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ĮVADAS 

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos uţsakomu taikomuoju mokslinio tyrimo 

darbu „Šalies savivaldybėse esamų atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, hidroenergijos, 

saulės energijos, geoterminės energijos) ir komunalinių atliekų panaudojimas energijai gaminti― yra 

siekiama įgyvendinti du tikslus: 

1. Įvertinti biokuro potencialą šalyje, išanalizuoti biokuro gamybos bei panaudojimo 

galimybes ir pateikti rekomendacijas dėl tikslingos biokuro naudojimo plėtros. 

2. Parengti mokslinės–inţinerinės praktikos studiją, kurios nuostatomis galėtų būti 

įgyvendinama darni trumpalaikė bei ilgalaikė Lietuvos regioninė atsinaujinančių energijos išteklių 

(AEI) bei komunalinių atliekų (KA) panaudojimo plėtra energetikoje – Nacionalinės energetikos 

strategijos, Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos, Kogeneracijos 

plėtros plano pagrindais. 

Formuluojant darbo tikslą taip pat akcentuojamas šalies energetinio saugumo didinimas, 

atmosferos taršos maţinimas. 

Darni plėtra reiškia tokį bet kokios rūšies išteklių panaudojimą, kuris leidţia patenkinti ne 

tik dabartinius visuomenės poreikius, bet palieka tokią pat galimybę ir ateities kartoms, kartu 

nedarant negrįţtamo neigiamo poveikio aplinkai. Šis bendras darnios plėtros apibrėţimas tinka ir 

darniai energetikos sistemos plėtrai nusakyti. Konceptualiai darnios plėtros sritis skaidoma į tris 

dedamąsias: 

a) Aplinkos darnumą, 

b) Ekonominį darnumą, 

c) Sociopolitinį darnumą.  

 

Išeinant iš to, mūsų supratimu, pagrindinis uţsakomo darbo tikslas yra mokslinės 

inţinerinės praktikos studijos parengimas, kurios nuostatomis galėtų būti įgyvendinama darni 

trumpalaikė bei ilgalaikė Lietuvos regioninė AEI bei KA (paprastumo dėlei toliau naudosime AEI 

terminą) panaudojimo plėtra energetikoje. Biokuro potencialo įvertinimas, jo tikslingas 

panaudojimas yra išeities taškas, be kurio darni energetikos plėtra yra neįsivaizduojama. Jis daro 

įtaką visoms trims darnios plėtros sudedamosioms dalims, kadangi leidţia sumaţinti energetikos 

neigiamą poveikį aplinkai, skatina šalies ir atskirų regionų ekonominį vystymąsi, daro poveikį 

energijos kainoms, sukuria papildomas darbo vietas ir pan. Šalies energetinis saugumas taip pat yra 
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neatsiejamas nuo ekonominio ir sociopolitinio darnumo – patikimo energijos poreikių patenkinimo 

socialiai priimtinomis sąnaudomis. 

Siekiant įgyvendinti darnią energetikos sistemos plėtrą pirmiausia reikia paruošti 

energetikos sistemos darnios raidos programą. Analizuojant AEI panaudojimo galimybes ir 

tikslingumą vadovaujamasi energetikos sistemos darnios plėtros samprata ir reikalavimais. 

Vadovaujantis šiuo uţsakomo darbo tikslo supratimu, darbas atliktas taikant tokią 

koncepciją: 

Koncepcija. Siekiant parengti AEI panaudojimo plėtros programą reikia aprėpti ir 

analizuoti visą energijos srautų grandinę, pradedant nuo išteklių ir baigiant atskirų energijos rūšių, 

gautų iš šių išteklių, panaudojimu visuomenės poreikių tenkinimui, nepaliekant nuošalyje kitų, 

neatsinaujinančių, energijos šaltinių naudojimo ir poveikio aplinkai vertinimo, atsiţvelgiant į šalies 

įsipareigojimus Europos Sąjungai bei strateginius tikslus ir siekiant vartotojams patiekti energiją 

galimai maţiausiomis kainomis.  

AEI kilmė (atsiradimo šaltiniai) ir jų perdirbimo produktai yra labai įvairūs. Tas pats 

pasakytina ir apie jų panaudojimo sritis. Kai kurių AEI panaudojimo ciklas (ištekliai–vartojimas) 

gali vykti konkrečios savivaldybės teritorijoje, kitų AEI naudojimas gali išeiti į respublikinę ar net 

tarptautines rinkas. Tokiu atveju šie AEI gali būti pagaminti vienose savivaldybėse, o perdirbami ar 

vartojami jau kitose. AEI taip pat gali būti importuojami ir eksportuojami. Reikia pasakyti, kad 

daugumos AEI panaudojimo ciklo lokalizacijos iš anksto neįmanoma apibrėţti, atskirų AEI rūšių 

panaudojimo apimtys ir ekonominis tikslingumas labai priklauso nuo kitų energijos išteklių 

efektyvumo. Dėl to bet kurios AEI rūšies panaudojimo tikslingumas negali būti nagrinėjamas 

izoliuotai tiek geografine prasme, tiek kitų, alternatyvių energijos išteklių rūšių prasme. Tuo būdu 

reikia nagrinėti kiek galima platesnį išteklių panaudojimo spektrą, nediskriminuojant nei vienos jų 

rūšies visuose galimo panaudojimo ciklo etapuose. Siekiant numatyti AEI darnaus panaudojimo 

perspektyvą kaip alternatyvą, nagrinėsime ir neatsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo 

galimybes ir ekonominį efektyvumą.  

AEI išgavimo, perdirbimo, transportavimo ir panaudojimo grandinė, kurios mes laikysimės 

analizės metu, yra pavaizduota I.1 pav. Čia savivaldybės A–Z vaizduoja visas Lietuvos teritorijoje 

esančias savivaldybes, kurias AEI panaudojimo prasme sieja: 

a) Respublikinė AEI rinka, 

b) AEI importas/eksportas, sąlyginai vykdomas per respublikinę AEI rinką, 

c) Respublikinė AEI perdirbimo produktų (kieto biokuro, biodujų, biodegalų) rinka, 

d) AEI perdirbimo produktų importas–eksportas, sąlyginai vykdomas per respublikinę 

rinką, 
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e) Neatsinaujinančių energijos išteklių rinka, jų importas–eksportas, 

f) Elektros energijos rinka (dėl vietos stokos paveiksle neparodyta), 

g) Šalies gamtosauginiai apribojimai, 

h) Šalies įsipareigojimai Europos Sąjungai AEI panaudojimo srityje, 

i) Valstybinė AEI skatinimo politika, 

j) Kiti faktoriai (poreikių kitimas, iškastinio kuro kainos, ATL kainos). 

 

AEI rinkos terminas čia naudojamas sąlyginai ir atspindi savivaldybių galimybę tarpusavyje 

keistis AEI, o taip pat tą faktą, kad AEI respublikinio paskirstymo priemonės (technologijos) ir 

kaštai gali būti kitokie nei atskiros savivaldybės viduje. 

Technologijos sąvoka šiame dokumente reiškia bet kurį atskirą procesą, susijusį su energijos 

išteklių išgavimu, perdirbimu, transportavimu, paskirstymu ir pan. Jos charakterizuojamos 

techniniais ir ekonominiais parametrais:  

a) Instaliuota galia (arba įrenginių našumu), 

b) Techniniu tarnavimo laiku, 

c) Naudingo veikimo koeficientu (koeficientais), 

d) Instaliuotos galios ir darbo laiko išnaudojimo koeficientais (availability factor), 

e) Lyginamosiomis investicijomis (investicijos tenkančios instaliuotos galios vienetui), 

f) Pastoviosiomis eksploatacinėmis išlaidomis, 

g) Kintamosiomis eksploatacinėmis išlaidomis, 

h) Santykiniais kenksmingų medţiagų išmetimo į aplinką koeficientais, 

i) Kitais parametrais (vienetinė agregato galia, manevrinės charakteristikos ir kt). 

Biomasės – pagrindinio AEI techninį potencialą atskiroje savivaldybėje apsprendţia 

savivaldybės disponuojama ţemė, kurioje auginamos grūdinės kultūros (pvz., šiaudai kaip atliekinis 

produktas), energetiniai augalai (greitai augantys krūmai, rapsai, kukurūzai ir pan.), miškai (malkos, 

miško kirtimo atliekos) ir tos ţemės derlingumas, augalų rotacijos laikas. Dirvonuojanti ţemė taip 

pat gali tiekti AEI (ţolę). Čia reikia pabrėţti, kad tarp šių AEI potencialų egzistuoja tarpusavio 

ryšys: plečiant vienų kultūrų plotus neišvengiamai maţėja kitoms kultūroms auginti skirti plotai, o 

tuo pačiu ir atitinkamų AEI potencialas. Ekonominį AEI panaudojimo potencialą apsprendţia AEI 

auginimo, surinkimo, transportavimo ir kitos technologijos ir ypač jų kaštai. Tuo būdu į AEI 

panaudojimo grandinę įtraukę AEI auginimo, surinkimo, transportavimo technologijas, mes 

sudarome galimybę nustatyti objektyvias ir ekonomiškai pagrįstas AEI panaudojimo konkrečioje 

savivaldybėje apimtis ir ekonominį potencialą. Tam naudojamas matematinis AEI panaudojimo 

efektyvumo tyrimo modelis aprašomas šios ataskaitos aštuntajame skyriuje. 
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I.1 paveikslas. AEI panaudojimo grandinės blokinė schema. (Kiekvienas blokas savyje talpina 

keletą grupių alternatyvinių technologijų, iš kurių kiekvienoje savivaldybėje reikia išrinkti 

ekonomiškai efektyviausias)  
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Kitų AEI šaltiniais gali būti atskiroje savivaldybėje esantys gyvulininkystės objektai, 

nuotekų valymo įrenginiai, pramonės įmonės, išskiriančios organinės kilmės atliekas, komunalinės 

atliekos, saulė, vėjas, hidroenergija, geoterminė energija ir pan.  

Šalia AEI auginimo, išgavimo, surinkimo, transportavimo technologijų reikalingos ir tokios 

technologijos, kurios pakeičia AEI formą ir taip uţtikrina platesnio, švaresnio ir ekonomiškesnio 

panaudojimo galimybę. Šio tipo technologijas I.1 pav. pavaizduotoje schemoje atitinka ―AEI 

perdirbimo ir produktų paskirstymo technologijų‖ blokas. Elektros ir šilumos gamybai atskiri AEI 

(pav. malkos, šiaudai, ir t.t.) gali būti naudojami savo pirminėje formoje. Kitų AEI panaudojimas 

galimas tik po atitinkamo jų perdirbimo (pav. medienos granulės, biodujos, biodegalai ir pan.).  

Elektros energijos, šilumos ir kitų energijos rūšių poreikius atskiroje savivaldybėje 

vaizduoja blokas ―Elektros, šilumos ir kitų energijos rūšių poreikiai‖. Vartotojų energijos poreikių 

kitimas nagrinėjamo laiko periodo bėgyje, svyravimai sezonų, savaičių, paros bėgyje neišvengiamai 

daro įtaką visos tiekimo grandinės funkcionavimui. Dėl to atsiranda būtinybė keisti atskirų tiekimo 

technologijų darbo reţimus ar įrengti atskirų produktų saugyklas (I.1 pav. neparodyta). Atskirų AEI 

prieinamumas taip pat kinta (saulės, vėjo, hidroenergija ir kt.). Visa tai dar labiau komplikuoja AEI 

darnaus panaudojimo galimybių tyrimą ir dar labiau sustiprina anksčiau suformuluotą teiginį, kad 

bet kurios AEI rūšies panaudojimo tikslingumas negali būti korektiškai įvertintas izoliuotai tiek 

geografine prasme tiek neatsiţvelgiant į kitus alternatyvius energijos išteklius. 

Kiek ir kokių AEI galima būtų panaudoti savo pirminėje formoje, kiek po atitinkamo jų 

perdirbimo, kiek toje pačioje savivaldybėje, kurioje jie buvo išgauti, o kiek tikslinga būtų perduoti į 

kitas savivaldybes (per respublikinę rinką) ar net eksportuoti – importuoti, priklauso ne tik nuo 

nagrinėjamos savivaldybės vietos sąlygų, bet ir nuo situacijos kitose savivaldybėse, valstybės 

energetikos politikos, tarptautinių įsipareigojimų, energijos išteklių (įskaitant neatsinaujinančius) 

kainų pasaulinėje ir Lietuvos rinkose ir visos eilės kitų faktorių. Atsiţvelgiant į tai darnios AEI 

panaudojimo programa rengiama atitinkamos energetikos sistemos perspektyvinės raidos 

matematinio modeliavimo rezultatų bazėje.  

Mokslinio tiriamojo darbo vykdymo eiga (ţingsniai) pateikta I.2 pav. parodytoje schemoje. 
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I.2 paveikslas. Apibendrinta mokslinio tiriamojo darbo uţduoties vykdymo schema  

 

 

Ţemiau pateikiama trumpa kiekvieno uţduoties vykdymo ţingsnio charakteristika, to 

ţingsnio ryšys su Techninėje uţduotyje numatytais klausimais, pateikiamas komentaras, kaip bus 

įvykdomas kiekvienas uţduoties punktas. 

Pradinės sąlygos. Rengiant  mokslinės inţinerinės praktikos studiją, kurios nuostatomis 

galėtų būti įgyvendinama darni trumpalaikė bei ilgalaikė Lietuvos regioninė AEI panaudojimo 

plėtrai energetikoje pagrįsti, tam panaudojant matematinį modelį, reikalinga išsami dabartinės 

padėties AEI panaudojimo sferoje apţvalga, uţsienio šalių patirties analizė ir išsami bei kokybiška 
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pirminė informacija, aprašanti atskirų savivaldybių energetikos ūkį, jų kuro balansus, atskirų tipų 

energetikos technologijas, jų eksploatavimo kaštus, AEI techninius potencialus, perspektyvinius 

energijos poreikius, teršalų išmetimus į aplinką, savivaldybių dispozicijoje esančius ţemės plotus, 

jų derlingumą ir t.t.  

Scenarijai. Lietuvos AEI panaudojimo tikslingumo tyrimas atliekamas analizuojant atskirus 

raidos scenarijus, kuriuos apibūdina visa eilė techninių, ekonominių, politinių, socialinių, 

gamtosauginių ir kitų faktorių. Tarpe šių faktorių paminėtini šalies perspektyvinė ekonominė raida 

ir iš to išplaukiantys atskirų energijos rūšių poreikiai, perspektyvinės atskirų kuro rūšių kainos 

Lietuvos ir tarptautinėse rinkose, šalies energetinę nepriklausomybę apibūdinantys parametrai, 

šalies energetinės politikos gairės, gamtosauginės iniciatyvos, šalies socialinė politika regioninės 

diferenciacijos ir naujų darbo vietų kūrimo atţvilgiu ir t.t. Atskirus scenarijus charakterizuoja 

skirtingi šių faktorių rinkiniai, o faktorių reikšmės, kaip ribojantys ar kitaip įtakojantys veiksniai,  

įvedamos į matematinį modelį, kuris parenka optimalų sprendinį, atsiţvelgdamas į šiuos veiksnius.  

Rezultatai. Atsiţvelgiant į tai, kad matematinio modelio sprendinys reiškia sąnaudų poţiūriu 

optimalią technologijų raidą ir optimalų energijos srautų pasiskirstymą visame nagrinėjamame laiko 

periode iš šio sprendinio tiesiogiai ar netiesiogiai gaunami atsakymai į techninėje uţduotyje 

suformuluotus klausimus. 

Įgyvendinimas. AEI panaudojimo plėtros įgyvendinimui pagal NES ir ES Atsinaujinančių 

išteklių rėmimo Direktyvos tikslus parengiami pasiūlymai AEI skatinimo priemonėms, kurie 

remiasi kitų šalių patirtimi, Lietuvos situacija ir fiskalinės paramos taikymo tradicijomis bei AEI 

panaudojimo tikslingumo scenarijų tyrimo rezultatais. AEI panaudojimo skatinimo sistema  

orientuojama į šalies energetikos politikos uţdavinių įgyvendinimą ir į šalies (ne uţsienio) vartotojų 

rėmimą.  

Kai kurie Lietuvoje galiojantys teisės aktai yra nepritaikyti analizės metu pagrįstai AEI 

panaudojimo plėtrai ir skatinimo mechanizmų panaudojimui. Todėl analizuojami šiuos dalykus 

reglamentuojantys dokumentai ir pateikiamos rekomendacijos teisės aktų keitimui, kurios uţtikrina 

darnios energetikos plėtros įgyvendinimą šalies savivaldybėse, energetinio saugumo pagrindu 

suteikiant prioritetą vietiniams AEI bei KAP energijos gamybai. 

Rekomendacijos. Tyrimo metu išaiškėjo vietos, kuriose mokslinis problemų ištyrimas yra 

nepakankamas. Tuo remiantis pateikiamos rekomendacijos dėl mokslinių tyrimų krypčių AEI 

srityje, jų rėmimo, įvertinant atskirų AEI sričių mokslinių tyrimų vystymo Lietuvoje potencialą.  
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1. MALKŲ, MEDIENOS KIRTIMO ATLIEKŲ POTENCIALAS IR GAMYBOS 

TECHNOLOGIJOS 

1.1. Miškų fondas, kirtimų apimtys, malkinės medienos ir kirtimo atliekų apimtys 2010, 

2020, 2025 m. laikotarpyje 

Duomenys apie Lietuvos miško išteklius, pagal valstybinę miškų apskaitą, pateikiami    

2009 m. sausio 1 d. Tuomet miško ţemės plotas buvo 2150,3 tūkst. ha ir uţėmė 32,9% šalies 

teritorijos. Bendras medienos tūris 2009 m. sausio 1 d. buvo 426,9 mln. m
3
. Brandţių medynų 

plotams III-IV grupių miškuose padidėjus iki 358 tūkst. ha, juose sukauptas medienos tūris išaugo 

iki 94,6 mln. m
3
. Vidutinis medynų amţius išliko 53 metai. Metinis medienos tūrio prieaugis išaugo 

iki 13,8 mln. m
3
, vidutinis einamasis metinis medienos tūrio prieaugis sudarė 6,8 m

3
/ha. 

Spygliuočių medynai augo 1153,0 tūkst. ha plote. Jie sudarė didţiąją miškų dalį (56,4%). 

Minkštaisiais lapuočiais buvo apaugę 808,2 tūkst. ha (39,5%), kietaisiais lapuočiais – 84,4 tūkst. ha 

(4,1%). Pušynai uţėmė 723,4 tūkst. ha plotą. Juose buvo 184,3 mln. m
3
 medienos. Eglynai uţėmė 

426,7 tūkst. ha plotą, o šių medynų tūris siekė 83,8 mln. m
3
. Berţynai uţėmė didţiausią minkštųjų 

lapuočių medynų plotą. 2009 m. sausio 1 d. jis buvo 450,1 tūkst. ha. Berţynuose sukauptas 

medienos tūris – 76,2 mln. m
3
. Juodalksnynų plotas 138,0 tūkst. ha, o tūris pasiekė 28,4 mln. m

3
. 

Baltalksnynų plotas uţėmė 130,6 tūkst. ha. Šiuose medynuose mediena buvo kaupiama sparčiausiai, 

medienos tūris siekė 20,2 mln. m
3
. Drebulynų plotas padidėjo iki 79,1 tūkst. ha. Šiuose medynuose 

sukauptas medienos tūris siekia 15,7 mln. m
3
. 1.1 pav. pateiktas Lietuvos miškų ţemėlapis. 

2009 m. sausio 1 d. miško ţemės plotai, priklausantys I miškų grupei (rezervatiniai miškai), 

sudarė 25,9 tūkst. ha (1,2%), II miškų grupei (specialios paskirties miškai) – 262,4 tūkst. ha 

(12,2%), III miškų grupei (apsauginiai miškai) – 337,8 tūkst. ha (15,7%), IV miškų grupei (ūkiniai 

miškai) – 1524,2 tūkst. ha (70,9%) [1]. 
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Šaltinis: Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys, © Valstybinė miškotvarkos tarnyba 

 

1.1 paveikslas. Lietuvos miškų ţemėlapis 
 

 

 

Medienos ruoša. 2008 m. sausio-gruodţio mėn. Lietuvos miškuose iškirsta 5,8 mln. m
3
 

medienos. Valstybiniuose miškuose iškertamas medienos tūris – 3,5 mln. m
3
. Miškų urėdijos ir kiti 

valdytojai valstybiniuose miškuose iškirto 3,3 mln. m
3
 medienos, o 0,2 mln. m

3
 pardavė nenukirstu 

mišku. 

Pagrindiniais kirtimais valstybiniuose miškuose paruoštas medienos kiekis siekė 2,4 mln. 

m
3
. Jais buvo paruošta 68%  medienos. Tarpinių kirtimų apimtys valstybiniuose miškuose –         

1,1 mln. m
3
. Reikšminga medienos dalis paruošta sanitariniais kirtimais. Šių kirtimų apimtys – iki 

603 tūkst. m
3
. Einamaisiais kirtimais iškirsta 301 tūkst. m

3
. Retinimo kirtimų apimtys išaugo iki   

152 tūkst. m
3
. 

Privačiuose miškuose paruošta 2,3 mln. m
3
 medienos. Pagal išduotus leidimus leista iškirsti 

1,6 mln.m
3
 medienos.  

Prekyba apvaliąja mediena. 2008 m. Lietuvoje sunaudojamas apvaliosios medienos kiekis ir 

toliau palaipsniui maţėjo. Per 2008 m. Lietuvoje sunaudota apie 4,8 mln. m
3
 apvaliosios medienos. 

2007 m. medienos suvartojimą maţino didelė medienos paklausa ir kainos uţsienio rinkose. 
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Vietiniai gamintojai negalėjo pasiūlyti tokios aukštos kainos ir nemaţi medienos kiekiai, kurie 

būdavo perdirbami Lietuvoje, buvo eksportuoti. 2008 m. situacija visiškai pasikeitė. Dėl pasaulinės 

finansų krizės, medienos paklausa drastiškai sumaţėjo visur, tiek uţsienio, tiek vidaus rinkose. 

Nesant paklausos, medienos ruošos apimtys per metus sumaţėjo dešimtadaliu, o importas per pusę. 

Kritus medienos kainoms uţsienio rinkose, eksportas sumaţėjo trečdaliu. Vidutinė apvaliosios 

medienos kaina miškų urėdijose per metus sumaţėjo trečdaliu: 2008 m. gruodį buvo apie              

106 Lt/m
3
.  

Apvaliosios padarinės medienos 2008 m. eksportuota 1,17 mln. m
3
. 2008 m. importuota    

155 tūkst. m
3
 apvaliosios medienos.  

2008 m. miškų urėdijos pardavė 3,15 mln. m
3
 apvaliosios medienos. Malkinės medienos 

pardavimai per metus išaugo iki 0,84 mln. m
3
. Vidutinė eglės rąstų kaina – 187 Lt/m

3
, o pušies – 

196 Lt/m
3
. Smulkiųjų spygliuočių rąstų kaina – 147 Lt/m

3
. Popiermedţių parduota 0,67 mln. m

3
. Jų 

vidutinė kaina 2008 m. siekė 99 Lt/m
3
. 2008 m. iš valstybinių miškų nenukirstu mišku parduota  

187 tūkst. m
3
 medienos. [1]. Statistinių duomenų apie miškus suvestinė pateikta 1.1 lentelėje. 

1.1 lentelė. Suvestinė duomenų lentelė 2007-2008 m. [1] 

Rodiklis Vienetai 2008 

Miško ţemės plotas tūkst. ha 2150,3 

Miškų uţimama teritorijos dalis % 32,9 

Bendras medienos tūris mln. m
3
 426,9 

Brandţių medynų plotams III-IV grupių miškuose tūkst. ha 358 

Medienos Tunis brandţiuose III-IV grupie miškuose mln.m
3
 94,6 

Vidutinis medynų amţius metai 53 

Metinis medienos tūrio prieaugis mln. m
3
 13,8 

Vidutinis einamasis metinis medienos tūrio prieaugis m
3
/ha 6,8 

Viso iškirsta miškų mln. m
3
 5,8 

      Valstybiniuose miškuose mln. m
3 3,5 

       Privačiuose miškuose mln. m
3 2,3 

Pagrindiniai kirtimai mln. m
3 2,4 

Tarpiniai kirtimai mln. m
3 1,1 

Sanitariniai kirtimai mln. m
3 0,603 

Einamieji kirtimai mln. m
3 0,301 

Retinimo kirtimai mln. m
3 0,152 

Apvaliosios medienos naudojimas Lietuvoje mln. m
3 4,8 

Apvaliosios medienos eksportas mln. m
3 1,17 

Apvaliosios medienos importas mln. m
3 0,155 

Apvaliosios medienos pardavimai urėdijose mln. m
3 3,15 

Malkinės medienos pardavimai urėdijose mln. m
3 0,84 

Popiermedţių pardavimai urėdijose mln. m
3 0,67 
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Medienos kuro vartojimas. 1993 m. Birţų šilumos tinklų įmonėje buvo rekonstruotas 8 MW 

galios katilas, pritaikius jį medienos kurui. Nuo tada medienos kuras specialiai pagamintų skiedrų ar 

pjuvenų pavidalu imtas naudoti didesnės galios centralizuoto šilumos tiekimo ar pramonės įmonių 

katilinėse. Medienos kuro katilų skaičius sparčiai augo [2].  

Augant medienos kuro katilų skaičiui, nuolat auga ir medienos kuro vartojimas. Remiantis 

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 1990-2008 m. laikotarpiu medienos kuro vartojimas 

padidėjo beveik 2,7 karto ir 2008 sudarė beveik 9 tūkst. GWh. Medienos ir kitų atsinaujinančio 

kieto kuro rūšių gamybos dinamika pateikta 1.2 pav. [3].  

 

Medienos kuro gamyba
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1.2 paveikslas. Medienos ir kitų atsinaujinančių kieto kuro rūšių gamybos dinamika 1990-2008 m. 

[3] 

 

Medienos kuro suvartojimo struktūros analizė rodo, kad didţiausias jų kiekis (59%) yra 

sunaudojamas namų ūkiuose. Centralizuoto šilumos tiekimo įmonių katilinėse ir elektrinėse 

suvartojama apie 23,6% viso medienos kuro kiekio. Nuolat augant didesnės galios medienos kuro 

katilų skaičiui, tenka konstatuoti, jog kai kuriose šalies vietovėse medienos kuro stygius tampa 

ribojančiu veiksniu tolesnei energijos gamybos plėtrai [2].  

 Medienos kuro išteklių prognozė. Yra trys pagrindiniai medienos kuro šaltiniai: malkinė 

mediena, medienos pramonės atliekos ir miško kirtimo atliekos.  

 Malkinės medienos ištekliai buvo vertinami darant prielaidą, kad nukirstoje medienoje 

rąstai, popiermedţiai ir malkinė mediena pasiskirsto proporcijomis, nurodytomis Generalinės miškų 

urėdijos ir Aplinkos ministerijos prognozėse 2010 m. Malkinės medienos išteklių skaičiavimo 

rezultatai pateikti 1.2 lentelėje.  
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1.2 lentelė. Medienos kuro išteklių prognozė 2010-2025 m., tūkst. m
3 [4] 

Medienos kuro išteklius 2010 2025 

Malkinė mediena 2664 3218 

Medienos pramonės atliekos 1578 1627 

Kirtimo atliekos 882 1085 

Viso: 5124 5930 

 

 Medienos pramonės atliekos – tai medienos dalis, kuri, mechaniškai ją apdirbant, nepatenka 

į gaminį. Statistinių duomenų apie medienos pramonėje susidarančių atliekų kiekį nėra. Todėl, 

pirmiausia buvo nustatyta, koks medienos kiekis liks vidaus vartojimui 2010 ir 2025 m., o vėliau 

apskaičiuotas galimas atliekų kiekis medienos pramonėje. Paţymėtina, kad dalis medienos 

pramonės atliekų suvartojama presuoto kuro – briketų ir granulių – gamybai. Šiuo metu presuoto 

kuro pajėgumai sudaro apie 170 tūkst. t per metus. Deja, didţioji dalis šios produkcijos – apie 80% 

briketų ir 95% granulių – yra eksportuojama į uţsienio šalis. Vidaus rinkoje šis kuras nepaklausus 

dėl didelės kainos. Medienos pramonės atliekų išteklių skaičiavimo rezultatai pateikti 1.2 lentelėje. 

 Miško kirtimo atliekos. Miško kirtimo atliekos yra iki šiol maţiausiai naudojamas medienos 

kuro šaltinis. Kirtimo atliekas sudaro nukirstų stiebų viršūnės, nelikvidinės šakos (jų skersmuo       

<5 cm), smulkių medţių stiebai (skersmuo 1,3 m aukštyje ≤ 5 cm) ir kelmai. Kelmų naudojimas 

kurui nenagrinėjamas dėl duomenų stokos. Galimi kirtimo atliekų kiekiai, susidarantys pagrindinių 

ir tarpinių kirtimų metu, perskaičiuoti 2010 ir 2025 m. (1.2 lentelė). 

 Dar derėtų paminėti negyvą medieną. Lietuvos miškuose yra apie 23 m
3
/ha negyvos 

medienos: savaime iškritę, ţuvę medţiai, jų stiebai, šakos, taip pat kelmai, viršūnės, neracionaliai 

panaudotų stiebų dalys ir panašiai. Savaime iškritusių medţių stiebų, tinkamų bent kurui, yra apie 

8,1 m
3
/ha, t.y. Lietuvos miškuose kasmet savaime iškrintančių medţių stiebų tūris – daugiau kaip   

3 mln. m
3
. Palyginti tik maţa dalis (23%) šios medienos paimama iš miško, visa kita lieka supūti 

miške. Šis resursas dėl techninės-ekonominės motyvacijos stokos šiame darbe į apskaitą neįtrauktas 

[4]. 

Medienos kuro pasiskirstymo savivaldybėse klausimas yra gana komplikuotas dėl 

informacijos stokos ir skirtingo agregavimo lygio: savivaldybių ir urėdijų ribos nesutampa. 

 Informacija, gauta iš LR Energetikos ministerijos, su informacija, kaip pasiskirsto urėdijų 

plotai savivaldybėse padėjo išspręsti šią problemą ir perskirstyti medienos išteklius savivaldybių, o 

ne urėdijų teritorijose. Tuo būdu 2008 m. duomenų bazėje buvo paskaičiuotas preliminarus 

medienos tūrio, metinio medienos prieaugio ir kirtimų pasiskirstymas savivaldybėse. Kita problema 

– tai malkinės medienos kirtimai. Galima rasti labai įvairius ir prieštaringus malkinės medienos 

kirtimų duomenis įvairiuose šaltiniuose. Pagal oficialią miškų statistiką šis kiekis nesiekia               

1 mln.m
3
. Šie oficialios statistikos duomenys pateikti 1.3 lentelėje. Tačiau šie kiekiai neatitinka 
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medienos gamybos-importo-eksporto-panaudojimo balanso sąlygos, todėl turimi statistiniai 

duomenys buvo pakoreguoti, remiantis įvairiais ekspertiniais malkinės medienos kirtimo apimčių 

ekspertiniais vertinimais [4,6,7]. Kadangi šie vertinimai gana įvairūs ir kinta nuo 1 iki 2,5 mln. m
3
 

malkinės medienos, buvo pasirinktas koreguotas vidutinis dydis 1,66 mln. m
3
 malkinės medienos, 

kas atitinka medienos balanso sąlygas. Šie koreguoti duomenys pateikti 1.4 lentelėje.  

Vadovaujantis 1.2, 1.3 ir 1.4 lentelių duomenimis galima gauti preliminarias galimas 

medienos ruošos apimtis savivaldybėse. 

1.3 lentelė. Medienos tūrio, metinio medienos prieaugio ir kirtimų pasiskirstymas savivaldybėse, 
tūkst. m

3
 

 Visuose miškuose Metinis 

einamasis 

medynų tūrio 

prieaugis III ir 

IV gr. mišk 

Visuose miškuose 

pagrindiniais 

kirtimais kirstinų 

brandţių medynų 

stiebų tūriai 

Kirtimo 

atliekos 
Malkinė 

mediena 
Padarinė 

mediena 
Plokščių 

mediena 

Alytaus m. sav. 0,4 0,6 1,7 0,4 7,1 329,8 

Alytaus r. sav. 10,2 15,5 48,4 12,2 208,0 9600,1 

Druskininkų sav. 4,2 4,4 48,1 6,2 189,2 8443,8 

Lazdijų r. sav. 8,6 8,4 88,3 14,0 289,4 13612,4 

Varėnos r. sav. 26,1 29,9 211,2 15,3 905,1 36490,0 

Birštono sav. 2,5 2,8 12,2 2,9 37,9 1820,2 

Jonavos r. sav. 16,9 13,4 86,9 23,4 239,0 10974,5 

Kaišiadorių r. sav. 11,5 17,0 68,7 13,0 211,0 9851,7 

Kauno m. sav. 0,3 0,4 1,3 0,2 5,8 164,9 

Kauno r. sav. 22,7 29,4 117,3 15,8 391,8 13573,4 

Kėdainių r. sav. 22,0 52,1 67,6 29,7 230,8 10416,8 

Prienų r. sav. 12,4 13,4 61,8 14,0 186,9 8949,5 

Raseinių r. sav. 15,9 33,5 72,5 1,3 237,4 9425,4 

Klaipėdos m. sav. 0,4 0,4 2,5 0,3 9,2 379,4 

Klaipėdos r. sav. 11,8 13,1 66,3 6,9 230,6 9359,2 

Kretingos r. sav. 10,7 9,5 61,6 7,0 225,4 9341,6 

Neringos sav. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Palangos m. sav. 0,9 0,8 5,4 0,6 19,6 812,6 

Skuodo r. sav. 5,7 5,2 33,2 3,6 119,8 4948,5 

Šilutės r. sav. 13,0 13,8 64,4 7,4 255,1 11209,5 

Kalvarijos sav. 2,4 3,4 9,9 4,0 35,2 1639,9 

Kazlų Rūdos sav. 16,5 10,3 79,6 12,4 220,3 9925,6 

Marijampolės sav. 5,6 7,8 22,9 9,1 81,4 3789,4 

Šakių r. sav. 16,8 24,8 75,9 1,8 238,5 9152,8 

Vilkaviškio r. sav. 6,3 8,9 25,7 10,3 91,7 4271,7 

Birţų r. sav. 20,9 13,7 91,7 10,9 257,0 10283,2 

Kupiškio r. sav. 22,8 23,8 69,1 0,3 200,1 8098,4 
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 Visuose miškuose Metinis 

einamasis 

medynų tūrio 

prieaugis III ir 

IV gr. mišk 

Visuose miškuose 

pagrindiniais 

kirtimais kirstinų 

brandţių medynų 

stiebų tūriai 

Kirtimo 

atliekos 
Malkinė 

mediena 
Padarinė 

mediena 
Plokščių 

mediena 

Panevėţio m. sav. 0,2 0,2 0,7 0,2 2,1 85,3 

Panevėţio r. sav. 38,1 39,1 164,3 36,8 484,7 19756,2 

Pasvalio r. sav. 11,5 8,6 49,9 6,7 137,5 5585,9 

Rokiškio r. sav. 22,1 25,3 109,9 3,8 336,4 14348,2 

Akmenės r. sav. 11,3 13,1 62,3 0,7 165,3 6613,4 

Joniškio r. sav. 11,9 17,6 42,6 17,2 132,2 5869,3 

Kelmės r. sav. 17,4 19,3 94,8 14,4 316,8 12994,0 

Pakruojo r. sav. 14,4 18,8 58,7 14,2 143,5 6501,1 

Radviliškio r. sav. 18,4 19,2 78,5 25,1 228,8 10335,2 

Šiaulių m. sav. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Šiaulių r. sav. 28,4 21,3 157,5 48,3 390,6 16079,7 

Jurbarko r. sav. 26,0 21,0 141,6 9,1 382,2 15621,0 

Pagėgių sav. 3,3 2,9 16,9 1,7 58,5 2524,9 

Šilalės r. sav. 14,0 20,5 80,6 6,3 238,0 8999,0 

Tauragės r. sav. 18,9 27,6 107,2 6,9 305,2 12010,0 

Maţeikių r. sav. 16,3 19,0 90,1 0,9 239,2 9572,0 

Plungės r. sav. 10,5 13,7 72,8 4,6 252,3 9691,1 

Rietavo sav. 11,9 17,4 69,4 5,8 209,6 7785,0 

Telšių r. sav. 13,8 16,5 92,9 8,0 312,7 12028,8 

Anykščių r. sav. 20,1 34,7 139,7 1,7 353,3 15004,9 

Ignalinos r. sav. 9,6 22,7 79,0 9,8 327,0 13127,2 

Molėtų r. sav. 11,8 35,7 72,6 4,2 245,2 9712,2 

Utenos r. sav. 10,8 34,3 68,8 3,7 243,4 9584,9 

Visagino sav. 0,6 1,3 4,6 0,6 19,1 768,3 

Zarasų r. sav. 18,1 14,3 78,3 0,9 299,6 13793,2 

Elektrėnų sav. 5,6 8,3 36,1 6,9 110,3 4999,3 

Šalčininkų r. sav. 20,8 13,2 128,2 24,1 461,0 18900,8 

Širvintų r. sav. 12,4 18,1 71,7 12,7 187,7 8100,6 

Švenčionių r. sav. 27,4 19,3 164,1 15,5 613,5 25937,9 

Trakų r. sav. 17,3 25,2 131,8 25,2 400,2 16965,2 

Ukmergės r. sav. 18,5 27,1 107,0 19,0 280,1 12087,7 

Vilniaus m. sav. 2,5 2,1 16,7 2,2 55,9 2276,6 

Vilniaus r. sav. 26,4 23,1 175,6 24,2 582,4 23408,8 

Viso 777,6 956,7 4258,7 584,6 13636,4 567875,1 
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1.4 lentelė. Koreguotas medienos tūrio, metinio medienos prieaugio ir kirtimų pasiskirstymas 

savivaldybėse, tūkst. m
3
 

 Visuose miškuose Metinis 

einamasis 

medynų tūrio 

prieaugis III ir 

IV gr. mišk 

Visuose miškuose 

pagrindiniais 

kirtimais kirstinų 

brandţių medynų 

stiebų tūriai 

Kirtimo 

atliekos 
Malkinė 

mediena 
Padarinė 

mediena 
Plokščių 

mediena 

Alytaus m. sav. 0,4 1,0 1,7 0,4 7,1 329,8 

Alytaus r. sav. 10,2 26,9 48,4 12,2 208,0 9600,1 

Druskininkų sav. 4,2 7,5 48,1 6,2 189,2 8443,8 

Lazdijų r. sav. 8,6 14,5 88,3 14,0 289,4 13612,4 

Varėnos r. sav. 26,1 51,9 211,2 15,3 905,1 36490,0 

Birštono sav. 2,5 4,8 12,2 2,9 37,9 1820,2 

Jonavos r. sav. 16,9 23,2 86,9 23,4 239,0 10974,5 

Kaišiadorių r. sav. 11,5 29,6 68,7 13,0 211,0 9851,7 

Kauno m. sav. 0,3 0,8 1,3 0,2 5,8 164,9 

Kauno r. sav. 22,7 51,0 117,3 15,8 391,8 13573,4 

Kėdainių r. sav. 22,0 90,4 67,6 29,7 230,8 10416,8 

Prienų r. sav. 12,4 23,3 61,8 14,0 186,9 8949,5 

Raseinių r. sav. 15,9 58,2 72,5 1,3 237,4 9425,4 

Klaipėdos m. sav. 0,4 0,7 2,5 0,3 9,2 379,4 

Klaipėdos r. sav. 11,8 22,8 66,3 6,9 230,6 9359,2 

Kretingos r. sav. 10,7 16,4 61,6 7,0 225,4 9341,6 

Neringos sav. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Palangos m. sav. 0,9 1,4 5,4 0,6 19,6 812,6 

Skuodo r. sav. 5,7 9,0 33,2 3,6 119,8 4948,5 

Šilutės r. sav. 13,0 23,9 64,4 7,4 255,1 11209,5 

Kalvarijos sav. 2,4 5,9 9,9 4,0 35,2 1639,9 

Kazlų Rūdos sav. 16,5 17,9 79,6 12,4 220,3 9925,6 

Marijampolės sav. 5,6 13,6 22,9 9,1 81,4 3789,4 

Šakių r. sav. 16,8 43,1 75,9 1,8 238,5 9152,8 

Vilkaviškio r. sav. 6,3 15,4 25,7 10,3 91,7 4271,7 

Birţų r. sav. 20,9 23,8 91,7 10,9 257,0 10283,2 

Kupiškio r. sav. 22,8 41,3 69,1 0,3 200,1 8098,4 

Panevėţio m. sav. 0,2 0,3 0,7 0,2 2,1 85,3 

Panevėţio r. sav. 38,1 67,8 164,3 36,8 484,7 19756,2 

Pasvalio r. sav. 11,5 14,9 49,9 6,7 137,5 5585,9 

Rokiškio r. sav. 22,1 43,8 109,9 3,8 336,4 14348,2 

Akmenės r. sav. 11,3 22,7 62,3 0,7 165,3 6613,4 

Joniškio r. sav. 11,9 30,5 42,6 17,2 132,2 5869,3 

Kelmės r. sav. 17,4 33,5 94,8 14,4 316,8 12994,0 

Pakruojo r. sav. 14,4 32,7 58,7 14,2 143,5 6501,1 

Radviliškio r. sav. 18,4 33,3 78,5 25,1 228,8 10335,2 
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 Visuose miškuose Metinis 

einamasis 

medynų tūrio 

prieaugis III ir 

IV gr. mišk 

Visuose miškuose 

pagrindiniais 

kirtimais kirstinų 

brandţių medynų 

stiebų tūriai 

Kirtimo 

atliekos 
Malkinė 

mediena 
Padarinė 

mediena 
Plokščių 

mediena 

Šiaulių m. sav. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Šiaulių r. sav. 28,4 36,9 157,5 48,3 390,6 16079,7 

Jurbarko r. sav. 26,0 36,5 141,6 9,1 382,2 15621,0 

Pagėgių sav. 3,3 4,9 16,9 1,7 58,5 2524,9 

Šilalės r. sav. 14,0 35,6 80,6 6,3 238,0 8999,0 

Tauragės r. sav. 18,9 47,9 107,2 6,9 305,2 12010,0 

Maţeikių r. sav. 16,3 32,9 90,1 0,9 239,2 9572,0 

Plungės r. sav. 10,5 23,7 72,8 4,6 252,3 9691,1 

Rietavo sav. 11,9 30,2 69,4 5,8 209,6 7785,0 

Telšių r. sav. 13,8 28,6 92,9 8,0 312,7 12028,8 

Anykščių r. sav. 20,1 60,3 139,7 1,7 353,3 15004,9 

Ignalinos r. sav. 9,6 39,4 79,0 9,8 327,0 13127,2 

Molėtų r. sav. 11,8 61,9 72,6 4,2 245,2 9712,2 

Utenos r. sav. 10,8 59,6 68,8 3,7 243,4 9584,9 

Visagino sav. 0,6 2,3 4,6 0,6 19,1 768,3 

Zarasų r. sav. 18,1 24,9 78,3 0,9 299,6 13793,2 

Elektrėnų sav. 5,6 14,3 36,1 6,9 110,3 4999,3 

Šalčininkų r. sav. 20,8 23,0 128,2 24,1 461,0 18900,8 

Širvintų r. sav. 12,4 31,5 71,7 12,7 187,7 8100,6 

Švenčionių r. sav. 27,4 33,5 164,1 15,5 613,5 25937,9 

Trakų r. sav. 17,3 43,8 131,8 25,2 400,2 16965,2 

Ukmergės r. sav. 18,5 46,9 107,0 19,0 280,1 12087,7 

Vilniaus m. sav. 2,5 3,7 16,7 2,2 55,9 2276,6 

Vilniaus r. sav. 26,4 40,2 175,6 24,2 582,4 23408,8 

Viso 777,6 1660,1 4258,7 584,6 13636,4 567875,1 

1.2. Malkų, medienos kirtimo atliekų gamybos technologijos 

Malkinė mediena yra kertama ir skaldoma (kapojama), kaip iškart vartojimui paruošta 

medţiaga, naudojama namų ūkio medţiu kūrenamuose įrenginiuose, kaip krosnys, ţidiniai ir 

centrinė šildymo sistema. Paprastai priimta, kad malkinė mediena yra medţio kamienų dalys, 

netinkamos apdirbimui (dėl puvimo, kreivumo ar kitų poţymių) 

Iš principo, medienos kurą sudaro malkinė mediena, t.y. medţių kamienų dalys (nukirstos 

galutinio ar nepagrindinio kirtimo metu), viršūnės ir šakos. Maţi medţių stiebai ir šakos paliekami 

jaunesnių nei 20 metų miško ţeldinių vietose kaip natūrali trąša. Apie 50% šakų yra tikslinga 

surinkti pagrindinio kirtimo metu. Kitos šakos yra paliekamos miškotvarkos takams (valksmams) 

formuoti arba paskleidţiamos po kirtimų plotą. Net maţesnis surenkamų šakų procentas (30%) yra 
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nustatytas įvykdytų kirtimų plotuose, kur miško ţeldiniams daugiau nei 20 metų. Kitos šakos 

panašiai yra paliekamos miškotvarkos takams (valksmams) formuoti arba paskleidţiamos po 

kirtimų plotą 

Galimo medienos kuro struktūrą sudaro trys komponentai: stiebai (kamienai), viršūnės ir 

šakos. 

Naudingas medienos kuras yra malkinė mediena, į kurią įeina ir ţievė, ir maţi stiebai iš 

jaunuolynų ugdymo kirtimo plotų, ir tam tikra šakų dalis iš nepagrindinio ir galutinio kirtimų plotų. 

Yra akivaizdu, kad kamienų mediena sudaro didţiausią medienos kuro dalį – apie 50% 

bendro medienos kuro ir apie 75% naudingo kuro kiekyje. Viršūnių mediena sudaro maţiausią 

medienos kuro dalį. Šakų mediena sudaro apie 23% naudingo ir 48% bendro medienos kiekio [5]. 

Malkų kirtimo apimtis reikėtų skirstyti į 3 grupes: 

1. Ištraukiamos iš miško uţ maţiausią kainą, t.y. malkinė mediena iš pagrindinių kirtimų 

(kas sudarytų apie 30% visos malkinės medienos). 

2. Ištraukiamos iš miškų uţ vidutinę kainą, t.y. malkinė mediena iš tarpinių einamųjų ir 

atrankinių sanitarinių kirtimų (apie 30%). 

3. Ištraukiamos iš miškų uţ maksimalią kainą, t.y. malkinė mediena iš tarpinių jaunuolynų 

ugdymo ir retinimo kirtimų (apie 40%). 

 

Malkinė mediena kertama kirtavietėse medkirtėmis 2-3 metrų ilgio rąstais, išveţama iš 

miško medvėţėmis. Medienos kuro ruošos darbuose naudojamą techniką, technikos kaštus galima 

apibūdinti pagal Rokiškio miškų urėdijos demonstracinio/bandomojo miškų kuro gamybos projekto 

duomenis. Rokiškio miškų urėdijoje medţio skiedrų gamybai naudojama ši įranga: 

 Kapoklė "BRUKS 604 CT" (projektinė galia 34 m
3
s/h, pagamintas Švedijoje, 

kainuojantis apie 350000 Lt, nusidėvintis per 10 metų) su traktoriumi "K–700" 

(kainuojančiu apie 210000 Lt, nusidėvinčiu per 10 metų) ir manipulatoriumi "LOGLIFT 

F 70 L―(kainuojančiu apie 89000 Lt, nusidėvinčiu per 5 metus). 

 Savikrovis vilkikas ―Weimer WE–8‖ (kainuojantis apie 76000 Lt, nusidėvintis per 5 

metus) su traktoriumi ―MTZ–82‖ (kainuojančiu apie 31000 Lt, nusidėvinčiu per 5 

metus), naudojamas medţio liekanų ištraukimui (pakrovimo talpa 17 m
3
). 

 Pjūkliniai instrumentai (motopjūklas „Husquarna 254XP", kainuojantis apie 1700 Lt, 

nusidėvintis per 2 metus), rankiniai pjovimo instrumentai. 

 

Kituose kirtimuose gali būti naudojama kitų firmų tačiau panaši technika. 
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2. ŢEMĖS ŪKIO KULTŪRŲ, IŠ KURIŲ GALI BŪTI GAMINAMI AEI, IR 

ENERGETINIŲ AUGALŲ AUGINIMO GALIMYBĖS 

2.1. Kultūrų apţvalga 

Atskiros ţemės ūkio kultūros gali būti naudojamos skystųjų biodegalų gamybai. Iš jų gali 

būti gaminamas alkoholis. Paprasčiausia alkoholį gauti iš cukrinių runkelių, nes cukrus juo 

paverčiamas be tarpinių produktų. Gaminant etanolį, augaluose esantys angliavandeniai per daugelį 

tarpinių produktų paverčiami alkoholiu. Iš krakmolo (pvz., grūdų) iš pradţių reikia gauti cukrų, iš 

kurio vėliau rauginant išskiriamas etanolis. Iš daug ląstelienos turinčių augalų bioetanolį gaminti 

sudėtingiau, nes, norint, kad celiuliozė virstų cukrumi, reikia naudoti rūgštis arba fermentus. 

Augalai taip pat gali būti naudojami kaip kuras katilinėse. Jie gali būti perdirbami į granules, iš jų 

gali būti gaminamos biodujos.  

Lietuvoje klostosi konkurencingai grūdų gamybai palanki aplinka. Ţinoma, kad metinis 

kritulių kiekis Lietuvoje neturėtų maţėti, bet pastebimai persiskirstys metų bėgyje. Jau dabar 

vandens balansas labai įvairuoja atskirais metais, sausros vis daţnesnės, o gruntiniai vandenys 

rudenį pradeda atsistatyti vėliau. Šylant klimatui Lietuvoje vegetacijos laikotarpis tampa  šiltesnis ir 

kiek sausesnis, o tai palanku ţieminiams javams, rapsams, ţolynams, kukurūzams, cukriniams 

runkeliams. 

Atsiţvelgiant į tai, tikslinga apţvelgti pagrindines ţemės ūkio kultūras, kurios gali būti 

naudojamos AEI gaminti. 

Rapsai – vertingi sėjomainos augalai. Susirūpinus pasaulyje senkančių energijos šaltinių 

problema bei suklestėjus biokuro gamybai, rapsai tapo ypatingai paklausūs. Iš rapsų aliejaus 

pagamintas biodyzelinas pasiţymi geriausiomis savybėmis, nes tinka naudoti atšiauraus klimato 

sąlygomis. Iš rapso šaltu spaudimo būdu spaudţiamas aliejus, kuris toliau gali būti panaudojamas ir 

maisto pramonėje. Išspaustas aliejus keliauja į esterifikacijos cechą, kur toliau cheminių reakcijų 

pagalba tampa rapso metilo esteriu (RME), o rapso išspaudas naudoja ūkininkai kaip puikų 

baltiminį pašarą gyvuliams. Perspektyvoje Lietuvoje galėtų būti auginama: 150-200 tūkst. ha 

vasarinių rapsų vidutinį derlingumą planuojant 2 t/ha (viso 300-400 tūkst. t) ir 40-50 tūkst. ha 

ţieminių rapsų vidutinį derlingumą planuojant 3 t/ha (viso 120-150 tūkst. t) [1]. Ţieminių rapsų 

plėtrą stabdo priešsėlių trūkumas ir perţiemojimo rizika, vasariniai – maţiau derlingi, jautresni 

sausroms ir kenkėjams. 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

  31 

Rugiai dėl padidėjusio derlingumo, sumaţėjusio poreikio ir kainų bei pasiūlos iš kitų šalių 

jų plotai per penkerius metus sumaţėjo 2,2 karto – nuo 110,5 iki 48,5 tūkst. ha. Rugiai pakankamai 

dera lengvesnėse ţemėse, bet jų auginimo lyderiai yra Vilniaus, Marijampolės ir  Kauno apskritys, 

didesnės rugių perspektyvos ekologiniuose ūkiuose, bendras jų plotas numatomas apie 50 tūkst. ha 

plačiai auginami Lietuvoje.  

Kviečiai labiausiai paplitę duoniniai javai pasaulyje. Ţieminiai kviečiai yra derlingiausi 

javai ir jų plotai turi stabilizuotis apie 350-400 tūkst. ha. Vasarinių kviečių gali būti auginama  70-

80 tūkst. ha. 

Lietuvoje galima išauginti gerus maistinius kviečius, dalis kviečių turi būti auginama 

pašarui. Perspektyvus energetinių kviečių auginimas. Didesnis dėmesys auginant kviečius turi būti 

skiriamas sėklininkystei, dţiovykloms ir sandėlių ūkiui [1]. 

Mieţių grūdai daţniausiai naudojami gyvuliams šerti, bet kai kuriose šalyse ţymi dalis yra 

sunaudojama maistui (kaip salyklas, alus, įvairūs perdirbti produktai). Salyklinių auginama        

(100 tūkst. t., arba 30 tūkst. ha), nemaţa dalis pašarinių ir maistinių (stambūs ir baltymingi grūdai 

iki 10 tūkst. t.), viso mieţių plotai uţima – apie 300 tūkst. ha [1]. 

Aviţų grūdai daţniausiai naudojami pašarui, ypač arkliams šerti, kadangi Lietuvoje beveik 

neplėtojama arklininkystė, todėl kaip pašaras neturi didelių perspektyvų, taip pat yra gan ţemos 

supirkimo kainos, todėl kaip alternatyva aviţas (gan aukštas šilumingumas) galima deginti 

medienos granulių deginimui skirtuose katiluose, pvz.: nominali degiklio galia 23 kW, deginant 

medienos granules jį sumaţina iki 19 kW, kai naudojamos aviţos, 12 kW rugiams ir 8-10 kW 

kviečiams [6]. 

Šiaudai – ţemės ūkio produkcijos atliekos. Jie gali būti deginami įvairiame pavidale t.y. 

supresuotų rulonų, briketų ar granulių. Pjaunant javus kombainais, kurui skirti šiaudai, paliekami 

pradalgėse, kad išdţiūtų. Iš pradalgių šiaudai renkami rinktuviniais presais. Įvairių javų ir kitų 

augalų šiaudų elementinė sudėtis bei šilumingumas yra panašūs. Didesnis peleningumas mieţių 

šiaudų – 10,3%, lyginant su 1,36% deginant kukurūzų burbuolių kotus [5]. Visuose šiauduose yra 

palyginti maţas kiekis sieros – apie 0,11 % ir maţiau. Kiek daugiau chloro – nuo 0,60% kukurūzų 

stiebuose iki 0,13% – pupų [5]. 

Kanapės (Cannabis sativa) kilusios iš Azijos, bet šiuo metu paplitusios daugelyje pasaulio 

vietų, kadangi jos gali augti įvairiomis sąlygomis ir yra nelepios. Anksčiau daugelyje Vakarų šalių 

kanapes auginti nebuvo draudţiama, iš jų pluošto buvo gaminamos virvės, kiti namų apyvokos 

reikmenys, sėklos naudojamos gyvulių pašarams, paukščių lesalams, ţiedai – alui gaminti. 

Kanapės ypač tiktų biokurui. Jas auginti šiam tikslui būtų patogu dėl to, kad augalai uţauga 

masyvūs, neišgula. Juos galima palikti net per ţiemą, o sudţiūvusius nupjauti. Iš hektaro galima 
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gauti iki 20-22 t kūrenti tinkamos masės [5]. Kanapės – ne daugiametės, todėl jas reikėtų kasmet 

sėti iš naujo. Iki šiol kanapės buvo vertinamos dėl jų stipraus pluošto, o iš sėklų gaminamas 

vertingas maistinis, medicininis bei techninis aliejus. Pastaraisiais metais mokslininkai atkreipė 

dėmesį į geras kanapių energetines savybes. Pagal sausųjų medţiagų derlių kanapės priskiriamos 

prie našiausių augalų, nes jų galinguose stiebuose sukaupta daugiau nei kituose augaluose 

ląstelienos. Paprastai kalbant, kanapių stiebai yra sumedėję, todėl ir katilinių pakurose jie dega 

panašiai kaip medienos atliekos. 

Lietuvoje šiuo metu kanapių auginimą riboja galiojantys įstatymai, nors ES reglamentai 

leidţia auginti tų veislių augalus, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 0,3% narkotinės medţiagos 

tetrahydrokanabinolio. Todėl šie augalai sėkmingai auginami Vokietijoje, Austrijoje ir kitose ES 

šalyse [4]. 

Bulvės Lietuvoje yra vienos populiariausių augalų – uţima antrą vietą po grūdinių, tačiau 

maţėja bulvių plotai (nuo 136,3 tūkst. ha 1998 m. iki 72,4 tūkst. ha – 2005 m.) [1] dėl to, kad 

nutrūko eksportas į Rytų Europos ir Vidurinės Azijos šalis, bet nerasta kitų rinkų, susidarė prekinių 

bulvininkystės ūkių stygius ir gausus smulkių augintojų ratas, bulvės nenaudojamos pašarui ir 

neperdirbamos krakmolui ir etanoliui (etanolis išgaunamas fermentuojant bulves). 

Cukriniai runkeliai. Cukrinių runkelių plotai maţėja nuo 27,7 tūkst. ha 2000 m. iki       

21,6 tūkst. ha – 2005 m. dėl to, kad yra nustatytos cukraus kvotos, pastoviai didėjančio derlingumo 

(per penkmetį nuo 27,7 iki 38,8 t/ha), cukringumo ir cukraus išeigos didėjimo (nuo 4,62 iki        

5,67 t/ha balto cukraus). Biokurui gali būti naudojami iš jų gaminant etanolį, augaluose esantys 

angliavandeniai per daugelį tarpinių produktų paverčiami alkoholiu [1]. Iš krakmolo (pavyzdţiui, 

grūdų) iš pradţių reikia gauti cukrų, iš kurio vėliau rauginant išskiriamas etanolis. Iš daug 

ląstelienos turinčių augalų bioetanolį gaminti sudėtingiau, nes norint, kad celiuliozė virstų cukrumi, 

reikia naudoti rūgštis arba fermentus. 

Kukurūzai – bene daugiausia bruto energijos gaunama iš kukurūzų pasėlių – 272 MJ/ha. Iš 

šių augalų masės, esant pienininės–vaškinės brandos grūdams, gaminamas silosas ir po to 

naudojamas kaip ţaliava biodujų gamybai. Iš kiekvieno hektaro susilosuotos masės gaunama 4500-

5000 m
3
 metano dujų. Nors iš kukurūzų energijos išeiga yra didţiausia, tačiau jų auginimo išlaidos 

taip pat yra nemaţos. Jos siekia apie 22 MJ/ha. Tai reiškia, kad kiekvienam hektarui išauginti reikia 

gana didelių investicijų, ką gali padaryti ne kiekvienas Lietuvos ūkininkas. 

Topinambai dėl įvairiapusiško panaudojimo yra vieni perspektyviausių augalų, ypač kaip 

atsinaujinančios energijos šaltinis. Lietuvoje šie augalai daugiau ţinomi kaip vertinga darţovė. Šiek 

tiek anksčiau buvo bandyta auginti topinambus silosui bei ţaliam pašarui. Tačiau dėl įvairių 
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prieţasčių jie plačiau nepaplito. Galbūt pagrindinė maţo paplitimo prieţastis yra informacijos 

trūkumas apie topinambų ūkines savybes bei auginimo technologijas.  

