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BiodujBiodujųų rinka Lietuvoje ir jos plrinka Lietuvoje ir jos pl÷÷tratra

BiodujBiodujųų asociacijos prezidentas asociacijos prezidentas 
Virginijus Virginijus ŠŠtiormertiormer

�� Nors Lietuvoje biodujNors Lietuvoje biodujųų energetika energetika 
plpl÷÷tojama daugiau kaip 15 mettojama daugiau kaip 15 metųų, per , per ššįį
laikotarplaikotarpįį buvo pastatytos buvo pastatytos tiktik 7 j7 j÷÷gaingain÷÷ss

�� ŠŠiandien Lietuvoje veikia tik penkios iandien Lietuvoje veikia tik penkios 
jj÷÷gaingain÷÷s, anaerobiniu bs, anaerobiniu būūdu perdirbandu perdirbanččios ios 
biodegraduojanbiodegraduojanččias organinias organin÷÷s kilms kilm÷÷s s 
atliekas ir gaminanatliekas ir gaminanččios ios ššiluminiluminęę ir ir 
elektros energijelektros energijąą

BiodujBiodujųų ir energijos gamyba Lietuvojeir energijos gamyba Lietuvoje
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��Trys jTrys j÷÷gaingain÷÷s pastatytos Kauno, Utenos ir s pastatytos Kauno, Utenos ir 
PanevPanev÷ž÷žio vandenvalos io vandenvalos įįmonmon÷÷se, viena se, viena ŠŠakiakiųų
rajone, Sirvydrajone, Sirvydųų kaime kiaulikaime kiauliųų fermoje (UAB fermoje (UAB 
LekLek÷č÷čiai) ir viena Rokiiai) ir viena Rokišškyje pieno perdirbimo kyje pieno perdirbimo 
įįmonmon÷÷je (AB je (AB „„RokiRokišškio skio sūūrisris““). ). 

��ŠŠiuo metu jau nedirbaniuo metu jau nedirbanččios biodujios biodujųų jj÷÷gaingain÷÷s yra s yra 
ŽŪŽŪB B „„VyVyččiaia““ kiaulikiauliųų fermoje ir AB fermoje ir AB SemaSema ––
buvusioje spirito gamykloje.buvusioje spirito gamykloje.

BiodujBiodujųų ir energijos gamyba Lietuvojeir energijos gamyba Lietuvoje

�� ŠŠiandien Lietuvoje veikianiandien Lietuvoje veikianččiose anaerobiniose anaerobin÷÷se biodujse biodujųų
jj÷÷gaingain÷÷se preliminariais skaise preliminariais skaiččiavimais per metus iavimais per metus 
perdirbama apie 320 tperdirbama apie 320 tūūkst.t biodegraduojankst.t biodegraduojanččiiųų įįvairivairiųų tiptipųų
atliekatliekųų ir pagaminama apie 4,1 mln. mir pagaminama apie 4,1 mln. m33 biodujbiodujųų, o i, o išš jjųų
generuojama iki 20 mln. generuojama iki 20 mln. kWhkWh energijos: apie 8,16 mln. energijos: apie 8,16 mln. 
kWhkWh elektros ir 12 mln. elektros ir 12 mln. kWhkWh ššilumosilumos

�� Bendras instaliuotas generavimo Bendras instaliuotas generavimo ššaltinialtiniųų, dirban, dirbanččiiųų
biodujomisbiodujomis galingumas galingumas ššiandien siekia apie 5,45 MW, iandien siekia apie 5,45 MW, 
elektros generavimo elektros generavimo įįrenginirenginiųų galia tame tarpe sudaro apie galia tame tarpe sudaro apie 
2,17 MW, 2,17 MW, ššilumos ilumos –– 3,28 MW3,28 MW

BiodujBiodujųų ir energijos gamyba Lietuvojeir energijos gamyba Lietuvoje
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��Pasvalyje esanPasvalyje esanččioje ioje bioetanoliobioetanolio gamykloje gamykloje ššiuo iuo 
metu statoma didmetu statoma didžžiausia iausia PPabaltyjeabaltyje biodujbiodujųų gamykla. gamykla. 
PPerer metusmetus ččia planuojama perdirbti apie 260 tia planuojama perdirbti apie 260 tūūkst. kst. 
žžlaugtlaugtųų,, taiptaip pat pat glicerolioglicerolio beibei kitos biomaskitos biomas÷÷s ir s ir 
pagaminti apie pagaminti apie 2323 mln. mmln. m33 biodujbiodujųų. Energijos . Energijos 
gamybai numatyta pastatyti 4 MW elektringamybai numatyta pastatyti 4 MW elektrin÷÷s galios s galios 
biodujbiodujųų kogeneracinkogeneracinęę jj÷÷gaingainęę susu 2 t 2 t garogaro katilaiskatilais
utilizatoriais,12 t utilizatoriais,12 t garo katilingaro katilinęę

