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Planai šilumos ūkiui ir realybė 



Augant biokuro vartojimui - šilumos ūkio 
sektorius tampa vis žalesnis   

Jeigu bus įgyvendinti visi šiuo metu planuojami projektai 2020 metų pabaigoje biokuro katilų 
suminė šiluminė galia pasieks beveik 2500 MW ir tai viršys bazinį šilumos apkrovimą (1900 MW) 

žiemos metu 

Maksimalus tinklų galios poreikis žiemą 3500 MW 

Vidutinis tinklų galios poreikis žiemą 1900 MW 

Vidutinis tinklų 

galios poreikis 

vasarą 400 MW 



Biokuro ir gamtinių dujų vartojimo prognozės 
šilumos gamybai CŠT sektoriuje 

Situacija 

šiandien 



Kaune - milžiniško perinvestavimo grėsmė  

VEIKIANTYS šilumos gamybos šaltiniai STATOMI IR BŪTINAS (atliekos)  

PLANUOJAMI 

M
W

 

Optimali riba  

280 MW 

735 

Maksimalus 

tinklo galios 

poreikis žiemą 

510 MW 

Vidutinis tinklo 

galios poreikis 

vasarą 50 MW 



Darbo valandų 
skaičius per 
metus 

Atsipirkimo 
laikotarpis 

74 MW 
(kom. atliekų jėgainė) 

8000 ~7 metai 

+72 MW 
(Veikiantys KE biokuro VŠK) 

4000 ~14 metų 

+136 MW 
(Veikiantys NŠG biokuro 

VŠK 136 MW) 

2500 ~25 metus 

+453 MW 
(Vykdomi ir planuojami 

projektai 453 MW) 

750 ~93 metai 

Kauno CŠT sistema: ar numatyti planai 
atsipirks? 

Biokuro VŠK projektai neatsiperkantys jei nėra užtikrinama  

bent 3500 darbo valandų skaičius per metus 

Kom. Atliekos (74 MW) 

Veikiantys KE biokuro VŠK (72 MW)  

 

Veikiantys NŠG  

biokuro VŠK (136 MW) 

• Vykdomi NŠG projektai 50 MW 
• Planuojami NŠG projektai 343 
MW 
• Planuojamas LRV projektas 
(biokuro dalis) 60 MW 
Viso 453 MW 

? 

Beprasmės 
investicijos 

Biokuro VŠK atsiperkamumo rodikliai 

 

Darbo valandos 



Veikiantys NŠG biokuro VŠK  
136 MW 

Veikiantys AB “Kauno energija” 
biokuro VŠK 

72 MW 

280 MW 

Optimali riba 

Planai Kauno miesto šilumos rinkoje ir reali 
padėtis 

 282 MW 

Planuojama atliekų deginimo 
jėgainė  

(būtinas projektas)  
74 MW ! 

Į stiklinę telpa 

tiek, kiek telpa 



Planai Vilniaus miesto šilumos ūkiui 

Veikiantys UAB “Vilniaus energija” 

biokuro įrenginiai 60 MW 
 

520 MW 

Optimali riba 

Jau pasiekta 

biogalia 132 MW 

Vykdomi NŠG projektai (iki 2016 m.)  

69 MW 

Veikiantys NŠG biokatilai 

72 MW 

Planuojama atliekų deginimo jėgainė  

(būtinas projektas) 74 MW 

Planuojami NŠG projektai (iki 2017 m.)  

95 MW 

 

150 MW iš biokuro – KAIP?  

Šilumos kaina vartotojams per metus 
sumažėjo beveik 15 proc.!!! 

Stiklinę užpildykime 
pasinaudoję „Kauno 
energijos“ pavyzdžiu 

AB “Kauno energija” investicijos į VŠK sumažino 
palyginamųjų šilumos kainų lygį ir privertė NŠG 
dalyvauti aukcionuose su žymiai mažesne kaina 

AB “Kauno energija” pasinaudojo ES struktūrine 
parama ir LR Vyriausybės paskolų garantija 



Elektra iš atliekų - nerentabilu 
 

Šiluma iš atliekų kainas mažina 

Elektra iš atliekų kainas didina 

Investicija 422 mln. Lt. 
bazinė šilumos kaina  

11,63 ct/kWh  
(aukciono kainos vidurkis ateityje 

9-10 ct/kWh) 

fiksuota el.energijos 
pardavimo kaina  

30 ct/kWh  
(rinkos kaina 15-16 ct/kWh) 

Šilumos gamybos veiklos pelnas 
9,25 mln. Lt/metus 

 

