
CŠT įmonių galimos investicijų KRYPTYS ir 
kliūtys



Politinės ES energetikos vystymo kryptys

•Žalioji energetika

•Efektyvinimas 

•Skaitmenizacija, išmanieji tinklai...



2.1. Didinti centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos 
tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumą bei plėsti sistemas

• Bus skatinamas CŠVT tinklų perėjimas prie 4 kartos šilumos tiekimo sistemos, 
kuriant integruotas CŠVT sistemas, efektyviai panaudojant liekamąją ir aplinkos energiją

• Bus investuojama į CŠT vamzdynų sistemų modernizavimą ir plėtrą, diegiant 
žemesnės temperatūros režimus, technologijas (pvz.: cirkuliacinius siurblius, šilumos 
transformavimo punktus, šilumokaičius, vamzdynus skirtus žematemperatūriui režimui, matavimo 
prietaisus ir kt.)

• Bus investuojama į išmaniųjų šilumos tinklų valdymo – monitoringo sistemas, IT 
valdymo ir reguliavimo sistemų diegimą energetikos objektuose (pvz.: katilinėse, 
elektrinėse), siekiant efektyviai naudoti energiją, optimizuoti darbo režimus. 

• Bus investuojama į pastatų įvadinės šilumos ir karšto vandens apskaitos 
prietaisus bei duomenų nuotolinio nuskaitymo sistemas. 2021–2027 m. 

ES fondų investicijomis planuojama modernizuoti mažiausiai 
100 tūkst. šilumos apskaitos ir karšto vandens prietaisų. 



2.2. Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 

2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus

• Planuojama diegti naujas ir (ar) modernizuoti esamas nedidelės 
galios AEI naudojančias, keisti nusidėvėjusius biokuro katilus 
kitomis AEI naudojančiomis technologijomis, prioritetą teikiant 
AEI deginančių kogeneracinių jėgainių bei didelio 
efektyvumo biokuro katilų su šilumos siurbliais ar 
talpyklom diegimui. 
• Skatinamas saulės energiją naudojančias technologijas, 
įrengiant šilumos siurblius ir trumpalaikio bei ilgalaikio 
saugojimo šilumos talpyklas
• Skatinamas liekamosios energijos panaudojimas CŠVT 
sektoriuje
Prioritetas CŠVT sistemoms, kuriose AEI dalis mažiau nei 90 %. 
Pirmieji saulės šilumos, šilumos siurblių, talpyklų, projektai bus 
įgyvendinami kaip pilotiniai projektai



Neefektyvių CŠT sistemų „efektyvinimas“

Efektyvi centralizuota šilumos ir (ar) vėsumos tiekimo sistema –
energijos poreikiui pagaminti naudojama:

- ne mažiau kaip 50 procentų atsinaujinančiųjų išteklių energijos

- 50 procentų technologinio proceso metu nepanaudotos šilumos ir 
(ar) vėsumos

- 75 procentai bendruose šilumos ir elektros gamybos įrenginiuose 
pagamintos šilumos 

- arba ne mažiau kaip 50 procentų bendro jų derinio



Tolimesnis CŠT sistemų efektyvinimas, žeminant temperatūrą  
optimizuojant vamzdynų konfigūraciją, prisiderinant prie pastatų 
renovacijos

Kaip tai įgyvendinti jeigu nekontroliuojami šilumos punktai nei teisiniais nei

komerciniais pagrindais? Juk CŠT sistemų ir pastato technologinė sąveika

prasideda nuo šilumos punkto. Kas gali kvalifikuotai ir atsakingai

eksploatuoti šilumos punktus ir užtikrinti gerus parametrus, kurie lemia

visos CŠT sistemos efektyvumą? Siekiant didesnio CŠT sistemų efektyvumo

turi būti skiriama parama ir šilumos punktų modernizavimui, nes

gyventojai vangiai prisideda, o norint žeminti šilumnešio temperatūras reikia

didesnio ploto šilumokaičių ir atitinkamų komunikacijų. Šilumos tiekėjui

reikia suteikti daugiau teisių, nustatant šilumos punktų parametrus ir

kontroliuoti jų priežiūrą, jeigu jis nevaldo šių įrenginių.



Esamų biokuro katilinių efektyvumo didinimas ir 
aplinkosaugos priemonės

• Gilesnis dūmų energijos potencialo panaudojimas (šilumos siurbliai, papildomi 
ekonomaizeriai?

