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Naftos kainos kitimas 1990-
2010 m., $/bbl



Energetinių poreikių pasaulyje 
prognozė



Europos sąjungos 
energetikos politikos 

gairės



Europos sąjungos „Energetikos veiksmų 
planas iki 2020 (2050) m.“

 Sumažinti energetikos sektoriuje išmetamo anglies 
dioksido kiekį -20%

 Užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą -20%
 Daugiau vartoti atsinaujinančios energijos -20%
 Ankstyvos investicijos kainuoja mažiau. Sprendimus dėl 

investicijų į infrastruktūrą, kurios reikės iki 2030 m., reikia priimti 
dabar, nes prieš 30–40 metų sukurtą infrastruktūrą reikia pakeisti.

 Europos mastu energetinė infrastruktūra pigesnė, o 
tiekimas saugesnis, lyginant su lygiagrečiai kuriama nacionaline 

infrastruktūra. Reikia kooperacijos su kaimynais. 

 Teršalų išmetimo iš kurą deginančių jėgainių 
ribojimas (Žymiai griežtesni reikalavimai nuo 2016 negu šiuo 
metu)



Europos sąjungos energetikos politikos 
gairės – roadmap 2050



ES energetikos politika  

 ...2009 m. 62 % ES įrengtų naujų elektros 
generatorių naudoja atsinaujinančius išteklius...

 ...turi būti gerokai intensyviau diegiama didelio 
naudingumo bendra šilumos ir elektros energijos 
gamyba, taip pat centralizuotas šildymas ar 
vėsinimas.

 ...turi būti užtikrinta didelio masto tvaraus biokuro 
gamyba.

(Europos Komisijos komunikatas „Energetika 2020“)



CO2 išmetimo reguliavimo 
planai

Būtina biokuro dalis kuro balanse, kad šilumos gamintojui (20 MW 
ir daugiau galios) nereikėtų pirkti papildomų ATL: 

  2013 metais – ne mažiau 20% biokuro kuro balanse 
  2014 metais– ne mažiau 27% biokuro kuro balanse 
  2015 metais– ne mažiau 34% biokuro kuro balanse 
  2016 metais– ne mažiau 41% biokuro kuro balanse 
  2017 metais– ne mažiau 48% biokuro kuro balanse 
  2018 metais– ne mažiau 56% biokuro kuro balanse 
 2019 metais– ne mažiau 63% biokuro kuro balanse 
  2020 metais– ne mažiau 70% biokuro kuro balanse 

Jeigu atitinkamais metais biokuro bus daugiau, tada šaltinio 
valdytojui liks ATL perteklius, kurį galės parduoti. 

Jei biokuro dalis bus mažesnė – reikės nusipirkti trūkstamus 
ATL .



„Trečioji“ energetikos revoliucija 
europos sąjungoje

AEI dalis galutiniame energijos suvartojime 2009 ir 2020 m. (nacionaliniai planai), % 

Šaltinis: Eurostat 



Medžio drožlių prekybos 
srautai



prekyba biokuru europoje



Biokuro kainų kitimo tendencijos 
Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, 

ct/kWh
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 Iki 2014 m. sausio 1 d. šalys-narės turi pateikti Europos 
Komisijai Nacionalinį šildymo planą, numatantį kaip bus 
plėtojama didelio naudingumo kogeneracija, panaudojant 
efektyvaus centralizuoto šildymo galimybes

 Visi nauji ir rekonstruojami šiluminiai elektros generatoriai, 
kurių bendra galia didesnė nei 20 MW turi būti kogeneracinės 
jėgainės 

 Persvarstyti kogeneracijos plėtros leidimų ir prijungimo prie 
tinklų administracines procedūras, įdiegiant principą „visų 
pirma galvokime apie mažuosius“

 Užtikrinti, kad teikiant paramą kogeneracijai prioritetas būtų 
teikiamas elektros energijai gaminamai didelio naudingumo 
kogeneracijos būdu

Energijos vartojimo efektyvumo 
Direktyva (projektas, įsigaliotų nuo 2014 m.)