Lietuvoje vykdomi biodujLietuvoje vykdomi biodujųų ir energijos ir energijos 
gamybos projektaigamybos projektai

�� JosvainiJosvainiųų kiaulikiauliųų komplekse per metus numatyta perdirbti  komplekse per metus numatyta perdirbti  
apie apie 8484 ttūūkst. tonkst. tonųų kiaulikiauliųų mm÷÷ššlo taip pat skerdienos ir kitos lo taip pat skerdienos ir kitos 
biomasbiomas÷÷s bei per metus pagaminti apie s bei per metus pagaminti apie 22 mln. mln. mm33 biodujbiodujųų. . 
Energijos gamybai numatyta pastatyti Energijos gamybai numatyta pastatyti 6600 00 kWkW elel. galios . galios 
biodujbiodujųų kogeneracinkogeneracinęę jj÷÷gaingainęę ir per metus pagaminti apie 4 ir per metus pagaminti apie 4 
mln. mln. kWhkWh elel. ir 4,5 mln. . ir 4,5 mln. kWhkWh ššiluminilumin÷÷s energijos.s energijos.

�� ĮĮmonmon÷÷je UAB je UAB ““BerBeržųžų kompleksaskompleksas”” projektuojama biodujprojektuojama biodujųų
jj÷÷gaingain÷÷, kurioje  per metus planuojama perdirbti apie 82 , kurioje  per metus planuojama perdirbti apie 82 
ttūūkst. tonkst. tonųų kiaulikiauliųų mm÷÷ššlo, skerdienos, vandenvalos dumblo lo, skerdienos, vandenvalos dumblo 
kitkitųų atliekatliekųų ir pagaminti apie 1,6 mln. mir pagaminti apie 1,6 mln. m33 biodujbiodujųų. Taip pat . Taip pat 
numatyta pastatyti 480 numatyta pastatyti 480 kWkW elektrinelektrin÷÷s galios kogeneracins galios kogeneracinęę
jj÷÷gaingainęę ir per metus pasigaminti apie 3,4 mln. ir per metus pasigaminti apie 3,4 mln. kWhkWh elektros elektros 
ir 3,8 mln. ir 3,8 mln. kWhkWh ššiluminilumin÷÷s energijos.s energijos.

Lietuvoje vykdomi biodujLietuvoje vykdomi biodujųų ir energijos ir energijos 
gamybos projektaigamybos projektai
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�� ĮĮmonmon÷÷ss AB AB ““Vilniaus degtinVilniaus degtin÷÷””, spirito gamykloje , spirito gamykloje 
Obeliuose numatoma per metus perdirbti ikiObeliuose numatoma per metus perdirbti iki 100100
ttūūkst. tonkst. tonųų spiritinispiritiniųų žžlaugtlaugtųų ir pagaminti apie ir pagaminti apie 55
mln. mln. mm33 biodujbiodujųų. Energijos gamybai numatyta . Energijos gamybai numatyta 
pastatyti pastatyti 116600 kW00 kWel.el./1700h kW/1700h kWššilil. . galios biodujgalios biodujųų
kogeneracinkogeneracinęę jj÷÷gaingainęę ir per metus pagaminti apie ir per metus pagaminti apie 
11 mln. 11 mln. kWhkWhelel ir 12 mln. ir 12 mln. kWhkWhthth ššiluminilumin÷÷s energijos.s energijos.

Lietuvoje vykdomi biodujLietuvoje vykdomi biodujųų ir energijos ir energijos 
gamybos projektaigamybos projektai

�� Preliminarus projektPreliminarus projektųų skaiskaiččius 95 vnt.ius 95 vnt.