• Pakurų keitimas didesniam galios reguliavimo diapazonui pasiekti ir efektyviau 
deginti prastenės kokybės kurą SM3?

• Naujų efektyvių katilų ir kogeneracinių jėgainių įrengimas (keitimas)?  

• Kietųjų dalelių papildomas valymas (2 KE, medžiaginis ar elektrostatinis filtras)? 

• Azoto oksidų skaidymas po degimo DKDĮ ? 

• Kitos priemonės esamuose šilumos šaltiniuose...



Šilumos siurbliai katilinių efektyvumo didinimui

Kaunas, Klaipėda, 
Panevėžys...



Absorbcinio šilumos siurblio biokuro katilinėje 
(20MW) ekonominis vertinimas

Eil. Nr. Pavadinimas Vienetai Kiekis

1. Pradinė investicija € 671188

2. Išlaidos elektros energijai €/metus 6611

3. Išlaidos kanalizuojamam vandeniui €/metus 7310

4. Išlaidos eksploatacijai €/metus 23233

5. Visos išlaidos €/metus 37154

6. Sutaupymai dėl iškastinio kuro naudojimo sumažinimo €/metus 87237

7. Sutaupymai dėl biokuro katilo efektyvumo pagerinimo €/metus 41566

8 Sutaupymai iš ATL €/metus 20490

9. Visi sutaupymai €/metus 149293

10. Sutaupymai atėmus išlaidas €/metus 112139

11. Atsipirkimo laikas metai 6



Įrangos pritaikymas deginti SM3?

Biokuro katilų parkas turi būti adaptuotas prastos kokybės SM3 

biokuro deginimui?

Tuo tikslu priklausomai nuo katilinių komplektacijos turi būti keičiamos 

pakuros, šilumos mainų paviršiai, sumontuojami papildomi dūmų 

valymo įrenginiai ir t.t. 

Naujoji 2021-2027 metų ES parama turėtų būti orientuojama į tokias 

investicijas kartu su katilinių efektyvumo didinimu...  



Naujų šilumos/elektros generavimo šaltinių statyba 

Aukšto efektyvumo biokuro katilai ir katilinės  

Biokogeneracinės elektrinės vidutinio dydžio CŠT sistemose

Nulinės taršos šiluminė energija šiltuoju laikotarpiu: saulė, 
liekamoji šiluma mažose CŠT sistemose

Šilumos talpyklos ir šilumos siurbliai

Decentralizuoti šilumos šaltiniai kvartalams ar pastatams 

Saulės elektrinės, ORC ar pan. savo poreikių tenkinimui? 



Tipinė maža CŠT sistema Danijoje 

Rezervinis 
katilas

Biokuro
katilas

•Akumuliacinė
talpa

•Saulėskolektorių
sistema

•Miestas 



•Saulės kolektoriai



Saulės šilumos stotys

• Vasarinį šilumos poreikį gali pilnai patenkinti

• Biokuro katilų taupymas - naudojimas tik žiemą 

• Personalo išlaidų taupymas – pilnai automatinis darbas

• Reikalingas didesnis paramos intensyvumas – 60-80%?

• Galimas pilotinio projekto statusas – vienam ar daugiau projektų? 



Elektros generacija savo (ir ne tik) poreikiams

• Elektros poreikis ženkliai auga ir augs

• Elektros kainos stabiliai didės? 

• Saulės elektrinės + elektros pasaugojimas

• ORC blokas katilinės poreikiams? 

• Biokogeneracinis blokas CŠT sistemos poreikiams? 

• Biokogeneracinė jėgainė komercinei elektros gamybai?

Gaminantys (balansuojantys) elektrą lankstūs vartotojai turės geras 
apsirūpinimo elektra ekonomines sąlygas?



Saulės elektrinių esminiai skaičiai

• 1kW nominalios galios saulės moduliu įrengimo kaina
svyruoja apie 700-1000 €/kW;

• Atsipirkimas 4-6 metai
• Tipinė saulės modulių metinė elektros gamyba svyruoja

nuo 900 iki 1050 kWh/kWp priklausomai nuo modulių
kokybės bei saulės spinduliuotes;

• Modulių montavimui reikalingas plotas:

• Šlaitinis stogas

• 1kWp – 6-7 m2

• Plokščias stogas

• 1kWp – 10-11 m2
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Greitam atsipirkimui

Didelė tiesioginio suvartojimo dalis

Nedidelė galios elektrinė

Dideliam poreikio tenkinimui

Didžioji dalis elektros su ESO pasaugojimu

Didelės galios elektrinė



Biokogeneracija



Kliūtys kogeneracijos plėtrai

Kogeneracinių elektrinių statyba (perspektyvu vidutinio dydžio įmoonėse). Projektai

reikalingi ir elektros sistemos funkcionavimui .

