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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Įvadas
Problema, tikslas ir terminų apibrėžimai
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Europos klimato ir energetikos programa 2030 m

(1)

Nustato kursą būsimoms Europos ir 
nacionalinėms klimato ir energetikos sektoriaus 
politikoms, o taip pat sėkmingam energetikos 
perėjimo įgyvendinimui  

Pagrindiniai tikslai iki 2030: 

• Bent 40 % šiltnamio dujų emisijų sumažinimas
(nuo 1990 lygio)

• Bent 32 % dalis atsinaujinančios energijos

• Bent 32.5 % išaugęs energijos vartojimo 
efektyvumas

Faktai apie dabartinę šildymo ir vėsinimo padėtį ES 
(2)

Šildymas ir vėsinimas pastatuose ir pramonėje sudaro pusę 
ES energijos vartojimo

• ES būstuose šildymas ir karšto vandens ruošimas sudaro 
79 % viso galutinio energijos vartojimo

• Vėsinimo poreikis pastatuose ir versle (pvz., maisto 
pramonėje) išauga vasaros mėnesiais (susiję su klimato 
kaita ir augančiom temperatūrom)

75 % šildymo ir vėsinimo: generuojama iš iškastinio kuro

tik 19 % generuojama iš atsinaujinančios energijos

Siekiant išpildyti ES klimato ir energetikos tikslus: 
sumažinti energijos vartojimą ir sumažinti iškastinio 
kuro naudojimą
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Prielaidos



Problema ir sprendimas

Kaip gali valstybės ir jų savivaldybės (per 
ŽTCŠT) prisidėti prie ES klimato ir energetikos 
tikslų?

→Žemos temperatūros centralizuotas šilumos 
tiekimas (ŽTCŠT) gali būti vienas iš sprendimų

Kaip gali savivaldybės įgyvendinti ŽTCŠT?

→Gali padėti Pilotinės energetikos strategijos
(PES)
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1 pav.:  ŽTCŠT kaip sprendimas įgyvendinti klimato ir energetikos tikslus., nuosavas 
grafikas



Pilotinė energetikos strategija (PES)

Strateginis įrankis, t.y. dokumentas, aprašantis konkrečius veiksmus, siekiant įgyvendinti 
ES pasaulinius tikslus vietiniame savivaldybių lygyje

Perkeliami metodai ir gairės dalyviams, siekiant sukurti pasiekiamas energetikos 
koncepcijas
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Terminų apibrėžimai

(3)



Pilotinių energetinių strategijų (PES) tikslas ir paskirtis

Pateikia perkeliamus pavyzdinius metodus ir gaires, kurios įgalina savivaldybes sukurti 
efektyvias ir įgyvendinamas energetikos koncepcijas, kurių dėmesys sutelktas į tvarių 
energetikos sistemų ir išmaniųjų šilumos tinklų įgyvendinimą centrallizuoto šilumos tiekimo 
infrastruktūrose

Aprašo esamas miestų struktūras, o taip pat jų būsimą plėtrą CŠT sistemos transformacijai

Suveda kartu dalyvius, politikus, piliečius ir administracijas

Vysto esamus CŠT tinklus į sekančios CŠT kartą: ŽTCŠT 4.0

Suteikia pagrindą ilgalaikiams procesams (vietinius tikslus ir sistemines sąlygas reikia 
reguliariai tikrinti ir derinti (jei to reikia))
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Pilotinių energetikos strategijų (PES) teisinis statusas

PES papildo ir pagilina esamas nacionalines, 
regionines ar vietines strategijas, arba planinius 
dokumentus (jei jie jau egzistuoja)

PES rekomendacijos yra ne vienintelis 
sprendimas, bet pateikia veiksmų sritį

PES yra neformalūs įrankiai ir todėl nėra 
teisiškai privalomi

§
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Name Surname, Title, Organistation
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2. Įgyvendinimas
Planavimo žingsniai, dalyvaujančios institucijos ir rezultatai
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Planavimo žingsniai – Kaip paruošti PES?

