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• maksimaliai sumažinti į Vilniaus ir Kauno miestų 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemas tiekiamos šilumos 
gamybos kainas; 

 

• užtikrinti didžiausią ir ekonomiškai pagrįstą elektros 
energijos gamybos iš vietinių ir atsinaujinančių energijos 
išteklių kiekį (nenaudojant VIAP); 

 

• spręsti atliekų tvarkymo klausimą vartotojams mažiausiais 
kaštais. 

Baziniai projektų tikslai 
 
 

Projektai turi būti finansiškai tvarūs šilumos ir elektros 
energijos rinkose.  
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Optimalios galios nustatymo principai 
 
 

„ IŠNAUDOTI ATLIEKŲ KIEKIO 
ENERGETINĮ POTENCIALĄ“ 

Atliekų elektrinės pajėgumai nustatomi remiantis egzistuojančiu atliekų kiekio 

energetiniu potencialu (Aplinkos ministerijos pateikta informacija)  

„NEVIRŠYTI PROJEKTO BIUDŽETO“ 

Viršijus NŠŪPP numatytą biudžetą Vilniaus projektui, sumažės investicinės 

paramos intensyvumas, todėl proporcingai mažės investicijų efektyvumas 

(brangsta pastoviosios projekto sąnaudos) 

 „MAKSIMALIAI SUMAŽINTI ŠILUMOS 
KAINAS“ 

 

Remiantis LRV nutarime dėl projektų pripažinimo VSEP įtvirtintu tikslu, optimaliu 

sprendiniu bus laikomas toks sprendinys neviršijant projekto biudžeto, kurio 

indėlis mažinant šilumos gamybos kainą bus didžiausias 

 

„UŽTIKRINTI DIDŽIAUSIĄ 
EKONOMIŠKAI PAGRĮSTOS 

ELEKTROS ENERGIJOS KIEKĮ“ 

 

Remiantis LRV nutarime dėl projektų pripažinimo VSEP įtvirtintu tikslu, optimaliu 

sprendiniu bus laikomas toks sprendinys neviršijant projekto biudžeto, kurio 

indėlis didinant vietines elektros energijos gamybos apimtis bus didžiausias 
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Rangos pirkime (EPC) siektini rodikliai   

PAGAMINAMOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIS 

(be VIAP)  
~401 GWh 

PROJEKTINIAI PAJĖGUMAI  

(įrenginių suminės elektrinės ir šiluminės galios) 

 ~ 88 MWe (18 WtE) 

~ 227 MWš (53 WtE) 

LAUKIAMAS ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS 
SUMAŽĖJIMAS  

(lyginant su 2013 m.) 

-22,3 %  

PAGAMINAMOS ŠILUMOS DALIS VILNIAUS CŠT 
SISTEMOJE ~ 49 % 

INVESTICIJOS 

(suminės) 
~ 312 mEUR 
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Šilumos gamybos kainos priklausomybė nuo galios 

Didėjant jėgainės pajėgumams, dėl CŠT sistemoje egzistuojančio šilumos poreikio apribojimų (realizuoti pagamintą šilumos energiją) 
investicijos tampa mažiau efektyvios (sumažėja investicinės paramos intensyvumas) ir automatiškai pabrangsta pastoviosios projekto 

sąnaudas  

312 

24

26

28

30

32

34

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153

 J
ė

g
a

in
ė
s
 p

a
g

a
m

in
o

t 
o

s
 š

ilu
m

o
s
 k

a
in

a
, 
E

u
r/

M
W

h
 

In
v
e

s
tc

ijo
s
  
(b

e
n

d
ro

s
),

 m
ln

. 
E

u
r 

Bendra Instaliuota jėgainės elektrinė galia, MW  

NŠŪPP  

iki 328 mln. Eur 
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2015-04-30 

Procedūriniai darbai 

Partnerių pasirinkimas 

Rangos darbai 

2015 2016 2017 2018 

Finansavimo užtikrinimas 

 Projektavimas ir EPC rangos darbai (~24 mėn.) 

