

Mieste, kuriame yra centralizuotas šilumos tiekimas, tiek pirminių
energijos šaltinių naudojimas, tiek CO2 emisijos gali būti sumažintos
maždaug 50%

•

Jei įvedamos ir energijos efektyvumo priemonės, tiek emisijų, tiek
pirminių energijos šaltinių naudojimas gali sumažėti iki 80%

•

Jei CŠT įvestas tik pačiose pelningiausiose teritorijose, visų miestų
CO2 emisijos gali būti sumažintos iki 5%

•

Miestuose, kurie jau turi centralizuotą šilumos tiekimą, didžiausias CO2
sumažinimas galimas įgyvendinant energijos efektyvumo priemonės
pastatuose (nekeičiant kuro)

•

Miestuose, kurie jau turi centralizuotą šilumos tiekimą, atsinaujinančių
energijos šaltinių įvedimas papildomai sumažina CO2 emisijas

(Anna Jarnehammar)
Neatsitiktinai, nuo 2002 metų pasaulyje stebima spartėjanti šių sistemų plėtra (8 pav.).
Euroheat&Power savo vizijoje formuoja nuostatą, kad ES šalyse centralizuoto šilumos tiekimo
apimtys galėtų būti padvigubintos. Tai visų pirma liečia Vakarų Europos valstybes. Lietuvoje ir
kaimyninėse valstybėse keliami kiti uždaviniai – esamų sistemų modernizavimas ir pritaikymas
besikeičiantiems poreikiams, atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių dalies didinimas šilumos
gamyboje, kadangi CŠŠT sistemos jau užima pakankamą rinkos dalį.
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9 pav. Centralizuotai tiekiamos energijos rinkos augimas (Anders Kofoed-Wiuff)

Kuo remiantis centralizuoto šilumos ir šalčio tiekimo sistemoms skiriamas toks svarbus
vaidmuo?

ü Centralizuotas šilumos ir šalčio tiekimas egzistuoja jau dešimtmečius.
Tačiau centralizuotos energijos gamybos principas yra tiek pat
tinkamas dabar ir bus toks ateityje dėl aukšto efektyvumo, mažos
taršos ir tiekimo stabilumo per CŠŠT sistemas.
ü Galima rasti daug pavyzdžių apie energijos taupymo efektą, naudojant
efektyvias centralizuoto šilumos ir šalčio tiekimo sistemas.
Kombinuojant jas su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, CŠŠT
tampa labai galinga energetine sistema.
ü Pagal AEŠ direktyvą svarbus CŠŠT vaidmuo ateityje aiškiau negalėjo
būti deklaruotas.

5. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS IR ŠALČIO TIEKIMO PERSPEKTYVOS
Eilėje Euroheat&Power – Europos šilumos tiekimo asociacijos rengiamų seminarų ir
konferencijų plačiai diskutuojama dėl centralizuoto šilumos tiekimo sistemų ateities. Centralizuotam
šilumos tiekimui įššūkiai kyla dėl:
ü Naujų, efektyvių individualių šilumos gamybos technologijų plėtros,
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ü Pastatų energinio efektyvumo didinimo, šilumogražos įrenginių, kitų priemonių,
drastiškai mažinančių pastatų šilumos poreikius,
ü Pasyvių pastatų (nereikalaujančių ar reikalaujančių labai mažai išorinės energijos)
vystymosi.
Nepaisant šių technologinių naujovių plėtros, centralizuoto šilumos tiekimo plėtra
artimiausiu ir vidutiniu laikotarpiu, tikėtina, labai pasitarnaus sprendžiant aktualiausias apsirūpinimo
energija problemas del to, kad:
ü Daugelis naujų technologijų skirtos naudoti iškastinį kurą (gamtines dujas, naftos
produktus) ir sunkiai pritaikomos vietinių ir atsinaujinančių išteklių panaudojimui.
Galimybė naudoti įvairius energijos išteklius (pvz. akmens anglį, biokurą,
komunalines atliekas, atliekinę energiją) viename pastate reikalaują pernelyg
sudėtingos pastato inžinierinės sistemos ir daugelis dabartinių pastatų tam nėra
pritaikyti.
ü Nepaisant pažangių pastatų statybos galimybių, daugumą pastatų artimiausiais
dešimtmečiais sudarys anksčiau statyti namai, kurių perstatymas iki pasyvių namų
standartų neapsimokės ekonomiškai.
Įvertinant šiuos ir kitus veiksnius numatoma tokia CŠŠT sistemų plėtros ir techninio
atnaujinimo vizija, pagrįsta darnia miestų plėtra ir atitinkamu urbanizuotų teritorijų planavimu:

IKI 2020…

•
•

•

CŠŠT plėtrai pasitarnaus augančios didelio gyventojų
tankio teritorijos:
– Iki 2030 miestuose gyvens apie 80% gyventojų
Rinkos dalis turės padvigubėti šildymui ir 10 kartų
padidėti šaldymui (vėsinimui)
– įgyvendinant naujas technologijas (šilumos gamybos,
vamzdžių, šilumokaičių)
–perduodant geriausią praktiką (tiek technologijos, tiek
politikos)
–įgyvendinant šilumos tinklų plėtrą (tame tarpe ir kuriant
naujas CŠŠT sistemas)
CŠŠT pilnai atitinka Energetikos –klimato paketo 20 & 20
& 20 tikslus iki 2020
– sumažinami pirminės energijos poreikiai (nuo 2,5 iki
3%)
– per metus metus išvengiama daugiau kaip 450 mln.
tonų CO2 (10% nuo ES emisijų)
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Pavyzdžiu gali būti nuosekli Švedijos energetikos politika, apjungianti miestų planavimą,
technologinę pažangą ir dėmesį aplinkos apsaugai, leidusi iš esmės pakeisti naudojamų energijos
išteklių struktūrą. Anglies dioksido kiekis pagamintos šilumos vienetui sumažėjo beveik 5 kartus,
biomasė, atliekinė energija, kitų atsinaujinančių išteklių dalis viršyja 70% (10 pav.).