�� BiodujBiodujųų gamyba 240 mln. mgamyba 240 mln. m33/metus/metus

�� ElektrinElektrin÷÷ galia apie 62 MWgalia apie 62 MW

�� ŠŠiluminilumin÷÷ galia apie 88 MWgalia apie 88 MW

�� ŠŠilumos gamyba 682 ilumos gamyba 682 GWhGWh/metus/metus

�� Elektros gamyba 486 Elektros gamyba 486 GWhGWh/metus/metus

�� Preliminarus investicijPreliminarus investicijųų dydisdydis 750 mln. Lt.750 mln. Lt.

BiodujBiodujųų ir energijos gamybos projektir energijos gamybos projektųų
potencialas Lietuvoje potencialas Lietuvoje 
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BiodujBiodujųų ir energijos gamybos projektir energijos gamybos projektųų
potencialas Lietuvoje potencialas Lietuvoje 

Žem÷s ūkis 
(augalininkyst÷)  

30 vnt.  (32%)

Komunalinių 
atliekų sektorius 

15 vnt. (16%)

Žem÷s ūkis 
(gyvulininkyst÷)

50 vnt. (23%)

Pramon÷ 20 vnt. 
(21%) 

�� VidutinVidutin÷÷s santykins santykin÷÷s projekto investicijos 15s projekto investicijos 15--20 t20 tūūkst.Lt/kWel.kst.Lt/kWel.

�� Paprastas tipiniPaprastas tipiniųų projektprojektųų investicijinvesticijųų atsipirkimo laikas prie atsipirkimo laikas prie 
ššiandieniniiandieniniųų energijos ir kuro kainenergijos ir kuro kainųų 99 -- 1313 metmetųų

�� TipiniTipiniųų projektprojektųų vidinvidin÷÷ grgrąžąžos norma (pelningumas) os norma (pelningumas) 
realizuojant visrealizuojant visąą elektrelektrąą ir ir 60% 60% pagamintospagamintos ššilumos 2ilumos 2,3,3--6,66,6%%

�� Su galima Su galima 50% 50% ES paramaES parama tipinio projekto paprastas tipinio projekto paprastas 
atsipirkimo laikas batsipirkimo laikas būūttųų 5,55,5--77 metai, pelningumasmetai, pelningumas –– 1414--20%20%

�� Tipinio energetinio projekto pelningumas be ES paramos Tipinio energetinio projekto pelningumas be ES paramos 
siektsiektųų 1414--20%, 20%, jeijei elektroselektros energijos, superkamos ienergijos, superkamos išš biodujbiodujųų
jj÷÷gainigainiųų kainakaina siektsiektųų 60 60 cntcnt/kWh/kWh

Vidutiniai biodujVidutiniai biodujųų ir energijos gamybos projektir energijos gamybos projektųų
LietuvojeLietuvoje ekonominiai rodikliaiekonominiai rodikliai
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�� VidutinVidutin÷÷s santykins santykin÷÷s projekto investicijos s projekto investicijos 1515 ttūūkst.Lt/kWel.kst.Lt/kWel.

�� Paprastas tipiniPaprastas tipiniųų projektprojektųų investicijinvesticijųų atsipirkimo laikas prie atsipirkimo laikas prie 
ššiandieniniiandieniniųų energijos ir kuro kainenergijos ir kuro kainųų apie apie 5,55,5 metmetųų

�� TipiniTipiniųų projektprojektųų vidinvidin÷÷ grgrąžąžos norma (pelningumas) os norma (pelningumas) 
realizuojant visrealizuojant visąą elektrelektrąą ir ir 60% 60% pagamintospagamintos ššilumos ilumos 2020%%

Vidutiniai biodujVidutiniai biodujųų ir energijos gamybos projektir energijos gamybos projektųų
VokietijojeVokietijoje ekonominiai rodikliaiekonominiai rodikliai

�� Elektros supirkimo kaina Vokietijoje priklausomai nuo kogeneraciElektros supirkimo kaina Vokietijoje priklausomai nuo kogeneracinn÷÷s js j÷÷gaingain÷÷s s bendros bendros 
galios cgalios ct (Lt)/t (Lt)/kWhelkWhel irir atitinkamatitinkamųų kriterijkriterijųų::

�� Elektros supirkimo kaina Austrijoje Elektros supirkimo kaina Austrijoje -- 4848 ct (Lt)/kWhct (Lt)/kWhелел

SkatinimoSkatinimo rezultatasrezultatas
IIšš biodujbiodujųų pagamintospagamintos energijosenergijos ((tnetne) ) kiekiskiekis tenkantenkantistis ttūūkstankstanččiui gyventojiui gyventojųų::
Vokietijoje Vokietijoje -- 29, o JK 29, o JK -- 26,726,7, , Danijoje Danijoje –– 18,0, Austrijoje 18,0, Austrijoje –– 1616..8, o Lietuvoje 8, o Lietuvoje –– vos 0,7.vos 0,7.

