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Lietuvos strateginiai tikslai

Pagal Europos Sąjungos teisę 

iki 2020 metų 

Lietuvoje atsinaujinančių išteklių naudojimas energijos

gamybai turi pasiekti 23 % galutinio energijos suvartojimo.

Biokuras centralizuotai gaminamos šilumos kuro balanse

turi sudaryti ne mažiau kaip 60 %

(Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, 2011)



Biomasės ištekliai Lietuvoje

NAUDOJAMAS AR DALINAI NAUDOJAMAS BIOMASĖS POTENCIALAS 

Malkinė mediena 0,565 mln. tne

Medžio pramonės atliekos 0,280 mln. tne

Miško kirtimo atliekos 0,185 mln. tne

Mediena, liekanti vykdant želdynų, sodų, pakelių, pagriovių 

tvarkymą

0,160 mln. tne

Miško plantacinių augalų (5000 ha) ~ 0,009 mln.tne

Trumpos apyvartos sumedėjusių augalų energetinių plantacijų

(1768 ha)

~ 0,005 mln.tne

Šiaudai 0,840 mln. tne

Komunalinės atliekos 0,200 mln. tne

IŠ VISO: ~ 2,244 mln. tne

*(šaltinis- LAIEK)



Biomasės ištekliai Lietuvoje

NEIŠNAUDOTI RESURSAI

Nedirbama žemė - apie 170 tūkst. ha (1 ha = 20 m3 biokuro) ~ 0,600 mln. tne

Sutaupymas privačių namų ūkiuose ~ 0,150 mln. tne

Po miško kirtimo liekantys kelmai ~ 0,100 mln. tne

Durpių resursai aktyviuose durpynuose 4,500 mln. tne

Bendras durpynuose sukauptas energijos resursas 21,0 mln. tne

Nusausintas dumblas ~ 0,030 mln. tne

IŠ VISO: ~0,880mln. tne (26,400 mln. Tne )

*(šaltinis- LAIEK)



*(šaltinis- LŠTA;VKEKK)

Mazuto, gamtinių dujų ir biokuro kainos 
Lietuvoje
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Biokuro panaudojimo energijos 
gamybai didėjimas CŠT sektoriuje 

*(šaltinis- LŠTA)
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70-80

~ 46 %

2013 m bendra instaliuota (CŠT ir nepriklausomų ŠT) 
biokuro katilų galia - 820 MW 



Energijos gamyba iš biokuro Lietuvos
miestuose

Ne mažiau kaip 80 % energijos gamybos vykdoma iš biokuro: 

Utenoje, Ignalinoje, Molėtuose, Tauragėje, Kretingoje, Šakiuose, Varėnoje, Plungėje,

Rokiškyje, Kupiškyje, Biržuose, Zarasuose, Jonavoje, Kaišiadoryse, Širvintuose,

Birštone, Lazdijuose, Kelmėje, Šilutėje, Radviliškyje, Šilalėje, Mažeikiuose, Skuode.

MW 1 % 2

Vilnius 132 30

Kaunas 206 70

Klaipėda 102 55

Šiauliai 75 65

Panevėžys 20 28

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose:

1 Instaliuota biokuro katilų galia MW
2 Biokuro dalis bendrame energijos gamybos balanse %



Energijos gamyba iš biokuro pramonės 
įmonėse

2013 m bendras pagamintas energijos kiekis 
- ~ 870  tūkst. MWh

*(šaltinis - LITBIOMA ir LŠTA)



Bendras biokuro sunaudojimas 
energijos gamybai
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*(šaltinis- LITBIOMA ir LŠTA)



Biokuro socialinė - ekonominė nauda
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 1 TWh energijos ~ 1000 naujų darbo vietų:

2013 m pagaminta ~ 4 TWh, t.y. 4000 darbo vietų.

 Daugiau nei 20 įmonių, veikiančių biokuro deginimo įrengimų

gamybos ir diegimo srityje – projektuojančių, gaminančių ir

eksportuojančių pagamintą produkciją į užsienį:



Uždaviniai ateičiai
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1. Laikytis užsibrėžtų tikslų katilinių - elekrinių plėtrai;

2. Miškų sodinimo skatinimas;

4. Didesnę paramą skirti toms technologijoms, kurios degins 
blogesnės kokybės biokurą ar biokuro ir durpių mišinį;

5. Durpių panaudojimo energijos gamybai skatinimas;

6. Skatinti technologijų eksportą;

7. Ieškoti sprendimų privačių - buitinių katilų pakeitimui 
efektyvesniais.

3. Miškų infrastruktūros, skirtos biomases mobilizavimui,          
gamybai ir logistikai tobulinimas;



Ačiū už dėmesį!

Lietuvos biomasės energetikos asociacija “Litbioma”

Ukmergės g. 283B, Vilnius

asociacija@biokuras.lt, www.biokuras.lt 
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