- Rizika dėl konkurencijos „pilnais kaštais“ – CŠT fragmentacija ir interesų

konfliktai

- Silpna reguliuojamų įmonių finansinė padėtis

- Investavimo galimybes mažina pajamų atidavimas „už tvoros“ ir mažėjanti turto

(užstato) vertė (RAB)

- CŠT operatorius suvaržytas išoriniu reguliavimu ir negali optimizuoti veiklos

- Nestabili „vasarinės“ šilumos rinka – valstybė finansuoja atsijungimus nuo CŠT

sistemų

- Neaiškus sisteminių paslaugų elektros sektoriui poreikis ir jų ekonomika

- Pajėgių rangovų trūkumas..



Atsinaujinančių išteklių šilumos gamyboje diversifikavimas

Šalia biokuro turėtų būti įrengti ir kiti aplinkos bei liekamąją energiją

panaudojantys sunkiau prognozuojami ir nestabilūs šilumos gamybos

šaltiniai.

- Menkas ekonominis efektyvumas dėl mažo paramos intensyvumo

- Negarantuojama reguliuojama investicijų grąžą?

- Ar jie reikalingi jeigu jau veikia bazinė kogeneracinė jėgainė?

- Su dabartiniu ES paramos intensyvumu (40-50 proc.) tik biokuro katilai

nedidina šilumos kainų.

- Jeigu norime pasiekti 100 % AEI CŠT sektoriuje arba reikia didinti

šilumos kainas, arba skirti didesnio intensyvumo paramą - 80 proc.



Investicijų saugumas

Šilumos tiekėjų ir vartotojų santykiai turi būti grindžiami

ilgalaikiais sutartiniais santykiais – abipusiu įsipareigojimu naudotis

padarytomis investicijomis iki jų atsipirkimo. Neturėtų būti švaistomos

viešosios lėšos, kai dubliuojami šilumos šaltiniai ar atsisakoma naudoti

ką tik sukurtą CŠT infrastruktūrą. Valstybė netgi remia vietinio šildymo
šaltinių diegimą, atsijungiant nuo CŠT sistemų?

Konfliktas tarp savivaldybių planavimo ir valstybinio 
reguliavimo  



Finansinės galimybės 

Dėl VERT taikomos kainodaros, kai ne laiku nustatomos šilumos kainos

ir dirbtinai nepripažįstamos realios ir neišvengiamos sąnaudos,

dauguma CŠT įmonių yra labai sunkioje finansinėje būklėje,

pelningumas daug mažesnis negu kitų energetikos sektoriaus įmonių,

todėl sunkiai gali ko-finansuoti būtinus projektus. Reikia iš esmės

peržiūrėti ir keisti šilumos kainodarą, atsisakant finansinio žlugdymo ir

įvedant skatinamąją kainodarą, kuri sudarytų prielaidas investavimui,

paslaugų kokybės gerinimui ir jų plėtrai.



Grynojo pelno ir 

turto santykis,

 %

Grynojo pelno ir sąnaudų 

santykis,

%

Grynojo pelno ir 

pajamų santykis, %

14% 23% 20%

11% 16% 17%

6% 14% 14%

4% 9% 8%

6% 8% 7%

2% 6% 7%

7% 7% 6%

2% 5% 6%

2% 5% 5%

3% 5% 4%

3% 4% 4%

2% 2% 2%

1% 2% 2%

1% 1% 1%

0.4% 0.4% 0.4%

-0.4% -0.4% -0.5%

-0.4% -1% -1%

-0.4% -1% -1%

-1% -1% -1%

-1% -1% -1%

-1% -2% -2%

-9% -4% -4%

-8% -9% -9%

-6% -9% -10%

-11% -9% -10%

-8% -11% -11%

-4% -10% -11%

-9% -11% -13%

-7% -12% -14%

-7% -15% -18%

-8% -20% -24%

-12% -23% -30%

2020 metų ŠT įmonių pelningumas pelningumas

CŠT įmonių finansiniai 
rezultatai



Investavimo iššūkiai 

• Investicijų saugumas ir grąža – reguliuojamas pelnas, bet ne sąnaudos

• Užstatas ir skolinimosi galimybės – mažėja RAB

• Neapibrėžtumai elektros ir kuro rinkose

• Nėra galimybių uždirbti pelno ir sukaupti rezervą

• Trūksta pajėgių rangovų

• Mažai motyvacijos personalui

• Šilumos tiekimo specialybės nepopuliarumas – maži atlyginimai, 
neigiama opinija ir t.t.    