Energijos vartojimo efektyvumo 
direktyva (projektas, įsigaliotų nuo 2014 m.) 

 Stambūs energijos tiekėjai (daugiau kaip 75 GWh/m.) per 
metus turi sutaupyti 1,5 proc. ankstesnių metų patiektos 
energijos. T.y. tiekėjai turi rūpintis energijos vartojimo 
efektyvumu! Gražus politinės programos tikslas.

 Buitiniams karšto vandens ir centralizuotos šilumos 
vartotojams turi būti įrengiami individualūs šilumos 
skaitikliai. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 
1 d. turi užtikrinti, kad sąskaitos būtų tikslios ir grindžiamos 
faktiškai suvartotu kiekiu. Gražus politinės programos tikslas

 Jei dėl techninių priežasčių individualių šilumos skaitiklių 
naudoti neįmanoma, įrengiami individualūs šilumos kiekio 
dalikliai ir taikomi energijos paskirstymo metodai



Lietuvos energetikos 
kryptys



Lietuvos energetikos srautai 2010 m.



Energetikos strateginiai 
projektai

 VAE projektas – Koncesijos sutarties ir Akcininkų 
sutarties pasirašymas

 SGD terminalas – sutarčių dėl laivo statybos ir dujų 
tiekimo pasirašymas

 Elektros jungtys – kabelio gamyba, specialiojo plano 
suderinimas dėl NordBalt ir sutarties su rangovu dėl 
LitPolLink tiesimo pasirašymas

 Dujų sektoriaus pertvarka – atskyrimo plano 
pateikimas. Derybos dėl atskyrimo įgyvendinimo su 
E.On ir Gazprom.

 Šilumos ūkis – biokuro plėtra.      (Energetikos ministerija)



Energijos suvartojimas lietuvoje ir 
AEI DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMO 

NACIONALINIS PLANAS, TŪKST. T NE PER 
METUS



Centralizuoto šilumos 
tiekimo sektorius



Pagrindiniai faktai

 Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) 
įmonėse instaliuota katilų galia siekia 8961 MW;
Iš jų biokuru – 395 MW (t.y. 4,4 %);
Iš jų gamtinėmis dujomis – 6026 MW (t. y. 67,3 %);

 2010 m. į tinklus patiekta apie 10 TWh šilumos;
 Bendras CŠT įmonių šilumos tinklų ilgis 2010 m. 

sudarė apie 2500 km;
 Per paskutinį dešimtmetį šilumos energijos 

nuostoliai trasose sumažėjo nuo 32,3 % (1996 m.) 
iki 15,7 % (2010 m.), t.y. 2 kartus;



Šilumos vartotojų struktūra ir kuro 
sąnaudos pagal rūšį, 2010 m.

Šaltinis: LŠTA 
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Kuro kainų dinamika 1996-
2010 m.

Šaltinis: LŠTA 



Tolimesnės cšt sektoriaus 
vystymosi kryptys

 Maksimalus biokuro ir kitų vietinių išteklių 
panaudojimas

 Esamų CŠT sistemų maksimalus panaudojimas 
pigesniam kurui ir atliekinei šilumai 
(kogeneracinė) utilizuoti

 Reguliavimo tobulinimas, siekiant išplėsti CŠT 
vartotojų rinką – prijungti senus ir naujus 
vartotojus 

  Iniciatyvos mažinti šilumos vartojimą 
šildomuose objektuose 



CŠT PRIEINAMUMAS, Kur 
problemos priežastys?

 Aukšta šiluminės energijos vieneto kaina?

 Didelis energijos suvartojimas?

 Menka vartotojų ekonominė galia? 



Vidutinė šilumos kaina vartotojui,
 Lt/MWh su PVM (2009 m.)