Pagrindinė topinambų panaudojimo sritis ateityje bus etanolio, skirto maišymui su benzinu, 

gamyba iš gumbų. Topinambų gumbų švieţioje masėje yra apie 15% cukraus. Tai beveik tiek pat, 

kiek cukriniuose runkeliuose. Pagal vokiečių tyrimų duomenis, sausoje gumbų masėje hidratuotas 

cukrus sudaro 72%, o po hidrolizės 58,1% (47,6% fruktozės ir 10,5% gliukozes). Laisvas cukrus 

sausoje gumbų masėje sudaro 13,6%, kurio sudėtyje yra 12,4% sacharozės, 0,6% fruktozės ir 0,6% 

gliukozės. Iš fruktozės molekulių sudarytas inulinas, kurio topinambų gumbuose ypač daug. Ţalių 

proteinų sausoje gumbų masėje gali būti tiek pat, kaip ir aukštos kokybės maistinių kviečių 

grūduose. Topinambai gali būti naudojami beveik visų naminių gyvulių šėrimui. Be to, antţeminė 

augalų masė gali būti panaudota katilinėse kaip biokuras. 

Lietuvos ţemdirbystės instituto duomenimis, Lietuvoje potencialus topinambų stiebų 

derlingumas, skaičiuojant sausąja mase, galėtų būti 8 t/ha, saulėgrąţų – 10 t/ha, piliaroţių – 8 t/ha, 

nendrių – iki 10 t/ha [4]. 

Ţolės auginimas ir nupjovimas. Tikslinga energetinėms reikmėms auginti ir aukštaūgius 

ţolinius augalus. Juos galima naudoti jau kitais metais po sėjos, tokie pasėliai apsaugo dirvoţemį 

nuo erozijos, tarnauja iki 8-10 metų ir nereikalauja ţemės dirbimo. Parinkus tinkamą ţolių sudėtį, 

nereikia naudoti mineralinių trąšų, derliui doroti tinka įprasta ţemės ūkio technika, pasėlių paskirtį 

lengva pakeisti be rekultivavimo, sudaro patrauklų kraštovaizdį. Ţemės ūkio inţinerijos instituto ir 

Lietuvos ţemdirbystės instituto duomenimis, nendriniai dryţučiai ir jų mišiniai su daugiamečiais 

lubinais bei rytiniai oţiarūčiai lengvose dirvose su maţu humuso kiekiu davė 6,5-8,8 t/ha sausos 

masės (palankiais metais – iki 13 t/ha, nepalankiais – 2,8-6,5 t/ha). Esant normalioms 

agroklimatinėms sąlygoms vegetacijos laikotarpiu, gautas toks daugiamečių ţolių ir jų mišinių su 

ankštinėmis ţolėmis derlingumas: nendrinio eraičino – 5,3-6,8 t/ha, beginklės dirsuolės – 6,3-      

7,8 t/ha, nendrinio dryţučio – 7,5-8,4 t/ha. 15-20 % drėgnio daugiamečių ţolių šiluminė vertė yra 

13,5-14,5 MJ/kg [5].  

Ţilvičių auginimas netręšiant/tręšiant ir skiedrų gamyba. Vienas iš biokuro išteklių 

(ypač smulkesnėms, vietinėms katilinėms) – trumpos vegetacijos ţeldiniai (gluosniai, karklai, 

drebulės). Trumpos vegetacijos plotai šalyje jau pasiekė apie 400 ha. Trumpos vegetacijos 

plantacijų plitimą riboja tai, kad šalyje beveik visos ţemės ūkio naudmenos yra melioruotos. Šių 

medţių šaknys giliai skverbiasi į ţemę ir paţeidţia drenaţo sistemas. Realiai šie medţiai galėtų būti 

auginami tik blogesnėse, apleistose ţemėse, nes derlingesnėse, sukultūrintose ţemėse auginami 

javai ir rapsai, kurie reikalingi maisto produktų  ir biodegalų gamybai ir kurių auginimas duoda 

didesnį pelną.  
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Perspektyvūs energetiniai augalai – gluosniniai ţilvičiai (Salix viminalis) auga 

įvairiausiuose dirvoţemiuose, juos galima auginti nederlingose dirvose, pakelėse, šlaituose ir t.t. 

Gluosniniai ţilvičiai energijos poreikiams paprastai auginami giraitėmis. Augalas nukertamas tam 

tikrais intervalais beveik ţemės paviršiaus lygyje. Tai leidţia vietoj vieno stiebo augti daug atţalų. 

Gluosninio ţilvičio krūmas gali būti nukertamas iki 6 kartų, paprastai kas 3-5 metai. Po 

paskutiniojo karto (po 25 metų), kelmai gali būti pašalinti, o ţemė apsodinta ţemės ūkio augalais ar 

vėl giraitėmis.  

Vokietijoje atliktais tyrimais dirbtinai auginamos gluosninių ţilvičių plantacijos 1994-    

2001 m. davė 7,2 t/ha sausos masės derlių, tręšiant azoto trąšomis, ir 5,2 t/ha – netręšiant. 

Lyginamasis energetinis ekvivalentas 90-126 GJ/ha [5]. Tuopos plantacijų derlingumas buvo 5,9-

8,5 t/ha sausos masės per metus (102-109 GJ/ha) [5]. Danijos ţilvičių plantacijų kelių metų derlius 

buvo apie 7,5 t/ha sausos masės per metus [5]. Čekijoje nurodoma, kad greitai augantys tuopų 

hibridai per metus uţaugino biomasės kiekį, kurios energetinis ekvivalentas 170 GJ/ha, kas atitiktų 

9,4 t/ha derlingumui, skaičiuojant sausąja mase. Šaltinyje nurodoma, kad ţilvičių derlius, 

skaičiuojant ţaliąja mase, buvo 13,6 t/ha per metus [2].  

Neįprasti Lietuvai augalai. Vykdant paieškas naujų energetinių augalų, gebančių tomis 

pačiomis sąlygomis uţauginti daugiau biomasės negu vietinių augalų rūšys, ir siekiant plėsti jų 

asortimentą šalyje, atliekami tyrimai, norint įvertinti jų tinkamumą mūsų klimato sąlygoms, 

adaptacijos lygį, nustatyti jų augimo tempus, produktyvios biomasės kaupimosi  dinamiką,  

produkcijos potencialą.  

Nuo 2007 m. LŢI bandymų laukuose įrengtoje augalų energetikos tikslams tyrimų 

plantacijoje, be kitų augalų rūšių (gluosninių ţilvičių, hibridinių bei glaustašakių tuopų, paprastųjų 

ir dekoratyvinių kiečių), pirmą kartą tiriamos ir šios įveţtinių augalų rūšys: drambliaţolės, sidos, 

geltonţiedţiai legėstai. 

Drambliaţolė – tai miglinių (Poaceae) šeimos Miscanthus genties augalas. Šių aukštaūgių ir 

ilgaamţių tropinės kilmės ţolių privalumai: turi didelį potencialą konvertuoti saulės energiją 

fotosintezės proceso metu, padedant C4, sukaupia reliatyviai didelį biomasės derlių. Labai svarbu 

tai, kad jos auga net sausringose bei nederlingose ţemėse, kurios netinkamos daugumai kitų augalų. 

Labai platus jų biomasės panaudojimas, nes jos yra kaip potencialios energijos šaltinis su maţa 

azoto oksidų emisija, kaip ţaliava lignino celiuliozės produkcijos gamybai, daugiau negu kiti 

augalai kaupia aukštos koncentracijos ląstelieną nei azotą. Šie augalai turi trūkumų, nes jų 

plantacijų įrengimui reikia daug išlaidų, mat drambliaţolė yra triploidinis hibridinis augalas, 

nesubrandina sėklų ir išskirtinai dauginamas vegetatyviniu būdu. Be to, pirmų metų pasėliai 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

  35 

sunkokai prisitaiko, augalai lėtai vystosi ir  didţiausią  derlių pradeda duoti tik nuo trečių ar ketvirtų 

metų.  

Sida (malva) – tai daugiametis ţolinis dedešvinių šeimos (Malvaceae) augalas. Lietuvoje 

maţai ţinomas, nes ypatingu dekoratyvumu nei ţiedai, nei pats augalas nepasiţymi. Kaimyninėje 

Lenkijoje bei Čekijoje ši augalų rūšis jau keletą metų tiriama ir auginama energetikos tikslams. Šie 

augalai nereiklūs dirvoţemio ir klimato sąlygoms bei yra ilgaamţiai. Bene vienintelis šio augalo 

minusas – vėsesnio klimato zonose nespėja subrandinti daigių sėklų. Sausosios biomasės derlius 

pagal gali siekti iki 2t/ha [7]. 

 Geltonţiedis  legėstas (Siphium perfoliatum L.) – astrinių (graiţaţiedţių) (Asteraceae 

Dumort) šeimos augalas. Silphium L. į Europą buvo atveţti iš Šiaurės Amerikos ir Kanados prerijų. 

Augalai šiek tiek panašūs į saulėgrąţas, ypač ţiedai, tik kelis kartus maţesni, lapai stambūs. Beje, 

tai ne tik dekoratyvūs, bet ir labai medingi augalai. Lenkijos augalininkystės ir augalų 

aklimatizacijos instituto botanikos sode šių augalų galima išvysti energetiniams tikslams auginamų 

augalų plantacijose. 12 metų auga toje pačioje vietoje ir biomasės kiekis nemaţėja [3].  
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2.2. Ţemės fondas, ţemės ūkio kultūrų auginimo ir nuėmimo kaštai, organinio kuro 

sąnaudos, ţemių derlingumas 

2.2.1 Ţemės fondas, ţemės ūkio naudmenos, jų išnaudojimas 

Vienas iš būdų, kaip padidinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą Lietuvoje – 

didinti energetinėms reikmėms naudojamų augalų auginimą. Norint tinkamai įvertinti energetinių 

augalų potencialą reikia išanalizuoti esamą padėtį Lietuvos ţemės ūkio sektoriuje. Tačiau 

pirmiausia reikia apţvelgti bendrą savivaldybėse esamą ţemės fondą, kurio bazėje vykdoma vienos 

ar kitos rūšies ūkinė veikla. Savivaldybių dispozicijoje esantis ţemės fondas pateiktas 2.1 lentelėje. 

Savivaldybių dispozicijoje esantis ţemės fondas šiame darbe yra naudojamas kaip bazė 

tiesioginiam AEI auginimui (miško mediena, ţolės, trumpos rotacijos energetiniai augalai ir kt.), o 

taip pat kaip bazė ţemės ūkio kultūrų, iš kurių gali būti gaminami AEI, auginimui. Kartu ţemės 

fondas yra ir AEI kiekius ribojantis faktorius, kadangi jų negali būti pagaminama daugiau negu 

leidţia turimi ţemės plotai, ţemių derlingumai ir augalų auginimo technologijos.  

Šiuo metu Lietuvoje vyrauja grūdinių kultūrų, skirtų maistui ir pašarams, auginimas, ir tik 

nedidelė dalis iš jų yra skiriama energetinėms reikmėms [1]. Informacija apie šiuo metu auginamas 

kultūras ir potencialius ţemės plotus, kuriuos būtų galima skirti energetinių augalų auginimui, buvo 

rinkta iš trijų pagrindinių šaltinių: Lietuvos statistikos departamento [2], Nacionalinės ţemės 

tarnybos [3], Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro [1]. Lietuvos statistikos departamentas 

ir ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pateikia išsamius duomenis apie kiekvienais 

metais Lietuvoje sodinamas kultūras bei jų derlius. Ryšium su tuo, kad šios dvi agentūros naudoja 

skirtingus duomenų rinkimo būdus, jų pateikiami duomenis neţymiai skiriasi. Siekiant išlaikyti 

rezultatų vientisumą, šiame arbe buvo naudojamasi Statistikos departamento pateikiamais 

duomenimis, o esant jų trūkumui – ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis. 

Bendras Respublikos ţemės ūkio paskirties ţemės plotas bei pagrindinės jos dedamosios 

buvo paimtos iš Nacionalinės ţemės tarnybos 2009 01 01 ataskaitos [3]. Laisvos ţemės plotai buvo 

apskaičiuoti imant skirtumus tarp Nacionalinės ţemės tarnybos pateiktos ariamos ţemės bei 

natūralių pievų ir ganyklų plotų bei Lietuvos statistikos departamento duomenų apie ţemės fondą . 

Iš 60–ties Lietuvos savivaldybių ţemės ūkis yra kultivuojamas tik 52 savivaldybėse. Nei Lietuvos 

statistikos departamentas, nei ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras nepateikia jokių 

duomenų apie ţemės ūkio veiklą miestų bei Neringos ir Visagino savivaldybėse. Iš Nacionalinės 

ţemės tarnybos pateiktų duomenų manyti, kad šiose savivaldybėse ţemės ūkio paskirties ţemės 

dalis yra nereikšminga Respublikos mastu, dėl to šios savivaldybės iš tolesnės analizės apie ţemės 

ūkio veiklą yra eliminuojamos.  
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2.1 lentelė. Respublikos ţemės fondas ir jo pasiskirstymas savivaldybėse, ha [3] 

 
Bendras 

plotas 

Ţemės ūkio naudmenos 

Miškai Keliai 
Uţstatyta 

teritorija 
Vandenys 

Kita  ţemė 

Iš viso 

Iš jų 

iš viso 

Iš jos 

Ariamoji 

ţemė 
Sodai 

Dirvos ir 
natūralios 

ganyklos 

Medţių ir 
krūmų 

ţeldiniai 

Pelkės 
Paţeista 

ţemė 

Nenaudo–

jama ţemė 

Alytaus m. sav. 3944,80 432,11 224,24 45,69 162,18 1252,70 194,34 1337,74 90,30 637,61 21,51 74,11 53,10 488,89 

Alytaus r. sav. 140394,02 81892,56 62528,95 1977,46 17386,15 34627,80 2894,24 3359,71 7406,77 10212,94 1128,58 5906,18 120,36 3057,82 

Druskininkų sav. 45392,25 9186,29 6346,47 291,03 2548,79 31400,00 878,45 1090,55 1095,58 1741,38 284,78 517,72 23,92 914,96 

Lazdijų r. sav. 130938,70 59163,49 42716,69 850,57 15596,23 45674,70 3344,27 2774,94 10738,51 9242,79 1169,13 4577,68 146,30 3349,68 

Varėnos r. sav. 221813,95 49317,55 36077,62 678,00 12561,93 153269,20 5471,44 2553,20 4933,94 6268,62 1120,88 3752,96 144,72 1250,06 

Birštono sav. 12407,35 4534,83 3455,31 109,06 970,46 5777,60 262,32 537,84 847,42 447,34 128,28 61,54 16,40 241,12 

Jonavos r. sav. 94403,90 43673,69 39497,60 1046,79 3129,30 39560,00 1792,65 3182,75 2104,30 4090,51 528,82 617,26 674,31 2270,12 

Kaišiadorių r. sav. 108701,30 54601,79 43492,00 1633,97 9475,82 34263,50 2557,05 3657,85 3821,63 9799,48 1825,92 1333,57 348,65 6291,34 

Kauno m. sav. 15715,23 1761,08 1348,18 226,35 186,55 2647,90 961,58 8725,07 1274,79 344,81 101,47 41,06 6,30 195,98 

Kauno r. sav. 149595,47 77970,34 71527,50 2760,38 3682,46 48958,30 2859,15 6830,91 7399,05 5577,72 1006,18 784,91 915,50 2871,13 

Kėdainių r. sav. 167700,30 109274,73 101658,99 1780,11 5835,63 42829,90 3605,52 4294,54 4223,84 3471,77 1220,54 565,68 161,31 1524,24 

Prienų r. sav. 103073,05 61438,95 51256,14 1879,31 8303,50 28490,80 2444,93 2616,43 2868,58 5213,36 1044,42 1785,06 828,36 1555,52 

Raseinių r. sav. 157336,50 100612,78 92573,56 1159,62 6879,60 36110,99 3049,06 3961,74 3816,78 9785,15 5396,05 2106,19 167,75 2115,16 

Klaipėdos m. sav. 9826,00 2456,34 1667,07 330,13 459,14 1792,62 451,58 2012,82 1081,99 2030,65 477,32 34,44 37,00 1481,89 

Klaipėdos r. sav. 133590,56 74436,67 66098,31 2016,54 6321,82 34535,30 2660,18 3002,58 12624,48 6331,35 1214,47 2496,29 481,36 2139,23 

Kretingos r. sav. 98900,57 53436,90 47877,78 1257,87 4301,25 34258,00 2045,02 2407,24 2395,09 4358,32 655,58 800,51 423,20 2479,03 

Neringos sav. 8979,70 20,96 5,86 1,00 14,10 7531,30 153,01 62,69 1,00 1210,74 47,94 24,60 – 1138,20 

Palangos m. sav. 7907,73 1589,62 845,50 126,34 617,78 3158,50 208,78 1046,65 146,05 1758,13 256,80 5,74 0,66 1494,93 

Skuodo r. sav. 91094,50 64495,60 58950,38 538,19 5007,03 17795,90 2067,92 1940,70 2150,60 2643,78 1022,98 734,15 102,11 784,54 

Šilutės r. sav. 170625,01 84638,54 61126,38 943,05 22569,11 38089,80 2468,96 2834,84 34834,53 7758,34 1378,93 2850,58 1114,46 2414,37 

Kalvarijos sav. 44044,01 32322,61 26715,36 355,53 5251,72 5745,40 1208,97 1093,60 941,71 2731,72 516,03 807,98 301,73 1105,98 

Kazlų Rūdos sav. 55468,87 16765,41 12399,87 211,63 4153,91 32952,80 575,96 1831,63 1153,89 2189,18 539,30 473,65 187,69 988,54 

Marijampolės sav. 75507,16 53851,17 45482,73 1015,16 7353,28 11520,60 1358,90 3123,23 1936,07 3717,19 564,60 1292,22 517,87 1342,50 

Šakių r. sav. 145337,02 98796,12 92620,88 1340,90 4834,34 33218,30 2691,49 2424,60 3098,51 5108,00 1253,94 468,87 487,82 2897,37 

Vilkaviškio r. sav. 125897,97 97303,17 82611,32 1362,75 13329,10 13289,60 2436,63 3106,65 2418,15 7343,77 1437,67 1695,57 114,00 4096,53 

Birţų r. sav. 147624,70 95089,97 83380,54 988,91 10720,52 40350,86 1920,20 3001,64 3150,18 4111,85 1110,91 976,18 459,20 1565,56 

Kupiškio r. sav. 108012,71 62334,01 53923,18 673,68 7737,15 30304,70 1705,93 2521,60 2602,59 8543,88 1806,06 3564,07 892,84 2280,91 

Panevėţio m. sav. 5010,42 1623,30 1125,99 177,32 319,99 118,80 219,65 2448,71 110,98 488,98 98,14 5,30 4,34 381,20 

Panevėţio r. sav. 217834,38 124964,60 115340,22 1819,43 7804,95 74382,28 3706,37 3962,96 4568,59 6249,58 1986,82 692,91 216,88 3352,97 

Pasvalio r. sav. 128911,50 96661,53 88311,80 1350,44 6999,29 21476,04 2353,75 3243,90 2478,98 2697,30 771,33 291,12 378,97 1255,88 

Rokiškio r. sav. 180650,60 101248,48 86956,27 1187,08 13105,13 50565,00 3634,06 4082,09 6909,42 14211,55 2942,05 4606,65 1188,63 5474,22 

Akmenės r. sav. 84372,88 47532,93 44918,64 449,33 2164,96 26727,83 1818,88 1807,09 1916,43 4569,72 430,60 1972,42 729,32 1437,38 

Joniškio r. sav. 115224,80 83186,26 80454,80 1161,43 1570,03 22946,20 1913,00 2637,14 2348,69 2193,51 551,38 605,79 410,17 626,17 

Kelmės r. sav. 170530,60 97212,64 75732,49 1091,73 20388,42 48664,91 2709,32 3075,71 4039,76 14828,26 4447,54 3661,56 772,83 5946,33 
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Bendras 

plotas 

Ţemės ūkio naudmenos 

Miškai Keliai 
Uţstatyta 

teritorija 
Vandenys 

Kita  ţemė 

Iš viso 

Iš jų 

iš viso 

Iš jos 

Ariamoji 

ţemė 
Sodai 

Dirvos ir 
natūralios 

ganyklos 

Medţių ir 
krūmų 

ţeldiniai 

Pelkės 
Paţeista 

ţemė 

Nenaudo–

jama ţemė 

Pakruojo r. sav. 131556,90 93944,42 87774,82 545,71 5623,89 25720,29 2130,81 3081,25 2595,65 4084,48 1001,39 452,13 473,63 2157,33 

Radviliškio r. sav. 163480,10 103320,13 94428,03 960,07 7932,03 41939,90 3347,26 3823,20 3845,59 7204,02 1371,23 1723,39 1598,89 2510,51 

Šiaulių m. sav. 8112,99 800,02 196,87 305,65 297,50 647,69 333,01 4115,08 1281,52 935,67 87,27 436,48 0,83 411,09 

Šiaulių r. sav. 180732,01 103479,28 91001,03 1303,26 11174,99 59069,48 3152,34 2979,27 4518,54 7533,10 1268,43 2097,09 1082,83 3084,75 

Jurbarko r. sav. 150745,00 81226,56 74213,27 1603,40 5409,89 57510,40 2458,90 3241,17 3925,64 2382,33 462,61 597,00 376,13 946,59 

Pagėgių sav. 53699,99 37841,35 25444,69 215,31 12181,35 8991,40 1320,89 1423,46 1965,90 2156,99 437,61 547,94 560,20 611,24 

Šilalės r. sav. 118798,70 66125,77 49457,47 636,25 16032,05 33741,00 2569,90 2347,71 2983,53 11030,79 3404,70 2778,97 193,48 4653,64 

Tauragės r. sav. 117896,60 59194,85 49915,16 523,56 8756,13 45220,00 2562,88 2288,98 2371,86 6258,03 1111,55 2822,83 270,52 2053,13 

Maţeikių r. sav. 122024,82 73429,57 67252,51 999,89 5177,17 35977,47 2619,99 3646,44 3216,73 3134,62 784,44 601,68 516,48 1232,02 

Plungės r. sav. 110554,67 56274,15 48735,06 680,95 6858,14 38399,59 1892,77 2252,68 3537,32 8198,16 2436,50 3492,56 104,88 2164,22 

Rietavo sav. 58569,93 21930,58 17943,79 158,10 3828,69 30439,39 1536,99 973,16 1148,46 2541,35 1042,64 1173,16 122,64 202,91 

Telšių r. sav. 143891,20 75180,35 53515,26 984,17 20680,92 45445,19 2839,67 3096,09 5284,93 12044,97 2798,06 3440,26 579,52 5227,13 

Anykščių r. sav. 176488,10 98657,46 81419,27 1393,40 15844,79 54062,75 3212,79 3286,88 5317,19 11951,03 2906,49 2393,83 343,61 6307,10 

Ignalinos r. sav. 144674,80 61162,99 45868,33 1519,50 13775,16 51336,00 3073,55 2420,71 13698,49 12983,06 3030,00 5254,98 425,58 4272,50 

Molėtų r. sav. 136693,39 64298,34 52389,17 823,09 11086,08 38994,60 2619,43 2742,08 12007,89 16031,05 2177,83 8814,77 108,20 4930,25 

Utenos r. sav. 122991,91 62343,60 50231,55 972,28 11139,77 39160,10 2547,30 3422,39 6005,81 9512,71 1802,26 3513,37 105,30 4091,78 

Visagino sav. 5841,50 344,64 46,48 255,28 42,88 3273,50 184,97 820,30 340,97 877,12 37,86 194,38 307,73 337,15 

Zarasų r. sav. 133436,00 50266,34 35169,33 785,62 14311,39 49703,50 2525,84 2064,60 16306,45 12569,27 2341,02 4924,69 260,21 5043,35 

Elektrėnų sav. 50881,52 24730,07 18630,31 516,60 5583,16 17200,00 1084,90 1335,20 3514,90 3016,45 732,67 1074,69 20,70 1188,39 

Šalčininkų r. sav. 149137,40 66690,89 53324,07 962,60 12404,22 68996,89 2786,50 3201,25 2563,57 4898,30 902,88 1292,31 730,94 1972,17 

Širvintų r. sav. 90579,60 50739,80 43753,76 785,12 6200,92 27698,90 1920,50 1926,85 2264,50 6029,05 1117,81 2970,57 241,32 1699,35 

Švenčionių r. sav. 169178,70 48481,53 36672,97 768,45 11040,11 94521,10 3932,88 2441,40 6980,96 12820,83 1199,07 5314,19 413,04 5894,53 

Trakų r. sav. 120788,70 39538,57 27252,37 1100,79 11185,41 57618,50 3021,67 2374,24 5904,11 12331,61 3480,12 3958,49 336,07 4556,93 

Ukmergės r. sav. 139528,50 75309,81 65372,53 1545,45 8391,83 44379,79 3017,15 3343,14 3639,95 9838,66 1354,63 2232,92 355,72 5895,39 

Vilniaus m. sav. 40055,98 8325,95 5241,37 1979,98 1104,60 14263,50 1906,82 13962,86 616,19 980,66 226,45 87,31 54,59 612,31 

Vilniaus r. sav. 212915,80 97869,61 75565,45 4552,10 17752,06 84406,02 4868,77 6868,23 5140,80 13762,37 3303,08 4793,18 1060,98 4605,13 

Respublikoje, iš 

viso 6530023,32 3465333,65 2930063,54 59713,36 475556,75 2123005,08 132092,04 180069,96 262506,63 367015,96 79305,55 117167,69 23072,08 147470,64 
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2.2 lentelėje yra pateikti kiekvienoje iš nagrinėjamų savivaldybių augintų ţemės ūkio 

kultūrų (2008 m.) uţimami ţemės plotai. Ţemės ūkio kultūros, kurias galima naudoti energetinėms 

reikmėms, yra išskirtos į atskirus stulpelius. Kitos kultūros apima darţoves, ankštines ir kitas 

kultūras, kurių tiesioginis panaudojimas energetinėms reikmėms nėra tikslingas. Iš pateiktų 

duomenų akivaizdu, kad pagal pasėlių plotą šiuo metu Lietuvoje vyrauja javai.  

2.1 ir 2.2 pav. pateikti atskirų kultūrų uţimamų plotų Respublikoje pokyčiai 2000-2008 m. 

Matome, kad javų uţimama teritorija, nors ir keitėsi, bet šie pokyčiai neturėjo ryškiai išreikštos 

tendencijos, tuo tarpu nišinių kultūrų, tokių kaip cukriniai runkeliai ir rapsai, uţimamas plotas 

keitėsi kryptingai: nukritus cukrinių runkelių kainoms ir stringant jų supirkimui, jų uţimamas plotas 

sumaţėjo daugiau nei tris kartus, tuo tarpu rapsų, pradėjus juos naudoti energetinėms reikmėms, 

uţimami plotai išaugo beveik tris kartus. 
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2.2 paveikslas. Javų uţimami plotai Respublikoje [2] 
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2.2 lentelė. Ţemės ūkio naudmenų naudojimas 2008 m. [2] 

 

Naudojamos ţemės ūkio naudmenos, ha 

Iš viso 

Iš jų 

Ariama 

ţemė iš 

viso 

Iš jų 

Sodai 

Pievos ir 

natūralios 

ganyklos 
Rapsai Rugiai Kviečiai Mieţiai Aviţos Bulvės 

Cukriniai 

runkeliai 
Kukurūzai 

Kitos 

kultūros 

Alytaus r. sav. 56697 21027 1931 786 8237 4691 1555 1657 92 365 1713 1084 34586 

Druskininkų sav. 4321 2032 0 377 487 127 369 244 0 13 415 134 2155 

Lazdijų r. sav. 38316 14005 176 1244 4529 3305 1768 1278 0 525 1180 264 24047 

Varėnos r. sav. 30412 17577 124 3474 2645 1125 4498 920 0 508 4283 279 12556 

Birštono sav. 3481 1737 177 94 716 288 117 111 0 0 234 63 1681 

Jonavos r. sav. 34243 24130 4191 1065 10133 4900 448 419 217 1127 1630 492 9621 

Kaišiadorių r. sav. 33732 14834 1049 1512 6530 2700 1059 839 0 71 1074 500 18398 

Kauno r. sav. 60686 42222 5273 1171 19791 9148 1257 987 1121 1128 2346 1497 16967 

Kėdainių r. sav. 96593 76976 11124 2942 32306 21203 639 1354 2311 2353 2744 548 19069 

Prienų r. sav. 46645 16979 1167 597 6782 4302 1394 1108 0 335 1294 984 28682 

Raseinių r. sav. 85404 44236 4522 2944 17717 11542 2209 1028 100 568 3606 601 40567 

Klaipėdos r. sav. 42106 13414 2310 523 3687 3339 826 1065 0 224 1440 719 27973 

Kretingos r. sav. 43514 16779 1876 519 5945 4579 1680 834 0 185 1161 426 26309 

Skuodo r. sav. 52035 15482 563 754 2376 4826 4454 746 0 267 1496 308 36245 

Šilutės r. sav. 61709 14106 525 2478 4433 1974 1440 1921 0 152 1183 400 47203 

Kalvarijos sav. 23549 11477 1469 561 4745 2425 457 312 600 347 561 140 11932 

Kazlų Rūdos sav. 12307 5655 759 205 1600 1301 573 350 31 128 708 103 6549 

Marijampolės sav. 44796 29142 4045 236 14334 6243 580 597 575 1506 1026 679 14975 

Šakių r. sav. 88730 66904 11257 264 35153 11867 881 1499 587 3885 1511 567 21259 

Vilkaviškio r. sav. 80601 53988 7451 797 30482 8646 2023 1242 924 1033 1390 769 25844 

Birţų r. sav. 79874 48929 4177 3425 17329 12866 2306 710 2 753 7361 1371 29574 

Kupiškio r. sav. 47021 24218 2642 2811 8375 6560 1010 540 0 141 2139 336 22467 

Panevėţio r. sav. 98615 71299 12155 5452 22013 22014 991 1592 542 2406 4134 1013 26303 

Pasvalio r. sav. 83643 66888 10653 1103 33720 15824 508 866 15 2436 1763 901 15854 

Rokiškio r. sav. 66333 33556 1351 6491 7921 6746 1873 1778 0 199 7197 324 32453 

Akmenės r. sav. 39808 28487 4177 266 12903 8213 489 388 8 351 1692 509 10812 

Joniškio r. sav. 77813 67755 13633 440 24491 25880 323 571 32 992 1393 397 9661 

Kelmės r. sav. 76659 28036 2265 943 10152 9650 1863 1300 21 361 1481 534 48089 

Pakruojo r. sav. 81465 67633 10878 1117 28406 22399 472 547 337 1452 2025 272 13560 

Radviliškio r. sav. 88171 63219 10375 1585 21555 22236 950 1243 575 1852 2848 505 24447 

Šiaulių r. sav. 79311 54132 11786 614 19283 16369 879 1347 594 1237 2023 568 24611 

Jurbarko r. sav. 60668 30433 4343 182 15349 6918 1174 591 3 530 1343 793 29442 

Pagėgių sav. 29512 7582 572 845 2582 1066 747 507 0 543 720 79 21851 

Šilalės r. sav. 61191 9833 265 394 2195 3530 978 1211 0 111 1149 358 51000 
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Naudojamos ţemės ūkio naudmenos, ha 

Iš viso 

Iš jų 

Ariama 

ţemė iš 

viso 

Iš jų 

Sodai 

Pievos ir 

natūralios 

ganyklos 
Rapsai Rugiai Kviečiai Mieţiai Aviţos Bulvės 

Cukriniai 

runkeliai 
Kukurūzai 

Kitos 

kultūros 

Tauragės r. sav. 48034 11551 742 586 4513 2395 1313 953 0 80 969 270 36213 

Maţeikių r. sav. 56437 28939 3412 796 10320 8782 2345 711 0 284 2289 449 27049 

Plungės r. sav. 45519 10264 295 391 2597 2868 1984 873 0 105 1151 271 34984 

Rietavo sav. 16098 3545 396 146 1069 1038 243 246 0 155 252 37 12516 

Telšių r. sav. 59229 16394 322 1416 4878 4079 2629 1065 0 109 1896 501 42334 

Anykščių r. sav. 63225 27771 2265 3393 8704 5565 1129 1561 0 481 4673 1000 34454 

Ignalinos r. sav. 37139 9762 295 500 3099 2167 706 1364 0 8 1623 475 26902 

Molėtų r. sav. 34061 5361 9 757 948 1118 855 710 0 97 867 310 28390 

Utenos r. sav. 33207 4379 36 303 1254 951 361 843 0 61 570 535 28293 

Visagino sav. 126 37 0 0 1 0 0 10 0 0 26 36 53 

Zarasų r. sav. 27174 2624 3 383 456 573 268 618 0 0 323 192 24358 

Elektrėnų sav. 10715 4259 158 399 1527 1033 237 382 0 0 523 176 6280 

Šalčininkų r. sav. 46416 28007 236 6304 3398 2184 6323 1538 0 548 7476 346 18063 

Širvintų r. sav. 29757 10849 431 654 4779 2098 757 656 0 9 1465 328 18580 

Švenčionių r. sav. 27573 13514 397 2402 2842 1741 1866 980 0 58 3228 376 13683 

Trakų r. sav. 22164 8663 106 892 1329 521 1375 720 0 50 3670 447 13054 

Ukmergės r. sav. 53979 29166 3115 5840 8955 5218 1026 1229 0 272 3511 807 24006 

Vilniaus r. sav. 37334 11397 80 911 2206 1405 1813 2262 0 112 2608 1972 23965 
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Ţemės ūkio naudmenų panaudojimas savivaldybėse charakterizuojamas 2.3 lentelės 

duomenimis. 

2.3 lentelė. Ţemės ūkio naudmenų panaudojimas 2008 m. [2,3] 

 

 

  

Nepanaudota 

ariamos ţemės 

ir pievų (ha) 

Ariamos ţemės ir 

pievų 

panaudojimas, % 

Nepanaudotos 

ţemės ūkio 

naudmenos (ha) 

Ţemės ūkio 

naudmenų 

panaudojimas, % 

Alytaus r. sav. 24302 69,59 25196 69,23 

Druskininkų sav. 4708 47,07 4865 47,04 

Lazdijų r. sav. 20261 65,25 20847 64,76 

Varėnos r. sav. 18507 61,95 18906 61,67 

Birštono sav. 1008 77,23 1054 76,76 

Jonavos r. sav. 8876 79,18 9431 78,41 

Kaišiadorių r. sav. 19736 62,74 20870 61,78 

Kauno r. sav. 17192 77,14 18455 76,33 

Kėdainių r. sav. 11450 89,35 12682 88,39 

Prienų r. sav. 13899 76,66 14794 75,92 

Raseinių r. sav. 14650 85,27 15209 84,88 

Klaipėdos r. sav. 31033 57,15 32331 56,57 

Kretingos r. sav. 9091 82,58 9923 81,43 

Skuodo r. sav. 12230 80,88 12461 80,68 

Šilutės r. sav. 22386 73,25 22930 72,91 

Kalvarijos sav. 8558 73,23 8774 72,86 

Kazlų Rūdos sav. 4350 73,72 4458 73,41 

Marijampolės sav. 8719 83,50 9055 83,18 

Šakių r. sav. 9292 90,47 10066 89,81 

Vilkaviškio r. sav. 16108 83,21 16702 82,83 

Birţų r. sav. 15598 83,42 15216 84,00 

Kupiškio r. sav. 14975 75,71 15313 75,43 

Panevėţio r. sav. 25543 79,26 26350 78,91 

Pasvalio r. sav. 12569 86,81 13019 86,53 

Rokiškio r. sav. 34052 65,97 34915 65,52 

Akmenės r. sav. 7785 83,47 7725 83,75 

Joniškio r. sav. 4609 94,38 5373 93,54 

Kelmės r. sav. 19996 79,20 20554 78,86 

Pakruojo r. sav. 12206 86,93 12479 86,72 

Radviliškio r. sav. 14694 85,64 15149 85,34 

Šiaulių r. sav. 23433 77,07 24168 76,64 

Jurbarko r. sav. 19748 75,20 20559 74,69 

Pagėgių sav. 8193 78,23 8329 77,99 

Šilalės r. sav. 4657 92,89 4935 92,54 

Tauragės r. sav. 10907 81,41 11161 81,15 

Maţeikių r. sav. 16442 77,30 16993 76,86 

Plungės r. sav. 10345 81,39 10755 80,89 

Rietavo sav. 5711 73,77 5833 73,40 

Telšių r. sav. 15468 79,15 15951 78,78 

Anykščių r. sav. 35039 63,98 35432 64,09 

Ignalinos r. sav. 22979 61,47 24024 60,72 

Molėtų r. sav. 29724 53,17 30237 52,97 

Utenos r. sav. 28699 53,24 29137 53,26 

Visagino sav. –1 100,72 219 36,56 

Zarasų r. sav. 22499 54,53 23092 54,06 
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Nepanaudota 

ariamos ţemės 

ir pievų (ha) 

Ariamos ţemės ir 

pievų 

panaudojimas, % 

Nepanaudotos 

ţemės ūkio 

naudmenos (ha) 

Ţemės ūkio 

naudmenų 

panaudojimas, % 

Elektrėnų sav. 13674 43,53 14015 43,33 

Šalčininkų r. sav. 19658 70,09 20275 69,60 

Širvintų r. sav. 20526 58,91 20983 58,65 

Švenčionių r. sav. 20516 57,00 20909 56,87 

Trakų r. sav. 16721 56,50 17375 56,06 

Ukmergės r. sav. 20592 72,08 21331 71,68 

Vilniaus r. sav. 57956 37,89 60536 38,15 

 

 

2.3 lentelėje pateikti ţemės ūkio naudmenų panaudojimo 2008 m. duomenys paskaičiuoti, 

lyginant Nacionalinės ţemės tarnybos pateiktus ţemės fondo duomenis su Lietuvos statistikos 

departamento pateiktais pasėlių plotais. Pirmi du duomenų stulpeliai rodo ariamos ţemės ir pievų 

panaudojimą kiekvienoje savivaldybėje, trečias ir ketvirtas – bendrą ţemės naudmenų balansą 

kiekvienoje savivaldybėje. Laisvi ţemės ūkio naudmenų plotai atskirose savivaldybėse svyruoja 

nuo 6,6% iki 63,5%. Viso 2008 m. Respublikoje buvo 891 ha nenaudojamų ţemės ūkio naudmenų 

ţemės. Tačiau reikia pastebėti, kad į šiuos 891 nepanaudotos ţemės hektarus įeina ir ţemė, 

naudojama pūdymams. Papildomai (ţr. 2.1 lentelę) Respublikoje yra virš 147 tūkst. ha niekam 

nenaudojamos ţemės. Tiek nepanaudojama ţemės ūkio naudmenų ţemė, tiek niekam nenaudojama 

ţemė galėtų būti skirta papildomam ţemės ūkio kultūrų, skirtų AEI gaminti, ar tiesioginiam 

energetinių augalų auginimui. 

2.2.2 Savivaldybių dispozicijoje esančių ţemių derlingumas 

2.4 lentelėje pateiktas pagrindinių kultūrų daugiametis vidutinis derlingumas, kuris glaudţiai 

koreliuoja su atitinkamų savivaldybių ţemės balais (ţr. 2.3 pav.). Kiek maţesnė koreliacija stebima 

su ţemės panaudojimu (2.3 lentelė) – didesnio derlingumo regionuose daugiau dirbamos ţemės yra 

panaudojama augalininkystei. Analizuojamu laikotarpiu (2000-2008 m.) atskirų kultūrų 

derlingumas, priklausomai nuo metų, svyravo net 60% intervale (geriausi/blogiausi vienos kultūros 

vienos savivaldybės metai) ir buvo stebima koreliacija tarp tos pačios kultūros tų pačių metų 

derlingumo skirtingose savivaldybėse. Bendras Lietuvos atskirų kultūrų derlingumo svyravimas 

šiame intervale buvo maţesnis – 41%. Be to, stebimas ir labai didelis derlingumų išsibarstymas tarp 

atskirų savivaldybių (2.4 pav.), kuris siekia net 77% ir negali būti paaiškinamas vien ţemės 

derlingumo balais. Gali būti, kad prie tokio rezultatų išsibarstymo prisidėjo ir toje savivaldybėje 

neįprastos kultūros auginimo patirties trūkumas ir/arba reikiamos technikos stoka. Palyginus atskirų 

kultūrų uţimamus plotus ir jų vidutinį derlingumą atskirose savivaldybėse, matomas akivaizdus 

ryšys tarp didesnio derlingumo ir didesnių šios kultūros plotų tame rajone.  



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

  44 

 

 
 

2.3 paveikslas.  Lietuvos derlingumo balai savivaldybėse 

 

2.4 lentelė. Vidutiniai derlingumai visose savivaldybėse 2000-2008 m. 100 kg/ha
1
[2] 

 Rapsai Rugiai Kviečiai 
Mieţiai Aviţos Bulvės 

Cukriniai 

runkeliai 

Kuku–

rūzai 

Alytaus r. sav. 21,48 21,94 31,43 23,74 19,94 124,84 436,10 268,12 

Druskininkų sav. 14,15 22,63 22,30 20,43 22,34 98,90 177,40 234,28 

Lazdijų r. sav. 21,63 19,91 24,11 21,82 18,07 126,04 359,89 248,45 

Varėnos r. sav. 12,53 18,34 17,77 17,09 18,76 102,78 384,60 160,82 

Birštono sav. 22,97 29,76 33,67 24,43 21,63 130,36   150,00 

Jonavos r. sav. 15,66 26,58 34,24 24,84 18,82 107,81 353,90 249,22 

Kaišiadorių r. sav. 17,03 25,39 28,32 23,98 22,08 115,32 244,18 214,07 

Kauno r. sav. 19,98 26,08 36,96 27,66 22,11 141,98 393,27 286,69 

Kėdainių r. sav. 18,72 33,70 38,62 29,18 28,54 176,64 367,93 275,03 

Prienų r. sav. 15,99 21,00 31,16 24,80 22,24 127,72 303,57 224,29 

Raseinių r. sav. 14,01 26,49 33,46 24,17 21,39 144,28 365,30 239,93 

Klaipėdos r. sav. 17,60 21,32 22,94 19,04 18,36 128,58 300,00 220,44 

Kretingos r. sav. 11,92 21,87 25,03 22,02 19,32 121,19 217,50 198,16 

Skuodo r. sav. 14,79 19,47 23,77 18,30 17,28 114,39   179,49 

Šilutės r. sav. 18,93 21,63 21,30 18,57 19,31 143,10 128,20 161,75 

                                                 
1
 Rapsų, rugių, kviečių, mieţių ir aviţų derlingumas nurodytas grūdams; bulvių ir cukrinių runkelių šakniavaisiams, 

kukurūzų – ţaliajai masei.  
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Kalvarijos sav. 18,53 24,98 30,97 24,41 19,34 125,21 385,26 254,60 

 Rapsai Rugiai Kviečiai 
Mieţiai Aviţos Bulvės 

Cukriniai 

runkeliai 

Kuku–

rūzai 

Kazlų Rūdos sav. 17,73 23,19 27,10 25,30 18,83 116,86 339,52 251,51 

Marijampolės sav. 19,79 29,17 39,07 28,24 23,87 130,60 389,43 257,24 

Šakių r. sav. 18,96 25,16 43,09 32,82 24,68 186,87 429,36 269,74 

Vilkaviškio r. sav. 20,72 27,14 36,22 25,25 21,84 168,19 403,81 245,09 

Birţų r. sav. 13,64 21,73 31,69 24,96 17,96 121,16 364,26 184,90 

Kupiškio r. sav. 13,11 24,59 29,32 22,48 19,79 112,87 318,26 172,06 

Panevėţio r. sav. 17,18 29,43 35,80 29,84 23,24 162,56 380,26 249,40 

Pasvalio r. sav. 16,73 24,99 40,05 29,94 25,46 138,42 380,96 250,25 

Rokiškio r. sav. 10,51 21,42 24,32 19,07 15,61 115,61 303,25 152,68 

Akmenės r. sav. 16,36 25,03 30,16 24,07 23,81 133,28 344,72 188,80 

Joniškio r. sav. 19,57 29,58 41,59 32,83 22,29 149,91 383,41 213,43 

Kelmės r. sav. 15,13 23,34 31,95 25,99 20,57 126,01 275,56 210,62 

Pakruojo r. sav. 16,56 27,93 36,96 30,13 25,29 132,44 348,64 214,24 

Radviliškio r. sav. 18,54 30,34 36,79 30,08 24,62 155,26 340,07 243,02 

Šiaulių r. sav. 18,11 24,89 38,08 30,10 22,89 153,19 358,67 241,38 

Jurbarko r. sav. 17,54 20,22 31,92 23,35 19,59 120,56 286,85 225,92 

Pagėgių sav. 16,70 25,59 24,00 21,59 19,19 158,74 335,00 209,00 

Šilalės r. sav. 17,32 20,99 22,74 20,54 18,68 137,19 402,33 188,80 

Tauragės r. sav. 13,89 26,69 26,49 21,66 17,86 138,46 239,15 181,24 

Maţeikių r. sav. 15,46 21,60 28,15 20,74 20,33 112,20 236,38 168,00 

Plungės r. sav. 13,60 24,63 25,23 21,18 20,92 126,32 178,80 211,91 

Rietavo sav. 15,81 25,36 27,77 21,08 19,60 124,28   206,32 

Telšių r. sav. 14,56 20,90 23,14 19,28 19,11 118,11 322,80 189,53 

Anykščių r. sav. 12,34 23,04 25,60 18,70 12,61 108,58 287,38 248,07 

Ignalinos r. sav. 14,40 18,37 19,97 15,26 13,87 97,22 182,50 221,18 

Molėtų r. sav. 11,60 16,53 16,99 15,23 14,00 100,84 183,30 152,16 

Utenos r. sav. 13,83 18,68 20,63 17,08 15,29 95,39 340,60 171,35 

Visagino sav.   17,33 14,90 11,13 9,60 87,25     

Zarasų r. sav. 12,00 16,56 16,20 13,35 12,57 99,08 55,00 153,24 

Elektrėnų sav. 16,87 21,11 24,08 20,85 18,57 110,39 161,00 132,12 

Šalčininkų r. sav. 10,56 17,16 17,83 17,54 16,83 103,68   219,57 

Širvintų r. sav. 12,12 20,32 24,40 19,88 19,53 125,70 375,85 196,88 

Švenčionių r. sav. 13,54 18,74 18,31 14,45 14,01 107,08   167,35 

Trakų r. sav. 11,14 15,21 15,53 14,00 13,11 98,57 65,50 133,72 

Ukmergės r. sav. 12,16 25,29 25,68 20,95 16,80 116,91 291,34 193,41 

Vilniaus r. sav. 12,49 18,11 19,11 16,33 15,96 108,96 168,10 147,66 

Respublikoje 

(svertiniai  

vidurkiai) 

17,01 22,95 33,91 25,68 18,84 129,35 377,51 236,46 
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2.4 paveikslas. Vidutinis kviečių derlingumas 2000-2008 m. 100 kg/ha 
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Statistikos departamentas ir kitos tarnybos renka grūdų ir kitų pagrindinių ţemės kultūrų 

derlingumą apsėtos ţemės vienetui. Su antrinėmis arba atliekinėmis kultūromis yra sudėtingiau. 

Neegzistuoja patikima statistika, kiek Lietuvoje uţauga šiaudų kiekvienoje savivaldybėje, dėl to 

šiuos duomenis tenka imti iš mokslininkų pateiktų tyrimų rezultatų, daţniausiai gautų esant 

laboratorinėms sąlygoms, kai auginamoms kultūroms yra uţtikrinama tinkama prieţiūra, tręšimas ir 

laistymas. Apie galimą tokių sąlygų taikymą atliekamuose tyrimuose galima matyti nagrinėjant 

mokslininkų pateiktus duomenis apie javų derlingumą ir jį lyginant su statistine informacija, 

pateikiama Lietuvos statistikos departamente arba Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre. 

Ryšium su patikimų duomenų trūkumu šiaudų išeiga apskaičiuota remiantis informacija apie tris 

Lietuvos regionus: Vidurio Lietuva, Rytų Lietuva ir Vakarų Lietuva. Faktiniai ţieminių rugių 

derliai atskiruose Lietuvos regionuose pateikti 2.5 lentelėje. Remiantis šiais duomenimis, matyti, 

kad vidurio Lietuvoje, kur derlingumas didţiausias, vidutinis šiaudų ir grūdų santykis siekia apie 

1,70, t.y. kiekvienai tonai grūdų yra gaunama 1,7 t šiaudų. Rytų ir Vakarų Lietuvoje, kur ţemės 

derlingumas yra maţesnis, šis santykis siekia apie 2, t.y. kiekvienai prikultai grūdų tonai, galima 

gauti apie 2 t šiaudų. Aviţų grūdų ir šiaudų santykis pasikirtęs tolygiau nei rugių. Iš pateiktų 

duomenų (2.6 lentelė) matome, kad visuose regionuose aviţų šiaudų ir grūdų santykis siekia apie 

1,8-1,9. Tenka pastebėti, kad nagrinėjant šiaudų potencialą būtina atsiţvelgti į tai, kad ne visus 

šiaudus galima panaudoti energetinėms reikmėms. Dalis šiaudų yra paliekama dirvoje (natūralūs 

nuotoliai bei kaip trąša). Dalis šiaudų yra naudojama gyvulininkystėje. Savivaldybėse, kur 

gyvulininkystė yra plačiausiai išvystyta, šiaudų energetinėms reikmėms nelieka. Ūkininkų 

apklausos duomenimis, iš hektaro, galima išveţti ne daugiau 4 t natūralaus drėgnumo šiaudų [5]. 
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2.5 lentelė.  Ţieminių rugių derliai atskiruose Lietuvos regionuose 1995-1996 m. [4] 

Regionas 
Derlius t/ha 

grūdų šiaudų iš viso 

1. Vidurio Lietuva 

3,74 6,66 10,4 

4,78 6,94 11,7 

5,12 7,87 12,9 

2. Rytų Lietuva 

 

3,05 5,75 8,8 

3,55 6,95 10,5 

2,7 5,09 7,79 

2,91 5,26 8,17 

1,84 3,85 5,69 

2,26 6,77 9,03 

3. Vakarų Lietuva 

3,46 6,72 10,2 

4,11 6,79 10,9 

2,89 6,33 9,2 

3,82 6,4 10,2 

4,29 7,12 11,4 

 

2.6 lentelė.  Aviţų derliai atskiruose Lietuvos regionuose 1995-1996 m. [4] 

Regionas 
Derlius t/ha 

grūdų šiaudų iš viso 

1. Vidurio Lietuva 

4,08 7,13 11,2 

3,64 7,29 10,9 

4,51 8,32 12,8 

2. Rytų Lietuva 

 

2,84 4,92 7,8 

3,39 7,01 10,4 

3,81 7,2 11 

2,43 4,18 6,61 

3,28 6,52 9,8 

4,03 6,86 10,9 

3. Vakarų Lietuva 

4,22 7,3 11,5 

3,6 6,94 10,5 

3,72 7,11 10,8 

4,16 6,74 10,9 

3,35 5,7 9,1 

 

 

 

Vidurio, Rytų ir Vakarų Lietuvos zonų šiaudų derlingumus pritaikius tose zonose esančioms 

savivaldybėms bei laikant, kad kviečiams ir mieţiams šiaudų/grūdų santykis yra toks pat kaip 

rugiams, o rapsams kaip aviţoms, gali būti įvertintas metinis šiaudų kiekis. Šie skaičiavimo 

duomenys pateikiami 2.7 lentelėje. 
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 2.7 lentelė. Metinės šiaudų išauginimo apimtys savivaldybėse, apskaičiuotos taikant vidutinį 

derlingumą ir 2008 m. faktinius pasėlių plotus, tūkst. t 

 Rapsai Rugiai Kviečiai Mieţiai Aviţos Viso 

Alytaus r. sav. 3,50 7,82 48,94 30,62 5,11 95,98 

Druskininkų sav. 0,00 1,15 2,20 0,72 1,08 5,15 

Lazdijų r. sav. 0,75 6,45 20,81 19,58 4,71 52,30 

Varėnos r. sav. 0,11 10,75 6,88 5,05 10,14 32,93 

Birštono sav. 0,33 0,40 3,32 1,28 0,35 5,69 

Jonavos r. sav. 8,01 3,91 43,64 18,36 1,01 74,94 

Kaišiadorių r. sav. 1,95 10,07 32,47 18,56 4,37 67,41 

Kauno r. sav. 11,65 6,24 105,91 49,17 3,92 176,88 

Kėdainių r. sav. 24,64 17,02 154,98 95,87 2,85 295,35 

Prienų r. sav. 1,19 3,59 42,19 31,33 4,31 82,61 

Raseinių r. sav. 9,37 12,27 94,52 47,44 7,36 170,96 

Klaipėdos r. sav. 6,09 4,27 21,90 16,68 3,95 52,89 

Kretingos r. sav. 4,14 5,22 29,33 21,95 6,28 66,92 

Skuodo r. sav. 1,69 4,74 19,86 24,99 9,82 61,11 

Šilutės r. sav. 0,55 9,38 19,65 9,75 4,90 44,23 

Kalvarijos sav. 2,45 2,37 26,58 16,59 1,29 49,27 

Kazlų Rūdos sav. 1,28 1,37 10,30 9,06 1,67 23,68 

Marijampolės sav. 8,83 1,73 78,01 39,09 2,39 130,05 

Šakių r. sav. 25,95 1,52 218,32 70,39 3,36 319,56 

Vilkaviškio r. sav. 11,33 7,64 132,06 54,19 5,30 210,52 

Birţų r. sav. 11,85 6,93 79,15 44,41 3,78 146,11 

Kupiškio r. sav. 6,76 8,54 30,95 29,27 1,99 77,51 

Panevėţio r. sav. 21,57 21,83 119,01 91,79 2,99 257,18 

Pasvalio r. sav. 20,28 3,07 194,66 77,00 1,61 296,62 

Rokiškio r. sav. 4,02 19,42 29,16 25,57 4,09 82,26 

Akmenės r. sav. 7,64 1,64 47,24 34,76 1,35 92,63 

Joniškio r. sav. 32,78 2,59 171,35 112,93 1,19 320,85 

Kelmės r. sav. 4,95 8,21 58,20 52,62 7,46 131,44 

Pakruojo r. sav. 22,52 4,73 147,23 96,33 1,52 272,32 

Radviliškio r. sav. 20,30 8,52 112,23 95,48 2,74 239,26 

Šiaulių r. sav. 20,72 3,84 117,56 73,71 2,49 218,31 

Jurbarko r. sav. 7,74 2,26 90,84 31,84 3,33 136,01 

Pagėgių sav. 0,56 5,39 10,29 6,11 2,20 24,55 

Šilalės r. sav. 0,50 3,85 11,81 19,57 3,61 39,34 

Tauragės r. sav. 1,39 3,82 19,67 12,59 2,95 40,41 

Maţeikių r. sav. 5,20 3,56 38,40 26,23 5,79 79,18 

Plungės r. sav. 1,30 2,72 12,71 18,47 6,60 41,80 

Rietavo sav. 0,44 1,24 5,40 6,54 1,38 15,00 

Telšių r. sav. 0,70 7,67 15,29 20,27 7,41 51,35 

Anykščių r. sav. 3,78 14,18 35,80 26,14 2,08 81,97 

Ignalinos r. sav. 0,48 2,65 7,05 7,20 1,44 18,82 

Molėtų r. sav. 0,05 2,93 4,03 6,10 2,57 15,68 

Utenos r. sav. 0,06 1,68 5,36 6,48 1,75 15,33 

Visagino sav. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zarasų r. sav. 0,03 1,41 1,74 2,34 0,72 6,24 

Elektrėnų sav. 0,30 2,74 7,09 6,28 1,45 17,86 

Šalčininkų r. sav. 0,10 22,84 8,25 7,46 13,09 51,74 

Širvintų r. sav. 0,77 3,75 16,12 14,83 3,55 39,02 
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 Rapsai Rugiai Kviečiai Mieţiai Aviţos Viso 

Švenčionių r. sav. 0,34 6,98 8,35 6,48 4,45 26,60 

Trakų r. sav. 0,09 3,90 3,47 3,89 3,07 14,42 

Ukmergės r. sav. 3,82 15,58 38,34 25,80 2,81 86,35 

Vilniaus r. sav. 0,15 9,87 9,20 8,78 6,82 34,82 

Viso 324,98 326,24 2567,79 1577,95 192,45 4989,41 

 

 

Pusę šių šiaudų panaudojant kaip AEI, galėtume gauti apie 830 tūkst. tne pirminės energijos 

išteklių.  
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2.2.3 Ţemės ūkio kultūrų auginimo kaštai ir kuro sąnaudos 

Siekiant įvertinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo Lietuvoje tikslingumą, 

neuţtenka ţinoti išteklių potencialą ar technines galimybes. Nemaţiau svarbios yra to panaudojimo 

ekonominės pasekmės. Ryšium su tuo reikia išanalizuoti AEI panaudojimo kaštus visoje grandinėje 

nuo išteklių iki galutinio suvartojimo.  

 2.8 lentelėje pateikiamos pagrindinių ţemės ūkio produktų gamybos savikainos, kurias 

apskaičiavo Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslininkai. Rengiant ţemės ūkio sektoriaus 

išlaidų balansą, buvo atsiţvelgta į darbo, materialinių ir kitų išlaidų kainų didėjimą 2007-2020 m. 

bei jų svorį atskirų produktų savikainose [1]. 

2.8 lentelė. Augalininkystės produktų savikaina (įskaitant degalų sąnaudas) 2006 m. ir jos 

prognozės 2007-2020 m., Lt/ha [1] 

 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 

Kviečiai 1487 1583 1686 1762 1819 2071 2255 

Rugiai 1116 1180 1248 1312 1362 1555 1693 

Mieţiai 1135 1209 1289 1347 1390 1584 1728 

Rapsai 995 1056 1122 1174 1213 1376 1494 

Cukriniai runkeliai 4428 4717 5028 5252 5421 6180 6742 

Bulvės 7311 7746 8204 8625 8969 10313 11306 

 

 

 

Kiti naujausi prieinami duomenys apie ūkininkų ūkių ir ţemės ūkio bendrovių veiklą yra 

paskelbti leidinyje [2]. Šiame leidinyje taip pat galima rasti ir vidutines sąnaudas 461 ūkyje, 

besispecializuojančiame rapsų bei javų auginime (sąlyginis javų ir rapsų indėlis į bendrąjį 

standartinį gamybinį pelną viršija du trečdalius). Išlaidų įvertinime siekiant didesnio objektyvumo 

tikslinga būtų juos palyginti su 2.8 lentelėje pateiktais duomenimis. Vadovaujantis [2] šaltinyje 

pateikta informacija ir  vertinant augalininkystės produkcijos gamybos savikainą, iš bendros 

sąnaudų ūkiuose sumos atmetame gyvulininkystės, ţemės nuomos ir palūkanų sąnaudas, nes jos 

tiesiogiai nesusijusios su augalininkystės produkcijos gamyba. Tokiu atveju vidutinės minėto tipo 

ūkio sąnaudos javų ir rapsų auginimui 2008 m. buvo daugiau kaip 132 tūkst. Lt. Vidutiniškai tokie 

ūkiai turi 90,38 ha ariamosios ţemės (iš jų – 6,28 ha pūdymų). Taigi, 2008 m. vidutinės javų ir 

rapsų auginimu daugiausiai uţsiimančių ūkių sąnaudos buvo 1461 Lt/ha (atmetus pūdymus –     

1570 Lt/ha). Naudojantis ta pačia ūkininkų ūkių ir ţemės ūkio bendrovių auginamų kultūrų 

struktūra ir taikant 2.8 lentelėje pateiktas augalininkystės produktų savikainas 2008 m., 

apskaičiavus vidutines javų ir rapsų auginimu daugiausiai uţsiimančių ūkių sąnaudas gauname 
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1429 Lt/ha. Kadangi gautas skirtumas tarp sąnaudų reikšmių, gautų iš [1] ir [2] šaltinio duomenų, 

yra tik 2,2%, turime pagrindo manyti, kad augalininkystės produktų gamybos savikainai vertinti 

galima naudoti 2.8 lentelėje pateiktus duomenis. Tačiau vertinant tai, kad šiame darbe ţemės ūkio ir 

kitos technikos kuro sąnaudos bus vertinamos atskirai, 2.8 lentelėje pateiktas savikainas reikia 

perskaičiuoti, eliminuojant išlaidų kurui dedamąją. Ryšium su tuo atskirai reikia įvertinti ūkių 

išlaidas degalams. 

