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Hidroenergijos potencialas ir galimyb÷s
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Ekonominiai ištekliai  

(GWh/metus)/tūkst.tne

Techniniai ištekliai 

(MW)Up÷s

Šalt. LHEA

V÷jo energijos naudojimas ir 
potencialas

28 548 000 MWh (2 454
680 tne)

127 400 MWh (12 010
tne)

Elektros gamybos 
apimtys

1 000 MW70 MWInstaliuoti ir 
planuojami
paj÷gumai

2020 m.2007 m.V÷jo energetika

Šalt. LVEA
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Geotermin÷ energija

Geotermija 2007 m. 2020 m.
Instaliuota ir 
potenciali 
galia

Centrinis šildymas  
13,5 MW

Seklioji geotermija 
20 MW

Centrinis šildymas - 80 
MW

Seklioji geotermija – 45 
MW

Energijos
atitikm÷
(tne.)

Centrinis šildymas –
1 500 tne

Seklioji geotermija 
– 6 000 tne

Centrinis šildymas – 25
000 tne

Seklioji geotermija – 14
000 tne

Šalt. LGA

Biomas÷ ir jai prilygstantys ištekliai (tūkst. m3/tne)

2010 m                          2020m
Malkin÷ mediena 2 664/465                    3 218/565

Medienos pramon÷s atliekos 1 578/275 1 627/283

Miško kirtimo atliekos 882/150 1 085/185

Energetin÷s plantacijos        7/3                            70/155

Atliekiniai šiaudai           2 400/850                    3 500/1100

Komunalin÷s atliekos   1 000/200 1 000/200

Biodegalai   210/160                      450/ 360
Iš viso : 8 741/2 103            10 500/2 868
Pastaba čia neįvertinti resursai: kelmai, sausuoliai, energetin÷s žol÷s, sąvartynų dujos ir kt.)

šalt. LITBIOMA
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1 tona atliekų 0,2 tonos kuro (naftos ekvivalento)

Lietuvoje yra 1,3 mln. t. deginamų
atliekų (viso surenkama 4,4 mln. t. 

atliekų)

Deginant kom. atliekas kasmet būtų galima 
pagaminti ~2,6 TWh šilumos ir 0,65 TWh

elektros

0,260 mln. t kuro (naftos ekvivalento)
= 325 mln. m³ gamtinių dujų (kas
met šilumos tiek÷jai sukūrena ~ 1 

mlrd. m³ dujų)

Kasmet centralizuotam šildymui pagaminama  ~ 10 TWh šilumos

Komunalin÷s atliekos 

Biokuro socialin÷ - ekonomin÷ svarba
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AEŠ stipryb÷s

Didžiuliai nepanaudoti AEŠ ištekliai;
Didesni nei daugelyje kitų ES šalių biomas÷s ištekliai, tod÷l 
patrauklios galimyb÷s naudoti biomas÷s išteklius artimuoju 
laikotarpiu (ypač kogeneracijai);
Dideli v÷jo energijos ištekliai ;
ES teisin÷ baz÷ skatina remti AEŠ naudojimą;
Energetin÷s nepriklausomyb÷s ir saugumo įgyvendinimo 
galimyb÷s
Importo – eksporto deficito mažinimas
Socialinių – ekonominių problemų sprendimas 

AEŠ silpnyb÷s

Nesusiformavusi nacionalin÷ mokestin÷ ir kt. 
skatinimo baz÷;
Nesusiformavusi AEŠ pramon÷ ir paj÷gumai, 
menka patirtis ir technologijų stoka;
Nepakankami nuosavi finansiniai ištekliai ir 
silpna technin÷ infrastruktūra didelio masto AEŠ 
vystymui;
“Tradicin÷s energetin÷s politikos” (atomin÷s, 
dujų)  r÷mimas.
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Atsinaujinančios energetikos  įstatymas –
Lietuvos energetin÷s nepriklausomyb÷s 

garantas 
Įstatymo paskirtis ir tikslai:

garantuoti tvarų aprūpinimą energija;

skatinti šilumos ir elektros, degalų/kuro gamybos iš
AEŠ technologijų diegimą ir vystymąsi, 

naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, 

pl÷toti aplinkos apsaugą (stabdyti klimato kaitą)

tausoti iškastinius išteklius ir mažinti priklausomybę
nuo jų importo;

AE dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime 
2020 metais sudarys 23 procentus

AE įstatymas apims

AEŠ naudojimas Šilumos gamyboje ir vartojime

AEŠ naudojimas Elektros energijos gamyboje ir vartojime

AEŠ naudojimas Transporte
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Veiksmų programa:
Privalo būti parengta ir pateikia Europos Komisijai iki 2010 m. birželio 30 d.

