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Renovacija 



Esama situacija 

• 2014 m. buvo parengti ir suderinti 1980 investicijų projektų;

• 910 projektų įgyvendinimui pritarė gyventojai;

• 1075 pastatų atnaujinimui buvo gautas finansų įstaigų pritarimas;

• 957 daugiabučių atnaujinimui pradėti statybos rangos darbų 
pirkimai.

• 2014 m. 673 daugiabučių namų atnaujinimui buvo sudarytos 
statybos darbų rangos sutartys, pilnai baigti įgyvendinti 123 
projektai, kurių vertė – 30 mln. eurų; 

• Užbaigtų įgyvendinti (nuo 2013 m.) 200 renovacijos projektų vertė 
– beveik 50 mln. eurų;

• Artimiausiu metu planuojama pradėti apie1000 daugiabučių 
projektų, kuriems jau yra gautas gyventojų pritarimas, 
įgyvendinimą. Planuojama šių projektų vertė – 240 mln. eurų;

• 2015 – 2016 m. planuojamos investicijos – daugiau kaip 400 mln. 
eurų.



Progresas (2010 – dabar)
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Perspektyvos 

• Įvertinus naujojo programos modelio privalumus, pagal šį modelį 
planuojama atnaujinti savivaldybėms priklausančius visuomeninės 
paskirties pastatus - savivaldybėms atsiranda galimybės praplėsti 
energinio efektyvumo didinimo programas naujomis priemonėmis, 
laipsniškai pereinant prie kompleksinių energinio efektyvumo 
didinimo priemonių parengimo ir įgyvendinimo;

• 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.



Prioritetinės kryptys artimiausiu 
laikotarpiu

• Įvertinus naujojo Programos modelio privalumus, buvo nuspręsta 
išplėsti savivaldybių parengtas energinio efektyvumo didinimo 
programas. Jas įgyvendindamos savivaldybės jau sukaupė patirties, 
ir dabar pats laikas būtų tą patirtį  toliau panaudoti – atnaujinant 
savivaldybėms priklausančius viešuosius pastatus.

Šiuo metu itin svarbu užtikrinti

• Programos įgyvendinimo tęstinumą. Artimiausiu metu numatoma 
parengti reikiamus dokumentus ir pradėti taikyti kvietimų sistemą. 
Tai leistų efektyviau planuoti finansinius srautus projektams 
finansuoti, biudžeto asignavimus valstybės paramai teikti; 

• Savalaikę statybos darbų valstybinę priežiūrą, užtikrinant, kad 
darbai būtų atliekami pagal projektą, kokybiškai, naudojant 
kokybiškas medžiagas.



Atliekų panaudojimas 
energijai gauti



Esama situacija

• Atliekų deginimo įrenginiuose energijai gaminti kaip kuras bus 
naudojamos po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę 
vertę turinčios komunalinės atliekos;

• Iki 2016 m. įdiegus suplanuotus mišrių komunalinių atliekų 
mechaninio biologinio apdorojimo ar mechaninio apdorojimo 
įrenginius (MBA), energinę vertę turinčių komunalinių atliekų 
potencialas 2020 m. sudarys apie 360–530 tūkst. tonų per metus;
Atėmus UAB „Fortum Klaipėda“ pajėgumus, komunalinių atliekų 
energinis potencialas 2020 m. sieks 230–400 tūkst. tonų per metus;

• Vilniuje numatoma įrengti 145 MW galios biokuro ir (ar) 
komunalinių atliekų kogeneracinį įrenginį, Kaune – 53 MW galios 
biokuro ir (ar) komunalinių atliekų kogeneracinį įrenginį



Esame situacija II

• Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, tik atliekų tvarkymo 
valstybinės reikšmės objektuose kaip kuras energijai gaminti gali 
būti naudojamos energinę vertę turinčios atliekos;

• Lietuva gali būti suskirstyta į tris regionus (Klaipėdos, Kauno, 
Vilniaus), į kuriuos atliekos deginti patektų priklausomai nuo tame 
regione susidarančių energinę vertę turinčių atliekų. Tačiau tokiu 
atveju nelieka konkurencijos;

• Vokietijoje, Švedijoje, Danijoje, Estijoje, Italijoje, Norvegijoje, 
Suomijoje įrenginius valdo savivaldybės arba valstybė.



Preliminarus degintinų atliekų kiekis 
2015–2016 m.