10 pav. Švedijos centralizuoto šilumos tiekimo energijos išteklių struktūra (Yves Delaby)

Tolesnė CŠŠT pažanga ir plėtra turėtų būti nukreipta integruotų energijos mainų tinklų
formavimu tankia apgyvendintose teritorijose, įgalinanti maksimaliai racionaliai panaudoti visus
regione, (mieste, gyvenvietėje ir apylinkėje) esančius išteklius, įgalinančius kaupti energiją,
transformuoti pagal iškylančius poreikius.
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Iki 2030…
ü Pažangūs energetikos mainų tinklai
–Darnios energetikos išteklių mišinių įvairovė
–Intelektualus vartojimo matavimas realiame laike
–“Įjunk ir naudokis” tipo protingi šilumos mazgai
–Individualus reguliavimas
ü Naujas panaudojimas
–Elektros perdavimas

Artėjant 2050...
•• Regioniniai
Regioniniaitinklai
tinklai
•• Nulio
Nulioanglies
anglies sprendimai
sprendimai
–– Anglies
Anglies sumažinimo
sumažinimo technologijos
technologijos
–– Anglies
sugaudymas
Anglies sugaudymasirir atskyrimas
atskyrimas
•• Integruotas
Integruotas klimato
klimato komfortas
komfortas
•• Naujas
Naujasindėlis
indėlisįį 20-20-20
20-20-20CŠŠT
CŠŠTsprendimą
sprendimą
–– 80%
CO
sumažinimas
80% CO22 sumažinimas
–– 50%
50% energijos
energijos efektyvumo
efektyvumopadidinimas
padidinimas
–– 60%
60% atsinaujinančių
atsinaujinančių

(Yves Delaby)
Formuojant ir įgyvendinant CŠŠT viziją ypatingas dėmesys tenka valstybinės
energetikos politikos įgyvendinimui vietose, darnios energetikos plėtros planavimo gebėjimų
stprinimui savivaldos struktūrose. Kaip viena iš regioninių iniciatyvų, remiančių ES politikos
įgyvendinimą vietose yra Merų paktas, kurį yra pasirašę ir 7 Lietuvos savivaldybių vadovai.
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Centralizuoto šilumos tiekimo privalumai gali būti išnaudoti tik glaudžiai bendradarbiaujant
centrinės valdžios ir vietos savivaldos atstovams, kadangi jau esanti ar naujai kuriama infrastruktūra
turi būti darnios visuomenės plėtros dalimi, plačiai remiama visuomenės.
Lietuvoje aktualiausias šiuo metu yra jau esančių CŠŠT sistemų modernizavimas ir tiekimo
efektyvumo didinimas, kartu su gyvenamųjų pastatų modernizavimu galintis užtikrinti patikimą ir
saugų savivaldos vienetų apsirūpinimą energija darant mažiausią neigiamą poveikį aplinkai ir
atitinkantis darnios visuomenės plėtros kriterijus.

