
Energetikos strategijų ruošimo 
metodika
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Įvadas

Įvadas Energijos tiekimo sistemos ir ŽCŠT

Energijos tiekimo sistemos BJR

Energetikos strategijos ir pilotiniai 
projektai

Energetikos strategijų ruošimo metodika

Energetikos strategijų plėtros metodika

Pilotinė energetikos strategija – pavyzdžiai

Pilotinės testavimo priemonės

ŠESD  emisijų skaičiavimas

GCV (LCA) skaičiavimas

Įvadas Klimato apsaugos politika ir js tikslai

Finansiniai aspektai

ŽCŠT projektų gyvavimo ciklo kąštai

Ekonominis efektyvumas ir finansavimo 
spragos

Sutarčių sudarymo ir mokėjimo modeliai

Verslo modeliai ir inovatyvios finansavimo 
struktūros

Techniniai aspektai

Vamzdynų sistemos

Bendra šilumos ir elektros gamyba
(kogeneracija)

Didelės galios saulės šiluminės jėgainės

Atliekinė ir perteklinį šiluma

Didelės galios šilumos siurbliai

Elektra-į-šilumą ir Elektra-į-X

Šiluminės, saulės ledo ir PCM saugyklos

Šilumos siurblių sistemos

ŽT ir grindinis šildymas

Buitinio vandens gamyba

Vėdinimo sistemos

Gera praktika

Gera praktika I

Gera praktika II
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ES Energetikos sistemos integravimo strategija

Pav. 1. ES Energetikos sistemos integracijos 
strategija. Šaltinis: Faktografija: ES energetikos 
sistemos integravimo strategija 2020 liepos 8 d. 
Galima rasti internete: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/det
ail/en/fs_ 20_1295 [1]

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1295


Temperatūros pažeminimas šilumos
tinkle yra kompleksinis procesas, kuris
apima šilumos gamybą, paskirstymą ir
šilumos vartotoją

Reikalingas ilgalaikis planavimas
siekiant pritaikyti visus sistemos
elementus žemesnėms šilumnešio
temperatūroms

Pastato modernizavimas ir
infrastruktūros pertvarkymas yra
prasmingai įtraukiamas į procesą

4

Poreikis

2 pav.: 4os kartos centralizuoto šilumos tiekimo koncepcija



Savivaldybė

Artimas bendradarbiavimas su kitais veiklos 
dalyviais:

• CŠT tinklo operatorium

• Šilumos tiekėjais

• Energetikos agentūromis

• Pastatų savininkais

• Kitais

5

Pagrindinės tikslinės grupės

3 pav.: Pagrindinės tisklinės grupės ŽTCŠT įgyvendinimui
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Pagrindiniai žingsniai strategijos ruošimui

1. Išankstinių 
sąlygų analizė

2. Ilgalaikio 
transformacijos 

kelio plėtra

3. Transformacijos 
teritorijų 

nustatymas

4. Techninių 
alternatyvų plėtra

5. Scenarijų 
įvertinimas

6. Priemonių 
įgyvendinimas

7. Stebėsena ir 
rekomendacijos

4 pav: Pagrinidiniai žingsniai strategijos plėtrai



Išankstinių sąlygų analizė
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• Strategijos

• Veiksmų planai

• Investicijų planai
Esami planavimo dokumentai

• Energijos gamybos įrenginių vieta ir veikimas

• Šilumos skirstomieji tinklai ir kvartaliniai perdavimo 
punktai

•Susijusių tinklų analizė

Išankstinės techninės sąlygos

• Regioninė gyvenviečių struktūra ir šilumos poreikio tankis

• Potencialių gyvenamųjų vietovių statybos ir (arba) 
atstatymo vietos

Miesto prielaidos



Išankstinės techninės sąlygos
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Waste heat in enterprises, MWh 

Heat produced in boiler houses, MWh 

Šilumos gamybos jėgainės ir stambiausios pramonės 
įmonės

Šilumos tiekimo tinklai

6 pav.: CŠT tinklo Rygoje vieta Šaltinis: Ltd. “Rigas siltums” 
https://www.rs.lv/sites/default/files/page_file/rs_gada_parskats_2016_0.pdf [3]

5 pav.: Atliekinės šilumos žemėlapis Rygoje Šaltinis: RTU IEESE, Projekto “Šilumos tiekimo ir 
vėsinimo sistemų Latvijoje plėtra” ataskaita. Prieinama internetu: https://videszinatne.rtu.lv/wp-
content/uploads/2021/02/DHCS_lv_1_nodevums_g_c.pdf [2]

https://www.rs.lv/sites/default/files/page_file/rs_gada_parskats_2016_0.pdf
https://videszinatne.rtu.lv/wp-content/uploads/2021/02/DHCS_lv_1_nodevums_g_c.pdf


Pagrindiniai dalyviai, darantys didelę įtaką vietinės 
transformacijos krypčiai ir tempams dėl savo sprendimų 
priėmimo galios : 

• Energijos tiekėjai,

• Būstų bendrovės,

• Privatūs savininkai, investuotojai kt…

• Viešoji valdžia ir viešųjų paslaugų įmonės (vandenvalos 
įmonės, atliekų tvarkymo įmonės).

