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• Energinio efektyvumo didinimo projektai

• Angliavandeniliai ir durpės energetiniu požiūriu

• Atliekų tvarkymo prioritetai ir tikslai 
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Daugiabučių namų atnaujinimo programa

PRIORITETAS -
energinio efektyvumo didinimas



Progresas (2010 – dabar) 
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80 proc. visų projektų įgyvendinama pagal naują 
renovacijos modelį

REZULTATAI  (1)
Programos įgyvendinimo rodikliai
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REZULTATAI (2)
Programos poveikis šalies ekonomikai

• Dabartinės investicijos į renovaciją pagal pasirašytas rangos 
sutartis – apie 0,5 mlrd. litų; 

• Šiuo metu pasirašytų rangos sutarčių vertė – 8,3 proc. 
praėjusių metų šalies statybos sektoriaus apyvartos, 
siekusios 7,2 mlrd. litų.

Finansų ekspertų vertinimu, šiemet ir kitąmet 
renovacijos darbai Lietuvos bendrą vidaus produktą 

(BVP) augimą kilstels po maždaug 0,3 procento.
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ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 
PROGRAMOS RENGIMO PRINCIPAI (1)

1. Savivaldybės iniciatyva 
yra atrenkami 
neefektyviausiai 
energiją vartojantys 
pastatai ir atliekamas 
šių pastatų techninis ir 
energinis įvertinimas;

2. Kaštų ir naudos 
analizės pagrindu yra 
parenkamos energiją 
taupančios priemonės, 
parengiami investicijų 
projektai. 
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ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS 
RENGIMO PRINCIPAI (2)

3. Įvertinamas galimas poveikis miesto šilumos gamybos ir tiekimo
sektoriui ženkliai sumažėjus šilumos suvartojimui;

4. Įvertinus energijos taupymo galimybes (1, 2 punktai) bei galimas 
įtakas šilumos gamybos sektoriui (3 punktas) yra rengiama 
savivaldybės Energinio efektyvumo didinimo programa.

PROGRAMA SIEKIAMA, KAD ATNAUJINUS PASTATUS: 
• savininkams būtų užtikrintos geresnės gyvenimo sąlygos ir pastatai

energiją vartotų efektyviai;
• gautos lėšos dėl sutaupytos energijos padengtų investicijų kaštus (esant

galimybei papildomai būsto savininkai gautų ir finansinę naudą);
• ženkliai sumažėjus energijos vartojimui žymiai nesikeistų energijos kaina ir

šilumos tiekėjas nepatirtų finansinių nuostolių.
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JESSICA įgyvendinant daugiabučių 
atnaujinimo programą

• Valdymas: Investicijų komitetas (Aplinkos ministerija + Finansų 
ministerija);

• Priemonė: daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
kaupiamasis fondas;

• Priemonę įgyvendinanti įstaiga: Aplinkos ministerija;

• Kaupiamąjį fondą sudaro: Europos investicijų bankas, Europos 
regioninis plėtros fondas + valstybės lėšos = 227 mln eurų;

• Paramos gavėjai: butų savininkai – daugiabučių namų savininkų 
bendrijos, pagal jungtinės veiklos sutartį veikiantys butų savininkai, 
administartorius.
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PLANUOJAMOS INVESTICIJOS 

Investicijos 2014 m. – 2020 m.

Planuojama, jog panašios daugiabučių renovacijos 
apimtys išliks ir artimiausiais metais. Šiuo metu yra 
baigiami rengti dar 1700 investicijų projektų, kurių 
preliminari vertė – 1,2 mlrd. Lt. 

2014 – 2020 m. planuojamos investicijos –1,2 mlrd. Lt 
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• Savivaldybės bei jų paskirtieji administratoriai, jau įgyję patirtį ir reikiamas 
kompetencijas, gali tinkamai administruoti ir visuomeninės paskirties 
pastatų atnaujinimą;

• Savivaldybėms atsiranda galimybės praplėsti energinio efektyvumo 
didinimo programas naujomis priemonėmis, laipsniškai pereinant prie 
kompleksinių energinio efektyvumo didinimo priemonių parengimo ir 
įgyvendinimo.