Santykinis šilumos suvartojimas 
tenkantis 1 m2 šildomo ploto 
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Vidutinės išlaidos šildymui nuo 
BVP, vienam gyventojui

Žema vartotojų ekonominė galia bei didelis ir 
nereguliuojamas energijos suvartojimas pastatuose = 
nepasitenkinimas CŠT paslaugomis  



CŠT prieinamumo gerinimo būdai 

 Standartinio šildymo režimo keitimas į ekonominį; 
 PVM lengvatų diferenciacija;
 Atsiskaitymų už šildymą keitimas (iš vienanarės į dvinarę ar pastovią).
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100 % 89 % 76%

    

45 %

31 %

Šilumos nuostolių sumažinimas, 
procentais pirminio kuro 

energijos

Reikalingos 
investicijos, mln. Lt/%

Nuostolių 
mažinimo 

rezervas, %

Šilumos gamyba 100 ~4 %

Šilumos perdavimas 800 ~3%

Šilumos vartojimas 210 ~31%



Šiluminės energijos vartojimo 
sektorius



Išlaidų šildymui mažinimo potencialas

 Danijoje ir Suomijoje per metus pastatuose vidutiniškai sunaudojama 
110–140 kWh/m2 šiluminės energijos, o Lietuvoje šis rodiklis viršija 

200 kWh/m2 – ŠILDYMO SĄSKAITOS SUMAŽINIMO POTENCIALAS                    40-
60 %

 Šiluminės energijos vieneto kainos sumažėjimas (be dotacijų ) 
pakeičiant kuro rūšį, atnaujinant vamzdynus ir t.t. – EKONOMIJOS POTENCIALAS   

  0- 15 %

 Pajamų dalies šildymui mažinimas (pvz. pilna PVM kompensacija, 

ekonominis šildymas)  SĄSKAITOS SUMAŽINIMO POTENCIALAS               9-16 %

CŠT sistemų pranašumas - pigesnis kuras arba atliekinė šiluma iš 
elektrinių – šiandien šie privalumai menkai panaudojami... 



Renovacija nevyksta
 Apie 96 proc. daugiabučių 

namų Lietuvoje yra pastatyti 
iki 1993 m. Dauguma jų yra 
ekonomiškai neefektyvūs. 

 Didžiausios ekonominės 
naudos (šilumos sutaupymų) 
pasiekiama įgyvendinant 
kompleksinę pastatų 
renovaciją. Tokių pilnai 
renovuotų daugiabučių šiuo 
metu Lietuvoje yra vos 10. 

     LR Aplinkos ministerijos 
duomenimis dalinai 
renovuotų daugiabučių 
gyvenamųjų namų Lietuvoje 
yra apie 700. Tačiau tai 
tesudaro tik 2 procentus visų 
Lietuvoje esančių 
daugiabučių namų. 

Šaltinis: LSD 



Padėties Pastatų Renovacijoje 
apibendrinimas

 Dabartiniu metu daugiabučių pastatų renovacijos apimtys ir 
perspektyvos apgailėtinai menkos;

 Apsirūpinimui šilumine energija Lietuvos gyventojai 
išleidžia didžiausią dalį generuojamų pajamų;

 Dėl santykinai didelių išlaidų kenčia vartotojai, šilumos 
tiekėjai (apmokėjimų problemos, paskata atsijungti nuo CŠT 
sistemų), valstybės ir Sodros biudžetai, mažėja vidaus 
vartojimas – žala šalies ekonomikai ir t.t.;

  Pagrindinės proceso kliūtys:
 Žemas daugiabučių pastatų savininkų organizuotumas
 Nepasitikėjimas renovacijos proceso skaidrumu ir rezultatais

Būtina ieškoti bei diegti ir kitus renovacijos modelius.



Mokėjimų už šildymą struktūra (statistinis 
vidutinis Lietuvos namų ūkis*)
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Išlaidos šildymui 60m
2 butui, Lt/mėn.

Santykinės išlaidos 1 m2 ploto šildymui, Lt/ m2

Vartotojų mokėjimai, Lt/mėn. 9 % PVM, Lt/mėn.

Socialinė kompensacija šildymui, Lt/mėn. 12 % PVM, Lt/mėn.

Galimi vartotojų mokėjimai, Lt/mėn.



Dėl prastos pastatų būklės 2008-2010 
m. valstybės “prarastos” lėšos, mln. 