PAPILDOMA INFORMACIJA



Talpos tūris
Galimas sukaupti 
energijos kiekis

24h išskiriama šiluminė 
galia

m3 MWh MW

500 26 1,1

1000 52 2,2

2000 105 4,4

3000 157 6,5

4000 209 8,7

5000 261 10,9

10000 523 21,8

ŠAT atiduodamas šiluminės energijos kiekis



Poreikio 
svyravimas

• ŠAT panaudojamos šildymo sezono metu, kai lauko oro temperatūra svyruoja temperatūros

intervale kuriame reikalingas galios poreikis tai viršija, tai neviršija maksimalią instaliuotų

biokuro šilumos gamybos įrenginių galią, dėl rytinio ir vakarinio karšto vandens pikų padengimo.



Trumpalaikės
ŠAT 

(rezervuaro) 
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NENAUDOJAMI 
MAZUTO REZERVUARAI

Įrengus biokurą naudojančius įrenginius sumažėjo

poreikis kuro atsargų kaupimui, todėl nebenaudojamus

mazuto rezervuarus galima rekonstruoti ir panaudoti

kaip akumuliacines talpas šilumos energijai kaupti.

Pavyzdys:

2000𝒎𝟑 ŠAT įrengimo kainų palyginimas:

Naujos ŠAT įrengimas: 400,000 €

Mazuto rezervuaro rekonstrukcija: 150,000 – 200,000 €



TRUMPALAIKĖS ŠAT 
NAUDOJIMO PRIVALUMAI

1. Vakarinio ir rytinio karšto vandens pikų padengimas.

2. Mažinamas papildomų katilų įjungimo/išjungimo 
skaičius.

3. Šilumos tiekimas katilo remonto metu.

4. Pigios perteklinės šilumos akumuliavimas. 

5. Tinklų avarinio papildymo vandens atsarga.

6. Gesinimo vandens atsarga (biokuro sandėliavimas).

7. Rezervinės, pikinės galios įrenginys – reguliuojama 
sąmauda.

8. Galimybė dalyvauti elektros rinkos balansavime.

9. Dujinio kuro atsisakymas pikiniams katilams  



TRUMPALAIKĖS ŠAT 
RODIKLIAI

1.) Tūris: 1000 𝑚3

2.) Investicija rekonstrukcijai: 80,000 𝑬𝒖𝒓

• Mazuto talpos rekonstrukcija: 80
𝑬𝒖𝒓

𝒎𝟑

• Naujos ŠAT kaina: 270 
𝑬𝒖𝒓

𝒎𝟑

3.) Šilumos akumuliacija kai ∆t=40°C: 47 𝑴𝑾𝒉

4.) Šilumos nuostoliai: 2 
%

𝒑𝒂𝒓𝒂𝒊

5.) Šilumos kiekis įvertinus nuostolius, 
jei laikymo periodas 7 dienos: 40𝑴𝑾𝒉

Suakumuliuotos 
šilumos vertė

Rekonstrukcijos atsipirkimo laikas
(metai)

Eur/MWh
10 

ciklų
20

ciklų
30

ciklų
40

ciklų
50 

ciklų

30 6,6 3,3 2,2 1,7 1,3

20 9,9 5 3,3 2,5 2

10 19,8 9,9 6,6 5 4

5 39,6 19,8 13,2 9,9 7,9

Suakumuliuotos 
šilumos vertė

Atsipirkimo laikas su 50% subsidija
(metai)

Eur/MWh
10 

ciklų
20

ciklų
30

ciklų
40

ciklų
50 

ciklų

30 3,3 1,7 1,1 0,8 0,7

20 5 2,5 1,7 1,2 1

10 9,9 5 3,3 2,5 2

5 19,8 9,9 6,6 5 4



SEZONINĖS ŠAT RODIKIIAI

1.) Tūris: 100,000 𝑚3

2.) Investicija: 5,000,000 𝑬𝒖𝒓

• Naujos ŠAT kaina: 32
𝑬𝒖𝒓

𝒎𝟑

3.) Šilumos akumuliacija kai ∆t=40°C: 9300 𝑴𝑾𝒉

4.) Šilumos nuostoliai: 10 - 20%

5.) Šilumos kiekis įvertinus nuostolius: 7900 𝑴𝑾𝒉

6.) Atiduodama galia per 1400 valandų: 5,6𝑴𝑾

Suakumuliuotos 
šilumos 

pardavimo vertė

Atsipirkimo laikas
su 50% subsidija

Eur/MWh 7900 MWh

30 10,5 m.

