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Šiuo metu biokuro katilinių LietuvojeŠiuo metu biokuro katilinių Lietuvoje ~210~210 vntvnt
Katilų skaičiusKatilų skaičius ~360~360 vntvnt

(~ 610 MW  galios(~ 610 MW  galios))

Biokuro dalis bendrame kuro balanse šilumos
gamybai (Lietuvoje)



Importuojamo iškastinio kuro (naftos produktai, gamtinės
dujos ir kt.) ir biokuro kainų palyginimas (Lt/tne)
Lietuvoje 2004-2008 metais šilumos gamybai
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~ 4,0 mlrd.

0,35 mlrd.

Importuojamas
iškastinis kuras

Biokuras

Per 2004 – 2008 metų laikotarpį
išlaidos kurui

- Lietuvoje liko 350 mln. Lt į užsienį sumokėta virš 4 mlrd. Lt

- 2004-2008 metų laikotarpį plečiant biokuro plėtrą CŠT sektoriuje sukurta
apie 2000 naujų darbo vietų!!!



Taip 2020 m. galėtų atrodyti kuro, naudojamo
centralizuotos šilumos gamybai struktūra



Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos
gamybai

2009 m. Galimybė 2020 m.



q 2008 m. Lietuvos CŠT įmonės importuojamam iškastiniam kurui įsigyti išleido
virš 1 mlrd. litų.
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Vidutinė 2008 m. iškastinio kuro ir biokuro kaina
(Lt/tne) Lietuvoje

q Jeigu 2008 m. vietoje importuojamo iškastinio kuro būtų naudojamas
biokuras:

- išlaidos jam būtų sudarę tik apie 500 mln. litų.
- CŠT sektoriuje būtų sukurta 10 tūkst. naujų darbo vietų.

Vartotojai
būtų sutaupę

virš
500 mln. Lt
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ES parama šilumos sektoriui



ü Palankios vertinimo sąlygos gamybos ir sąvartynų atliekų tvarkymo projektams
finansuoti, dėl to šilumos tiekimo įmonės atsidūrė sąrašo gale

Lietuvos Respublikos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo pagal priemonę
VP3-3.4-ŪM-02-K “Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai” rezultatai

Finansinę paramą gaus:

Tik ~ 81 mln. Lt gaus CŠT 8
įmonės

Ne CŠT įmonės gaus
~46 mln. Lt~46 mln. Lt

üDaugiau kaip 40 CŠT įmonių finansinės paramos negaus
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Sąlygų plėtrai sudarymas savivaldybių ir valstybinių institucijų lygiu
Šiuo metu galime kalbėti tik apie sąlygų plėtrai nesudarymą, nes:

o Vilkinami poveikio aplinkai vertinimo procesai, vertinimą atliekant ne
inžineriniame ir moksliniame lygmenyje, bet sprendimus atidedant dėl aiškios
politinės valios nebuvimo

o Iki šiol neparengti 2007-2013 m. ES struktūrinei paramai gauti reikalingi
dokumentai

LR Aplinkos
Ministerija

Savivaldybės

• Įrenginių statyba neįtraukiama į bendrojo planavimo dokumentus;
• Vilkinami detaliojo planavimo rengimo darbai;
• Neišduodami techninių sąlygų sąvadai;
• Vilkinamas atliekų PAV ataskaitų derinimas.

LR Ūkio
Ministerija

• Nekontroliuoja Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plane
numatytų priemonių vykdymo

• Kogeneracinės jėgainės, naudojančios atliekas kaip kurą, neįtraukiamos į sąrašą
įmonių, kurios steigia ar yra įsteigusios ir eksploatuoja objektus priskirtus
valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektams, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002-02-02 d. nutarime Nr. 113 „Dėl valstybinės
reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo tvarkos“, nors Projektų vykdymas
numatytas valstybiniuose strateginiuose dokumentuose.



Energetikos problemų sprendimų priėmimo
politizavimo istorinės pamokos

Ø 1990 susikibę rankomis stabdėme Ignalinos AE III-čiojo
bloko ir Kruonio HAE statybas už Sovietų sąjungos pinigus.