Lt

* Lietuvoje centralizuotai tiekiamai šilumai taikomas lengvatinis PVM tarifas – 9 proc. 

vietoje standartinio 21  %, t. y. visiems šilumos vartotojams suteikiama 12 proc. PVM kompensacija.

** Šaltinis : Lietuvos Statistikos Departamentas

Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų 
vandeniui kompensacijos

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 
kompensacija*

Metai mln. Lt** Metai mln. Lt

2008 46 2008 141

2009 79 2009 204

2010 117 2010 204

Viso per laikotarpį 242 Viso per laikotarpį 549

Per 2008-2010 m. “prarastos” lėšos, mln. Lt 791



Energetinių paslaugų 
bendrovės (EPB) modelis

 Tai bendrovė, kuri atlieka rangovo (organizatoriaus) vaidmenį, 
prisiima atsakomybę už  projekto techninius ir ekonominius 
sprendimus, finansinę riziką ir t.t.

 Tokia bendrovė suinteresuota užsiimti prasčiausiais pastatais 
„brangios“ šilumos miestuose, kur būtų geriausia investicijų 
grąža.

 Lėšos susigrąžinamos ir pelnas uždirbamas sutaupytos energijos 
ir išvengtų biudžeto išlaidų sąskaita.

 Gyventojai nerizikuoja savo būstu, o šildymo išlaidos stabilios 
– reikia tik gyventojų sutikimo arba daugumos pritarimo.

Energijos taupymo agentūra kiekvienoje savivaldybėje – 
koordinacijai ir kokybės garantijai ?



Epb rinkos potencialas

Energijos tiekimo segmentas
Energijos taupymo 

potencialas, %

Kuro konversijos efektyvumo padidinimas šilumos gamybos 
šaltiniuose 5

Šilumos nuostolių mažinimas šilumos perdavimo tinkluose 3

Viešuosiuose pastatuose sunaudojamos energijos  dalies 
sumažinimas  lyginant su į pastatą patiekta šiluma 30

Daugiabučiuose pastatuose sunaudojamos energijos  dalies 
sumažinimas  lyginant su į pastatą patiekta šiluma 40

Pastatuose, neprijungtuose prie CŠT sistemų, sunaudojamos 
energijos  dalies sumažinimas  lyginant su pirmine kuro 
energija

45



Ko reikia, kad epb modelis 
pradėtų veikti lietuvoje?

 Kai kurių teisės aktų pakeitimų, ypač suteikiant 
galimybes renovacijai panaudoti socialines išmokas ir 
PVM kompensaciją. (Gražus politinės programos tikslas).

 Įsteigiamas „Renovacijos draudimo fondas“, kuris 
garantuotų paskolas pastatų renovacijai pagal EPB.

 Pradžią padaro savivaldybės įmonė, kuri, išplitus 
projektams, tik padeda įgyvendinti tokius projektus.

 Pakoreguoti pastatų renovacijos kokybės priežiūros 
sistemą užtikrinant pastatų savininkų ir EPB santykių 
skaidrumą ir atsakomybę už rezultatus.



Elektros energetikos 
sektorius



Visagino Atominės Elektrinės 
ekonomika



Visagino atominė elektrinė

 Konkurencinga vietinė elektros gamyba... 

? Gal tik po 2038 metų, jeigu nevertinsime 
rizikos ir pasekmių aptarnavimo kaštų 

 Užtikrins Baltijos šalių elektros energijos poreikius... 

? Lietuvos dalis 460 MW, o poreikis apie 2000 MW. 
Galės gaminti 3,6, o Lietuvai reikės per 10 TWh/m. 

 Visagino AE projektas – stimulas Lietuvos ekonomikai 
- investicijos iki 17 mlrd. litų...

? Reikės didelių statybinių pajėgumų, kurie po to 
nebebus panaudojami...

? VAE aptarnavimo infrastruktūra bus panaudojama 
vieninteliam objektui ir finansuojama Lietuvos...  



Didžiausi didmeninėje elektros rinkoje 
dalyviai, 2010 m.