(20MWe/50+15MWš) 

 

Atliekų kogeneracinė 

jėgainė Klaipėdoje 

Atliekų vartų mokestis 

76 Lt/toną 
(Kaune 59,41; Vilniuje 69,60 

Lt/toną) 

Elektros gamybos veiklos 
nuostolis 4,99 mln Lt/metus 

Bendra turto grąža 1,1 proc (~90 
metų) 

Šaltinis: VKEKK bazinės šilumos kainos nustatymas Fortum Klaipėda 
(2014-12-09 pažyma) 



2013 m. vs. 2015 m. – drastiškai pasikeitusi situacija  

Duomenys* pagal 

2013 metus 

Duomenys pagal 

2015 metus 

Elektros rinkos kaina, Lt/MWh 152 125 

Elektros linija Švedija-Lietuva NĖRA YRA 

Gamtinių dujų kaina, Lt/1000 m3 1500 750  

Kuro dedamoji (g.dujos) šilumos kainoje, Lt/MWh 180 90 

Palyginamosios ŠT kainos, Lt/MWh 150 85 

Elektrinių atsipirkimo laikotarpis, metais 16 metų 50+ metų 

 2015 m. pabaigoje įgyvendinus NordBalt projektą tikėtina, kad 

elektros rinkos kaina Lietuvoje kris  apie 30-35 proc. 

 Stabiliai mažėjanti gamtinių dujų kaina ženkliai mažina šilumos 

gamybos naudojant dujas savikainą ir tuo pačiu šilumos kainą 

aukcionuose. 

 Dėl nuostolingos elektros gamybos veiklos investicija į atliekų ir 

biokuro kogenerciją nerentabili. 

Pasikeitus situacijai elektra iš atliekų nerentabilu  Vilniuje ir Kaune 

 

* Pagal Finansų ministerijos galimybių studiją “Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuotos šilumos tiekimo ūkio modernizavimo, įrengiant vietinius ir 

atsinaujinančius energijos išteklius, naudojančia kogeneracines elektrines, projektų pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu” 



Galima sutaupyti beveik 1 mlrd. Lt 
 

 Vystant atliekų ir biokuro katilinių projektus (be elektros) 

sutaupoma 833 mln Lt investicijų; 

 

 Sutaupytos investicijos gali būti nukreipiamos į ES 

vartojimo efektyvumo didinimo direktyvos 2012/27/ES 

įgyvendinimą, didesnę AEI plėtrą ir t.t. 

Rodikliai Atliekų ir 
biokuro 

kogeneracija 

Atliekų VŠK 
 

Biokuro VŠK 
 

Viso atliekų ir 
biokuro VŠK 

 

Šiluminė galia Kaunas, MW  74 74 60 134 

Šiluminė galia Vilnius, MW  224 74 150 224 

Investicijos Kaunas, mln Lt 687 383 60 443 

Investicijos Vilnius, mln Lt 1122 383 150 533 

Viso investicijos, mln Lt 1809 766 210 976 

Investicijų sutaupymai, mln Lt 833 mln.Lt 



 Vidaus šildymo sistemos subalansavimas; 

 Karšto vandens sistemos subalansavimas; 

 Termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų įrengimas 

 Individualios šilumos apskaitos kiekvienam butui 

įrengimas (šilumos kiekio dalikliai); 

 Išmanioji (Smart metering) vienalaikio rodmenų 

nuskaitymo  iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių 

butuose apskaita (pagal 2012/27/ES Efektyvumo direktyvos 

reikalavimus). 

UŽ 833 mln. Lt išsprendžiamos 
problemos daugiabučiuose 
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https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.ista.com/corporate/solutions/technology/&ei=0tfAVPzQLMeLOZr6gOAN&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNHeVUaYMT0EQF-aJE2Yz43ODHLYDQ&ust=1422010690016898


• Didesnė dalis Lietuvos gyventojų bute šildymą 

reguliuojasi patys; 

• Suvartojamos šilumos kiekis bute gali sumažėti iki 30 %, o 

mokėjimas tipiniam 3 k. butui sumažėtų ~100 Lt/mėn.; 

• Karšto vandens skaidri apskaita (gyventojai nemoka už 

kaimynų nedeklaruotą vandenį); 

• Sumažėja socialinės problemos; 

• Pasiekiami 2012/27/ES Efektyvumo direktyvos tikslai; 

 

UŽ 833 mln. Lt išsprendžiamos 
problemos daugiabučiuose 
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AČIŪ už dėmesį 

Daugiau informacijos www.lsta.lt  

http://www.lsta.lt/