20 15,8 m.

10 31,6 m.

5 63,3 m.



„Atliekinės“ šilumos atgavimas iš nuotekų

• Šilumos potencialas
panašus į energijos kiekį
reikalingą karštam vandeniui
ruošti

• Veikia visus metus...



ŠILUMOS PERDAVIMAS

• Tuo tikslu taip pat bus skatinama modernizuoti ir plėsti centralizuoto energijos tiekimo 
vamzdynų sistemas, diegiant žemesnės temperatūros režimus ir sistemas, mažinančias 

13 proc. energijos CŠT vartojimą (šilumos nuostolius), bei technologijas (pvz.: 
cirkuliaciniai siurbliai, šilumos punktai, šilumokaičiai, nauji vamzdynai skirti 

žematemperatūriui režimui, matavimo prietaisai ir kiti tinklo priklausiniai reikalingi 
žemos temperatūros CŠT sistemų sukūrimui.



CŠT vamzdynų modernizavimo galimybės 

• Vamzdynų atnaujinimo derinimas su kvartalinė RENOVACIJA

• Nesant investicinės paramos – ilgaamžiškumo didinimas, kontrolės priemonės, 

• Hidraulinių bandymų mažinimas, keičiant juos profilaktinėmis diagnostikos 
priemonėmis

• Tinklų konfigūracijos optimizavimas, decentralizuojant kai kuriuos vartotojus, jeigu 
dėl to didėja energetinis ir ekonominis CŠT sistemos (veiklos) efektyvumas

• Naujų technologijų diegimas:

pratekėjimų stebėsena

plyšimų fiksavimas

požeminių trasų būklės kontrolė

vamzdžių kritinio mechaninio atsparumo fiksavimas 

• Naujų ir grįžtančių šilumos vartotojų prijungimas

• CŠT sistemų plėtra ir stambinimas    



Vamzdžių plyšimų ir nesandarumų monitoringas

Įprastinės stebėsenos ir paieškų technologijos: 

drėgmės indikaciniai laidai, 

termovizinės nuotraukos iš lėktuvų ir dronų 

akustiniai ir ultragarsiniai jutikliai

Žemiausiose vietose (paprastai kamerose) įrengiami drėgmės jutikliai ir 
temperatūros matavimo prietaisai, kurie periodiškai siunčia signalus apie 
drėgmės lygį, temperatūrą ir tai leidžia aptikti gruntinio arba tinklų vandens 
patekimą į trasas. 

Įranga gali būti maitinama specialaus elektros generatoriaus pagalba, kuris 
veikia šilumos sklindančios nuo vamzdžio paviršiaus dėka (dėl temperatūrų 
skirtumo)



Neinvaziniai trasų stebėsenos metodai

• Geo-radaro pagalba tiksliai nustatoma gelžbetoninio kanalo trūkio vieta,
vamzdyno trajektorija ir kitos gretimos komunikacijas, bekanalinių PVC vamzdžiui
jungčių nesandarumus ir ktl

• Nepraeinamuose kanaluose, pratempiami drėgmės jutimo laidai, kurie nuolat
seka ir nuotoliniu būdu informuoja apie atsiradusį vandens šaltinį. Šių laidų
pratempimui tarp dvejų kamerų, naudojama mechaniniu būdų prakišamas
sukamas, lankstus strypas, kurio pagalba pratempiami indikatoriniai laidai.

• Švedijos CŠT įmonės teigiamai atsiliepia apie šias technologijas, nes jos leidžia
nustatyti ankstyvus vamzdynų sistemų defektus.



monokanal georadar
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Here on the left you have the principle of a one-channel georadar.

Down on the right a multichannel.