11 pav. Ateities bendruomenės energetikos infrastruktūros vizija
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LIETUVOS ŠILUMOS ŪKIS:
ŠIANDIEN – IMPORTUOJAMAS IŠKASTINIS KURAS,
ATEITYJE – ATSINAUJINANTYS IR KITI VIETINIAI IŠTEKLIAI
Išplėtotas planinės - komandinės ekonomikos laikais, Lietuvos šilumos ūkis patyrė eilę
reformų, tačiau išliko didžiausiu pagal realizuojamos energijos apimtis energetikos sektoriumi. Per
12 metų, kai šilumos ūkis buvo atskirtas nuo reorganizuotos valstybinės įmonės „Lietuvos energija“
ir įmonių akcijos perduotos savivaldybėms, šilumos ūkio įmonėse įvyko daug permainų:
investuojama į tinklų atnaujinimą ir optimizavimą, modernizuojamos katilinės, pradėtas naudoti
biokuras – mediena šiaudai. Apie pusę visos šilumos tiekia išnuomotos privatiems operatoriams
centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos.
Kaimyninėse šalyse, ypač Skandinavijos valstybėse, turinčiose išplėtotą Centralizuoto
šilumos tiekimo sektorių - Suomijoje, Danijoje, Švedijoje, Austrijoje, kurio plėtra, skirtingai nei
Lietuvoje ir kitose Baltijos bei Rytų ir Centrinės Europos valstybėse, vystėsi rinkos ekonomikos
sąlygomis yra sukaupta turtinga patirtis kryptingai formuojant energetikos politiką. Tai leido šiam
sektoriui ne tik užimti svarbią vietą energetikos sistemose, bet ir sumažinti importuojamo iškastinio
kuro naudojimą šildymui, kartu išvengiant didelės dalies anglies dvideginio (CO2) emisijų.
Pastaraisiais metais įgyvendinant Lietuvos Nacionalinės energetikos strategijos (NES) ir
Europos Sąjungos (ES) direktyvų nuostatas turi būti peržiūrima Lietuvos šilumos ūkio tolesnės
plėtros strategija, keliami ir įgyvendinami nauji uždaviniai, atitinkantys prisiimtus Lietuvos
tarptautinius įsipareigojimus.
Bendrieji ES ir Lietuvos energetikos politikos prioritetai – aplinkosauga, energijos tiekimo
saugumo ir patikimumo užtikrinimas bei centralizuotai tiekiamos energijos prieinamumas visiems
vartotojams be išlygų turi būti įgyvendinami šilumos ūkyje, kurio infrastruktūrą būtina modernizuoti
atsižvelgiant į šiuos energetikos politikus prioritetus.
Viena iš šiuo metu neišnaudojamų galimybių įgyvendinti Lietuvos Nacionalinės energetikos
strategijoje ir ES Atsinaujinančių energijos šaltinių (AEŠ) direktyvoje keliamus tikslus - padidinti
atsinaujinančių ir kitų vietinių energijos išteklių dalį centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje ir
tuo pačiu sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.
Lietuvos Šilumos tiekėjų ir Biokuro gamintojų asociacijos kelia ambicingą tikslą – iki 2020
metų pasiekti, kad atsinaujinančių ir kitų vietinių energijos išteklių dalis šilumos gamybos kuro
balanse sudarytų ne mažiau, kaip 70% visos pirminės energijos.
Gali kilti klausimas, ar pasirinkta strateginė kryptis yra teisinga, ar šis tikslas yra realus?
Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Kaimyninėse valstybėse – pavyzdžiui, Švedijoje, Danijoje vykdant
kryptingą ir nuoseklią aplinkosaugos ir energetikos politiką pasiekti rezultatai kalba patys už save.
Švedijoje nuo 1980 metų centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje atsinaujinančių ir kitų
vietinių išteklių dalis (įskaitant atliekinę pramonės įmonių šilumą ir durpes) išaugo iki 79%. Tai
padidino šalių šilumos ūkio nepriklausomumą nuo importuojamo kuro, leido daugiau kaip 3 kartus
sumažinti CO2 emisijas (1 pav.)
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12 pav. Švedijos centralizuoto šilumos tiekimo kuro struktūros pasikeitimas (Yves Delaby)

13 pav. Danijos centralizuoto šilumos tiekimo kuro struktūra (Šaltinis: Heat Plan Denmark)
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Danijoje šilumos ūkyje atliekos ir biokuras 2006 m. sudarė apie pusę visų šilumai gaminti
naudojamų pirminės energijos išteklių (2 pav.). Planuojant šio sektoriaus vystymo perspektyvą
valstybės mastu numatoma, kad iki 2050 metų atsinaujinantys ir kiti vietiniai ištekliai sudarys
daugiau, kaip 90% šilumai gaminti reikalingų energijos išteklių.
Tuo tarpu Lietuvos šilumos ūkyje iki šiol dominuoja iškastinis kuras – gamtinės dujos ir
nedidelė dalis mazuto, skalūnų alyvos (3 pav.).

Kitas kuras; 2%
Šilumos
siurbliai; 11%

Gamtinės
dujos; 3%
Mazutas; 5%

Kitas
kuras
1,5%

Biokuras
16,2%

Gamtinės
dujos
77,6%

Mazutas
4,6%

Durpės; 5%

Biokuras,
atliekos ir kiti
AEI; 62%

Atliekinė
energija; 12%

Švedija

Lietuva

14 pav. Švedijos ir Lietuvos CŠT kuro struktūros palyginimas (2006 m. duomenys)