Kuro poreikis ţemės ūkio produkcijai gaminti smarkiai priklauso tiek nuo naudojamos 

ţemės ūkio technikos, tiek ir nuo paties ţemės ūkio kultūrų auginimo būdo, sėjomainos ir kitų 

faktorių. Pavyzdţiui, arimo darbams traktoriaus New Holland TM 190 su Overum–8 (8 korp.) 

ţemės ūkio mašina išdirbio norma yra 1,7 ha/val., o degalų sąnaudų norma – 13,9 l/ha. Tuo tarpu 

MTZ–80/82 su PPS–3–35 ţemės ūkio mašina – atitinkamai 0,7 ha/val. ir 18,6 l/ha [5]. Taigi šiuo 

atveju MTZ–80/82 suvartoja maţdaug trečdaliu daugiau kuro nei New Holland TM 190. Tačiau, 

siekiant įvertinti degalų poreikį pagal atskirus veiksmus (arimas, kultivavimas, sėja ir kt.), tektų 

remtis eile prielaidų, kurios galėtų nulemti klaidingą rezultatą. Kita vertus, maţiau kuro naudojanti 

technika reikalauja didesnių investicijų, o tai įtakoja gaminamos produkcijos savikainą. Todėl 

siekiant atimti iš bendros savikainos tinkamą kuro sąnaudų dydį, pravartu remtis labiau 

apibendrintais duomenimis, kurie geriau atspindi esamą technologijų lygį bei labiausiai paplitusią 

praktiką. 

Siekiant nustatyti, kiek kuro suvartojama tam tikros ţemės ūkio kultūros auginimui, galima 

pasinaudoti normatyvais, kurie pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl atleistų 

nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti ţemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų 

ţuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo‖. Šie normatyvai pateikiami 2.9 lentelėje.  
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2.9 lentelė. Atleisto nuo akcizų gazolio kiekis vienam deklaruotam ţemės ūkio naudmenų hektarui 

pagal ţemės ūkio augalų rūšis [3] 

Eil. 

Nr. 
Ţemės ūkio augalai 

Dyzelinių degalų 

norma, l/ha 

1. Grūdiniai ir ankštiniai augalai 120 

2. Rapsai 120 

3. Bulvės 240 

4. Darţovės 240 

5. Cukriniai runkeliai 150 

6. Pašariniai šakniavaisiai 150 

7. Versliniai (intensyviai priţiūrimi) sodai 250 

8. Versliniai (intensyviai priţiūrimi) uogynai 150 

9. Linai 120 

10. Pievos ir ganyklos laikant ne maţiau kaip nustatytą sutartinių gyvulių 

skaičių 120 

11. Pievos ir ganyklos – gerai agrarinei būklei palaikyti 25 

12. Kiti augalai ir plotai, uţ kuriuos mokamos tiesioginės išmokos 120 

 

 

 

Degalų sąnaudas hektarui pasėlių leidţia vertinti ir bendrovės Väderstad pateikiama 

skaičiuoklė „Väderstad Concept Planning― [4]. Joje pagal nutylėjimą pateiktas duomenų rinkinys 

atitinka vidutinį 65 l/ha kuro poreikį įvairiems javams bei rapsams. Galima manyti, kad šioje 

skaičiuoklėje taip pat vertinamos gana paţangios technologijos, kurios nebūtinai yra labiausiai 

paplitusios, tačiau taip pat akivaizdu, kad Vyriausybės nutarimu patvirtintos degalų normos 

grūdiniams augalams smarkiai viršija Väderstad (2009) skaičiuoklės duomenis.  

Palyginę 2.9 lentelėje pateiktas normas su kuro sąnaudų normatyvų atskiroms ţemės ūkio 

veikloms (arimui, akėjimui ir t.t.) suma, apskaičiuota LAEI leidiniuose „Mechanizuotų ţemės ūkio 

paslaugų įkainiai― [5], renkantis degalų sąnaudų atţvilgiu vidutiniškas technologijas, taip pat 

gauname, kad 2.9 lentelėje pateiktos normos yra didesnės.  

Dar vienas galimas informacijos apie degalų sąnaudas šaltinis – jau minėtas leidinys „Ūkių 

veiklos rezultatai― [2]. Deja, jame pateikiamos tiktai vidutinės bendros javų ir rapsų auginimu 

uţsiimančių ūkių išlaidos degalams, išreikštos piniginiais vienetais, o tuo tarpu modeliavimui 

reikalingi duomenys pagal konkrečias ţemės ūkio kultūras ir išreikšti natūriniais vienetais. Be to, 

šiuo atveju degalų suvartojimas apima visas ūkininkų veiklas, tame tarpe ir nesusijusias su 

augalininkyste.  
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Vadovaujantis [2] vidutinį degalų poreikį litrais vienam ariamos ţemės hektarui gauname 

nagrinėjamų ūkių vidutines metines degalų sąnaudas (19917 Lt) padaliję iš hektarų skaičiaus bei 

ţemės ūkiui skirto dyzelino vidutinės maţmeninės kainos 2008 m. vidurkio – 2,74 Lt/l
2
 (kaip 

minėta, 2008 m. kuro kainos smarkiai svyravo, todėl aritmetinis dyzelino kainų vidurkis nebūtinai 

sutampa su svertiniu), gauname, kad vienam ariamos ţemės hektarui teko vidutiniškai 79,8 litrų 

degalų. Laikant, kad pūdymams tenkantis degalų kiekis yra itin maţas, vienam ţemės hektarui, 

kuriame auginamos ţemės ūkio kultūros, teko 85,8 l/ha. Siekiant patikrinti skaičiavimų tikslumą, 

analogiškai paskaičiuojamos kuro sąnaudos 2007 metais (remtasi ankstesnių metų leidiniu [6], o 

degalų kaina priimta 2 Lt). Šiuo atveju degalų sąnaudos sudaro atitinkamai 87 ir 92,3 l/ha. 2007 

metams apskaičiuotas didesnes degalų sąnaudas galima aiškinti tiek degalų paklausos elastingumu 

kainai, tiek ir technikos modernizavimu. Šie skaičiavimai, rodantys, kad realios degalų sąnaudos yra 

maţesnės negu Vyriausybės patvirtinti normatyvai, suponuoja, jog normatyvai buvo priimti 

atsiţvelgiant į galimai didesnį degalų suvartojimą, o ne į vidutinį jo lygį, kuris reikalingas AEI 

panaudojimo tikslingumo analizės matematinio modelio sudarymui. 

Atsiţvelgiant į aukščiau išdėstytą medţiagą ir laikant, kad Respublikoje vidutinės degalų 

sąnaudos auginant grūdines kultūras ir rapsus yra 79,8 l/ha bei vadovaujantis 2.9 lentelėje 

pateiktomis kuro sąnaudų auginant atskirų tipų kultūras proporcijomis (pvz. bulvėms reikia 

dvigubai daugiau degalų negu javams) apskaičiuojamos degalų normos, reikiamos atskiriems 

augalams auginti. Taip apskaičiuota degalų norma grūdiniams augalams ir rapsams auginti yra   

79,8 l/ha, cukriniams runkeliams – 99,8 l/ha, bulvėms –159,6 l/ha. Taip apskaičiuotos degalų 

normos yra pateiktos 2.10 lentelėje. 

                                                 
2
 Skaičiuota iš www.vic.lt/ris pateiktų duomenų. 

http://www.vic.lt/ris


Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

  55 

2.10 lentelė. Degalų normos ţemės ūkio augalams, l/ha 

Eil. 

Nr. 
Ţemės ūkio augalai Dyzelinių degalų sąnaudos  

1 Grūdiniai ir ankštiniai augalai 79,8 

2 Rapsai 79,8 

3 Bulvės 159,6 

4 Darţovės 159,6 

5 Cukriniai runkeliai 100 

6 Pašariniai šakniavaisiai 100 

7 Versliniai (intensyviai priţiūrimi) sodai 166 

8 Versliniai (intensyviai priţiūrimi) uogynai 100 

9 Linai 79,8 

10 Pievos ir ganyklos laikant ne maţiau kaip nustatytą 

sutartinių galvijų skaičių 

79,8 

11 Pievos ir ganyklos gerai agrarinei būklei palaikyti 16,6 

12 Kiti augalai ir plotai uţ kuriuos mokamos tiesioginės 

išmokos 

79,8 

Pastaba: Degalų normos, apskaičiuotos vadovaujantis [2] šaltinio informacija ir kuro sąnaudų proporcijomis, 

pateiktomis 2.9 lentelėje. 

  

 

Laikant, kad degalų sąnaudos nepriklauso nuo ţemės derlingumo ir vadovaujantis 

daugiamečiu atskirų kultūrų auginimo atskirų savivaldybių ţemės plotuose derlingumu, gauname, 

kad kuro sąnaudos ţemės ūkio kultūrų auginimui yra tokios, kaip pateikta 2.11 lentelėje. 

2.11 lentelė. Lyginamosios kuro sąnaudos ţemės ūkio kultūrų auginimui atskirose šalies 

savivaldybėse, l/t 

 Rapsai Rugiai Kviečiai Mieţiai Aviţos Bulvės 
Cukriniai 

runkeliai 

Alytaus r. sav. 37,2 36,4 25,4 33,6 40,0 12,8 2,3 

Druskininkų sav. 56,4 35,3 35,8 39,1 35,7 16,1 5,6 

Lazdijų r. sav. 36,9 40,1 33,1 36,6 44,2 12,7 2,8 

Varėnos r. sav. 63,7 43,5 44,9 46,7 42,5 15,5 2,6 

Birštono sav. 34,7 26,8 23,7 32,7 36,9 12,2  

Jonavos r. sav. 51,0 30,0 23,3 32,1 42,4 14,8 2,8 

Kaišiadorių r. sav. 46,8 31,4 28,2 33,3 36,1 13,8 4,1 

Kauno r. sav. 39,9 30,6 21,6 28,8 36,1 11,2 2,5 

Kėdainių r. sav. 42,6 23,7 20,7 27,4 28,0 9,0 2,7 

Prienų r. sav. 49,9 38,0 25,6 32,2 35,9 12,5 3,3 

Raseinių r. sav. 57,0 30,1 23,8 33,0 37,3 11,1 2,7 

Klaipėdos r. sav. 45,3 37,4 34,8 41,9 43,5 12,4 3,3 

Kretingos r. sav. 66,9 36,5 31,9 36,2 41,3 13,2 4,6 

Skuodo r. sav. 54,0 41,0 33,6 43,6 46,2 14,0  

Šilutės r. sav. 42,2 36,9 37,5 43,0 41,3 11,2 7,8 

Kalvarijos sav. 43,1 31,9 25,8 32,7 41,3 12,7 2,6 

Kazlų Rūdos sav. 45,0 34,4 29,4 31,5 42,4 13,7 2,9 

Marijampolės sav. 40,3 27,4 20,4 28,3 33,4 12,2 2,6 
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 Rapsai Rugiai Kviečiai Mieţiai Aviţos Bulvės 
Cukriniai 

runkeliai 

Šakių r. sav. 42,1 31,7 18,5 24,3 32,3 8,5 2,3 

Vilkaviškio r. sav. 38,5 29,4 22,0 31,6 36,5 9,5 2,5 

Birţų r. sav. 58,5 36,7 25,2 32,0 44,4 13,2 2,7 

Kupiškio r. sav. 60,9 32,5 27,2 35,5 40,3 14,1 3,1 

Panevėţio r. sav. 46,5 27,1 22,3 26,7 34,3 9,8 2,6 

Pasvalio r. sav. 47,7 31,9 19,9 26,7 31,3 11,5 2,6 

Rokiškio r. sav. 75,9 37,3 32,8 41,8 51,1 13,8 3,3 

Akmenės r. sav. 48,8 31,9 26,5 33,2 33,5 12,0 2,9 

Joniškio r. sav. 40,8 27,0 19,2 24,3 35,8 10,6 2,6 

Kelmės r. sav. 52,7 34,2 25,0 30,7 38,8 12,7 3,6 

Pakruojo r. sav. 48,2 28,6 21,6 26,5 31,6 12,1 2,9 

Radviliškio r. sav. 43,0 26,3 21,7 26,5 32,4 10,3 2,9 

Šiaulių r. sav. 44,1 32,1 21,0 26,5 34,9 10,4 2,8 

Jurbarko r. sav. 45,5 39,5 25,0 34,2 40,7 13,2 3,5 

Pagėgių sav. 47,8 31,2 33,2 37,0 41,6 10,1 3,0 

Šilalės r. sav. 46,1 38,0 35,1 38,9 42,7 11,6 2,5 

Tauragės r. sav. 57,5 29,9 30,1 36,8 44,7 11,5 4,2 

Maţeikių r. sav. 51,6 36,9 28,4 38,5 39,2 14,2 4,2 

Plungės r. sav. 58,7 32,4 31,6 37,7 38,1 12,6 5,6 

Rietavo sav. 50,5 31,5 28,7 37,9 40,7 12,8  

Telšių r. sav. 54,8 38,2 34,5 41,4 41,8 13,5 3,1 

Anykščių r. sav. 64,6 34,6 31,2 42,7 63,3 14,7 3,5 

Ignalinos r. sav. 55,4 43,4 40,0 52,3 57,5 16,4 5,5 

Molėtų r. sav. 68,8 48,3 47,0 52,4 57,0 15,8 5,5 

Utenos r. sav. 57,7 42,7 38,7 46,7 52,2 16,7 2,9 

Visagino sav.  46,0 53,6 71,7 83,1 18,3  

Zarasų r. sav. 66,5 48,2 49,3 59,8 63,5 16,1 18,2 

Elektrėnų sav. 47,3 37,8 33,1 38,3 43,0 14,5 6,2 

Šalčininkų r. sav. 75,6 46,5 44,7 45,5 47,4 15,4  

Širvintų r. sav. 65,8 39,3 32,7 40,1 40,9 12,7 2,7 

Švenčionių r. sav. 58,9 42,6 43,6 55,2 57,0 14,9  

Trakų r. sav. 71,6 52,5 51,4 57,0 60,9 16,2 15,3 

Ukmergės r. sav. 65,6 31,6 31,1 38,1 47,5 13,7 3,4 

Vilniaus r. sav. 63,9 44,1 41,8 48,9 50,0 14,6 5,9 

Vidutinės kuro 

sąnaudos 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 159,6 100 

 

 

 

Šalia išlaidų kurui matematiniame modelyje vertinamos ir visos kitos išlaidos, susijusios su 

ţemės ūkio kultūrų auginimu. Pastarosios išskaičiuojamos iš 2.8 lentelėje pateiktų ţemės ūkio 

kultūrų auginimo savikainų (laikant, kad jos yra vidutinės Respublikoje) atimant 2.11 lentelėje 

pateiktas išlaidas kurui (išreikštas pinigais) ir perskaičiuojant pagal atskirų savivaldybių ţemių 

derlingumus atskirų rūšių kultūroms. Šie duomenys apibendrinti 2.12 lentelėje. 
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2.12 lentelė. Išlaidos ţemės ūkio kultūrų auginimui 2008 metais, l/t 

 Rapsai Rugiai Kviečiai Mieţiai Aviţos Bulvės 
Cukriniai 

runkeliai 

Alytaus r. sav. 420,6 469,1 466,8 450,8 536,7 622,1 109,0 

Druskininkų sav. 638,4 454,9 658,1 523,9 479,1 785,3 268,0 

Lazdijų r. sav. 417,6 517,0 608,7 490,6 592,4 616,2 132,1 

Varėnos r. sav. 721,2 561,1 825,7 626,2 570,7 755,7 123,6 

Birštono sav. 393,2 345,9 435,8 438,2 494,9 595,8  

Jonavos r. sav. 577,0 387,3 428,5 431,0 568,7 720,4 134,3 

Kaišiadorių r. sav. 530,3 405,4 518,1 446,3 484,8 673,5 194,7 

Kauno r. sav. 452,2 394,7 397,0 386,9 484,1 547,0 120,9 

Kėdainių r. sav. 482,5 305,4 379,9 366,8 375,0 439,7 129,2 

Prienų r. sav. 565,0 490,2 470,9 431,6 481,2 608,1 156,6 

Raseinių r. sav. 644,7 388,6 438,5 442,8 500,4 538,3 130,1 

Klaipėdos r. sav. 513,3 482,8 639,6 562,0 583,1 604,0 158,5 

Kretingos r. sav. 757,7 470,7 586,1 486,2 553,9 640,9 218,6 

Skuodo r. sav. 610,8 528,8 617,4 585,0 619,5 679,0  

Šilutės r. sav. 477,2 475,8 688,8 576,4 554,3 542,7 370,8 

Kalvarijos sav. 487,4 412,1 473,8 438,5 553,3 620,3 123,4 

Kazlų Rūdos sav. 509,4 443,9 541,4 423,1 568,3 664,6 140,0 

Marijampolės sav. 456,5 352,9 375,6 379,0 448,5 594,7 122,1 

Šakių r. sav. 476,6 409,2 340,5 326,1 433,7 415,6 110,7 

Vilkaviškio r. sav. 435,9 379,2 405,1 423,9 490,0 461,8 117,7 

Birţų r. sav. 662,1 473,6 463,1 428,8 596,1 641,1 130,5 

Kupiškio r. sav. 689,0 418,6 500,4 476,0 540,9 688,1 149,4 

Panevėţio r. sav. 525,9 349,7 409,9 358,7 460,5 477,8 125,0 

Pasvalio r. sav. 539,8 411,9 366,4 357,5 420,5 561,1 124,8 

Rokiškio r. sav. 859,4 480,5 603,3 561,3 685,6 671,8 156,8 

Akmenės r. sav. 552,3 411,2 486,5 444,7 449,5 582,7 137,9 

Joniškio r. sav. 461,7 348,0 352,8 326,1 480,2 518,1 124,0 

Kelmės r. sav. 596,9 440,9 459,2 411,9 520,4 616,4 172,5 

Pakruojo r. sav. 545,6 368,5 397,0 355,2 423,2 586,4 136,4 

Radviliškio r. sav. 487,1 339,2 398,8 355,9 434,7 500,3 139,8 

Šiaulių r. sav. 498,8 413,6 385,3 355,7 467,6 507,0 132,5 

Jurbarko r. sav. 514,9 509,0 459,8 458,5 546,4 644,2 165,7 

Pagėgių sav. 540,9 402,3 611,3 495,9 557,8 489,3 141,9 

Šilalės r. sav. 521,5 490,4 645,2 521,1 573,1 566,1 118,2 

Tauragės r. sav. 650,4 385,7 553,8 494,1 599,4 561,0 198,8 

Maţeikių r. sav. 584,5 476,6 521,3 516,0 526,4 692,2 201,1 

Plungės r. sav. 664,2 417,9 581,7 505,5 511,6 614,8 265,9 

Rietavo sav. 571,2 406,0 528,3 507,8 546,1 624,9  

Telšių r. sav. 620,6 492,5 634,1 555,2 560,1 657,6 147,3 

Anykščių r. sav. 731,8 446,7 573,2 572,5 848,7 715,3 165,4 

Ignalinos r. sav. 627,3 560,4 734,8 701,2 771,9 798,9 260,5 

Molėtų r. sav. 778,7 622,6 863,5 703,0 764,5 770,2 259,4 

Utenos r. sav. 653,4 551,1 711,1 626,8 700,1 814,2 139,6 

Visagino sav.  593,9 984,8 961,4 1114,9 890,2  

Zarasų r. sav. 752,8 621,8 905,8 801,6 851,7 783,9 864,4 

Elektrėnų sav. 535,6 487,6 609,3 513,4 576,5 703,6 295,3 

Šalčininkų r. sav. 855,4 600,0 822,8 610,1 635,9 749,1  

Širvintų r. sav. 745,2 506,5 601,3 538,4 548,0 617,9 126,5 
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 Rapsai Rugiai Kviečiai Mieţiai Aviţos Bulvės 
Cukriniai 

runkeliai 

Švenčionių r. sav. 667,3 549,1 801,3 740,6 763,9 725,3  

Trakų r. sav. 810,6 676,7 944,8 764,4 816,4 788,0 725,8 

Ukmergės r. sav. 743,2 407,0 571,5 510,8 637,1 664,3 163,2 

Vilniaus r. sav. 723,4 568,4 767,7 655,6 670,8 712,8 282,8 

Vidutinės išlaidos be 

kuro sąnaudų, Lt/ha 903,3 1029,3 1467,3 1070,3 1070,3 7766,7 4754 
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2.3. Ţemdirbystės atliekų panaudojimas AEI gaminti 

Pjaunant javus kombainais, kurui skirti šiaudai, paliekami pradalgėse, kad išdţiūtų. Iš 

pradalgių šiaudai renkami rinktuviniais presais. Presuojamų šiaudų drėgnis turi būti ne didesnis kaip 

15%. 

Presai skirstomi į tris grupes: 

 presai, formuojantys nedidelius stačiakampius ryšulius; 

 presai, formuojantys apskritus (cilindro pavidalo) ritinius; 

 presai, formuojantys didelius stačiakampius ryšulius. 

 

Nedidelių stačiakampių ryšulių presai formuoja 50-40 (80-120) cm dydţio ryšulius ir juos 

suriša špagatu. Ryšulio masė 12-15 kg, tankis 70-90 kg/m
3
. Tokiais ryšuliais daţniausiai kūrenami 

iki 100 kW galios katilai. 

Plačiau paplitę ritininiai presai, presuojantys šiaudus suvyniojimo principu. Tokie presai 

formuoja cilindro pavidalo 1,2, 1,5 ir 1,8 m skersmens ir 1,2 arba 1,5 m ilgio ritinius, kurių masė 

siekia 150-250 kg, tankis – 90-130 kg/m
3
. Ritininius presus gamina ţinomos firmos: Class, John 

Deere. Krone, Kverneland, New Holland ir kt. Šiaudus presuojant presu „John Deere 920― per      

12 val. pamainą supresuojama per 50 ritinių, t.y. vidutiniškai 17-20 t šiaudų.  

Ritiniais kūrenami 130-500 kW galios katilai. Parenkant ritininį presą šiaudais kūrenamai 

katilinei, svarbu, kad preso formuojamų ritinių dydis atitiktų katilo kūryklos gabaritus. Ritininiai 

presai našesni, surišimui sunaudojama maţiau špagato, todėl ritinius ruošti pigiau, negu nedidelius 

ryšulius. 

Didţiausią našumą išvysto presai, formuojantys didelius stačiakampius ryšulius, kurių masė 

nuo 200 iki 450 kg. Tokie ryšuliai būna 1,2 m pločio, 0,7 m aukščio ir 2,4 m ilgio. Ryšulio tankis 

gali siekti 150 kg/ m
3
. 

Šiaudų rinkimo ir presavimo kaštai įvertinti 2.13 ir 2.14 lentelėse [1]. 
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2.13 lentelė. Išlaidos šiaudų rinkimui ir presavimui 

Darbo 

pavadini–

mas 

 Agregato sudetis    Kaina, tūkst.Lt   

 Derlin–

gumas, 

cnt/ha   

 Išdirbio 

norma, 

ha/val.   

 Degalų 

sąnaudų 

norma, 

l/ha   

Išlaidos, Lt/ha   

 Savikai–

na, Lt/ha   

 Pelnas, 

Lt/ha   

 Įkainis, 

Lt/ha   
 Trakt–

orius  

Ţ. ū. 

mašina   

 

Traktor

iaus   

 Ţ. ū. 

mašinos   

 

Atnauji–

nimui 

 Remontui 

ir techn. 

Prieţiu–

rai 

 Dega–

lams ir 

tepa–

lams   

Darbo 

uţmo–

kesčiui su 

prisk.   

Iš viso 

tiesiogi–

niu   

 Veiklos 

sąnau–

dos   

Šiaudu 

rinkimas iš 

pradalgių 

ir veţimas 

iki 2,5 km 

 MTZ–

80/82   
 PV–6   

35 23 <20 0,8 6,3 8,89 16,19 12,6 10,11 47,79 9,56 57,35 4,59 62 

35 23 20,1–30 0,7 6,8 10,16 18,5 13,6 11,56 53,82 10,76 64,58 5,17 70 

35 23 30,1–40 0,6 7,1 11,86 21,58 14,2 13,48 61,12 12,22 73,35 5,87 79 

35 23 40,1–50 0,6 7,6 11,86 21,58 15,2 13,48 62,12 12,42 74,55 5,96 81 

35 23 >50 0,5 7,9 14,23 25,9 15,8 16,18 72,11 14,42 86,53 6,92 93 

 Šiaudų 

presavimas 

 MTZ–

80/82   

 PRP– 

1,6 

35 23 <20 1,4 2,1 9,11 11,96 4,2 5,78 31,05 6,21 37,26 2,98 40 

35 23 20,1–30 1,2 2,5 10,63 13,96 5 6,74 36,33 7,27 43,59 3,49 47 

35 23 30,1–40 1,1 2,7 11,59 15,23 5,4 7,35 39,58 7,92 47,49 3,8 51 

35 23 40,1–50 1 3 12,75 16,75 6 8,09 43,59 8,72 52,31 4,18 56 

35 23 >50 0,9 3,9 14,17 18,61 7,8 8,99 49,57 9,91 59,48 4,76 64 

 

2.14 lentelė. Išlaidos šiaudų presavimui 

Agregato sudėtis Kaina, tūkst.Lt  

Išdirbio 

norma, 

rit./val. 

Degalų 

sąnaudų 

norma, 

l/rit. 

Išlaidos, Lt/ritiniui 

Savi-

kaina, 

Lt/rit. 

Pelnas, 

Lt/rit. 

Įkainis, 

Lt/rit. 
 Trakto– 

rius  
Ţ. ū. mašina   

Trakto– 

riaus 

Ţ. ū. 

mašinos 

 Atnauji–

nimui 

 Remontui 

ir techn. 

prieţiūrai 

 Dega–

lams ir 

tepalams   

Darbo 

uţmo–

kesčiui su 

prisk.   

Medţia–

goms  

Iš viso 

tiesio–

ginių 

Veiklos 

sąnau–

dos 

Fendit 

Varlo 412 

Welger RP–

636 Master 

298 131 18 0,47 4,13 5,39 0,94 0,58 2 13,05 2,61 15,66 1,25 17 

298 131 30 0,28 2,48 3,24 0,56 0,35 2 8,63 1,73 10,35 0,83 11 

MTZ–

1025.3 

EURO–3 

Krone Round  

Pack–1550  

66 100 15 0,53 3,25 3,33 1,06 0,7 2 10,34 2,07 12,41 0,99 13 

66 100 25 0,32 1,95 2 0,64 0,42 2 7,01 1,4 8,41 0,67 9 
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Daţniausiai šiaudai veţami nedideliais atstumais traktorinėmis priekabomis. Ritiniams ir 

dideliems stačiakampiams ryšuliams pakrauti naudojami traktoriniai krautuvai. Šiaudams saugoti 

geriausia tinka šieno darţinės, tačiau galima panaudoti bet kokį dengtą pastatą arba laikyti sukrautus 

stirtose, uţdengtose polietileno plėvele. 

Lietuvoje ţoliniai augalai ir trumpos rotacijos energetiniai miškai energetikos reikmėms 

pramoniniu būdu neauginami. Auginamos šių augalų tik nedidelės eksperimentinės plantacijos. 

Lietuvoje energetiniams augalams auginti būtų galima panaudoti 10-15% ţemės ūkio naudmenų 

ploto. Nenaudojamuose ţemės plotuose energetikos reikmėms būtų galima auginti tradicines, 

Lietuvoje gerai augančias gyvulių pašarui naudojamas ţoles (geriausiai varpines), ir netradicinius 

ţolinius augalus (topinambų, saulėgrąţų, nendrių ir kitų augalų stiebus). Energetikos reikmėms tiktų 

ir peraugusi, pašarui nesunaudojama ţolė (ji sudaro apie 15% pašarui auginamos ţolės) ir uţliejamų 

pievų ţolė. Kurui tiktų ir nendrės, tačiau tikslių duomenų apie jų plotus ir tikslingumą naudoti kurui 

kol kas nėra. Ţolinių augalų naudojimo energetikos reikmėms teorinis potencialas Lietuvoje 

parodytas 2.15 lentelėje. 

2.15 lentelė. Tradicinių ţolių panaudojimo energetikos reikmėms teorinis potencialas [2] 

Tradiciniai augalai Auginami plotai,ha Derlius, t/ha Bendras kiekis,t Darbo sezonas 

Uţliejamų pievų ţolė 75000 2 150000 Liepa–spalis 

Peraugusi, pašarui 

nenaudojama ţolė 

60000 6 360000 Liepa–spalis 

Nenaudojama ţemė 350000 5 1750000 Liepa–spalis 

Iš viso: 485000  2260000  

 

 

 

Peraugusios, pašarui nesunaudotos ir uţliejamų pievų ţolės, tinkančios energetikos 

reikmėms, bus galima panaudoti tik nedidelę dalį. Prognozuojamas ţolinių augalų, kuriuos galima 

naudoti kurui, teorinis ir techninis potencialas parodytas 2.16 ir 2.17 lentelėse (priimtas pelenų 

kiekis 7%). 
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2.16 lentelė. Teorinis pievų ţolės energetinis potencialas [2] 

Augalai Bendras kiekis,t Drėgnis,% 
Bendras 

kiekis,deg.m.t 

Aukščiausia 

šiluminė vertė,GJ/t 

Energijos 

kiekis,PJ 

Ţolės 2260000 20 1650000 17,6 29,0 

 

2.17 lentelė. Techninis pievų ţolės energetinis potencialas [2] 

Augalai 
Naudojimo 

galimybės,% 

Galimas naudoti 

kiekis,t 

Galimas naudoti 

kiekis,deg.m.t 
Energijos kiekis,PJ 

Ţolės 10 226000 165000 2,9 

 

 

 

Ţolei nuimti ir doroti siūloma presavimo į rulonus technologija yra panaši, kaip ir ruošiant 

ţolinius pašarus. Rulonams saugoti geriausiai tinka šieno darţinės, tačiau galima panaudoti bet kokį 

dengtą pastatą (pvz., siloso tranšėją) arba laikyti sukrautus stirtose, uţdengtose polietileno plėvele.  

Ekonominis ţolinių energetinių plantacijų (nendrinių eraičinų ţolynų pavyzdţiu) įrengimo, 

biomasės išauginimo ir paruošimo naudojimui vertinimas pateiktas 2.18 lentelėje. 

2.18 lentelė. Nendrinių eraičinų plantacijų energetinėms reikmėms įrengimo, auginimo ir biomasės 

panaudojimo išlaidos, Lt/ha [2] 

Darbų ir sunaudotų medţiagų pavadinimas 
Išlaidos 

Sėjos metais Derliaus metais 

Dirvos paruošimas sėjai + PK įterpimas 197 – 

Sėja kartu akėjant ir privolavimas po sėjos 54 – 

Sėkla gryniems eraičinams 150 – 

Eraičinų mišiniams su ankštinėmis ţolėmis 220 – 

Trąšos N P K 76+162+76=314 – 

       Iš viso gryniems pasėliams 639 – 

       Iš viso mišiniams 709 – 

N gryniems pasėliams – 152 

Ţolės nupjovimas, vartymas ir grėbimas į 

sąvalkas 

– 65 

Ţolės šieno rinkimas iš pradalgių – 39 

Ţolės presavimas – 52 

       Iš viso gryniems pasėliams – 308 

       Iš viso mišiniams – 156 
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Energetinėms reikmėms tinka auginti aukštaūges varpines ţoles (nendrinius eraičinus, 

beginkles dirsuoles) ir jų mišinius su ankštinėmis ţolėmis (barkūnais, lubinais). Šių augalų 

energetinė vertė aukšta, sausos masės derlius pirmaisiais naudojimo metais būna 8-15 t/ha. 

Pastarųjų ţolių nauda įvairiapusė – sutaupoma azoto ir išsaugomas dirvos derlingumo potencialas. 

Specialiai energetinėms reikmėms rengiamose plantacijose ekonomiškiausia auginti 

daugiamečius augalus ir ypač jų mišinius su ankštinėmis ţolėmis. Ekonominiais skaičiavimais 

nustatyta, kad septynerių metų laikotarpiui vidutiniškai per metus grynų eraičinų ţolynams tenka 

355 Lt/ha, mišiniams – 235 Lt/ha. Uţauginus ţolių derlių 3,9 t/ha s.m., iš hektaro gaunama    64 GJ 

energijos. Vienai tonai s.m. grynų eraičinų uţauginti ir sudoroti kainavo 91 Lt, o atitinkamai 

mišinių kaina 60 Lt. Ruošiant ţolę kurui galima naudoti šieno ruošimo technologijas, o ţolę 

efektyviausia išdţiovinti lauke iki 17-20% drėgnio.  

Auginant ţoles ar specialias energetines kultūras ţemės ūkio technika naudoja degalus – 

dyzeliną. Bendrosios varpinių ir ankštinių ţolių mišinių auginimo ir derliaus nuėmimo energijos 

sąnaudos yra apie 8518 MJ/ha, atitinkamai topinambų stiebų – 14378 MJ/ha, saulėgrąţų stiebų – 

11324 MJ/ha. Bendrosios tradicinių ţolių auginimo ir derliaus nuėmimo energijos sąnaudos yra 1,7 

karto maţesnės uţ topinambų stiebų ir 1,3 karto maţesnės uţ saulėgrąţų stiebų kurui paruošti 

reikalingas energijos sąnaudas. Kurui naudojamų skirtingų augalų rūšių auginimo ir derliaus 

nuėmimo energijos sąnaudos pateiktos 2.19 lentelėje. 

2.19 lentelė. Energijos sąnaudos energetinių augalų auginimui ir nuėmimui, GJ/ha 

 Energijos sąnaudos  

Ţolės Topinambai Saulėgraţos 

Nuėmimas 3,4 3,2 3,2 

Auginimas 5,1 11,1 8,1 

Viso: 8,5 14,3 11,3 
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3. ŢEMĖS ŪKIO, PRAMONĖS IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APIMTYS, JŲ 

TERITORINIS PASISKIRSTYMAS 

3.1. Gyvulininkystės, paukštininkystės atliekos biodujų gamybai 

Biodujos priskiriamos atsinaujinantiems energijos ištekliams. Biodujas gaminant 

naudojamas galvijų, kiaulių ir paukščių mėšlas maišant su kukurūzais, grūdais ar kitomis ţemės 

ūkio kultūromis bei kitais atvejais dėl geresnės biodujų išeigos pridedant skerdienos atliekų.  

Iš Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijos gauta informacija rodo, kad mūsų šalyje 

2008 m. buvo 263 įmonės ir ţemės ūkio bendrovės, auginančios galvijus, 119 – kiaules, 67 – 

paukščius, 28 – avis [1]. Lietuva suskirstyta į 60 savivaldybių, o apdorojant pateiktą Ţemės ūkio 

ministerijos informaciją, pastebimas faktas, kad tik 49 rajonų savivaldybėse yra gyvūnų ir paukščių 

kompleksai (3.1 lentelė). Auginamų galvijų skaičiumi išsiskiria Panevėţio, Šakių, Pakruojo, 

Kėdainių ir Pasvalio rajonai, kiaulių skaičiumi – Panevėţio, Jonavos, Šakių, Radviliškio ir Joniškio 

rajonai, paukščių skaičiumi – Kaišiadorių, Plungės, Šiaulių, Elektrėnų ir Telšių rajonai, avių 

skaičiumi- Telšių, Molėtų, Anykščių, Rokiškio ir Birţų rajonai. 

3.1 lentelė. Auginamų galvijų, kiaulių ir paukščių pasiskirstymas pagal šalies savivaldybes 2008 m., 

vnt.  

 Galvijai  Kiaulės Paukščiai Avys  Savivaldybėje 

Kaišiadorių r. sav. 284 2433 1219123 201 1222041 

Plungės r. sav. 885 4627 559699 0 565211 

Šiaulių r. sav 7720 0 305718 389 313827 

Panevėţio r. sav. 13606 96417 169406 217 279646 

Elektrėnų sav. 0 0 261500 0 261500 

Pasvalio r. sav. 9531 24540 202676 0 236747 

Telšių r. sav. 2322 16476 211573 2413 232784 

Varėnos r. sav. 511 4999 210000 0 215510 

Ukmergės r. sav. 581 2456 208788 0 211825 

Alytaus r. sav. 1000 4038 190300 329 195667 

Šilutės r. sav. 3890 30292 154475 0 188657 

Marijampolės sav. 7885 2951 175413 0 186249 

Rokiškio r. sav. 1336 5616 122167 1520 130639 

Skuodo r. sav. 2325 0 120891 229 123445 

Širvintų r. sav. 0 0 104100 0 104100 

Kelmės r. sav. 1741 32088 28680 0 62509 

Molėtų r. sav. 570 11908 45106 2032 59616 

Zarasų r. sav. 0 0 59155 0 59155 

Utenos r. sav. 1030 420 53037 522 55009 

Jonavos r. sav. 3368 45652 0 218 49238 

Šakių r. sav. 10839 37419 969 0 49227 

Anykščių r. sav. 2127 27400 15262 1904 46693 
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 Galvijai  Kiaulės Paukščiai Avys  Savivaldybėje 

Radviliškio r. sav.  8167 37366 0 845 46378 

Lazdijų r. sav. 683 0 44620 992 46295 

Joniškio r. sav. 4002 35768 0 0 39770 

Švenčionių r. sav. 406 12904 23050 0 36360 

Pakruojo r. sav. 10584 24668 0 0 35252 

Jurbarko r. sav. 1373 30074 200 0 31647 

Kauno r. sav. 6705 15543 6712 0 28960 

Akmenės r. sav. 1343 26594 0 0 27937 

Vilkaviškio r. sav. 0 26629 640 0 27269 

Kalvarijos sav. 618 24301 0 0 24919 

Birţų r. sav. 1330 20270 400 1411 23411 

Prienų r. sav. 2344 0 18800 0 21144 

Ignalinos r. sav. 0 20218 0 886 21104 

Kėdainių r. sav. 10526 8585 0 276 19387 

Vilniaus r. sav. 860 14933 900 0 16693 

Kupiškio r. sav. 850 13571 0 1105 15526 

Raseinių r. sav. 2452 9952 0 767 13171 

Klaipėdos r. sav. 1315 11158 0 485 12958 

Kretingos r. sav. 449 0 11203 434 12086 

Birštono sav. 0 0 10375 0 10375 

Šalčininkų r. sav. 1415 4089 0 0 5504 

Pagėgių sav. 3463 0 0 0 3463 

Maţeikių r. sav. 1032 2167 0 0 3199 

Rietavo sav. 1183 238 1730 0 3151 

Tauragės r. sav. 613 235 0 0 848 

Trakų r. sav. 435 0 250 0 685 

Kazlų Rūdos sav. 603 0 0 0 603 

 

 

 

Ţinant galvijų, kiaulių ir paukščių skaičių fermose, nesunku paskaičiuoti metinę mėšlo 

išeigą. Galvijas vidutiniškai išskiria 45 kg, kiaulė 4,5 kg, o paukštis 0,14 kg mėšlo kiekio per parą 

[2]. Didţiausi mėšlo kiekiai, viršijantys 80 kt/met., susidaro Panevėţio, Šakių, Pakruojo, Pasvalio, 

Radviliškio, Kėdainių, Marijampolės, Šiaulių ir Kauno rajonų savivaldybėse. Panevėţio rajono 

savivaldybėje išvystyta daug stambių kiaulių kompleksų, Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 

paukštininkystės kompleksai (3.2 lentelė, 3.1 pav.). 
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3.2 lentelė. Metinis mėšlo kiekis, susidarantis savivaldybėje 2008 m., kt/met. 

 Galvijai Kiaulės Paukščiai Avys Savivaldybėje 

Panevėţio r. sav. 223 158 9 0 391 

Šakių r. sav. 178 61 0 0 240 

Pakruojo r. sav.  174 41 0 0 214 

Pasvalio r. sav. 157 40 10 0 207 

Radviliškio r. sav. 134 61 0 0 196 

Kėdainių r. sav. 173 14 0 0 187 

Marijampolės sav. 130 5 9 0 143 

Šiaulių r. sav. 127 0 16 0 142 

Kauno r. sav. 110 26 0 0 136 

Jonavos r. sav. 55 75 0 0 130 

Joniškio r. sav. 66 59 0 0 124 

Šilutės r. sav. 64 50 8 0 122 

Kelmės r. sav. 29 53 1 0 83 

Anykščių r. sav. 35 45 1 0 81 

Telšių r. sav. 38 27 11 0 76 

Jurbarko r. sav. 23 49 0 0 72 

Kaišiadorių r. sav. 5 4 62 0 71 

Akmenės r. sav. 22 44 0 0 66 

Pagėgių sav. 57 0 0 0 57 

Raseinių r. sav. 40 16 0 0 57 

Birţų r. sav. 22 33 0 0 55 

Plungės r. sav. 15 8 29 0 51 

Kalvarijos sav. 10 40 0 0 50 

Skuodo r. sav. 38 0 6 0 44 

Vilkaviškio r. sav. 0 44 0 0 44 

Klaipėdos r. sav. 22 18 0 0 40 

Prienų r. sav. 39 0 1 0 39 

Vilniaus r. sav. 14 25 0 0 39 

Rokiškio r. sav. 22 9 6 0 38 

Kupiškio r. sav. 14 22 0 0 36 

Ignalinos r. sav. 0 33 0 0 33 

Alytaus r. sav. 16 7 10 0 33 

Molėtų r. sav. 9 20 2 0 32 

Šalčininkų r. sav. 23 7 0 0 30 

Švenčionių r. sav. 7 21 1 0 29 

Varėnos r. sav. 8 8 11 0 27 

Ukmergės r. sav. 10 4 11 0 24 

Maţeikių r. sav. 17 4 0 0 21 

Utenos r. sav. 17 1 3 0 20 

Rietavo sav.  19 0 0 0 20 

Lazdijų r. sav. 11 0 2 0 14 

Elektrėnų sav. 0 0 13 0 13 

Tauragės r. sav. 10 0 0 0 10 

Kazlų Rūdos sav. 10 0 0 0 10 

Kretingos r. sav. 7 0 1 0 8 

Trakų r. sav. 7 0 0 0 7 

Širvintų r. sav. 0 0 5 0 5 

Zarasų r. sav. 0 0 3 0 3 

Birštono sav. 0 0 1 0 1 

Viso 2206 1132 232 3 3573 
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Panevezio r. sav.
Sakiu r. sav.

Pakruojo r. sav.
Pasvalio r. sav.

Radviliskio r. sav.
Kedainiu r. sav. 

Marijampoles sav.
Siauliu r. sav.
Kauno r. sav. 

Jonavos r. sav. 
Joniskio r. sav. 

Silutës r. sav.
Kelmes r. sav. 

Anyksciu r. sav.
Telsiu r. sav.

Jurbarko r. sav.
Kaisiadoriu r. sav. 

Akmenes r. sav.
Raseiniu r. sav.

Pagegie sav.
Birzu r. sav.

Plunges r. sav.
Kalvarijos sav. 
Skuodo r. sav.

Vilkaviskio r. sav.
Klaipedos r. sav.

Prienu r. sav.
Vilniaus r. sav.

Rokiskio r. sav.
Kupiskio r. sav. 
Ignalinos r. sav. 

Alytaus r. sav. 
Moletu r. sav.

Salcininku r. sav.
Svencioniu r. sav.

Varenos r. sav.
Ukmerges r. sav.

Utenos r. sav.
Mazeikiu r. sav.

Rietavo sav.
Lazdiju r. sav. 
Elektrenu sav.

Taurages r. sav.
Kazlu Rudos sav.
Kretingos r. sav.

Traku r. sav.
Sirvintu r. sav.
Zarasu r. sav.
Birstono sav.

0 50 100 150 200

Meslo iseiga pagal savivaldybes kt/metus

 Avys

 Pauksciai

 Kiaules

 Galvijai 

 

3.1 paveikslas. Metinis mėšlo kiekis, susidarantis savivaldybėse, 2008 m., kt/met. 
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Biodujų gamybos generatorius tikslinga įrengti ten, kur yra pakankamas biodujoms gaminti 

ţaliavos kiekis, todėl nagrinėsime tik stambius ţaliavų šaltinius. Teoriniam biodujų gamybos 

ţaliavos potencialui gyvulininkystės, kiaulininkystės ir paukštininkystės kompleksams įvertinti 

rėmėmės tokiomis prielaidomis: 

 Biodujos, pagamintos iš ţemės ūkio atliekų, yra orientuotos į elektros energijos gamybą 

ir galimas palankesnis panaudojimas didesniuose ūkio subjektuose, todėl teoriniam 

potencialo vertinimui pasirinkome kompleksus nuo 1000 vnt. galvijų, nuo 10000 vnt. 

kiaulių ir nuo 30000 vnt. paukščių. 

 Remiantis uţsienio šalių patirtimi, kai biodujų ar biometano jėgainių savininkai nėra 

ūkininkai ar gyvūnų kompleksų savininkai ir jie perka gamybos ţaliavas, priimame 

prielaidą, jog teorinis mėšlo potencialas vertinamas ne vien tik atskirame ūkio subjekte, 

bet ir seniūnijos mastu.  

 

Mėšlo susidarymas stambiuose gyvulininkystės kompleksuose apibendrintas 3.3 lentelėje ir 

3.2 pav. 
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3.3 lentelė. Metinis mėšlo kiekis, susidarantis stambiose fermose, 2008 m., kt/met.  

 Galvijai  Kiaulės Paukščiai Išeiga rajone 

Panevėţio r. sav. 187 149 7 343 

Šakių r. sav. 140 59 0 198 

Pasvalio r. sav. 121 33 10 164 

Kėdainių r. sav. 161 0 0 161 

Pakruojo r. sav. 116 38 0 153 

Marijampolės sav. 105 0 2 107 

Šiaulių r. sav. 77 0 15 92 

Radviliškio r. sav.  61 25 0 86 

Joniškio r. sav. 32 54 0 85 

Jonavos r. sav. 24 51 2 76 

Telšių r. sav. 40 25 8 72 

Kaišiadorių r. sav. 0 0 62 62 

Akmenės r. sav. 18 42 0 60 

Birţų r. sav. 23 31 0 54 

Jurbarko r. sav. 0 48 0 48 

Kauno r. sav. 47 0 0 47 

Vilkaviškio r. sav. 0 43 0 43 

Šilutės r. sav. 0 36 7 43 

Kalvarijos sav. 0 40 0 40 

Kelmės r. sav. 0 35 0 35 

Molėtų r. sav.  33 0 0 33 

Ignalinos r. sav. 0 33 0 33 

Plungės r. sav. 0 0 29 29 

Skuodo r. sav. 20 0 6 26 

Vilniaus r. sav. 0 25 0 25 

Kupiškio r. sav. 0 21 0 21 

Šalčininkų r. sav. 19 0 0 19 

Anykščių r. sav. 19 0 0 19 

Elektrėnų sav. 0 0 13 13 

Varėnos r. sav. 0 0 11 11 

Ukmergės r. sav. 0 0 11 11 

Alytaus r. sav. 0 0 10 10 

Rokiškio r. sav. 0 0 6 6 

Širvintų r. sav. 0 0 4 4 

Zarasų r. sav. 0 0 3 3 

Lazdijų r. sav. 0 0 2 2 

Mėšlo išeiga, viso 1243 786 207 2236 
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Panevezio r. sav.
Sakiu r. sav.

Pasvalio r. sav.
Kedainiu r. sav.
Pakruojo r. sav.

Marijampoles sav.
Siauliu r. sav.

Radviliskio r. sav.
Joniskio r. sav.
Jonavos r. sav.

Telsiu r. sav.
Kaisiadoriu r. sav.

Akmenes r. sav.
Birzu r. sav.

Jurbarko r. sav.
Kauno r. sav.

Vilkaviskio r. sav.
Silutes r. sav.

Kalvarijos sav.
Kelmes r. sav.
Moletu r. sav.

Ignalinos r. sav.
Plunges r. sav.
Skuodo r. sav.
Vilniaus r. sav.
Kupiskio r. sav.

Salcininku r. sav.
Anyksciu r. sav.

Elektrenu sav.
Varenos r. sav.

Ukmerges r. sav.
Alytaus r. sav.

Rokiskio r. sav.
Sirvintu r. sav.
Zarasu r. sav.
Lazdiju r. sav.
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     Kiauliu meslo iseiga

     Galviju meslo iseiga

 
 

3.2 paveikslas. Metinis mėšlo kiekis, susidarantis stambiose fermose, 2008 m., kt/metus 
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Remiantis atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekto šeštojo skirsnio 30 

straipsnio pirmuoju punktu [3], kiaulių auginimo įmonės, auginančios daugiau negu 12 tūkst. 

kiaulių, nuo  2016 m. sausio 1 d. privalės įrengti organinių atliekų apdorojimui skirtas biodujų 

jėgaines, jei šios atliekos nebus utilizuojamos kitu aplinkosauginiu poţiūriu tinkamu būdu (3.4 

lentelė). Lietuvoje šiuo metu yra 18 kompleksų, auginančių daugiau negu 12 tūkst. kiaulių, ir pusė 

iš jų priklauso UAB ―Saerimner―. Šakių rajone esančiame kiaulių komplekse 2003 m.  pastatyta 

Lekėčių biodujų kogeneracinė jėgainė. 

3.4. lentelė.  Metinis mėšlo kiekis, susidarantis fermose, auginančiose daugiau negu 12 tūkst. vnt. 

kiaulių, 2008 m., kt/met.  

 Komplekso pavadinimas Kiaulių sk. Mėšlo kiekis kt/met. 

Panevėţio r. sav. UAB "Saerimner" 46490 76 

Panevėţio r. sav. UAB "Saerimner" 44229 73 

Šakių r. sav. UAB "Saerimner" 35681 59 

Joniškio r. sav. UAB "Sidabra" 32790 54 

Jurbarko r. sav. UAB "Dainiai" 28986 48 

Vilkaviškio r. sav. UAB "Sistem" 26028 43 

Akmenės r. sav. UAB "Saerimner" 25757 42 

Kalvarijos sav. UAB "Saerimner" 24301 40 

Pakruojo r. sav. UAB "Saerimner" 22874 38 

Šilutės r. sav. UAB "Grabupėliai" 21815 36 

Kelmės r. sav. UAB "Saerimner" 21513 35 

Ignalinos r. sav. UAB "Saerimner" 20218 33 

Pasvalio r. sav. UAB "Saerimner" 20034 33 

Jonavos r. sav. UAB "Berţų kompleksas" 19118 31 

Birţų r. sav. UAB "Birţų bekonas" 18823 31 

Radviliškio r. sav. UAB "Litpirma" 15358 25 

Telšių r. sav. UAB "Eigirdţių agrofirma" 15132 25 

Vilniaus r. sav. UAB "Cestos maistas" 14933 24 

Kupiškio r. sav. UAB "Kupiškio akmenlita" 12547 21 

 Mėšlo išeiga, viso 466627 765 
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Išvalius biodujas ir padidinus jų šilumingumą, galima jas įpurkšti į gamtinių dujų tinklus. 

3.5 lentelėje pateikiami apytiksliai atstumai nuo stambių gyvulininkystės kompleksų iki miestų 

gamtinių dujų paskirstymo tinklų ar iki artimiausios gamtinių dujų perpumpavimo stoties, ar iki 

pratęsto gamtinių dujų vamzdyno, jei prieš tai minėtieji objektai yra toliau. 3.3 pav. parodyta 

stambiųjų gyvulininkystės kompleksų padėtis magistralinių gamtinių dujų tinklų atţvilgiu. 

3.5 lentelė. Apytiksliai atstumai nuo stambių gyvulininkystės kompleksų iki artimiausių gamtinių 

dujų tiekimo sistemos taškų 

Savivaldybė Seniūnija, kaimas 

Gyvulininkystės 

komplekso 

pavadinimas 

Gamtinių dujų 

perpumpavimo stotis 

arba artimiausias 

dujotiekis 

Apytikris atstumas iki 

perpumpavimo stoties ar 

praeinančio dujotiekio, 

km 

Akmenės r. sav. 
Papilės sen., 

Skabeikių k. 
UAB "Saerimner" Papilė 1,6 

Alytaus r. sav. 
Alovės sen., 

Muiţelėnų k. 

UAB "Domantonių 

paukštynas" 
Alytaus 2,5 

Anykščių r. sav. 
Kavarsko sen., 

Pasusienio k. 
Augustinavičius  0,5 

Birţų r. sav. 

Nemunėlio 

Radviliškio sen., 

Leitiškių k. 

UAB "Birţų 

bekonas" 
Birţai 20 

Pačeriaukštės sen., 

Dvargalių k. 
Milišiūnas Birţai 14,3 

Elektrėnų sav. 
Vievio sen., 

Daučiuliškių k. 

Akcinė bendrovė 

"Zelvė", UAB 

"Alesninkų 

paukštynas" 

Vievis 2,4 

Ignalinos r.  

sav. 

Kazitiškio sen., 

Rupinskų k. 
UAB "Saerimner" Arčiau dujotiekis 2,3 

Jonavos r. sav. 

Šilų sen., Šilų k. 
UAB "Berţų 

kompleksas" 
Jonava 5 

Ţeimių sen.,  

Juškonių k. 

Pauliukų ţemės ūkio 

bendrovė 
Jonava 17 

Upninkų sen., 

Baltromiškės k. 
Baranauskas Jonava 9 

Joniškio r. sav. 
Satkūnų sen.,  

Satkūnų k. 
UAB "Sidabra" Joniškis 4 

Jurbarko r.  sav. 
Jurbarkų sen.,  

Dainių k. 
UAB "Dainiai" Jurbarkas 2 
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Savivaldybė Seniūnija, kaimas 

Gyvulininkystės 

komplekso 

pavadinimas 

Gamtinių dujų 

perpumpavimo stotis 

arba artimiausias 

dujotiekis 

Apytikris atstumas iki 

perpumpavimo stoties ar 

praeinančio dujotiekio, 

km 

Kaišiadorių r. 

sav.  

Rumšiškių sen., 

Dovainonių k. 

UAB "Dovainonių 

paukštynas" 
Dovainonys 0,6 

Kaišiadorių miesto 

sen., Kaišiadorių m. 

UAB "Girelės 

paukštynas", UAB 

"Girelės paukštyno 

produktai" 

Kaišiadorys 0 

Ţieţmarių apylinkės 

sen., Triliškių k. 

S. Petkevičiaus 

įmonė "Petkus" 
Ţieţmariai 1,3 

Kruonio sen., 

Migonių k. 

Ţemės ūkio bendrovė 

"Migonių 

paukštynas" 

Arčiau dujotiekis 2 

Rumšiškių sen., 

Rumšiškių mst. 

S. Petkevičiaus 

įmonė "Petkus" 
Rumšiškės 0 

Rumšiškių sen., 

Pamierio k. 
Rimša Arčiau dujotiekis 2,2 

Palomenės sen., 

Neprėkštos k. 

S. Petkevičiaus 

įmonė "Petkus" 

Dujotiekis link 

Jonavos 
9,2 

Kaišiadorių apylinkės 

sen., Bartaičių k. 

S. Petkevičiaus 

įmonė "Petkus" 
Nerasta ţemėlapyje  

Kalvarijos sav. 
Kalvarijos sen., 

Jusevičių k. 
UAB"Saerimner" Marijampolė 18,8 

Kauno r. sav. 
Raudondvario sen., 

Bernatonių k. 

Kauno r. ŢŪB 

"Bernatoniai" 
Arčiau dujotiekis 0,5 

Kėdainių r. sav. 

Vilainių sen., 

Aristavos k. 

Kėdainių raj. 

Aristavos ŢŪB 
Kėdainiai 6 

Pelėdnagių sen., 

Labūnavos k. 

Kėdainių raj. 

Labūnavos ŢŪB 

Arčiau dujotiekis, 

Labūnava 
0 

Truskavos sen., 

Okainių k. 

Kėdainių raj. Okainių 

ŢŪB 
Kėdainiai 21 

Marijampolės  

sav. 

Liudvinavo sen., 

Padovinio k. 
Padovinio ŢŪB Marijampolė 7,5 

Sasnavos sen., 

Smilgių k. 
Smilgių ŢŪB 

Arčiau dujotiekis 

ties Opšrutais 
2,5 

Marijampolės sen., 

Valavičių k. 
ŢŪB "Valavičiai" Marijampolė 11 

Marijampolės sen., 

Kuktų k. 

UAB "Maţieji 

paukščiai" 
Marijampolė 7 
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Savivaldybė Seniūnija, kaimas 

Gyvulininkystės 

komplekso 

pavadinimas 

Gamtinių dujų 

perpumpavimo 

stotis arba 

artimiausias 

dujotiekis 

Apytikris atstumas iki 

perpumpavimo stoties 

ar praeinančio 

dujotiekio, km 

Pakruojo r. sav. 

Linkuvos sen., 

Veselkiškių k. 
UAB"Saerimner" Pakruojis 12 

Lygumų sen., 

Lygumų mst. 
Lygumų ŢŪB Pakruojis 12 

Ţeimelio sen., 

Vileišių k. 

Pakruojo raj. 

Ţeimelio ŢŪB 
Joniškis 25 

Rozalimo sen., 

Ţvirblonių k. 

Pakruojo r. 

Ţvirblonių ŢŪB 

Arčiau dujotiekis 

ties Rozalimu 
4,5 

Guostagalio sen., 

Guostagalio k. 

Pakruojo rajono 

Guostagalio ŢŪB 
Pakruojis 20 

Panevėţio r. 

sav. 

Krekenavos sen., 

Pasodėlės k. 
UAB "Pasodėlė" Nepavyko rasti  

Krekenavos sen., 

Glitėnų k. 
UAB "Pasodėlė" Ramygala 17 

Krekenavos sen., 

Ţibartonių k. 

Panevėţio raj. 

Ţibartonių ŢŪB 
Ramygala 21 

Panevėţio sen., 

Geguţinės k. 
Vitkauskas Geguţinė 0 

Vadoklių sen., 

Jotainių k. 

Panevėţio rajono 

ŢŪB "Jotainiai" 

Arčiau dujotiekis 

ties Liubartais 
5 

Velţio sen.,  

Velţelio k. 
UAB "Bolima" Panevėţys 5 

Pasvalio r. sav. 