A georadar consist of a Control Unit and a sensor called antenna

2
0

2
0

/ 0
6

 fe
b 

   
  A

d
va

n
ce

m
e

n
t 

in
 g

e
o

ra
d

a
r

d
e

te
ct

io
n

 a
n

d
 d

ia
g

n
o

st
ic

 –
A

d
a

pi
s

G
eo

ra
d

a
r 

T
ek

n
ik

 A
B



CŠT tinklų skaitmenizacija

• Efektyvių integruotų energetinių sistemų kūrimui ir valdymui bus 
investuojama į išmaniųjų šilumos tinklų valdymo sistemų 
diegimą, įskaitant naudojamos šilumos, karšto vandens bei vėsumos 

duomenų nuotolinio nuskaitymo sistemas, energijos 

apskaitos, vartojimo reguliavimo prietaisų ir sistemų 
diegimą energetikos objektuose bei pastatuose, siekiant 
efektyviai naudoti energiją ir lanksčiai derinti vartojimo, generavimo 
bei tiekimo režimus.



Šilumos tiekimo technologinės grandinės 
skaitmenizavimas

Efektyvinti šilumos tiekimo procesus ir suteikti šilumos vartotojams kuo

daugiau galimybių sekti ir reguliuoti šilumos, vėsumos bei karšto

vandens suvartojimą. Tam reikia pajėgaus investuotojo ir priėjimo į

šilumos punktus bei priėjimo prie karšto vandens skaitiklių ir šilumos

daliklių butuose. Šilumos punktuose įrengiami parametrų

pirminiai jutikliai būtini CŠT sistemos valdymui ir optimizavimui.

Ar yra tam prielaidos? Pagal Energijos efektyvumo direktyvą tą turi

atlikti energijos (šilumos) tiekėjas? O kaip yra dabar?



MAŽOJI RENOVACIJA ir NUOTOLINĖ APSKAITA



Mažoji – inžinerinė – etapinė daugiabučių 
RENOVACIJA 
• Parama iš Klimato kaitos programos – BETA 

• Daugiabučių namų atnaujinimo programa – BETA- nuo 2020 metų

• Nacionaliniai fondai....



Situacija dažname
Lietuvos daugiabutyje

O moka tai vienodai!

Gyventojus  labiau nei 
šilumos kainos nuvilia 
pastatų priežiūros kokybė 
ir „neteisybė“, -
problemos tik gilėja... 



Mažosios renovacijos paskatinimui

Mažosios renovacijos“ organizavimo ir finansavimo sąlygų suvienodinimas su daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programos sąlygomis:

Kompensacinių išmokų formą keisti į paramos formą

Sudaryti sąlygas pareiškėjams gauti lengvatinį kreditą su fiksuotomis palūkanomis;

Šilumos tiekėjas galėtų būti tiek pareiškėjas, tiek finansinės paramos gavėjas;

Parengti tipines sutartis tarp paraiškos teikėjo (šilumos tiekėjo) ir paramos gavėjo (administratorių, bendrijų).

100 proc. kompensuoti projektinės dokumentacijos parengimą (Paprastojo remonto aprašą, kt. dokumentus);

Reglamentuoti ir 100 proc. kompensuoti projekto administravimo išlaidas;

Apmokėti nepasiturintiems gyventojams tenkančias projekto įgyvendinimo išlaidas;

Kompensacijas už šildymą ir karštą vandenį gaunantys vartotojai neturi trukdyti (prieštarauti) vidaus sistemų 
modernizavimui, todėl neigiami jų balsai nedalyvauja sprendimų priėmime;

Į tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą įtraukti automatizuotų šilumos punktų, kurie automatiškai palaiko nustatytas 
karšto vandens ir šildymo temperatūras, atskirų susidėvėjusių dalių ar elementų keitimą (šilumokaičių, cirkuliacinių 
siurbliu ir t.t.) su sąlyga, kad projektas apims ir vidaus sistemų balansavimą, ir individualios šilumos apskaitos 
butuose įrengimą;

Išbraukti alternatyvius karšto vandens gamybos įrenginius, kaip žalingą priemonę visai centralizuoto aprūpinimo 
šiluma sistemai.



CENTRALIZUOTAS VĖSINIMAS

• CŠT infrastruktūros ir resursų efektyvesnis panaudojimas

• Papildomų nereguliuojamų pajamų generavimas

• Vartotojų išlaikymas savo „įtakos zonoje“ (pvz., prekybos centrai...)

• Naujų energijos vartotojų pritraukimas

• Vėsinimo paslaugos temperatūrinis lygis: 6-7oC,  11-13oC,  15-17oC... 