Būtina pabrėžti, kad šios kaimyninės šalys tokių įspūdingų rezultatų pasiekė įgyvendindamos
nuoseklią ir kryptingą aplinkos apsaugos ir energetikos politiką, įgyvendindamos konkrečias
priemones: vykdydamos mokslinius tyrimus, kurdamos ir tobulindamos technologijas, planingai
modernizuodamos šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūrą.
Didelį vaidmenį suvaidino valstybės institucijų parama - taikomi finansiniai ir fiskaliniai
paramos mechanizmai, aplinkos apsaugos prioritetais grindžiama teisinė bazė, vykdomos
visuomenės švietimo programos.
Betarpiškas vietos bendruomenių (savivaldybių) dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant
darnią energetikos plėtrą – didinant energijos vartojimo efektyvumą ir plečiant vietinių išteklių
naudojimą buvo sėkmės garantu ypač mažesnėse bendruomenėse, įtraukė privačių miškų savininkus
ir ūkininkus į biokuro gamybos verslą.
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6. UŽDAVINYS – PADIDINTI CŠT NAUDOJAMŲ ATSINAUJINANČIŲ
IR KITŲ VIETINIŲ IŠTEKLIŲ DALĮ IKI 70%
Keliant šį ambicingą uždavinį įvertinta, kad šiuo metu (2008 metų LŠTA duomenimis)
biokuras ir kiti vietiniai šaltiniai CŠT įmonių kuro balanse sudarė 17,7% pirminės energijos.
Priimta, kad šilumos gamybos apimtys dėl įgyvendinamų galutinio energijos vartojimo efektyvumo
didinimo priemonių pastatuose, o taip pat dėl efektyvesnės gamybos ir sumažintų nuostolių
tinkluose, sumažės 20% lyginant su 2001-2005 metų vidurkiu – t.y. tikima, kad Lietuva įgyvendins
ES Energetikos-klimato paketo tikslus pastatų energinio efektyvumo srityje.
Šilumos poreikių didėjimas dėl naujai statomų pastatų laikomas nereikšmingu įvertinant, kad
netgi statybų bumo metais naujai per metus pastatomų pastatų šildomas plotas sudarė tik 0,4-0,7%
esamo šildomo ploto. Be to, naujos statybos namų šilumos poreikiai perpus mažesni, nei statistinis
daugiabučių namų šilumos poreikių vidurkis.
Nustatytas tikslas apsiriboja tik kuro sąnaudomis šilumos poreikių tenkinimui. Naudojant
biokurą kogeneracijos įrenginiuose, elektros gamybai reikėtų papildomo kuro kiekio. Kita vertus,
įvertinant vietinių išteklių potencialą galimos ženklios paklaidos dėl statistinių duomenų trūkumo,
neįmanoma įvertinti pramonės atliekinės šilumos kiekų ateityje, kurie gali augti vystantis pramonei,
arba mažėti dėl techninės pažangos (efektyvesnių gamybos technologijų diegimo).
Iš esmės nėra labai svarbu, ar šis tikslas bus pasiektas tiksliai -70%, ar keletu procentų daugiau
arba mažiau. Teigiama platesnio vietinių energijos išteklių naudojimo įtaka jaučiama jau dabar, kai
importuojamo kuro kainų šuolio metu biokurą naudojančiose įmonėse šilumos gamybos savikaina
keitėsi kur kas mažiau, negu naudojančiose vien tik gamtines dujas.
Pasinaudojant užsienio valstybių parama pirmieji didesni biokuro projektai buvo įgyvendinti
Biržuose, Molėtuose, Joniškėlyje. Vėliau - 2001 - 2008 m. biokuro naudojimo augimo tempas buvo
gana lėtas – biokuro dalis šilumos ūkyje vidutiniškai augo apie 2% per metus. Įtakos tam turėjo iki
2005 m. buvusios žemos importuojamų gamtinių dujų kainos, ribota biokuro pasiūla.
Padėtis pasikeitė nuo 2006 m., kai gamtinių dujų – pagrindinio CŠT naudojamo kuro kaina
ėmė sparčiai augti. Pastačius didelės galios biokurą deginančius įrenginius (Vilniuje, Marijampolėje,
Alytuje ir kituose miestuose) ir išaugus šio kuro paklausai, kartu sparčiau pradėjo vystytis biokuro
gamybos ir tiekimo infrastruktūra.
Užsibrėžtam tikslui pasiekti biokuro ir kitų vietos išteklių dalis CŠT turėtų augti vidutiniškai
apie 4,4% per metus (4 pav.).
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15 pav. Lietuvos CŠT kuro struktūros kitimas ir keliamas tikslas

Šiuo metu instaliuota biokurą naudojančių šilumos energijos gamybos įrenginių galia yra
367,8 MW. Tam, kad pasiekti ne mažesnę kaip 70% šilumos energijos gamybos dalį iš biokuro,
papildomai reikia instaliuoti 1083,6 MW biokurą naudojančių įrenginių galią.
Tokios galios biokurą ir kitus vietinius išteklius galinčių deginti įrenginių statybos kaina
galėtų siekti apie 1 083,6 mln. Lt., arba apie 100 mln. Lt kasmet.
Kuo remiantis Lietuvos šilumos ūkiui keliamas toks uždavinys? Ko reikia, kad jis taptų
realybe? Atsakymus pabandysime pateikti vertindami esamas galimybes, planuodami konkrečias
veiklas ir nurodydami priemones, galinčias padėti sėkmingai įgyvendinti užsibrėžtą tikslą.
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7. GALIMYBĖS

7.1. Ištekliai
Visų pirma kyla Lietuvoje esančių CŠT galimų panaudoti energijos išteklių potencialo (turimų
ir galimų panaudoti kiekių) klausimas. Nepaisant statistinių ir inventorinių duomenų trūkumo, eilėje
bendrų ir atskiroms išteklių rūšims atliktų potencialo įvertinimų skirtumų, kuriuos sąlygoja naudotų
duomenų tikslumas ir metodikų ypatumai, šiuo metu daugelis ekspertų mano, kad pagrindinių CŠT
galimų naudoti (t.y. šiuo metu nenaudojamų) atsinaujinančių ir kitų vietinių išteklių potencialas
energijos vienetais yra apie 700 ktne per metus.
Nustatant galimas panaudoti medienos kuro apimtis įvertintos miškininkų rekomendacijos dėl
iš miškų galimo paimti biomasės kiekio nepadarant žalos miškams. Taip pat įvertinta žemės ūkio
specialistų nuomonė dėl galimų deginti šiaudų ir kitų žemės ūkio atliekų kiekių. Tenka pripažinti,
kad specialistai daugiausiai nesutaria ne dėl viso (fizinio) potencialo, o dėl to, kokia visų esančių
išteklių dalis galėtų būti panaudojame energetinėms reikmėms. Dėl to skirtingų vertintojų pateikiami
skaičiai šiek tiek skiriasi.
Apskaičiuojant potencialiai galimas panaudoti centralizuotam šilumos tiekimui energijos
išteklių apimtis įvertintas jų dabartinis naudojimas tiek centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, tiek
kitose veiklos srityse – individualiuose namų ūkiuose, pramonėje. (1 lentelė).
1. lentelė. Metinis CŠT galimų panaudoti atsinaujinančių ir kitų vietinių išteklių potencialas (LEI,
NES duomenys)

