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PROJECT COMPANY

Prielaidos naujoms atliekų ir biokuro kogeneracinėms jėgainėms

Vilniuje:
• Gyventojų skaičius 540 000 

• Centralizuotas šildymas 90% 

• Metinis šilumos poreikis 2,5 TWh

• Regione atliekų kiekis (KAK) ~145 000 t/metus

• Šalinama sąvartyne ~85%

Kaune:
• Gyventojų skaičius 300 000

• Centralizuotas šildymas 90% 

• Metinis šilumos poreikis 1,2 TWh

• Regione atliekų kiekis (KAK) ~200 000 t/metus

• Šalinama sąvartyne ~95%



PROJECT COMPANY

Kodėl kogeneracija?

Kogeneracija yra naudingos šilumos ir elektros energijos gamyba vienu metu, viename 

technologiniame procese, taip pasiekiant apie 40 proc. didesnį kuro panaudojimo 

efektyvumą lyginant su kondensacine/konvencine elektrine.



Biokuro jėgainė

MWe MWš

~70 ~174

Atliekų deginimo jėgainė

MWe MWš

~18 ~53

Didelio efektyvumo

kogeneracinė jėgainė

MWe MWš

~88 ~227

CAPEX* ~325 MEUR

Finansų ministerija

Energetikos ministerija

Aplinkos ministerija

Finansų ministerija

100%

Didelio efektyvumo atliekų 

deginimo kogeneracinė jėgainė

MWe MWš

~24 71

CAPEX* ~140 MEUR

Atliekų kiekis ~ 200 tūkst. tonų

PROJECT COMPANY

51% 49% (5% Kaunui)

Gautas EK leidimas

veiklos koncentracijai

Atliekų kiekis ~ 140 tūkst. tonų /metus

Biomasės kiekis ~ 500 tūkst. tonų /metus

Vilniaus ir Kauno miestų kogeneracinių elektrinių projektai

ES parama

Vilniaus

projektas

Kauno

projektas

iki 164mEUR iki 69mEUR

~150 mEUR ~69 mEUR

* Rangos darbų vertė



PROJECT COMPANY

Laukiami rezultatai

Vilniuje Kaune

Elektros energijos gamyba, GWh

(rinkos dalis*)
400 

(3,7%)

175 
(1,2%)

Šilumos gamyba, GWh (rinkos 

dalis)
1 240 
(~50%)

500 
(~40%)

Šilumos gamybos kainos 

mažėjimas
>20 % >20 %

CO2 išmetimų mažėjimas, 

t/metus
~230 000 ~70 000

Pirminių energijos išteklių 

sutaupymas
~40 % ~46 %
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Parengiamieji darbai

Partnerių pasirinkimas

Rangos darbai

2015 2016 2017 2018

Finansavimo užtikrinimas

Projektavimas ir EPC rangos darbaiDarbų pirkimas

Atranka, 

derybos

Finansavimo struktūros sukūrimas ir 

įgyvendinimas

Poveikio aplinkai 

vertinimas

Teritorijų 

planavimas (jei bus)

Valstybės pagalba / ES parama 

\

Darbas statybvietėje

Pirmas 

užkūrimas
Galutinis 

užbaigimas

Testavimo  

paleidimo 

darbai

Vilniaus projekto įgyvendinimo grafikas (1)

Atranka,

derybos

2014
Geg.

2015 2018

Pradžia
2014.05.28

Išsinuomotas 
sklypas

2015.05.22

2016 2017 2018

Pabaiga
2018.07EPC sutartis

(apie 24 mėn. ranga + min. 4 mėn. užbaigimas )

2016.03-05

Paleidimo -
derinimo
darbai

2017.12.15

Saus. Saus. Saus. Saus.Birž. Birž. Birž.

Patvirtinta 
PAV 
ataskaita
2015.09.02

2016-01-28

Projektas įtrauktas į valstybės 
planuojamų finansuoti ES lėšomis 
projektų sąrašą

2016.06.01



2016-01-28

2015 2016 2017 2018

\

Pirmas 

užkūrimas
Galutinis 

užbaigimas

Vilniaus projekto įgyvendinimo grafikas (2)

Parengiamieji darbai

Poveikio aplinkai 

vertinimas

Teritorijų 

planavimas (jei bus)

 Informacija apie PAV procedūras skelbta/skelbiama Vilniaus savivaldybėje, 6 seniūnijose,

nacionalinėje ir vietos žiniasklaidoje, internetinėje svetainėje www.kogen.lt ;

 …

 2015-04-28 Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino PAV programą;

 2015-06-04 įvyko PAV ataskaitos viešinimas;

