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SĖKMĖS ISTORIJA – BIOKURU PAREMTA CŠT TRANSFORMACIJA. KAS TOLIAU?
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CŠT SISTEMOS – VIENA IŠ LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS STIPRYBIŲ
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•

CŠT sistemomis patiekiama ~57 proc. Lietuvoje suvartojamos šilumos
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LIETUVOS CŠT SISTEMOSE NEIŠNAUDOJAMAS POTENCIALAS
•

Didžiuosiuose miestuose pagreičio neįgaunanti pastatų renovacija (85 proc. pastatų pastatyti iki 1992 m.)

•

Vamzdynų modernizavimas ir žematemperatūriai tinklai (pakeliui pas vartotoją prarandama 1,2 TWh arba
15 proc. pagamintos šilumos)

•

Šilumos punktų modernizavimas (galimybės 10-20 proc. sumažinti energijos švaistymus)

•

SM3 biokuro nepanaudojimas (1,1 mln.m3 biokuro paliekama supūti miške, t.y. ~30 proc. metinio poreikio)

•

Ilgalaikis (10 metų) planavimas savivaldos lygmeniu (nėra naudojami ~4600 MW, t.y. ~60 proc., instaliuotų
šilumos gamybos pajėgumų)

•

Šilumos gamybos būdų įvairinimas (atliekinės šilumos, saulės energijos, geoterminės šilumos panaudojimas,
CŠT elektrifikacija)

•

Šilumos gamintojų paslaugų plėtra (šilumos įmonės turi tapti savivaldybių žaliosios transformacijos varikliu)

•

Šilumos akumuliacijos technologijų panaudojimas

•

Centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sinergija
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APIBENDRINANT

▪

Vyriausybės prioritetai šilumos ūkyje yra mažinti šilumos suvartojimą, didinti
AEI dalį šilumos gamyboje, mažinti ŠESD.

▪

Per didėlė priklausomybė nuo vieno energijos ištekliaus energetikoje NIEKADA
nepasiteisina, tai nėra tvarus ir ilgalaikis sprendimas – būtina įvairinti šilumos
gamyboje naudojamus AEI ir technologijas.

▪

Tam, kad CŠT išliktų konkurencingu iki 2040 m. ir vėliau – būtina didinti sistemų
efektyvumą, modernizuoti tinklus, mažinti šilumos netektis, įvairinti šilumos
gamybos būdus (pasitelkti atliekinę šilumą, saulės energiją, geotermiją, šilumos
siurblius), investuoti į šilumos saugyklas, žematemperatūrius tinklus, pritaikyti
biokuro katilus deginti miško kirtimo atliekas (SM3 tipo biokurą).

▪

Šilumos gamintojai turi plėsti savo veiklą ir tapti savivaldybių žaliosios
transformacijos varikliu.
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Renovacija
Skaitmenizacija
ir CŠT
elektrifikacija

Šilumos punktų
priežiūros
efektyvinimas

Centralizuoto
šilumos tiekimo
transformacija
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Šilumos
netekčių tinkle
mažinimas

SM3 biokuras
ir kogeneracija
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Šilumos gamybai
naudojamų AEI
įvairinimas
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ILGALAIKIS CŠT SISTEMŲ PLĖTROS PLANAVIMAS
Problemos: nėra ilgalaikio (10 m.) planavimo; nepalanki investicinė aplinka ir šilumos supirkimo aukcionų tvarka – investicijos bet
kada gali virsti nuostolingomis ir nebeturinčios paklausos rinkoje (“stranded asset”) kitam gamintojui pasistačius pigesnį šilumos
gamybos įrenginį; nenaudojami apie 60 proc. instaliuotų šilumos gamybos pajėgumų.
Svarstomi Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai:
▪

Pereiti prie planavimo 10 metų laikotarpiui savivaldos lygmeniu (elektros ir dujų tinklų operatorių pavyzdžiu).

▪

Turėti keleto lygių planavimo dokumentus:
1)

šilumos tiekimo įmonių 10 metų plėtros planas atnaujinamas kas 3 metus;

2)

savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane įtvirtinami sprendiniai (CŠT plėtros zonos, nauji gamybos įrenginiai).

▪

Nacionaliniai dokumentai nustato gaires ir tikslus, savivaldybės pasirenka ekonomiškai naudingiausius būdus tikslams pasiekti.

▪

Naujų šilumos gamybos pajėgumų vystymas:

▪

1.

Investuotojo rizika, be savivaldybės skelbiamo konkurso (taip kaip yra dabar).

2.

Savivaldybės nustačiusios naujų šilumos gamybos pajėgumų poreikį skelbia konkursus naujiems pajėgumams sukurti.
NŠG ir šilumos tiekėjai konkuruoja vienodomis sąlygomis. Laimėtojo kaštai įtraukiami į šilumos kainas.