Išteklių rūšis

Kiekis
(techninis
potencialas)

Naudojama
CŠT

Kitur

Nenaudojama
Iš viso

ktne

ktne

1103

144

591

735

368

Šiaudai ir ž.ū. atliekos

90

2,1

1,1

3,2

86,8

Komunalinės atliekos

200

0

200

Biodujos

30

3
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Geoterminė energija

20

0,9

19,1

742,1

700,9

Mediena

Iš viso:

1443

0,9

ktne
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Mediena (sunaudojama
Mediena (sunaudojama
CŠT); 144,2
CŠT); 144,2

Šiaudai, ž.ū.atliekos
Šiaudai, ž.ū.atliekos
(sunaudojama kitur);
Šiaudai, ž.ū atliekos
(sunaudojama kitur);
Šiaudai, ž.ū atliekos
(galimas neišnaudotas
1,1
(galimas neišnaudotas
1,1
pote ncialas); 87,9
Šiaudai, ž.ū.atliekos
pote ncialas); 87,9
Šiaudai, ž.ū.atliekos
(sunaudojama CŠT);
(sunaudojama CŠT);
2,1
2,1
Komunalinė s atliekos
Komunalinė s atliekos
(galimas neiš naudotas
(galimas neiš naudotas
potencialas); 200,0
potencialas); 200,0

Geoterminė (galimas
Geoterminė
(galimas
neišnaudotas
neišnaudotas
pote ncialas); 19,1
pote ncialas); 19,1

Biodujos ; 3,0
Biodujos ; 3,0
Kita; 50,0
Kita; 50,0

Mediena (sunaudojama
Mediena (sunaudojama
kitur); 590,8
kitur); 590,8

Mediena (galimas
Mediena (galimas
ne išnaudotas
ne išnaudotas
pote ncialas);
368,0
pote ncialas); 368,0

Geote rminė
GeoteCŠT);
rminė 0,9
(naudojama
(naudojama CŠT); 0,9
Biodujos (galimas
Biodujos (galimas
neišnaudotas
neišnaudotas
pote ncialas); 27,0
pote ncialas); 27,0

Visas potencialas (techninis) 1443 ktne
Visas potencialas (techninis) 1443 ktne

16 pav. Centralizuotam šilumos tiekimui galimo panaudoti atsinaujinančių ir kitų vietinių energijos
išteklių potencialo struktūra Lietuvoje (pagal LEI, NES duomenis)

Palyginę turimus išteklius ir reikiamą jų kiekį nusistatytam tikslui pasiekti matome, kad tam
reikės panaudoti tik dalį (apie 55%) esančių vietinių energijos išteklių techninio potencialo. Tai
visiškai realūs kiekiai, atsižvelgiant į technologinę pažangą ir planuojamas organizacines bei ES
direktyvose numatytas biokuro naudojimo skatinimo priemones.

7.2. Technologijos
Augant vietinių energijos išteklių svarbai, biokuro ir kitų vietinių išteklių (tame tarpe ir
komunalinių atliekų) energetinio panaudojimo technologijos ypač sparčiai tobulinamos pastaraisiais
dešimtmečiais. Biokuro ir kitų vietinių energijos išteklių gamybos ir panaudojimo technologinė
grandinė apima platų veiklų spektrą – nuo mokslinių tyrimų, skirtų racionaliam šių išteklių
naudojimui ir aplinkos išsaugojimui – iki technologinių ir techninių sprendimų šių išteklių
įsisavinimui, saugiam ir efektyviam naudojimui ir baigiant naudingu deginimo atliekų panaudojimu.
Analizuojant užsienio ir jau turimą Lietuvos patirtį galima konstatuoti, kad nepaisant to, jog
biokuro ir kiti vietinių išteklių naudojimas reikalauja sudėtingesnių (ir brangesnių) technologijų,
kylančios problemos yra sėkmingai sprendžiamos, ir praktiškai nėra technologinių kliūčių galinčių
sukliudyti pasiekti numatytas vietinių išteklių naudojimo apimtis šilumos ūkyje. Sėkmingai
išspręstos ir aplinkos apsaugos problemos – šių išteklių naudojimas CŠT praktiškai nekelia didesnės
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taršos gyvenamoje aplinkoje, o gamtiniame cikle susidarančios anglies deginimas išlaikant gamtinį
balansą, nepadidina CO2 koncentracijos atmosferoje.
Iš kitos pusės, esamo vietinio energijos išteklių potencialo panaudojimas be CŠT
(individualiose namų šildymo sistemose) yra sunkiai įsivaizduojamas. Įrengti atskiram pastatui
įvairų vietinį kurą galinčius naudoti šilumos šaltinius būtų pernelyg sudėtingas uždavinys turint
galvoje ne tik kuro sandėliavimą ir deginimą, bet ir aplinkos apsaugą – degimo produktų
nukenksminimą iki leistinų normų.
Vienintelė vietos energijos išteklių rūšis, kurių naudojimo patirties Lietuva dar neturi –
komunalinių atliekų energijos panaudojimas. Danija neseniai pažymėjo 100 metų nuo to laiko, kai
centralizuotai buvo pradėtos deginti komunalinės atliekos - pradžioje sprendžiant sąvartynų
problemas. Vėliau (tuo metu nerūšiuojamų) atliekų degimo šiluma buvo pradėta naudoti pramonėje,
o dar vėliau – pastatų šildymui. Ilgalaikė šios ir kitų šalių patirtis, įgyta kartu su technologine
pažanga ir keičiantis komunalinių atliekų sudėčiai (jų sudėtyje atsirado gyvsidabrio turinčių
galvaninių elementų, chloro ir fluoro turinčių plastikų, sunkiųjų metalų) parodė, kad rūšiuojant
atliekas ir taikant naujausius mokslo ir technikos pasiekimus - terminio utilizavimo procesų
automatinę kontrolę ir nepertraukiamą taršos monitoringą - galima maksimaliai efektyviai išnaudoti
biokuro ir atliekų energija, nedarant pastebimos žalos aplinkai.
Europos mastu yra apibendrinta komunalinių atliekų naudojimo energijos gamybai patirtis ir
sudarytas geriausių galimų naudoti technologijų katalogas (BAT -Best available technologies),
apimantis deginimo įrenginius, dūmų valymą ir deginimo atliekų sutvarkymo būdus.
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Kitose Europos šalyse nieko nestebina miestuose pastatytos
modernios komunalinių atliekų deginimo jėgainės, tuo tarpu
Lietuvoje organizuojami piketai prieš tokių objektų statybą, nors
komunalinių atliekų savartynų keliamos problemos ir tokių įmonių
nauda yra akivaizdžios.