Dalyvių analizė
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7 pav. Konkrečios dalyvių analizės pavyzdys



CŠT įmonių institucinė sistema gali skirtis kiekvienoje valstybėje:

• Privačių akcininkų nuosavybės Sistema,

• Savivaldybių nuosavybės Sistema,

• Kitų valdžios institucijų nuosavybės CŠT Sistema,

• Operatorius gali būti pelno nesiekianti organizacija.

Organizacija turi įvairius interesus CŠT sistemos ateities plėtroje. 

Institucinė ir organizacinė sistema

10



Dvi pagrindinės šilumos gamybos kryptys: 

• Vietinis šilumos tiekimas iš individualių 
šilumos gamybos įrenginių (vadinamas
“Tūkstančio gėlių” scenarijumi) 

• Šiluma tiekiama iš CŠT

Pagrindinis aspektas – šilumos tankis 
konkrečioje teritorijoje.

Transformacijos kelio strategijos analizė
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8. pav. Strateginis transformacijos kelias



Transformacijos kelio strategijos analizė
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Pastato šilumos 
poreikis

Pageidautina 
šilumos tinklo 
temperatūra

Prieinamas 
šilumos šaltinis

Šilumos 
gamybos 

technologija

Kita



Pastato šilumos poreikis
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Esami pastatai

Tinklo temperatūros 
optimizavimo programos

Šilumos punktų 
reguliavimas ir 

suderinimas

Temperatūra gali būti 
sumažinta iki tam tikro 

lygio

Mišrių pastatų 
teritorijos

Energetinės kaskados

Šilumos punktų 
reguliavimas ir 

suderinimas

Temperatūra gali būti 
sumažinta iki tam tikro 

lygio

Nauji ir renovuoti 
pastatai

Maži šilumos poreikiai

Tinkami šildymo 
elementai

Galima žemesnė tiekimo 
temperatūra



Transformacijos kelių Gulbene mieste pavyzdys
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Palaipsnis 
temperatūros 

žeminimas

Atliekinės 
šilumos 

integravimas

Efektyvi 
šilumos 
gamyba 

naudojant AEI



Pagrindiniai naudotini kriterijai:

• Energijos vartojimo efektyvumo potencialas,

• Atsinaujinančios energijos integravimo potencialas,

• Pastato ir šilumos vartojimo tankis,

• Potencialas padidinti tankį, integruojant naujus šilumos vartotojus arba įrengiant papildomus 
įrenginius CŠT sistemoje,

• Perteklinės šilumos nustatymas pramonėje, kuri gali būti integruota į CŠT sistemą.

Prioritetiniai turėtų būti tie pastatai, šilumos tinklai arba sistemos, kurie turėtų būti renovuojami ar 
modernizuojami.

Pradinis teritorijos identifikavimas

15



Techninių alternatyvų pavyzdys
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Scenarijus Techniniai sprendimai Schema

1

• Šilumą tiekia viena medienos skiedrų katilinė
• Instaliuoti 1,5 ir 3,5 MW katilai
• Eksploatacinis temperatūrų režimas (90oC-700C)
• PV saulės baterijos
• Prognozuojamas nedidelis šilumos vartojimo augimas dėl naujų 

vartotojų 

2

• Šilumą tiekia viena medienos skiedrų katilinė
• Instaliuoti 1,5 ir 3 MW katilai
• Sumažintos eksploatacinės temperatūros (70oC-450C)
• PV saulės baterijos
• Prognozuojamas nedidelis šilumos vartojimo augimas dėl naujų 

vartotojų 

3

• Bazinė apkrova iš pramonės atliekinės šilumos (1 MW)
• Papildoma šiluma iš medienos skiedrų katilinės (3.5 MW)
• Sumažintos eksploatacinės temperatūros (70oC-450C)
• Prognozuojamas nedidelis šilumos vartojimo augimas dėl naujų 

vartotojų 
9 pav.: Techninių alternatyvų schemų palyginimas



Duomenų surinkimas
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Pagaminta šiluma [MWh per metus],

Kuro vartojimas [natūraliais vienetais arba MWh],

Kuro žemutinis šilumingumas [MWh/natūraliam vnt. kuro (tonom, m3 kt.)],

Suvartota šilumos energija šildymui ir karšto vandens gamybai [MWh per metus],

Šilumos nuostoliai [MWh per metus],

Maksimali temperatūra ir grįžimo temperatūra [ oC],

Šilumos vamzdyno ilgis [m],

Vidutinis šilumos vamzdyno diametras [mm].
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Scenarijų analizės pavyzdys