Absorbcinis 
šilumos 
siurblys 
varomas 70°C 
šilumnešiu

1000kW

700kW

1700kW



SAULĖS ELEKTRINĖS



Saulės elektrinių esminiai skaičiai

• 1kW nominalios galios saulės moduliu įrengimo kaina
svyruoja apie 800 €;

• Tipinė saulės modulių metinė gamyba svyruoja nuo 900 iki
1050 kWh/kWp priklausomai nuo modulio kokybės bei
saulės spinduliuotes;

• Modulių montavimui reikalingas plotas:
• Šlaitinis stogas

• 1kWp – 6 - 7 m2

• Plokščias stogas
• 1kWp – 10 - 11 m2

• LŠTA gali padėti pildant paraišką dėl paramos APVA ir
atlikti paramos pateikimo metu prašomą techninę
studiją. Kuri numatytų optimalų saulės elektrinės dydį ir
pagal turimą laisvą plotą atlikti racionaliausią modulių
išdėstymą nustatant prognozuojamą metinį elektros
generavimo kiekį.
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Greitas atsipirkimas

Didelė tiesioginio suvartojimo dalis

Pilnam metiniam poreikiui

Didžioji dalis elektros su ESO pasaugojimu



SAULĖS ŠILUMINĖS stotys 
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SAULĖS KOLEKTORIAI CŠT SISTEMOSE



•

•Didžiausias pasaulyje saulės kolektorių laukas

•Silkeborg, Danija – 156.700 m2

• . 

• Silkeborg, DK:
• Sistema : 110 MW, 156.700 m2 kolektorių plotas
• Temperaturos: 80 - 110°C
• Max debitas: 2.700 m3/h
• Metinė gamyba: 80.000 MWh ➔ 20% metiniame balanse



•

• PAVYZDYS - SALASPILS ŠILUMOS TINKLAI 

Bendras kolektorių plotas: 21.672 m2

Kolektorių skaičius: 1.720 

Akumuliacinės talpyklos tūris: 8.000 m3

Nominali galia: 15,2 MW 

Šilumos gamybos generavimas:

Šilumos poreikio padengimas saulės energija:

Tikėtinas tarnavimo laikas:

Bendras šilumos poreikis 2017m. :

Paduodama / grįžtama temp. vasaros metu:

• 12.000 MWh 

• 20 % 

• +25 years 

60.000 MWh 

65°C / 45°C 
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TINKAMAS ŠAT TŪRIS

Tinkamas ŠAT tūris kiekvienai sistemai skirtingas ir

priklauso nuo vienalaikiškumo tarp šilumos gamybos ir

šilumos poreikio

Saulės jėgainių pavyzdys:

• Siekiant padengti iki 5% metinės šilumos gamybos – ŠAT
nebūtina.

• Siekiant padengti nuo 5% iki 30% metinės šilumos
gamybos – reikalinga trumpalaikė ŠAT.

• Siekiant padengti virš 30% metinės šilumos gamybos –
reikalinga sezoninė ŠAT.

• Daugeliu atvejų ŠAT tūrio ir saulės kolektorių ploto
santykis svyruoja nuo 0,1 iki 0,5𝒎𝟑/𝒎𝟐



BKJ



Tiesioginis šilumos ir elektros tiekimas iš 
kogeneracinių jėgainių

• Elektromobilių įkrovimas 

• Biodegalų gamyba

• Vandenilio elektrolizė

• Pramoniniai procesai kurie 
remiasi šildymo, džiovinimu, 
lydimo ir pan. procesais 

• Atviri lauko baseinai...

Reikia pramonės ir energetikos 
integracijos



CŠT TECHNOLOGINIS EFEKTYVINIMAS VAKARŲ 
ŠALYSE

• Pigios šilumos paieška (saulė,  biokuras, durpės,  CHP, atliekų deginimas, NŠG...)

• CŠT sistemų integracija – stambinimas (techninis ir/ar juridinis)

• AEI plėtra ir pasinaudojimas parama jiems – efektyviau CŠT sistemose  

• Perėjimas prie (4G) žematemperatūrinio šildymo (50oC/20oC)- per didelės sistemos - privalumas 

• Plastikiniai vamzdynai vietoje plieninių - pigumas, patikimumas

• Kuriamos kompleksinės sistemos trigeneracija, sezoninė šilumos akumuliacija, šilumos, vėsumos, 
elektros tiekimas ir pirkimas...

• Mažiau kurą deginančių įrenginių daugiau šilumos akumuliatorių, atliekinės ir aplinkos šilumos ir t.t. 



Poreikiai investicijų planavimui

Keitimasis patirtimi 
(LŠTA duomenų bazė, 

seminarai...)