Nustatyti nacionalinius planinius rodiklius bei tarpines užduotis ir 
atsiskaitymo mechanizmus

2011–2012 m. vidutin÷ atsinaujinančių išteklių energijos dalis bendrame 
galutiniame energijos suvartojime turi sudaryti ne mažiau kaip 16,6 %

2013–2014 m. - 17,4 %;

2015–2016 m. - 18,6 %;

2017–2018 m. - 20,2 %.

Nustatyti atitinkamas priemones, nacionaliniams bendriesiems planiniams 
rodikliams pasiekti, įskaitant:

vietos, regioninių ir nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą,

planuojamus statistinius perdavimus ar bendrus projektus, 

veiksmų plano įgyvendinimo finansavimą

ELEKTROS ENERGIJOS IŠ AEI GAMYBOS PLöTRA IR ELEKTRINIŲ
PRIJUNGIMAS PRIE TINKLŲ

Perdavimo sistemos operatorius ir skirstomųjų tinklų operatorių pareiga:

per 30 dienų po atitinkamo suinteresuoto asmens prašymo išduoti 
projektavimo sąlygas naujų elektros energijos paj÷gumų statybai ar 
esamų pl÷trai; 

privalo  pirmumo teise prijungti įrenginius, gaminančius elektrą
panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius;

skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę priskirti įrenginį prie kito tinklo 
jungties taško. Tokiu atveju, jis privalo padengti d÷l to atsiradusius 
kaštų pokyčius gamintojui;

jei tinklų operatorius nevykdo savo įsipareigojimų gamintojas gali 
pareikalauti patirtų nuostolių kompensacijos. 
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Elektros energijos iš AEŠ pirkimas, perdavimas ir paskirstymas Tiesioginis 

pardavimas? Kompensacijos? elektros energijos gamyba savo poreikiams...

�. Fiksuoto skatinamo elektros energijos supirkimo tarifo nustatomas 10 metų
laikotarpiui.(Šiuo metu veikiančioms elektrin÷ms skatinamasis tarifas galioja iki 
2020 metų)

� Fiksuotas skatinamasis elektros energijos tarifas yra peržiūrimas ne rečiau, 
kaip kas du metai 

� Sprendimus d÷l fiksuotų skatinamųjų elektros energijos tarifų priima LR 
Seimas Vyriausyb÷s teikimu, tvirtindamas arba papildydamas šio įstatymo 
pried÷lį.  

Skatinamieji tarifai technologijų grup÷ms,galioms...
hidroelektrin÷ms 

iki 100 kW (imtinai) galios 

· nuo 100 kW iki 1 MW (imtinai) galios;

· nuo 1 MW iki 10 MW (imtinai) galios;

· virš 10 MW galios.

v÷jo elektrin÷ms
iki 30 kW (imtinai) galios

· nuo 30 kW iki 250 kW (imtinai) galios

· virš 250 kW galios, esančioms Kretingos, Skuodo, Palangos, Klaip÷dos, Neringos, Šilut÷s, 
Pag÷gių ir Taurag÷s savivaldyb÷se;

· virš 250 kW galios, esančioms kitose savivaldyb÷se

· v÷jo elektrin÷ms jūroje;

biokuro ( įskaitant biodujų) elektrin÷s 
iki 150 kW (imtinai) galios;

· nuo 150 kW iki 500 kW (imtinai) galios;

· nuo 500 kW iki 5 MW (imtinai) galios;

· biokuro, išskyrus biodujų, elektrin÷ms virš 5 MW;

fotoelektrin÷ms
iki 30 kW (imtinai) galios;

· nuo 30 kW iki 100 kW (imtinai) galios;

· nuo 100 kW iki 1 MW (imtinai) galios;

· virš 1 MW galios;

geotermin÷ms elektrin÷ms.
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Šilumin÷s energijos iš AEI gamybos  pl÷tra yra strateginis valstyb÷s tikslas