Specialieji planai ir CŠT sistemų plėtros planai derinami su rinkos dalyviais, visuomene.
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ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ PLĖTROS PLANAI

Šilumos tiekimo įmonių 10 metų plėtros plano apimtis:

▪

CŠT sistemos plėtros ir modernizavimo planas, CŠT plėtros
perspektyvinės zonos

▪

Kaštų-naudos analize grįstos investicijos, finansavimo šaltiniai

▪

Šilumos gamybos poreikiai, energijos išteklių poreikiai

▪

Naujų šilumos gamybos įrenginių poreikiai (MW, metai, lokacija)

▪

Efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo mažinimo planas

▪

Atliekinės šilumos panaudojimo potencialo vertinimas

▪

Energetinio skurdo mažinimo priemonės

▪

Paslaugų plėtros planas (pvz. vėsumos tiekimas, elektros
energetikos sistemos lankstumo paslaugos, AEI diegimas
daugiabučiuose neprijungtuose prie CŠT ir kt.)
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EM SIŪLOMOS NEKSP VP AEI PRIEMONĖS CŠT SEKTORIUJE

PRIEMONĖ

PRIEMONĖS TIPAS

PLANUOJAMOS APIMTYS IR REZULTATAI

AEI17. Modernizuoti ir (ar) keisti nusidėvėjusius
biokuro katilus kitomis AEI naudojančiomis
technologijomis

Investicinė
(subsidijos,
paskolinės
priemonės ir kt.)

Skatinamojo reguliavimo tobulinimas, įgalinantis
šilumos tiekimo įmones kaupti modernizacijai
reikalingas lėšas.
Pakeistų įrenginių vardinė (nominali) šiluminė galia –
600 MW.

AIE19. Skatinti AEI panaudojimą CŠT šilumos
energijai gaminti įvertinant saulės energiją
naudojančių technologijų, šilumos siurblių ir
šilumos saugyklų panaudojimo galimybes CŠT
sistemose

Investicinė
(subsidijos,
paskolinės
priemonės ir kt.)

LIETUVOS RESPUBLIKOS
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Naujai įrengtų įrenginių vardinė (nominali) šiluminė
galia – 200 MW.
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RINKOS DALYVIŲ SIŪLYMOS PRIEMONIŲ CŠT SEKTORIUJE (1)
Priemonė

Siūlymas ir argumentai

Anglies išmetimų į orą mažinimo ir
gaudymo įrenginių naudojimas ir
transportavimas

Pagrindinės CO2 emisijos energetikos, šilumos ar pramonės sektoriuje gali būti sumažintos naudojant CO2 gaudymo
įrenginius ir sprendinius (CCS - carbon capture and storage). Proceso metu sugautas CO2 yra suspaudžiamas talpyklose ir
transportuojamas į laidojimo vietas. Šis sprendimas yra aktualus, kol yra sprendimų kur sugautą CO2 talpinti ir laidoti, bei
tai yra finansiškai tvaru.

Vilkaviškio geoterminės jėgainės
statybos projektas

Lietuvos geotermijos asociacijos duomenimis Vilkaviškio apylinkių geologinė sandara yra turtinga geoterminių išteklių.
Asociacija daugiau nei prieš 20 metų buvo teikusi techninį-ekonominį pagrindimą Vilkaviškio geoterminės jėgainės
projektui.

Kėdainių RK (rajoninės katilinės)
pritaikymas naudoti biokurą

Iki šiol beveik visa Kėdainių m. reikiama šilumos energija buvo tiekiama iš AB "Lifosa" naudojant jos gamybos proceso
metu susidarančią atliekinę šilumą. Dėl su karu Ukrainoje įvestų sankcijų AB "Lifosa" artimoje ateityje visiškai netieks
šilumos. Tokiu atveju šiluma bus gaminama Kėdainių RK ir tiekiama Kėdainių m. šilumos vartotojams. Kėdainių RK yra
galimybė gaminti šilumą naudojant iškastinį kurą - gamtines dujas ir dyzeliną. Naudojant iškastinį kurą šilumos gamybai
bus ženkliai padidintas išmetamų teršalų kiekis, jo kaina didins šilumos gamybos sąnaudas. Planuojama įrengti 20 MW
galios šilumos gamybos įrenginius, naudojančius SM3 biokurą ir absorbcinį šilumos siurblį gilesniam dūmų šilumos
panaudojimui, arba ORC įrenginį el. energijos gamybai saviems poreikiams.