Ekspertiniai patarimai, 
apžvalgos, studijos

Tarptautinės praktikos 
analizė (tarptautiniai 

projektai, EHP 
informacinė sistema, 

tiesioginiai kontaktai...) 

Pilotinių projektų 
inicijavimas?

Įgyvendintų projektų 
rezultatų praktinis 

įvertinimas?

Duomenų bazės 
kaupimas LŠTA... 

Kiti pasiūlymai?



Dėl inovacijų šilumos ūkyje

• Skaičiuoklės 
• Suvestiniai duomenys 
• Skaidrės 
• Studijos 
• Literatūra
• Aktuali INFO iš užsienio projektų
• Bendradarbiavimas su įmonių 

specialistais
• Konkurencingumo prieš  alternatyvius 

šildymo būdus stiprinimas 

• Gal turite pasiūlymų?



Pasinaudojimo tarptautine patirtimi galimybės

• LŠTA dalyvavimas projekte CŠT SISTEMŲ MODERNIZAVIMAS (Upgrade 
DH)

• LŠTA dalyvavimas projekte  IŠMANIOJI INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA 
(BSAM)

• EUROHEAT and POWER informacinė duomenų bazė nariams

• VOKIETIJOS ŠTA platinama techninė literatūra ir dokumentacija

• DANIJOS EA INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SĄNAUDŲ DUOMENŲ BAZĖ 

• Įvairios skaičiuoklės, gamintojų duomenų bazės ir t.t. 



CŠT SISTEMŲ VYSTYMO PERSPEKTYVOS 

• Vamzdynų sistemas ir šilumos šaltinius, jų charakteristikas bei išdėstymą derinti prie 
vartotojų poreikių – šilumos tiekėjas turi rūpintis vartotojais, bet ne NŠG

• Sieikiant pigesnės šilumos, į CŠT sistemas reikia integruoti aplinkos energiją ir šilumos 
ilgalaikę akumuliaciją, tačiau brangios infrastruktūros planavimą ir investicijas žlugdo 
„laukinė konkurencija“ – šilumos gamybos neapibrėžtumai      

• Reikia kurti kompleksines centralizuoto šildymo-vėsinimo sistemas, tačiau pažangą 
stabdo neprognozuojama „konkurencija“

• Privalomas šilumos supirkimas (aukcionai) nevertina šilumos perdavimo sąnaudų, 
todėl pigesnė šiluma kartais didina bendruosius šilumos tiekimo kaštus

• Optimaliam CŠT sistemų planavimui ir valdymui būtinas vieningas operatorius, kuris 
suinteresuotas mažiausia galutine šilumos kaina ir tam tikslui optimaliai panaudoja 
visus prieinamus resursus (tame tarpe ir NŠG katilines)...  



ES šilumos tiekėjai siekdami papildomų pajamų
siekia parduoti KOMFORTĄ, o ne tik kWh...

• Pradeda teikti įvairias paslaugas pastatų vidaus sistemų įrengime ir priežiūroje:

• įrengia ir aptarnauja šilumos punktus

• kartais įrengia šilumos siurblius, akumuliacines talpyklas, papildomo KV 
pašildymo įrenginius, kad pažeminti tinklų vandens temperatūrą ir pan.

• įrengia individualaus vartojimo apskaitą (daliklius), nuskaito duomenis ir
tiekia šilumos paskirstymo paslaugas ir t.t.

• teikia trijų rūšių vėsinimo paslaugas: 6-7oC,  11-13oC,  15-17oC

• superka perteklinę šilumą iš šilumos (vėsumos) vartotojų

• aprūpina energija decentralizuotus vartotojus...  



„NESTANDARTINĖS“GALIMYBĖS LIETUVOS CŠT 
SEKTORIUJE

• Geriau panaudoti CŠT infrastruktūrą ir personalą:
• Eksploatuoti kuo didesnį objektų (pvz., katilinių) skaičių (CŠT ir NŠG)

• Racionaliai panaudoti įrangą šilumos gamybai, rezervavimui, akumuliacijai  

• Diegti naujus šilumos gamybos būdus (šilumos siurbliai, elektra, saulė...)

• Naujų paslaugų ir rinkos plėtra:
• Naujų vartotojų prijungimas

• Vėsumos ir elektros tiekimas, pirkimas

• Verslo plėtra, šalia CŠT sistemų: 

džiovinimas, biotechnologijos, šiltnamiai... 

• CŠT sistemų ir bendrovių stambinimas