Savivaldyb÷s įpareigojamos per nustatytą terminą parengti šilumos energijos iš
AEI pl÷tros planus, kurie turi atitikti kiekvienai savivaldybei nustatytus pasiekti 
šilumos iš AEI rodiklių reikalavimus. 

planuojant, projektuojant, statant ir atnaujinant pramoninius ar 
gyvenamuosius pastatus, privaloma užtikrinti, kad būtų įdiegti įrenginiai ir 
sistemos, skirti šildymo ir aušinimo iš atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimui;

šilumos tiek÷jas privalo prie šilumos perdavimo tinklų prijungti visų
pageidaujančių nepriklausomų gamintojų įrenginius, gaminančius šilumos energiją 
iš atsinaujinančių energijos išteklių;

Šilumos tiek÷jas privalo supirkti visą iš atsinaujinančių energijos išteklių
pagamintą šilumos energiją iš nepriklausomų gamintojų, prijungtų prie šilumos 
perdavimo tinklų.;

Šilumos tiek÷jai superka iš nepriklausomų gamintojų šilumą, pagamintą iš AEI, 
už kainą, lygią Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s komisijos ar kitos 
įgaliotos institucijos patvirtintai galiojančiai šilumos tiek÷jo šilumos gamybos 
nuosavuose šaltiniuose vienanarei šilumos gamybos kainai.

DUJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ

Gyvulininkyst÷s, paukštininkyst÷s ir kitur, kur susidaro organin÷s atliekos, turi 
būti įrengti jų utilizavimui skirtas biodujų j÷gaines. Ši pareiga netaikoma tuo atveju, 
jei susidarančios organin÷s atliekos utilizuojamos kitu aplinkosauginiu požiūriu 
tinkamesniu būdu;

Dujų perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai privalo sudaryti sąlygas biodujų
tiekimui į gamtinių dujų tinklus. Biodujų gamintojas privalo būti prijungtas prie 
gamtinių dujų tinklų, jei laikomasi  nustatytų techninių, kokyb÷s ir kitų reikalavimų;

Biodujų supirkimo į gamtinių dujų tinklus kaina negali būti mažesn÷ nei 
gamtinių dujų pirkimo kaina, mokama dujų perdavimo ir skirstymo sistemų
operatorių gamtinių dujų tiek÷jams, atsižvelgiant į biodujų energetinę vertę;

Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija kontroliuoja, kaip biodujų
tur÷tojams suteikiama teis÷ prisijungti prie gamtinių dujų tinklų, prisijungimo prie 
tinklų mokesčių ir biodujų supirkimo į tinklus skaidrumą.

Valstybin÷ energetikos inspekcija prie kontroliuoja, kaip biodujų gamintojai, 
tiekiantys jas į gamtinių dujų tinklus, laikosi taisykl÷se nustatytų reikalavimų.
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AEI gamybos bei naudojimo pl÷tra transporto sektoriuje

Biokuro, biodegalų ir bioalyvų gamyba ir perdirbimas yra skatinama d÷l aplinkai 
draugiškų technologijų bei žem÷s ūkio produkcijos perdirbimo.

Benzinu ir dyzelinu, kuriame yra bent 10 % biodegalų prad÷ti prekiauti ne v÷liau 
kaip 2010 m. gruodžio 31 d. degalin÷se, kuriose yra daugiau nei trys kuro siurbliai. 

Vyriausyb÷s įgaliota institucija iki 2010 m. gruodžio 31 d. parengia ir 
patvirtintina techninius reglamentus, standartus d÷l biodegalų ir degalų mišinių, 
kuriuose biodegalų, įmaišyto į mineralinius naftos produktus, procentin÷s dalys, 
viršija ribinę 10% kiekio vertę. 

Iki 2012m. gruodžio 31d. dešimtyje didžiausių Lietuvos miestų bei visuose 
kurortuose turi būti įrengtos vietos elektra varomo transporto akumuliatorių 
įkrovimui.

AE pl÷tros specialioji programa. Programos l÷šos kaupiamos atskiroje Valstyb÷s 
iždo sąskaitoje. Programos finansavimo pajamos ir išlaidos, vadovaujantis specialiųjų
programų finansavimo principais, planuojamos valstyb÷s biudžete.