Įvertinus naujojo programos modelio privalumus, pagal šį 
modelį planuojama atnaujinti savivaldybėms priklausančius 
visuomeninės paskirties pastatus:

58 iš 60 šalies savivaldybių yra parengusios energinio
efektyvumo didinimo programas

PERSPEKTYVOS (1)
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Siekiant, kad energinio efektyvumo didinimo programos apimtų 
ne tik pavienių daugiabučių ar viešosios paskirties pastatų 
atnaujinimą,o ir kvartalų, jų aplinkos, taip pat infrastruktūros 
objektų atnaujinimą, artimiausiu metu planuojama:

• Pasinaudojant Vokietijos praktine patirtimi ir finansine pagalba, 
Lietuvoje įgyvendinti demonstracinį kvartalinės renovacijos projektą;

• Apjungiant Vidaus reikalų, Aplinkos ir Energetikos ministerijų turimas 
programas bei finansinius instrumentus įgyvendinti kvartalų, jų 
aplinkos atnaujinimą.

PERSPEKTYVOS- KVARTALINIS 
ATNAUJINIMAS (2)
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Angliavandeniliai ir durpės energetiniu 
požiūriu
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• Užtikrinti racionalų išteklių naudojimą siekiant 
maksimalios ilgalaikės naudos valstybei ir 
visuomenei;

• Sudaryti sąlygas ieškoti naftos ir investuoti į šį 
sektorių, atsisakyti nereikalingų verslo 
suvaržymų;

• Sudaryti galimybes Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžetui gauti papildomų pajamų, 
kurti naujas darbo vietas;

Naftos paieškos ir gavybos 
Lietuvoje strategijos tikslai
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Angliavandenilių potencialas

Išsklaidytieji 
angliavandeniliai –

skalūnų dujos ir nafta 

Tradiciniai angliavandeniliai (nafta) Lietuvoje aptikti: 
• Išdūlėjusiame kristaliniame pamate, 
• Kambro smiltainiuose, 
• Ordoviko karbonatinėse uolienose, 
• Silūro karbonatinėse uolienose



Lietuvos geologijos tarnyba (2014): 
Prognoziniai skalūnų angliavandenilių geologiniai ištekliai:

Naftos: 3,6 mlrd. m3 (1143 km2 teritorijoje)
iki 18,3 mlrd. m3 (5747 km2 teritorijoje).
Dujiniai – nuo 1031 mlrd. m3 (1143 km2 teritorijoje).
iki 5138 mlrd. m3 (5747 km2 teritorijoje).
Iš jų išgauti galima būtų 5-10 procentų.

Išsklaidytųjų (skalūnų) angliavandenilių 
išteklių skaičiavimo variantai 
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2014 m:
iš 15 naftos telkinių vykdoma
tradicinės naftos gavyba
Leidimai naudoti  angliavandenilių 
išteklius (vykdyti 
paiešką/žvalgybą) Lietuvoje yra 
išduoti 6 bendrovėms: 
AB „Lotos-Geonafta“, 
UAB „Minijos nafta“, 
UAB „Manifoldas“, 
UAB „Genčių nafta“, 
UAB „LL Investicijos“,  
UAB „TanOil“. 

gavybą vykdo 5 bendrovės.
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Naujo angliavandenilių darbų 
konkurso skelbimas

• Prieš skelbiant 
angliavandenilių išteklių 
naudojimo konkursą 
atliekamas  Strateginis 
poveikio aplinkai vertinimas 
(SPAV).

• Šilutės–Tauragės SPAV‘o
rezultatai patvirtinti 
2012-02-23.



• Lietuvoje yra palankios geologinės sąlygos skalūnų 
angliavandenilių darbams;  

• Reikia tobulinti teisinę-investicinę aplinką;

• Būtina rasti dialogą su vietos bendruomenėmis;

• Laikantis aplinkosauginių reikalavimų, angliavandenilių 
gavyba gali būti saugiai plėtojama.

APIBENDRINANT



Durpynai Lietuvoje užima apie 9,9% (650 tūkst. ha)
šalies ploto.

Durpių pramonė naudoja tik 2,16% (14 tūkst. ha) visų 
šalies durpynų ploto.