• MBA įrenginiuose planuojamas susidaryti degių atliekų kiekis –
72.337 tūkst. t per metus, kurių kaloringumas didesnis kaip 15 
MJ/kg ir 417.897 tūkst. t per metus, kurių kaloringumas mažesnis 
kaip 15 MJ/kg. Bendras kiekis – 490.234 tūkst. t.;

• Atliekų energinis potencialas GWh: atliekų, kurių kaloringumas 
didesnis kaip 15 MJ/kg – 390,738 GWh ir 1077,996 GWh, kurių 
kaloringumas mažesnis kaip 15 MJ/kg. Bendras potencialas –
1468,734 GWh.

• Susidarysiantis prognozuojamas kiekis įvertintas vertinant 
projektinius MBA įrenginių duomenis, faktinius susidarančius 
atliekų kiekius per metus, sąvartynuose pašalintus atliekų kiekius.

• Lietuvoje 10 regioninių atliekų tvarkymo centrų (RATC) 
sąvartynuose 2013 m. pašalinta 891.854 tūkst. tonų atliekų (be 
statybinių atliekų, kurios neaktualios vertinant degių atliekų 
kiekius).

• 8-iuose RATC planuojama atidaryti mechaninio-biologinio 
apdorojimo (MBA) įrenginius, 1-ame (Klaipėdos) regione –
mechaninio apdorojimo įrenginį. Tauragės regionas MBA nestatys. 
Mechaninį-biologinį apdorojimą atliks privati įmonė.



Būtini tolesni veiksmai 2015 m.

• Parengti Šilumos ūkio įstatymo ir kainodaros metodikos projektus, 
nustatant atliekas energijai gaminti naudojančių ūkio subjektų 
pareigas ir iš atliekų gaminamos energijos kainodarą (reikia 
nustatyti mokesčio mokėtojus, kietojo atgauto kuro bazines kainas, 
kainos apskaičiavimo mechanizmą). Šios priemonės iniciatorius turi 
būti Energetikos ministerija;

• Reglamentuoti atliekas energijai gaminti naudojančių ūkio subjektų 
ir valstybės/savivaldybių susitarimų dėl ilgalaikių atliekas energijai 
gaminti naudojančių ūkio subjektų įsipareigojimų atliekų deginimo 
srityje sudarymo sąlygas. Šios priemonės iniciatorius turi būti 
Aplinkos ministerija.



Degintinų atliekų kiekiui įtaką turėsiantys 
veiksniai

• Prognozuojamiems kiekiams tiesioginę įtaką turės įgyvendinamas 
atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumas (atliekų 
hierarchija), kuriame prevencija, paruošimas naudoti pakartotinai, 
perdirbimas yra aukštesni atliekų tvarkymo prioritetai, nei atliekų 
naudojimas energijai gauti;

• Įgyvendinant atliekų hierarchiją, didėjant atliekų pakartotiniam 
naudojimui ir perdirbimui, įvertinus atliekų eksporto į kitas šalis 
kaštus, kietojo atgauto kuro deginimą AB „Akmenės cementas“ 
gamykloje, atliekų kiekis, skirtas energijai gauti, kaip ir atliekų 
šalinimas sąvartynuose, tikėtina, turėtų mažėti.



Nuotekų dumblas 



Esama situacija

• Lietuvoje kasmet susidaro apie 50 tūkst. tonų nuotekų dumblo;

• 2013–2014 m. susidarė apie 29 tūkst. tonų per metus 
sausinto/džiovinto nuotekų dumblo, kuris išdžiovinamas iki 90 % 
sausumo (lieka 10 % drėgmės, visa kita dalis vadinamoji sausa 
masė), kurio energetinis potencialas – 88.411 MWh, kaloringumas 
– 11 MJ/kg. Toks dumblas gali būti panaudojamas energijai gauti, t. 
y. deginti bendrajame atliekų deginimo įrenginyje;

• Nuotekų dumblas tvarkomas vadovaujantis nuotekų dumblo 
naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimais;

• Iš 23 planuotų ES lėšomis finansuoti nuotekų dumblo apdorojimo 
įrenginių šiuo metu veikia 21 įrenginys: 11 pūdymo-džiovinimo 
įrenginiai, 2 džiovinimo, 8 kompostavimo įrenginiai (7 
kompostavimo projektai nevisiškai užbaigti).