7.3. Žmogiškieji ištekliai
Kompetentingi ir kvalifikuoti specialistai yra pagrindu įgyvendinant planingą ir darnią bet
kurios ekonominės srities plėtrą. Lietuvoje yra keletas mokslo centrų, visų pirma universitetų ir
mokslo institutų kurių darbuotojai turi aukštą profesinę kvalifikaciją ir žinias atsinaujinančios
energetikos srityje, įgytas dalyvaujant Lietuvos ir tarptautinėse mokslo programose. Kauno
technologijos universitetas rengia termoinžinerijos specialybės bakalaurus ir magistrus, kartu su LEI
organizuoja doktorantūros studijas. Parengiamų šios specialybės specialistų skaičius daugiau ar
mažiau atitinka jų paklausą darbo rinkoje.
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Tačiau darnios energetikos planavimui vietose (savivaldybėse) daugeliu atveju trūksta šios
srities specialistų. Neretai energetikos klausimai savivaldybėse yra patikėti komunalinio ūkio
skyriams, o ten dirbantys specialistai dažnai nėra energetikai. Geresnė padėtis yra didžiųjų miestų
savivaldybėse, kurios turi skyrius ar poskyrius energetikos klausimams ir atitinkamos kvalifikacijos
personalą.
Kaip parodė turima biokuro projektų įgyvendinimo patirtis, esančių techninių darbuotojų
perkvalifikavimas ir biokuro naudojimo technologijų apmokymas nėra problema ar kliūtimi
įgyvendinant biokuro projektus. Įsigyti specifinių žinių paprastai siūlo technologinių įrengimų
gamintojai ar tiekėjai, rengdami apmokymo kursus, praktinį veikiančių įrenginių aptarnavimą. Šiuo
metu nemaža patirtis eksploatuojant tokius įrengimus jau yra sukaupta ir Lietuvos CŠT įmonėse.
Lietuvoje yra pakankami gamybiniai pajėgumai medienos deginimo įrenginių gamybai,
tačiau komunalinių atliekų deginimo įranga kol kas nėra gaminama. Tokių įrengimų (arba atskirų jų
komponentų) gamybos organizavimas leistų sukurti papildomų darbo vietų.
Biokuro ir kitų vietinių energijos šaltinių įsisavinimui reikalingos infrastruktūros plėtra leistų
sukurti naujas darbo vietas kas šiuo metu ypatingai aktualu mažesniems miestams ir kaimo
vietovėms. Biokuro auginimas – alternatyvi žemės ūkio veikla šiuo metu neretai dirvonuojančiuose
mažesnio derlingumo žemėse.