Esama situacija Scen. 1 Scen. 2 Scen. 3

Instaliuota katilo galia [MW] n/a 1.5+3.5 1.5+3 3.5

Akumuliacinės talpos tūris [m3] n/a 10 10 10

Išmetimo dūmų kondensavimo galia [MW] n/a 1.5 2.4 2.2

Naujų šilumos tinklų ilgis [m] n/a 681 681 681

Investicijos [k€ per metus] n/a 3516 3486 2675

Gamybos kaštai [k€ per metus] 750 613 584 631

Kuro kaštai [k€ per metus] 181 520 464 318

Nupirktos šilumos kaštai [k€ per metus] 526 n/a n/a 211

Elektros kaštai [k€ per metus] 43 81 97 81

Dūmų kondensatoriaus eksploatacijos kaštai [k€ per metus] n/a 13 23 21

Personalo kaštai [k€ per metus] 14 4 17 3 17 3 14 4

Kiti kaštai ir pelno dalis [k€ per metus] 47 2 47 2 472 47 2

Visi eksploatacijos kaštai [k€ per metus] 1366 1434 1403 1381

Specifiniai parduotos šilumos kaštai [€ / MWh] 55,71 56,18 54,96 54,09



SSGG Analizė – Pavyzdys
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Stiprybės Silpnybės

• Vietinio ir atsinaujinančio 
šilumos šaltinio –
biomasės - naudojimas

• Žemesni energijos šaltinio 
kaštai

• Mažesni šilumos 
nuostoliai

• Išaugęs išmetimo dūmų 
kondensatoriaus 
efektyvumas

• Didesni investicijų 
kaštai biomasės 
katilui 

• Šildymo įrenginio 
suderinimas

Galimybės Grėsmės

• ES ir valstybės parama 
alternatyviam energijos 
šaltiniui

• Biomasės kainos 
stabilumas

• Biomasės kokybės 
pablogėjimas

• Vartotojo nenoras 
bendradarbiauti

• Buitinio karšto 
vandens ruošimas

Stiprybės Silpnybės

• Žemos investicijos
• Žemi personalo kaštai
• Aukštas katilo 

efektyvumas

• Iškastinio kuro 
naudojimas

• Dideli kuro kaštai
• Dideli 

aplinkosauginiai 
mokesčiai

• Didesni šilumos 
nuostoliai

Galimybės Grėsmės

• Esamos gamtinių dujų 
infrastruktūros 
naudojimas

• Nestabilios kuro 
kainos

• Išaugę energijos ir 
aplinkosauginiai 
mokesčiai

1 alternatyva 2 alternatyva



Įgyvendinimo sąlygų įvertinimas
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Pagal kitus planus, programas ir instrumentus, suteikiant reikiamą sinergiją
Išaiškinti atsakomybes, prioritetus, gaires ir konfliktų vadybą
Turėtų būti lankstūs

Turimi 
įgyvendinimo 

įrankiai

Planavimo 
strateginės 
koncepcijos

Kominikacinės 
priemonės

Finansinis 
skatinimas

Savivaldybių 
įstatai



Refleksija ir mokymasis
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Rodikliai, kuriuos galima stebėti , siekiant gauti aiškų rezultatų vaizdą:
• Energijos poreikis šildymui ir karšto vandens ruošimui [kWh]
• Specifinio energijos vartojimo parametrai [kWh/gyventojui; kWh/m2 kt…]
• Gamyba jėgainėse [kW/gyventojui] 
• Saugyklos galia [kW]
• Techninių įrenginių efektyvumai
• Pastatų modernizacijos priemonių skaičius ir apimtis
• Naudojamos energijos tipas ir apimtis [kWh per metus]
• CO2e emisijos [tonos per metus]
• Šilumos kainos raida [€/kWh]
• Šilumos tiekimo tinklų ilgis [km]
• Šilumos tiekimo srauto temperatūra [oC]



Išvados
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Ilgalaikės strategijos ruošimas yra esminis sėkmingam žemos temperatūros šilumos tiekimo 
įgyvendinimui

Išankstinių sąlygų analizė leidžia nustatyti tinkamiausią būsimos transformacijos kelią konkrečiai CŠT 
sistemai

Detalesnė techninė analizė reikalinga konkrečiam kvartalui, siekiant palyginti įvairias technines 
alternatyvas energijos šaltiniui, šilumos paskirstymui ir energijos vartojimui

SSGG analizė gali būti atliekama, siekiant įvertinti pagrindines stiprybes, silpnybes, galimybes ir 
grėsmes kiekvienam analizuojamam ŽCŠT alternatyviam sprendimui

Svarbu stebėti pagrindinius įgyvendintų pilotinių projektų rodiklius (kuro ir energijos vartojimas, 
šilumos nuostoliai, šilumos gamybos efektyvumas kt.), siekiant gauti išvadas būsimiems projektams

Figure 9: Schematic comparison of technical alternatives



[1] Factsheet: EU Energy System Integration Strategy 08 July 2020. Available online: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1295

[2] Report “Development of heat supply and cooling systems in Latvia” report. Available online: 
https://videszinatne.rtu.lv/wp-content/uploads/2021/02/DHCS_lv_1_nodevums_g_c.pdf

[3] Ltd. “Rigas siltums” https://www.rs.lv/sites/default/files/page_file/rs_gada_parskats_2016_0.pdf

Šaltiniai
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1295
https://videszinatne.rtu.lv/wp-content/uploads/2021/02/DHCS_lv_1_nodevums_g_c.pdf
https://www.rs.lv/sites/default/files/page_file/rs_gada_parskats_2016_0.pdf
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