Saločių sen., 

Šalnaičių k. 
UAB "Saerimner" 

Arčiau dujotiekis 

ties Namišių ir 

Kiemenų 

7,6 

Joniškėlio sen., 

Norgėlų k. 
UAB "Vikebas" 

Arčiau dujotiekis 

ties Pumpėnais 
14 

Vaškų sen.,  

Daičiūnų k. 

Pasvalio raj. ŢŪB 

"Vaškai" 
Nepavyko rasti  

Joniškėlio sen., 

Meškalaukio k. 

Ţemės ūkio 

kooperatyvas "Baltas 

lašas" 

Ties Talačkonimis 9,6 

Saločių sen., 

Raubonių k. 

Pasvalio rajono ŢŪB 

"Mūša" 

Arčiau ties 

Paiešmene 
1,7 

Saločių sen., 

Ţilpamūšio k. 

Pasvalio raj. ŢŪB 

"Draugystė" 
Paiešmenė 5,3 

Vaškų sen.,  

Tetirvinų k. 

Pasvalio raj. ŢŪB 

"Tetirvinai" 
 0,1 

Pušaloto sen., 

Mikoliškio k. 

Ţemės ūkio 

kooperatyvas 

"Mikoliškio 

paukštynas" 

Arčiau dujotiekis 

ties Pumpėnais 
6,4 
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Savivaldybė Seniūnija, kaimas 

Gyvulininkystės 

komplekso 

pavadinimas 

Gamtinių dujų 

perpumpavimo 

stotis arba 

artimiausias 

dujotiekis 

Apytikris atstumas iki 

perpumpavimo stoties 

ar praeinančio 

dujotiekio, km 

Plungės r. sav. 
Nausodţio sen., 

Kaušėnų k. 

UAB "Kaušėnų 

paukštynas", 

Sadaunykas, UAB 

"Vyturio" 

paukštynas, UAB 

"Vyturys" 

Plungė 3,2 

Radviliškio r. 

sav. 

Šiaulėnų apylinkės 

sen., Šiaulėnų mst. 
UAB "Litpirma" Radviliškis 17 

Pakalniškių apylinkės 

sen., Alksniupių k. 
ŢŪB "Draugas" ties trasa 0 

Šakių r. sav. 

Lekėčių sen.,  

Sirvydų k. 
UAB"Saerimner" Lekėčiai 3,1 

Šakių sen., 

Gotlybiškių k. 
UAB "Grūduva" 

Arčiau dujotiekis 

ties Mozūriškiais 
8,2 

Plokščių sen.,  

Kubilių k. 

Šakių raj. Kubilių 

ŢŪB 
Ties Gerdţiais 12,2 

Lukšių sen., Lukšių k. 
Šakių raj. Lukšių 

ŢŪB 
Prieš Šakius 0,6 

Griškabūdţio sen., 

Griškabūdţio mst. 
Griškabūdţio ŢŪB Ties Lukšiais 10 

Šalčininkų r. 

sav. 

Šalčininkų sen., 

Didţiųjų Baušių k. 

Šalčininkų raj. ŢŪB 

"Baušai" 
Šalčininkai 2,8 

Šiaulių r. sav. 

Kuršėnų kaimiškoji 

sen., Ringuvėnų k. 
Kuršėnų ŢŪB Kuršėnai 1,8 

Meškuičių sen., 

Sereikių k. 
Karbauskis Ties Tautiniais 8,4 

Ginkūnų sen., 

Ginkūnų k. 

ŢŪB "Ginkūnų 

agrofirma" 
Šiauliai 1 

Ginkūnų sen., 

Malavėnų k. 

ŢŪB "Ginkūnų 

paukštynas" 
Ties Ginkūnais 2,1 

Kuršėnų kaimiškoji 

sen., Micaičių k. 
UAB "Jondara" ties trasa 0 

Širvintų r. sav. 
Čiobiškio sen., 

Skruzdėlių k. 
Jagminienė Nepavyko rasti  

Telšių r. sav. 

Degaičių sen., 

Eigirdţių k. 

UAB "Eigirdţių 

agrofirma" 
Telšiai 9,3 

Luokės sen., 

Baltakiškės k. 
Kondratas Ties Juciais 2,7 

Tryškių sen., Ubiškės 

mst. 
UAB 'Vyturys' Ties Juciais 8,9 
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Savivaldybė Seniūnija, kaimas 

Gyvulininkystės 

komplekso 

pavadinimas 

Gamtinių dujų 

perpumpavimo stotis 

arba artimiausias 

dujotiekis 

Apytikris atstumas iki 

perpumpavimo stoties ar 

praeinančio dujotiekio, 

km 

Ukmergės r. 

sav. 

Deltuvos sen., 

Leonpolio k. 

UAB Zujų 

paukštynas 
Uţ Varinės 5,4 

Vidiškių sen., Zujų k. 
UAB Zujų 

paukštynas 
Ties Padbariškiais 3,7 

Vilkaviškio r. 

sav. 

Pilviškių sen., 

Balčiūnų k. 
UAB 'Sistem' Nepavyko rasti  

Vilniaus r. sav. 
Nemenčinės sen., 

Gaukštonių k. 

UAB "Cestos 

maistas" 
Nemenčinė 3,5 

 

 

 

* Šaltinis : „AB Lietuvos dujos― 2008 konsoliduotas metinis pranešimas, 2008, Vilnius 

3.3 paveikslas. Didesnių kompleksų geografinis išsidėstymas bei gamtinių dujų vamzdyno schema 

2008 m. 
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3.2. Pramonės įmonių atliekos biodujų gamybai 

Vieni iš pirmųjų biodujų gamybos įrenginių Lietuvoje buvo sumontuoti spirito gamykloje 

AB „Sema―, kur biodujos buvo gaminamos iš gamyklos technologinių atliekų, ir ŢŪB „Vyčia―, kur 

buvo naudojamas kiaulių mėšlas ir skerdienos atliekos. Kaip ţinoma, „Vyčia― kiaulių komplekse 

esantys įrengimai sudegė, o „Sema― spirito gamykloje įrengimai nebeveikia.  

Vandenvalos įmonėse biodujos gali būti gaminamos iš susiklaupusių nuotekų bei jose 

esančio dumblo. Lietuvoje biodujų gamyba yra orientuota į padidintą elektros energijos tarifą. 

Įmonės, turinčios biodujų generavimo įrenginius, pasigamintą šilumą sunaudoja savo reikmėms, o 

elektros energiją – savo reikmėms bei pardavimui. Biodujų gamybos įrenginiai yra sumontuoti: 

 Miestų vandenvalos įmonėse: UAB „Kauno vandenys―, UAB „Aukštaitijos vandenys―, 

UAB „Utenos vandenys―; 

 Pramonės įmonės – UAB „Rokiškio sūris―, planuojama sumontuoti ir paleisti įrengimus, 

priklausančius UAB „Vilniaus degtinė―. 

 

Daugiausiai valomų nuotekų 2007 metais susidarė didţiųjų miestų savivaldybėse: 

Klaipėdos, Vilniaus, Kauno ir Šiaulių [8]. Skaičiuojant dumblo susidarymo kiekius priimta 

prielaida pagal Kauno vandenų nuotekų skyriaus informaciją, kad iš 60 t m
3
 nuotekų gaunama 10 t 

nusausinto dumblo ir pagaminama 8 tūkst. m
3
 biodujų, esant nuotekų uţterštumui apie 400 mg/l  

(3.5 lentelė) [5]. 

3.6 lentelė. Susidariusio dumblo kiekiai pagal savivaldybes 2001-2007 m., t 

 2001 2003 2005 2007 

Klaipėdos m. sav.  3493 3220 6824 7276 

Vilniaus m. sav.  6247 6497 6848 7225 

Kauno m. sav.  3925 3583 3866 4367 

Panevėţio m. sav. 1724 1397 1529 1724 

Šiaulių m. sav.  1373 1302 1259 1600 

Maţeikių r. sav. 1029 959 942 1107 

Marijampolės sav. 909 838 924 992 

Kėdainių r. sav. 608 647 835 729 

Alytaus m. sav.  712 705 770 627 

Utenos r. sav. 606 547 603 588 

Telšių r. sav. 251 443 427 564 

Jonavos r. sav. 333 328 298 557 

Palangos sav.  442 357 366 545 

Šilutės r. sav. 315 287 399 451 

Rokiškio r. sav. 342 303 362 423 

Elektrėnų sav. 0 195 376 379 

Tauragės r. sav. 339 280 267 351 

Visagino sav. 0 602 506 299 
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 2001 2003 2005 2007 

Ukmergės r. sav. 355 249 291 298 

Vilniaus r. sav. 158 1181 212 292 

Druskininkų sav.  232 216 226 288 

Kaišiadorių r. sav.  269 243 257 261 

Radviliškio r. sav. 205 197 204 245 

Plungės r. sav. 250 178 201 240 

Birţų r. sav. 125 214 199 227 

Šiaulių r. sav. 340 223 190 201 

Joniškio r. sav. 156 133 129 186 

Anykščių r. sav. 161 172 168 170 

Jurbarko r. sav. 86 79 149 159 

Vilkaviškio r. sav. 169 143 143 154 

Kretingos r. sav. 277 232 246 152 

Pasvalio r. sav. 167 124 133 145 

Birštono sav. 74 94 146 140 

Akmenės r. sav. 141 139 134 128 

Šalčininkų r. sav. 77 73 63 122 

Kauno r. sav. 83 110 112 118 

Varėnos r. sav. 19 114 88 107 

Raseinių r. sav. 127 109 105 106 

Kupiškio r. sav. 116 72 61 104 

Šakių r. sav. 104 64 85 93 

Švenčionių r. sav. 74 61 71 92 

Neringos sav. 49 48 72 88 

Pakruojo r. sav. 47 47 68 88 

Panevėţio r. sav. 97 147 134 87 

Šilalės r. sav. 34 47 67 78 

Kelmės r. sav. 56 49 59 75 

Kazlų Rūdos sav. 0 67 40 66 

Skuodo r. sav. 36 45 56 64 

Širvintų r. sav. 47 41 58 57 

Zarasų r. sav. 81 46 57 50 

Ignalinos r. sav. 1005 60 49 46 

Rietavo sav. 0 22 33 44 

Molėtų r. sav. 37 42 44 44 

Pagėgių sav. 0 25 40 44 

Kalvarijos sav. 20 23 44 40 

Klaipėdos r. sav. 26 38 43 39 

Trakų r. sav. 452 96 77 38 

Alytaus r. sav. 38 34 30 29 

Lazdijų r. sav. 36 27 31 26 

Prienų r. sav. 59 33 22 14 
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Šiuo metu yra vykdoma biodujų gamyba iš nuotekų Kauno, Panevėţio ir Utenos miestų 

vandenvalos įmonėse. Panaudotas nusausintas dumblas priklausomai nuo dumblio cheminės 

sudėties ir viršijantis leidţiamas uţterštumo normas talpinamas sąvartynuose (pvz., UAB „Kauno 

vandenys―) arba saugomas įmonių teritorijoje (pvz., UAB „Aukštaitijos vandenys―). UAB 

„Aukštaitijos vandenys― yra uţsakiusi galimybių studiją dumblo dţiovinimui. Lietuvoje dar nėra 

valstybiniu lygiu nustatyta, kaip privaloma utilizuoti likusį dumblą.  

Kauno miesto vandenvalos įmonė pagamintas biodujas parduoda Noreikiškių katilinei, kur 

kogeneracinio įrenginio pagalba biodujas iš dalies sumaišius su gamtinėmis dujomis gaminama 

šiluma Ţemės ūkio universiteto studentų miesteliui, o elektros energija parduodama elektros 

tinklams pagal viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkantį padidintą elektros 

energijos tarifą.  

Panevėţio miesto vandenvalos įmonė biodujas generuoja nuo 1999 m. Įmonė investavo į 

vidaus degimo variklius, kurių elektros ir šilumos energijos gamybos santykis – 1:2, o dumblo 

pūdimo talpos jau buvo pastatytos. Pagaminta šiluma naudojama technologiniams poreikiams 

tenkinti (dumblo šildymui) ir patalpų apšildymui šildymo sezono metu, deja, vasarą ši šiluma 

išmetama į aplinką, o pagaminta elektros energija sunaudojama savo reikmėms. 

Utenos miesto vandenvalos įmonėje biodujų gamybos technologinis procesas yra panašus 

kaip ir Panevėţio vandenvalos įmonėje, tik pajėgumai maţesni negu Panevėţyje. Klaipėdos 

vandenvalos įmonėje jau vyksta pūdimo talpų ir technologinių įrengimų instaliacijos darbai. Šiaulių 

vandenvalos įmonė yra uţsakiusi reikalingą techninį projektą.  

Pieno pramonės sūrių gamyba išsiskiria savo technologinėmis atliekomis, tinkamomis 

biodujų gamybai. Lietuvoje iš visų pieno pramonės gamyklų šių atliekų utilizavimo technologija 

pritaikyta tik UAB „Rokiškio sūris― gamykloje. Biodujų gamybos įrenginiai pastatyti ir paleisti 

2002 m.. Įmonė, siekdama maţinti gamybos sąnaudas bei diegdama efektyvesnes produkcijos 

gamybos technologijas, sumaţino tinkamų biodujų gamybai ţaliavų kiekius ir vietoj instaliuotų 

dviejų elektros energijos generatorių dirba tik vienas. Pagamintą elektros energiją parduoda 

skirstomiesiems elektros tinklams pagal viešuosius interesus atitinkantį tarifą, o pagamintą šilumą 

naudoja saviems poreikiams tenkinti.  

Duomenis apie susidarančias organinės pramonės atliekas pateikė Aplinkos apsaugos 

agentūra [4]. Atlikta duomenų analizė rodo, jog šalyje negeneruojami dideli organinių pramonės 

atliekų kiekiai. Organinės atliekos daţniausiai susidaro pieno ir alkoholio pramonėje. Pagal 2008 m. 

duomenis, didţiausias organinės pramonės atliekų kiekis, siekiantis 231 kt/met., susidarė Šilutės 

rajono savivaldybėje veikiančioje spirito gamykloje (3.4 pav.).  
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3.4 paveikslas. Organinės pramonės įmonių didţiausi atliekų kiekiai 2008 m., kt/met. 

 

 

Apdirbamosios medienos pramonės atliekų kiekių analizė yra atlikta remiantis Lietuvos 

Respublikos Statistikos departamento duomenimis (toliau Departamentas) [5]. Lietuvoje ūkinę 

veiklą vykdančios medienos apdirbimo pramonės įmonės Departamentui teikia informaciją apie 

pagamintos ir parduotos produkcijos kiekius natūriniais bei piniginiais vienetais. Departamentas, 

vadovaudamasis savo veiklos nuostatomis, pateikė agreguotus duomenis pagal Lietuvos rajonus. 

Atliekant analizę buvo įvertintas apdirbamosios medienos pramonės atliekų kiekis, 

susidarantis įmonėse. Kadangi įmonės neteikia Departamentui duomenų apie sunaudotus ţaliavų 

kiekius, reikalingus pagaminti produkcijai, ir energijos kiekius, gautus iš technologinių atliekų, tai 

medienos atliekų kiekiai yra paskaičiuoti ekspertiniu būdu. Kita vertus, informaciją apie 

potencialius medienos kiekius, tinkamus naudoti kaip ţaliavą apdirbamojoje medienos pramonėje, 

bei pirkėjus pateikė Generalinė miškų urėdija (toliau GMU) [7]. Valstybinių miškų valdytojai 

pateikė informaciją pagal parduodamų medţių rūšis, kiekius ir pirkėjus. Atlikus GMU pateiktų 

duomenų analizę bei priėmus prielaidą, jog privatūs miškai prieš ekonominį nuosmukį turėjo teisę 

iškirsti sąlyginai panašų medienos kiekį, buvo įvertinti galimai susidarantys medienos atliekų 

kiekiai kiekviename rajone. Sulyginus rezultatus iš skirtingų duomenų šaltinių gautas sutapimas tik 

šalies mastu. Šie teoriniai medienos atliekų kiekių nesutapimai galimi dėl medienos prekybos bei 
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medieną apdorojančių įmonių veiklos ypatumų. Atsiţvelgiant į minėtus neaiškumus, galima tik 

teoriškai įvertinti susidarančius apdirbamosios medienos pramonės įmonių atliekų kiekius pagal 

gamybos rajonus. Didţiausi teoriniai apdirbamosios medienos pramonės atliekų kiekiai 

generuojami: Varėnos raj., Šilalės raj., Vilniaus m., Telšių raj., Alytaus raj., Klaipėdos raj., Kazlų 

Rūdos raj., Raseinių raj., Anykščių raj. ir Rokiškio rajonų savivaldybėse. Vienas iš didţiausių 

apdirbamosios pramonės teorinių atliekų kiekių susidarymas Vilniaus miesto savivaldybėje sietinas 

su įmonių registracija sostinėje.  
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3.5 paveikslas. Apdirbamosios medienos pramonės įmonėse susidarantys didţiausi teoriniai atliekų 

kiekiai 2008 m., kt/met. 
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3.3. Komunalinės atliekos, jų tvarkymas, sąvartynai 

Komunalinės atliekos – ţmonių buityje ir socialiniame sektoriuje susidarančios atliekos – 

naudojimui netinkami daiktai, maisto atliekos, pakuočių atliekos ir kt. Šios atliekos tradiciškai yra 

surenkamos ir laidojamos sąvartynuose. Tai Lietuvoje plačiausiai naudojamas atliekų sutvarkymo 

būdas. Tačiau šis būdas kuo toliau, tuo labiau darosi nepriimtinu dėl augančio sąvartynų poveikio 

aplinkai, uţimamos ţemės, skleidţiamų kvapų. Išsivysčiusiose pasaulio šalyse vis plačiau taikomi 

kiti atliekų tvarkymo būdai, visų pirma leidţiantys sumaţinti atliekų tūrį ir jų irimo metu 

susidarančias dujų emisijas į aplinką bei susidarančių skystų medţiagų migraciją į paviršinius 

vandens telkinius ir gruntinius vandenis. Visų pirma atliekų problemos visu aštrumu iškilo tankiai 

apgyvendintose ir aukštesnio gyvenimo lygio šalyse (Vakarų Europos šalyse, Japonijoje), kuriose 

dėl aukšto gyvenimo lygio ir prekių vartojimo susidaro ir didesni atliekų kiekiai.  

Lietuvoje atliekos tvarkomos pagal 2007 m. parengtą Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo 

planą [8], Atliekų tvarkymo taisykles ir atitinkamus savivaldybių tarybų teisės aktus – savivaldybių 

atliekų tvarkymo planus ir antrinių ţaliavų surinkimo konteinerių bei biomasės atliekų aikštelių 

išdėstymo schemas. Uţ komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo organizavimą yra 

atsakingos savivaldybės, tačiau jų tolesnis tvarkymas turi būti derinamas su Regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais (RATC), priklausančiais keletui savivaldybių. Atliekų tvarkymo paslaugos, 

remiantis paskutiniaisiais (2009 m.) duomenimis, vidutiniškai apima apie 87  gyventojų. Ši dalis 

skirtinga įvairiose savivaldybėse ir svyruoja nuo 50  (Kupiškyje) iki 100  (Druskininkų, 

Neringos, Šiaulių miestuose). 

Įsteigus Regioninius atliekų tvarkymo centrus, uţdaromi kitų savivaldybių teritorijose 

esantys komunalinių atliekų sąvartynai, surinktos atliekos veţamos į regioninius sąvartynus. 

Savivaldybių teritorijose paliekamos tik „ţaliųjų― atliekų kompostavimo aikštelės. Dėl to 

komunalinių atliekų tolesnis tvarkymas ir galimas terminis apdorojimas naudingai išgaunant 

energiją perkeliamas RATC atsakomybei. Taigi atliekų energijos panaudojimo projektai galimi tose 

savivaldybėse, kurių teritorijoje yra RATC, arba numatomose atliekų deginimo gamyklų statybos 

vietose – šalia didţiųjų miestų, kur yra didesni šilumos poreikiai CŠT sistemose, taip pat energijai 

imliose technologijose (pavyzdţiui, cemento gamybai). Savivaldybių lygiu realesnis yra tik 

biodegraduojančių atliekų energijos panaudojimas naudojant biodujų gamybos technologijas 

(vandens valymo įrenginiai, anaerobinis pūdymas). 

ES direktyvose suformuluoti ir į Lietuvos teisės aktus perkelti atliekų tvarkymo prioritetai – 

veţamų į sąvartynus biodegraduojančių atliekų kiekio maţinimas, perdirbamų ir antriniam 

naudojimui nukreipiamos komunalinio atliekų dalies didinimas – kartu atveria galimybes atliekose 
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esančios energijos panaudojimui. Šiuo metu antriniam perdirbimui Lietuvoje yra nukreipiama apie 

10  komunalinių atliekų. Tai daugiausia yra gyventojų atrenkamos ir į specialius konteinerius 

atskirai surenkamos popieriaus, plastiko, metalo, stiklo atliekos. 

Lietuvoje didţiausi komunalinių atliekų kiekiai, viršijantys 100 tūkst. t per metus, susidaro 

didmiesčiuose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėţys (3.6 pav.) [9].  
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3.6 paveikslas. Susidariusios komunalines atliekos savivaldybėse 2004-2006 m., t 

 

 

Apjungiant savivaldybių atliekų srautus pagal jų priskyrimą regioniniams atliekų tvarkymo 

centrams, vidutiniai susidarančių atliekų kiekiai pateikti 3.7 pav. 
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3.7 paveikslas. Susidariusios komunalinės atliekos savivaldybėse pagal RATC (2004-2006 m. 

vidurkis), t 

 

 

Savivaldybėse susidariusios nerūšiuotos komunalinės atliekos tvarkomos remiantis 

regioniniais atliekų tvarkymo planais. Paprastai laikoma, kad ekonomiškai nenaudinga statyti 

atliekų terminio utilizavimo įrenginius, jei metinis atliekų kiekis yra maţesnis, negu 100 tūkst. t. 

RATC surenkamų atliekų kiekiai (2004-2006 m. vidurkis) rodo, kad tik 4 RATC gali būti tikslinga 

statyti jų deginimo įrengimus (3.7 lentelė).  
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3.7 lentelė. Savivaldybėse 2004-2006 m. susidariusios komunalinės atliekos pagal RATC, t  

 Savivaldybės 2004 2005 2006 

Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) 

Iš viso: 384862 267786 272428 

Kauno m. sav. 289978,7 180330,1 182716,3 

Kauno r. sav. 29362,4 24583,3 37578,4 

Jonavos r. sav. 20524,9 19523,2 22014,8 

Kaišiadorių r. sav. 5768,4 7160,5 7977,2 

Kėdainių r. sav. 19316,3 19641,7 20982,6 

Raseinių r. sav. 19911 16547,6 1158,5 

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) 

Iš viso: 347826,6 388337 377498,2 

Vilniaus m. sav.  265455,4 276892,1 284278,7 

Vilniaus r. sav. 13485,1 38066,1 27036,9 

Ukmergės r. sav. 7482,8 9743,8 9527,8 

Trakų r. sav. 8255,1 6004,5 8995 

Švenčionių r. sav. 27546,1 28064,4 17949 

Širvintų r. sav. 7939,1 14994,5 13709 

Šalčininkų r. sav. 9013,4 8499,1 9449,8 

Elektrėnų sav. 8649,6 6072,5 6552 

Panevėţio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC) 

Iš viso: 110266,8 118790,8 167700,1 

Panevėţio m. sav. 56423,3 61732,1 109735,6 

Panevėţio r. sav. 413,3 193,1 557,4 

Birţų r. sav. 24508,6 28718,3 27666,4 

Kupiškio r. sav. 13580 14100,5 13384,5 

Pasvalio r. sav. 6896,3 4759,3 5958 

Rokiškio r. sav. 8445,3 9287,5 10398,2 

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) 

Iš viso: 155539 155413,5 256395,4 

Klaipėdos m. sav.   116223,6 104988,3 218884,4 

Klaipėdos r. sav. 8763,6 13756,3 11081,5 

Kretingos r. sav. 8493,4 4257 4246,7 

Neringos sav. 5081,8 5610,2 4416,8 

Palangos sav.   16976,6 26801,7 17766 

Skuodas       

Šilutė       
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 Savivaldybės 2004 2005 2006 

Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC) 

Iš viso: 46749,8 58400,2 47924,7 

Utenos r. sav. 15335,2 15575,6 17942,7 

Anykščių r. sav. 11274,5 8509,6 9414 

Ignalinos r. sav. 2968,7 3681,6 6437,4 

Molėtų r. sav. 2913,8 2377,1 3751,3 

Visagino sav. 6883,4 13200,6 6441,9 

Zarasų r. sav. 7374.2 15055.7 3937.4 

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC) 

Iš viso: 134193,3 179778,4 162443,3 

Šiaulių m. sav. 62426,6 99870,4 76980,9 

Šiaulių r. sav. 9847,6 13168,8 24760,3 

Akmenės r. sav. 5421,9 4974,8 5101,6 

Joniškio r. sav. 14012,5 15893 15704,5 

Kelmės r. sav. 11539,5 12169 12286,2 

Pakruojo r. sav. 7222,6 9275,6 7696,7 

Radviliškio r. sav. 23722,6 24426,8 19913,1 

Telšių regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC) 

Iš viso: 37617,8 45298,7 54306,7 

Telšių r. sav. 11790,4 12187,1 20078,8 

Rietavo sav. 1794,3 1296,6 1390,2 

Maţeikių r. sav. 14840 19927,5 17266,5 

Plungės r. sav. 9193,1 11887,5 15571,2 

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC) 

Iš viso: 63940,6 77144,1 76671,6 

Alytaus m. sav. 27199,6 23391 30937,5 

Alytaus r. sav. 1514,5 6719,9 6907,5 

Prienų r. sav. 2134,2 8577,5 9652,1 

Birštono sav. 108,3 2074,8 2753,4 

Druskininkų sav.   13233,6 16614 16412,2 

Lazdijų r. sav. 15250,8 14494,4 4691,1 

Varėnos r. sav. 4499,6 5272,5 5317,8 

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC) 

Iš viso: 52665,7 37317,6 30411,7 

Tauragės r. sav. 12974,9 16826,4 11097,5 

Jurbarko r. sav. 25245,8 4294 4091,2 

Šilalės r. sav. 14445 16197 15220 

Pagėgių sav. 0 0,2 3 
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 Savivaldybės 2004 2005 2006 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC) 

Iš viso: 60121,8 66245,2 65621,3 

Marijampolės sav. 35824,9 25296,5 29126,8 

Kalvarijos sav. 2640,3 2103,5 3152,7 

Vilkaviškio r. sav. 1515,6 15841,9 13373,6 

Šakių r. sav. 9596,7 11197,9 12462,8 

Kazlų Rūdos sav. 10544,3 11805,4 7505,4 

 

Prie AEI priskiriamos ir sąvartynų dujos. Sąvartynų dujos savo chemine sudėtimi 

agresyvesnės uţ biodujas. Vokietijoje bei Austrijoje 8–tame dešimtmetyje sąvartynų dujos buvo 

intensyviai naudojamos. Tačiau vėliau pastebėta, jog jose esantis fluoras ar chlorfluormetanas 

deginimo metu gali sudaryti kancerogenines medţiagas. 2004 m. vokiečiai parengė naują dujų 

standarto versiją DVGW  G–262, pagal kurią sąvartynų dujų įpurkšti į gamtinių dujų tinklus 

negalima [10].  

 

3 skyriaus literatūra: 

1. Lietuvos Respublikos Ţemės Ūkio Ministerijos ūkinių galvijų skyriaus 2008 metų informacija. 

2. Biodujų panaudojimo energetiniams tikslams techninio–ekonominio–ekologinio pagrindimo 

Lietuvoje studija, UAB „Naujoji šiluma―, 2006 m. 

3. BIO NATURAL GAS PLANT KONNERN, Agri.capital GmbH, www.agri–capital.de. 

4. Lietuvos Statistikos Departamentas, www.stat.gov.lt. 

5. UAB „Kauno vandenys― informacija www.kaunovandenys.lt. 

6. A list of the EU–wide existing best practices for the biogas transportation in the natural gas 

grids, Project – REDUBAR, Work package 06, deliverable 19, Intelligent Energy Europe, 

Contract number IE/06/221/SI2.442663. 

7. Lietuvos regionų plėtra, Lietuvos Respublikos Statistikos Departamento duomenys, 2008, 

Vilnius. 

8. VALSTYBINIS STRATEGINIS ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS, Patvirtintas LRV 2007 

m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 (Valstybės ţinios, 2007-11-27, Nr. 122-5003). 

9. Lietuvos regionų plėtra, Lietuvos Respublikos Statistikos Departamento duomenys, 2008, 

Vilnius. 

10. A list of the EU–wide existing best practices for the biogas transportation in the natural gas 

grids, Project – REDUBAR, Work package 06, deliverable 19, Intelligent Energy Europe, 

Contract number IE/06/221/SI2.442663. 

http://www.agri-capital.de/
http://www.stat.gov.lt/
http://www.kaunovandenys.lt/


Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

  88 

 

4. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IŠ SKIRTINGŲ 

ŢALIAVŲ GALIMYBĖS IR TECHNOLOGIJOS 

4.1. Malkų ruošimo, kirtimo atliekų surinkimo ir transportavimo į miško pakraščius 

technologijos, techniniai ekonominiai technologijų rodikliai, organinio kuro sąnaudos 

šiuose AEI ruošos etapuose 

4.1.1 Medienos kuro ruošimas Lietuvoje stambiu mastu 

 

Medienos kuro energijos gamybai ruošimas turi būti integruotas į viso miškingų vietovių 

vadybos procesą. 

Yra trys miško kirtimų tipai [1]: 

 Galutinis/pagrindinis kirtimas – kirtimas su komerciniu panaudojimu, po kurio vyksta 

miškų apţeldinimas. Per galutinį kirtimą nukirsti medţių kamienai yra supjaustomi į 

rastus. Traktoriai, forvarderiai arba savikroviai vilkikai ištraukia rąstigalius. Ţemės ūkio 

traktoriai su traukimo įrengimu bus maţiau naudojami ateityje dėl jų maţo galingumo, 

didelių eksploatavimo sąnaudų ir rąstų lauţymo darbo metu. Vidutinis vilkimo atstumas 

yra 200–300 m. Rąstų krovimas į sunkveţimius vyksta specialiose pakrovimo vietose, 

esančiose prie pagrindinių miško kelių, naudojamų visus metus. Apvalioji mediena 

išvelkama pasikraunančių mechanizmų arba kartais traktorių pagalba. 

 Ugdymo arba retinimo kirtimas – stačio miško, kurio amţius didesnis nei 20 metų, 

kirtimas su komerciniu panaudojimu, paliekant mišką toliau augti. Kirtimo tikslas – 

sudaryti medţiams optimalias augimo sąlygas. Retinimo kirtimuose yra naudojama 

daugiau metodų nei jaunuolynų ugdymo kirtimuose, nes šio retinimo rezultate galima 

gauti pramoninę medieną, pvz. popiermedţius, kurie gali būti tvarkomi keliais skirtingais 

būdais. 

 Jaunuolynų ugdymo kirtimas – kirtimas vykdomas jaunuolynuose, kurių amţius maţesnis 

nei 20 metų, daţniausiai be komercinio panaudojimo. Tokio kirtimo tikslas – paspartinti 

medţių augimą, padidinti bendrą medynų produktyvumą. Daţniausiai taikomas metodas 

– medţių kirtimas su rankiniais instrumentais (kirviais) arba motoriniais grandininiais 

pjūklais su kirtimo rankena. Sanitarinio kirtimo išlaidos sudaro nuo 95 Lt/ha iki 405 Lt/ha 

priklausomai nuo miško rūšies, dirvoţemio ir kt.   
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Medienos panaudojimo kuro gamybai technologijos atėjo į Lietuvą iš Skandinavijos 

valstybių, daugiausiai Švedijos ir Suomijos. Pirmosios technologinės schemos (grandinės) buvo 

paruoštos ir įgyvendintos glaudţiai bendradarbiaujant Švedijos energetikams ir miškininkams, 

Lietuvos miškų instituto mokslininkams ir urėdijoms (konkrečiai Rokiškio). Apibendrinti 

technologinių schemų duomenys pateikti 4.1 lentelėje.  

Ekonominiai šių tyrimų duomenys pateikti 4.2 lentelėje.  

Derėtų paminėti, kad vėliau pagrindines medienos kirtimo atliekų kuro gamybos funkcijas 

(neskaitant malkinės medienos) perėmė privatūs operatoriai, kurie teigia, kad jų gamybos sąnaudos 

yra maţesnės, tačiau savo gamybos sąnaudų neskelbia.  
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4.1 lentelė. Apibendrinti technologinių medienos kuro gamybos schemų duomenys [1,2] 

Technologinė 

schema 
Naudojama techninė įranga Investicijos Ţmogiškieji ištekliai Gamybos sąnaudos 

Malkų ruošimo ir transportavimo technologijos 

Ruošiant medienos 

kurą iš malkinės 

medienos miške 

Kapoklė "BRUKS 604 CT"  

Traktorius "K–700" 

Manipuliatorius "LOGLIFT 

F 70 L― 

 

Investicijos įrangai įsigyti 

siekia apie 648000 Lt. 

Pastovūs kaštai – išlaidos 

investicijoms atiduoti per 

laikotarpį, lygų 

nusidėvėjimo laikotarpiui ir 

8% metinėms palūkanoms 

sumokėti yra apie 106000 

Lt/met. 

Aukščiau minėtą įrangą 

aptarnauti turėtų 2 darbuotojai: 

– Vadybininkas  

– kapoklės, traktoriaus ir 

manipuliatoriaus operatorius 

 

Metinės išlaidos brigados darbuotojų 

atlyginimams ir socialiniam draudimui būtų 

apie 81000 Lt. Metiniai pastovūs tokios 

brigados kaštai siekia apie 237000 Lt 

(įvertinus dar 50000 Lt/met. pastoviąsias 

išlaidas kitoms reikmėms). Tokia brigada 

paruoštų apie 20000 ktm skiedros per 

metus.  

Įvertinti kintami kaštai įrangos remontui ir 

prieţiūrai, kurui apmokėti (4 Lt/ktm)bei 

miško savininkui apmokėti uţ malkas (25 

Lt/ktm) būtų apie 587000 Lt/met.  

 

Miško kirtimo atliekų surinkimo ir transportavimo technologijos 

Ruošiant medienos 

kurą pagrindiniuose 

kirtimuose 

Kapoklė "BRUKS 604 CT"  

Traktorius "K–700" 

Manipuliatorius "LOGLIFT 

F 70 L― 

2 traktoriai ―MTZ–82‖ 

2 savikroviai vilkikai 

―Weimer WE–8‖ 

 

Investicijos įrangai įsigyti 

siekia apie 864000 Lt. 

Pastovūs kaštai – išlaidos 

investicijoms atiduoti per 

laikotarpį, lygų 

nusidėvėjimo laikotarpiui ir 

8% metinėms palūkanoms 

sumokėti yra apie 161000 

Lt/met.  

 

Aukščiau minėtą įrangą 

aptarnauti turėtų 8,5 

darbuotojai: 

– Vadybininkas  

– 1 pjovėjas 

– 3,5 kroviko etato 

– 2 traktoriaus ir savikrovio 

vilkiko operatoriai 

– kapoklės, traktoriaus ir 

manipuliatoriaus operatorius 

 

Metinės išlaidos brigados darbuotojų 

atlyginimams ir socialiniam draudimui būtų 

apie 176000 Lt 

Metiniai pastovūs tokios brigados kaštai 

siekia apie 386000 Lt (įvertinus dar 50000 

Lt/met. pastoviąsias išlaidas kitoms 

reikmėms). Tokia brigada paruoštų apie 

20.000 ktm skiedros per metus.  

Įvertinti kintami kaštai įrangos remontui ir 

prieţiūrai, kurui apmokėti (9 Lt/ktm)bei 

miško savininkui apmokėti uţ medţio 

atliekų panaudojimą (5 Lt/ktm) būtų apie 

280000 Lt/met.  
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Technologinė 

schema 
Naudojama techninė įranga Investicijos Ţmogiškieji ištekliai Gamybos sąnaudos 

Ruošiant medienos 

kurą ugdymo 

kirtimuose 

Kapoklė "BRUKS 604 CT"  

Traktorius "K–700" 

Manipuliatorius "LOGLIFT 

F 70 L― 

2,5 traktoriai ―MTZ–82‖ 

2,5 savikroviai vilkikai 

―Weimer WE–8‖ 

 

Investicijos įrangai įsigyti 

siekia apie 918000 Lt. 

Pastovūs kaštai – išlaidos 

investicijoms atiduoti per 

laikotarpį, lygų 

nusidėvėjimo laikotarpiui ir 

8% metinėms palūkanoms 

sumokėti yra apie 173000 

Lt/met. 

Aukščiau minėtą įrangą 

aptarnauti turėtų 10 

darbuotojų: 

Vadybininkas  

2 pjovėjai 

3,5 kroviko etato 

2,5 traktoriaus ir savikrovio 

vilkiko operatoriai 

kapoklės, traktoriaus ir 

manipuliatoriaus operatorius 

 

Metinės išlaidos brigados darbuotojų 

atlyginimams ir socialiniam draudimui būtų 

apie 202000 Lt. Metiniai pastovūs tokios 

brigados kaštai siekia apie 425000 Lt 

(įvertinus dar 50000 Lt/met. pastoviąsias 

išlaidas kitoms reikmėms). Tokia brigada 

paruoštų apie 20000 ktm skiedros per 

metus.  

Įvertinti kintami kaštai įrangos remontui ir 

prieţiūrai, kurui apmokėti (10,5 Lt/ktm)bei 

miško savininkui apmokėti uţ medţio 

atliekų panaudojimą (5 Lt/ktm) būtų apie 

311000 Lt/met. 

Ruošiant medienos 

kurą jaunuolynų 

ugdymo kirtimuose 

Kapoklė "BRUKS 604 CT"  

Traktorius "K–700" 

Manipuliatorius "LOGLIFT 

F 70 L― 

3,5 traktoriai ―MTZ–82‖ 

3,5 savikroviai vilkikai 

―Weimer WE–8‖ 

 

Investicijos įrangai įsigyti 

siekia apie 1025000 Lt. 

Pastovūs kaštai – išlaidos 

investicijoms atiduoti per 

laikotarpį, lygų 

nusidėvėjimo laikotarpiui ir 

8% metinėms palūkanoms 

sumokėti yra apie 200000 

Lt/met. 

Aukščiau minėtą įrangą 

aptarnauti turėtų 16,5 

darbuotojų: 

Vadybininkas  

4 pjovėjai 

7 krovikai 

3,5 traktoriaus ir savikrovio 

vilkiko operatoriai 

kapoklės, traktoriaus ir 

manipuliatoriaus operatorius. 

 

Metinės išlaidos brigados darbuotojų 

atlyginimams ir socialiniam draudimui būtų 

apie 291000 Lt. Metiniai pastovūs tokios 

brigados kaštai siekia apie 541000 Lt 

(įvertinus dar 50000 Lt/met. pastoviąsias 

išlaidas kitoms reikmėms). Tokia brigada 

paruoštų apie 20000 ktm skiedros per 

metus.  

Įvertinti kintami kaštai įrangos remontui ir 

prieţiūrai, kurui apmokėti (13 Lt/ktm)bei 

miško savininkui apmokėti uţ medţio 

atliekų panaudojimą (5 Lt/ktm) būtų apie 

357000 Lt/met. 
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4.2 lentelė. Pastoviosios ir kintamosios medienos kuro gamybos išlaidos, 2003 m. [1] 

 Metinės pastoviosios 

išlaidos, kai medienos 

kuro gamyba –20000 

m
3
s/met.s, Lt/met. 

Kintamosios išlaidos 

medienos kuro 

paruošimui, Lt/m
3
s 

Vidutiniai medienos kuro 

ruošimo kaštai prieš 

transportavimą, Lt/m
3
s 

Pagrindinių kirtimų miško 

atliekų skiedros 
385000  14,0 33,3  

Ugdymo kirtimų miško atliekų 

skiedros 
425000  15,5  36,8  

Ugdymo ir pagrindinių 

kirtimų malkinės medienos 

skiedros 

240000  29,3  41,2  

Jaunuolynų ugdymo kirtimų 

miško atliekų skiedros 
540000  17,9  44,9  

 

 

4.1.2 Medienos kuro ruošimas stambiu mastu uţsienio šalyse 

Aukščiau aprašytas technologijas galima laikyti pusiau mechanizuotomis. Medienos skiedrų 

gamybos mechanizuotose gamybos grandinėse patirtį galima rasti suomių ir švedų tyrimuose. 

Suomių VTT mokslininkai nustatė, kad naujose mechanizuotose gamybos grandinėse gamybos 

sąnaudos yra 15% maţesnės ir 5 MWel jėgainėje yra 4,4 EUR/MWh, o 10 MWel – 4,7 EUR/MWh, 

ir 20 MWel – 4,9 EUR/MWh. Vidutinis transportavimo atstumas iki jėgainės skaičiavimuose iki 5 

MWel jėgainės yra 30 km, 40 km iki 10 MWel jėgainės ir 50 km iki 20 MWel jėgainės. Kuro 

drėgnumas skaičiavimuose 20% [5].  

Švedų mokslininkai pateikė skiedrų gamybos sąnaudas visai kuro ruošos grandinei, 

apimančiai į krūvas sumestų atliekų surinkimą, susmulkinimą kapokle, kurią traukia medveţė 

kapojimo aikštelėje. Paprastai ši transporto priemonė nuveţa skiedras į aukštelę, kur jos bus supiltos 

į prikabinamą transportinį konteinerį, arba tiesiog išpiltos aikštelėje. Tačiau labiausiai įprasta 

praktika yra, kai išdţiovinti ištekliai yra nuveţami į aikštelę ir saugomi krūvose vėlesniam 

apdorojimui.  

Atliekų medveţė turi turėti atvirą „atliekų graibštą―, kad nepakeltų akmenų ir mineralinio 

dirvoţemio ir jo krovinio transportavimo erdvė turėtų būti išplėsta ypatingai dideliems pakams, kas 

leistų aukštą apkrovą. Tada krūva apdengiama degiu, sustiprintu ir vandeniui atspariu kartoniniu 

brezentu, kad išvengti pakartotinio sušlapimo kritulių atveju. Kapojimas vykdomas šalia deginimo 

vietos, panaudojant kapokles, įtaisytos ant medveţės ar sunkveţimio. Terminaluose ar pas stambius 

vartotojus taip pat naudojami diskiniai smulkintuvai ir būgniniai smulkintuvai atliekoms 

susmulkinti. Šios mašinos yra ekonomiškos ir maţiau uţsiteršia uţ kapokles. Apytikslės atliekų 

apdorojimo nuo kirtavietės iki deginimo sąnaudos pateiktos 4.3 lentelėje [6]. 
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4.3 lentelė. Apytikslės kirtimo atliekų apdorojimo sąnaudos nuo kamieno iki deginimo, Švedija 

2001 m. [6] 

Operacija SEK/m
3 
kieto SEK/MWh 

Kompensacija miško savininkui
* 

0–40 0–20 

Pritaikyto galutinio kirtimo sąnaudos 5 2,5 

Ištraukimas 50 25 

Saugojimo krūvos apdengimas 8,50 4 

Saugojimas (1–2 SEK/m
3 
kieto, mėnesį) 1,5–6,5 0,5–3,5 

Kapojimas 85 42 

Transportavimas keliais (vidutiniškai 60 km ) 50 25 

Viso 200–245 90–130 

 
*
 Normaliai kompensacija nesuteikiama. 

 

4.1.3 Medienos kuro ruošimas Lietuvoje smulkiems vartotojams 

Malkinės medienos maţmenines kainas gyventojams urėdijose nustato urėdai. Orientacinės 

malkinės medienos maţmeninės kainos pateiktos 4.4 lentelėje. 

4.4 lentelė. Malkinės medienos maţmeninės kainos be PVM, 2008 m. [3] 

Malkinė mediena Miške (2-2,5 m 

ilgio) 

Kelkraštyje (2-2,5 m 

ilgio) 

Miške (3 m 

ilgio) 

Kelkraštyje 

(3 m ilgio) 

Malkos I kaitrumo grupės 70 85 75 90 

Malkos II kaitrumo grupės    55 70 60 75 

Malkos III kaitrumo grupės   45 60 50 65 

 

 

Orientaciniai medienos pakrovimo ir nuveţimo įkainiai  2008 m. [3]: 

1. Malkinės medienos pakrovimas į pirkėjo transportą – 8,00  Lt/m
3
 .  

2. Medienos transportavimas pirkėjui medveţiais :  

– uţ kiekvieną nuvaţiuotą km –  2,5 Lt,  

– uţ pakrautą ir iškrautą medieną – 12,00 Lt/m
3
. 

Pastaba: paslaugų kainos patvirtintos be 19 % dydţio PVM. 

 

 

Nustatant kainas, urėdijos įvertina medienos kuro ruošimo sąnaudas, kurios priklauso nuo 

kirtimo tipo. Orientacinė medienos kuro ruošimo kaštų struktūra yra pateikta ţemiau ir apibendrinta 

4.5 lentelėje [4]: 
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4.5 lentelė. Kirtimo atliekų pardavimo kaina urėdijoje 2005 m. [4] 

Atliekų tipas 
Parduota tūkst.. m

3 
Pardavimo 

kaina Lt/m
3
 

Savikaina 

Lt/m
3
 miške 

Savikaina Lt/m
3
 

prie kelio 2004 2005 

Ţabai jaunuolynų ugdymo 

kirtimuose 

  1 15(+30) 40 

Gabalinės atliekos 

kirtavietėse 

1,3 1,5 4– 0 25 

Šakos ir ţabai kirtavietėse 0 0,1 1 5(+10) 30 

Atliekos pakelėse ir 

pagrioviuose 

1,1 1,5 4– 0 25 

 

 

Ţabai jaunuolynų ugdymo kirtimuose 2005 m. 

Kirtimo savikaina 30 Lt/m
3
 . Apmokama iš urėdijos privalomiesiems darbams skiriamų lėšų, 

šalinant iš miško nepageidaujamas medţių rūšis. 

Surinkimas į krūvas kainuoja apie 15 Lt/m
3
. 

Išveţimas prie kelio kainuoja apie 25 Lt/m
3
, tačiau vykdant jaunuolynų ugdymus nedaromi 

technologiniai koridoriai. 

 

Šakos ir ţabai kirtavietėse 2005 m. 

Didţioji atliekų dalis sunaudojama valksmoms kloti, nes minkštuose gruntuose medveţės 

gali vaţiuoti tik valksmomis. Sukrovimo savikaina apie 10 Lt/m
3
 patenka į medienos savikainą. 

Likusios dalies  atliekų surinkimas  į krūvas šalia valksmų papildomai kainuotų apie 5 Lt/m
3
 

rankiniu būdu kertamose birţėse, o kirtimo mašinomis kertamose birţėse apie 10 Lt/m
3
 . 

4.1.4 Medienos kuro ruošimas baltalksnynuose 

Atskirai dar derėtų išskirti baltalksynų medieną, kuri laikoma viena iš perspektyviausių 

šaltinių katilinių kurui gaminti. Lietuvoje baltalksnynuose susikaupė 20 mln. m
3
 medienos. 

Valstybiniuose miškuose baltalksnynai kertami nuo 31 metų, o privačiuose miškuose kirtimo 

amţius neribojamas [7]. 

Lietuvos miškų instituto darbuotojai įvertino technologines galimybes ir atliko darbo laiko 

bei savikainos skaičiavimus. Skaičiavimams buvo vertinamos šios 4.6 lentelėje pateiktos 

technologijos. 
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4.6 lentelė. Medienos kirtimo technologijos baltalknynuose [8]  

Technologija Veiksmai Naudojama technika Ištraukimo atstumas 
1. Integruota apvalios 

medienos ir ţaliavos 

skiedroms iš medienos 

ruošos atliekų ruoša 

brandţiame 40 metų 

baltalksnyne 

Medienos ruošos atliekos 

sukrautos į valksmus.  

Apvalūs sortimentai ir 

medienos ruošos atliekos 

ištraukti į aikštelę šalia birţės. 

Medienos ruošos atliekos buvo 

suspaustos valksmuose 

išveţant apvalius sortimentus 

ir paliktos birţėje dţiūti vieną 

vasaros (birţelio) mėnesį. 

traktorius Belarus 952 su 

priekaba Patu–8T 
vidutinis ištraukimo atstumas – 

110 m 

2. Plynas kirtimas, išsaugant 

perspektyvų eglių pomiškį 

nebrandţiame 20 metų 

baltalksnyne su eglės 

pomiškiu 

Kirtimo metu buvo ruošta tik 

ţaliava skiedroms: nupjauti 

nenugenėti medţiai buvo 

supjaustyti į apie 6 m ilgio 

dalis. Viršūninės šakotos 

stiebų dalys buvo sukrautos 

atskirai nuo stiebų.  

Stiebų mediena buvo ištraukta 

iš karto po kirtimo, medienos 

ruošos atliekos buvo paliktos 

birţėje dţiūti 1 vasaros 

(rugpjūčio) mėnesį. 

traktorius Belarus 952 su 

priekaba Patu–8T 
Vidutinis ištraukimo atstumas –

1240 m 

3. Plynas kirtimas 

nebrandţiame 15 metų 

baltalksnyne  

Kirtimo metu nupjauti 

nenugenėti medeliai buvo 

kraunami į krūvas, ilgesni nei 

6 metrų stiebai buvo 

supjaustyti į dvi dalis.  

Ištraukimas vykdytas iš karto 

po kirtimo 

traktorius Belarus 952 su 

priekaba Patu–8T 
Vidutinis ištraukimo atstumas –

1540 m 

 

 Atliktų tyrimų rezultatai, svarbūs medienos kuro gamybai pateikti 4.7-4.9 lentelėse. 

 

 

4.7 lentelė. Ţaliavos skiedroms ištraukimo atstumas ir darbo laikas [8]  

Ištraukimo elementai 

Medienos ruošos 

atliekos.               

1 technologijai 

Stiebų mediena. 

2 technologijai 

Medienos ruošos 

atliekos 

2 technologijai 

Nenugenėti 

medeliai. 

3 technologijai 

Vaţiavimas tuščiomis, min.  2,2±0,3* 8,3±0,2 10,8±0,4 15±0,2 

Vaţiavimo tuščiomis atstumas, m  98±14,5 1210±20,7 1333+26,9 1540±13 

Medienos pakrovimas, min. 24,3±1,2 28,0+1,3 30,0±2,1 43±1,1 

Vaţiavimas su krūviu, min.  3,2+0,2 11,4±0,2 14,0±0,5 18±0,2 

Vaţiavimo su krūviu atstumas, m  115+11,8 1240±16,9 1288±22,3 1548±14 

Medienos iškrovimas, min.  7,9±0,4 7,7±0,2 4,8±0,2 6±0,1 

Visas reiso laikas, min. 37,6±1,5 55,4+1,6 59,6*2,1 82±1,3 

*vidurkis ± vidurkio paklaida 
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4.8 lentelė. Darbo laiko sąnaudų suvestinė [8]  

Tyrimų objektas Skiedrų tūris, m
3
 

Ruoša birţėje, 

vai./m
3 

Ištraukimas, 

val./m
3 Iš viso, val./m 

3 

1  Technologija.  

Medienos ruošos atliekos 
55 0,406 0,251 0,657 

2  Technologija.  

Stiebų mediena  
198 

0,515 

0,179 0,694 

2  Technologija.  

Medienos ruošos atliekos 
36 0,462 0,977 

3  Technologija.  

Nenugenėti baltalksniai 
179 0,484 0,322 0,806 

 

 

Ţaliavos skiedroms ruošos savikaina tarpiniame sandėlyje. Tirtuose objektuose ţaliavos 

skiedroms savikaina tarpiniame sandėlyje kito nuo 25 iki 47 Lt/m
3
 (4.9 lentelė). Didţiausia ţaliavos 

skiedroms savikaina buvo iš 2 objekto medienos ruošos atliekų, maţiausia – iš 2 technologijos 

stiebų medienos. Ţaliavos skiedroms ruošos savikaina pagal ţaliavos rūšis ir ruošos operacijas 

pateikta 4.9 lentelėje. 

4.9 lentelė. Ţaliavos skiedroms ruošos tarpiniame sandėlyje savikaina, Lt/m
3
, [8]  

Tyrimų objektas Ţaliava miške Ruoša miške Ištraukimas Iš viso 

1  Technologija.  

Medienos ruošos atliekos 
3 4 20 27 

2  Technologija.  

Stiebų mediena  
3 8 14 25 

2  Technologija.  

Medienos ruošos atliekos 
3 8 36 47 

2  Technologijos vidurkis  3 8 17 28 

3  Technologija.  

Nenugenėti baltalksniai 
3 7 24 34 
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4.2. Medienos granulių, briketų gamybos technologijos, jų techniniai ekonominiai rodikliai 

Medienos ir kitos biomasės granulės gaminamos iš medienos apdorojimo pramonės atliekų, 

o taip pat iš specialiai tam tikslui miške ar stacionariai įrengtoje aikštelėje smulkinamų miško 

kirtimo atliekų.  

Medienos apdorojimo atliekos – pjuvenos, obliavimo skiedros, šlifavimo dulkės ir kitos 

smulkios atliekos yra nevienalytės, uţima didelį tūrį, todėl jas sandėliuoti, transportuoti, ir deginti 

yra nepatogu. Specialiai smulkinamos miško kirtimo atliekos pasiţymi dideliu drėgmės kiekiu (iki 

50  drėgnumo), jos nepritaikytos naudoti maţuose katiluose, reikalinga sudėtinga kuro tiekimo į 

katilą sistema. Jas efektyviai sudeginti naudojamos verdančio sluoksnio kūryklos, išgarintos 

http://www.ekostrategija.lt/
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drėgmės šilumos atgavimui tenka naudoti kondensacinius ekonomaizerius. Tokios technologijos 

pasiteisina didelėse katilinėse. Maţuose katiluose kur kas patogiau yra naudoti homogenišką, 

didesnio tankio, birų, aukšto kaloringumo kurą, kurį be problemų būtų galima deginti didesnėse ar 

maţesnėse automatinėse kieto kuro pakurose.  

Toks kuras gaunamas technologiškai apdorojant biomasę (medienos atliekas, šiaudus, ţoles, 

lukštus) – ją homogenizuojant, išdţiovinant ir supresuojant į granules ar briketus. Iš esmės tai tas 

pats presuotas biomasės kuro produktas, besiskiriantis savo matmenimis. Granulės yra smulkiai 

cilindro (nuo 4 iki 10 mm diametro ir 20-50 mm ilgio) forma supresuota biomasė, briketai yra 

stambiau – nuo 25 iki ~80 mm diametro ir iki 300 mm ilgio, daţniausiai cilindrine forma supresuota 

biomasė. 

Medienos briketų ir granulių vienodumas pagal dydį, drėgmės kiekį, pjuvenų dalelių tankį 

labai įtakoja galimybę pilnai automatizuoti degimo procesą ne tik dideliuose energetiniuose 

objektuose, bet ir maţose krosnyse. Dėl šios prieţasties kelios Europos Sąjungos šalys (Austrija, 

Vokietija, Švedija) yra priėmusios medienos briketų ir granulių techninius kokybės standartus. Nors 

atskirų šalių kokybės standartai ne visiškai sutampa, tačiau pagrindiniai normose nustatyti 

parametrai yra beveik tokie patys: Šiuo metu Lietuvoje dar nėra priimta specialių standartų 

medienos briketams ir granulėms, tačiau vykstant kieto biomasės kuro standartizacijos procesui 

Europos Sąjungoje (CEN/TC 335) tikėtina, kad ateityje atsiras panašūs reikalavimai ir Lietuvoje.  

Lietuvos granulių ir briketų gamintojai, eksportuojantys savo produkciją į kitas šalis 

(Daniją, Švediją, Jungtinę Karalystę, ir kt.) paprastai taiko tų šalių ar Vokietijos standartą DIN 

51731 (ţr. 4.10 lentelę).  

4.10 lentelė. Austrijos ir Švedijos standartų reikalavimai medienos granulėms ir briketams 

Parametras 
Matavimo 

vnt. 

Austrijos HP1 klasės 

granulėms 

Švedijos 1 grupės 

granulėms* 

Švedijos 1 grupės 

briketams* 

Skersmuo ir  

ilgis (pas gamintoją) 
mm 

Skersmuo 4–10 

Ilgis maks. 5 Ø 

Ilgis ne didesnis 

kaip 4 Ø 

Skersmuo ≥ 25  

Ilgis >1/2 Ø, bet ≤ 300 

Piltinis tankis kg/m
3
 ≥ 650 ≥ 600 ≥ 550 

Tankis kg/dm
3
 ≤ 1,12 – – 

Patvarumas (pas 

gamintoją) 

svorio dalis 

% 
– 

≤ 0,8% maţesnių  

kaip 3 mm atplaišų 

≤ 8% maţesnių kaip 

15 mm atplaišų 

Energetinė vertė 
MJ/kg 

kW/kg 
≥ 18,0 

≥16,9 

≥ 4,7 

≥ 16,2 

≥ 4,5 

Peleningumas % ≤ 0,5 ≤ 0,7 ≤ 1.5 

Drėgnumas (pas 

vartotoją) 
% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 12 

Sieros kiekis % ≤ 0,04 ≤ 0,08 ≤ 0,08 

Chloro kiekis % ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,03 

Azoto kiekis % ≤ 0,3 – – 
* Švedijoje briketai ir granulės yra skirstomos į tris grupes. 1 grupės granulės yra geriausios kokybės ir atitinka maţų 

įrengimų reikalavimus.  
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Pradinėje savo būklėje granulių ar briketų gamybai naudojamos medienos apdorojimo 

pramonės – lentpjūvių, stalių cechų atliekos (didţioji dalis – pjuvenos ir droţlės) yra skirtingo 

drėgnumo, nepakankamai vienalytės, saugant susiguli.  

Kai granulių ar briketų gamybai naudojamos miško kirtimo atliekos, yra naudojamos dvi 

pagrindinės technologijos – 1) atliekų surinkimas ir smulkinimas iš karto po kirtimo ir 2) 

smulkinimas po dţiovinimo lauke. Pirmuoju atveju gaunama apie 50  drėgnumo smulkinta 

biomasė, antruoju – apie 30 .  

Granulių gamybos procesas iš esmės apima 3 pagrindinius etapus – ţaliavos dţiovinimą, 

smulkinimą/homogenizavimą ir presavimą (4.1 pav.). Iš tikrųjų, priklausomai nuo turimos ţaliavos, 

technologinis procesas gali būti sudėtingesnis – įvairių biomasės rūšių sumaišymas subalansuojant 

lignino kiekį, priedų, gerinančių granulių savybes įmaišymas, supresuotų granulių atvėsinimas, 

supakavimas, sandėliavimas. 

 

 

 

4.1 paveikslas. Pagrindiniai granuliavimo technologiniai procesai ir energijos sąnaudos 

 

Nesunku pastebėti, kad gaminant granules daugiausia energijos (šilumos) sunaudojama 

dţiovinimui. Taigi, ţaliavos drėgnumas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, įtakojančių granuliavimo 

energijos sąnaudas.  

Pastaruoju metu vykdomos naujų technologijų paieškos. Galima paţymėti keturias 

vystymosi kryptis: 

1. Presavimo technologijų tobulinimas. Pavyzdţiui, naudojant dviejų laipsnių suspaudimą, 

presavimo sąnaudas galima sumaţinti iki 20 . 