Teikiama valstybinTeikiama valstybin÷÷ parama biodujparama biodujųų ir energijos ir energijos 
gamybos projektams Vakargamybos projektams Vakarųų EuropojeEuropoje

33,8033,8056,1156,1166,2266,2272,0672,06viso viso maxmax((cntcnt//kWhkWh))

0,000,006,916,916,916,916,916,91

UUžž inovacijinovacijąą (pvz. sausa fermentacija, (pvz. sausa fermentacija, 
dujdujųų turbina, Renkine ciklas ir turbina, Renkine ciklas ir 
pan.) (pan.) (cntcnt//kWhkWh))

6,916,916,916,916,916,916,916,91
UUžž elektrelektrąą pagamintpagamintąą

kogeneraciniamekogeneraciniame cikle*(cikle*(cntcnt//kWhkWh))

0,000,0013,8113,8120,7220,7220,7220,72
Jei biomasJei biomas÷÷ augalai, gyvuliaugalai, gyvuliųų mm÷÷ššlas las 

ar ar žžlaugtai (laugtai (cntcnt//kWhkWh))

26,9026,9028,4928,4931,70 31,70 37,5337,53Bazinis tarifas (Bazinis tarifas (cntcnt//kWhkWh) ) 

nuonuo 5000  5000  ikiiki
20 00020 000

nuonuo 500 500 ikiiki
50005000

nuonuo 150 150 ikiiki
500500ikiiki 150150Bendra galia (Bendra galia (kWkW)  )  
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Veiksniai Veiksniai įįtakojantys biodujtakojantys biodujųų ir energijos gamybos ir energijos gamybos 
projektprojektųų ekonominius rodikliusekonominius rodiklius

�� InvesticijInvesticijųų dydis (priklauso nuo biomasdydis (priklauso nuo biomas÷÷s tipo, prisijungimo prie elektros s tipo, prisijungimo prie elektros 
tinkltinklųų ssąąlyglygųų, perdirbtos biomas, perdirbtos biomas÷÷s utilizavimo galimybis utilizavimo galimybiųų););
�� BankBankųų kreditavimo skreditavimo sąąlygos (pallygos (palūūkankanųų dydis, paskolos grdydis, paskolos grąžąžinimo inimo 
terminas);terminas);
��Elektros energijos, naudojamos savo poreikiams ir galimos parduoElektros energijos, naudojamos savo poreikiams ir galimos parduoti ti įį
elektros skirstomuosius tinklus, kaina;elektros skirstomuosius tinklus, kaina;
��Alternatyvaus kuro, naudojamo energijos gamybai kaina, (gamtinAlternatyvaus kuro, naudojamo energijos gamybai kaina, (gamtin÷÷s s 
dujos, skystos dujos, mazutas, mediena, anglis);dujos, skystos dujos, mazutas, mediena, anglis);
��ŠŠilumos, pagaminamos statomoje jilumos, pagaminamos statomoje j÷÷gaingain÷÷je, panaudojimo galimybije, panaudojimo galimybiųų;;
��GalimybGalimyb÷÷s gauti pajamas us gauti pajamas užž perdirbamos masperdirbamos mas÷÷s utilizavims utilizavimąą ( antros ir ( antros ir 
tretreččios kategorijos atliekos) ir tarios kategorijos atliekos) ir tarššos maos mažžiniminimąą (u(užž COCO22 ir CHir CH44 dujdujųų
iiššmetimmetimųų mamažžinimas)inimas)чч
��Perdirbtos anaerobiniuose reaktoriuose biomasPerdirbtos anaerobiniuose reaktoriuose biomas÷÷s utilizavimo ss utilizavimo sąąlygoslygos
((trtrąąššųų gamyba, laukgamyba, laukųų trtręęššimas, iimas, iššvalymasvalymas, , ddžžiovinimas ir deginimas.)iovinimas ir deginimas.)

AAččiiūū uužž dd÷÷mesmesįį!!

PramonPramon÷÷s 21, Kaunas LTs 21, Kaunas LT--51328 51328 
teltel. +370 (37) 452055. +370 (37) 452055
FaxFax.+370 (37) 452152.+370 (37) 452152