Programos finansavimo šaltiniai:

dalis akcizo pajamų, gautų už iškastinio kuro naudojimą (mazutą, orimulsiją, 
elektros energiją, gamtines dujas, akmens anglį, koksą, krosnių kurą ir kt.); 

40 proc. Pajamų iš prekybos nustatutais normos vienetais klimato kaitos rinkoje;

Tiesiogin÷ bei netiesiogin÷ ES parama;

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio valstybių l÷šos, skirtos 
atsinaujinančių energijos išteklių pl÷trai;

Kitos teis÷tai gautos l÷šos.

AE  skatinimo šaltiniai 
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Parama investicijoms

• Parama smulkiems projektams (nuo 5 000Lt iki 50 000 Lt) intensyvumas 65%

• Parama vidutiniams projektams (nuo 50 000 Lt iki 1 000 000 Lt) intensyvumas 50%

• Parama stambiems projektams (nuo 1 000 000 Lt iki 20 000 000Lt ) intensyvumas iki 
30%

*Naudos gav÷jai - visi fiziniai ir juridiniais asmenys, investuojantys į
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo pl÷trą pagal nustatytas kryptis:

PARAMOS KRYPTYS
• Biomas÷s produktų naudojimas šilumos ir/ar šalčio (įskaitant kogeneraciją) 

gamybai ir naudojimui, 
• Biodujų gamyba, gryninimas, valymas ir paruošimas tolimesniam 

tiesioginiam panaudojimui, tiekiat  į gamtinių dujų tinklus ir kt.biodujų
naudojimas.

• Įrangos, didinančios atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas buities
sektoriuje, kompensuojant fiksuotą l÷šų kiekį, tenkančių vienam įrengtam 
galios vienetui. 

• Infrastruktūros pl÷trai, leidžiančiai prijungti energijos gamybą iš
atsinaujinančių energijos išteklių paj÷gumus prie bendrų energetinių tinklų

• Biodegalų ir biokuro kietųjų produktų gamybos pl÷trai 
• Biodegalų naudojimo infrastruktūros pl÷trai
• Transporto pritaikymui biodegalų panaudojimui ir elektros energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, panaudojimui
• Visuomenei informuoti ir šviesti, mokslo tiriamiesiems darbams ir jų

sklaidai, 
• Išimtys:
Šios programos l÷šos negali būti naudojamos projektams susijęs su skatinančiais  

energijos supirkimo tarifais. 
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Specialiosios programos valdymas

• Metines atsinaujinančių energijos išteklių pl÷tros specialiosios 
programos l÷šų panaudojimo sąmatas ir ataskaitas rengia
Vyriausyb÷s įgaliota administruojanti institucija;

• Specialiosios programos l÷šų panaudojimo sąmatas ir ataskaitas, 
tvirtina Vyriausyb÷;

• Specialiosios programos l÷šos, nepanaudotos einamaisiais 
biudžetiniais metais, naudojamos kitiems metams numatytoms 
priemon÷ms finansuoti;

• AEŠ pl÷tros specialioji programa yra derinama su Klimato kaitos 
specialiąja programa, ES Struktūrinių fondų programomis bei 

kitomis paramos priemon÷mis

Parama elektros energijos gamybai iš AEŠ skiriama, jeigu jie atitinka 
nustatytus efektyvumo kriterijus įrenginiams ir sistemoms

V÷jo elektrin÷ms:

Pagal generatoriaus efektyvymą

Pagal rotoriaus ašį (horizontali, vertikali)

Pagal vietą (Jūroje ar žemyne)

Hidroelektrin÷ms:

pagal technologiją;

pagal galių intervalus.

Kogeneracin÷ms elektrin÷ms:

pagal bendrą arba elektrinį j÷gain÷s efektyvumą

Pagal naudojamas technologijas (vidaus degimo variklis, garo 
turbina, dujų turbina...).

Fotoelektrin÷ms:

pagal modulio  gamybai naudojamas medžiagas (monokristalinis 
silicis, polikristalinis silicis, amorfinis silicis ir t. t.).

pagal naudojamas technologijos
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“Baltijos žiedas” kaip transEuropin÷s energetin÷s sistemos dalis

(Baltijos jūros parlamentin÷s konferencijos sprendimas priimtas Visbyje (Švedija) 2008.08.31-09.02)

DESERTEC koncepcija, www.desertec.org
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Tai kaip elgsim÷s toliau?

Užkasin÷sime pinigus?

ar

Ar juos auginsime?

Ačiū už d÷mesį. Esame tam, kad veiktume atsakingai, 
priešingu atveju...