2. Biomasės pirminis terminis apdorojimas – sukepinimas. 

3. Įvairių biomasės rūšių (ţemo ir aukšto lignino kiekio) sumaišymas subalansuojant lignino 

kiekį granulėse. 

4. Surišančių priedų – krakmolo, plastiškų atliekų, aliejų, dervų ir lignino naudojimas.  

Būgninė dţiovykla 
800-1500 kWh/t 

Malūnas 
30-50 kWh/t 

Granuliatorius 
30-85 kWh/t 

Kuro deginimas 
Granulės 

Kuras: 

 Gamt. dujos 

 Skiedros 

 Granulės 

 Kitas kuras 

Degimo 

produktai 
Biomasė 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 100 

Viena iš eksperimentinių technologijų – medienos kuro ţaliavos sukepinimas (torrefaction – 

angl.) 200-300°C temperatūroje, smulkinimas ir granuliavimas [1]. Sukepinimo metu biomasė iš 

dalies dujofikuojama – išsiskiria besikondensuojančios ir nesikondensuojančios lakiosios 

medţiagos. Ţaliava netenka apie 30  masės, tačiau išsaugo apie 80  energetinės vertės. Taigi 

sukepintos biomasės granulės yra apie 30  kaloringesnės. Be to, sukepintai biomasei susmulkinti 

reikia apie 50  maţiau elektros energijos. Išsiskyrusios dujos gali būti deginamos ir naudojamos 

dţiovykloje, ar netgi biodegalų gamybai. Šios technologijos privalumai – aukštesnis biokuro 

kaloringumas ir stabilumas, trūkumai – sudėtingesnė ir brangesnė technologija, sukepinimo metu 

išsiskyrusių lakiųjų komponentų panaudojimas reikalauja papildomos technologinės įrangos. 

Medienos ir kitos biomasės granulių gamybos procesui reikalinga šiluma ir elektros energija 

gali būti gaunama kogeneracijos procese. Toks demonstracinis daugiafunkcinės bioenergetikos 

jėgainės projektas įgyvendintas Švedijoje, Skellefteå savivaldybėje [2]. Jėgainė kurui naudoja 

medienos atliekas ir turi instaliuotą 35 MW elektros gamybos ir 63 MW šilumos galią, per valandą 

pagamina 29 t medienos granulių. Suminės investicijos – 526 MSEK
3
, iš kurių 310 MSEK – 

kogeneracijos jėgainei, 216 MSEK – granulių gamybos linijai, įskaitant biomasės paruošimą, garo 

dţiovyklą, garo šilumos panaudojimo sistemą (kondensatorių), ţemo slėgio turbiną, aušinančio 

vandens sistemą, granuliavimą ir produkcijos supakavimą bei pakrovimą. Tokia jėgainė šildymo 

sezono metu tiekia šilumą į miesto CŠT, o vasaros metu šilumos perteklius panaudojamas granulių 

gamybai. Taip padidinamas naudingas įrengtos kogeneracinės jėgainės šilumos panaudojimas. 

Tačiau investicijos tokios jėgainės įrengimui yra gana aukštos, lyginant tik su vien granulių 

gamyba.   

Biomasės granulių gamybos sąnaudos Lietuvoje nėra detaliau nagrinėtos, todėl tenka remtis 

uţsienio mokslininkų analizės duomenimis. Toks tyrimas buvo atliktas Austrijos ir Švedijos 

sąlygoms [3]. Tiesiogiai šių duomenų perkelti Lietuvos sąlygoms negalima, tačiau įrengimų kainos, 

energijos sąnaudos, gali būti panaudoti gamybos kaštams apskaičiuoti Lietuvoje. Baziniam kaštų 

scenarijui Austrijoje pasirinkta 24000 t/met. (3 t/val.) našumo granulių gamybos įmonė, dirbanti 

8000 valandų. Įmonė naudoja 55  drėgnumo smulkintos medienos ţaliavą, kuri išdţiovinama iki 

10   sunaudojant 1 MWh šilumos 1 t išgarinto vandens. Elektros sąnaudos priklauso nuo ţaliavos 

dalelių dydţio, drėgmės, presavimo technologijos ir yra  nuo 85 iki 150 kWh/t granulių. Galima 

laikyti, kad vidutinės energijos sąnaudos yra 1140 kWh/t produkcijos. Baziniam scenarijui priimta 

50,87 EUR/MWh elektros kaina ir 21,80 EUR/MWh šilumos (garo) kaina. Personalo išlaidoms 

apskaičiuoti naudotas 21,80 EUR valandinis įkainis. Kapitalo išlaidoms apskaičiuoti naudota 7  

paskolos palūkanų norma. Ţaliavos – 55  drėgnumo susmulkintų medienos atliekų kaina –       

                                                 
3
 MSEK – milijonai Švedijos kronų (1 SEK2000= 0,47 Lt) 
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4,36 EUR/m
3 

esant 120 kg/m
3
 sausos medţiagos tankiui. Granulių gamybos savikainos 

paskaičiavimas pateiktas 4.11 lentelėje. 

4.11 lentelė. Granulių savikainos struktūra Austrijos sąlygomis 

Išlaidų 

pavadinimas 

 

Investi–

cijos 

Kapitalo 

kaštai 

Apt. 

sąnaudos 

Kintamos 

išlaidos 

Perso–

nalas 
Kitos Suma 

Santykinės 

sąnaudos 

EUR EUR/met EUR/met EUR/met EUR/met EUR/met EUR/met EUR/t (gran.) 

Bendros 

investicijos 580 080 55 050 4 650   2 900 62 600 2,6 

Dţiovinimas 375 000 41 173 9 375 542 033  1 875 594 456 25,1 

Smulkinimas 84 000 11 960 15 120 37 499  420 64 999 2,7 

Granuliavimas 190 000 27 052 19 000 133 574  950 180 576 7,6 

Šaldymas 13 000 1 427 260 4 091  65 5 843 0,2 

Sandėliavimas 291 000 27 468 4 365 10 251  1 455 43 539 1,8 

Pagalbiniai 

įrengimai 500 000 71 189 10 000 30 681  2 500 114 370 4,8 

Personalas     304 710  304 710 12,9 

Ţaliavos    773 420   773 420 32,7 

Suma 2 033 080 235 319 62 770 1 531 550 304 710 10 165 2 144 514 90,7 

Santykinės 

sąnaudos EUR/t 

(gran.) 

 9,9 2,7 64,8 12,9 0,4  90,7 

 

 

Švedijoje didelės granulių gamyklos daţnai įrengiamos prie kogeneracinių jėgainių. Tai 

leidţia biomasės dţiovinimui panaudoti dūmuose esančią šilumą ir sumaţinti dţiovinimo sąnaudas, 

kadangi apie 50  dţiovinimui sunaudojamos šilumos yra regeneruojama. Tačiau investicijos į 

dţiovinimo įrengimus yra didesnės. Be to, elektros energijos kaina Švedijoje yra apie du kartus 

maţesnė, nei Austrijoje. Papildoma yra mastelio ekonomija, kadangi vidutinė Švedijos granulių 

gamykla pagamina apie 80000 t biokuro per metus. Visų šių efektų suma sąlygoja apie 30  

ţemesnę granulių savikainą (4.12 lentelė). 
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4.12 lentelė. Granulių savikainos struktūros palyginimas Austrijoje ir Švedijoje 

Parametrai Vienetai 

Austrija Švedija 

 

tonai 

granulių  

tonai 

granulių 

Elektros sąnaudos GWh/a 3,59 151,78 10,98 137,74 

Metinė gamyba t (Sm) 23 652  79 716,00  

Šiluma dţiovinimui kWh/t(isg.vand) 1 000  861,00  

Malūno galia kW 250  750  

Personalas ţm/pamainai 1,25  2,40  

Administravimas ir rinkodara EUR/met. 66 000 3 110 000 1 

Metine gamybos trukme val 7 884  7 971  

Pajėgumas t/val (dm) 3,00  10  

tankis kg/m3 (sm) 120  150  

granulių tankis  kg/m3 (dm) 610  585  

granulių drėgnumas % 10,0  8,00  

Investicijos EUR 2 033 080 86 5 933 750 74 

Kapitalo kaštai  235 319 10 975 020 12 

Aptarnavimo išlaidos EUR/met. 62 770 3  0 

Personalo išlaidos EUR/met. 304 710 13 457 956 6 

Kintamos(elektra, ţaliavos) EUR/met. 1 531 550 65 3 509 685 44 

 t.t ţaliava EUR/met. 773 420 33 2 493 516 31 

Kitos EUR/met. 10 165 0,4 29 669 0,4 

  2 144 514  4 972 330  

Santykinės sąnaudos EUR/t 90,67  62,38  

 Lt/t 313,06  215,37  

 Lt/MWh 62,61  43,07  
Sm – sausa masė 

 

 

Lietuvoje ekonominės sąlygos skiriasi nuo Austrijos ar Švedijos. Lietuvoje gaminamas 

šiaudų granuliavimo komplektas, skirtas šiaudams granuliuoti (našumas –1,5 t granulių per valandą 

rinkoje kainuoja 577000 Lt (be PVM). Tačiau šiame komplekte nėra dţiovyklos ir šilumos šaltinio 

kainos. 

UAB „Axis Industries― duomenimis modernios 3 t/val. našumo granuliavimo linijos ir jos 

įrengimo kaina siekia 4,5 mln. Lt. Šios investicijos yra tik apie 10  maţesnės, negu Austrijoje. 

Kadangi naudojamos importuotos technologijos, ţemesni kaštai gali būti susiję su ţemesnėmis 

ţemės, statybinių medţiagų, statybos ir kitų Lietuvoje atliekamų darbų kainomis. Ekonominė 

granuliavimo sąnaudų analizė rodo, kad santykinės investicijos ir savikaina greitai pradeda augti, 

kai diegiami smulkesni įrengimai.  

Lietuvoje granuliavimo kaštai gali būti apskaičiuojami įvertinant medienos smulkinimo ir 

transportavimo sąnaudas, investicijas, elektros energijos sąnaudas ir eksploatacijos išlaidas. 

Laikant, kad šilumos, reikalingos dţiovinimui, gamybai naudojama ta pati smulkinta mediena, 

drėgnos (50  drėgnumo) biomasės granuliavimui galima sudaryti medţiagų ir energijos balansą: 
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Vienai tonai produkcijos (iki10  drėgnumo) medienos granulių reikia: 

 1,82 t smulkintų (50  drėgnumo) miško atliekų granulėms ir 0,445 t dţiovyklos kurui – 

iš viso – 2,27 t; 

 140 kWh elektros energijos. 

 

Jei naudojama lauke dţiovinta ţaliava (30  drėgnumo), pradinės ţaliavos ir kuro poreikiai 

smarkiai sumaţėja. Vienos tonos granulių gamybai reikės tik 1,25 t smulkintos miško biomasės ir 

dar 84 kg dţiovyklos kurui – iš viso 1,334 t. Elektros energijos poreikiai liks tokie patys –            

140 kWh/t produkcijos. 

Tuo atveju, jei šiluma perkama iš kitur, jos poreikiai yra 1000 kWh 1 tonai išgarintos 

drėgmės. 

Metinių darbo sąnaudų apskaičiavimui galima priimti 12000 valandų darbo jėgos kaštus   

(1,5 ţm. ir 8000 val. darbo trukmei). 

Kitos, aptarnavimo sąnaudos paprastai sudaro iki 3  nuo suminių investicijų.  Kapitalo 

sąnaudos apskaičiuotos investicijas padalinant iš techninio tarnavimo laiko (priimta 15 metų) ir 

pagamintos produkcijos. Prielaidos, naudotos granulių gamybos savikainai paskaičiuoti, 

apibendrintos 4.13 lentelėje. 

4.13 lentelė. Prielaidos, naudotos apskaičiuoti granulių gamybos savikainą Lietuvoje 

 Matavimo vnt. Reikšmė 

Investicijos Lt 4500000 

Darbo trukmė metuose val. 8000 

Našumas t/h (granulių) 3 

Metinė produkcija t 24000 

Elektros kaina Lt/MWh 0,35 

Ţaliavos kaina Lt/tne 500 

Valandinis darbo įkainis Lt/h 17 

Kapitalo kaštai Lt/t 12,5 

 

 

Esant 4.13 lentelėje nurodytoms prielaidoms, apskaičiuota granulių gamybos savikaina, 

esant skirtingam ţaliavos drėgnumui ir masės vieneto kainai (ţr. 4.14 lentelę). Laikoma, kad 

medienos atliekų kaina yra lygi 500 Lt/tne.  
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4.14. lentelė. Granulių gamybos savikaina, naudojant skirtingos drėgmės ţaliavą. 

Išlaidų pavadinimas Vnt. 
50% drėgnumo 30% drėgnumo 

Kiekis Kaina Kiekis Kaina 

Ţaliava ir kuras (smulkinta mediena)  t 2,273 227,3 1,334 220,11 

Elektros sąnaudos kWh 140 49 140 49 

Darbo sąnaudos ţm.val. 0,5 8,5 0,5 8,5 

Aptarnavimas Lt  0,375  0,375 

Kapitalo kaštai Lt/t  12,5  12,5 

Savikaina Lt/t  297,68  290,49 

 

 

4.2 skyriaus literatūra: 

1. Sudhagar Mani. Grinding & Pelleting Economics. Agriculture Engneering Technology 

Conference 2009, Louisville, KY Feb 09–11, 2009. 

2. A multi–purpose Bioenergy Plant Producing Electricity, Heat and Biopellets. //CADDET 

IEA/OECD Technical Brochure No. 136, 2000 http://www.caddet–re.org. 

3. Gerold Thek, Ingwald Obernberger. Wood pellet production costs under Austran and in 

comparison to Swedish framework conditions. // Biomass & Energy 27 (2004) p. 671–693. 

 

 

4.3. Biodujų gamybos technologijos, jų techniniai ekonominiai rodikliai, organinio kuro ir 

energijos sąnaudos 

4.3.1 ES šalių biodujų gamybos ir naudojimo patirtis, investicijos 

Anaerobinis energetinių augalų ir organinių atliekų perdirbimas į biodujas kelia vis didesnį 

susidomėjimą Europoje dėl galimybės maţinti šiltnamio dujų išmetimus, sumaţinti priklausomybę 

nuo importuojamo kuro ir skatinti darnų energijos tiekimą. Biodujos yra pilnai atsinaujinantis ir 

labai universalus kuras, kuris gali būti labai įvairiai pritaikomas, pvz. elektros ir šilumos gamybai, 

biodujos gali būti išvalomos ir įpurškiamos į gamtinių dujų tinklus ar naudojamos transporte. Tarp 

kitų šio kuro privalumų galima paminėti galimybę transformuoti atliekines medţiagas į vertingą 

energiją ir taip spręsti pramonės, ţemės ir namų ūkių atliekų kaupimo ir perdirbimo problemas. 

Perdirbtas substratas yra vertinga dirvoţemio trąša. Biodujų gamyba dar yra patraukli tuo, kad jos 

gali būti išgaunamos iš labai įvairios ţaliavos: gyvulių mėšlo ir srutų, pasėlių atliekų, organinių 

atliekų iš pieninių, maisto pramonės, ţemės ūkio ir namų ūkių, nutekamųjų vandenų dumblo, 

energetinių augalų. Biodujos taip pat gali būti surenkamos ir iš sąvartynų. Vienas iš pagrindinių 

biodujų gamybos privalumų yra galimybė naudoti ―šlapią biomasę‖, t.y. ţaliavą kurios drėgmės 

kiekis yra didesnis negu 60-70%. 

http://www.caddet-re.org/
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Pastaraisiais metais technologinė plėtra ir vyriausybių parama šiam sektoriui davė ţenklų 

postūmį biodujų rinkoms pasaulyje, daugelis šalių sukūrė modernias biodujų gamybos technologijas 

ir konkurencingas biodujų rinkas. Europoje biodujų gamyba 2007 m. pasiekė 6 Mtne, biodujų 

sektoriuje yra tūkstančiai biodujų gamybos jėgainių. Vokietija tapo daugiausiai biodujų 

pagaminančia šalimi pasaulyje, o Austrija, Danija ir Švedija yra taip pat tarp lyderių šioje srityje 

(4.2 pav.). 

 

 

4.2 paveikslas. Biodujų gamyba ES 2007 m. [1] 

 

 

Pasirenkant ţaliavą biodujoms gaminti svarbiausias parametras yra biodujų išeiga iš tonos 

ţaliavos, energetiniams augalams jų biodujų išeiga iš hektaro. Daugumas tradicinių pašarinių 

augalų suteikia didelius kiekius lengvai degraduojančios biomasės, kuri yra būtina aukštai biodujų 

išeigai. Taip pat derliaus nuėmimo laikas ir daţnumas ţenkliai įtakoja substrato kokybę ir biodujų 

išeigą. Daţniausiai naudojamos ţaliavos biodujoms gaminti charakteristikos pateiktos 4.15 lentelėje 

[2]. 
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4.15 lentelė. Biodujų ţaliavos charakteristikos 

Šaltinis 
Biodujų 

išeiga m
3
/t 

Metanas, 

% 

Energija, 

kWh/m
3
 

Energija, 

kWh/t 

Skystas galvijų mėšlas 25 60 5,98 150 

Skystas kiaulių mėšlas 28 65 6,48 181 

Gyvulių mėšlas 45 60 5,98 269 

Kiaulių mėšlas 60 60 5,98 359 

Paukščių mėšlas 80 60 5,98 479 

Runkeliai (cukriniai) 88 53 5,28 465 

Organinės atliekos 100 61 6,08 608 

Pašariniai runkeliai 111 51 5,08 564 

Ţolės silosas 172 54 5,38 926 

Kukurūzų silosas 202 52 5,18 1047 

 

 

 

Vokietija: 2009 metais Vokietijoje veikė 4600 biodujų jėgainių, kurių bendra instaliuota 

elektrinė galia sudarė 1740 MW (4.16 lentelė). Taip pat pradedami vystyti projektai, skirti biodujų 

išgryninimui iki biometano (23 projektai) ir biodujų kaip transporto kuro projektai (2 projektai).  

4.16 lentelė. Biodujų jėgainės Vokietijoje 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Jėgainių skaičius, vnt. 2600 3500 3710 3900 4600 

Instaliuota galia (MWel) 650 1100 1270 1370 1740 

Elektros gamyba (TWh/met.) 2,8 >5 7,4 10,3  

Indėlis į bendrą elektros gamyba, % 0,5 >1 1,4 1,6  

 

 

Vokietijoje biodujų gamybos ir panaudojimo sektoriuje veikia apie 1000 įmonių. 

Pagrindinės prieţastys, nulėmusios šios rinkos vystymąsi Vokietijoje, yra šios: aukšti techninės 

plėtros standartai (standartizuoti fermentatorių ir jėgainių tipai, sistemų valdymo ir eksploatavimo 

automatizacija ir t.t.), įgyvendintas ekonominis ir gamtosauginis skatinimas, fiksuotas elektros 

energijos tarifas garantuotas 20 metų (4.3 pav.), įvairios priemokos (energetiniams augalams ir 

pan.), reglamentuotas prisijungimas prie tinklų uţ pagrįstą kainą.  
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4.3 paveikslas. Iš biodujų pagamintos elektros energijos tarifas Vokietijoje 2009 m. [3] 

 

Pagrindinė ţaliava, iš kurios gaminamos biodujos Vokietijoje, yra energetiniai augalai 

(46%), gyvūninės atliekos (23,9%), ţemės ūkio subproduktai (15,4%). Pastaraisiais metais stebimos 

energetinių augalų panaudojimo biodujų gamybai augimo tendencijos. Vokietijoje jie sudaro 

didţiąją dalį (59%) biodujų gamybos ateityje potencialo. Dar keletas tendencijų, išryškėjusių 

Vokietijoje pastaraisiais metais: didėja maţų jėgainių naudojančių mėšlą, augalus ir organines 

atliekas kartu; didėja skaičius didelės galios jėgainių, kuriose biodujos valomos ir atiduodamos į 

dujų tinklus (biometano gamyba); tačiau jei nebus naudingai panaudojama jėgainėse pagaminama 

šiluma, ateityje daugelis biodujų jėgainių neuţdirbs pelno. 

Numatoma, kad ateityje Vokietijoje ir toliau ţenkliai augs biodujų gamybos pajėgumai, 

biodujų jėgainių skaičius 2020 m. sieks 10-12 tūkstančių. Energetiniai augalai ir toliau išliks 

pagrindine ţaliava biodujų jėgainėms. Per ateinančius 4 metus pagrinde bus statomos maţos    

(<200 kW) galios biodujų jėgainės, naudojančios iki 30% mėšlo, ir didelės galios (>1 MW) biodujų 

jėgainės, gaminančios biometaną ir atiduodančios jį į gamtinių dujų tinklus [3]. 

Įstatyminės bazės patobulinimai lėmė biometano (biodujos išvalomos ir padidinamas 

metano kiekis) gamybos bumą Vokietijoje. Pirmoji tokio tipo jėgainė Vokietijoje buvo pastatyta 

2006 metais, bet jau šiandien Vokietija pirmauja pagal tokių jėgainių instaliuotą galią pasaulyje. 

Šiuo metu veikia 23 biometano gamybos jėgainės, dar 25 yra statomos. Vokietijos vyriausybė iškėlė 

tikslą, kad iki 2020 m. gamtinių dujų tinkluose biodujos (biometanas) sudarytų 10% (6000 mln. m³ 

biometano per metus). Šiuo metu tai sudaro tik 3% nuo šio tikslo. Reikės apie 1000 biometano 

jėgainių šiam tikslui pasiekti. Tam numatomos investicijos sieks 10 mlrd. EUR. Biometanas 

pagrinde naudojamas energijos gamybai kogeneracinėse jėgainėse ir tik nedidelė jo dalis naudojama 

transporto sektoriuje [4]. 
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Austrija. Biodujų jėgainės Austrijoje pateiktos 4.17 lentelėje. 

4.17 lentelė. Biodujų jėgainės Austrijoje [5] 

 
Jėgainių 

skaičius 

Biodujos, 

mln.m
3
/met. 

Lyginamasis svoris 

biodujų gamyboje, %  

Savartynai 62 45–100 21,3 

Nutekamųjų vandenų dumblas 134 75–100 25,8 

Ţemės ūkis 350 121–182 44,6 

Pramonė 25 9–14 3,4 

Savivaldybės 15 15–18 4,9 

 

 

Pagal monitoringo studija, atliktą 2007–2008 m., buvo analizuojamos 78 biodujų jėgainės 

Austrijoje [5,6]. Remiantis šia studija, išskirti pagrindiniai pastebėjimai ir problemos, su kuriomis 

susiduria biodujų jėgainių savininkai Austrijoje: 

 50% stebėtų biodujų jėgainių nukentėjo nuo ekonominės krizės. 

 Dauguma jėgainių priklausomos nuo substrato, perkamo iš išorės (iš pasėlių). 

 Kas trečias biodujų jėgainės savininkas svarstė apie jėgainės veiklos nutraukimą      

2008 m. 

 60% jėgainių savininkų daugiau nebeinvestuotų į biodujų jėgaines. 

 Dauguma jėgainių neturi arba turi labai miglotą koncepciją apie biodujų jėgainėje 

gaminamos šilumos panaudojimą. 

 Tik maţuma jėgainių svarsto apie galimybę biodujas valyti ir tiekti į gamtinių dujų 

tinklus ar transporto reikmėms. 

 

Technologijos: Biodujų gamybai taikomos technologijos bendru atveju gali būti 

suskirstytos į šlapios ir sausos fermentacijos sistemas. Šlapios fermentacijos procesas yra 

vykdomas, kai kietos masės koncentracija rezervuare yra maţesnė negu 10%, kas leidţia naudoti 

rezervuarus, kuriame ţaliava yra gerai išmaišoma. Po biodujų gamybos likusi masė yra skysto 

pavidalo ir gali būti išpurškiama laukuose kaip trąša. Tokiu atveju, norint naudoti kietos sudėties 

ţaliavą (pvz., energetinius augalus), ji turi būti sumaišoma su skysta ţaliava (skystas mėšlas, 

kanalizacijos vanduo). Sausosios fermentacijos proceso metu naudojama ţaliava, kurios kietosios 

medţiagos koncentracija sudaro 15-35%. Šiuo metu šlapioji fermentacija yra dominuojantis biodujų 

gamybos ţemės ūkio sektoriuje būdas. 

Biodujos gaminamos naudojant įvairių tipų ir koncepcijų technologijas. Daţniausiai 

sutinkamas yra šlapios fermentacijos vertikalus rezervuaras (reaktorius), kuriame ţaliava yra 
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pastoviai maišoma. Tokio tipo biodujų jėgainės sudaro maţdaug 90% modernių biodujų jėgainių 

Vokietijoje. Daţnai rezervuaro stogui naudojama vienguba arba dviguba dujų nepraleidţianti 

membrana. Efektyviose jėgainėse turi būti įgyvendinta pastovaus ţaliavos maišymo įranga 

(mechaninė, hidraulinė, pneumatinė). Tuo būdu uţtikrinama, kad ţaliavą skaidantys 

mikroorganizmai pasieks naujai patiektą ţaliavą ir kad bus išlaikyta pastovi temperatūra visame 

rezervuare. Iki 90% biodujų jėgainių naudoja mechaninę maišymo įrangą. Tipinis tokių rezervuarų 

dydis paprastai yra tarp 1000 ir 4000 m
3
. Daugumoje šlapios fermentacijos rezervuarų palaikoma 

38-42ºC temperatūra ir tik nedaugelyje jų palaikoma 50-55ºC temperatūra. 

Energetinių augalų perdirbimui į biodujas rekomenduojamos dviejų etapų fermentavimo 

sistemos, susidedančios iš dviejų rezervuarų. Tokios sistemos uţtikrina didesnę dujų išeigą ir 

maţesnius metano nuostolius. Tokios sistemos trūkumas yra sudėtinga proceso ir eksploatacijos 

parametrų kontrolė.  

Bendru atveju ţemės ūkio sektoriuje naudojamų biodujų jėgainių proceso kontrolė yra 

sudėtinga, kadangi tik keletą parametrų galima matuoti ir kontroliuoti tiesiogiai proceso eigoje. 

Biodujų išsiskyrimo proceso sudėtingumas lemia tai, kad sunku rasti paprastą ir tinkamą kontrolės 

parametrą, kuris atspindėtų viso proceso būseną. Metano gamyba paprastai yra vienintelis 

nepertraukiamai matuojamas parametras biodujų jėgainėse, tačiau šis parametras negali atspindėti 

fermentacijos proceso nesklandumų (jei naudojama ne vienos sudėties ţaliava) [7]. 

Investicijų kaštai: Visi aukščiau paminėti biodujų jėgainėse naudojamų technologijų 

aspektai lemia, jog nagrinėjant investicijas į atskirai paimtas biodujas naudojančias elektrines jos 

išsidėstę labai plačiame diapazone (4.4-4.6 pav. ir 4.18 lentelė). Investicijų dydis yra vienas iš 

esminių veiksnių, ribojančių biodujų jėgainių plėtrą. Šiai problemai spręsti ES šalys taiko specialius 

tarifus elektrai, pagamintai iš biodujų, supirkti ir (arba) subsidijas biodujų jėgainių įrengimui. 

Biodujų jėgainės dydis turi būti parinktas atsiţvelgiant į konkrečią situaciją, ypač svarbu, kad 

ţaliava būtų netoli jėgainės, kas padidina jos ekonominius rodiklius. Biodujų jėgainės įprastai būna 

nuo 100 iki 500 kWel galios (biodujų gamyba 28-140 m
3
/h). Tipinė biodujų jėgainė (500 kWel su 

kogeneraciniu įrenginiu) kainuoja apie 2 mln. EUR.  

Remiantis Austrijoje bei Vokietijoje atliktomis studijomis [6,8] apie esamas biodujų 

jėgaines, galima įvertinti lyginamąsias investicijas (EUR/kWel) į šias jėgaines (4.4-4.6 pav. ir 4.18 

lentelė). Apibendrinus duomenis, matyti, kad lyginamosios investicijos turi aiškią tendenciją 

ţenkliai maţėti, didėjant biodujų jėgainės instaliuotos galios dydţiui. Biodujų elektrinės, kurių 

elektrinė galia iki 100 kW, investicijos sudaro 3500-7000 EUR/kW, kurių galia apie 500 kW, 

investicijos sudaro 3000-4500 EUR/kW, kurių galia 1000 kW ir daugiau, investicijos bus 2500- 

3500 EUR/kW. 
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4.4 paveikslas. Lyginamosios investicijos (EUR/kW) į biodujų jėgaines (Austrija) [6] 

 

 

 

4.5 paveikslas. Lyginamosios investicijos į biodujų jėgaines Vokietijoje [9] 
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Biodujų gamybos modeliavimas. Biodujų gamyba ir jų panaudojimas modeliuojami 

kiekvienoje nagrinėjamoje savivaldybėje. Supaprastinta biodujų ūkio modeliavimo schema vienai 

savivaldybei pateikiama 4.6 pav. Modeliuojama galima biodujų gamyba iš įvairių ţaliavų: mėšlo, 

nuotekų dumblo, organinių atliekų, biomasės (technologija S001_Biodujos1_gam). Sąvartyno dujų 

surinkimas modeliuojamas atskira technologija (S001_Savartdujos_gam) dėl skirtingų investicijų ir 

eksploatacijos kaštų lyginant su kitomis biodujų jėgainėmis. Pagamintos biodujos gali būti 

deginamos TE (CHPbiogas_gen) arba išvalomos (S001_BiodKalor_gam) ir patiekiamos į gamtinių 

dujų tinklus per papildomą vamzdyną (S001_Bioduj_gamt_tran). 

Biodujų jėgainių modeliavimui naudojami duomenys iš aukščiau tekste pateiktų šaltinių, 

taip pat ir detalūs investicijų ir kaštų duomenys apie biodujų jėgaines iš tinklapyje www.ktbl.de 

pateikiamos duomenų bazės [18]. Pagrindiniai duomenys naudoti modeliavimui apibendrinti ir 

pateikti 4.18 lentelėje. 

 

 

4.6 paveikslas. Biodujų jėgainių modeliavimo supaprastinta schema 

http://www.ktbl.de/
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4.18 lentelė. Biodujų jėgainių investicijų ir kaštų duomenys [18] 

Biodujų gamyba, 

tūkst. m3 243 288 182 374 459 564 667 769 870 1069 1167 1265 1460 1652 2032 2407 3145 

Brutto energija, 

MWh 1263 1492 1719 1943 2383 2927 3463 3991 4515 5548 6059 6567 7576 8573 10545 12490 16322 

TE galia, kW 50 60 70 80 100 125 150 175 200 250 275 300 350 400 500 600 800 

Maks. elektros 

gamyba, MWh 400 480 560 640 800 1000 1200 1400 1600 2000 2200 2400 2800 3200 4000 4800 6400 

Maks. šilumos 
gamyba, MWh 581 686 791 894 1096 1347 1593 1836 2235 2940 3211 3389 4015 4544 5589 6620 8651 

Tik biodujų 

gamyba. Inves-
ticijos, mln. EUR 0,21 0,30 0,25 0,35 0,32 0,45 0,40 0,45 0,49 0,62 0,52 0,64 0,80 0,83 0,91 1,07 1,23 

TE investicijos, 

mln. EUR 0,09 0,09 0,11 0,08 0,12 0,17 0,16 0,19 0,21 0,24 0,32 0,28 0,32 0,41 0,39 0,43 0,52 

Kintami kaštai, 
tūkst. EUR 21,6 28,7 29,3 27,5 31,3 50,7 45,6 42,8 40,1 29,3 48,0 50,8 56,8 57,8 67,8 69,4 79,1 

Eksploatacija ir 

remontas, tūkst. 

EUR 5,4 8,4 7,6 8,5 9,4 12,9 13,3 12,3 13,1 14,4 16,1 18,8 21,5 27,1 27,3 29,7 34,7 

Eksploatacinės 

medţiagos, tūkst. 

EUR 15,0 19,2 20,5 17,8 20,7 36,6 31,1 29,3 25,7 13,7 30,7 30,8 34,1 29,6 39,3 38,6 43,2 

Laboratoriniai 
tyrimai, tūkst. EUR 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Pastovūs kaštai, 

tūkst. EUR 3,9 4,4 4,4 4,8 5,0 6,0 6,0 6,5 7,1 8,3 8,3 9,0 10,5 11,4 12,5 14,7 17,5 

Darbo sąnaudos, 
tūkst. EUR 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,3 4,5 4,7 5,2 5,6 6,4 7,2 8,8 

 

 

Kaip matyti iš schemos (4.6 pav.), biodujų gamyba ir panaudojimas (energijos gamybai ar 

kita) modeliuojamas atskiromis technologijomis, todėl investicijų ir kaštų rodikliai buvo išskirti, t.y. 

suskaičiuotos investicijos ir kaštai tik biodujų gamybai bei investicijos ir kaštai biodujų 

panaudojimui. Remiantis esamais duomenimis apie biodujų gamybos ţaliavos kiekius kiekvienoje 

savivaldybėje buvo įvertinta, kokios vidutinės galios (kiek kubinių metrų biodujų galėtų gaminti per 

metus) biodujų jėgainės galėtų būti pastatytos. Ţinant galimas biodujų gamybos apimtis, pagal 4.7 

pav. pateiktus duomenis buvo parinktos lyginamosios investicijos į biodujų jėgaines (be TE) 

kiekvienai savivaldybei. 
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4.7 paveikslas. Lyginamosios investicijos į biodujų gamybos jėgaines (be TE) 

 

Sąvartynų dujų išgavimas taip pat modeliuojamas kiekvienoje savivaldybėje kaip atskira 

technologija. Įvertinant galimas investicijas į sąvartynų dujų išgavimą, buvo panaudota [15] 

pateikiama informacija apie įgyvendintus ar įgyvendinamus sąvartynų nudujinimo ir energijos 

gamybos projektus Lietuvoje. Remiantis šia informacija, suskaičiuotos lyginamosios investicijos uţ 

1 kW biodujų gamybos galios (4.19 lentelė). Savivaldybėms, kuriose ateityje tokie projektai taip pat 

galėtų būti įgyvendinami, priimta vidutinė lyginamųjų investicijų reikšmė. 

4.19 lentelė. Duomenys apie sąvartynų dujų išgavimo projektus Lietuvoje 

Vieta Būklė 
Investicijos, 

mln. Lt 

Biodujų išeiga, 

m
3
/h 

Biodujų 

gamyba mln. 

m
3
/met. 

Lyginamosios 

investicijos, Lt/kW 

(biodujų) 

Kaunas  Įgyvendintas 7 600 4,92 1903,4 

Panevėţys Vykdomas 2,79 350 2,87 1302,6 

Utena Įgyvendintas 0,414 100 0,82 675,4 

Marijampolė Įgyvendintas 3,00 100 0,82 4896,8 

Šiauliai Vykdomas 3,48 300 2,46 1894,9 

Vilnius Įgyvendintas 9,17 1000 8,2 1497,2 

Klaipėda Vykdomas 6,106 600 4,92 1660,4 
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Eksploataciniai kaštai labai priklauso nuo biodujų jėgainės tipo. Jėgainės, kurių pagrindinė 

ţaliava yra mėšlas, turi maţesnes eksploatacijos išlaidas, kadangi jose sunaudojama maţiau 

energijos. Didėjant energetinių augalų proporcijai ţaliavos sudėtyje (tuo pačiu didėjant ir kietos 

masės kiekiui ţaliavoje), auga ir eksploatacijos kaštai. Ţenklią dalį eksploatacijos kaštų sudaro 

personalo kaštai. Darbo sąnaudos, reikalingos jėgainei eksploatuoti, iš esmės priklauso nuo jėgainės 

galios (4.8 pav.) [10]. 

 

4.8 paveikslas. Darbo laikas, reikalingas biodujų jėgainės eksploatacijai, priklausomai nuo galios 

 

Tradicinėse biodujų jėgainėse su kogeneraciniu įrenginiu apie 5-20% pagamintos elektros 

sunaudojama saviems poreikiams. Elektra reikalinga maišytuvams, siurbliams ir kitiems elektros 

prietaisams. Norint pasiekti reikalingą temperatūrą (priklausomai nuo proceso 15-25°C, 25-45°C 

arba 45-60°C temperatūros) fermentatoriuje (rezervuare) yra būtinas jo šildymas. Daţniausiai tam 

panaudojama kogeneracinio įrenginio ar katilo pagaminta šiluma. Saviems poreikiams yra 

sunaudojama iki trečdalio pagamintos šilumos jėgainėje. 

Modeliuojant biodujų jėgaines, reikia suskaičiuoti ir modelyje įvesti lyginamuosius 

pastovius ir kintamus eksploatacijos kaštus. Šie kaštai buvo suskaičiuoti naudojant tą pačią 

duomenų bazę kaip ir investicijų atveju [18]. Taip pat naudotas tas pats principas – pirmiausiai 

išskirti tik su biodujų gamyba susiję pastovūs bei kintami kaštai, tada suskaičiuoti lyginamieji 

pastovūs kaštai vienam kW biodujų gamybos pajėgumo, bei lyginamieji kintami kaštai vienam 

kWmet (8760 kWh) pagamintų biodujų. Kaip matyti iš 4.9 ir 4.10 pav., lyginamieji eksploataciniai 

kaštai taip pat priklauso nuo jėgainės galios. Kintamieji kaštai taip pat priklauso ir nuo naudojamos 
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ţaliavos biodujų gamybai. Todėl kaip ir investicijų atveju buvo įvertinta, kokios vidutinės galios 

(kiek kubinių metrų biodujų galėtų gaminti per metus) biodujų jėgainės galėtų būti pastatytos 

kiekvienoje savivaldybėje. Ţinant galimas biodujų gamybos apimtis pagal 4.9 ir 4.10 pav. pateiktus 

duomenis buvo parinktos biodujų jėgainių lyginamieji eksploatacijos kaštai kiekvienai 

savivaldybei. 
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4.9 paveikslas. Lyginamieji pastovūs kaštai (Lt/kW), priklausomai nuo biodujų jėgainės galios 
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4.10 paveikslas. Lyginamieji kintami kaštai (Lt/kWmet), priklausomai nuo biodujų jėgainės galios 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 116 

Informacijos apie sąvartynų dujų išgavimo jėgainių eksploatacijos kaštus neturime, todėl jas 

modeliuojant pastovieji ir kintamieji eksploataciniai kaštai buvo priimti 50% maţesni negu kitų 

biodujų jėgainių.  

Biodujų panaudojimas: Pagrindinis biodujų jėgainės produktas daţniausiai naudojamas 

elektros ir šiluminei energijai gaminti. Biodujas galima deginti įprastuose dujiniuose katiluose, 

skirtuose gamtinėms dujoms. Ekonomiškiau ir patikimiau biodujas deginti vidaus degimo 

varikliuose, kurie suka elektros generatorius. Juose naudojami asinchroniniai bei sinchroniniai 

elektros generatoriai ir dujiniai arba dyzeliniai varikliai, naudojantys biodujų ir dyzelino (iki 10%) 

mišinį. Elektrinis naudingumas gali siekti iki 43% (4.11 pav.).  

 

4.11 paveikslas. Biodujų jėgainės kogeneracinio įrenginio elektrinio naudingumo priklausomybė 

nuo galios [11] 

 

Alternatyva įprastiniams varikliams yra mikroturbinos ir kuro elementai. Mikroturbinos 

lemią bendrą maţesnį elektrinį naudingumą (25-31%), bet pasiţymi geru naudingumo koeficientu, 

esant nepilnam apkrovimui, bei turi ilgesnius prieţiūros intervalus. Kuro elementai lemią didesnį 

elektrinį naudingumą, bet reikalauja efektyvaus dujų valymo. Taip pat jų investicijų kaštai yra 

ţymiai didesni palyginus su variklio tipo kogeneraciniais įrenginiais.  

Investicijos į kogeneracinę jėgainę, pritaikytą biodujų deginimui, pateikiamos 4.12 pav. ir 

4.20 lentelėje. Jei 100 kW galios kogeneracinės jėgainės lyginamosios investicijos sudaro apie  

1000 EUR/kW, tai 500 kW apie 600 EUR/kW ir apie 500 EUR/kW jėgainėms virš 1 MW. 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 117 

 

4.12 paveikslas. Investicijų į kogeneracinį įrenginį priklausomybė nuo jo galios [12] 

 

 

4.20 lentelė. Investicijų (vidutinių) į kogeneracinį įrenginį priklausomybė nuo jo galios [12] 

Galia, kWel 10 20 50 100 200 300 500 1000 1500 2000 

Investicijos, EUR/kW 2155 1711 1261 1001 795 694 586 465 406 369 

 

 

 

Biodujų išvalymas ir įpurškimas į gamtinių dujų tinklus pastaruoju metu susilaukia vis 

didesnio dėmesio, kadangi tokiu būdu biodujos gali būti panaudojamos efektyviau. Vokietija, 

Švedija, Šveicarija nustatė kokybės standartus biodujoms, įpurškiamoms į gamtinių dujų tinklus. 

Visi biodujose esantys teršalai bei anglies dvideginis turi būti pašalinti, išvalytos dujos savo 

sudėtyje turi turėti daugiau kaip 95% metano, kad atitiktų kokybės reikalavimus ir galėtų būti 

panaudotos gamtines dujas naudojančiuose įrengimuose. Tokios dujos gali būti panaudojamos ir 

transporto sektoriuje. 

Siekiant biodujas išvalyti ir padidinti metano koncentraciją, gali būti naudojamos įvairios 

technologijos. Šį procesą sudaro tokie etapai: kietų ir skystų komponentų pašalinimas ir 

dţiovinimas, nusierinimas, anglies dvideginio atskyrimas ir kitų biodujų priemaišų pašalinimas. 
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Pilni biodujų išvalymo ir metano praturtinimo kaštai priklauso nuo investicijų į jėgainę, jos 

eksploatacijos ir prieţiūros kaštų. Biodujų kokybės pakėlimo (kad tiktų įpurškimui į gamtinių dujų 

tinklus) proceso brangiausia dalis yra anglies dvideginio pašalinimas. Investicijos į pačią jėgainę 

priklauso nuo keleto faktorių, pirmiausiai nuo jėgainės galios. Tipinės biodujų valymo ir 

praturtinimo jėgainės (300 nm
3
 per valandą galios) investicijos yra maţdaug 1 mln. EUR eilės. 

Eksploatacijos kaštų didţiąją dalį sudaro išlaidos elektrai, personalui ir vandeniui ar chemikalams 

(priklausomai nuo naudojamos technologijos). Tipinės eksploatacinės išlaidos jėgainei, kurios galia 

200 nm
3
 dujų per valandą, sudaro 1,5 EURct/kWh [13]. 

4.13 pav. palyginimui pateikiami metano praturtinimo kaštai (biodujų kokybės pakėlimui iki 

gamtinių dujų standarto), priklausomai nuo naudojamos technologijos ir jėgainės dydţio. Iš kaštų 

palyginimo matyti, kad naudojama technologija tik labai neţymiai įtakoja šiuos kaštus [14]. 

Neturime detalios informacijos apie biodujų išvalymo ir metano praturtinimo jėgainių investicijas ir 

eksploatacijos kaštus priklausomai nuo jėgainės galios. Todėl modeliuodami šią technologiją 

naudojome 4.13 pav. pateiktą informaciją. Taip pat modelyje turime technologiją, modeliuojančią 

papildomą vamzdyną, reikalingą biometanui patiekti į gamtinių dujų tinklus. Tam tikslui 

kiekvienoje savivaldybėje įvertinome vidutinį atstumą nuo galimų biodujų gamybos šaltinių iki 

dujų vamzdynų bei lyginamąsias tokio vamzdyno investicijas. Tuo būdu modelis gali įvertinti, 

kokios reikalingos investicijos biometano tiekimo vamzdynui nutiesti priklausomai nuo tiekiamo 

biometano kiekio. 

 

 

4.13 paveikslas. Metano praturtinimo kaštai, priklausomai nuo technologijos ir jėgainės dydţio 
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4.3.2 Biodujų gamybos ir naudojimo būklė Lietuvoje 

Lietuvoje iki dabar buvo pastatytos tik 7 biodujų jėgainės (4.21 lentelė), tačiau šiuo metu 

veikia tik penkios jėgainės, anaerobiniu būdu perdirbančios biodegraduojančias organinės kilmės 

atliekas ir gaminančios šiluminę ir elektros energiją. Trys jėgainės pastatytos Kauno, Utenos ir 

Panevėţio vandenvalos įmonėse, viena Šakių rajone, Sirvydų kaime kiaulių fermoje (UAB 

Lekėčiai) ir viena Rokiškyje pieno perdirbimo įmonėje (AB „Rokiškio sūris―). 

4.21 lentelė. Biodujų jėgainių Lietuvoje charakteristikos (2008 m. duomenys) 

Įmonė Metai Ţaliava 
Elektrine 

galia, MW 

Šiluminė 

galia, MW 

Biodujos, 

tūkst. nm
3
 

Investicijos, 

mln. Lt 

„Kauno vandenys― 2000 Nuotekų 

dumblas 

0,6 3,8 1857  

„Utenos vandenys― 1999 Nuotekų 

dumblas 

0,275 0,4   

„Aukštaitijos vandenys― 2007 Nuotekų 

dumblas 

0,3 0,4   

UAB Lekėčiai, kiaulių 

ferma 

2003 Mėšlas 0,6 0,8  3 

AB „Rokiškio sūris― 2003 Gamybos 

atliekos 

0,33 0,48   

UAB "Ekoresursai", Lapių 

sąvartynas 

2008 Sąvartynų 

dujos 

1,2 1,4  11 

 

 

Šiandien Lietuvoje veikiančiose anaerobinėse biodujų jėgainėse preliminariais skaičiavimais 

per metus perdirbama apie 320 tūkst. t biodegraduojančių įvairių tipų atliekų ir pagaminama apie 

4,1 mln. m
3
 biodujų, o iš jų generuojama iki 20 mln. kWh energijos: apie 8,16 mln. kWh elektros ir 

12 mln. kWh šilumos. Bendra instaliuota elektros generavimo įrenginių galia sudaro apie 2,17 MW 

(be Lapių sąvartyno jėgainės), šilumos – 3,28 MW. 

Lietuvoje vykdoma keletas naujų biodujų jėgainių statybos projektų. Pasvalyje netrukus 

pradės veikti ekologinė uţdaro ciklo bioetanolio ir biodujų gamykla, į kurią investuota apie         

110 mln. Lt. Dalį investicijų – 18 mln. Lt – padengė ES struktūrinė parama. Tai bus didţiausia 

Baltijos šalyse biodujų gamykla. Per metus čia planuojama perdirbti apie 260 tūkst. ţlaugtų, taip pat 

glicerolio bei kitos biomasės ir pagaminti apie 23 mln. m
3
 biodujų. Energijos gamybai numatyta 

pastatyti 4 MW elektrinės galios biodujų kogeneracinę jėgainę su 2 t garo katilais utilizatoriais, 12 t 

garo katilinę. Josvainių kiaulių komplekse per metus numatyta perdirbti apie 84 tūkst. t kiaulių 

mėšlo, taip pat skerdienos ir kitos biomasės bei per metus pagaminti apie 2 mln. m
3
 biodujų. 

Energijos gamybai numatyta pastatyti 600 kWel galios biodujų kogeneracinę jėgainę ir per metus 

pagaminti apie 4 mln. kWhel ir 4,5 mln. kWhšil energijos. Įmonėje UAB ―Berţų kompleksas‖ 
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projektuojama biodujų jėgainė, kurioje per metus planuojama perdirbti apie 82 tūkst. t kiaulių 

mėšlo, skerdienos, vandenvalos dumblo kitų atliekų ir pagaminti apie 1,6 mln. m
3
 biodujų. Taip pat 

numatyta pastatyti 480 kW elektrinės galios kogeneracinę jėgainę ir per metus pasigaminti apie 3,4 

mln. kWh elektros ir 3,8 mln. kWh šiluminės energijos. Įmonės AB ―Vilniaus degtinė‖, spirito 

gamykloje Obeliuose numatoma per metus perdirbti iki 100 tūkst. t spiritinių ţlaugtų ir pagaminti 

apie 5 mln. m
3
 biodujų. Energijos gamybai numatyta pastatyti 1600 kWel/1700h kWšil galios 

biodujų kogeneracinę jėgainę ir per metus pagaminti apie 11 mln. kWhel ir 12 mln. kWhšil šiluminės 

energijos. 

Lietuvos biodujų asociacijos duomenimis biodujų ir energijos gamybos projekto vidutinės 

santykinės projekto investicijos 15-20 tūkst. Lt/kWel [15]. 
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4.4. Biodegalų gamybos technologijos, jų techniniai ekonominiai rodikliai, organinio kuro 

ir energijos sąnaudos 

Skystieji biodegalai apibrėţiami kaip skystieji degalai, kuriuose naftinės kilmės frakcijos iš 

dalies arba visiškai pakeistos komponentais, išskiriamais iš atsinaujinančios biologinės ţaliavos. 

4.22 lentelėje pateiktoje trumpoje biodegalų ir jų gamybos procesų apţvalgoje jie skirstomi į pirmos 

ir antros kartos biodegalus. 
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4.22 lentelė. Biodegalų ir jų gamybos procesų apţvalga 

Biodegalų tipas Pavadinimas Ţaliava Gamybos procesas 

Pirmos kartos (įprastiniai) biodegalai 

Bioetanolis Įprastinis bioetanolis Javai, cukriniai runkeliai, 

bulvės, topinambai 

Hidrolizė ir fermentacija 

Bio–ETBE Etil–tercijo–butil–eteris Bioetanolis Cheminė sintezė 

Grynas augalinis 

aliejus 

Grynas augalinis aliejus Aliejingieji augalai (pvz. 

rapsai) 

Šaltas spaudimas ir kiti 

išgavimo būdai 

Biodyzelinas Biodyzelinas iš energetinių 

augalų: 

Riebiųjų rūgščių metilo (etilo) 

esteris – FAME (FAEE), rapsų 

metilo esteris – RME 

 

Grynas augalinis aliejus Transesterifikacija 

Biodyzelinas Biodyzelinas iš atliekų: 

FAME/FAEE 

Aliejaus atliekos Transesterifikacija 

Biodujos Biodujos su priemaišomis (Šlapia) biomasė Anaerobinis perdirbimas 

Biodujos Biometanas Biodujos su priemaišomis Išvalymas 

 
Antros kartos biodegalai 

Bioetanolis Celiuliozinis bioetanolis Medţiagos, turinčios 

lignoceliuliozės 

Paţangesnė hidrolizė ir 

fermentacija 

Sintetiniai biodegalai Biomasė į skysčius (angl. 

biomass–to–liquids) 

Fischer–Tropsh (FT) dyzelinas 

Sintetinis (bio)dyzelinas 

Biometanolis 

Biodimetiloeteris  

Medţiagos, turinčios 

lignoceliuliozės 

Gazifikavimas ir sintezė 

Biodyzelinas (pirmos 

ir antros kartų  

hibridas) 

NExBTL Augaliniai aliejai ir 

gyvūniniai riebalai 

Hidrogenizavimas (angl. 

hydrogenation), 

rafinavimas 

Biodujos SNG (sintetinės gamtinės dujos) Medţiagos, turinčios 

lignoceliuliozės 

Gazifikavimas ir sintezė 

Biovandenilis  Medţiagos, turinčios 

lignoceliuliozės 

Gazifikavimas ir sintezė 

arba biologinis procesas 

Sudaryta pagal [1] 

 

 

 

Šiame darbe nagrinėjamas palyginti trumpas laikotarpis iki 2020 m. Manoma, kad iki to 

laikotarpio antros kartos biodegalų gamybos technologijos dar nebus pakankamai brandţios, kad 

ekonominiu poţiūriu galėtų konkuruoti su pirmos kartos biodegalais [2]. Atsiţvelgiant į tai, jos 

nebuvo įtrauktos į matematinį modelį ir tolesnį aprašymą. 

Kai kurios biodegalų rūšys gali būti naudojamas tiek kaip tarpinis, tiek ir kaip galutinis 

produktas, todėl biodegalų gamybą patogiausia aptarti ne pagal galutinius produktus, o pagal 

pradines ţaliavas, iš kurių jie gali būti gaminami, taikant vienokias ar kitokias technologijas. 

Nagrinėjant pagal šį aspektą, Lietuvoje galima skirti įprastinius (pirmos kartos) biodegalus, kurių 

ţaliava: 
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 krakmolas iš javų ir kitų krakmolingų augalų (bulvių) arba cukrus  iš cukrinių runkelių 

ar panašių augalų;  

 aliejai iš aliejingųjų augalų (pvz., rapsų) sėklų. 

 

Iš pirmosios grupės ţaliavų gaminamas bioetanolis ir bio–ETBE, o iš antrosios – augalinis 

aliejus ir biodyzelinas. 

Savivaldybės ir įmonės, kuriose gaminamas bioetanolis, pateikiamos 4.23 lentelėje. 

4.23 lentelė. Bioetanolio gamybos pajėgumai Lietuvos savivaldybėse, tūkst.t 

Savivaldybė 
Kodas 

modelyje 
Ūkio subjektas 

Įrenginių 

paskirtis 
Įrenginių našumas 

Šilutės r. sav. S20 UAB „Biofuture― 
Bioetanolio 

gamyba 
42660 t/met. 

Pasvalio r. sav. S30 UAB „Kurana― 
Bioetanolio 

gamyba 
17064 t/met. 

*Sudaryta pagal LR Ţemės ūkio ministerijos pateiktus duomenis. 

 

 

Ilgą laiką vienintelis bioetanolio gamintojas buvo Šilutės rajone įsikūrusi įmonė Biofuture, 

pradėjusi gaminti bioetanolį dar 2004 m., tačiau prasidėjus sparčiai biodegalų plėtrai, keletas 

įmonių pareiškė apie ketinimus įrengti bioetanolio gamyklas. Vienu metu buvo planuojama, kad 

2009 m. pradţioje bioetanolio gamybiniai pajėgumai Lietuvoje sieks apie 400 tūkst. t, tačiau dėl 

produkcijos kainų kritimo ir brangių ţaliavų dalies projektų, pavyzdţiui, dviejų stambių bioetanolio 

gamyklų Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje buvo atsisakyta. LITBIOMA [3] ataskaitoje 

pateikiami duomenys, kad 2009 m. etanolio gamybiniai pajėgumai gali siekti 200 tūkst. t, tačiau 

informacijos, kad jau būtų atidarytos „Leo ir Co―, „Arvi cukraus―, „Nordetanolio― gamyklos, 

nepavyko surasti.  

UAB „Bioetan LT― interneto svetainėje pateikiama informacija, kad baigti gamyklą 

numatoma 2009 m. pabaigoje [4], tačiau 2009 m. gruodţio pabaigoje pristatytame Ţemės ūkio 

ministerijos Infrastruktūros, melioracijos ir kooperacijos departamento direktoriaus pavaduotojo 

Juozo Ţuko pranešime minima, kad ši gamykla pradės veikti tik 2011 m. [5]. Kaip parodė anksčiau 

minėtų biodegalų gamyba planavusių uţsiimti įmonių patirtis, dėl ekonominės krizės ir kitų 

aplinkybių etanolio gamybos įmonių statybos planai daţnai keičiasi. Įmonės interneto svetainėje 

pateikiama informacija, kad metinis gamyklos pajėgumas pirmame etape bus 100 tūkst. m
3
 

bioetanolio, kas atitinka 78,9 tūkst. t (vėliau plečiant gamybą numatyta pajėgumus padidinti 

dvigubai). Ţemės ūkio ministerijos duomenimis, numatomas gamyklos pajėgumas – 50 tūkst. t [5]. 

Kadangi ši gamykla jau yra pradėta statyti, matematiniame modelyje taip pat numatoma, kad jos 
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veikla bus pradėta 2011 m., tačiau modeliuojamas minimalus gamyklos pajėgumas atitinka Ţemės 

ūkio ministerijos duomenis, o galimas didesnis gamybinis pajėgumas modeliuojamas endogeniškai. 

  Nors minėtoje ataskaitoje ir kai kuriuose kituose šaltiniuose buvo skelbta, kad „Biofuture― 

pajėgumai padidės iki 40 tūkst. t gerokai anksčiau, šios įmonės savininkės „MG Baltic― interneto 

svetainėje teigiama, kad 2008 m. pabaigoje šis pajėgumų didinimo projektas dar nebuvo baigtas. 

Šiuo metu įmonė deklaruoja galinti pagaminti 150 tūkst. l bioetanolio per parą [6], taigi maksimalus 

metinis gamybos pajėgumas yra daugiau nei 40 tūkst. t etanolio. 

2008 m. „Biofuture― pagamino 16,564 tūkst. t bioetanolio [7]. Statistikos departamento 

duomenimis, bendra bioetanolio gamyba Lietuvoje siekė 17,1 tūkst. t.  

Iš bioetanolio gaunamą bio–ETBE Lietuvoje šiuo metu gamina tik AB „Maţeikių nafta―. 

Įmonėje bioetanolio talpyklos pastatytos ir bio–ETBE gamyba pradėta 2006 m. [8]. Gamybos 

pajėgumas siekia 45 tūkst. t per metus.  

Biodyzelino gamyba reikalauja maţiau investicijų, o panaudojimas paprastesnis negu 

bioetanolio – tikriausiai todėl šių degalų gamybos plėtra spartesnė. Savivaldybės ir įmonės, kuriose 

spaudţiamas rapsų aliejus arba (ir) gaminamas biodyzelinas, pateikiamos 4.24 lentelėje. 

4.24 lentelė. Rapsų aliejaus ir biodyzelino gamybos pajėgumai Lietuvos savivaldybėse, tūkst. t 

Savivaldybė 
Kodas 

modelyje 
Ūkio subjektas Įrenginių paskirtis Įrenginių našumas 

Klaipėdos m. 

sav. 
S14 UAB „Mestilla― 

Aliejaus spaudimas 165000 t rapsų per metus 

RME gamyba 115000 t RME per metus 

Vilkaviškio r. 

sav. 
S25 

Raimondas Maksvytis Aliejaus spaudimas 2376 t rapsų per metus 

Arūnas Maksvytis Aliejaus spaudimas 2376 t rapsų per metus 

UAB „Arvi cukrus― 
Aliejaus spaudimas 45 t rapsų per parą 

RME gamyba 32 m
3
 per parą 

Panevėţio r. 

sav. 
S29 UAB „Ţvalguva― Aliejaus spaudimas 12672 t rapsų per metus 

Pasvalio r. sav. S30 
UAB „Pasvalio 

agrochemija― 
Aliejaus spaudimas 30000 t rapsų per metus 

Rokiškio r. sav. S31 KB „SV Obeliai― 
Aliejaus spaudimas apie 125 t rapsų per parą 

RME gamyba 20,25 t RME per parą 

Šiaulių r. sav. S38 UAB „Gūragių rapsas― Aliejaus spaudimas 15840 t rapsų per metus 

Maţeikių r. sav. S43 UAB „Rapsoila― 
Aliejaus spaudimas 34696 t rapsų per metus 

RME gamyba 30000 t RME per metus 

Anykščių r. sav. S47 ŢŪK „Jaros rapsas― Aliejaus spaudimas 11878,787 t rapsų per metus 

*Sudaryta pagal LR ţemės ūkio ministerijos pateiktus duomenis. 
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Kaip matyti iš 4.24 lentelės, biodyzeliną šiuo metu gamina daugiau įmonių ir didesniais 

pajėgumais negu bioetanolį. Visos biodyzeliną gaminančios įmonės turi ir aliejaus spaudimo 

įrenginius, tačiau taip pat esama ir ūkio subjektų, uţsiimančių tik biodyzelino ţaliavos – rapsų 

aliejaus – gamyba. Nors [3,7] buvo nurodyta, kad „SV Obeliai― gamybos pajėgumas 2008 m. sieks 

20 tūkst. t per metus, įmonės interneto puslapyje deklaruojama, kad šiuo metu įmonė koncentruojasi 

į aliejaus gamybą, o biodyzelino gamybą yra pasirengusi atnaujinti tiktai esant palankioms rinkos 

sąlygoms ir poreikiui. Kai kuriuose šaltiniuose [3,7] kaip biodyzelino gamintoja minima ir 

UAB „Baltijos biodyzelino centras― (Širvintų raj. sav.), tačiau ši bendrovė nėra minima Ţemės ūkio 

ministerijos pateiktuose duomenyse apie įmonių turimą įrangą. Viešai prieinamuose informacijos 

šaltiniuose taip pat nepavyko rasti patvirtinimo apie šios bendrovės eksploatuojamus biodyzelino 

gamybos pajėgumus. Be to, 2009 m. UAB „Biodyzelino servisas― pagal Ekonomikos augimo 

veiksmų programos priemonę „Lyderis LT― kreipėsi paramos moderniai biodyzelino technologinei 

įrangai sumontuoti iš UAB „Baltijos biodyzelino centras― nuomojamose patalpose, tačiau neperėjo 

administracinės atitikties vertinimo [9]. Atsiţvelgiant į šias aplinkybes, galimi biodyzelino gamybos 

pajėgumai Širvintų rajono savivaldybėje į modelį neįtraukti. 