Iššūkiai-problemos

• Kuriant nuotekų dumblo tvarkymo infrastruktūrą, iki galo nebuvo 
išspręstas termiškai išdžiovinto ir granuliuoto dumblo tolesnio 
panaudojimo klausimas;

• Šiuo metu didžiausia dalis dumblo kaupiama ir panaudojama 
žemės ūkyje tręšiant laukus;

• Apdoroto dumblo deginimo pajėgumų šiuo metu nėra, nežinoma 
bei nebuvo įvertinta, kaip dumblo deginimas įtakos vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą vartotojams 
atskiruose regionuose/savivaldybėse. Tai sukelia socialinių (dėl 
gyventojų nepasitenkinimo, kvapų) problemų.

Nuotekų dumblo panaudojimas 2012 m.
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Alternatyvos

• Aplinkos ministerija yra paskelbusi konsultavimo paslaugų viešąjį 
pirkimą, kuris laikinai sustabdytas dėl pateiktų pretenzijų;

• Šiuo metu vertinamos galimybės apdorotą dumblą deginti naujai 
projektuojamuose atliekų deginimo įrenginiuose Vilniuje ir Kaune 
ir jau veikiančiame Klaipėdos atliekų deginimo įrenginyje;

• Džiovintą dumblą (granules) bus galima deginti, pritaikius džiovinto 
dumblo granulių padavimą į deginimo įrenginių deginimo kameras.



Medienos biokuro žaliava 



Esama situacija

• Medienos biokuras jau šiuo metu yra plačiausiai Lietuvos 
energetikoje naudojamas atsinaujinantis energijos išteklius 
(malkos ir kitas medienos biokuras sudaro daugiau kaip 80 proc. 
visų Lietuvoje naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių);

• Miško kirtimo atliekos biokuro gamybai šiuo metu plačiausiai 
naudojamos valstybiniuose miškuose (2014 metais miškų urėdijos 
rinkai pateikė apie 330 tūkst. m3) ir beveik nenaudojamos 
privačiuose miškuose;

• Daugiau medienos kurui Lietuvoje šiuo metu sunaudojama namų 
ūkiuose malkų pavidalu nei centralizuoto šildymo sistemose, todėl 
plėtojant biokuro katilines būtina atsižvelgti ir į namų ūkių 
poreikius;

• Medienos biokuro naudojimo didinimo rezervai iš vietinių miškų 
yra riboti; 

• Didžiausia dalis medienos biokuro iš medienos apdirbimo metu 
susidarančių pjuvenų, drožlių ir kitų atliekų yra eksportuojama 
granulių arba briketų pavidalu į kitas Europos šalis ir 
nepanaudojama Lietuvos energetikoje.



Problema

Lietuvos miškuose sukauptas medienos biokuro potencialas 
nepakankamai racionaliai panaudojamas Lietuvos energetikoje.
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Pagamintos skiedros (biokuro) 
pardavimas energijos išteklių biržoje

• 2014 m. VĮ miškų urėdijos 438 kartus pateikė pavedimus, kurie 
sudarė 13950 tne;

• Vidutinė kaina buvo 159,91 Eur/tne;

• Buvo sudaryti 3 sandoriai: 2 sandorius sudarė VĮ Valkininkų miškų 
urėdija (42 tne) ir 1 sandorį VĮ Veisiejų miškų urėdija (48 tne);

• 2015 m. sausio mėn. vidutinė miškų urėdijų pateikta skiedros kaina 
be transportavimo kainų buvo 153,9 Eur/tne, pateikta pavedimai 
2424 tne kiekiui.



Priežastys dėl ko neįvyksta sandoriai

• Privatūs skiedros tiekėjai, pasak „Baltpool“ atstovų, skiedrą 
katilinėms tiekia nelogiškai žemomis kainomis;

• Kai kurios perkančios skiedrą katilinės yra toliau nei 100 km nuo VĮ 
miškų urėdijų skiedros paruošimo vietos (toli transportuoti);

• Didelis skiedros transportavimo įkainių skirtumas tarp skirtingų VĮ 
miškų urėdijų, kuris siekia nuo 0,17 Eur/tne iki 1,22 Eur/tne;

• Dažnai VĮ miškų urėdijų pateikti kiekiai būna per maži, todėl 
neatitinka sąlygų ir nedalyvauja aukcione.



Ateinančių metų tikslas 

Žaliavos medienos biokurui paruošimo šalies miškuose metinę apimtį 
papildomai padidinti ne mažiau kaip 0,5 mln. m3.