Elektros energijos kaina lietuvos biržoje ir nord 
pool rinkoje



Elektros generavimo kainos 
baltijos regione

Mėnuo Lietuva Estija Suomija Švedija Lenkija Vokietija

Sausis 153,6 149,0 238,0 240,7 167,7 173,1 

Vasaris 158,3 164,7 223,0 222,8 167,0 175,6 

Kovas 163,0 165,2 210,3 218,5 172,2 188,1 

Balandis 146,9 139,2 182,8 185,1 187,1 178,1 

Gegužė 164,6 163,6 187,9 188,1 184,5 196,2 

Birželis 172,3 163,8 167,6 167,6 178,5 180,6 

Liepa 155,3 148,3 145,7 137,4 162,0 160,2 

Rugpjūtis 166,5 164,3 169,1 145,5 157,3 167,7 

Rugsėjis 153,2 141,1 134,2 110,9 160,7 181,8 

Spalis 161,7 143,3 127,4 105,3 160,6 178,2 

Lapkritis 155,4 142,0 145,1 172,2 179,4 155,4 
Gruodis 124,3 112,6 115,1 118,9 135,6 148,2 

Sausis 153,4 137,3 134,0 131,2 133,3 138,6 

Vasaris 181,4 167,4 182,4 182,2 172,6 189,6 

Vidutinė, 
ct/kWh 15,8 15,0 16,8 16,6 16,5 17,2



Elektros gamybos perspektyva

 Vidutinės elektros gamybos kainos yra artimos 
susijusiose valstybėse;

 Turint galingas jungtis su kaimynais galima pigiai 
ir patikimai apsirūpinti elektra liberalizuotoje ES 
rinkoje;

 Lietuvos elektros gamintojai turėtų maksimaliai 
naudoti atsinaujinančius ir vietinius energijos 
šaltinius, kurie sukuria didelę netiesioginę 
ekonominę naudą (biomasės elektrinės) arba 
generuos labai pigią elektrą padengus investicinius 
kaštus (vėjo jėgainės);    



Lyginamasis kuro suvartojimas elektros 
gamybai Lietuvos elektrinėse
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Remiamos elektros supirkimo iš šiluminių 
elektrinių kvotos, GWh

Šaltinis: Energetikos ministerija, LEKA

Nr. Elektrinės 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.
Remiamos 

elektros 
potencialas

Potencialo ir 
remtos el. 
santykis 

su 2011 m.

1. UAB "Vilniaus energija" 557 547 547 571 503 1035,0 106%

1.1 termofikacinė elektrinė Nr.2 33 28 28 37 44 44 0%

1.2 termofikacinė elektrinė Nr.3 522 517 517 532 457 989 116%

1.3 Salininkų katilinės termofikacinė elektrinė 2 2 2 2 2 2 8%

2.
UAB "Kauno termofikacijos" 
elektrinė 280 374 374 315 250 514 106%

3. AB "Lifosa"elektrinė 20 21 21     

4. AB "Klaipėdos energija" elektrinė 20 14 14 9 15 29 93%

5. AB "Kauno energija" Petrašiūnų elektrinė 12 12 12 11 9 12 40%

6.
AB "Panevėžio energija" Panevėžio 
rajoninė katilinė Nr.1

7 6 6 4 7 8 10%

7.
AB "Panevėžio energija" Panevėžio 
termofikacinė elektrinė

50 120 181 146 180 225 25%

8. AB "Šiaulių energija" Pietinė katilinė 7 7 7 7 6 7 17%

9.
UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų 
šiluma" Druskininkų katilinė

1 1 1 2 2 6 173%

10.
UAB „Litesko“ filialo „Alytaus 
šiluma" Alytaus rajoninės katilinės 
elektrinė

 27 46 32 36 50 39%

11. UAB „Utenos šilumos tinklai“ elektrinė  0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 275%
12. UAB „ENG“ Pasvalio rajoninė elektrinė    3 9 9 5%
13. UAB „Girių bizonas“ elektrinė   20     
14. AB „Lietuvos elektrinė“ 700 700 800 2500 1740 (700) -60%