Durpynų naudojimas Lietuvoje

90,1
%

9,9%

Durpynai sudaro apie 9,9% 
Lietuvos teritorijos

97,84%

2,16%

Durpių pramonė naudoja tik
2,16 % visų durpynų ploto

636 tūkst. ha
nenaudojamas
durpynų
plotas



Durpių gavyba Lietuvoje
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Kuro durpės – pigūs vietiniai 
energetiniai ištekliai

Pastaruoju metu durpės gana plačiai, ypač
energetikoje, naudojamos eilėje Europos šalių -
Airijoje, Suomijoje, Švedijoje, Škotijoje, Estijoje,
Baltarusijoje. Kaip kuras jos populiarios ir
didžiosiose šalyse - Rusijoje, JAV, Kanadoje,
Ukrainoje ir kitose šalyse.
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Biokuro kainų kitimo tendencijos 
Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse



- Iki šiol energetikoje durpės buvo naudojamos 
retai, dėl nesugebėjimo jį deginti ir nesant tinkamų 
įrenginių. Tačiau tobulėjant degikliams bei 
katilams, atsirado ir tobulesnės deginimo 
technologijos leidžiančios naudoti šį kurą.
Didžiąja dalimi Lietuvoje durpės galėtų būti 
naudojamos kartu su biokuru, 
rekonstruojamose ar naujose termofikacinėse 
elektrinėse, arba mažos bei vidutinės galios 
katilinėse – šilumai gaminti;
- Naujų technologijų panaudojimas leidžia ne 

tik išgauti durpes, bet ir reikiamai sutvarkyti
durpynų teritorijas arba jas rekultivuoti kitai 
veiklai. Durpynai dažniausiai būna netoli miškų
arba net pačiuose miškuose, naudojant naujas 
technologijas būtų galima susmulkinti ar sumalti
medienos atliekas, maišyti jas su durpėmis, mišinį 
efektyviai išdžiovinus, presuoti ar granuliuoti. 

Technologiniai sprendimai



- Sparčiai plečiant medienos biokuro naudojimą rinka tiesiog nespės 
prisitaikyti prie poreikių ir tai didins „žaliosios“ energijos kainas arba 
kietosios biomasės šalčiausiais mėnesiais tiesiog truks;
- Medienos paėmimas iš miško kirtimo vietų dažnai ribojamas 
įvažiavimo į miškus galimybių, todėl reguliariai pasitaiko biokuro 
tiekimo pertrūkių;
- Medienos kuro sukaupimas ir saugojimas prieinamose vietose yra 
susijęs ne tik su papildomais kaštais, bet ir prarandama jo energetinė 
vertė.

Durpės papildo biokurą, nes...

Optimalus
mišinys

Kuro durpės, kaip pigus ir vietinis kuras, galėtų būti plačiau naudojamos 
specializuotose katilinėse arba deginamos mišinyje su biokuru

Biomasė (70%)
Kuro durpės

(30%)



Kuro durpių kaip vietinių 
energetinių išteklių privalumai

• Stabilios kainos - maždaug trečdaliu pigesnės nei medienos 
drožlės;

• Puiki alternatyva ir papildinys kietajai biomasei - plačiai 
išvystytos ir modernizuotos centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos yra puiki energetinė infrastruktūra šiluminei energijai 
gaminti naudojant sudėtingas kietojo kuro rūšis;

• Nauda buitiniams energijos vartotojams - konkurencingomis 
kainomis galima apsirūpinti šilumine ir elektros energija;

• Diversifikuojama šilumos energijai gaminti naudojamo kuro 
struktūra - gerėtų konkurencinė aplinka, būtų stabilizuotos 
šilumos kainos ir išvengta biokuro rinkos koncentracijos;

• Nauda nacionalinei ekonomikai - galimybės gauti pajamų vietos 
bendruomenėms, naujų darbo vietų kūrimas rajonuose, 
prekybos balanso ir energetinio saugumo gerėjimas.



Durpių naudojimo problemos

• CO2 mokestis – jį turi kompensuoti žemesnė kaina;
• Brangesni technologiniai įrenginiai;
• Nėra motyvacijos naudoti pigesnes kuro rūšis;
• Šiandieniniai inžinieriai turi iš naujo mokytis durpių 

deginimo technologijų;
• Pasenęs durpių kaip „nešvaraus“ kuro įvaizdis.