2008 m. „Rapsoila― pagamino 13,878 tūkst. t biodyzelino, o „Mestilla― – 50,447 tūkst. t [7], 

taigi Lietuvos biodyzelino gamyklos veikė ne pilnu pajėgumu. 

Kadangi Lietuvoje labiausiai paplitusi etanolio gamyba iš javų ir biodyzelino gamyba iš 

rapsų, aptarsime šių biodegalų gamybos procesus išsamiau. 

Bendruoju atveju, etanolis gali būti išgaunamas iš bet kokios ţaliavos, kurioje vienokia ar 

kitokia forma yra cukraus. Bioetanolio gamybos procesai labiausiai skiriasi pirmosiose fazėse – kol 

atsiranda fermentacijai tinkamas cukrus. Apibendrinta bioetanolio gamybos iš cukringųjų ir 

krakmolingųjų augalų (cukrinių runkelių ir javų) schema vaizduojama 4.14 paveiksle.  

Kaip matome iš schemos, cukrinių runkelių paruošimo fermentacijai procesas yra 

trumpesnis ir paprastesnis nei javų. Cukriniuose runkeliuose yra daug sacharozės (15-20% sausos 

masės), todėl jų paruošimas fermentacijai apsiriboja iš esmės tik saldaus sirupo paruošimu 

(išspaudos laikomos šalutiniais produktais, kurie gali būti naudojami gyvūnų pašarui, biodujų 

gamybai ir kt.). 
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Paruošimas  

Hidrolizė 

Fermentacija 

Paruošimas 

Distiliavimas 

Bioetanolis 

Cukriniai 

runkeliai 

Javų 

grūdai 

Šlapi 

ţlaugtai 

Šalutiniai 

produktai 

Cheminė 

sintezė 

Izobutilenas 

Bio-ETBE 

Šalutiniai 

produktai 

 

Sudaryta pagal [10, 11] 

4.14 paveikslas. Cukringųjų ir krakmolingųjų ţaliavų konversija į bioetanolį ir šalutinius produktus 

 

 

 

Europoje ir JAV daugiausiai etanolio pagaminama iš krakmolingųjų augalų. Etanolio 

gamybos iš krakmolingųjų augalų procesas yra komplikuotesnis ir reikalauja daugiau resursų. Šiuo 

atveju neuţtenka vien išvalyti ir susmulkinti ţaliavas (grūdus), kadangi prieš fermentaciją reikia 

hidrolizuoti krakmolą į heksozę. Paprastai krakmolo konvertavimui į heksozę reikalingos 

aukštesnės temperatūros (65-95ºC skalėje), taip pat naudojami fermentai (amilazes). Šio proceso 

energetinis balansas yra prastesnis nei cukringųjų augalų paruošimo. Kai kuriais atvejais prieš 

hidrolizę iš bendros masės gali būti išskiriamas krakmolas (kuris vėliau ir hidrolizuojamas), o 

likusieji šalutiniai produktai panaudojami kitiems gaminiams. 

Kitas etanolio gamybos etapas – fermentacija – yra panašus visoms ţaliavoms, kuriose yra 

fermentuojamų cukrų. Fermentacija vykdoma naudojant mieles (Saccharomyces cerevisiae) prie 

28-35ºC temperatūros. Šio etapo metu susidaro anglies dvideginis, kuris kai kuriose etanolio 
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gamyklose yra ne paskleidţiamas į atmosferą, o surenkamas ir parduodamas. Taigi, tokiu atveju 

anglies dvideginis irgi galėtų būti laikomas parduoti tinkamu šalutiniu produktu. 

Varikliai, kurie gali naudoti 95% koncentracijos etanolį, yra naudojami praktiškai tik 

Brazilijoje. Siekiant naudoti etanolį mišiniuose su naftos produktais, jo koncentracija turi būti 

didesnė nei 99,5%. Aišku, rauge pasiekiama gerokai maţesnė alkoholio koncentracija, todėl jį tenka 

distiliuoti. Distiliavimas paprastai vykdomas keliais etapais. Pirmo etapo metu gaunamas maţdaug 

lygių proporcijų vandens ir etanolio mišinys, be to, išgarinus etanolį, pasilieka šlapi ţlaugtai, kurie 

vėliau gali būti naudojami kaip pašaras (siekiant, kad juos būtų galima ilgiau saugoti, ţlaugtai 

dţiovinami) arba biodujų šaltinis. Antro distiliavimo etapo metu pašalinama dar daugiau vandens ir 

išgaunamas maţdaug 95% koncentracijos etanolis. Likęs vanduo pašalinamas taikant kitokias 

technologijas, pavyzdţiui, dehidrataciją panaudojant molekulinį filtrą (angl. molecular sieve), 

tirpiklius, pakeičiančius azeotropinio taško lygį ir kt.  

Distiliacijai reikalingi dideli energijos kiekiai, todėl ieškoma būdų jiems sumaţinti. Tai 

daroma naudojant aukšto slėgio distiliacijos sistemas ir kitokiais būdais, tačiau šios technologijos 

reikalauja didesnių investicijų. Paţymėtina, kad energijos suvartojimas distiliacijai smarkiai 

priklauso nuo etanolio koncentracijos rauge: realus energijos suvartojimas distiliacijai, kai etanolio 

koncentracija rauge yra 5% – beveik 8 MJ/l etanolio, o kai etanolio koncentracija rauge 15% – jau 

tik 4 MJ/l etanolio [8]. Turint omenyje, kad paties etanolio energetinė vertė – apie 21,2 MJ/l, šie 

energijos suvartojimai yra pakankamai reikšmingi. 

Lietuvoje etanolis gali būti naudojamas dviem būdais: 

 Etanolis tiesiogiai maišomas su benzinu santykiu 5% etanolio ir 95% benzino. 

 Etanolis naudojamas gaminti ETBE, kuris gali būti maišomas su iškastiniu kuru 7–15% 

santykiu. ETBE gamybai reikalinga kita sudėtinė dalis – izobutilenas. Bioetanolio 

pagrindu pagamintas ETBE (bio–ETBE) laikomas biodegalais, jeigu atsinaujinančios 

ţaliavos (bioetanolio) tūrio procentas siekia 47%. 

 

Matematiniame modelyje etanolio, ETBE ir šalutinių produktų apdorojimo procesai 

vaizduojami atsiţvelgiant į tyrimo tikslus. Šiame tyrime siekiama nustatyti labiausiai tinkamus 

Lietuvos savivaldybėse esančio atsinaujinančiosios energetikos potencialo panaudojimo būdus, o ne 

detaliai analizuoti biodegalų gamybos procesus, todėl ir jų gamyba modeliuojama pagal galimas 

ţaliavas bei galutinius produktus. Cukringųjų ir krakmolingųjų augalų konversijos į biodegalus 

atspindėjimas matematiniame modelyje pateiktas 4.15 pav.  
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4.15 paveikslas. Cukringųjų ir krakmolingųjų augalų konversijos į biodegalus atspindėjimas 

modelyje 

 

 

Matematiniame modelyje bioetanolio gamyba vaizduojama kaip vienas procesas. Kaip 

atskiri procesai pateikti ir bio–ETBE gamyba bei šlapių ţlaugtų panaudojimo alternatyvos – 

dţiovinimas ar transformavimas į biodujas. Lietuvoje įmonė Bioetan LT pasirinko ţlaugtų 

dţiovinimo alternatyvą, o Kurana – biodujų gamybą. Pirmos kartos bioetanolio gamybos 

technologijoje kaip įėjimai apibrėţtos tiek ţaliavos, naudojamos etanolio gamybai (kviečiai, rugiai 

ir kt.), tiek ir reikalinga energija – elektra ir šiluma. Elektra ir šiluma modeliuojama kaip įėjimo 

elementai, kadangi mūsų analizėje šių energijos rūšių gamyba ir vartojimas yra detaliai 

nagrinėjamas. Tuo tarpu ETBE gamyboje izobutilenas gali būti nerodomas technologijos įėjime, 

kadangi jo gamyba ar vartojimas atskirai nemodeliuojami. Jo sąnaudos gali būti atspindėtos per 

Bio–ETBE gamybos kintamąsias sąnaudas (vien pinigine verte).  

Pagrindiniai gamybos procesus apibrėţiantys parametrai yra pagrindinio produkto (etanolio, 

bio–ETBE) bei šalutinių produktų išeiga, investicijos į įrangą, kintamosios ir pastoviosios išlaidos.  

Duomenys apie etanolio išeigą, pateikiami įvairiuose šaltiniuose, smarkiai skiriasi tiek dėl 

faktinių (skirtingos technologijos, valstybių specifika ir t.t.), tiek dėl metodikos skirtumų. 4.25 

lentelėje pateikiama informacija apie etanolio išeigą, surinkta iš įvairių informacijos šaltinių. 

Paţymėtina, kad kai kurie naudoti šaltiniai apibendrina anksčiau atliktus tyrimus, todėl lentelėje 

apskaičiuotose vidutinėse išeigose realiai įvertinami daugiau nei aštuonių šaltinių duomenys. 
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4.25 lentelė. Bioetanolio išeiga iš įvairių ţaliavų 

Ţaliava 

 

Informa– 

cijos šaltinis 

Cukriniai 

runkeliai 
Kviečiai Kvietrugiai Rugiai Kukurūzai Bulvės Mieţiai Aviţos 

[12] 110 380 400 410 380 80   

[13] 100 392 362      

[3] 85 350 370 390  115   

[14] 104 374     333  

[15]  375 410 357   330  

[16] 100 365  383 420    

[17]  389   400  263  

[18]  377 374 352   311 270 

Vidutiniškai litrų 

iš tonos ţaliavos 
99,8 375,3 383,2 378,4 400,0 97,5 309,3 270,0 

Vidutiniškai kg/t 

ţaliavos 
78,7 296,1 302,3 298,6 315,6 76,9 244,0 213,0 

 

 

 

Kaip matome iš 4.25 lentelės, remiantis įvairiais literatūros šaltiniais, vidutiniškai etanolio 

išeiga iš pagrindinių jam gaminti naudojamų grūdinių kultūrų siekia apie 300 kg. Tai patvirtina ir 

UAB „Biofuture― veiklos praktika: 2008 m. joje buvo sunaudota 110960 t grūdų ir pagaminta 

33103 t etanolio, taigi iš vienos tonos grūdų pagaminta 298,33 kg etanolio [19]. Paţymėtina, kad 

2006 m. planuota etanolio išeiga buvo 287,43 kg etanolio iš tonos grūdų, o faktinė išeiga siekė net 

315,77 kg. Tokie skirtumai liudija, kad etanolio išeiga gali smarkiai svyruoti, tačiau kraštinės 

svyravimų ribos talpina lentelėje pateiktas vidutines reikšmes.  

Kita informacija apie etanolio gamybos parametrus skirtinguose informacijos šaltiniuose 

skiriasi dar labiau. Vertinant etanolio gamybos galimybes yra ypač svarbu tinkamai įvertinti 

investicijas, kadangi jos sudaro palyginti didelę savikainos dalį. 4.26 lentelėje pateikta iš įvairių 

šaltinių surinkta informacija apie investicijas į etanolio gamyklas. Paţymėtina, kad tik retame 

šaltinyje detaliai išdėstoma, kam konkrečiai skiriamos investicijos, o tai gali reikšmingai paveikti jų 

bendrą sumą. Pavyzdţiui, nors etanolio gamykla gali gaminti etanolį be ţlaugtų dţiovinimo įrangos, 

ji taip pat gali būti įtraukta į bendras gamyklos investicijas. Skaičiuojama, kad dţiovinimo įranga 

sudaro 34-36% bendrų investicijų [20], taigi tai yra gana reikšminga investicijų dalis. 
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4.26 lentelė. Investicijos į etanolio gamyklas 

Eil. 

nr. 
Metai 

Gamybos pajėgumai Investicijos 

Pastabos 

Informa–

cijos 

šaltinis 
Reikšmė Matavimo vnt. Reikšmė Matavimo vnt. 

1 2003 20 mln.l/met. 20 mln. EUR 
Cukrinių runkelių 

melasa 

 [21] 

2 2003 20 mln.l/met. 30 mln. EUR Javai 

3 2003 20 mln.l/met. 30 mln. EUR Bulvės 

4 2003 60 mln.l/met. 30 
mln. EUR Cukrinių runkelių 

melasa 

5 2003 60 mln.l/met. 50 mln. EUR Javai 

6 2003 60 mln.l/met. 50 mln. EUR Bulvės 

7 2003 120 mln.l/met. 40 
mln. EUR Cukrinių runkelių 

melasa 

8 2003 120 mln.l/met. 70 mln. EUR Javai 

9 2003 120 mln.l/met. 70 mln. EUR Bulvės 

10 2003 240 mln.l/met. 60 
mln. EUR Cukrinių runkelių 

melasa 

11 2003 240 mln.l/met. 105 mln. EUR Javai 

12 2003 240 mln.l/met. 90 mln. EUR Bulvės 

13 2004 127 mln.l/met. 95 
mln. EUR Cukriniai 

runkeliai 
 [14] 

14 2006 100 mln.l/met. 120 mln. Lt Javai [22] 

15 2006 60 tūkst. t kviečių 60 mln. Lt Javai  [23] 

16 2006 135 mln.l/met. 100–110 mln. EUR 
Cukriniai 

runkeliai 
 [14] 

17 2007 200000 l/dieną 204 mln. Lt 

Javai, atskiriami 

trys srautai – 

krakmolas, 

gliutenas, 

pentozanas. 

Grūdų, gliuteno ir 

mielių dţiovyklos 

[24, 25] 

18 2007 100 mln.l/met. 80 mln. EUR Javai [4, 26] 

19 2007 55 mln.l/met. 53,4 mln. EUR Javai 
  

[14] 

20 2007 150 mln.l/met. 110 mln. EUR Javai [14] 

21 2008 112 
bioetanolio 

tūkst.t/met. 
50–60 mln. EUR 

Javai, planuota 

gaminti etanolį, 

glitimą, baltymų 

koncentratą. Per 

metus perdirbti 

317 tūkst. t grūdų 

[27] 
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Kaip matome iš 4.26 lentelės, duomenys apie investicijas į etanolio gamyklas yra labai 

skirtingi. Atitinkamai skiriasi ir lyginamosios investicijos. Siekiant, kad informacija būtų 

palyginama, reikalingos investicijos perskaičiuotos į milijonus 2008 m. EUR, o gamybos pajėgumai 

– į milijonus litrų bioetanolio per metus. Tolesnėje analizėje projekto nr. 14 duomenys eliminuoti, 

kadangi šio projekto įgyvendinimas buvo nutrauktas. Taip pat dėl duomenų nesuderinamumo 

eliminuoti 21 projekto duomenys, kurio informacijos šaltinyje teigiama, jog per metus perdirbus 

317 tūkst. t grūdų, planuojama pagaminti 112 tūkst. t bioetanolio. Tokiu atveju, įvertinę etanolio 

tankį gautume, kad etanolio išeiga yra 448 litrus iš tonos grūdų (112/0,789/317=0,4478 tūkst. l), kas 

yra gerokai daugiau nei kitų autorių pateikiamuose skaičiavimuose (ţr. 4.23 lentelę). 

4.13 pav. pateikta investicijų į etanolio nedideles ir vidutines etanolio gamyklas 

priklausomybė nuo gamybinių pajėgumų. Šiame paveiksle „Investicijos1― – visos 4.27 lentelėje 

pateiktos investicijos, išskyrus eliminuotąsias, ir investicijas į 240 mln. l per metus gamybos 

pajėgumo etanolio gamyklas; „Investicijos2― – investicijos į naujausius projektus (eliminuojant [21] 

pateiktas investicijas, kadangi nėra aišku, kurių metų pinigais išreikštos sumos – šie autoriai remiasi 

2003 m. šaltiniu). Taip pat 4.16 pav. pateikiamos šių dviejų variantų regresijos tiesės ir regresijos 

tiesė, nubrėţta pagal euro zonos defliatorių pakoregavus [14] pateikiamą lygtį. 

 

y = 0,5861x + 15,428

y = 0,7182x + 11,283

y = 0,6094x + 21,102

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 50 100 150 200

In
v

e
st

ic
ij

o
s,

 m
ln

. 
e
u

r
ų

2
0

0
8

Gamyklos pajėgumas, mln. litrų per metus

Investicijos1, mln. EUR2008

Investicijos2, mln. EUR2008

Investicijos3 (pagal Power et al., 

2008)
Tiesinė regresija (investicijos1)

Tiesinė regresija (investicijos2)

 

4.16 paveikslas. Investicijų į etanolio gamyklas priklausomybė nuo gamybinių pajėgumų 
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Kaip matome iš 4.16 pav., tiek įtraukus kelių Lietuvoje vykdomų etanolio gamyklų projektų 

duomenis, tiek jų neįtraukus, reikalingų investicijų priklausomybė nuo gamybos apimties yra panaši 

į pateikiamą [14] ir gamybos pajėgumui esant 100 mln. l/met. sudaro apie 82 mln. EUR. Jeigu į 

regresijos lygtis įtraukiami ir [21] duomenys, regresijos tiesė pasislenka ţemyn, kas sustiprina 

įtarimus, jog šiuose duomenyse tinkamai neįvertinta infliacija.  

Kaip parodė [14] tyrimai, nors pradiniuose etapuose etanolio gamybos procesai iš 

cukringųjų ir krakmolingųjų augalų skiriasi, reikalingos investicijos į įrangą panašios, todėl gali 

būti naudojama ta pati regresijos lygtis.  

Pirmos kartos bioetanolio gamyklos investicijos modeliavimui priimtos atsiţvelgiant 4.16 

pav. pateiktą investicijų priklausomybę nuo gamybos pajėgumų, dalį investicijų paliekant ţlaugtų 

dţiovinimo technologijai [20], kuri nagrinėjama kaip viena iš jų apdorojimo alternatyvų. 

Matematiniame modelyje investicijos perskaičiuotos kilovatui etanolio gamybos galios, kai etanolio 

gamyklos pajėgumas yra 50 tūkst. t/met. Toks palyginti nedidelis orientacinis pajėgumas parinktas 

atsiţvelgiant į esamų etanolio gamyklų pajėgumus.  

Kiti ypač svarbūs etanolio gamybos parametrai – kintamosios ir pastoviosios sąnaudos. Nors 

kai kuriuose duomenų šaltiniuose eksploatacijos ir prieţiūros išlaidas siūloma apskaičiuoti kaip tam 

tikrą dalį investicijų [28], atsiţvelgiant į aptartus investicijų skirtumus ir siekiant modeliavimo 

detalumo bei relevantiškesnių rezultatų, pravartu naudoti kiek įmanoma išsamesnę informaciją. 

Gana detalią šių sąnaudų analizę galima rasti [14,20] darbuose. Etanolio gamybos Lietuvoje 

sąnaudų struktūrą nagrinėjo Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas [19,29,30].  

Sudarant matematinį modelį, naudotasi [30] šaltinyje pateiktais duomenimis apie 

AB „Biofuture― gamybos sąnaudas. Naujesni, tačiau maţiau detalūs ir kai kuriais atvejais 

akivaizdţiai klaidingi duomenys yra pateikti ir [19] šaltinyje. Kadangi ne visos minėtuose 

šaltiniuose išskirtos sąnaudų kategorijos yra tinkamos modelio sudarymui, pravartu naudotis tuo 

šaltiniu, kuriame sąnaudos labiau detalizuotos. Kita vertus, abiejuose šaltiniuose pateikiamos 

bendros sąnaudų sumos, tenkančios pagaminto etanolio tonai, yra labai panašios, todėl senesnių 

duomenų naudojimas neturėtų būti reikšmingų paklaidų prieţastis. 

Sąnaudų priskyrimas kintamosioms arba pastoviosioms daugeliu atvejų yra reliatyvus 

dalykas, todėl atliekant šiuos priskyrimus stengtasi, kad galutinius gamybos kaštus kuo maţiau 

iškraipytų galimi gamybos pajėgumų arba apimties pasikeitimai. Etanolio gamybos kintamosios 

sąnaudos apskaičiuotos susumavus sąnaudas fermentams, pagalbinėms medţiagoms, darbo 

uţmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dalį, kuri [30] priskiriama etanolio gamybos 

technologinėms išlaidoms, bei remontų ir eksploatacines sąnaudas. Elektros ir šilumos sąnaudos 

etanolio gamybai nebuvo priskirtos prie kintamųjų sąnaudų, kadangi jos modeliuojamos kaip 
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susietieji įėjimai. Tokiu būdu gauta, kad modeliuojamos kintamosios etanolio gamybos sąnaudos 

yra 397,16 Lt/t etanolio. Pastoviosios sąnaudos apskaičiuotos susumavus likusį darbo uţmokestį ir 

įmokas socialiniam draudimui, išlaidas kurui, draudimui, apsaugai, mokesčiams ir kitas veiklos 

sąnaudas. Į modeliuojamas sąnaudas neįtraukta amortizacija [30] ši kategorija pateikta ne tik tarp 

pastoviųjų, bet ir tarp kintamųjų sąnaudų), turto nuoma, nurašymai, plėtros planavimo darbai, 

kadangi šios sąnaudų kategorijos modeliuojant įvertinamos per investicijas. [19,30] pateikiamas to 

laiko AB „Biofuture― gamybos pajėgumas – 20 tūkst. t leidţia apskaičiuoti pastoviąsias sąnaudas – 

265,34 Lt/t gamybos pajėgumo. 

Etanolio gamybai reikalingas šilumos ir elektros energijos kiekis priimtas remiantis [14] 

šaltiniu, atmetus šilumą ir elektrą, reikalingą ţlaugtams dţiovinti pagal [20] šaltinį. Remiantis šiais 

autoriais, atlikus skaičiavimus gaunama, kad pagaminti vienam litrui etanolio reikia 0,2434 kWh 

elektros ir 1,5657 kWh šilumos energijos. 

Ţlaugtų dţiovinimo technologijos įėjimai yra šlapi ţlaugtai, elektra ir šiluma. Kintamosios ir 

pastoviosios išlaidos apskaičiuotos remiantis [20] pateikiamu pavyzdţiu, kur 89518 t sausos masės 

ţlaugtų per metus paruošiančiai įrangai reikia 40,6 mln. EUR kapitalo, o eksploatacinės išlaidos 

siekia 1,5 mln. EUR.  

Biodyzelinas gali būti gaminamas iš ţaliavinio aliejaus (sojų, saulėgrąţų, palmių, alyvuogių 

ir kt.), naudoto kepimo aliejaus arba gyvulinių riebalų (pvz., taukų). Europoje biodyzelino gamybai 

labiausiai įprasta naudoti rapsus. Būtent dėl to ir pats biodyzelinas daţnai vadinamas RME (rapsų 

metilo esteriu). Šiuo metu biodyzelinas daţniausiai gaminamas trasesterifikacijos būdu, kai aliejus 

arba gyvuliniai riebalai, naudojant katalizatorių, reaguoja su alkoholiu. Reakcijos metu 

susiformuoja esteris ir ţaliavinis glicerolis, kuris gali būti naudojamas pramonėje arba energetikoje. 

Reakcijai daţniausiai naudojamas alkoholis – metanolis, o katalizatorius – natrio arba kalio 

hidroksidas. 

Apibendrinta ir supaprastinta biodyzelino gamybos iš rapsų schema vaizduojama 4.17 pav. 

Kaip matome iš 4.17 pav., pirmasis biodyzelino gamybos iš rapsų etapas – ţaliavos 

paruošimas, aliejaus spaudimas ir jo parengimas transesterifikacijai. Jeigu biodyzelino ţaliava turi 

daug laisvųjų riebalų rūgščių (pvz., jei gaminama iš naudoto aliejaus arba taukų), šių medţiagų 

kiekis maţinamas rūgšties (daţniausiai – sieros) ir metanolio mišiniu. Rūgštinė esterifikacija 

sąlygoja didelių vandens kiekių susidarymą, kuriuos juos reikia pašalinti. Sieros rūgštis turi būti 

pašalinta prieš šarmu katalizuojamą transesterifikaciją. Taigi, kuo ţaliavoje daugiau laisvųjų riebalų 

rūgščių, tuo sudėtingesnis ir maţiau rezultatyvus procesas. 
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Rapsai 

Alkoholis 

Esterio 

išvalymas 

Išspaudos 

Katalizatorius 

Glicerolis Alkoholio 

atskyrimas 

 
*Sudaryta pagal [31] 

4.17 paveikslas. Rapsų konversija į biodyzeliną 

 

Transesterifikacijos etape aliejus sumaišomas su alkoholiu ir katalizatoriumi, kad būtų 

gaunami esteriai ir glicerolis. Paprastai naudojama daugiau alkoholio nei reikalingas minimalus 

kiekis – taip siekiama uţtikrinti visišką konversiją. Biodyzelinas atskiriamas nuo glicerolio 

pasinaudojant skirtingais tankiais. Metanolio perteklius gali būti pašalinamas išgarinant. 

Sukondensuotas metanolis nukreipiamas atgal į transesterifikacijos procesą. Tolesnis glicerolio 

apdorojimas priklauso nuo to, kaip planuojama jį naudoti [32]. Jeigu kaip transesterifikacijos 

katalizatorius buvo naudotas kalio hidroksidas, biodyzelino gamykloje kaip šalutinį produktą 

galima gauti ir kalio fosfato trąšas. 

Matematiniame modelyje biodyzelino gamyba pateikiama įvertinant tokius gamybos etapus: 

aliejaus gamyba, transesterifikacija (RME gamyba) ir biodyzelino mišinių, naudojamų transporto 

priemonėse, gamyba. Toks modeliavimo būdas pasirinktas dėl to, kad būtų galima atspindėti visas 

aliejaus panaudojimo tiek grynąja forma, tiek ir kaip metilo esterio, galimybes. RME gamyba 

matematiniame modelyje schematiškai atvaizduota 4.18 pav. 
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4.18 paveikslas. Metilo esterio gamybos iš rapsų atspindėjimas modelyje 

 

 

Kaip matyti iš 4.18 pav., aliejaus spaudimas ir transesterifikacija atspindėti kaip atskiros 

modelio technologijos. Aliejaus spaudimas turi tik vieną įėjimą – rapsų grūdus, o kiti įėjimai (pvz., 

elektra) vaizduojami kaip kintamosios sąnaudos. Aliejaus spaudimo išėjimai – ţaliavinis rapsų 

aliejus ir išspaudos, kurios gali būti parduodamos arba naudojamos biodujoms gaminti. 

Transesterifikacijos procesas atspindėtas jau su keturiais įėjimais – rapsų aliejumi, metanoliu, 

elektra ir šiluma. Modeliuojamas tik vienas išėjimas – metilo esteris, o galimas glicerolio 

pardavimas atvaizduojamas kaip kintamųjų kaštų sumaţinimas. 

Konkretūs biodyzelino gamybai reikalingi medţiagų kiekiai ir išeigos priklauso nuo 

naudojamų technologijų. [33] pateikiama tokia skaičiuotė: 

 Iš vienos tonos rapsų sėklų išspaudţiama 360 kg aliejaus ir gaunama 610 kg išspaudų. 

 Iš vieno tonos aliejaus, pridėjus 110 kg metanolio, išgaunama: 

– tona rapsų metilo esterio (biodyzelino); 

– 110 kg glicerolio. 
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Šaltinyje [34] modeliuojama aliejaus išeigą 0,39 (1 toną ţaliavos atitinka 390 kg aliejaus), o 

LITBIOMA ataskaitoje teigiama, kad Lietuvoje veikiančioje UAB ―Rapsoila‖ iš 2,9 t rapsų sėklų 

gaunama 1 t rapsų metilo esterio [3]. Kitaip sakant, iš tonos sėklų gaunama 0,345 t RME. Šis 

skaičius artimas [33] pateiktajam, ypač jeigu įvertinsime tam tikrus galutinio produkto nuostolius 

transesterifikacijos proceso metu. Faktiniai 2006 m., kurie šiaip jau nebuvo palankūs kokybiškų 

rapsų auginimui, duomenys rodo, kad iš tonos rapsų sėklų buvo išspausta 0,336 t aliejaus. 

Atsiţvelgiant į išvardintuosius stebinius, modeliavimui priimta rapsų aliejaus išeiga – 0,34 t aliejaus 

iš tonos rapsų. 

Kaip ir bioetanolio atveju, skirtinguose šaltiniuose pateikiami aliejaus spaudimo, 

biodyzelino gamybos techniniai ir ekonominiai parametrai reikšmingai skiriasi. Tam tikrą vaizdą 

apie rapsų spaudimui Lietuvoje reikalingas investicijas galima susidaryti iš ūkio subjektų, 

pateikusių paraiškas finansavimui iš ES fondų, deklaruotos projektų vertės (skirtos paramos) [9]. 

Vis dėlto, šie duomenys taip pat yra labai skirtingi ir svyruoja tarp 71 Lt ir 478 Lt/t rapsų per metus. 

Išnagrinėjus prieinamą informaciją apie projektus, eliminavus tuos, kuriuose prašoma itin didelės 

paramos, arba investicijos apima ir su aliejaus spaudimu visiškai nesusijusios įrangos (pvz., 

sėjamosios) pirkimą, priimta, kad investicijos į aliejaus spaudimą yra 190 Lt/t rapsų per metus. 

Rapsų aliejaus spaudimui reikalingas elektros energijos kiekis priklauso nuo pasirinktos 

technologijos parametrų. [35] šaltinyje teigiama, kad taikant klasikinę šalto spaudimo technologiją 

aliejaus, reikalingo tonai rapsų metilo esterio pagaminti, spaudimui sunaudojama 2328 MJ elektros 

energijos (jei iš tonos sėklų gaunama 0,34 t aliejaus, vienam kilogramui sėklų tenka 792,5 MJ 

elektros energijos). Kintamosios ir pastoviosios rapsų aliejaus spaudimo sąnaudos įvertintos 

remiantis [30], išskyrus bendras ir vien su aliejaus spaudimu susijusias veiklas bei laikantis 

prielaidos, kad rapsų aliejaus spaudimas turi duoti papildomą pridėtinę vertę.  

 Kadangi šiuo metu Lietuvoje veikia vos kelios biodyzelino gamyklos, reikalingų investicijų 

suma priimta remiantis [34] šaltiniu. Šie duomenys praktiškai sutampa su programos „Paţangi 

energetika – Europai― projekto „Refuel― išeities duomenimis: investicijos į biodyzelino gamybą 

sudaro 200 EUR (691,6 Lt) tonai biodyzelino per metus gamybinio pajėgumo. Šis investicijų dydis 

yra artimas [32] pateikiamiems skaičiavimams, kur investicijos į 100 tūkst. t dyzelino per metus 

pajėgumo gamyklą sudaro 22,765 mln. EUR. 

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslininkų teigimu, atsiţvelgiant į biodyzelino 

gamybos technologines ypatybes prie kintamųjų išlaidų priskiriamos tik ţaliavos ir pagrindinės 

medţiagos, o kitos aparatūriniams procesams palaikyti patirtos sąnaudos priskiriamos prie 

pastoviųjų išlaidų [19,30]. Atsiţvelgiant į šį poţiūrį, transesterifikacijos proceso modeliavimui į 

kintamąsias išlaidas įtraukti tik natrio (kalio) hidroksidas, fosforo rūgštis ir kiti reagentai bei azotas. 
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Kintamosios išlaidos taip pat pakoreguotos galimo glicerolio pardavimu. Nors esama siūlymų 

glicerolį toliau naudoti energetikoje, gaminant iš jo dujas arba deginant tiesiogiai, šiuo atveju 

tolesnis jo panaudojimas nemodeliuojamas. Pastoviosioms RME gamybos išlaidoms priskirtas 

darbo uţmokestis, įmokos socialiniam draudimui, ir kt. Kaip ir etanolio gamybos atveju, nei į 

pastoviąsias, nei į kintamąsias sąnaudas neįtraukta nuoma ir nusidėvėjimas, kadangi tai įvertinama 

per investicijas. 

Nors priimant modeliavimo prielaidas apie skystųjų biodegalų gamybą stengtasi remtis bent 

keletu skirtingų šaltinių, dideli juose pateikiamų duomenų skirtumai (taip pat ir nesutapimai 

pačiuose dokumentuose) rodo, kad surinkti išeities duomenys dar turėtų būti perţiūrimi. 
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4.5. Atliekų tvarkymo technologijos 

Šiuo metu labiausiai įprastos atliekų tvarkymo technologijos yra jų deponavimas 

sąvartynuose ir nerūšiuotų atliekų deginimas. Naudojant šias technologijas prarandami ištekliai ir 

nepakankamai efektyviai išgaunama energija (elektra). Naujos technologijos, įgyvendintos 

badomuosiuose įrenginiuose ir rengiamos komerciniam naudojimui, geriau išsaugo antriniam 

panaudojimui tinkamas medţiagas ir efektyviau išgauna energiją bei sumaţina sąvartynuose 

deponuojamų atliekų kiekius. Svarbiausios iš jų yra: 

 deginimas, 

 gazifikacija, 

 pirolizė, 

 hidrolizė, 

 anaerobinis pūdymas, 

 fermentavimas, 

 kriogeninis apdorojimas.  

 

Šioje studijoje komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo alternatyvos analizuojamos 

visų pirma jų panaudojimo energijos gamybai galimybių poţiūriu. Kitos atliekų tvarkymo 

strateginio plano nuostatos – atliekų susidarymo prevencijos priemonės, antriniam panaudojimui 

tinkamų ţaliavų atrinkimas, biodegraduojančių atliekų kompostavimas be energijos išgavimo 

nagrinėjamos tik tiek, kiek tai gali turėti įtakos energijai gaminti nukreipiamo atliekų srauto 

dydţiui. 

Ţemiau pateiktoje diagramoje (4.19 pav.) parodytos atliekų tvarkymo technologijos pagal 

technologijų sudėtingumą, kaštus ir energijos balansą.  
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4.19 paveikslas. Atliekų tvarkymo būdų hierarchija pagal technologinį lygį, kainą ir energijos 

balansą [1]  

 

 

Atliekų prevencija ir minimizavimas kartu taupo energijos sąnaudas jų surinkimui ir 

transportavimui. Kompostavimui tinkamų atliekų atrinkimas leidţia sumaţinti sąvartyne laidojamų 

atliekų kiekius, tačiau energetiniu poţiūriu daugeliu atveju efektas yra neigiamas – kompostavimui 

sunaudojama daugiau energijos, negu išgaunama. Teigiamą efektą galima gauti utilizuojant 

sąvartyno dujas ir naudojant anaerobinį pūdymą. Sudėtingiausi, o kartu ir brangiausi metodai yra 

atliekų deginimas arba kitas terminis procesas, mechaninis-biologinis apdorojimas (MBA), 

anaerobinis pūdymas. Didţiausias energijos kiekis gaunamas terminiais apdorojimo būdais. 

ES mastu vis dar dominuoja atliekų deponavimas sąvartynuose. Atliekų antriniam 

panaudojimui tenka apie 36 , deginama – apie 18  visų atliekų (4.20 pav.). 
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4.20 paveikslas. Atliekų tvarkymo būdai ES šalyse  

 

 

Nerūšiuotų buitinių atliekų ir atskiro surinkimo bei antrinio panaudojimo kaštai įvairiose ES 

šalyse yra labai skirtingi. Surinkti duomenys iš 15 ES valstybių (4.27 lentelė). 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 143 

4.27 lentelė. Atliekų tvarkymo kaštai (EUR/t)
 
[2] 

Tvarkymo būdas 
Tipiški vidutiniai. 

kaštai 

Kaštų diapazonas 

Maţiausi Didţiausi 

Nerūšiuotos komunalinės atliekos 

Sąvartynas 56 11 162 

Deginimas 64 31 148 

MBA 75 60 78 

Pūvančios maisto/sodų atliekos 

Atskiras surinkimas 40   

Kompostavimas  16 174 

atviras 35   

uţdaras 50   

namuose 0   

anaerobinis 65 41 153 

Popierius 

Atskiras surinkimas 40   

Antrinis panaudojimas –450   

Plastikas 

Atskiras surinkimas 400 250 1242 

Antrinis panaudojimas    

mechaninis 300 100 500 

ţaliavinis 150 50 250 

Metalai 

Atskiras surinkimas 40   

Antrinis panaudojimas    

juodieji -22   

aliuminis -945   

Stiklas 

Atskiras surinkimas 40   

Antrinis panaudojimas -34 0 -45 

Elektros prietaisų ir elektronikos atliekos 

Atskiras surinkimas 300 200 400 

Antrinis panaudojimas    

dideli buitiniai pr. 50 10 80 

šaldytuvai 250 200 300 

įrenginiai su monitoriais 450 100 800 

maţi buit. prietaisai 350 200 500 
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4.5.1 Komunalinių atliekų panaudojimo energijos gamybai metodai 

Terminiams atliekų perdirbimo/utilizavimo metodams priskirtinos dvi technologijų grupės:  

 deginimas su oro pertekliumi ant ardyno, besisukančiose krosnyse arba verdančio 

sluoksnio kūryklose; 

 terminis skaidymas esant deguonies deficitui – pirolizė ir gazifikavimas.  

 

Abi technologijų grupės gali būti taikomos tiek deginant visas atliekas, tiek iš dalies 

atrūšiuotas, tiek aukšto kaloringumo frakciją, dar vadinama atliekų kuru (angl. RDF – Refuse 

Derived Fuel). Terminio atliekų apdorojimo reikalavimus ES valstybėse reglamentuoja ES 

Direktyvos [3-7], nustatančios grieţtus aplinkosauginius ir taršos kontrolės reikalavimus.  

Tiesioginis atliekų deginimas – seniausiai naudojama technologija, pirmiausiai taikyta tik į 

sąvartyną talpinamų atliekų kiekio minimizavimui, vėliau – ir naudingai panaudojant šilumą. 

Deginimo gamyklos gali priimti ir apdoroti komunalines atliekas be papildomo apdorojimo. 

Principinė atliekų deginimo schema pateikta (4.21 pav.). 

Dabartinių modernių atliekas deginančių kogeneracinių jėgainių elektros gamybos 

efektyvumas siekia iki 43 . Komunalinių atliekų deginimo efektyvumas ţenkliai išauga esant 

šilumos rinkai (centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms). Efektyvios dūmų valymo sistemos 

leidţia išvalyti degimo produktus iki ES direktyvose ir daugelio kitų valstybių nustatytų taršos 

standartų.  

 

 

Kuro paruošimas Deginimas Katilas
Variklis ar

dujų turbina

Elektra ir

šiluma

Kuras ir

pradinė

šiluma

Oras

Pelenai

Dūmai

GarasŠiluma

Sintetinės

dujos

  

4.21 paveikslas. Principinė atliekų deginimo schema 
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Deginimo atliekų – pelenų, šlakų ir uţteršto vandens valymo liekanų tvarkymo 

technologijos taip pat yra sukurtos ir leidţia naudingai panaudoti arba saugiai deponuoti daugelį šių 

terminio apdorojimo produktų. Dalis šių atliekų panaudojamos kaip uţpildai tiesiant kelius, 

įrengiant aikšteles. Dūmų valymo produktai stabilizuojami ir laidojami specialiuose sąvartynuose. 

Per šių jėgainių eksploatavimo dešimtmečius buvo išaiškinti ir neigiami nekontroliuojamo 

deginimo aspektai. Didţiausią potencialų pavojų kelia mutageniniu ir kancerogeniniu poveikiu 

pasiţymintys degimo produktuose susidarantys chloro organiniai junginiai – dioksinai ir furanai.  

Deginimo metu atliekų tūris paprastai sumaţinamas iki 90%, o masė – 75%. Deginimas 

plačiai naudojamas pavojingų ir medicininių atliekų apdorojimui. Tai yra labiausiai paplitęs atliekų 

terminio apdorojimo metodas. Didţiausia deginamų komunalinių dalis yra Japonijoje, kur šiuo būdu 

apdorojama 70% atliekų. Europoje didţiausią komunalinių atliekų dalį sudegina Danija, Švedija, 

Nyderlandai, Liuksemburgas.  

Deginimo metu atliekose esantys organiniai junginiai oksiduojami iki CO2 ir vandens garo, 

susidaro pelenai ir šlakai. Priklausomai nuo deginamų atliekų sudėties, po deginimo įrengimų yra 

dujinių degimo produktų valymo įrengimai – kietų dalelių filtrai, skruberiai. 

Deginimo ant ardyno ir besisukančiose krosnyse privalumai – galimybė sudeginti įvairios 

sudėties, kaloringumo ir dydţio atliekas.  

Deginimui verdančiame sluoksnyje reikia homogeniškų atliekų. Šio tipo įrenginiai paprastai 

naudoja taip vadinamą atliekų kurą – susmulkintą ir sumaţinto drėgnumo atliekas. Deginimo 

verdančiame sluoksnyje įrenginiai yra efektyvesni terminiu poţiūriu, lengviau kontroliuojami 

degimo parametrai, dėl smėlio sluoksnyje sukauptos šilumos jie geriau sudegina didesnės drėgmės 

atliekų kurą.  

Naudojant verdančio sluoksnio kūryklas atliekos prieš deginimą turi būti homogenizuojamos 

– susmulkinamos iki 15-25 mm, jų savybės – drėgmės kiekis, kaloringumas turi būti kaip galima 

vienodesnis. Šio tipo kūryklos susiduria su problemomis uţtikrinant nesudegusių medţiagų kiekį 

pelenuose ir degimo produktų išlaikymo laiką ne maţesnėje, kaip 850°C temperatūroje.  

Atliekų energijos panaudojimas atliekų kuro pavidalu paprastai apima degios frakcijos 

atskyrimą nuo inertinių medţiagų, metalų. Šis kuras buvo plačiau naudotas Šiaurės Amerikoje, 

deginant jį kartu su kitu kuru. Europoje jis taip pat yra gaminamas ir gali būti naudojamas deginimo 

įrenginiuose, jei degimo produktai atitinka ES nustatytus taršos standartus. 

Gazifikavimo, pirolizės ir anaerobinio pūdymo metu gaunamos dujos, kurios gali būti 

panaudotos turbinose ar varikliuose, taip padidinant elektros gamybos efektyvumą. Fermentavimo 

metu gaunamas skystas kuras. Gazifikacijos ir pirolizės technologijų šalininkai teigia, kad šios 

technologijos yra maţiau teršiančios ir pigesnės negu deginimas. Kaitinant aplinkoje, kurioje 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 146 

trūksta deguonies pilnai oksidacijai, pirolizės metu gaunamos degios dujos ir derva arba degėsiai 

(char–angl.). Apdorojant mišrias atliekas kietas proceso likutis turi daug sudėtingų ir daugeliu 

atveju toksiškų junginių, rūgščių, sunkiųjų metalų. Gazifikacijos procese ši problema sprendţiama 

tiekiant į reakcijos zoną didesnį deguonies kiekį ir daugelį dervų suskaidant į sintezės dujas, 

sudarytas daugiausia iš anglies monoksido ir vandenilio. Gazifikavimo procese oksidavimui 

naudojant deguonį išvengiama azoto junginių formavimosi.  

Principinė atliekų gazifikavimo schema pateikta (4.22 pav.).  

 

Galimi

pelenai
Kuro paruoš

imas
Gazifikavimas

Sintetinių dujų

valymas (jei bū

tina)

Deginimas

variklyje, dujų

turbinoje ar

katile

Galimos nuosė

dos/produkcija

Apribotas oras

ar deguonis

Kuras ir

pradinė

šiluma

Dujos

Dūmai

Elektra ir

šiluma

  

4.22 paveikslas. Principinė atliekų gazifikavimo schema 

 

Hidrolizėje naudojamas atliekų skaitymas aukštos temperatūros vandens garo aplinkoje. 

Šiame procese gaunamos sintezės dujos neatskiestos azotu, tačiau šis procesas yra endoterminis – 

jam reikia papildomai šilumos. 

Nepaisant tam tikrų trūkumų vyraujančia atliekų deginimo technologija išlieka deginimas 

ant ardyno, kaip universaliausias deginimo būdas, tačiau dėl kuro savybių ir dūmų valymo 

reikalavimų, vien tik elektros gamybos efektyvumas yra neaukštas (4.28 lentelė). 

4.28 lentelė. Elektros gamybos efektyvumas deginant degią atliekų masę 

 Efektyvumas, % Nuostoliai 
Išgaunama 

energija, kWh/kg 

Kaloringumas – – 2,55 

Energijos nuostoliai su pelenais – 0,04 kWh/kg 2,51 

Energijos nuostoliai per paviršius – 1% 2,48 

Katilo efektyvumas (kai dūmai 400
o
C) 68,3 – 1,69 

Turbinos efektyvumas (garo 480
o
C) 40 – 0,68 

Generatoriaus efektyvumas – 2% 0,66 

Elektros energija siurbliams – 1% 0,66 

Parduodama elektra – 1,5% 0,65 

Bendras elektros gamybos efektyvumas 25,4 – – 
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Deginimo efektyvumas išauga, jei naudingai panaudojama ir šiluma. Tuo atveju atliekų 

deginimo jėgainės efektyvumas gali išaugti iki 60-70%. 

Kiti atliekų terminio apdorojimo būdai vis dar tebėra technologinio tobulinimo stadijoje ir 

geriausiu atveju veikia demonstracinių projektų pagrindu. Pirolizės procese atgaunama apie 70  

tiesioginio deginimo šilumos, gazifikuojant – apie 50 . 

Pasaulio Banko atliktos studijos duomenimis, atliekų deginimo įmonių investicijos ir 

apdorojimo kaina labai priklauso nuo įmonių dydţio ir apdorojamų atliekų srauto [8]. Remiantis 

šios studijos rezultatais, investicijos nuo 300 iki 2500 t/dieną sudeginamų atliekų kiekiui 

atitinkamai yra nuo 180 iki 100 tūkst. USD/t (4.23 pav.). 

 

 

Galia, tūkst. t/metus

Statyba
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4.23 paveikslas. Atliekų deginimo kapitalo investicijos 

 

 

Visi atliekų terminio apdorojimo kaštai analogiškame gamyklos našumų intervale yra nuo 

100 iki 60 USD/t atliekų. (4.24 pav.). Deginimo kainos priklausomybė nuo įmonės našumo 

parodyta 4.25 pav. 
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Deginimo gamyklos galia, tūkst. t/metus

Sąnaudos tonai atliekų
Visos metinės sąnaudos

Kapitalo kaštai

Eksploatacijos išlaidos

$
 /
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4.24 paveikslas. Atliekų deginimo sąnaudos 
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4.25 paveikslas. Vidutinės atliekų terminio apdorojimo kainos Europos šalyse priklausomai nuo 

įmonės našumo 

 

Panašius duomenis galima rasti ir apie Europos valstybėse taikomus atliekų sutvarkymo 

(deginimo) mokesčius (4.29 lentelė) [9]. 
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4.29 lentelė. Atliekų deginimo kainos ES šalyse 

Šalis 

Sąnaudos 
Pajėgumas,  t/dieną 

(tpd) Min Vid Max Vid 

EUR/t EUR/t EUR/t Lt/t 

Austrija 

 332  1146 60 

 172  594 150 

 113  390 300 

 97  335 340 

Belgija 
 83

4
  287 150 

71 73 75 252  

Danija  43  148 380 

Prancūzija 118 123,5 129 426 18,7 

Vokietija 

 250  863 50 

 105  363 200 

 65  224 600 

Airija  46  159 200 

Italija 41,3 67 93
5
 231 350 

Liuksemburgas  97  335 120 

Ispanija  34  117 56 

Olandija 
71 91 110

*
 314  

 70 134
*
 242  

Lenkija 46 51 56 176  

Švedija  21  73 53 

Anglija 
 86  297 110 

 65  224 220 

 

 

Nesunku pastebėti, kad didţiausia atliekų deginimo sąnaudų dalis tenka kapitalo 

investicijoms. Be to, atliekų deginimo savikaina labai priklauso nuo taikomų aplinkosaugos 

reikalavimų (degimo produktų valymo technologijos).  

4.5.2 Mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo metodai  

Mechaninis-biologinis apdorojimas (MBA) apima visą šeimą metodų, kuriuose derinami 

mechaninio apdorojimo (smulkinimas, sijojimas, juodųjų ir spalvotųjų metalų, plastiko, inertinių 

medţiagų – stiklo ir pan. atskyrimas) ir biologinio apdorojimo (anaerobinio pūdymo) technologijos. 

MBA kilo iš kompostavimo technologijų, siekiant pritaikyti jas nerūšiuotoms komunalinėms 

atliekoms. Technologijos idėja – maksimaliai atskirti mišrias komunalines atliekas pagal juose 

esančių medţiagų prigimtį ir savybes, bei suskaidyti biodegraduojančią frakciją naudojant aerobinį 

arba anaerobinį pūdymą (fermentaciją). Ţemiau pateiktame paveikslėlyje parodytos pagrindinės 

MBA technologijos, besiskiriančios technologiniais įrenginiais ir procesų seka (4.26 pav.).  

                                                 
4
 Tai yra vidutinis Flandrijos savivaldybės deginimo mokestis „prie vartų‖.Briuselio - sostinės regione ‗NetBrussel‘, 

kurio operatorius yra SIOMAB-deginimo jėgainė, šis mokestis yra 62 €/t atliekoms, atveţtoms iš Briuselio regiono.  
5
 Sąnaudos priklauso nuo pajamų uţ energiją ir pakuočių perdirbimą.  
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Pavyzdţiui, BMA technologijoje pirmiausiai vykdomas biologinis procesas –

kompostavimas, o biologiškai neskaidţios frakcijos išskiriamos iš biologiškai apdorotos masės. 

Mechaninio–šiluminio apdorojimo proceso esmė – atliekų masės apdorojimas aukštos temperatūros 

vandens garu, po to vykdant atliekų rūšiavimą į frakcijas.  

 

 

 

4.26 paveikslas. Mechaninio–biologinio atliekų apdorojimo technologijų šeima [10]  

 

 

Biodegraduojanti atliekų frakcija gali būti nukreipta anaerobiniam pūdymui, kurio metu 

gaunamos degios biodujos. Išgauta energija šiuo atveju gali padengti MBA apdorojimo energijos 

poreikius, tačiau galimos parduoti energijos kiekiai paprastai yra labai maţi ir neturi didesnės 

reikšmės visai šios technologijos ekonomikai.  

Tipiško komunalinio atliekų MBA metu gaunami produktai: 

 juodieji metalai, 

 spalvotieji metalai, 

 stiklas, 

 plastikai, arba atliekų kuras,  

 biologinio apdorojimo likučiai, 

 uţterštas vanduo. 
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MBA proceso tipiškas masės balansas parodytas. 4.27 pav. Galima pastebėti, kad antrinių 

ţaliavų procentas gali svyruoti gan plačiame diapazone. Jis priklauso nuo atliekų sudėties, pirminio 

rūšiavimo sistemos efektyvumo, MBA įrenginių komplekto ir efektyvumo. Kuo geriau veikia 

pirminio rūšiavimo sistema, tuo maţiau antrinių ţaliavų lieka atliekose ir maţesnis antriniam 

panaudojimui atskiriamų medţiagų kiekis. 

 

 

4.27 paveikslas. Tipiškas MBA masės balansas 

 

 

Gauti produktai – uţterštas vanduo, biodujos, antrinės ţaliavos, toliau turi būti tvarkomi. 

Kyla klausimas, kur šie visi produktai bus naudojami toliau? Be garantuotos rinkos šiems 

produktams po perdirbimo turėsime pusiau inertines atliekas, kurias teks deponuoti sąvartyne. 

Taigi, pasirinkus MBA technologiją ne maţesnis uţdavinys yra sukurti ir įgyvendinti komerciškai 

gyvybingas gautų apdorojimo produktų panaudojimo technologijas. Kitaip šis apdorojimo būdas 

praranda savo pranašumus lyginant su atliekų deginimu, kurio metu išgaunamas maksimalus 

energijos kiekis.  
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4.5.3 Deginimo ir MBA technologijų palyginimas 

Mechaninis-biologinis atliekų apdorojimas (MBA) plačiausiai taikomas Vokietijoje. 

Pirmosios tokios įmonės pastatytos dar 1990 m., taigi yra sukaupta 20–ties metų šios technologijos 

taikymo patirtis. 2008 m. šalyje veikė 61 MBT gamykla, iš kurių 10 gamina atliekų kurą, visos 

atskiria aukšto kaloringumo atliekas (plastiką ir pan.).  

2008 m. Vokietijoje veikė 68 atliekų deginimo gamyklos, 21 atliekų kurą naudojanti jėgainė, 

8 elektrinėse atliekos deginamos kartu su kitu kuru (anglimi). Vokietijos cemento gamyklose 

daugiau kaip pusė energijos gaunama iš atliekų, naudotų padangų, kitų pramoninių atliekų.  

Aplinkosauginiu poţiūriu didţiausia nauda gaunama kartu su kitu kuru deginant atliekas 

aukšto efektyvumo jėgainėse (dėl išvengto papildomo iškastinio kuro naudojimo). MBA gamyklų 

aplinkosauginis (šiltnamio dujų emisijų sumaţinimo) efektas yra artimas neutraliam, arba 

neigiamas. 

Atliekų tvarkymo aplinkosaugos klausimai detaliai buvo nagrinėti „Atliekų tvarkymo 

alternatyvų ir klimato kaitos― studijoje
 
[11], kurią atliko AEA Technology. Studijos išvadose 

teigiama, kad: 

1. Atliekų rūšiavimas jų susidarymo vietoje, popieriaus, metalų, tekstilės ir plastiko atskyrimas 

antriniam panaudojimui, kompostavimas sąlygoja maţiausius grynuosius šiltnamio dujų kiekius, 

lyginant su kitais komunalinių atliekų tvarkymo būdais. Didţiausią efektą duoda sąvartyno dujų 

išsiskyrimo sumaţinimas.  

2. Vertinant poveikį klimatui svarbų vaidmenį vaidina anglies surišimas (sequestration), kai 

anaerobinėse saugojimo sąlygose išlieka junginiuose esanti anglis. Tuo tarpu kai kompostas 

naudojamas dirvų tręšimui, anglies junginiai greitai suskyla. 

3. Popieriaus antrinio panaudojimo, lyginant su jo patalpinimu sąvartyne, palyginimas 

aplinkosaugos poţiūriu labai priklauso nuo to, ar yra surenkamos ir naudingai panaudojamos 

sąvartyno dujos.  

4. Vertinant uţterštų pūvančių atliekų tvarkymą naudojant mechaninį – biologinį apdorojimą tais 

atvejais, kai jos yra nepakankamos kokybės tręšimui skirto komposto gamybai, gaunamas beveik 

toks pat rezultatas, kaip ir anaerobinė fermentacija su biodujų panaudojimu kombinuotai elektros 

ir šilumos gamybai, jei įvertinamas MBA ir sąvartyne anglies surišimas. 

5. Aukščiau paţymėti vertinimai apima tik grynus atliekų sukeltus šiltnamio dujų srautus. Vertinant 

kitus aspektus – išteklių naudojimo efektyvumą, išvengtą taršą naujų medţiagų gamybai, 

komposto naudą dirvoţemiui. Nors šie poveikiai detaliau nenagrinėti, tačiau jie be abejonės daro 

antrinį panaudojimą ir kompostavimą geresne alternatyva, negu biodegraduojančių atliekų 

talpinimas sąvartyne.  
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6. MBA kaip komunalinių atliekų apdorojimo metodas prieš sąvartyną atskiriant metalus, sąvartyne 

deponuojant biologiškai neskaidţias atliekas ir stabilizuojant kompostą yra maţiausias šiltnamio 

dujų emisijas sukeliantis metodas. Jei degančios frakcijos yra deginamos, šiltnamio dujų srautas 

gaunamas didesnis. 

7. Nerūšiuotų atliekų deginimas vien tik elektros gamybai sukuria didesnį šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų srautą lyginant su MBA, tačiau, jei šios gamyklos veikia kogeneracinio ciklo 

pagrindu ir naudingai panaudojama šiluma, šiltnamio dujų srautas prilygsta MBA procesui 

likučius laidojant sąvartyne.  

8. Jeigu MBA proceso analizėje nėra vertinamas anglies surišimas laidojant atliekų dalį sąvartyne, 

grynasis šiltnamio dujų srautas tampa teigiamu – t.y. atliekų tvarkymas iššaukia papildomas 

emisijas. Taigi, šiuo atveju tiesioginis deginimas aplinkosaugos poţiūriu yra geresnė alternatyva 

uţ MBA. 

 

Jei MBA procese įdiegtas anaerobinis pūdymas išgaunant biodujas, biodegraduojančių 

atliekų sutvarkymo kaina dėl to nesumaţėja. Ekonomiškai pranašesnis šiuo atveju yra anaerobinis 

pūdymas atliekų susidarymo vietoje (4.30 lentelė). 

4.30 lentelė. Atliekų deginimo ir anaerobinio pūdymo kaštai, EUR/t 

 
Deginimas ant 

ardyno 

Anaerobinis pūdymas 

centralizuotoje 

įmonėje 

Anaerobinis 

pūdymas 

susidarymo vietoje 

Investicijos 63,6 70 30 

Pastoviosios eksploatacinės 

išlaidos 38,6   

iš jų personalui 15,7   

Kintamosios eksploatacinės 

išlaidos 19,1   

Visos eksploatacinės išlaidos 57,7 48 60 

Iš viso: 121,3 118 90 

    

Pajamos uţ elektrą 16,3 3,8 9 

Pajamos uţ šilumą  2,4 1,5 

Pajamos uţ kompostą  3  

Apdorojimo kaina 105 108,8 79,5 
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Duomenys apie mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo sąnaudas yra labai prieštaringi. 