7.4. Finansai
Reikiamam skaičiui bendros 1560 MW galios kieto biokuro katilinėms pastatyti įvertintos
investicijos yra apie 1100 mln. Lt. –t. y apie 100 milijonų litų kasmet. Vien tik šilumos įmonės savo
lėšomis tokių investicijų finansuoti nepajėgtų, todėl nedelsiant būtina rengti galimas investicijų
finansavimo schemas – pritraukiant savivaldybių, privačių Lietuvos ir užsienio investuotojų lėšas,
skiriant paramą projektų įgyvendinimui iš Sanglaudos fondų lėšų, teikiant Lietuvos aplinkos
apsaugos investicijų fondo (LAAIF) paramą projektų parengimui.
Komunalinių atliekų terminio utilizavimo jėgainės sprendžia atliekų tvarkymo ir kartu
apsirūpinimo energija problemas vienu metu. Dėl to jų statyba labai dažnai finansuojama iš atliekų
tvarkymo programų, taikomi „vartų“ mokesčiai už atliekų utilizavimą. Jose gaminamos energijos
savikaina dėl didelių investicijų į sudėtingus ir brangius įrengimus net esant nulinei atliekų (kuro)
kainai gali būti konkurencinga tik prie aukštų alternatyvaus (iškastinio) kuro kainų. Dėl to
įgyvendinant šiuos projektus kitose Europos valstybėse laikoma, kad tokių atliekų deginimo
gamyklų pagrindinis tikslas yra spręsti atliekų utilizavimo ir sąvartynų taršos problemas, o
naudingai panaudojama energija sumažina atliekų sutvarkymo sąnaudas.
Remiantis kitų šalių praktika, finansinė parama biokuro naudojimo plėtros projektų
įgyvendinimui gali būti teikiama per specialiai atsinaujinančios energijos plėtrai stimuliuoti skirtus
fondus, kurių pajamų šaltiniais paprastai yra iškastinio kuro naudojimo, energijos ar anglies
dioksido (CO2) mokesčiai.
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8. NUMATOMA VEIKLA.
8.1. ES Atsinaujinančių energijos išteklių (AEŠ) direktyvos įgyvendinimas
Direktyva 2009/28/EB „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies
keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB“ skirta įgyvendinti ES
energetikos politikos tikslus svarbų vaidmenį numato centralizuoto šilumos ir šalčio tiekimo (CŠŠT)
sistemoms.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, kartu su partneriais – Energetikos konsultantų asociacija,
Lietuvos mokslo įstaigomis ir giminingomis asociacijomis imasi aktyvios veiklos įgyvendinant AEŠ
direktyvoje iškeltus nacionalinius tikslus:
ü
teiks savo siūlymus dėl biokurą naudojančių įrengimų plėtros šilumos ūkyje,
rengiamam Nacionaliniam veiksmų planui,
ü
identifikuos esančias kliūtis ir administracinius barjerus biokuro ir komunalinių atliekų
energijos panaudojimui, teiks pasiūlymus atitinkamoms valdžios institucijoms dėl jų
šalinimo,
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ü

ü

bendradarbiaus su Lietuvos savivaldybių asociacija ir savivaldos institucijomis
planuojant darnią regionų energetikos plėtrą, užtikrinančią patikimą ir aplinkos oro
kokybę užtikrinantį šilumos tiekimą savivaldybių įstaigoms ir gyventojams,
vykdys švietėjišką veiklą informuojant visuomenę apie CŠT vaidmenį įgyvendinant
darnią energetikos plėtrą miestuose ir gyvenvietėse, teiks vartotojų informavimo,
vartojimo efektyvumo didinimo ir kitas energetines paslaugas vartotojams

8.2. ES Programų projektai:
LŠTA kartu su partneriais – Lietuvos mokslo įstaigomis vis plačiau įsijungia į Europos
Komisijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas. Šie tyrimai skirti aktualioms CŠT
tolesnio vystymo ir plėtros problemoms nacionaliniame lygyje ir Europos mastu, atsinaujinančių
išteklių integravimui į darnios energetikos bendruomenes, naujausių technologinių pasiekimų
sklaidai ir geros patirties perdavimui tarp ES šalių – narių.
Žemiau pateikiami trumpi vykdomų ir numatomų projektų aprašymai, kuriuos LŠTA vykdo
tiesiogiai, arba yra įtraukta kaip projekto dalyvis.
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9. INSTITUCINĖ PARAMA. KO LAUKIAMA IŠ VALSTYBĖS IR
SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ
9.1. Atsinaujinančių energijos išteklių įstatymas
Kaip jau buvo parodyta aukščiau, šalys, pasiekusios aukštų atsinaujinančių energijos šaltinių
naudojimo rezultatų, visų pirma rėmėsi atitinkama teisine baze, remiančia ir stimuliuojančia
„žaliosios“ energijos gamybos plėtrą fiskalinėmis (pvz. PVM mokesčių lengvatos), finansinėmis
(ilgalaikės energijos supirkimo kainos garantijos, subsidijos įrengimų statybai) priemonėmis bei
reguliuojančiais dokumentais (pvz. statybos ir miestų planavimo reglamentais, privaloma „žaliosios“
energijos dalimi tinklų operatoriams).
Šilumos tiekėjai tikisi, kad rengiamame Atsinaujinančių energijos išteklių įstatyme bus
deramai suformuotos nuostatos, adekvačiai įvertinančios CŠT svarbą ir svorį bei technologinius
pranašumus lyginant su alternatyviais AEŠ naudojimo būdais ir bus padėtas pagrindas spartesniam
atsinaujinančių ir kitų vietinių išteklių integravimui į darnią miestų ir regionų plėtrą. Įvertinant AEŠ
išteklių naudojimo struktūros sukūrimo išlaidas reikėtų siekti, kad įstatyme būtų atitinkami
saugikliai, minimizuojantys investicijų riziką, tinkamai įvertinti išoriniai iškastinio kuro deginimo
kaštai.