Lietuvoje šilumos ir elektros gamyba turėtų būti 
grindžiama įvairaus nekaloringo vietinio kuro 
naudojimu.



Biokuro gamybos veiklos 
prioritetai

• Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija 
įpareigojanti siekti, kad vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių dalis 
bendrame mūsų šalies balanse 2025 m. sudarytų apie 20 proc.

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos vienas iš
neatidėliotinų veiklos prioritetų yra „Energetikos problemų sprendimas,
šildymo kainų mažinimas,<...>, platesnis atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimas“.

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 11 d. pavedimas 
Nr.(2-1)-D8-9551 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 m.  
programos nuostatų įgyvendinimo” –

pagamintos skiedros iš miško kirtimo atliekų ir malkinės medienos rangos 
būdu ir/ar nuosavais įrenginiais ir mechanizmais pateikimas biokuro biržai 
konkurencingomis kainomis



Miško kirtimo atliekų panaudojimo 
struktūra valstybiniuose miškuose, 

tūkst. m³

300,2

9,9

249,6

Valksmoms šlapiose
augavietėse

A tropotofe

Galima naudoti biokurui

2014 metais planuojama parduoti 300 tūkst.m³ miško kirtimo atliekų



Pavyzdinis biokuro žaliavos iš miško kirtimo 
atliekų sandėliavimo ir priešgaisrinės apsaugos 

tvarkos aprašas 

Privalomas visoms  VĮ miškų urėdijoms bei medienos ruošos įmonės, 
teikiančioms rangos paslaugas.

Jame apibrėžta:

• biržių parinkimas gamybai;
• gamybos ir pagamintos žaliavos kokybės pagrindiniai aspektai;
• sandėliavimo tvarka;
• sandėlių priešgaisrinės apsaugos taktika.



Svarbiausi atlikti veiksmai, didinant miško 
kirtimo atliekų pasiūlą

• Patvirtintas miško kirtimo atliekų ruošimo mechanizmų įsigijimų 
strateginis planas 2012-2015 metams; 

• Nustatyta miško kirtimo atliekų kirtavietėse, smulkių medelių iš 
jaunuolynų ugdymo ir pakelių bei griovių valymo pardavimo 
gyventojams tvarka;

• Nustatytas miško kirtimo atliekų, skirtų centralizuotam pardavimui 
2013 metams, kiekis - 228 tūkst. m³;  2014 metams – 250 (viso 
300) tūkst. m³;

• Patvirtintas Pavyzdinis biokuro žaliavos iš miško kirtimo atliekų ir 
nelikvidinės medienos iš jaunuolynų ugdymo kirtimų biokuro 
žaliavai gaminti paruošimo, sandėliavimo ir priešgaisrinės 
apsaugos tvarkos aprašas.

• Paslaugų teikimas privatiems miškų savininkams.



REALIAI GALIMAS GAMINTI MIŠKO 
KIRTIMO ATLIEKŲ (MKA) KIEKIS 

• Galimas gaminti miško kirtimo atliekų tūris iš valstybinių miškų iš pagrindinio ir tarpinio 
naudojimo kirtimo biržių yra apie 7-9 % nuo bendro likvidinės medienos tūrio, t.y.  apie 
300 tūkst. m³. (Bendras  medieninio biokuro  žaliavos kiekis – 3 mln. m³. – šaltinis VMT).

• MKA iš valstybinių miškų iš jaunuolynų ugdymo kirtimų – 100 tūkst. m³. 
• MKA kiekis iš privačių miškų – apskaita neorganizuota.
• MKA siūlomos, atsižvelgiant į rinkos poreikį: didėjant poreikiui, didinama MKA pasiūla.
• VĮ miškų urėdijos yra įpareigotos įvertinti biokuro žaliavos jų teritorijoje esančius 

potencialius pirkėjus bei jų turimus gamybinius pajėgumus. MKA parduodant siūlyti  
tarpiniame sandėlyje ar kirtavietėje,  atsižvelgiant į pirkėjų pageidavimus. 
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Veiksniai ir kliūtys, koreguojantys 
potencialių miško kirtimo atliekų kiekį 