Nuorodos į MBA remiasi beveik išimtinai Vokietijos patirtimi. Iš esmės MBA yra rūšiavimo, 

stabilizavimo ir kompostavimo ar anaerobinio pūdymo technologijų rinkinys. Be to, biologiškai 

neskaidi, tačiau degi atliekų dalis reikalauja įvesti terminio apdorojimo technologijas (deginimą, 

gazifikavimą ar pirolizę) kurių sąnaudos nėra įtraukiamos į MBA įmonės sąnaudas. Daţnai 

laikoma, kad ši frakcija gali būti laidojama sąvartyne (sumaţinamos atliekų emisijos dėl surištos 

anglies) arba panaudojama kaip kuras bendro su kitu kuru deginimo (co–incineration – angl.) 

įrenginiuose.  

Tarp MBA privalumų nurodomi: didesnis antriniam panaudojimui atrenkamų medţiagų 

kiekis, palankesnė viešoji nuomonė visų pirma dėl regimos taršos (nėra kaminų), ir maţesnių 

lyginant su tiesioginiu deginimu CO2 emisijų, jei nėra deginama degi frakcija (popierius, guma, 

plastikai). 

Prioritetų nustatymas turėtų remtis detalia analize ir visuomenės poreikiais. Ar Lietuvai šiuo 

metu labiau trūksta plastiko atliekų, biologinio apdorojimo dumblo, metalo lauţo, stiklo atliekų, ar 

importuojamą kurą pakeičiančios energijos išteklių, įvertinant, kad MBA netgi su anaerobiniu 

pūdymu ir degios frakcijos panaudojimu kurui leidţia išgauti kur kas maţiau energijos, negu 

terminio apdorojimo metodai.  
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4.6. AEI transportavimas, išlaidos, organinio kuro sąnaudos 

Kai kurie energijos ištekliai transportuojami specialiu transportu. Kitiems ištekliams 

perveţti naudojamos įprastinės transporto priemonės. Pavyzdţiui, medienos kuras transportuojamas 

specialiai paruoštu transportu. Skiedros, priklausomai nuo atstumo, transportuojamos traktorinėmis 

priekabomis arba sunkveţimiais. Skiedrų kuro transporto priemonė, kurią sudaro sunkveţimis ir 

priekaba, yra naudojama medienos skiedroms iš terminalų, taip pat pjuvenoms, ţievėms ir kitokiam 

medienos kurui iš lentpjūvių veţti. Kuro skiedros iš miško tarpinių sandėlių bei šalikelių 

gabenamos konteineriniuose įrenginiuose. Skystas kuras transportuojamas specialiomis 

automobilinėmis cisternomis. Neţiūrint to, kad atskiri energijos ištekliai gali būti transportuojami 

panašiu transportu, transportavimo išlaidos yra skirtingos dėl skirtingo energijos išteklių tankių ir jų 

kaloringumų. Siekiant įvertinti energijos išteklių transportavimo išlaidas, buvo surinkta informacija 

apie transporto priemones ir paskaičiuota atskirų energijos išteklių transportavimo išlaidos. Išlaidų 

kalkuliacija (1 tkm transportavimo išlaidos) tarpsavivaldybiniams perveţimams pateikta 4.31 

lentelėje. Energijos išteklių perveţimų savivaldybės viduje išlaidų kalkuliacija yra analogiška 

pateiktai 4.31 lentelėje. Skiriasi tik transporto priemonės. Pastarųjų charakteristika pateikta 4.32 

lentelėje. Vidutiniai transportavimo atstumai tarpsavivaldybiniams perveţimams buvo prilyginti 70 

km. Vidutiniai transportavimo atstumai savivaldybės viduje priklauso nuo savivaldybės dydţio ir 

svyruoja 30 km ribose. 
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4.31 lentelė. Energijos išteklių transportavimo tarp savivaldybių šalies viduje išlaidų kalkuliacija 

Perveţamo kuro rūšis 
Kalorin-

gumas 

Matavimo 

vienetas 

Transporto priemonė 

Markė 

Kaina 
Ridos 

resursas 

Veţamas 

svoris 

Kėbulo 

talpa 

Pastoviosios 

ekspl. 

išlaidos 

Degalų 

sąnaudos 

Vidutinis 

greitis 

tūkst. 

LT2008 

tūkst. 

km 
tonos m3 

tūkst. 

LT2008 
l/100km km/h 

Transportavimas tarp savivaldybių šalies viduje                

Biodyzelinas 8790 kcal/kg MERCEDES BENZ - 2044-AS ACTROS(vilkikas)+Cisterna 379 2000 27,84 32 18.95 30 70 

Bioetanolis 6400 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+Cisterna 379 2000 25,248 32 18.95 30 70 

Bio-ETBE 8597 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+Cisterna 379 2000 23,904 32 18.95 30 70 

Aliejus 8840 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+Cisterna 379 2000 29,44 32 18.95 30 70 

Metilo esteris 8922 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+Cisterna 379 2000 29,44 32 18.95 30 70 

Bio-benzinas 10900 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+Cisterna 379 2000 24,32 32 18.95 30 70 

Malkos 3920 kcal/dm3 MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ miškaveţė priekaba 372 2000 39,6 32 18.6 30 70 

Šakos 1910 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ aukštabortė priekaba  376 2000 7 40 18.8 30 70 

Skiedros 2410 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ aukštabortė priekaba  376 2000 12,4 40 18.8 30 70 

Medienos granulės 4040 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ priekaba  386 2000 24 31 19.3 30 70 

Medienos apd. atliekos 2480 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ aukštabortė priekaba  376 2000 12,4 40 18.8 30 70 

Medienos briketai 4040 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ aukštabortė priekaba  376 2000 24 40 18.8 30 70 

Šiaudai 3340 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ aukštabortė priekaba  376 2000 4 40 18.8 30 70 

Šiaudų granulės 3890 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ priekaba  386 2000 24 31 19.3 30 70 

Sausa ţolė 4000 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ aukštabortė priekaba  376 2000 4 40 18.8 30 70 

Šiukšlės 2200 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ priekaba  386 2000 12 31 19.3 30 70 

Nesieringas mazutas 9550 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ Spec.  Cisterna 465 2000 34,965 35 23.25 30 70 

Skalūnų alyva 9320 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+Cisterna 379 2000 30,4 32 18.95 30 70 

Krosnių kuras 10080 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+Cisterna 379 2000 26,56 32 18.95 30 70 

Anglis 6000 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ priekaba  386 2000 26 31 19.3 30 70 

Durpės 2800 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ priekaba  386 2000 22 31 19.3 30 70 

Durpių briketai 3600 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ priekaba  386 2000 26 31 19.3 30 70 

Dyzelinas 10220 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+Cisterna 379 2000 26,56 32 18.95 30 70 

Benzinas 10500 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+Cisterna 379 2000 24 32 18.95 30 70 

SND 11100 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+ LPG Cisterna  517 2000 24,75 45 25.85 30 70 

Aviacinis kuras 10320 kcal/kg MB2044-AS ACTROS(vilkikas)+Cisterna 379 2000 25,92 32 18.95 30 70 
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4.31 lentelė. Energijos išteklių transportavimo tarp savivaldybių šalies viduje išlaidų kalkuliacija. (Tęsinys) 

Kuro rūšis 

Darbo uţmokestis  su soc 

draudimu 

Apkrautumo 

koeficientas 

Laiko 

išnaudojimo 

koeficientas 

Degalų kaina 
Kintamosios 

eksploatacinės išlaidos 

Pridėtinės 

išlaidos 

Galimas perveţti krovinių 

kiekis per eksploatacijos laiką 

Galimas perveţti 

krovinių kiekis per 

mėnesį per pamainą 

LT2008/mėn Sant. vnt Sant. vnt LT2008/ltr LT2008/tkm % tkm tkm 

Transportavimas tarp savivaldybių šalies viduje             

Biodyzelinas 3000 0,5 0.9 3.5 0.001 30 27840000 154345 

Bioetanolis 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 25248000 139975 

Bio-ETBE 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 23904000 132524 

Aliejus 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 29440000 163215 

Metilo esteris 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 29440000 163215 

Bio-benzinas 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 24320000 134830 

Malkos 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 39600000 219542 

Šakos 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 7000000 38808 

Skiedros 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 12400000 68746 

Medienos granulės 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 24000000 133056 

Medienos apd. atliekos 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 12400000 68746 

Medienos briketai 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 24000000 133056 

Šiaudai 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 4000000 22176 

Šiaudų granulės 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 24000000 133056 

Sausa ţolė 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 4000000 22176 

Šiukšlės 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 12000000 66528 

Nesieringas mazutas 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 34965000 193846 

Skalūnų alyva 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 30400000 168538 

Krosnių kuras 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 26560000 147249 

Anglis 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 26000000 144144 

Durpės 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 22000000 121968 

Durpių briketai 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 26000000 144144 

Dyzelinas 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 26560000 147249 

Benzinas 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 24000000 133056 

SND 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 24750000 137214 

Aviacinis kuras 3000 0,5 0,9 3,5 0,001 30 25920000 143700 
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4.31 lentelė. Energijos išteklių transportavimo tarp savivaldybių šalies viduje išlaidų kalkuliacija. (Tęsinys) 

Kuro rūšis 

Perveţimų savikainos kalkuliacija 

Kuro sąnaudos 

perveţimams 
Investicijų 

dedamoji perveţimų 

savikainoje 

Pastoviųjų ekspl 

išlaidų dedamoji 

perveţimų 

savikainoje 

Darbo 

uţmokesčio 

dedamoji 

perveţimų 

savikainoje 

Kintamųjų ekspl 

išlaidų dedamoji 

perveţimų 

savikainoje 

Kuro dedamoji 

perveţimų 

savikainoje 

Perveţimų 

savikaina be 

pridėtinių 

išlaidų 

Perveţimų 

savikaina su 

pridėtinėmis 

išlaidomis 

Perveţimų savikaina su 

pridėtinėmis išlaidomis, 

bet be kuro dedamosios 

LT2008/tkm LT2008/tkm LT2008/tkm LT2008/tkm LT2008/tkm LT2008/tkm LT2008/tkm LT2008/tkm ltr/tkm 

Transportavimas tarp savivaldybių šalies viduje               

Biodyzelinas 0,0136 0,0007 0,0194 0,0010 0,0754 0,1102 0,1432 0,0678 0,0216 

Bioetanolis 0,0150 0,0008 0,0214 0,0010 0,0832 0,1214 0,1578 0,0746 0,0238 

Bio-ETBE 0,0159 0,0008 0,0226 0,0010 0,0879 0,1281 0,1666 0,0787 0,0251 

Aliejus 0,0129 0,0006 0,0184 0,0010 0,0713 0,1042 0,1355 0,0642 0,0204 

Metilo esteris 0,0129 0,0006 0,0184 0,0010 0,0713 0,1042 0,1355 0,0642 0,0204 

Bio-benzinas 0,0156 0,0008 0,0223 0,0010 0,0863 0,1260 0,1638 0,0774 0,0247 

Malkos 0,0094 0,0005 0,0137 0,0010 0,0530 0,0776 0,1008 0,0478 0,0152 

Šakos 0,0537 0,0027 0,0773 0,0010 0,3000 0,4347 0,5651 0,2651 0,0857 

Skiedros 0,0303 0,0015 0,0436 0,0010 0,1694 0,2458 0,3196 0,1502 0,0484 

Medienos granulės 0,0161 0,0008 0,0225 0,0010 0,0875 0,1279 0,1663 0,0788 0,0250 

Medienos apd. atliekos 0,0303 0,0015 0,0436 0,0010 0,1694 0,2458 0,3196 0,1502 0,0484 

Medienos briketai 0,0157 0,0008 0,0225 0,0010 0,0875 0,1275 0,1657 0,0782 0,0250 

Šiaudai 0,0940 0,0047 0,1353 0,0010 0,5250 0,7600 0,9880 0,4630 0,1500 

Šiaudų granulės 0,0161 0,0008 0,0225 0,0010 0,0875 0,1279 0,1663 0,0788 0,0250 

Sausa ţolė 0,0940 0,0047 0,1353 0,0010 0,5250 0,7600 0,9880 0,4630 0,1500 

Šiukšlės 0,0322 0,0016 0,0451 0,0010 0,1750 0,2549 0,3313 0,1563 0,0500 

Nesieringas mazutas 0,0133 0,0007 0,0155 0,0010 0,0601 0,0905 0,1177 0,0576 0,0172 

Skalūnų alyva 0,0125 0,0006 0,0178 0,0010 0,0691 0,1010 0,1313 0,0622 0,0197 

Krosnių kuras 0,0143 0,0007 0,0204 0,0010 0,0791 0,1154 0,1500 0,0710 0,0226 

Anglis 0,0148 0,0007 0,0208 0,0010 0,0808 0,1182 0,1536 0,0729 0,0231 

Durpės 0,0175 0,0009 0,0246 0,0010 0,0955 0,1395 0,1813 0,0859 0,0273 

Durpių briketai 0,0148 0,0007 0,0208 0,0010 0,0808 0,1182 0,1536 0,0729 0,0231 

Dyzelinas 0,0143 0,0007 0,0204 0,0010 0,0791 0,1154 0,1500 0,0710 0,0226 

Benzinas 0,0158 0,0008 0,0225 0,0010 0,0875 0,1276 0,1659 0,0784 0,0250 

SND 0,0209 0,0010 0,0219 0,0010 0,0848 0,1296 0,1685 0,0837 0,0242 

Aviacinis kuras 0,0146 0,0007 0,0209 0,0010 0,0810 0,1182 0,1537 0,0727 0,0231 
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4.32 lentelė. Transporto priemonių, naudojamų energijos išteklių transportavimo savivaldybių viduje išlaidoms įvertinti, charakteristikos 

Kuro rūšis 
Kalorin-

gumas 

Matavimo 

vienetas 

Transporto priemonė 

Markė 
Kaina 

Ridos 

resursas 

Veţamas 

svoris 

Kėbulo 

talpa 

Pastoviosios 

ekspl. išlaidos 

Degalų 

sąnaudos 

Vidutinis 

greitis 

tūkst. LT2008 tūkst. km tonos m3 tūkst. LT2008 ltr/100km km/h 

Transportavimas savivaldybės viduje stambiems vartotojams                     

Šiaudų transportavimas savivaldybes viduje 3340 kcal/kg MB- AXOR 1824 210 2000 2,7 27 10,5 21 70 

Ţolių transportavimas savivaldybes viduje 4000 kcal/kg MB - AXOR 1824 210 2000 2,7 27 10,5 21 70 

Skiedrų transportavimas savivaldybes viduje 2410 kcal/kg MB - AXOR 1824 210 2000 8,37 27 10,5 21 70 

Šakų transportavimas savivaldybes viduje 1910 kcal/kg MB - AXOR 1824 210 2000 4,725 27 10,5 21 70 

Malku transportavimas savivaldybes viduje 3920 kcal/dm3 MB - AXOR 1824 210 2000 10 27 10,5 21 70 

Durpių transportavimas savivaldybes viduje 2800 kcal/kg MB - AXOR 1824 210 2000 10 27 10,5 21 70 

Durpių briketu transportavimas 3600 kcal/kg MB - AXOR 1824 210 2000 10 27 10,5 21 70 

Medienos briketu transportavimas savivaldybes viduje 4040 kcal/kg MB - AXOR 1824 210 2000 10 27 10,5 21 70 

Medienos atlieku transportavimas savivaldybes viduje 2480 kcal/kg MB - AXOR 1824 210 2000 8,37 27 10,5 21 70 

Komunaliniu atlieku transportavimas savivaldybes viduje 2200 kcal/kg VOLVO - FLL 240 225 2000 11 9 11,25 30 70 

Komunaliniu atlieku transportavimas į savartynus savivaldybes 

viduje 2200 kcal/kg VOLVO - FLL 240 225 2000 11 9 11,25 30 70 

Paskirstymas savivaldybės viduje smulkiems vartotojams                     

Malku paskirstymas smulkiems vartotojams savivaldybes viduje 3920 kcal/dm3 ISUZU - NQR 71 51 2000 4,4 8 2,55 16 70 

Durpių paskirstymas smulkiems vartotojams savivaldybes viduje 2800 kcal/kg ISUZU - NQR 71 51 2000 4,4 8 2,55 16 70 

Durpių briketų paskirstymas smulkiems vartotojams 

savivaldybes viduje 3600 kcal/kg ISUZU - NQR 71 51 2000 5,5 8 2,55 16 70 

Medienos granulių paskirstymas savivaldybes viduje 4040 kcal/kg ISUZU - NQR 71 51 2000 4,8 8 2,55 16 70 

Medienos briketu paskirstymas savivaldybes viduje 4040 kcal/kg ISUZU - NQR 71 51 2000 5,28 8 2,55 16 70 

Šiaudu granulių paskirstymas savivaldybes viduje 3890 kcal/kg ISUZU - NQR 71 51 2000 4,8 8 2,55 16 70 

Krosnių kuro paskirstymas savivaldybės viduje 10080 kcal/kg ISUZU - NQR 71 51 2000 5,5 8 2,55 16 70 

Anglies paskirstymas savivaldybės viduje 6000 kcal/kg ISUZU - NQR 71 51 2000 5,5 8 2,55 16 70 

SNG paskirstymas savivaldybės viduje 11100 kcal/kg ISUZU - NQR 71 51 2000 5,5 8 2,55 16 70 
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5. ENERGIJOS GAMYBOS IŠ AEI GALIMYBĖS IR TECHNOLOGIJOS 

5.1. AEI panaudojimas energijos gamybai 

Nagrinėjant 2008 m. situaciją, matyti, kad daugiausia atsinaujinančių energijos išteklių 

suvartojo namų ūkiai. Malkų, medienos ir ţemės ūkio atliekų vartojimas šiame sektoriuje siekė 

402,3 ktne. Visas energetikos sektorius suvartojo tik 216,3 ktne medienos, jos atliekų ir ţemės ūkio 

atliekų bei biodujų. Net ir pridėjus vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintą elektros energiją (kas 

perskaičiavus į kuro ekvivalentą atitinkamai būtų 11,3 ktne ir 34,6 ktne), gautume tik 262,2 ktne. 

Tai sudaro tik 65,1% nuo namų ūkyje suvartojamų AEI. Tiesa, elektros energija ir šiluma yra 

gaunama ir iš atliekinės cheminių reakcijų metu išsiskiriančios šilumos. Pridėjus šiuos 158,1 ktne 

naudingai atleidţiamos šilumos ir 20,4 ktne elektros energijos kiekius, energetikos sektorius jau 

šiek tiek pralenktų namų ūkius (420,3 ktne). Tačiau cheminių reakcijų metu išsiskirianti šiluma nėra 

atsinaujinantis energijos išteklius. Jis yra tik atliekinis, todėl šio energijos kiekio, kalbėdami apie 

AEI, toliau neminėsime. 

Paţvelgus į procentinę AEI dalį bendrame kuro suvartojime, matyti, kad namų ūkiuose jie 

sudaro 29,2% nuo bendro kuro ir energijos suvartojimo šiame sektoriuje arba net 63,2% nuo kuro 

suvartojimo. Elektrinėse ir katilinėse AEI dalis pirminių energijos išteklių suvartojime siekia tik 

6,4%. Pramonės įmonių vartojime AEI sudaro 8,5% nuo bendro kuro ir energijos suvartojimo arba 

15,6% nuo kuro suvartojimo. Objektyvumo dėlei čia dar reikėtų paminėti, kad tiek atskirų ekspertų 

(ne šį darbą vykdančių) duomenimis, tiek remiantis preliminariais šio darbo autorių skaičiavimais, 

AEI (ypač malkų) vartojimas namų ūkiuose yra gerokai didesnis, nei skelbiama oficialiuose šalies 

kuro balansuose. Tai daugiausia susiję su tuo, kad nėra gerai apskaitoma malkų saviruoša kaimo 

vietovėse. Be to, namų ūkiuose yra įrengta saulės kolektorių ir šilumos siurblių. Tai dar labiau 

padidintų AEI vartojimo namų ūkiuose lyginamąjį svorį.  

5.2. Esama padėtis centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje 

Neţiūrint to, kad šiuo metu daugiausia AEI suvartojama namų ūkiuose, perspektyvoje 

didţiausiu potencialiu atsinaujinančių energijos išteklių vartotoju gali tapti centralizuoto šilumos 

tiekimo sistema. Tai gali būti paaiškinama tuo, kad centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai 

santykinai lengvai gali būti panaudotos AEI naudojančios technologijos ir tuo, kad absoliučia 

apimtimi šilumos gamybai suvartojama gana daug kuro. 2008 m. faktinės kuro sąnaudos Lietuvos 

šilumos tiekėjų asociacijai priklausančiose centralizuoto šilumos tiekimo įmonėse pateiktas          

5.1 lentelėje, iš jų kogeneraciniuose įrenginiuose – 5.2 lentelėje. 
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5.1 lentelė. Kuro sąnaudos šilumos gamybai 2008 m. [1] 

Mediena, 

malkos, 

pjūvenos, 

skiedros, 

biokuras ir 

kt.

Šiaudai, 

biodujos, 

geoterminė 

energija ir 

kt.

Iš viso

natūralus sutartinis natūralus sutartinis sutartinis sutartinis sutartinis natūralus sutartinis natūralus sutartinis natūralus sutartinis natūralus sutartinis natūralus sutartinis

(t m3) (tne) (t) (tne) (tne) (tne) (tne) (t m2) (tne) (t) (tne) (t) (tne) (t) (tne) (t) (tne) (tne)

1 UAB "Vilniaus energija" 309669 247762 15505 14665 19541 19541 139 28 55 58 282054

2 AB "Kauno energija" 20439 16355 20 19 330 286 616 6321 1314 2 2 18306

3 AB "Klaipėdos energija" 97305 77842 6795 6241 0 1 1 84084

4 UAB "Litesko" 74138 59255 905 833 27506 27506 387 100 590 350 55 56 1638 1563 89663

5 AB "Panevėţio energija" 54970 43983 4766 4494 14065 565 14630 218 54 1069 559 561 528 30 5 64253

6 AB "Šiaulių energija" 58021 46422 0 46422

7 UAB "E energija" 23480 18410 1905 1905 34 13 329 165 6 6 245 231 20730

8 UAB "Maţeikių šilumos tinklai" 7231 5784 152 150 8816 8816 14750

9 AB "Jonavos šilumos tinklai" 19583 15668 68 68 15736

10 UAB "Utenos šilumos tinklai" 9417 7533 400 392 6240 6240 14165

11 UAB "Šilutės šilumos tinklai" 1336 1254 6603 500 7103 415 267 117 122 576 511 9257

12 UAB "Tauragės šilumos tinklai" 327 312 6681 6681 1149 269 427 397.1 7659.1

13 UAB "Plungės šilumos tinklai" 2590 2073 264 264 17 10 13 13 2360

14 UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" 0 0

15 UAB "Radviliškio šiluma" 6607 5286 0 240 238 5524

16 UAB "Varėnos šiluma" 1389 1059 4993 4993 6052

17 UAB "Izobara" 1992 1594 3561 63 3624 150 39 415 247 27 32 35 35 5571

18 UAB "Raseinių šilumos tinklai" 622 592 4476 4476 863 211 30 30 5309

19 UAB "Kaišiadorių šiluma" 3446 2755 1607 1607 0.4 0.4 4362.4

20 UAB "Fortum Švenčionių energija" 967 773 3121 3121 30 30 3924

21 UAB "Anykščių šiluma" 4501 3601 295 295 552 331 6 6 160 149 4382

22 UAB "Ignalinos šilumos tinklai" 3930 3930 49 32 3962

23 UAB "Fortum Joniškio energija" 2824 2259 230 230 23 22 2511

24 UAB "Širvintų šiluma" 66 53 2360 2360 9 5 2418

25 UAB "Molėtų šiluma" 2860 2860 1.5 2 2862

26 UAB "Birštono šiluma" 475 380 1598 1598 458 144 2122

27 UAB "Šakių šilumos tinklai" 1355 1084 1283 466 1749 5 5 18.5 17.2 2855.2

28 UAB "Šilalės šilumos tinklai" 2608 2608 251 240 2848

29 UAB "Pakruojo šiluma" 2312 1861 3 3 94 90 1954

30 UAB "Lazdijų šiluma" 1740 1740 11 10 1750

Iš viso 701388 560733 32217 30011 126616 1948 128564 9261 2028 3396 1934 347 361 4330.4 4065.7 488 149 727845.7

Kuras pirktai energijai 162500 130000 3875 3100 17570 1050 18620 7400 159120

Iš viso 863888 690733 36092 33111 144186 2998 147184 9261 2028 3396 1934 347 361 4330.4 4065.7 488 7549 886965.7

Iš viso 

sutartinio 

kuro

Atsinaujinantys energijos ištekliai

Gamtinės dujos Mazutas Durpės Akmens anglis
Dyzelinis kuras, 

suskystintos dujos

Skalūnų alyva, 

krosnių kuras, maţų 

katilinių kuras, 

panaudota alyva
Eil. Nr. Bendrovė

Kitas kuras

 
 

 

 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 162 

5.2 lentelė. Kuro sąnaudos šilumos gamybai kogeneraciniuose įrenginiuose 2008 m. [1] 

natūralus sutartinis natūralus sutartinis natūralus sutartinis natūralus sutartinis natūralus sutartinis natūralus sutartinis

(t m3) (tne) (t) (tne) (t) (tne) (t m3) (tne) (t m2) (tne) (t) (tne) (tne)

1 UAB "Vilniaus energija" 296014 236835 15495 14655 95797 19541 139 28 271059

2 AB "Kauno energija" 111 89 543 259 348

3 AB "Klaipėdos energija" 39974 31988 31988

4 UAB "Litesko" 57501 46006 43 40 3524 1624 47670

5 AB "Panevėţio energija" 17026 10857 10857

6 AB "Šiaulių energija" 25220 20183 20183

7 AB "Jonavos šilumos tinklai" 364 291 291

8 UAB "Utenos šilumos tinklai" 425 341 341

9 UAB "Kaišiadorių šiluma" 104 83 83

10 UAB "Plungės šilumos tinklai" 309 247 247

11 UAB "Šilutės šilumos tinklai" 1 2 2

Iš viso 437048 346920 15538 14695 99321 21165 543 259 139 28 1 2 383069

Iš viso 

sutartinio 

kuro

Gamtinės dujos Mazutas Biokuras Biodujos

BendrovėEil. Nr.

Durpės Suskystintos dujos
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Iš 5.1 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad 2008 m. centralizuoto šilumos tiekimo 

įmonės AEI suvartojo 16,6% nuo bendrų kuro sąnaudų šilumos gamybai. Tai yra 147,2 ktne nuo 

bendro 863,9 ktne kuro kiekio. 

Atskirų kuro rūšių suvartojimo pasiskirstymas pagal savivaldybes apibendrintas 5.1 pav. Kol 

kas šiame paveiksle pateikti ne visų savivaldybių duomenys, nes ne iš visų jie buvo gauti. Ryšium 

su tuo dar negalima sutikrinti viso kuro suvartojimo šioje sistemoje. Surinkus trūkstamą informaciją 

situacija gali šiek tiek keistis tačiau, neţiūrint to, pateikti duomenys rodo, kad jau šiuo metu 

daugelyje savivaldybių atsinaujinantys energijos ištekliai sudaro didelį lyginamąjį svorį kuro 

suvartojime. Tačiau tose savivaldybėse absoliučios suvartojamo kuro apimtys nėra didelės. Esminį 

AEI vartojimo prieaugį centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gautume tik tada, jei AEI 

vartojimui bent iš dalies būtų pertvarkytos didţiųjų miestų šilumos tiekimo sistemos. 

Siekiant išsiaiškinti racionalias AEI panaudojimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose 

apimtis perspektyvoje, reikia ţinoti centralizuoto šilumos tiekimo sistemų šilumos gamybos šaltinių 

struktūrą pagal galimas naudoti kuro rūšis, įrenginių techninę būklę, likutinį tarnavimo laiką, 

šilumos gamybos išlaidas, o taip pat įrenginių modernizavimo ar pakeitimo naujais galimybes, 

investicijų apimtis ir kitus faktorius. Tam tikslui iš visų centralizuoto šilumos tiekimo įmonių buvo 

surinkta informacija apie esamų įrenginių parką, jų amţių, eksploatacines išlaidas ir kitus faktorius. 

Analizuojant surinktą informaciją nustatyta, kad pagal skirtingų kuro rūšių naudojimo 

galimybes šiuo metu esamus vandens šildymo katilus, galima suskirstyti į 11 grupių. Katilų grupės 

pateiktos 5.3 lentelėje. 

5.3 lentelė. Katilų tipai pagal galimą vartoti kurą 

Eil. Nr. Vartojamas kuras 

1 Biokuras 

2 Biokuras–kitas 

3 Biokuras–mazutas–dujos 

4 Dujos 

5 Dujos–skystas 

6 Kitas 

7 Mazutas 

8 Mazutas–dujos 

9 Mazutas–dujos–skystas 

10 Mazutas–skystas 

11 Skystas 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vilniaus m. sav.

Kauno m. sav.

Klaipėdos m. sav.

Panevėţio m. sav.

Šiaulių m. sav.

Alytaus m. sav.

Marijampolės sav.

Jonavos r. sav.

Maţeikių r. sav.

Utenos r. sav.

Druskininkų sav.

Palangos m. sav.

Telšių r. sav.

Ukmergės r. sav.

Šilutės r. sav.

Tauragės r. sav.

Plungės r. sav.

Akmenės r. sav.

Radviliškio r. sav.

Kretingos r. sav.

Vilkaviškio r. sav.

Varėnos r. sav.

Trakų r. sav.

Raseinių r. sav.

Kaišiadorių r. sav.

Anykščių r. sav.

Švenčionių r. sav.

Šalčininkų r. sav.

Birţų r. sav.

Prienų r. sav.

Ignalinos r. sav.

Širvintų r. sav.

Kelmės r. sav.

Joniškio r. sav.

Molėtų r. sav.

Šakių r. sav.

Šilalės r. sav.

Pakruojo r. sav.

Kazlų Rūdos sav.

Birštono sav.

Lazdijų r. sav.

Skuodo r. sav.

Vilniaus r. sav.

Neringos sav.

Radviliškio r. sav.

Kalvarijos sav.

Vilniaus r. sav.

Rietavo sav.

Kaišiadorių r. sav.

Elektrėnų sav.

Gamtinės dujos  tne Mazutas  tne

Mediena tne Skalūnų alyva (šiaudai, spaliai) tne

Krosnių kuras tne Anglis (durpės) tne

Kitos kuro rūšys tne
 

5.1 paveikslas. Centralizuoto šilumos tiekimo įmonių suvartojamo kuro struktūra savivaldybėse  

 

 

Panaudojamos instaliuotų katilų galios savivaldybėse pagal katilų grupes pateiktos 5.4 

lentelėje. 
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5.4 lentelė. Panaudojamos instaliuotų katilų galios savivaldybėse pagal kuro tipą, kurį gali vartoti 

(preliminarūs duomenys), MW 

 

B
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Akmenės r. sav. 0,2   24,8 13,1      4,0 42,1 

Alytaus sav.     2,7    404,5    407,2 

Anykščių r. sav. 2,5   33,9  2,1     3,3 41,8 

Birţų r. sav. 9,5   25,1 17,8       52,4 

Druskininkų sav. 2,2     4,2 40,7 64,2   3,7 115,0 

Ignalinos r. sav. 20,9      11,4    3,2 35,5 

Jonavos r. sav. 0,3   21,9   1,7 141,4    165,3 

Joniškio r. sav. 1,0   21,2       1,9 24,0 

Jurbarko r. sav.        40,6    40,6 

Kaišiadorių r. sav. 1,5   6,9    58,9 15,0  1,5 83,8 

Kalvarijos sav. 4,3     8,2      12,5 

Kauno sav.     100,7    265,8    366,5 

Kauno r. sav.  6,3 2,6 47,5  4,3 9,9 73,6  5,2 0,3 149,7 

Kazlų Rūdos sav. 3,0      15,4     18,4 

Kėdainių r. sav. 7,5 1,3  12,1 2,0   93,0   9,3 125,2 

Kelmės r. sav. 5,0     0,6     17,2 22,8 

Klaipėdos sav.     9,3    926,6    935,9 

Klaipėdos r. sav.    53,8        53,8 

Kretingos r. sav. 13,1   16,9  3,7      33,7 

Kupiškio r. sav. 5,6 0,5         4,0 10,1 

Lazdijų r. sav. 9,7     17,0      26,7 

Marijampolės r. sav.      3,8      3,8 

Marijampolės sav. 16,0   1,0  2,5  229,9   1,9 251,3 

Maţeikių r. sav. 26,0   30,0  0,6 28,9     85,5 

Molėtų r. sav. 10,5      13,5     24,0 

Neringos sav. 1,8      1,3    4,6 7,7 

Pakruojo r. sav.    19,2       12,5 31,7 

Palangos sav.  6,0   15,4    76,0    97,5 

Panevėţio sav.     38,6    360,4    399,0 

Panevėţio r. sav.    2,6        2,6 

Pasvalio r. sav. 1,0 2,3  11,9    30,9   2,0 48,0 

Plungės r. sav.    57,5        57,5 

Prienų r. sav. 1,5 6,5  24,0       3,8 35,8 

Radviliškio r. sav. 11,2   43,5  3,5 3,5    21,3 83,0 

Raseinių r. sav. 13,1      30,2     43,3 

Rietavo sav. 5,4          3,0 8,4 

Rokiškio r. sav. 22,0      77,3     99,3 

Skuodo r. sav. 5,4          20,8 26,2 

Šalčininkų r. sav. 2,7   32,1  3,6     11,4 49,8 

Šiaulių sav.     34,1 4,7   475,0    513,8 

Šiaulių r. sav.    34,2 5,0       39,2 

Šilalės r. sav. 10,2          17,1 27,3 

Šilutės r. sav. 15,0 4,2     57,6    5,0 81,8 
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Širvintų r. sav. 7,8   10,8    5,4    24,0 

Švenčionių r. sav. 8,5   3,4 4,2      14,9 30,9 

Tauragės r. sav. 20,9     18,3 43,6     82,8 

Telšių r. sav. 5,0   36,5 20,0       61,5 

Trakų r. sav. 14,7   46,9        61,7 

Utenos r. sav. 8,0   3,8    89,5    101,3 

Varėnos r. sav. 19,1      30,8    1,9 51,8 

Vilkaviškio r. sav. 4,0    3,7   36,1   8,2 52,0 

Vilniaus r. sav. 0,8 0,1  36,8  6,7     4,5 48,8 

Zarasų r. sav. 4,0 0,8     22,1     26,9 

Iš viso 326,9 21,9 2,6 859,1 70,5 79,1 387,8 3371,8 15,0 5,2 181,2 5321,1 

*Be Kauno elektrinės duomenų. 

 

 

Preliminariais duomenimis, 352 MW katilų jau dabar gali vartoti AEI ir jų vartojimo 

apimtys priklauso tik nuo šilumos poreikių ir rinkos konjunktūros. Kituose įrenginiuose AEI gali 

būti naudojami perspektyvoje, jei yra ekonomiškai pateisinamas esamų kito tipo katilų 

pertvarkymas į AEI vartojančius katilus arba esamų katilų pakeitimas į AEI katilus. Tokių 

pakeitimų tikslingumas paaiškės tik atlikus AEI panaudojimo matematinį modeliavimą. 

5.3. Išlaidos šilumos gamybai centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje 

Siekiant įvertinti AEI panaudojimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose ekonominį 

tikslingumą, reikia ţinoti eksploatacines išlaidas katilų, naudojančių skirtingas kuro rūšis. Deja, 

tokia apskaita nevedama nei vienoje centralizuoto šilumos tiekimo įmonėje, nebent tos įmonės 

dispozicijoje yra tik vieno tipo katilai. Siekiant bent iš dalies uţpildyti šią informacijos spragą, 

regresinės analizės pagalba buvo bandoma nustatyti eksploatacinių išlaidų priklausomybę nuo 

vartojamo kuro tipo. 

Dujomis, mazutu ar kitu skystu kuru kūrenami katilai pasiţymi maţesnėmis 

eksploatacinėmis išlaidomis, lyginant su biokurą ar kitą kurį tai kietąjį kurą naudojančiais katilais. 

Iš esmės taip yra dėl ţymios papildomų įrengimų dalies, kuri naudojama kuro paruošimui pateikti į 

katilus, daţnesnių įrangos gedimų ir didesnio katilinę aptarnaujančio personalo skaičiaus. 

Atsiţvelgiant į tai eksploatacinių išlaidų vertinime į vieną katilų grupę buvo apjungti dujas, mazutą, 

dyzelinį kurą ir skalūnų alyvą vartojantys katilai. Kitą katilų grupę šioje analizėje sudarė visi 
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biokurą ir kitą kurą vartojantys katilai. Toks supaprastintas grupavimas buvo daromas, nes 

detalesnei regresinei analizei buvo nepakankama pradinės informacijos imtis, tačiau vis tiek buvo 

siekiama diferencijuoti eksploatacines išlaidas katilams, naudojantiems kietąjį kurą (įskaitant 

biomasę) ir naudojantiems skystąjį ar dujinį kurą. Šios analizės išdavoje buvo nustatyta, kad 

pastoviosios eksploatacinės išlaidos yra: 

 

kietojo kuro katilams  –   48,02 Lt/kW; 

dujiniams ir skystojo 

kuro katilams 

–   17,92 Lt/kW. 

 

Šios išlaidos nevertina amortizacinių atskaitymų ir nuomos mokesčių komponentės, nes jos 

iš esmės išreiškia kaţkada tai padarytų investicijų susigrąţinimą. Tai nėra šilumos gamybos 

išlaidos. Išlaidos buvo investicijos. Šios komponentės turi būti įtraukiamos į šilumos kainą, bet jos 

neturi figūruoti išlaidose, kurių bazėje daromi sprendimai apie tolesnę įrenginio eksploataciją ir jo 

konkurencingumą su kitais šilumos šaltiniais. 

Tuo pačiu principu apskaičiuotos kintamosios katilų eksploatavimo išlaidos yra: 

 

kietojo kuro katilams  –   5,293 Lt/MWh; 

dujiniams ir skystojo 

kuro katilams 

–   2,928 Lt/MWh. 

 

Kintamųjų išlaidų komponentė nevertina kuro dedamosios ir išlaidų elektros energijai, kuri 

suvartojama katilinės saviems poreikiams, kadangi tiek kuro, tiek elektros energijos suvartojimas 

matematiniame modelyje nagrinėjami kaip atskiri nepriklausomi įėjimai į technologiją ir su tuo 

susijusios katilinės išlaidos apskaitomos kitais būdais. 

Aukščiau pateiktų pastoviųjų ir kintamųjų eksploatacinių išlaidų adekvatumą faktiniams 

katilinių duomenims galima pailiustruoti 5.2 ir 5.3 pav. parodytu išlaidų palyginimu. 
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Pastoviosios katilinių eksploatacinės išlaidos
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5.2 paveikslas. Pastoviosios šilumos gamybos išlaidos katilinėse (be amortizacijos ir nuomos 

komponenčių) 
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5.3 paveikslas. Kintamosios šilumos gamybos išlaidos katilinėse (be išlaidų kurui ir elektros 

energijos sąnaudų komponenčių) 

 

 

Pateikti duomenys rodo, kad regresinės lygtys, kurių pagrindu buvo nustatytos pastoviosios 

ir kintamosios išlaidos, gana gerai aprašo realią situaciją. Koreliacijos koeficientas pastoviosioms 

išlaidoms yra 0,975, o kintamosioms – 0,898. 
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5.4. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų perspektyvinės plėtros galimybės 

Siekiant nustatyti galimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemų perspektyvinės raidos ir 

platesnio AEI panaudojimo galimybes reikia apţvelgti galimas perspektyvines technologijas, 

investicijų apimtis katilinių modernizavimui ar naujų įrenginių statybai. Šiuo tikslu buvo apţvelgta 

eilė uţsienio šalių publikacijų, aprašančių šilumos (ir elektros) gamybą [2,3], buvo analizuota 

skelbiama medţiaga apie ES remiamus projektus Lietuvoje [4], remtasi šilumos gamybos šaltinius 

montuojančių firmų pateiktais duomenimis bei kitais informacijos šaltiniais. Vertinant centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemų katilinių perspektyvinės plėtros klausimus artimai buvo bendradarbiauta su 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos specialistais. 

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų plėtros ir AEI platesnio panaudojimo galimybės 

nagrinėjamos taikant specialiai sukurtą matematinį modelį (ţr. 8 skyrių). Tie projektai, kurie jau 

pradėti įgyvendinti arba kurių vykdymui jau atlikti paruošiamieji darbai ir įgyvendinimo galimybės 

yra neabejotinos, matematiniame modelyje uţduodami kaip privalomi. Kitur sistemų perspektyvinė 

raida nagrinėjama parenkant maţiausių kaštų reikalaujančias technologijas, t.y. siekiant minimizuoti 

vartotojams tiekiamos energijos gamybos ir transportavimo išlaidas. Skaičiavimuose naudoti 

katilinių ir centralizuoto šilumos tiekimo įmonėse galimų pastatyti kogeneracinių elektrinių 

techniniai–ekonominiai rodikliai yra apibendrinti 5.5-5.6 lentelėse.  

Atskiri techniniai sprendimai kaip esamų įrenginių modernizacija ar naujų statyba, esamų 

įrenginių pakeitimas naujais, vartojamo kuro rūšių pakeitimas ir kiti aspektai modeliuojami taikant 

specialius metodus. Visų jų čia neapţvelgsime. Kaip pavyzdį 5.5 skyriuje pateiksime kondensacinių 

ekonomaizerių galimo įrengimo matematinį modeliavimą. 

. 
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5.5 lentelė. Pagrindiniai skaičiavimuose naudoti katilinių techniniai–ekonominiai rodikliai 

M
a
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jo
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M
a

z
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ta
s

S
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a
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v
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K
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k
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A
n

g
lis

D
u

rp
ė

s

1
Esami kietu kuru kūrenami katilai 

be ekonomaizerio

Kietas 

kuras
Ex_Kiet_Kuro_kat_gen Be 0.654 0.654 0.654 1100 50.42 5.56 30

Nauji kietu kuru kūrenami katilai 

su ekonomaizeriu  

Kietas 

kuras
New_Kiet_Kuro_kat_gen Su 0.840 0.840 0.840 1350 50.82 6.56 25

2

Esami anglimi ir durpėmis 

kūrenami katilai be 

ekonomaizerio

Anglis-

durpės
Ex_Ang_Durp_kat_gen Be 0.688 0.688 1000 48.02 5.29 30

3

Seno tipo dujomis ir skystu 

kūrenami katilai be 

ekonomaizerio

Dujos-

skystas
Ex_Duj_Skys_kat_gen Be 0.903 0.903 0.880 0.880 0.903 231 20.70 3.38 30 Ne

4

Naujo tipo dujomis ir skystu kuru 

kūrenami katilai su 

ekonomaizeriu

Dujos-

skystas
New_Duj_Skys_kat_gen Su 0.985 0.985 0.959 0.959 0.985 311 21.10 4.38 25

5

Esami naujo tipo dujomis ir 

krosnių kuru kūrenami katilai be 

ekonomaizerio

Dujos-

krosnių 

kuras

Ex_Duju_KrkN_kat_gen Be 0.903 0.903 0.903 210 19.76 3.23 30 Ne

6

Nauji dujomis ir krosnių kuru 

kūrenami katilai su 

ekonomaizeriu

Dujos-

krosnių 

kuras

New_Duju_KrkN_kat_gen Su 0.985 0.985 0.985 290 20.16 4.23 25

7

Esami seno tipo dujomis 

kūrenami katilai be 

ekonomaizerio

Dujos-

biodujos
Ex_DujuS_kat_gen Be 0.903 0.903 200 18.82 3.07 30 Ne

8

Esami naujo tipo dujomis 

kūrenami katilai be 

ekonomaizerio

Dujos-

biodujos
Ex_DujuN_kat_gen Be 0.920 0.920 200 17.02 2.78 30

9
Esami mazutu kūrenami katilai be 

ekonomaizerio
Skystas Ex_Maz_kat_gen Be 0.837 0.837 0.837 220 19.71 3.22 30

10 Krosninio kuro katilai
Krosnių 

kuras
Ex_Krosn_kat_gen Be 0.837 200 18.82 3.07 30

Pastovios

ios 

eksploata

cinės 

išlaidos, 

Lt/kW

Kintamos

ios 

eksploata

cinės 

išlaidos, 

Lt/MWh

Tarnavimo 

laikas, 

Metai

Ar 

leidţia

mas 

atstaty

mas?

Ekono

maize

ris

Naudingo veikimo koeficientas deginant ţemiau 

išvardintas kuro rūšis Investicijo

s naujai 

katilinei, 

Lt/kW

Eil. Nr Katilo pavadinimas
Kuro 

grupė

Technologijos vardas 

modelyje
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11
Esami mediena ir šiaudais kūrenami 

katilai be ekonomaizerio

Šakos-

šiaudai-

ţolė

Ex_Med_Siau_kat_gen Be 0.808 0.808 0.808 1100 50.42 5.56 15

12
Nauji mediena ir šiaudais kūrenami katilai 

su ekonomaizeriu

Šakos-

šiaudai-

ţolė

New_Med_Siau_kat_gen Su 0.993 0.993 0.993 1650 54.42 8.56 15

13
Esami medienos skiedromis kūrenami 

katilai be ekonomaizerio
Skiedros Ex_Med_Skied_kat_gen Be 0.850 0.850 1000 48.02 5.29 25

14
Nauji medienos skiedromis kūrenami 

katilai su ekonomaizeriu (iki 5 MW)
Skiedros New_Med_Skied_kat_gen Su 1.012 1.012 1500 48.42 6.29 25

15
Nauji medienos skiedromis kūrenami 

katilai su ekonomaizeriu (5-10 MW)
Skiedros New_Med_Skied_kat_gen Su 1.012 1.012 1250 48.42 6.29 25

16
Nauji medienos skiedromis kūrenami 

katilai su ekonomaizeriu (10-30 MW)
Skiedros New_Med_Skied_kat_gen Su 1.012 1.012 875 48.42 6.29 25

17
Nauji įvairiu biokuru kūrenami katilai su 

ekonomaizeriu  

Visoks 

biokuras
New_Biokuro_kat_gen Su 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1250 48.42 6.29 20

18
Esami mediena kūrenami katilai be 

ekonomaizerio  

Malkos 

šakos
Ex_Med_kat_gen Be 0.808 0.808 1100 50.42 5.56 20

19
Nauji mediena kūrenami katilai su 

ekonomaizeriu

Malkos 

šakos
New_Med_kat_gen Su 0.961 0.961 1350 50.82 6.56 25

20

Esamų seno tipo dujomis kūrenamų 

katilų rekonstrukcija pritaikant 

smulkiagabaritinio biokuro deginimui be 

ekonomaizerio

Visoks 

biokuras
Ex_DujuS_Sm_rek_gen Be 0.824 0.808 0.850 0.850 0.808 0.808 676 50.42 5.56 15

21

Esamų dujomis ir mazutu kūrenamų 

katilų rekonstrukcija pritaikant 

smulkiagabaritinio biokuro deginimui be 

ekonomaizerio

Visoks 

biokuras
Ex_Duj_Maz_rek_gen Be 0.824 0.808 0.850 0.850 0.808 0.808 676 50.42 5.56 15

Kintamos

ios 

eksploata

cinės 

išlaidos, 

Lt/MWh

Tarnavimo 

laikas, 

Metai

Ekono

maize

ris

Naudingo veikimo koeficientas deginant 

ţemiau išvardintas kuro rūšis Investicijo

s naujai 

katilinei, 

Lt/kW

Pastovios

ios 

eksploata

cinės 

išlaidos, 

Lt/kW

Eil. Nr Katilo pavadinimas
Kuro 

grupė

Technologijos vardas 

modelyje



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 172 

 5.6 lentelė. Savivaldybėse galimų instaliuoti kogeneracinių elektrinių techniniai-ekonominiai rodikliai 

Elektrinės apibūdinimas
Technologijos vardas 

matematiniame modelyje

Elektrinė 

galia 

kondensacin

iame 

reţime, 

MW

Elektrinė 

galia 

termofikaci

niame 

reţime, 

MW

Šiluminė 

galia, 

MW

Pt/Pk cb=Pt/Q
cv=(Pk-

Pt)/Q

Bendras 

n.v.k. 

(bruto)

Elektrin

is 

kondens

aciniam

e 

reţime 

n.v.k. 

(bruto)

Elektrin

is 

termofi

kacinia

me 

reţime 

n.v.k. 

(bruto)

Šilumin

is n.v.k.

Galios 

išnaudo

jimo 

koeficie

ntas, 

sant. 

vnt.

Laiko 

išnaudij

imo 

koeficie

ntas, 

sant.vnt

.

Savų 

poreikių 

koeficie

ntas, 

sant.vnt

.

Technin

is 

tarnavi

mo 

laikas, 

metai

Statybo

s laikas, 

metai

Lyginamo

sios 

investicijo

s, Lt/kW

Pastoviosi

os 

eksploatac

inės 

išlaidos, 

Lt/kW

Kintamosi

os 

eksploatac

inės 

išlaidos, 

Lt/MWh*

Kietą biokurą kūrenanti (A tipo) termofikacinė 

elektrinė su priešslėgine garo turbina (5 MW)          
S001_BioK_CHPA_gen - 5 16.67 - 0.3 - 0.9 0.208 0.692 1 0.9 0.04 30 3 14018 41.434 24.51

Kietą biokurą kūrenanti (B tipo) termofikacinė 

elektrinė su priešslėgine garo turbina (15 MW)          
S001_BioK_CHPB_gen - 15 30 - 0.5 - 0.9 0.3 0.6 1 0.91 0.04 30 3 10634 20.717 50.76

Biodujų termofikacinė elektrinė (A tipo) su vidaus 

degimo varikliu   
S001_BioD_CHPA_gen - 1 1.11 - 0.9 - 0.88 - 0.417 0.463 1 0.95 0.02 15 1 5568 - 34.50

Biodujų termofikacinė elektrinė (B tipo) su vidaus 

degimo varikliu   
S001_BioD_CHPB_gen - 5 5.56 - 0.9 - 0.96 - 0.455 0.505 1 0.95 0.02 15 1 4099 - 34.50

Dujinė termofikacinė elektrinė (A tipo) su vidaus 

degimo varikliu (<1 MW)   
S001_Duju_CHPA_gen - 1 1.11 - 0.9 - 0.88 - 0.417 0.463 1 0.95 0.02 20 1 4640 - 34.50

Dujinė termofikacinė elektrinė (B tipo) su vidaus 

degimo varikliu (5 MW) 
S001_Duju_CHPB_gen - 5 5.56 - 0.9 - 0.96 - 0.455 0.505 1 0.95 0.02 20 1 3416 - 34.50

Dujinė termofikacinė elektrinė (A tipo) su maza 1 

ciklo dujų turbina (5 MW)  
S001_DT1_CHPA_gen - 5 7.81 - 0.64 - 0.92 - 0.359 0.561 1 0.9 0.03 25 2 4988 5.525 13.81

Dujinė termofikacinė elektrinė (B tipo) su maza 1 

ciklo dujų turbina (40 MW)  
S001_DT1_CHPB_gen - 40 40 - 1 - 0.92 - 0.46 0.46 0.9 0.9 0.03 25 2 3306 0.691 8.63

Maţos galios dujinė kombinuoto ciklo termofikacinė 

elektrinė (A tipo) su kondensacine turbina   
S001_CCGT_CHPA_gen 55.9 50 45.45 0.8945 1.1 0.13 0.9 0.527 0.471 0.429 0.9 0.94 0.04 25 3 4061 0.691 9.50

Didelės galios dujinė kombinuoto ciklo 

termofikacinė elektrinė (B tipo) su kondensacine 

turbina   

S001_CCGT_CHPB_gen 270.1 250 154.32 0.9256 1.62 0.13 0.9 0.601 0.556 0.344 0.9 0.94 0.04 30 3 3190 0.173 5.18

Komunalines atliekas naudojanti termofikacinė 

elektrinė su priešslėgine garo turbina  
S001_KomA_CHP_gen - 7.8 36.5 - 0.2137 - 0.592 - 0.104 0.488 1 0.9 0.32 30 3 44935 2616 -68.16
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5.5. Kondensacinių ekonomaizerių modeliavimas 

Schematiškai katilas ir kondensacinis ekonomaizeris gali būti pavaizduotas taip, kaip 

parodyta 5.4 pav. 

 

Dūmai aplenkiant ekonomaizerį

Qd2

Šiluma iš

Dūmai per ekonomaizerį ekonomaizerio

Qd1 Q2

Ekonomaizerio Katilinės 

suvartojama pagaminta

elektra šiluma

W

Dūmai Q

Qd

Kuras Šiluma iš katilo

Qk Q1
Katilas

Kondensacinis 

ekonomaizeris

Dūmai į kaminą

Qd3

 

5.4 paveikslas. Katilo ir kondensacinio ekonomaizerio sujungimo katilinėje schema 

 

5.4 pav. pateiktos katilinės veikimo principas yra labai paprastas. Į katilą kartu su kuru 

paduodamas metinis energijos kiekis Qk. Metinė katilo pagaminta šiluma yra lygi: 

 

k

kQ
Q1        (1) 

 

Čia k  – vidutinis katilo naudingo veikimo koeficientas metų bėgyje. 

 

Iš katilo išeinantys karšti dūmai neša tam tikrą energijos kiekį  Qd, kurios dalį 

ekonomaizerio dėka galima būtų naudingai pateikti vartotojams. Tačiau ekonomaizerio veikimui, 

pagrindinai siurbliams, reikia nemaţai elektros energijos, kurios metinį suvartojimą 5.4 pav. 

ţymime raide W. Dėl gana ţenklių elektros energijos sąnaudų kondensacinio ekonomaizerio 

panaudojimas ekonomiškai gali būti nepateisinamas, esant maţai katilo apkrovai. Taigi, bendru 

atveju, nagrinėjant metinį katilinės balansą, ne visas dūmų kiekis gali būti nukreipiamas į 

kondensacinį ekonomaizerį. Tokiu atveju tik iš dalies dūmuose esančios energijos (Qd1) 
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ekonomaizerio pagalba gali būti pagaminama naudinga šiluma Qd2. Metinė dūmuose esanti energija 

aprašoma lygtimi: 

 

21 ddd QQQ ,     (2) 

 

Čia Qd1 – per kondensacinį ekonomaizerį metų bėgyje nukreipiama dūmų energija; Qd2 – dūmuose 

esanti energija, metų bėgyje nukreipiama tiesiogiai į kaminą.  

 

Į atmosferą kartu su dūmais išmetamas metinis energijos kiekis apskaičiuojamas pagal (3) 

formulę: 

 

22123 )( QQQQQQ dddd ,    (3) 

 

Bendras katilinės pagaminamos šilumos metinis kiekis susideda iš katilo ir ekonomaizerio 

pagaminamos šilumos, t.y.  

 

21 QQQ ,      (4) 

 

Dėl kondensacinio ekonomaizerio veikimo padidėja katilinės naudingo veikimo 

koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

kQ

Q
,      (5) 

 

Čia  – metinis vidutinis katilinės naudingo veikimo koeficientas. 

 

Vidutinį metinį ekonomaizerio naudingo veikimo koeficientą galima išreikšti dydţiu, kuris 

parodo, kokia dalimi katilinėje padidėja pagamintos šilumos kiekis, t.y.: 

 

1

2

1

21

1

1
Q

Q

Q

QQ

Q

Q
e      (6) 
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Vadovaujantis aukščiau pateiktais parametrais, katilo ir kondensacinio ekonomaizerio 

tarpusavio ryšius matematiniame modelyje galima pavaizduoti taip, kaip parodyta 5.5 pav. Dūmų 

traktas nagrinėjamu atveju nėra įdomus ir jis toliau nevaizduojamas.  

 

 
Katilo šiluma

aplenkiant

ekonomaizerį

Q12

Šiluma iš

Kuras Šiluma iš katilo katilinės

Qk Q1 Q

Katilo

šiluma per

ekonomaizerį

Q11

Ekonomaizerio suvartojama elektros energija

W

Katilas                                  

ηk

Kondensacinis 

ekonomaizeris                       

ηe>1

Kondensacinio 

ekonomaizerio aplenkimas 

ηa=1

 

5.5 paveikslas. Katilo ir kondensacinio ekonomaizerio sujungimo matematiniame modelyje schema 

 

5.5 pav. parodytas kondensacinio ekonomaizerio modeliavimo principas leidţia 

technologijas „Kondensacinis ekonomaizeris― ir „Kondensacinio ekonomaizerio aplenkimas― 

naudoti bet kokią proporciją. Tuo būdu galima modeliuoti katilinės darbo reţimą pradedant 

šimtaprocentiniu ekonomaizerio panaudojimu ir baigiant jo visišku nenaudojimu. Kokiu reţimu 

dirbs konkretus ekonomaizeris, tikslinga jį bus įrengti ar ne, priklausys nuo šilumos poreikių, jų 

kitimo sezonų bėgyje (išorės temperatūros), kitų šilumą galinčių gaminti technologijų techninių–

ekonominių rodiklių ir kitų faktorių ir bus optimizacinių skaičiavimų rezultatas. Tačiau, siekiant tai 

atlikti, kondensacinį ekonomaizerį reikia aprašyti šia technine-ekonomine informacija: 

a) Įrengta ekonomaizerio galia (Qe inst), kuri prilyginama katilo įrengtai galiai; 

b) Ekonomaizerio techninis tarnavimo laikas; 

c) Lyginamosios investicijos ekonomaizerio įrengimui: 

 

inste

e
Q

įrengimuirioekonomaizeosInvesticij
k ;     (7) 

d) Lyginamosios pastoviosios kondensacinio ekonomaizerio eksploatacijos išlaidos (be 

amortizacinių atskaitymų ir išlaidų elektros energijai); 

 

inste

fix
Q

C
išlaidos inėseksploatac metinės sPastovosio

;    (8) 

e) Kintamosios kondensacinio ekonomaizerio eksploatacinės išlaidos ( be išlaidų elektros 

energijai); 
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)1(1

var

eQ
C

išlaidos inėseksploatac metinės sKintamosio
;    (9) 

f) Lyginamosios elektros energijos sąnaudos: 

 

)1(1 e

e
Q

W
W ;       (10) 

g) Kondensacinio ekonomaizerio naudingo veikimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal (6) 

formulę. 

Kadangi iš anksto nėra ţinoma, kokiu reţimu dirbs konkretus kondensacinis ekonomaizeris, 

tai e, f ir g punktuose minimi rodikliai turi būti įvertinami, esant maksimaliai ir minimaliai 

kondensacinio ekonomaizerio apkrovai. Maksimali apkrova atitinka maksimalią katilo apkrovą Q1. 

Minimalia kondensacinio ekonomaizerio apkrova laikome tokį jo reţimą, kada išlaidos jo 

suvartojamai elektros energijai susilygina su pajamomis, galimomis gauti uţ jo pagamintą šilumą. 

Šio dydţio perspektyvai grieţtai apibrėţti nėra galima, nes neţinoma šilumos ir elektros kaina, todėl 

jis priimamas vadovaujantis 2008 metų kainų lygiu. Tuo pačiu čia yra daroma prielaida, kad 

santykis tarp šilumos ir elektros kainų ateityje smarkiai nesikeis (gal reikia šiokios tokios pataisos 

dėl elektros kainų pakilimo, susijusio su Ignalinos AE uţdarymu). Skaičiavimuose naudoti 

kondensacinių ekonomaizerių techniniai–ekonominiai rodikliai apibendrinti 5.7 lentelėje.  