“Metodika strategijoms, kaip įgyvendinti 
ŽTCŠT” pateikia gaires, kaip paruošti PES 

• Čia pateikta 10 planavimo žingsnių (darbinių 
žingsnių)

• Planavimo žingsniai turėtų būti įgyvendinami 
vienas paskui kitą

• Planavimo žingsniai gali būti paruošti 
individualiai, priklausomai nuo vietinių 
sąlygų, išteklių (pvz., administracinių, 
finansinio biudžeto), reikalavimų ir politinių 
tikslų
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(4)
2 pav.: Metodika strategijoms, skirtoms įgyvendinti ŽTCŠT, Romagnoli, 
Francesco at lowtemp.eu [3]



Dalyvaujančios institucijos

11

Savivaldybė

Meras

Miesto plėtra

Miesto atnaujinimas
Miesto planavimas

Tarybos posėdis

Pastato valdymas

Kvartalo ir renovacijos 
valdymas

aplinka

Būstai

Vietinis ūkis ir
Kartalo tobulinimas

(Ekonomika)
Civilinė inžinerija

Paminklų apsauga

Klimato apsauga

Energetikos pramonė

Viešosios paslaugos

Privatūs energijos tiekėjai
(elektros, šilumos, gamtinių dujų)

Būstų pramonė

Viešojo būsto 
įmonės

Pavieniai savininkai

Privačios regioninės
būsto įmonės

Kooperatyvai Nacionaliniai investuotojai

Privatūs savininkai

Gyventojų bendruomenė

Keli savininkaigyventojai

verslas
pramonėKitos komunalinės

paslaugos
Socialinės edukacijos institucijos

Finansinės institucijos

Klimato apsaugos agentūros 
ir fondai

Rėmėjai

Amatų rūmai

Gildijos

Vartotojų patarimų centras

Būstų savininkų 
asociacijos Gyventojų asociacijos

Nuosavybės valdytojai

Vietinės tarybos

Vietinė 
žiniasklaida

amatininkai

kaminkrėčiai

Energetikos 
konsultantai

Projektų vystytojai

Universitetai ir 
taikomųjų mokslų 

universitetai

3 pav.: Transformacijos arena vietiniam šilumos  
terėjimui, [4] (versta)



Rezultatai

Rezultate gauta PES turėtų būti…

Bendrai paruoštas dokumentas, kurį ruošė visi 
svarbūs šios veiklos regione dalyviai

Apibendrinančios, neprivalomos gairės, 
kombinuojančios jau esamus planinius 
dokumentus

Strategija, apibrėžianti būsimą plėtrą, 
reikalingą transformacijai į ŽTCŠT

Galimų, leidžiamų ir racionalių kelių į būsimą 
plėtrą apimtis
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(5)
4 pav.: PES Gulbene, Ekodoma, Gulbene municipality, RTU Riga Technical 
University at lowtemp.eu [5]



PES pavyzdžiai

PES paruoštos LowTEMP projekto 
metu…

• Gulbene (Latvija)

• Ilmajoki (Suomija)

• Tartu (Estija)

3 PES gali būti naudojamos kaip įkvėpimo 
gairės kitoms BJR savivaldybėms ir 
regionams

Paaiškinimas pateiktas seminaro 
modulyje „Pilotinės energetikos 
strategijos – Pavyzdžiai“
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(6)5 pav.: PES Pavyzdžiai Baltijos Jūros regione, lowtemp.eu [6] (edited)



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Išvados
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Išvados

PES yra išsamios strategijos →ŽTCŠT 
skatinimas visame Baltijos jūros regione

Bendradarbiavimo procesas PES ruošime→
suveda visus dalyvius

Perkeliami pavyzdžiai egzistuoja visoms BJR 
savivaldybėms su panašiomis sisteminėmis 
sąlygomis→ŽTCŠT skatinimas visame 
Baltijos jūros regione

Įkvėpimas ir gairės ruošti nuosavas 
energetikos strategijas, ypač jei pagrindu 
naudota PES ruošimo metodika
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(7)

6 pav: Komandinė dvasia, Anemone123 at pixabay.com [7]
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