• Nebaigta žemės reforma: 
• nepanaudojami rezervuoti nuosavybės grąžinimui miškai;
• potencialūs metiniai vien malkų kurui  kiekiai apie 100 tūkst. m³. 
• Ekologiniai:
• FSC reikalavimai (privaloma palikti negyva mediena,  kelmai ir t.t.).
• Neturtingos augavietės – negalimas pilnas kirtimo atliekų 

pašalinimas dėl galimo maistmedžiagių trūkumo jaunuolynams.
• Ekonominiai:
• Didelis ištraukimo atstumas - aukšta galutinė gaminamo sortimento

savikaina.
• Mažo tūrio biržės – sandėliuoti ne mažiau kaip po 25 m³ (būtina 

sąlyga, parduodant miško kirtimo atliekas) . 
• Nelikvidinės medienos iš jaunuolynų ugdymo kirtimų biokurui gaminti 

– didelė savikaina (92 LTL/m³) - nekonkurencinga pardavimo kaina.
• Technologiniai:
• Užmirkusios augavietės - miško kirtimo atliekos suklojamos į 

valksmas.
• Miško kirtimo darbų  sezoniškumas. 

49,4
%

12,2
%

38,4
%

Valstybinės reikšmės miškai

Rezervuoti nuosavybės teisės 
atkūrimui miškai

Privatūs miškai 



Strategija vykdant LRV 2012–2016 
metų programą

• Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metams programa:
• miško kirtimo atliekų apimtis 2014 m. padidinti  iki 300 tūkst. m³.
• prekybai pateikti dengtas specialiu popieriumi miško kirtimo atliekas;
• miško kirtimo atliekų įrangos įsigijimo strateginio plano tobulinimas, įsavinti 

Klimato kaitos specialiosios programos lėšas; 
• teisės aktų, sukuriant lanksčias miško kirtimo atliekų pardavimo sąlygas, 

tobulinimas;
• paslaugų teikimo privačių miškų savininkams didinimas;
• VĮ miškų urėdijų pagamintos skiedros pateikimas šilumos tiekėjams per 

Energijos išteklių biržą „Baltpool“ konkurencingoms kainomis.



Atliekų tvarkymo prioritetai ir 
tikslai

• Energijai gauti naudojamos ir planuojamos naudoti komunalinės atliekos 
(susidaro apie 1.4 mln. t/metus)

• Iki 2020 metų turi būti perdirbta ar kitaip panaudota ne mažiau kaip 50 
proc. komunalinių atliekų 

• Iki 2020 metų 65 procentais turi būti sumažintas komunalinių biologiškai 
skaidžių atliekų šalinimas sąvartynuose

• Biologiškai skaidžios dalies (biomasės) atliekas panaudoti energijos gamybai 



Valstybinis atliekų tvarkymo 
2014-2020 metų planas

• Iki 2016 metų įdiegus 9 mechaninio ir
mechaninio/biologinio apdorojimo
įrenginius po rūšiavimo likusių ir perdirbti
netinkamų energetinę vertę turinčių
komunalinių atliekų potencialas 2020
metais sudarys apie 360-530 tūkst.
t/metus

• 2013 metais pradėta eksploatuoti pirmoji
biokuro ir atliekų termofikacinė jėgainė
Klaipėdoje (projektinis kuro poreikis –
245 tūkst. tonų/metus, iš jų 130 tūkst.
t/metus po rūšiavimo likusių komunalinių
atliekų, 50 tūkst. t/metus gamybos
atliekų)

• Atliekas energijai gauti naudojantys
įrenginiai planuojami Vilniuje ir Kaune



Atliekų tvarkymo įstatymas
(2014-01-23 pakeitimas)

• Tik Vyriausybės pripažintuose atliekų tvarkymo valstybinės 
reikšmės objektuose kaip kuras energijai gaminti gali būti 
naudojamos ar planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir 
perdirbti netinkamos energetinę vertę turinčios 
komunalinės atliekos

• Po rūšiavimo likusias energetinę vertę turinčias 
komunalines atliekas naudojantys įrenginiai turi 
įgyvendinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 
strategijos tikslus ir uždavinius ir būti Nacionalinėje šilumos 
ūkio plėtros programoje keliamų tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo priemonėmis



Ačiū už dėmesį