9.2. Direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančius energijos išteklius
įgyvendinimas
Pagrindinės AEI direktyvos įgyvendinimo priemonės apima ES lygio ir rekomenduojamas
priemones nacionaliniu lygiu.
Savo nacionaliniuose atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planuose valstybės narės
įvertina, ar būtina sukurti naują infrastruktūrą centralizuotam šilumos ir vėsumos, pagamintų iš
atsinaujinančių energijos išteklių, tiekimui, kad būtų galima įgyvendinti nacionalinį planinį rodiklį.
Lietuvoje jau yra gana plati centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūrą, kurią reikia
modernizuoti ir sudaryti sąlygas šildymo ir aušinimo gamybai didelėse biomasės, įskaitant ir
biodegraduojančią komunalinių atliekų dalį, ir geoterminėse jėgainėse.
AEI direktyvoje pabrėžiama energetinės veiklos leidimų ir procedūrų, kaip nereikalingų
biurokratinių barjerų, dažnai sukurtų monopolinės padėties išsaugojimui ir konkurencijos ribojimui
supaprastinamo svarba. Lietuvos teisinė ir norminė bazė čia taip pat ne išimtis. Jos peržiūra ir
nereikalingų dokumentų ir atskirų nuostatų panaikinimas – viena iš sąlygų palankiai galinčių įtakoti
biokuro ir kitų vietinių išteklių platesnį naudojimą.
Peržiūrint prieš penkerius metus savivaldybių parengtus šilumos ūkio specialiuosius planus
būtina atsižvelgti į rekomendacijas vietos administracijoms, planuotojams ir architektams įrengti
CŠŠT planuojant, projektuojant, užstatant ir renovuojant pramonines ir gyvenamąsias teritorijas.
Pastatų energinio efektyvumo direktyva nuo 2014 m. numato minimalią reikalaujama
atsinaujinančių išteklių dalį aprūpinant pastatus energija. Atsižvelgiant į Lietuvos klimatines sąlygas
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ir dominuojančius šilumos poreikius gyvenamųjų namų sektoriuje ši energijos išteklių dalis
mažiausiais kaštais gali būti tiekiama per centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, naudojančias
biokurą ir kitus atsinaujinančius energijos išteklius.
Tarp kitų biokuro naudojimą skatinančių priemonių galėtų būti svarstomos:
- Mokesčių lengvatos: fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvata ir biokuro PVM
sumažinimas individualiems biokuro vartotojams (lydinti priemonė – visuomenės
sąmoningumo kėlimas);
- Lengvatinės paskolos (lydinti priemonė – visuomenės informavimas);
- Parama tyrimams, plėtrai ir demonstracinei veiklai (lydinti priemonė – kvalifikacijos
kėlimas, išsilavinimas ir mokymai);
- Standartizacija (lydinti priemonė – visuomenės informavimas bei sąmoningumo kėlimas).

9.3. Savivaldybių parama
ES Regionų komitetas, jungiantis regionų ir savivaldos valdžios atstovus pabrėžia vietinių
iniciatyvų svarbą įgyvendinant atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą, kaip labai svarbų darnios
regionų energetikos plėtros komponentą. Atsiliepiant į Europos Parlamento ir Europos Komisijos
nuostatas klimato kaitos prevencijos srityje, buvo inicijuotas dokumentas – Merų paktas (Covenant
of Mayors), kurį jau pasirašė daugiau kaip 500 miestų merų visoje Europoje. Lietuvoje šį paktą yra
pasirašę 7 savivaldybių merai.
Pagrindiniai uždaviniai, kuriuos užsibrėžė šios iniciatyvos dalyviai, tai:
Dalyvavimas Nacionalinių veiksmų planų paruošime;
Skatinimo, informavimo, vadovavimo, švietimo užtikrinimas;
Vietinių paramos schemų ar minimalių prievolių gyvenamuosiuose namuose
(statybos reglamentuose) bei visuomeniniuose pastatuose įdiegimas;
Bendradarbiavimas
su
vietinėmis-regioninėmis-nacionalinėmis
valdžios
institucijomis dėl teisinių procedūrų priėmimo ir koordinavimo;
Teritorijų ir miestų darnios energetikos plėtros planavimas;
Pasikeitimas geriausia patirtimi
Reikia tikėtis, kad savivaldybių Tarybos ir Merai tinkamai įvertins biokuro ir kitų vietinių
išteklių naudojimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose galimybes ir teikiamą naudą ir savo
šilumos ūkio plėtros planuose numatys atitinkamas priemones.
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10. BIOKURO NAUDOJIMO IR CŠT PRIVALUMAI.
Biokuro ir kito vietinio kuro naudojimas vietoje importuojamo iškastinio turi šiuos pagrindinius
privalumus:
• 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 dėl 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.
• 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.
• Eksportas/importo balansą – sumažinus iškastinio kuro kiekio importą Lietuvoje, pagerėja
eksporto/importo saldo.
• Lietuvos regioninį vystymąsi – didelio masto biokuro gamybos plėtra, padėtų tolygiau vystytis
atskiriems Lietuvos regionams.
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CŠT sistemose atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių dalį
padidinus iki 70%, bus išvengta ~1 150 000 tonų CO2 emisijų.
Biokuro gamybos (auginimo) ir naudojimo infrastruktūroje,
apimančioje visus regionus, būtų sukurta iki 10 tūkstančių naujų
darbo vietų
Lėšos, sumokamos už importuojamą kurą, atitektų Lietuvos biokuro
gamintojams ir tiekėjams
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