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Kuro sunaudojimas CŠT sektoriuje ir
individualių namų ūkių šildymui

• Kuro sąnaudos CŠT sektoriuje 2009 m.:
– šilumos gamybai- 883.294 tne
– Šilumos gamybai kogeneracinėse jėgainėse- 409.373 tne
– Elektros gamybai kogeneracinėse jėgainėse- 184.986 tne

Viso: 1.477.653 tne

• Kuro sąnaudos individualių namų ūkių šildymui 2009 m. ~500.000 tne

VISO poreikis šilumos gamybai
(be elektros) sudaro ~ 1.800.000 tne/m



Teorinis (moksliškai pagrįstas) biomasės
potencialas

Biomasė iš medžio
Malkinė mediena 565 ktne

Medžio pramonės atliekos 283 ktne
Miško kirtimo atliekos 185 ktne

Energetinės plantacijos 70 ktne

Iš viso 1103 ktne

Šiaudai- 2,4 mln. tonų per metus. Energetinis potencialas- 850 ktne

Komunalinės atliekos- 1 mln. tonų per metus. Energetinis potencialas- 200 ktne

IŠ VISO – virš 2 mln. tne

Biomasės iš kelmų potencialas (>200 ktne)
nevertinamas



Atsinaujinančių energijos išteklių dalis
bendrame kuro balanse šilumos gamybai
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Reikalingas biomasės kiekis

Miško kirtimo atliekos 180 ktne
Šiaudai 120 ktne
Komunalinės atliekos   200 ktne
Energetinės plantacijos      70 ktne
_____________________________
Viso 570 ktne

Biomasės dalis CŠT, įvertinus potencialą

Tuo tarpu bendras biomasės
potencialas > 2000 ktne



Gamtinių dujų (su transportavimu ir galios mokesčiu) ir
biokuro kainų palyginimas (Lt / t.n.e)

(šaltinis – Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija)

http://www.lsta.lt/images/Kuro_kainos/Biokuras_dujos_koreguota.bmp


Pagrindinė CŠT sektoriaus problema

• Pagrindinė CŠT sektoriaus problema, dėl kurios
neplečiamas biokuro naudojimas, yra energijos
gamybos iš biokuro įrenginių trūkumas;

• Sprendimo būdas– investicijos pervedant prie
biokuro naudojimo ~1500 MW instaliuotos
šiluminės galios ir ~300 MW elektrinės galios
generuojančių pajėgumų;

• Galimas rezultatas ~70% centralizuotos šilumos ir
~12 % elektros iš biomasės;



Biomasė šildymui ne CŠT
sektoriuje

• ~ 70 % visų namų ūkių, neprijungtų prie CŠT,
naudoja biomasę (malkas) šilumos energijos
gamybai;

• Problema- neefektyvus biomasės panaudojimas;

• Sprendimas- kompleksinė programa pervedant
namų ūkius nuo neefektyvių malkinių prie
automatizuotų biokuro granulėmis kūrenamų
katilų.



Atsinaujinančios energetikos
finansavimo šaltiniai

AKCIZAS
• Būtinybė nedelsiant įvesti akcizą iškastinio kuro

naudojimui šilumos ir elektros gamyboje ir importuojamai
elektrai;

• Iš akcizo gautos lėšos turėtų būti skiriamos į nacionalinį
AEI skatinimo fondą (specialią programą);



Atsinaujinančios energetikos
finansavimo šaltiniai

Nacionalinis AEI  skatinimo fondas
(speciali programa)

• Paramos priemonės:
– Subsidijos investicijoms (kuro konversijai);

– Subsidijos energijos naudojimo efektyvumo didinimo
projektams;

– Subsidijos demonstraciniams projektams, mokslo
tyrimams;

– Skatinamieji tarifai energijai iš AEI ir pan.



Biomasės naudojimo nauda

• Energetinis saugumas
• Ekonominė nauda
• Socialinė nauda
• Ekologinis saugumas
• Eksporto/importo balansas
• Lietuvos regioninis vystymasis



Ačiū už dėmesį

Lietuvos biomasės energetikos asociacija “Litbioma”
Ukmergės g. 283B, Vilnius

asociacija@biokuras.lt, www.biokuras.lt