Reguliavimo kūrimas ir 

įgyvendinimas 

Darbų 

pirkimas 

Atranka 

Finansavimo struktūros sukūrimas ir 

įgyvendinimas 

NŠŪPP 

Teisės aktai, susiję su teisine ir reguliacine aplinka 

Poveikio aplinkai 

vertinimas 

Teritorijų 

planavimas (jei bus) 

Valstybės pagalba / ES 

parama  

\ 

Darbas statybvietėje 

Pirmas 

užkūrimas 
Galutinis 

užbaigimas 

Testavimo  

paleidimo 

darbai 

Vilniaus projekto įgyvendinimo grafikas 
 
 

Atranka 
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Vilniaus projekto fizinis realizavimas (1) 
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Vilniaus TE-3 rekonstravimo problematika  

 

• Rekonstrukcijai negalima ES parama(1); 

 

• TE-3 išnuomota iki 2017 m., todėl bet koks modernizavimas iki nuomos 
sutarties pabaigos juridiškai apsunkintas; 

 

• Neracionalus esamos infrastruktūros panaudojimas: 
- galima panaudoti tik esamą garo turbiną (~30 metų amžiaus); 

- nėra pakankamai teritorijos kuro sandėliavimui; 

- esamos pagalbinės sistemos yra arba fiziškai ir morališkai pasenusios arba per didelio 
našumo; 

- elektrinė negalės dirbti nešildymo sezono metu (per didelė šilumos gamybos minimali 
darbo riba). 

 

 
1 – COM: Investment to convert currently operating CHP facilities which are covered by 
Directive 2003/87/EC into facilities using exclusively biomass would in principle always achieve 
a reduction of greenhouse gas emissions from the fuel combustion activity. Therefore, 
investment to convert currently operating facilities that are covered under Annex 1 of Directive 
2003/87/EC into facilities using exclusively biomass is not eligible for ERDF or CF 
support. 
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Vilniaus projekto fizinis realizavimas (2) 
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Vilniaus projekto realizavimo vietų palyginimas (2) 

Kriterijus 1 sklypas  (LE) 2 sklypas  3 sklypas  

1.1. Sklypo ploto 
pakankamumas 

Sklypas gali būti pakankamas. 
Bendras plotas apie 3,2+5,4=8,6 ha 

Statinio ir prie jo esamo 

laisvo sklypo bendras plotas 

apie 1,5 ha nėra 

pakankamas nei atliekų, nei 
biokuro elektrinės statybai 

Sklypo bendras plotas 

apie 2,0 ha yra 

pakankamas tik atliekų 
elektrinės statybai 

1.2. Esamos 

infrastruktūros 
panaudojimas 

Sklype yra rekonstruotina geležinkelio 

atšaka, kitos panaudotinos 

infrastruktūros nėra, tačiau sklypas 

ribojasi su UAB „Vilniaus energija“ 

valdoma TE3 infrastruktūra bei kitais 

inžineriniais tinklais (nuotekų tinklais ir 
kt.) 

Galimas dalies esamos 

infrastruktūros 

panaudojimas, tačiau 

reikalinga esminė 
modernizacija 

Sklype nėra 

panaudotinos 
infrastruktūros 

1.3. Atstumas iki MBA Sklypas ribojasi su MBA. Galimas KAK 
tiekimas transporteriu 

Transportavimas apie 600 m Transportavimas apie 
710 m 

1.4. PAV statusas Rengiamas komunalinių atliekų ir 
biokuro naudojimui energijos gamyboje 

Nėra ir nerengiamas Yra parengtas tik 

komunalinių atliekų 

panaudojimui energijai 
gauti 

1.5. Atitikimas teritorijų 

planavimo 
dokumentams 

Pilnai atitiks Vilniaus miesto ŠŪSP po 
vykdomo sklypo išplėtimo 

Neatitinka komunalinių 
atliekų elektrinei 

Visiškai neatitinka  
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Šilumos gamybos pajėgumų galimas darbo grafikas 
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Kauno miesto fenomenas (nuo 2012-10 iki 2015-03)  
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Kauno miesto fenomenas (nuo 2012-10 iki 2018-03)  
 
 

Sau        Vas      Kov        Bal       Geg        Bir         Lie        Rug       Rugs      Spal       Lap       Gru 
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Šilumos gamyba elektrinėse pagal atliekų potencialą 
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Šaltinis: „Eurostat 2012“ 

Atliekų tvarkymo „kultūra“ ES 
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Ačiū už dėmesį 