Iš viso: 1653,0 1829,9 2030,0 3600,0 2756,9 2595,3 -6,2%



Vidutinis elektrinių įrengtosios elektrinės 
galios panaudojimo laipsnis per 2010 m.
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Lietuvos elektrinių  techninės 
charakteristikos, 2011.01.01

Šaltinis: AB Litgrid

Eil. Nr. Elektrinės
Įrengta/Disponuojam

a galia, MW
Kuras

2010 m. į tinklą 
patiekta elektros 
energija, GWh

1 Lietuvos elektrinė 1800/1732 G. dujos / Mazutas 1894,4

2 Mažeikių elektrinė 160/148 G. dujos / Mazutas 0,7

3 Vilniaus elektrinė 3 360/342 G. dujos / Mazutas 755,5

4 Kauno elektrinė 170/161 G. dujos / Mazutas 437,7

5 Kauno energija 8/7 G. dujos / Mazutas 0,5

6 Klaipėdos energija 11/9 G. dujos / Mazutas 14,3

7 Panevėžio elektrinė 35/33 G. dujos 169,9

8 Įmonių elektrinės 96/93 G. dujos 250,9

9
Iš viso šilumėse elekrtinėse:

2640/2525  3523,9

10 Kauno hidroelektrinė 101/90 AEI 755,4

11
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė

900/760 AEI 447

12 Mažosios hidroelektrinės 25/25 AEI 93

13 Iš viso hidroelektrinėse 1026/875 AEI 1295,4

14 Biokuro elektrinės 45/44 AEI 153

15 Vėjo jėgainės 161/161 AEI 223,4

16 Iš viso AEI elektrinėse 206/205 AEI 1671,8

17 Iš viso 3872/3605  5195,7



Vartotojų išlaidos dėl „žalios“ elektros 
skatinimo

Eil. Nr. Rodiklis Mato vnt. AIE Įstatymo 
projektas

Pastabos

1 Planuojama elektrinė galia MW 328 Kietoji - 266 MWe; Biodujos - 62 MWe
2 Pagaminamas el. energijos kiekis per metus GWh 1613  

3 Superkamos el. energijos tarifas Lt/kWh 0,35 Planuojamas vidutinis „žalios“ elektros supirkimo tarifas be 
PVM.

4 Šalies elektros energijos suvartojimas TWh 10,4
Planuojamas Lietuvos elektros energijos vidutinis poreikis 
iki 2020 metų

5 Parama superkamai elektros energijai    

5.1 Elektros rinkos kaina Lt/kWh 0,180
Prognozuojama vidutinė 2011-2020 m. Elektros biržos 
kaina

5.2 Reikiamos paramos lėšos mln. Lt 274,2 (3-5.1)*2
5.3 Įtaka vidutinei elektros energijos kainai ct/kWh 2,64  

6 Papildomos sąnaudos sistemos rezervivmui ir 
balansavimui

   

6.1 Antrinio rezervo poreikis MW                            
  -      

 

6.2 Rezervavimo kaina Lt/MW/h                            
  -      

VKEKK duomenys, KHAE rezervas - 7,7 Lt/MW/h, 
antrinio rezervo - 13 Lt/MW/h

6.3 Reikiamos paramos lėšos rezervavimui mln. Lt                            
  -      

6.1 * 6.2 * 8760/10^6

6.4 Reikiama parama balansavimui mln. Lt 15 Litgrid pateiktus duomenis
6.5 Įtaka vidutinei elektros energijos kainai ct/kWh 0,15  

7
Papildomos sąnaudos prijungimams prie elektros 
tinklų

   

7.1 Prijungiama elektrinių galia per metus MW 32,8 Visa galia prijungiama per 10 metų
7.2 Prijungimo prie elektros tinklų kaina Lt/kW 79 Apie 9% investicijų sumos

7.3
Reikiamos paramos lėšos prijungimams prie elektros 
tinklų

mln. Lt 2,6 7.1*7.2/1000

7.4 Investicijos į tinklų plėtrą mln. Lt 2,0
Pilnos investicijos į tinklų plėtrą atliekamos per 10 metų 
(Rodiklis= X/10)