Ø 1995-2000 teko Kruonio HAE statybas tęsti už Lietuvos
elektros vartotojų pinigus

Ø 2008 - 2009  maldavome ES pratęsti Ignalinos AE II-ojo
bloko darbą; nepavykus - nuo 2010 elektros gamybos kaina
didės per du kartus;IAE statybas finansuos Lietuvos
vartotojai.



Ø 2009 susikibę rankomis stabdome AEĮ naudojančių jėgainių (ypač
atliekų deginimo) statybas

Ø 2010- Lietuvos vartotojai susikibę rankomis „kraus pelnus“  užsienio
iškastinio kuro ir elektros tiekimo kompanijoms

Kada išmoksime istorijos pamoką?

Energetikos problemų sprendimų priėmimo
politizavimo istorinės pamokos
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Jeigu visų (15 projektų) šilumos tiekimo įmonių paraiškos būtų
patenkintos efektyvumo palyginimas tarp šilumos tiekimo
įmonių ir sąvartynų sutvarkymui  būtų toks:

o Vidutinės 2008 m. kuro
kainos
n gamtinės dujos -

1550 Lt/tne (su
transportavimu)

n mazutas - 1350
Lt/tne

(su transportavimu)
n biokuras - 680 Lt/tne

o Remiant CŠT įmonių projektus, ekonominė nauda:
n pagaminta 1.478 tūkst. MWh/metus energijos iš biomasės ;
n 105 tūkst. t.n.e./metus iškastinio kuro pakeista į biokurą;
n CO² išmetimai į aplinką sumažėtų ~283 tūkst. t/metus
n Bus prisidedama prie Lietuvos įsipareigojimų Europos Sąjungai iki

2020 m. (sumažinti СO², padidinti AEI panaudojimą ir kt.)

Energijos gamybos (MWh/metus) iš AEI palyginimas

*8 verslo
projektai;
193.550

CŠT įmonės;
1.477.579
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BIOKURO NAUDA ŠALIES ŠILUMOS ŪKIUI

Ekonominė: šilumos vartotojams esant tam pačiam išlaidų lygiui:

FAKTAS: Centralizuotai šilumos gamybai sunaudojama gamtinių dujų, kurios šilumos
vartotojams kainuoja 1 milijardą litų (skaičiuojant kainą „ant sienos“).

BIOKURO NAUDA:
Politinė - šalies energetinė nepriklausomybė;
Ekologinė - neteršiama aplinka (CO2 išmetimai = 0);

KURAS IŠLAIDOS 1 mlr. Lt EKONOMINĖ NAUDA SOCIALINĖ NAUDA

GAMTINĖS DUJOS Kurui - 1 mlr. Lt Nėra: visi pinigai sumokami
užsienio valstybei

Minimali: minimalus
darbo vietų skaičius

BIOKURAS

Kurui – 0,5 mlr. Lt Mokesčiai į valstybės ir
savivaldybių biudžetą – 0,2
mlr.Lt

Naujos darbo vietos –
iki 5 tūkst.

Investicijoms į AEĮ – 0,5 mlr.
Lt

Mokesčiai į valstybės ir
savivaldybių biudžetą – 0,2
mlr.Lt

Naujos darbo vietos –
iki 5 tūkst.



Pasiūlymai

o Investicijas į biologiškai skaidžių atliekų (sukauptų
sąvartynuose ir gamyboje) sutvarkymo ir biodujų
išgavimo infrastruktūrą verslo įmones siūlome
finansuoti iš Aplinkos ministerijos kuruojamų
priemonių lėšų:

n 1. VP3-3.2-AM-02-K „Atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (ES lėšos –
450.000.000 Lt
o Remiama veikla - biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros

sukūrimas
o Vienas iš prioritetų - sukuriami ne tik komunalinių biologiškai skaidžių

atliekų, bet ir gamybos ir kitoje ūkinėje veikloje susidarančių
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistema ir pajėgumai“

n 2. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (ES lėšos
– 363.314.095 Lt).
o Priemonės tikslas – sukurti šiuolaikišką ES aplinkosauginius

reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą
o Remiama veikla - senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymas

o Iš naujo atlikti projektų naudos ir kokybės
vertinimą