Šilumos tinklo pralaidumo į Vilniaus
miesto šiaurinę dalį padidinimas ir
naujo šilumos šaltinio RK-8 teritorijoje
įrengimas

Studijoje bus nagrinėjamos dvi alternatyvos, tai šilumos tinklo pralaidumo į miesto šiaurinę dalį padidinimas ir naujo
šilumos šaltinio RK-8 teritorijoje įrengimas. Būtų rengiamas investicinis projektas ir priklausomai nuo elektrinės galios (jei
jėgainės galia būtų 50 ar daugiau MW) galėtų būti kreipiamasi į Energetikos ministeriją derinti projektą.

Dujų atsisakymas šilumos gamyboje

Vilniaus miesto šilumos ūkį reikšmingiausiai turėtų transformuoti du projektai - Vilniaus kogeneracinės jėgainės (VKJ)
pilnos užbaigtuvės ir du nauji Vilniaus šilumos tinklams (VŠT) priklausantys įrenginiai RK-8 ir VE-2 katilinėse (minėtų
katilinių konversijos projektai).
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RINKOS DALYVIŲ SIŪLYMOS PRIEMONIŲ CŠT SEKTORIUJE (2)
Priemonė

Siūlymas ir argumentai

Ugdymo ir švietimo įstaigose (132 darželiai, kurie prijunti prie miesto centrinės šildymo sistemos) patalpose suprojektuoti
tokias mikroklimato bei oro kokybės parametrus palaikančias ir reguliuojančios vėdinimo sistemas, kad normaliai
Vėdinimo sistemų įrengimas ugdymo ir
eksploatuojant patalpas normaliomis lauko sąlygomis visose to pastato patalpų veiklos zonose, arba tik numatytose
švietimo įstaigose
vietose, optimaliai naudojant energiją (naudojant regeneracinius šilumokaičius) būtų galima palaikyti norminius
mikroklimato bei oro kokybės parametrus ir efektyviau naudoti energiją.
Danijos mokestinis pavyzdys - kuo daugiau energijos suvartoja vartotojas, tuo didesni mokesčiai šildymui. Įvedama
pakopinė papildomo apmokestinimo arba papildomų mokestinių lengvatų sistema. Jei papildomas apmokestinimas Skatinti taupyti šilumos energiją per
tuomet kuo daugiau energijos suvartoja vienam kvadratiniam metrui šildyti vartotojas, tuo didesnis mokestis. Atvirkštinis
mokestines priemones
variantas - mokestinė lengvata - kuo mažiau vartotojas suvartoja energijos vienam kv/m šildyti, tuo didesnė mokestinė
lengvata.
Tarp vienų iš labiausiai orą miestuose teršiančių sričių yra individualių namų ūkiai, šilumos gamybai naudojantys malkas,
Parama, skatinanti individualių namų
anglis ar kitą kurą, deginant senuose, neefektyviuose katiluose ar krosnyse. SPAV ataskaitoje remiamasi Aplinkos
gyventojus atsisakyti šilumos gamybai
apsaugos agentūros tyrimų rezultatais, parodančiais, jog vienas iš faktorių, lemiančių teršalų (kietųjų dalelių (KD), anglies
naudojamų malkų, anglių krosnių ar
monoksido (CO), ir kitų, priklausomai nuo deginamo kuro) koncentracijos didėjimą Lietuvos miestuose yra didėjantys
katilų, jų gyvenamuosius namus
išmetimai iš individualių namų, gaminant šilumos energiją šaltuoju metų laiku, tam panaudojant malkas, anglis ar kitą
prisijungiant prie centralizuotų šilumos
taršų kurą.
tiekimo tinklų arba vietoje taršaus katilo
Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, manytina, kad parama, kuri skatintų individualių namų gyventojus atsisakyti taršaus
įrengiant AEI naudojančią šilumos
šilumos gamybos būdo, vietoje to: (1) namo šildymo sistemą prisijungiant prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų, iš
gamybos įrangą tuose individualiuose
kurių šildymo reikmėms ir karšto vandens ruošimui reikiama energija būtų tiekiama iš centralizuoto šilumos tiekimo
namuose, kuriuose centralizuoto šilumos
katilinių; arba (2) įsirengiant AEI (išskyrus biokurą) naudojančią šilumos gamybos įrangą tuose individualiuose namuose,
tiekimo įvedimas yra ekonomiškai
kuriuose centralizuoto šilumos tiekimo įvedimas yra ekonomiškai nepagrįstas, leistų ženkliai sumažinti oro taršą šalyje.
nepagrįstas.
SM3 ar kitą iš miško kirtimo atliekų
pagamintą prastos kokybės biokurą
deginančiųLIETUVOS
katilų statyba,
mažinant
RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS
MINISTERIJA
iškastinio kuro
sunaudojimą
šilumos
gamyboje

Priemonę įgyvendina šilumos tiekėjai eksploatuojantys biokurą ir/arba gamtines dujas naudojančias šilumos gamybos
sistemas.
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RINKOS DALYVIŲ SIŪLYMOS PRIEMONIŲ CŠT SEKTORIUJE (3)
Priemonė