7.5 Įtaka vidutinei elektros energijos kainai ct/kWh 0,04  

 
Metinės valstybės paramos išlaidos elektros energijai 
generuoti iš atsinaujinančių energijos išteklių    

8 Parama superkamai elektros energijai mln. Lt/m 274,2 2*(3-5.1)

9
Papildomos sąnaudos sistemos rezervavmui ir 
balansavimui

mln. Lt/m 15,3 6.3+6.4

10
Papildomos sąnaudos prijungimams prie elektros 
tinklų

mln. Lt/m 4,6 7.3 + 7.4

11 Iš viso sąnaudų mln. Lt/m 294,1 8+9+10
12 Suminė įtaka elektros energijos kainai ct/kWh 2,83 5.3+6.5+7.4
13 Suminė "žalios" elektros kaina ct/kWh 21,5 Eil Nr. 5 + (Eil. Nr. 11 - Išorinė nauda)/ Eil. Nr. 2



Kogeneracinės elektros 
gamybos apimtys 2020 m.

Eil. Nr. Rodiklis MWe GWhe/m. MWš GWhš/m.

1 Biokuro elektrinės 328 1613 587 3350

2
Komunalinių  atliekų 
deginimo stotys 
(AIE strategija)

60 335 150 830

3 G. dujų elektrinės* 457 540 900 639

4 Viso 845 2488 1637 4819

5

Maksimali elektros 
gamyba kogeneracinėse 
elektrinėse dirbant 
kogeneraciniu ir 
kondensaciniu režimu

845 6768 1637 4819



Biokogeneracinės elektros numatoma 
plėtra ES šalyse pagal AIE direktyvą

Eil. Nr. Šalis 2010 m., MW 2020 m., MW 2010-2020 m. pokytis kart.

1 Austrija 1.211 1.281 1,06
2 Švedija 2.683 2.914 1,09
3 Vokietija 6.312 8.825 1,40
4 Portugalija 647 952 1,47
5 Vengrija 374 600 1,60
6 Suomija 1.790 2.920 1,63
7 Slovėnija 51 96 1,88
8 Airija 77 153 1,99
9 Italija 1.918 3.820 1,99
10 Nederlandai 1.430 2.892 2,02
11 Ispanija 752 1.587 2,11
12 Jungtinė Karalystė 1.920 4.240 2,21
13 Slovakija 118 280 2,37
14 Danija 1.017 2.779 2,73
15 Kipras 6 17 2,83
16 Prancūzija 1.052 3.007 2,86
17 Čekija 113 417 3,69
18 Belgija 618 2.452 3,97
19 Graikija 60 250 4,17
20 Liuksenburgas 13 59 4,54

21 Lietuva 34 224 6,59
22 Lenkija 380 2.530 6,66
23 Malta 3 23 7,67
24 Latvija 13 200 15,38
25 Rumunija 14 600 42,86
26 Bulgarija 0 158 158,00
27 Visos šalys 22.606 43.276 1,91



Elektros sektoriaus 
apibendrinimai 

1. Atominė elektrinė neišsprendžia visų problemų, bet 
sukels daug rizikų ir pasekmių. 

2. Prastai panaudojama esama šiluminių elektrinių 
infrastruktūra biokuro ir kitų kuro rūšių 
panaudojimui.

3. Vėjo jėgainės po atsipirkimo galėtų taptų pigios 
elektros generatoriais.

4. Jungtys su kaimyninėmis šalimis sudaro galimybes 
optimaliai apsirūpinti pigesne elektra.

5. Bazinis elektros gamybos šaltinis galėtų būti 
biokuro elektrinės, dirbančios kogeneraciniu ir 
kondensaciniu režimu.    



Gamtinių Dujų 
sektorius



Gamtinių dujų importo į 
Lietuvą segmento dalyviai

Vienintelė įmonė, 
kurios importuojamų 
dujų kiekis 2011 m. 
didėjo



Gamtinių dujų perdavimo 
kiekiai, tūkst. m3

Gamtinių dujų suvartojimas 1990-2010 m.,  mlrd. m3



Gamtinių dujų vidutinė mėnesio 
importo kaina, 2010 m.