 PAV ataskaita suderinta su subjektais (VMS, Kultūros paveldu, gaisrininkais, visuomenės

sveikatos centru) ir 2015-07-23 pateikta Aplinkos apsaugos agentūros tvirtinimui;

 2015-08-19 Aplinkos apsaugos agentūroje įvyko posėdis pateiktų pastabų aptarimui;

 2015-09-02 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė teigiamą sprendimą dėl ūkinės veiklos

leistinumo.

http://www.kogen.lt/
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2015 2016 2017 2018

\

Pirmas 

užkūrimas
Galutinis 

užbaigimas

Vilniaus projekto įgyvendinimo grafikas (3.1)

 2015-05-08 pradėtas statybos darbų tarptautinis konkursas;

 2015-07-20 gautos 9 paraiškos kvalifikacijos įvertinimui;

 2015-10-09 baigtas kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikaciją

atitinkantiems rangovams pateiktos detalios Techninės specifikacijos;

 2016-01-29 nustatyta pirminių pasiūlymų pateikimo data;

 Derybos ir galutinių pasiūlymų gavimas numatomas per 2016 m. I ketv.

Rangos darbai Projektavimas ir EPC rangos darbaiDarbų pirkimas

Testavimo  

paleidimo 

darbai



2016-01-28

2015 2016 2017 2018

\

Pirmas 

užkūrimas
Galutinis 

užbaigimas

Vilniaus projekto įgyvendinimo grafikas (3.2)

Parengiamieji darbai Projektavimas ir EPC rangos darbaiDarbų pirkimas

Testavimo  

paleidimo 

darbai

Topografiniai tyrinėjimai Geologiniai ir grunto 

užterštumo tyrinėjimai
Prieš-projektavimo darbai.



Vilniaus projekto fizinis realizavimas



Techninis išpildymasVilniuje



Vilniaus projekto vizualizacija



Kauno projekto įgyvendinimo grafikas (1)

2016-01-28

Parengiamieji darbai

Partnerių pasirinkimas

Rangos darbai

2015 2016 2017 2018

Finansavimo užtikrinimas

Projektavimas ir rangos darbai

Darbų pirkimas

Atranka, derybos

Finansavimo struktūros sukūrimas ir 

įgyvendinimas

Poveikio aplinkai korekcija 

(jei reikia)

Teritorijų 

planavimas (jei bus)

Valstybės pagalba / ES parama 

\

Darbas statybvietėje

Pirmas 

užkūrimas
Galutinis 

užbaigimas

Testavimo  

paleidimo 

darbai

2014
Geg.

2015 2018

Pradžia
2014.05.28

Pasirašyta 
bendradarbiavimo 
sutartis
2015.05.20

2016 2017 2018

Pabaiga
2018.12.31Rangos sutartys

(apie 24 mėn. ranga + 6 mėn. užbaigimas )

2016.05.01

Paleidimo -
derinimo
darbai

2018.08.01

Saus. Saus. Saus. Saus.Birž. Birž. Birž.

Pasirašyta 
akcininkų 
sutartis
2015.10.15

2016-01-28 Projektas įtrauktas į 
valstybės planuojamų 
finansuoti ES lėšomis 
projektų sąrašą

2016.07.30

EK leidimas 
veiklos 
koncentravimui

2015.11.23



2015-12-11

Partnerių pasirinkimas

2015 2016 2017 2018

Atranka, derybos

\

Pirmas 

užkūrimas
Galutinis 

užbaigimas

Kauno projekto įgyvendinimo grafikas (2)

 2015-05-20 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Fortum; 

 2015-08-18 Parengtas ir pateikiamas pre-notifikavimo pranešimas apie 

veiklos koncentraciją EK;

 2015-10-15 pasirašyta Akcininkų sutartis;

 2015-10-16 pateikta notifikavimo paraiška; 

 2015-11-23  gautas EK sprendimas veiklos koncentravimui.



2016-01-28

2015 2016 2017 2018

\

Galutinis 

užbaigimas

Vilniaus projekto įgyvendinimo grafikas (3.1)

 Projektas įgyvendinamas Skandinavijoje ypač paplitusiu EPCM principu,

kai objekto statyba vykdoma turint apie 30 genrangovų;

 Parengtas ir ekspertuotas jėgainės techninis projektas;

 2015-12-30 paskelbtos preliminarios techninės specifikacijos pagrindinei

technologinei įrangai (katilas, garo turbina, dūmų valymas, kranai).

Rangos darbai
Projektavimas ir EPC rangos darbai

Darbų pirkimas

Testavimo  

paleidimo 

darbai



Techninis išpildymas Kaune



Kauno projekto vizualizacija



Ačiū už dėmesį