Siūlymas ir argumentai

Geoterminės energijos panaudojimas
Klaipėdos m. centralizuoto šilumos tiekimo
sistemos aprūpinimo šilumos energija
reikmėms
Biogranules naudojančių degiklių įrengimas
iškastinį kurą naudojančiuose katiluose arba
šių katilų pakeitimas biologinį kurą
naudojančiais efektyviais automatizuotais
katilais
Biodulkių ruošimo iš sauso biologinio kuro
įrangos ir degiklių įrengimas dujiniuose
pikiniuose katiluose
Liekamosios šilumos panaudojimas CŠT
sistemose

Projektas įgyvendinamas buvusioje UAB "Geoterma" teritorijoje, išnaudojant AB "Klaipėdos energija" Lypkių RK
esančią infrastruktūrą.

Geoterminės, šiluminės ir elektros energijos
sinergija

Geoterminis šildymas LEZ įmonėse
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS MINISTERIJA

Dujinėse ir skysto kuro katilinėse vietoje dabar naudojamo iškastinio kuro įrangos sumontuojami biogranulių
degikliai arba katilo kompleksas su būtinais papildomais įrenginiais (kuro saugykla, transporteriai, dūmų valymo
įrenginiai ir t.t.).

Didelės galios pikiniuose katiluose, kurie dirba trumpą laiką, tačiau naudoja iškastinį kurą (dujas arba skystą kurą),
vietoje iškastinio kuro. Vietoje dujinių degiklių sumontuojami biodulkių degikliai, kurių pagalba šiluma gaminama iš
biodulkių šalčiausiu laikotarpiu.
Į aplinką išmetamos šiluminės energijos atgavimo ir pritaikymo CŠT vartotojų poreikiams įrenginiai. Šiluma gali būti
sugrąžinama iš vandenvalos išlakų, iš skaitmeninės informacijos duomenų centrų, iš pramonės įmonių ir t.t
Pavyzdinis projektas gali būti parengiamas buvusioje UAB "Geoterma" teritorijoje. Šiai teritorijai valstybė gali
suteikti subsidiją esamų gręžinių sutvarkymui, o veiklą vykdanti energetikos įmonė turi atitinkamai užtikrinti, kad
teritorijoje būtų įrengiami vietiniai atsinaujinantys elektros energijos ir šilumos gamybos šaltiniai. Tokiu principu
sukuriama žiedinė schema, kur vietoje išgaunama ir panaudojama elektros energija siurblinėms, šilumos energijos
gamybai, karšto vandens ruošimui, o nesant poreikio, AEI šaltiniai tiekia elektros energiją bendram Lietuvos
poreikiui tenkinti.

Panaudojant jau esamą infrastuktūrą suteikti visoms pramonės įmonėms reikiamo šildymo kiekį tiesiogiai iš
natūraliai žemės gelmių susidariusio karšto vandens.
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EnMin planuojamos 2021-2027 m. ES PARAMOS LĖŠOS CŠT SEKTORIUI
Investicijų programos 2.2 uždavinio „Skatinti naudoti atsinaujinančiąją energiją“ 3-iai veiklai „Didinti AEI
panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai CŠT sektoriuje“ planuojama skirti 75 mln. eurų finansinę paramą.
Biomasės panaudojimo skatinimui, prioritetą teikiant biokurą deginančių kogeneracinių jėgainių bei didelio efektyvumo biokuro
katilų su šilumos siurbliais ar talpyklom diegimui, pritaikytų deginti miško kirtimo liekanas (SM3 kokybės biokurą).

18,75 MEUR

Investuojama į saulės elektrines, į saulės kolektorius, į energijos saugojimo sprendimus (šilumos talpyklas) CŠT tinkle

18,75 MEUR

Investuojama į šilumos siurblius (atliekinės ir geotermimės energijos panaudojimą)

Investicijų programos 2.1 uždavinio „Skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones ir
mažinti šiltnamio dujų išmetimus“ 3-iai veiklai „Didinti centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo
sistemų energijos vartojimo efektyvumą bei plėsti sistemas“ planuojama skirti 27 mln. eurų finansinę paramą
13,5 MEUR

CŠT tinklų perėjimui prie IV kartos šilumos tiekimo sistemos, kuriant integruotas centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo
sistemas, efektyviai panaudojant liekamąją ir aplinkos energiją;
CŠT tinklų modernizavimui ir plėtrai, diegiant žemesnės temperatūros rėžimus bei technologijas.

13,5 MEUR
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS MINISTERIJA

CŠT tinklų valdymo ir monitoringo sistemų diegimui, šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų modernizavimui.
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Dėkojame už dėmesį.
Klausimai?
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS MINISTERIJA
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