Europos šalių gamtinių dujų tarifų 
buitiniams vartotojams palyginimas, 2010 

m. i pusmetis (eur/gj)



Gamtinių dujų vartojimas lietuvoje 
2010 metais

Šaltinis: AB “Lietuvos Dujos” 



Strateginiai dujų sektoriaus projektai 
lietuvoje

Šaltinis: Suskystintų gamtinių dujų importo terminalo plėtros planas, 2011   



SGd terminalas
 Planuojama, kad suskystintų gamtinių dujų terminalas pradės veikti 2014 metų 

gruodį;
 Terminalas įtrauktas į valstybinės svarbos objektų sąrašą;
 Skelbiama, kad dešimtmečiui dujų saugyklos laivo nuoma Lietuvai kainuos 1,8 

mlrd. Litų. Tai yra ;
 2–3 mlrd. m3 gamtinių dujų metinis pajėgumas su pajėgumo išplėtimo 

galimybe;

 Vyriausybė posėdyje nusprendė pasiūlyti nustatyti, kad per SGD terminalą importuojamų 
ir Lietuvoje suvartojamų dujų kiekis per metus sudarytų ne mažiau kaip 25 proc. viso 
per tą laiką šalyje suvartojamo dujų kiekio. Toks pat 25 proc. reikalavimas vienodomis 
sąlygomis būtų taikomas tiek per SGD terminalą, tiek gamtinių dujų vamzdynais 
importuojamoms gamtinėms dujoms.



SGD terminalo ekonomika



SGD terminalo charakteristika

 Atsiranda galimybė pirkti dujas tarptautinėse 
rinkose, išvengiama vienašališkos kainos.

 Diversifikuojant šaltinius padidinamas tiekimo 
patikimumas ir Lietuvos energetinis saugumas.

 Nėra galimybės kaupti gamtines dujas, kai jos pigiausios  
 Achemai pasirašius gamtinių dujų ilgalaikę tiekimo sutartį su 

Gazprom, dirbtinai kuriamas terminalui apkrovimas 
 Nuolatiniam terminalo darbui reikia tiekti apie 0,5 mlrd. m3/m. 

Esant šiam kiekiui vien laivo nuoma brangins dujas 36 ct/m3.

Reikia kooperacijos su kaimynais dėl SGD terminalo 
galimybių panaudojimo – kitaip visi jo kaštai bus 
„užkrauti“ mažėjantiems Lietuvos vartotojams     



Kiti gamtinių dujų sektoriaus 
projektai

 Požeminė dujų saugykla – iki šiol investicijos į 
paieškas nedavė laukiamų rezultatų.

 Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių sujungimas – 
tikslingas esant ES paramai.

 Biodujų gamyba, išvalymas ir tiekimas į gamtinių 
dujų tinklus – vėl mažins gamtinių dujų vartojimą.

Reversiniai dujotiekiai su Latvija ir Baltarusija?  

Lietuvos dujotiekių integravimas, likusių teritorijų 
dujofikavimas, vieningų skirstymo tarifų nustatymas 

Racionali konkurencija tarp dujų tiekėjų ir CŠT įmonių



išvados

 Vyksta dideli pokyčiai energetikoje, tačiau nėra 
pajėgios institucijos, kuri sistemingai ir 
kompleksiškai nagrinėtų energetikos ūkio 
problemas ir teiktų rekomendacijas valdininkams 
bei politikams

 Lietuva turėtų labiau panaudoti esamos energetinės 
infrastruktūros privalumus, taupant lėšas naujų 
objektų statybai

 Susidaro galimybė pereiti nuo importuojamų prie 
vietinių energijos išteklių ir sukurti naujas 
energetikos technologijų ir pramonės šakas 



Ačiū už dėmesį

Valdas Lukoševičius

vl@ekotermija.lt, 

2012-03-20, Vilnius
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