Tikslas pasiekiamas

• Įvertinant prognozuojamą medienos biokuro paklausos augimą dėl 
biokuro katilinių plėtros

• Įvertinant medienos pramonės poreikius tai žaliavinei medienai, 
kuri gali būti naudojama tiek pramonėje, tiek ir energetikoje

• Užtikrinant darnaus miškų ūkio principų įgyvendinimą visuose 
šalies miškuose



Status quo

Žaliavos medienos biokurui paruošimo šalies miškuose apimtis 
papildomai nedidinama

1-oji alternatyva

• Žaliavos medienos biokurui paruošimo šalies miškuose apimtis 
papildomai padidinama netaikant subsidijavimo iš valstybės 
biudžeto

• Papildomai mobilizuojama apie 0,5 mln. m3

2-oji alternatyva

• Žaliavos medienos biokurui paruošimo šalies miškuose apimtis 
papildomai padidinama įdiegiant šio biokuro ruošos subsidijavimo iš 
valstybės biudžeto schemą

• Papildomai mobilizuojama iki 1 mln. m3



Angliavandenilių išteklių 
naudojimas



Naftos paieškos ir gavybos Lietuvoje 
strategijos tikslai

• Užtikrinti racionalų išteklių naudojimą siekiant maksimalios 
ilgalaikės naudos valstybei ir visuomenei;

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

• Išsaugoti aplinkos kokybę, sumažinti neigiamą poveikį jai;

• Sukurti racionalią, aiškią ir patikimą naftos darbų ir išteklių 
administravimo sistemą;

• Sudaryti galimybes Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui gauti 
papildomų pajamų, kurti naujas darbo vietas, plėtoti naftos 
gavybos pramonę.



Naftos išteklių gavybaLietuvoje 1990 - 2014 m.
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Esama situacija 

• Leidimai tirti (vykdyti paiešką ir žvalgybą) ir naudoti 
angliavandenilių išteklius Lietuvoje yra išduoti 6 naftos 
bendrovėms - 5 iš jų vykdo naftos gavybą;

• Šiuo metu nafta išgaunama iš 15-os detaliai išžvalgytų naftos 
telkinių;

• Dėl šalies geologinių sąlygų ypatumų gamtinių dujų, kaip tradicinių 
angliavandenilių išteklių, telkinių Lietuvoje nėra;

• Detaliai išžvalgyti geologiniai naftos telkinių ištekliai – 19,6 mln. 
tonų; detaliai išžvalgyti pradiniai išgaunamieji naftos ištekliai – 6,6 
mln. tonų; parengtinai išžvalgyti (kurių tyrimas dar nebaigtas) 
geologiniai naftos ištekliai – 1637,5 tūkst. tonų; išgaunamieji –
264,6 tūkst. tonų. Detaliai išžvalgytųjų pradinių išgaunamųjų naftos 
išteklių likutis – 2,4 mln. tonų;

• Per 2014 m. Lietuvoje išgauta 81,93 tūkst. tonų naftos. Tai 5 proc. 
mažiau negu 2013 m.;

• Lietuvoje išgaunamos naftos kiekis kasmet mažėja;
• Išlaikyti ar padidinti naftos išteklių gavybos apimtį galima tik 

atradus ir pradėjus eksploatuoti naujus telkinius. Taip pat svarbus 
ir naftos išteklių gavybos technologijų tobulinimas.



Naftos kainos pokyčiai 



Šilutės – Tauragės ploto tradicinių 
angliavandenilių (naftos) perspektyvos

• Šilutės - Tauragės plote, kur planuojama skelbti angliavandenilių 
konkursą, konkurso dalyvių - investuotojų  planai sietini visų pirma 
su tradicinės naftos ištekliais.

• 1970 -1980 metais vykdant angliavandenilių paiešką ir žvalgybą 
plote Šilutės Tauragės plote yra atlikti šie tyrimai: 2D seisminės 
žvalgybos tyrimai išilgai 222 profilių, kurių bendras ilgis siekia 
1609,64  km ir gręžimo darbai – iš viso plote išgręžti 39 gręžiniai. 



Potencialas

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 1 031 mlrd. m3 (1143 km2 teritorijoje) iki 5 138 mlrd. 
m3 (5747 km2 teritorijoje);

• Iš jų išgauti galima būtų 5-10 procentų.



Ačiū už dėmesį 