5.6. Decentralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus apţvalga ir plėtros galimybės 

Decentralizuoto šilumos tiekimo sektorius yra itin reikšmingas kaimiškosioms 

savivaldybėms, kuriose yra didelė gyvenamųjų namų teritorinė sklaida ir prastai išvystytas 

centralizuotas šilumos tiekimas. Decentralizuoto gyvenamųjų namų šildymo technologijos 

savivaldybėse keičiasi palyginti lėtai. Jeigu pakankamai galingo naujo katilo pastatymas gali 

reikšmingai pakeisti savivaldybės centralizuoto šilumos tiekimo kuro balansą, tai vieno katilo 

pakeitimas decentralizuotame sektoriuje turės labai nedidelės įtakos net ir maţos savivaldybės 

apibendrintiems šildymo, kuro suvartojimo ir kitiems rodikliams, kadangi šiuo atveju šildymo 

sistema aptarnauja tiktai vieną būstą.  

Svarbiausias veiksnys, įtakojantis gyventojų sprendimus pasirenkant šildymo technologiją 

yra šildymo sąnaudos. Tai liudija ir specialus Eurobarometro tyrimas, pagal kurį net 73% Lietuvos 

gyventojų nesutiktų daugiau mokėti uţ energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių: pagal 

šį rodiklį Lietuva uţima antrą vietą Europos Sąjungoje, mat kitų šalių gyventojai teikia pirmenybę 

energijai iš atsinaujinančių išteklių, net jeigu ji šiek tiek brangesnė [5]. Tokią situaciją lemia ne 

koks nors specifinis neigiamą poveikį gamtai ignoruojantis lietuvių mentalitetas, bet ribotos 

gyventojų finansinės galimybės.  
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5.7 lentelė. Kondensacinių ekonomaizerių techniniai-ekonominiai parametrai 

Naudingo 

veikimo 

koeficientas, 

Naudingo 

veikimo 

koeficientas, 

‗e, sant.vnt ―e, sant.vnt

Kondensacinis, skirtas biokuro 

katilams 5MW galios
5 5 440 4.40 0.003 20-40 1,15-1,3 0.003 20-40 1,15-1,3

Kondensacinis, skirtas biokuro 

katilams 25MW galios
25 25 140 1.40 0.003 20-40 1,15-1,3 0.003 20-40 1,15-1,3

Kondensacinis, skirtas biokuro 

katilams 60MW galios
60 60 133 1.33 0.003 20-40 1,15-1,3 0.003 20-40 1,15-1,3

Kondensacinis, skirtas dujinio 

kuro katilams 4MW galios
4 4 100 0.50 0.001 5-10 1.08 0.001 0.5 1.1

Kondensacinis, skirtas dujinio 

kuro katilams 20MW galios
20 20 40 0.20 0.001 5-10 1.08 0.001 0.5 1.1

Dirbant minimalia apkrova

Kintamosios 

eksploatacinės 

išlaidos, C‘ var , 

LT2008/kWhš**

Lyginamosios 

elektros 

energijos 

sąnaudos, W‘ e , 

kWhe/MWhš

Kintamosios 

eksploatacinės 

išlaidos, C“ var , 

LT2008/kWhš**

Lyginamosios 

elektros 

energijos 

sąnaudos, 

W“ e , 

kWhe/MWhš

Dirbant maksimalia apkrova

Pastoviosios 

eksploatacinės 

išlaidos, C fix , 

LT2008/kWš*

Ekonomaizerio tipas

Katilo nominali 

galia, Q 1  inst , 

MWš

Ekonomaizerio 

galia (lygi katilo 

nominaliai 

galiai, Q 1  inst , 

MWš

Lyginamosios 

investicijos, k e , 

LT2008/kWš
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Decentralizuoto šildymo sektoriuje pokyčiai vyksta lėtai dar ir dėl to, kad didelės dalies 

vartotojų elgsenai būdingas rigidiškumas, šiuo atveju apibrėţtinas kaip pasilikimas prie įprastų 

šildymo būdų, net jeigu jie yra prastesni pagal ekonominius ar patogumo kriterijus, nenorint daryti 

kokius nors pokyčius, susijusius su šiokia tokia rizika ar bent jau remonto darbų keliamu stresu. 

Būtent dėl tokio gyventojų „nepaslankumo― atliekant įvairius skaičiavimus jų pasirinkimams 

daţniausiai taikoma didesnė negu įprasta diskonto norma [6]. 

Kadangi gyvenamųjų namų šildymo struktūra keičiasi palyginti lėtai, o pastaruoju metu 

nebuvo atlikta kokių nors tyrimų, kuriais būtų siekiama išsiaiškinti jos pokyčius, kaip pagrindas 

gyvenamųjų pastatų analizei ir decentralizuoto šilumos tiekimo bloko modeliavimui buvo naudoti 

Lietuvos Respublikos gyventojų ir būstų 2001 m. visuotinio surašymo duomenys, pateikiami 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Rodiklių duomenų bazėje [7]. Šie 

duomenys buvo pritaikyti atliekamos analizės poreikiams, bet, atsiţvelgiant į ryškiausius pokyčius, 

duomenyse buvo atliktos tam tikros korekcijos. 

Gyventojų surašymo metu aiškintasi, kokios šildymo sistemos yra būstuose (t.y., ne kokia 

šildymo sistema naudojama, bet kokios šildymo sistemos yra įrengtos ir galėtų būti naudojamos). 

Atsiţvelgiant į tai, modeliavimo ir analizės tikslais paskirstant pagrindines būsto šildymo sistemas 

vadovautasi tokiu eiliškumu: centralizuotas šildymas iš šilumos tinklų (atsijungimas nuo šilumos 

tinklų yra gana komplikuotas, todėl manytina, kad nuo gyventojų surašymo situacija pasikeitė 

neţymiai), vietinis centrinis šildymas, kitas šildymo būdas (krosnis, ţidinys). Kitaip sakant, jeigu 

savivaldybėje yra tam tikras skaičius vietinio centrinio šildymo sistemų, tam tikras skaičius būstų, 

kuriuos galima šildyti per centralizuotus šilumos tinklus ir tam tikras skaičius būstų, kuriuose 

įrengtos krosnys ar ţidiniai, laikyta, kad pagrindinė šildymo sistema yra centrinis šildymas, o 

krosnis ar ţidinys – tik papildomas šildymo būdas.  

Kadangi šiuo metu turimuose duomenyse centrinis šildymas iš vietinio šilumos šaltinio 

pateiktas pagal technologijų naudojamą kurą (dujos, elektra, skystas kuras, kietas kuras) tiktai 

apskričių lygyje, savivaldybėms šis paskirstymas atliktas proporcingai kiekvienos apskrities 

savivaldybėse esančių būstų, kuriuose įrengtos centrinio šildymo iš vietinio šilumos šaltinio 

sistemos, skaičiui. Skirstant gamtines dujas naudojančių šildymo sistemų skaičių tarp savivaldybių, 

atsiţvelgta į duomenis apie savivaldybių dujofikavimą ir dujinio šildymo pasiskirstymą tarp 

apskrities miesto ir kaimo vietovių. Tuo atveju, jeigu savivaldybėje (apskrityje) esančių būstų, 

kuriuose įrengtos centrinio šildymo iš vietinio šilumos šaltinio sistemos, skaičius yra maţesnis nei 

bendras šildymo sistemų skaičius, šios proporcingai paskirstytos tarp būstų. 

Taip pat atliktos tam tikros korekcijos, kuriomis siekta atnaujinti gyventojų surašymo 

duomenis. Pavyzdţiui, gyventojų surašymo rezultatai rodo, kad šildymas skystu kuru galimas 2482 
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būstuose. Tikėtina, kad dalyje namų šis šildymo būdas buvo nurodytas tik todėl, kad yra išlikusios 

senos šildymo skystu krosniniu kuru sistemos, nors toks šildymo būdas šiuo metu jau 

nenaudojamas. 2001 m. kuro balanse nurodoma, kad gazolių, skirtų šildymui ir laivų 

bunkeriavimui, namų ūkiuose naudota nebuvo, o 2007 m. namų ūkiuose sunaudota 0,5 tūkst. t,  

2008 m. – 1,7 tūkst. t šio kuro. Tikėtina, kad ne visas krosninis kuras buvo suvartotas šildymui. 

Atsiţvelgiant į šiuos svyravimus, modeliuojama, kad skystojo kuro katilus kaip pagrindinę šildymo 

technologiją naudoja apie 900 būstų. 

Kita svarbi korekcija atlikta su dujų vartotojų skaičiumi. 2001 m. gyventojų ir būstų 

surašymo duomenys rodo, kad gamtinės dujos patalpų šildymui buvo naudojamos 51441 būste 

(įskaitant tiek individualius pastatus, tiek butus daugiabučiuose). Kadangi šildančiųjų gamtinėmis 

dujomis skaičius po gyventojų surašymo keitėsi bene labiausiai, buvo paskaičiuota, kiek namų ūkių 

šį šildymo būdą naudojo pirmaisiais modeliuojamais metais – 2008-aisiais. AB „Lietuvos dujos― 

duomenimis, per  2002 m. namų ūkiai, naudojantys dujas patalpoms šildyti, sunaudojo 89,8 mln. m
3
 

(apie 3006 TJ) gamtinių dujų, o likusieji namų ūkiai – 47,8 mln. m
3
. Bendras gamtinių dujų 

suvartojimas namų ūkiuose išaugo nuo 137,7 mln. m
3  

2002 m. iki 182,3 mln. m
3  

2008-aisiais (apie 

32%). Tuo tarpu bendras buitinių dujų vartotojų skaičius AB „Lietuvos dujos― padidėjo nuo        

515 tūkst. 2002 m. iki 542 tūkst. – 2008 m. (apie 5%). Atsiţvelgiant į tai, galima daryti prielaidą, 

kad gamtinių dujų vartojimo padidėjimas yra susijęs su tuo, kad vis daugiau namų ūkių naudojo šį 

kurą šildymui. Kita gamtinių dujų suvartojimo išaugimo prieţastis galėtų būti maţėjantis 

suskystintų naftos dujų vartojimas. Kokia yra kiekvieno iš šių faktorių įtaka, sudėtinga nustatyti, 

tačiau įvertinus proporcijas tarp patalpų šildymui ir kitiems tikslams namų ūkiuose 2002 m. 

sunaudotų gamtinių dujų kiekių, maţėjantį suskystintų dujų vartojimą ir naujų buitinių gamtinių 

dujų vartotojų atsiradimą, apytiksliai priimta, kad 2008 m. gamtinėmis dujomis šildomų būstų 

skaičius galėjo siekti apie 65 tūkst. Šis skaičius pagal vietoves bei būstų tipus paskirstytas 

naudojantis gyventojų surašymo duomenimis.  

Lyginant Lietuvos savivaldybėse esančių pastatų šilumos poreikius su kuro balanso 

duomenimis, nustatyta, kad kuro suvartojimas yra maţesnis nei reikalingas gyvenamųjų namų 

šilumos poreikiams patenkinti. Atsiţvelgiant į tai koreguotas šildomas plotas, daugiausiai 

sumaţinant krosnimis šildomų pastatų plotą (laikyta, kad trečdalis tokių namų naudingojo ploto yra 

nešildoma). 

Aptartų skaičiavimų ir korekcijų rezultatai pateikiami 5.8 lentelėje. Būtina paţymėti, kad kai 

kuriais atvejais skirstymas buvo atliktas remiantis prielaidomis (pavyzdţiui, skirstant dujinio 

šildymo katilus tarp savivaldybių, laikytasi prielaidos, kad jų skaičius susijęs su savivaldybėje 

esančių būstų pasiskirstymu tarp miesto ir kaimo vietovių) ir gali tiksliai neatitikti faktinės padėties 
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kai kuriose savivaldybėse. Pateikiami duomenys bus patikslinti iš Statistikos departamento gavus 

detalesnius Gyventojų surašymo duomenis apie savivaldybėse įrengtas centrinio šildymo iš vietinio 

šilumos šaltinio sistemas. 

 

5.8 lentelė. Decentralizuoto šildymo sistemos Lietuvos savivaldybėse  

Būstų 

skaičius, vnt.

Šildomas 

plotas, m2

Būstų 

skaičius, vnt.

Šildomas 

plotas, m2

Būstų 

skaičius, vnt.

Šildomas 

plotas, m2

Būstų 

skaičius, vnt.

Šildomas 

plotas, m2

Būstų 

skaičius, vnt.

Šildomas 

plotas, m2

Būstų 

skaičius, vnt.

Šildomas 

plotas, m2

Akmenės r. sav. 569 41079 23 1297 5 280 2683 137274 1921 106071 5202 286001

Alytaus m. sav. 849 84948 22 1655 6 421 1621 111260 642 47635 3140 245919

Alytaus r. sav. 211 15789 68 3803 17 969 4969 254007 6536 366487 11801 641054

Anykščių r. sav. 396 28275 104 5623 13 700 3921 194059 6843 368264 11277 596922

Birštono sav. 153 11528 16 883 2 131 469 24422 472 26651 1112 63616

Birţų r. sav. 1509 112369 57 3222 12 663 4417 230264 5004 283570 10998 630088

Druskininkų sav. 153 11661 15 859 4 219 1104 57608 1871 106322 3147 176670

Elektrėnų sav. 382 25830 114 5937 8 404 1254 60251 2987 155196 4745 247619

Ignalinos r. sav. 178 12322 62 3287 8 409 2347 113599 5803 305323 8398 434940

Jonavos r. sav. 725 52276 83 4553 12 677 2497 126306 3219 176440 6536 360252

Joniškio r. sav. 918 62635 39 2045 8 441 4452 216452 3840 201615 9257 483188

Jurbarko r. sav. 73 5254 23 1286 11 617 4230 218278 5462 302698 9799 528133

Kaišiadorių r. sav. 988 69150 131 7039 19 1047 3947 195689 4912 263563 9997 536488

Kalvarijos sav. 131 9000 39 2055 6 318 2690 130010 1203 63208 4069 204592

Kauno m. sav. 14830 1082924 440 26031 65 3871 13290 749880 5662 328679 34287 2191385

Kauno r. sav. 3128 257664 354 22465 53 3341 10687 625650 5359 338519 19581 1247639

Kazlų Rūdos sav. 77 5343 24 1280 4 198 1643 81182 1947 104209 3694 192211

Kėdainių r. sav. 1629 118683 200 11173 30 1662 6044 310594 5218 289676 13121 731787

Kelmės r. sav. 0 0 56 2906 12 627 6480 307623 5705 292181 12254 603337

Klaipėdos m. sav. 2403 173165 113 6879 8 463 2165 126939 1581 94725 6270 402173

Klaipėdos r. sav. 1086 79769 231 13371 16 900 4419 239389 5345 306513 11097 639943

Kretingos r. sav. 1746 130501 260 15199 18 1024 4981 270800 3716 215190 10720 632713

Kupiškio r. sav. 0 0 44 2546 9 524 3445 181454 3627 208034 7125 392559

Lazdijų r. sav. 0 0 57 3140 15 800 4222 210558 5387 293335 9681 507833

Marijampolės sav. 433 34299 104 6305 16 975 7198 399551 2790 167586 10542 608716

Maţeikių r. sav. 0 0 57 3212 22 1227 5686 292689 4185 233290 9950 530419

Molėtų r. sav. 0 0 80 4361 10 543 3017 150703 6272 340304 9379 495911

Neringos sav. 0 0 16 861 1 58 300 16326 258 13926 575 31172

Pagėgių sav. 0 0 10 476 5 229 1749 83665 2466 122055 4229 206425

Pakruojo r. sav. 556 37203 38 1992 8 430 4393 211537 4196 217506 9191 468668

Palangos m. sav. 726 58255 34 2214 2 149 654 40355 425 27009 1842 127982

Panevėţio m .sav. 3175 243928 46 2809 10 578 3616 206642 2256 134085 9103 588042

Panevėţio r. sav. 938 69982 86 4930 18 1015 6739 353447 6107 346230 13888 775604

Pasvalio r. sav. 1104 77585 63 3420 13 704 4926 245300 4381 236316 10487 563325

Plungės r. sav. 867 64619 39 2256 15 862 3879 206939 4578 262392 9378 537068

Prienų r. sav. 1145 82870 133 7270 20 1081 4018 200244 5366 292447 10681 583912

Radviliškio r. sav. 1172 76938 55 2830 12 611 6281 302582 6508 334642 14028 717603

Raseinių r. sav. 0 0 245 13130 36 1953 7402 363715 4924 262900 12607 641699

Rietavo sav. 260 17232 11 582 4 222 1097 53867 1633 85400 3005 157303

Rokiškio r. sav. 0 0 75 4115 15 847 5816 296500 6366 349306 12272 650769

Skuodo r. sav. 0 0 163 9481 11 638 3132 165839 3732 215491 7038 391449

Šakių r. sav. 221 15597 90 4948 14 765 6230 314683 5404 294976 11959 630970

Šalčininkų r. sav. 483 32412 163 8344 11 568 1798 84306 9013 458549 11469 584179

Šiaulių m. sav. 2889 223116 46 2814 10 607 5320 302034 1558 93633 9823 622203

Šiaulių r. sav. 1328 96276 68 3796 15 819 7760 402807 4994 279005 14164 782703

Šilalės r. sav. 0 0 20 1036 9 497 3635 174296 4443 231489 8107 407318

Šilutės r. sav. 0 0 270 15120 18 1018 5168 272353 5962 330949 11418 619440

Širvintų r. sav. 426 30713 172 9422 12 641 1896 95059 3800 206979 6306 342815

Švenčionių r. sav. 969 60806 194 9421 13 641 2138 95934 8007 386099 11321 552901

Tauragės r. sav. 0 0 39 2151 18 1032 7079 365712 4552 252104 11688 620999

Telšių r. sav. 1398 98286 55 3047 21 1164 5460 282651 5951 325778 12885 710926

Trakų r. sav. 941 63985 220 11395 15 776 2427 115187 6244 320988 9848 512330

Ukmergės r. sav. 1513 106489 326 17828 22 1213 3599 181605 6664 361503 12124 668639

Utenos r. sav. 384 28430 99 5558 12 692 3718 192613 6182 345896 10394 573189

Varėnos r. sav. 0 0 32 1628 8 415 2326 109257 6898 352748 9264 464048

Vilkaviškio r. sav. 413 28699 120 6492 19 1004 8314 412908 4616 247754 13482 696858

Vilniaus m. sav. 9931 709957 771 45903 52 3124 8503 483110 10280 604331 29537 1846425

Vilniaus r. sav. 1238 89035 677 37802 46 2573 7462 385254 14362 796650 23784 1311313

Visagino m. sav. 0 0 0 3 0 0 2 105 54 2909 56 3017

Zarasų r. sav. 0 0 61 3206 8 399 2297 111472 5056 264236 7421 379313

Bendroji suma 64643 4736879 7251 408691 901 50782 253013 13144798 274745 15041567 600553 33382718

Dujinis katilas Elektrinis šildymas Skysto kuro katilas Kieto kuro katilas

Kitas šildymo būdas 

(krosnis, ţidinys)

Centrinis šildymas iš vietinio šilumos šaltinio
Iš viso

Vietovė
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Didesnė dalis esamų decentralizuotai šildomų būstų yra savivaldybių kaimo vietovėse, tuo 

tarpu miestuose vyrauja daugiabučiai namai, šildomi iš centralizuotų šilumos tinklų. Dalis 

daugiabučių, kuriuose yra apie 120 tūkst. butų, neprijungti prie centralizuotų šilumos tinklų. Reikia 

paţymėti, kad dauguma tokių daugiabučių yra pakankamai maţi, mat pagal Statistikos 

departamento naudojamą klasifikaciją jiems priskiriami ir namai, kuriuose įrengti trys butai.  

Kaip matome iš 5.8 lentelės, vyraujantis decentralizuotų šildymo sistemų tipas Lietuvos 

gyvenamuosiuose namuose yra vietinis centrinis šildymas kietuoju kuru ir šildymas kitais šildymo 

būdais (ţidiniais, krosnimis). Į pastarąją kategoriją patenka ir sąlyginai naujos šildymo 

technologijos, apie kurias gyventojų surašymo metu atskirai nesiteirauta, pavyzdţiui, šilumos 

siurbliai.  

Daugumoje namų šiuo metu esantys kietojo kuro katilai yra pritaikyti kūrenti įvairiomis 

kietojo kuro rūšimis (tiek anglimis, tiek ir malkomis), todėl perėjimas nuo vienos kietojo kuro 

rūšies prie kitos gali būti sąlygojamas kuro kainų pasikeitimu. Tai ypatingai aktualu miestuose, kur 

malkų saviruoša nėra paplitusi, o skirtumai tarp malkų ir anglių kainų – palyginti neţymūs, todė,l 

išaugus malkų kainoms, galimas ryškus anglių suvartojimo didėjimas. Natūralu, kad miestų 

savivaldybėse labiau nei kaimiškosiose savivaldybėse paplitęs dujinis šildymas, kadangi ten 

didesnis dujofikavimo lygis. Šildymą elektra naudoja nedidelė dalis individualių namų gyventojų 

tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. 

Tiek šiuo metu individualiuose gyvenamuosiuose namuose funkcionuojančias, tiek ir naujai 

diegtinas šildymo technologijas pagal veikimą galima suskirstyti į tris stambias grupes:  

 Patalpų šildymo sistemos, naudojamos tik patalpoms šildyti, o ne karštam vandeniui 

ruošti. Šiuo atveju karštam vandeniui ruošti ištisus metus naudojami papildomi vandens šildytuvai 

(pvz., kai patalpų šildymui naudojamas ţidinys). Šiame darbe pateikiamame modelyje taip 

vaizduojamas elektrinis šildymas (įrengti elektriniai radiatoriai, tad vanduo kaip šilumos nešėjas 

nėra naudojamas, o jo šildymui reikalingi papildomi vandens šildytuvai). 

 Patalpų šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Į šią grupę įeina visi katilai, kuriais 

yra galimybė ne tik šildyti patalpas, bet ir ruošti karštą vandenį (pvz., įsirengus netiesioginio 

šildymo tūrinį vandens šildytuvą). Tokio tipo yra dauguma modeliuojamų šildymo sistemų. 

Paţymėtina, kad krosnių atveju taip pat daţnai šiluma gaminama ne tik patalpoms šildyti, bet ir 

karštam vandeniui ruošti. 

 Papildomi vandens šildytuvai, naudojami greta veikiančios patalpų šildymo sistemos. Šie 

šildytuvai gali būti naudojami kaip pagrindinis karšto vandens ruošimo šaltinis, tuose namuose, kur 

katilu šildomos tik patalpos, arba kaip papildomas vandens šildytuvas tuo metu, kai pagrindinis 

patalpų šildymo įrenginys nenaudojamas (pvz., vandens šildytuvai naudojami tik vasaros 
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laikotarpiu arba esant didesniam karšto vandens poreikiui). Kaip papildomi vandens šildytuvai 

modelyje numatyti elektriniai vandens šildytuvai ir saulės kolektoriai. 

Šilumos poreikiai, kuriuos tenkina minėtos technologijos, kiekvienos savivaldybės 

decentralizuotame sektoriuje skiriami į dvi grupes – šiluma patalpų šildymui ir karšto vandens 

ruošimui.  

Matematiniame modelyje kaip esamos patalpų šildymo technologijos atspindėtos 5.8 

lentelėje minimos šildymo technologijos, o kaip sąlyginai naujos modeliuojami medienai 

(malkoms, briketams, granulėms) pritaikyti kietojo kuro katilai, dujiniai kondensaciniai katilai, 

ţemės ir oro šilumos siurbliai, saulės kolektorių vandens šildytuvai. Paţymėtina, kad kai kurios iš 

šių technologijų yra naudojamos jau dabar ir plinta pakankamai sparčiai (pavyzdţiui, medienai 

deginti pritaikyti „Ţvakės― tipo katilai). Vis dėlto jų paplitimas savivaldybėse nėra aiškus. Kadangi 

modeliuojami esami kietojo kuro katilai yra pritaikyti įvairių rūšių kietajam kurui, toks 

supaprastinimas, kai šios šildymo sistemos pradiniame modeliavimo etape neišskiriamos, 

modeliavimo rezultatus gali iškraipyti tik labai neţymiai. 

Siekiant kuo tiksliau atspindėti realią situaciją, modelyje numatyti ribojimai, neleidţiantys 

per vienerius metus radikaliai pasikeisti savivaldybės decentralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus 

struktūrai. Kaip minėta, pokyčiai šiame sektoriuje vyksta iš lėto, gyventojams dalijantis patirtimi, 

todėl staigus viso sektoriaus atsakas į kuro kainų ar kitus aplinkos pasikeitimus šiuo atveju nėra 

galimas. 

Lietuvoje esančių šildymo sistemų parametrai modeliavimui buvo priimti remiantis Europos 

Sąjungos programos „Paţangi energetika – Europai― projekte „REFUND+― naudotais duomenimis 

[8]. Minėtame projekte nagrinėti individualūs namai pagal dydį buvo suskirstyti į tris grupes ir 

kiekvienai iš šių grupių parinktos modeliuojamos šildymo technologijos. Šiame darbe patalpų 

šildymas ir karšto vandens ruošimas būstuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo, 

laikomas tik viena iš energijos išteklių panaudojimo krypčių savivaldybėse, todėl ir būstų šildymas 

modeliuojamas ne taip detaliai. Techniniai ir ekonominiai duomenys apie pastatuose esančias ir 

diegtinas šildymo sistemas priimti pagal vidutinio dydţio (50-100 m
2
 ploto) būstus, kadangi būtent 

tokie būstai, remiantis gyventojų surašymo duomenimis, sudaro didţiausią dalį gyvenamųjų būstų 

fondo. 

5.9 lentelėje pateikiami kai kurių modeliuojamų šildymo technologijų parametrai – viename 

būste įrengiamos šildymo įrangos galia, jos tarnavimo laikas, vidutinis efektyvumas (efektyvumų, 

deginant skirtingas kuro rūšis, vidurkis), reikalingos investicijos. Reikia paţymėti, kad šie 

parametrai atitinka ne konkretaus gaminio bruoţus, o rinkoje esančių technologijų parametrų 

vidurkius.  
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Bendruoju atveju investicijas į šildymo sistemą, priklausomai nuo jos tipo, sudaro:  

 Katilinės kaina, 

 Šildymo įrangos kaina, 

 Montavimo darbų kaina, 

 Šildymo sistemos kaina (vamzdţiai, radiatoriai ir pan.). 

 

5.9 lentelė. Decentralizuotų šildymo sistemų techniniai-ekonominiai parametrai 

 

Individualūs 

kieto kuro 

(malkų anglių 

ir kt.) katilai 

Medienos 

katilai 

Dujiniai 

nekondensa–

ciniai katilai 

Elektrinis 

šildymas 

Ţemės 

šilumos 

siurbliai 

Elektriniai 

vandens 

šildytuvai 

Saulės 

kolektorių 

vandens 

šildytuvai 

In
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 p
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 L
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Kietojo kuro 

katilas 
329 371  320 3531 691 4345 

Krosnis 1015 1064  320 4286 691 4345 

Šildymas iš 

CŠT 
672 718  320 3531 691 4345 

Dujinis 

katilas 
374 417 293 320 3531 691 4345 

Elektrinis 

šildymas 
1358 1407  320 3531 691 4345 

Galia, kW 15,1 15,0 24,0 7,5 13,7 2,0 3,5 

Tarnavimo trukmė, 

metai 
20 20 15,0 15 20,0 12,0 20,0 

Naudingo veikimo 

koeficientas 0,77 0,84 0,90 1,00 4,00 0,95 1,00 

 

 

 

Taigi, pačios įrangos kaina yra tik viena iš bendrųjų investicijų dalių. Investicijos į šildymo 

sistemos atnaujinimą smarkiai priklauso nuo esamos šildymo sistemos. Tuo atveju, jeigu diegiama 

tokio paties tipo kaip buvusioji arba savo veikimu labai panaši į ją šildymo technologija, patiriamos 

išlaidos yra sąlyginai maţesnės nei tada, kai tenka daryti kardinalius pokyčius. Atsiţvelgiant į tai, ir 

5.9 lentelėje pateiktos investicijos diferencijuotos priklausomai nuo esamos šildymo sistemos. 

Remiantis Lietuvoje naudojamais sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimų normatyvais 

[9] ir ekspertų nuomone, nustatyta, kad didţiausios bendros investicijos įrengiant naujas 

atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančias vietinio centrinio šildymo sistemas būtų namuose, 

kuriuose iki pakeitimų buvo šildoma elektriniais radiatoriais, mat tada tektų įrengti katilinę ir 

radiatorius gyvenamosiose patalpose. Dėl tos pačios prieţasties daugiau investicijų reikia ir tuose 

namuose, kur esamas šildymo būdas – krosnis. 
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Šildymo sistemos galia parinkta ne tik patalpų šildymui, bet ir karšto vandens ruošimui bei 

galimam galios rezervui. Šildymo elektriniais radiatoriais galia priimta 75 m
2
 ploto būstui, kai 

galios poreikis yra 100 W/m
2
. Toks subjektyvus pasirinkimas negali iškraipyti situacijos, nes 

elektriniai radiatoriai įrengiami kiekvienoje būsto patalpoje atskirai, todėl masto ekonomija, kai 

didesnės galios šildymo įtaiso kaina galios vienetui yra maţesnė, šiuo atveju negalima. Dujinių 

katilų galia priimta 24 kW nepriklausomai nuo būsto dydţio. Tokie katilai gali ruošti karštą vandenį 

tada, kai yra poreikis (kitaip sakant, karšto vandens ruošimas vyksta atsukus karšto vandens čiaupą). 

Tiek kieto kuro katilams, tiek medienos katilams priimtas toks pats tarnavimo laikas –       

20 metų. Nors deginant anglis šildymo technologijos dėvisi greičiau, šiuo atveju turimas omenyje ir 

tai, kad į kietojo kuro katilų kategoriją patenka ketiniai katilai, kurie turėtų tarnauti ilgiau.  

Katilų naudingo veikimo koeficientai nustatyti skaičiuojant nagrinėtos įrangos techniniuose 

pasuose pateiktų naudingumo koeficientų vidurkius. 

5.7. Išoriniai kaštai 

Gaminant bet kokį produktą, tarp jų ir šilumą ar elektrą, yra patiriami įvairūs kaštai. Be 

tiesioginių išlaidų įrenginiams, kurui, darbo uţmokesčiui, patiriamos ir kitos išlaidos – leidimams, 

mokesčiams ir t.t. Visa tai yra gamintojo kaštai, kuriuos tiesiogiai apmoka energijos vartotojas, 

tačiau ši kaina neatspindi visų tų kaštų, kuriuos visuomenė patiria gamindama ir vartodama 

energiją, nes energijos gaminimas ir vartojimas keičia aplinkos būklę: teršia aplinką. Visos 

iškasamo kuro rūšys (anglys, nafta ir gamtinės dujos) priklauso prie didţiausių teršėjų, tačiau ir 

atsinaujinantys energijos šaltiniai taip pat gali neigiamai veikti aplinką.  

Vienas akivaizdţių ţalos aplinkai pavyzdţių, kurią daro organinį kurą naudojančios 

elektrinės ar katilinės – tai į aplinką išskiriamos SO2 dujos. Jos naikina augaliją, ardo pastatų 

medţiagas, aktyvuoja metalų koroziją, kenkia ţmonių sveikatai, tačiau šios ţalos elektrinės ar 

katilinės savininkai neatlygina ir tokių išlaidų neįtraukia į elektros ar šilumos generavimo kaštus 

(arba įtraukia tik iš dalies). Tai tik vienas iš išorinių kaštų pavyzdţių. Daugiau išorinių kaštų ir jų 

neigiamo poveikio aplinkai ir ţmonėms pavyzdţių pateikta 5.10 lentelėje. 
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5.10 lentelė. Teršalai ir jų išoriniai efektai [10] 

Poveikio tipas Teršalas Efektas 
Ţmogaus sveikatai – 

mirtingumas  

 

PM10, PM2.5, SO2, O3   Sumaţėjusi gyvenimo trukmė  

Sunkieji metalai , dyzelino  

dalelės, radionuklidai 
Sumaţėjusi gyvenimo trukmė 

Nelaimingų atsitikimų rizika 
Nelaimingi atsitikimai objektuose ar 

transporte 

Triukšmas 
Sumaţėjusi gyvenimo trukmė 

(veikiant ilgą laiką) 

Ţmogaus sveikatai – 

susirgimai 

 

PM10, PM2.5, O3, SO2  Kvėpavimo takų ligos 

PM10, PM2.5, CO Širdies ligos 

Sunkieji metalai , dyzelino 

dalelės, radionuklidai 

Padidėjusi vėţinių susirgimu rizika, 

osteoporozė, inkstų funkcijos 

sutrikimai 

PM10, PM2.5 

Lėtinis bronchitas, lėtinis vaikų 

kosulys, astma, apatinių kvėpavimo 

takų susirgimai 

Gyvsidabris Sumaţėjęs vaikų intelektas (IQ)  

O3 Astmos priepuoliai 

Triukšmas 
Miokardo infarktas, krūtinės angina, 

hipertenzija, miego sutrikimai 

Nelaimingų atsitikimų rizika 
Nelaimingi atsitikimai objektuose ar 

transporte 

Pastatams 

 SO2, Rūgštūs lietūs 

Pagreitintas cinkuoto plieno 

senėjimas, kalkakmenio, cemento, 

smėlio, akmens, daţų irimas 

Degimo dalelės Nešvarumai ant pastatų 

Augalams 

 NOx, SO2 

Sumaţėjęs derlius: kviečių, mieţių, 

rugių, aviţų, bulvių, cukrinių runkelių 

ir t.t. 

O3 

Sumaţėjęs derlius: kviečių, mieţių, 

rugių, aviţų, bulvių, ryţių, tabako, 

saulėgrąţų ir t.t. 

Rūgštūs lietūs Padidėjęs kalkinimo poreikis 

N, S  Veikia kaip trąšos 

Globalus atšilimas CO2, CH4, N2O 

Pasaulinis poveikis mirtingumui, 

sergamumui, pakrančių erozijai, 

ţemės ūkiui, energijos paklausai ir 

kitos ekonominės pasekmės dėl 

temperatūros pokyčio ir kylančio jūros 

lygio 
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Vertinant išorinius kaštus būtina neapsiriboti vien elektrą ir (arba) šilumą gaminančiais 

įrenginiais, reikia vertinti viso kuro ciklo išorinius kaštus, kurie apimtų visą ciklą: kuro išgavimą, 

transportavimą bei paskirstymą, kuro konversiją (deginimą), pagamintos elektros energijos 

perdavimą, jos vartojimą, pačių įrenginių statybą bei įrenginių gamybą, įrenginių veiklos 

sustabdymą. Pavyzdţiui, vėjo jėgainės, gamindamos elektrą, tiesiogiai aplinkos neteršia, bet jų 

gamyboje naudojamos medţiagos ir procesai aplinką teršią.  Šiuo metu tik dalis kuro ciklo išorinių 

kaštų yra perkeliama teršėjams, daţniausiai mokesčių pagalba, bet dalis išorinių kaštų taip ir lieka 

nepriskaičiuoti nei energijos gamintojams, nei vartotojams, o primestos visuomenei ir aplinkai, t.y. 

jie neįtraukti į rinkos kainą. 

Išoriniai kaštai gali būti klasifikuojami pagal savo poveikį: 

Socialiniai kaštai – tai tiesioginė ţala ţmonių sveikatai bei gyvenimo trukmei, pastatų ir 

medţiagų greitesnis senėjimas, derliaus nuostoliai, gyvenimo kokybės sumaţėjimas; 

 Aplinkos kaštai – eko–įvairovės ir ekosistemų nykimas ir atrofavimas, globalinis šiltnamio 

efektas, globaliniu mastu didėjančių gamtos stichijų sugriovimai, smogas; 

 Politiniai kaštai – priėjimo prie ţaliavos šaltinių politinės ir karinės apsaugos išlaikymas, 

kova dėl ţaliavų rezervų, priklausomybė nuo pasaulinės rinkos kaip balastas politiniams 

sprendimams priimti; 

 Branduoliniai kaštai – atominių elektrinių radioaktyvių atliekų saugojimas, atominių 

incidentų nuolatinis pavojus. 

Išorinių kaštų įvertinimas labai svarbus lyginant skirtingas energijos poreikio patenkinimo 

technologijas. Daugelį metų elektros energijos ir šilumos, pagamintos iš skirtingų pirminės 

energijos išteklių, kaštų palyginimas neatspindėjo tikrosios padėties dėl išorinių kaštų 

neapibrėţtumo. Išoriniai kaštai neturėjo tikslios piniginės išraiškos, todėl, lyginant elektros ar 

šilumos gamybos būdus, atsinaujinantys energijos šaltiniai prarasdavo konkurencinį pranašumą, 

pavyzdţiui, įvertinus išorines sąnaudas, vėjo elektrinių energija tampa konkurencinga, lyginant su 

iškastinį organinį kurą deginančiomis jėgainėmis. 

Siekiant racionaliau naudoti gamtinius išteklius, vertinant skirtingus projektus yra būtina į 

kaštų analizę įtraukti ir išorinius kaštus (juos internalizuoti). Tam yra naudojama keletas būdų: 

 Apmokestinti organinio kuro, kuris sukelia išorinius kaštus, technologijas (įvairūs 

atmosferos taršos mokesčiai, apyvartiniai taršos leidimai ir t.t.) Šiuo metu šis būdas yra plačiai 

taikomas, bet mokesčių lygis yra ţemesnis nei daroma ţala aplinkai [10]; 

 Subsidijuoti atsinaujinančios energijos gamintojus (investicijų subsidijos, fiksuoti 

pagamintos energijos supirkimo ar papildomos priemokos tarifai ir t.t.). Kai kurios šalys mokesčius 
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surinktus iš apmokestinamo iškastinio organinio kuro skiria subsidijuoti atsinaujinančius energijos 

šaltinius; 

 Kaštų ir naudos analizės metodas, kai palyginamos investicijos į įprastinių technologijų 

atnaujinimą, siekiant padidinti šių technologijų naudingo veiksmo koeficientą ar kitaip sumaţinti 

išorinių kaštų apimtį ir padidinti gautą naudą, išvengus ţalos aplinkai ar visuomenei. 

 

Nustatyti išorinius kaštus konkrečiai technologijai nėra paprasta: visų pirma yra sudėtinga 

nustatyti įrenginių gamybos išorinius kaštus, nes gamintojai tokios informacijos neteikia. Be to, net 

ir ţinant, kiek ir kokių teršalų buvo išmesta, yra sudėtinga įvertinti realią ţalą, kurią jie padarė, tiek 

gyventojams, tiek ir aplinkai. Šiuo metu yra priimta atskirų elementų ţalą aplinkai vertinti remiantis  

ExternE projekto rezultatais, kurių pirminis variantas buvo publikuotas [11], vėliau šie duomenys 

buvo atnaujinti. Pagrindinių teršalų ţala pateikta 5.11 lentelėje.  

5.11 lentelė. Skirtingų medţiagų ţala aplinkai (ES15)[12,13] 

Teršalas 
Ţala aplinkai 

(EUR2000/t) 

Anglies dvideginio (CO2) ekvivalentas 19 

Arsenikas (As) 80000 

Kadmis (Kd) 39000 

Chromas (Cr) 31500 

Chromas–IV (Cr–IV) 240000 

Formaldehidai 120 

Nikelis (Ni) 3800 

Nitratai 5862 

Ne metano lakiosios organinės medţiagos (NMVOC)  1124 

Azoto monoksidai (NOx) 2908 

Švinas (Pb) 1600000 

Kietosios dalelės (PM10) 11723 

Kietosios dalelės (PM2–5) 19539 

Sieros dioksidas (SO2) 2939 

Sulfatai 11723 

Radionuklidų sklaida 5000 

 

 

 

5.11 lentelėje pateiktos ţalos reikšmės buvo apskaičiuotos vertinant ES-15 šalis, bet tokios 

pačios reikšmės buvo taikomos ir atliekant ExterE studiją Lenkijoje [13]. Kiti autoriai taip pat 

vartoja panašias reikšmes: atliekant Švedijos šilumos sektoriaus analizę buvo priimtos šios apatinės 

reikšmės: CO2 – 14 , NOx – 2400-900 EUR/t [14]. 
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6. ENERGIJOS VARTOJIMO LIETUVOJE TENDENCIJOS IR GALUTINĖS 

ENERGIJOS POREIKIŲ IR KURO KAINŲ PROGNOZĖS 

6.1. Bendra šalies energijos balanso charakteristika 

Per keletą dešimtmečių Lietuvos ūkio šakos, ypač pramonė ir ţemės ūkis, ir energetikos 

sektorius buvo plėtojami taip, kad būtų tenkinamos ne tik vidaus reikmės. Todėl energijos poreikiai 

visą laiką augo. Siekiant kompensuoti didţiąją dalį suvartojamo kuro prieaugio pramonės įmonėse, 

elektrinėse ir katilinėse, labai sparčiai didėjo naftos produktų, ypač mazuto, importas. Palyginti 

pigūs naftos produktai ir gamtinės dujos palaipsniui išstūmė šalies balanse vyravusius vietinius 

energijos išteklius, kurių dalis nuo 48% 1960 m. sumaţėjo  iki 2,6% – 1990 m.  

Pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu pirminės energijos suvartojimas ir jos struktūra 

pakito labai ryškiai. Natūralu, kad Lietuvos BVP 1994 m. sumaţėjus iki 56% nuo 1990 m. buvusio 

lygio, dar labiau (iki 46%) sumaţėjo ir bendri pirminės energijos poreikiai. Tai nemaţa dalimi lėmė 

labai sumaţėjusios galimybės intensyviai panaudoti iš praeities paveldėtus energetikos sektoriaus 

gamybinius pajėgumus, kurie gerokai viršijo Lietuvos vidaus poreikius. Didelę įtaką staigiam 

pirminės energijos poreikių nuosmukiui turėjo ir labai sumaţėjusios  elektros energijos gamybos 

apimtys ir jos eksportas į kaimynines šalis bei sumaţėję Maţeikių naftos gamykloje perdirbamos 

naftos kiekiai ir pagamintų naftos produktų eksporto apimtys. Neţiūrint 1995 m. prasidėjusio 

ekonomikos atsigavimo, ūkio šakose suvartojamos energijos apimtys iki 2000 m. ir toliau maţėjo. 

Dėl kardinalių pasikeitimų ţemės ūkio ekonomikoje energijos sunaudojimas šiame sektoriuje 1994-

2000 m. kasmet maţėjo vidutiniškai po 13,3%. Labai sparčiai maţėjo galutinės energijos sąnaudos 

prekybos bei aptarnavimo sektoriuje (kasmet vidutiniškai 8,3%) ir pramonėje (7,5%). Tik namų 

ūkiuose sunaudojamos energijos apimtys maţėjo šiek tiek lėčiau – po 4,3% per metus. Statybos 

sektoriuje šiuo laikotarpiu energijos suvartojimas didėjo arba maţėjo priklausomai nuo vykdomų 

darbų pobūdţio ir apimties. 1990-2000 m. laikotarpiu pirminės ir ypač galutinės energijos sąnaudų 

maţėjimo tendencijas lėmė ir ţenkliai padidėjęs energijos vartojimo efektyvumas. Tačiau suminis 

pirminės energijos suvartojimas šiuo laikotarpiu, kaip matyti iš 6.1 pav., smarkiai svyravo dėl 

elektros energijos eksporto apimčių kaitos. 
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6.1 paveikslas. Pirminės energijos suvartojimo raida 

 

 

Po 2000 m., prasidėjus itin sparčiam ekonomikos augimui ir ypač spartesnei apdirbamosios 

pramonės šakų plėtrai, vėl išryškėjo pirminės energijos poreikių augimo tendencijos. Dėl augančių 

galutinės energijos ir galutinių elektros energijos sąnaudų ūkio šakose pirminės energijos sąnaudos 

vidaus reikmėms  tenkinti 2000-2008 m. augo vidutiniškai 3,5% per metus.  Tačiau bendras 

suvartojamos pirminės energijos kiekis svyravo dėl kasmet besikeičiančių galimybių išnaudoti 

esamus generuojančių galių pajėgumus ir eksportuoti elektros energiją. 

Šiuo laikotarpiu labai ryškiai pasikeitė ir pirminės energijos balanso struktūra. Visų pirma 

parengti teisės aktai ir įvairios paramos formos paskatino plačiau vartoti vietinius ir atsinaujinančius 

energijos išteklius. Vietinių energijos išteklių (įskaitant durpes ir šalyje išgaunamą naftą) dalis 

Lietuvos energijos balanse visą laiką didėjo ir 2001 m., kai šalyje išgautos naftos kiekis pasiekė 

maksimalią 471 tūkst. t ribą, sudarė 15,6%. Vėliau ţenkliai sumaţėjus vietinės naftos gavybai  

(2008 m. ji sumaţėjo iki 128 tūkst. t), susitraukė ir vietinių energijos išteklių indėlis į pirminės  

energijos balansą, o 2007 ir 2008 m. jų dalis sudarė 12,8%. Tuo tarpu  atsinaujinančių energijos 

išteklių indėlis nuosekliai didėjo (svyravimą lėmė bendro pirminės energijos kiekio kaitos 

ypatumai) ir 2006 bei 2008 m. viršijo 9 %. Labai reikšminga tai, kad energijos balanse didelę dalį 

(2003 m. beveik 37 %) iki 2010 m. uţėmė  palyginti pigus branduolinis kuras, kuris iki šiol padėjo 

uţtikrinti bendrą energijos tiekimo patikimumą. Net ir uţdarius pirmąjį Ignalinos AE bloką, 

atominė energija išlaikė  savo reikšmingą vaidmenį ne tik pagal šioje elektrinėje  pagamintos 

elektros energijos apimtis, bet ir šalies pirminės energijos balanse – 2008 m. jos dalis sudarė 26,8%.  

Be to, tarpusavyje tarsi  konkuruoja dvi energetikos įmonėms svarbios kuro rūšys – naftos produktai 
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ir gamtinės dujos, kurių dalis bendrame energijos balanse 2008 m. sudarė atitinkamai 31,8% ir 

27,9%. Importuojamų gamtinių dujų kiekis nemaţa dalimi priklauso nuo jų suvartojimo trąšoms 

gaminti kaitos. Pavyzdţiui, 2007 m. neenergetinėms reikmėms sunaudota net 1386 mln. m
3
 

gamtinių dujų, kas sudarė 38,3% jų bendro suvartojimo. Todėl ir gamtinių dujų dalis pirminės 

energijos balanse buvo padidėjusi iki 30,9%. Tuo tarpu naftos produktų, naudojamų  elektros 

energijai ir šilumai gaminti, 1990-2008 m. ţenkliai sumaţėjo, o naftos produktų poreikių augimą 

daugiausiai lemia didėjantis perveţamų krovinių kiekis ir augantis gyventojų mobilumas. 

Pagrindinių kuro ir energijos srautų judėjimo 2008 m. diagrama (6.2 pav.) apibendrintai 

apibūdina svarbiausius balanso elementus: pirminės energijos tiekimą, įvertinantį vietinio kuro 

rūšių gavybą ir energijos importą; pirminės energijos transformavimo etapą, apibendrintai 

apibūdinant ir vidinius  energijos srautus iš naftos perdirbimo įmonių į elektrines ir atvirkščiai; 

energetikos įmonių savųjų reikmių ir nuostolių apimtis; energijos sąnaudas neenergetinėms 

reikmėms; elektros energijos ir naftos produktų eksporto apimtis; galutinės energijos struktūrą ir jos 

suvartojimo ūkio šakose apimtis. Tokia  energijos srautų diagrama  iliustruoja ne tik pagrindines 

energijos transformavimo grandis. Ji leidţia įvertinti, kiek pirminės energijos išteklių sunaudojama 

visuose etapuose (įskaitant ir neišvengiamus  transformavimo nuostolius) pakeliui iki galutinių 

vartotojų. Ši energijos  srautų  diagrama taip pat iliustruoja ir pirminės energijos sąnaudų 

energetikos transformavimo sektoriuje bei pagamintos elektros ir šilumos svarbą šalies energijos 

balanse.   

Bendrame šalies energijos balanse labai reikšmingas vaidmuo tenka galutinei energijai. Taip 

vadinama ta dalis pirminės energijos išteklių (akmens anglių, gamtinių dujų, naftos ir kt.) ir antrinės 

energijos išteklių (elektros energijos, naftos produktų, centralizuotai tiekiamos šilumos ir kt.), kuri 

suvartojama tam tikrai produkcijai gaminti materialinės gamybos šakose arba norimam aptarnavimo 

sektoriaus teikiamų paslaugų kiekiui bei gyvenimo sąlygų lygiui uţtikrinti.  

 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 192 

 

6.2 paveikslas. Pagrindinių Lietuvos kuro ir energijos srautų (tūkstančiais tne)  2008 m. diagrama 

 

Galutinės energijos sąnaudos ūkio šakose sumaţėjo nuo 9,7 mln. tne 1990 m. iki 3,7 mln. 

tne – 2000 m. Pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu energijos suvartojimas ţemės ūkyje 

sumaţėjo 8,1  karto, pramonėje – 4,3 karto ir statyboje – 3,9 karto, prekybos ir aptarnavimo 

sektoriuje –3,6 karto. Maţiausiai (1,4 karto) galutinės energijos sąnaudos sumaţėjo namų ūkio 

sektoriuje  ir transporte, kur 1990 m. energijos buvo suvartojama 1,9 karto daugiau nei 2000 m. 

Kaip matyti iš 6.3 pav., per pastaruosius aštuonerius metus galutinės energijos sąnaudos sparčiai 

augo – vidutiniškai 3,4% per metus ir 2007 m. viršijo 5 mln. tne. 2008 m. antroje pusėje dėl 

globalinio ekonomikos nuosmukio susitraukė veiklos apimtys apdirbamosios pramonės šakose ir 

paslaugų sektoriuje. Tai patvirtina ir sumaţėjusios galutinės energijos sąnaudos šiuose sektoriuose, 

o bendras galutinės energijos suvartojimas 2008 m. vėl sumaţėjo iki 4,9 mln. tne. Spartaus 

ekonomikos augimo laikotarpiu ypač sparčiai (vidutiniškai 7,2% per metus) augo galutinės 

energijos (automobilių kuro) suvartojimas transporto sektoriuje. Pramonės, transporto ir namų ūkio 

sektorių dalis didėjo ir 2008 m. bendrame ūkio šakose suvartojamos energijos balanse sudarė beveik  

85%. Tuo tarpu ţemės ūkio, prekybos ir paslaugų bei statybos sektorių dalis sumaţėjo beveik 

dvigubai – nuo 28% 1990 m. iki 15% 2008 m. 
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6.3 paveikslas. Galutinės energijos suvartojimo raida 

 

 

 

6.2. Atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo kaita 

Galimybės plačiau naudoti energetinėms reikmėms vietinius išteklius – Lietuvoje išgaunamą 

naftą, durpes ir cheminių procesų energiją – yra itin ribotos, todėl atsinaujinančių energijos išteklių 

platesnis naudojimas yra vienas iš svarbiausių šalies energetikos politikos prioritetų. 

Atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo pokyčius pagal energijos rūšis ir ūkio sektorius 

apibūdina 6.1 ir 6.2 lentelėse bei 6.4 pav. pateikti duomenys. Iki šiol Lietuvoje svarbiais 

atsinaujinančiais energijos ištekliais buvo laikomi tradiciškai energetinėms reikmėms naudojami 

ištekliai –  malkos, miško paruošų ir medţio apdirbimo atliekos (ţievė, šakos, pjuvenos, pjuvenų 

briketai ir kt.), ţemės ūkio gamybos atliekos (šiaudai, nendrės, spaliai ir kt.), hidroenergija, vėjo 

energija, geoterminė energija ir saulės energija. Per pastaruosius keletą metų sparčiai didėjo vėjo 

jėgainėse pagamintos elektros ir biodegalų indėlis. Labai maţai paţangos pasiekta plačiau 

naudojant energetinėms reikmėms  šiaudus ir kitas ţemės ūkio atliekas. Lėtai auga biodujų  indėlis, 

kol kas ateičiai nukeliamos ir geoterminės energijos platesnio panaudojimo galimybės. 
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6.1 lentelė. Atsinaujinančių išteklių vartojimas pagal energijos rūšis, ktne 

 1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Malkos ir medienos atliekos 284,7 619,8 729,5 718,5 732,3 706,0 735,0 

Hidroenergija 35,6 29,2 36,2 38,8 34,2 36,2 34,6 

Vėjo energija   0,1 0,2 1,2 9,1 11,3 

Biodegalai    0,8 3,6 21,4 53,6 61,4 

Ţemės ūkio atliekos   3,9 2,7 1,7 4,4 3,2 

Geoterminė energija   2,9 2,9 1,7 1,5 0,6 

Biodujos   1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 

Iš viso 320,3 649,0 775,0 768,5 794,5 813,3 849,1 

 

6.2 lentelė. Atsinaujinančių energijos  išteklių vartojimas pagal sektorius, ktne 

 1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Pramonė 10,8 29,1 97,5 96,8 86,0 85,3 78,9 

Statyba 1,2 2,4 5,7 4,4 5,5 5,2 4,2 

Ţemės ūkis 4,5 6,5 7,9 6,5 6,5 9,0 9,9 

Transportas  0 0 0,8 3,6 21,4 53,6 61,4 

Paslaugų sektorius 40,6 40,7 31,3 31,0 30,7 30,0 30,1 

Namų ūkis 215 501 437,8 432,6 431,5 400,9 402,3 

Viso galutinis vartojimas 272,1 579,7 581,0 574,9 581,6 584,0 586,8 

Energijos gamyba 48,2 69,3 194,0 193,6 212,9 229,3 262,3 

Iš viso 320,3 649,0 775,0 768,5 794,5 813,3 849,1 

 

 

 

Norint išryškinti malkų ir medienos atliekų naudojimo kitimo kryptis ir tikėtinas tendencijas, 

svarbu atkreipti dėmesį į  svarbius struktūrinius pokyčius 1990-2008 m. laikotarpiu. 1990 m. per 

75% šio kuro buvo sunaudojama namų ūkio sektoriuje. Gyventojai naudojo malkas patalpoms 

šildyti, karštam vandeniui ir maistui ruošti. 14,3% medienos kuro buvo sunaudojama patalpoms 

šildyti prekybos ir paslaugų sektoriuje.  Šio kuro dalis, sunaudota centralizuoto šilumos tiekimo 

sektoriuje, tesudarė vos 4,4%. Tuo tarpu 2008 m. namų ūkio dalis medienos kuro balanse sumaţėjo 

iki 54,7%, prekybos ir paslaugų sektoriaus dalis – nuo 14,3 iki 3,9%. Medienos, sunaudojamos 

elektrai ir šilumai gaminti, dalis padidėjo beveik septynis kartus ir 2008 m. sudarė 28,9%. Beveik 

tris kartus (iki 10,7%) padidėjo šio kuro, sunaudojamo pramonėje, dalis. Mediena ir jos atliekos 

pramonės įmonių katilinėse pakeitė anksčiau plačiai naudotą mazutą (visų pirma turintį daugiau 

kaip1% sieros). 
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6.4 paveikslas. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo raida Lietuvoje 

 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių reikšmingumui šalies energijos balanse apibūdinti gali 

būti taikomi įvairūs rodikliai. Geriausiai bendras tendencijas apibūdina šie rodikliai: 1) bendro 

atsinaujinančių energijos išteklių kiekio augimo indeksas, 2) jų dalies pirminės energijos balanse 

dydis, 3) elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalies nuo šalies bendrųjų 

elektros energijos sąnaudų dydis ir 4) atsinaujinančių išteklių dalies bendrųjų galutinės energijos 

sąnaudų balanse dydis. Šių ţemiau analizuojamų rodiklių kitimo tendencijos pateiktos 6.5 pav. 

remiantis Statistikos departamento duomenimis, pateikiamais kasmet skelbiamuose šalies energijos 

balansuose. 

Bendras energetinėms reikmėms sunaudojamas atsinaujinančių energijos išteklių kiekis visą 

laiką didėjo – nuo 320,3 tūkst. tne 1990 m. iki 849,1 tūkst. tne  – 2008 m. Kaip matyti iš 6.5 pav., jų 

indeksas šiuo laikotarpiu padidėjo  2,7 karto. 
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6.5 paveikslas. Atsinaujinančių energijos išteklių indėlio kaitos tendencijos 

 

Pagrindiniu iki šiol buvo laikomas atsinaujinančių energijos išteklių dalies šalies pirminės 

energijos balanse rodiklis. Jis buvo skelbiamas įvairiuose statistiniuose leidiniuose ir taikomas 

energetikos politikos dokumentuose, siekiant apibūdinti ES bei Lietuvos strateginius tikslus. 

Atnaujintoje Nacionalinėje energetikos strategijoje, kurią Seimas patvirtino 2007 m., tarp 

svarbiausių uţdavinių įvardytas siekis „atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrame šalies 

pirminės energijos balanse 2025 m. padidinti ne maţiau kaip iki 20%―. Tačiau  iki šiol rodiklis 

didėjo netolygiai, priklausomai nuo bendrųjų pirminės energijos išteklių sąnaudų kitimo. Šį 

svyravimą lėmė tai, kad pirminės energijos ištekliai Lietuvoje naudojami ne tik vidaus energetinėms 

reikmėms tenkinti. Nemaţa pirminės energijos dalis suvartojama eksportuojamai elektros energijai 

pagaminti ir neenergetinėms reikmėms (visų pirma, trąšoms gaminti). Pavyzdţiui, 2007 m. 

atsinaujinančių išteklių suvartota 2,8% daugiau nei 2006 m. Tuo tarpu jų dalis pirminės energijos 

balanse nuo 9,2% 2006 m. sumaţėjo iki 8,7% 2007 m., nes per metus beveik du kartus padidėjo 

neenergetinės reikmės ir trigubai išaugo eksportuotos elektros kiekis. 

Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalies svyravimui turi 

įtakos tiek bendrųjų elektros energijos sąnaudų, tiek ir elektros energijos gamybos hidroelektrinėse 

kitimas. 2007 m., ţenkliai padidėjus vėjo elektrinių ir biokurą  naudojančių elektrinių gamybos 

apimtims (6.3 lentelė), „ţaliosios― elektros dalis bendrosiose elektros energijos sąnaudose padidėjo 

iki 4,7%. Tuo tarpu 2008 m. bendrosios elektros energijos sąnaudos padidėjo 2,5 %, o iš 

atsinaujinančių energijos išteklių pagamintas elektros kiekis beveik nepakito. Todėl ir  „ţaliosios― 

elektros dalis šiek tiek sumaţėjo. 
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6.3 lentelė. Elektros gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, GWh 

 1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Hidroelektrinės 413,5 339 420,5 450,7 397,1 420,6 401,9 

Biokurą naudojančios elektrinės  0,8 7,4 5,5 25,6 65,0 62,5 

Vėjo elektrinės   1,2 1,8 13,7 106,1 131,1 

Iš viso 413,5 339,8 429,1 458,0 436,4 591,7 595,5 

 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių svarbą geriausiai apibūdina jų dalies galutinės energijos 

struktūroje dydis. Būtent todėl šį rodiklį Europos Komisija dabartiniu metu laiko pagrindiniu, 

nustatydama šalims narėms siektinus atsinaujinančių energijos išteklių plėtros tikslus. Nustatant šį 

rodiklį, atsinaujinančių energijos išteklių kiekis dalinamas iš bendrųjų galutinės energijos sąnaudų. 

Bendrosios galutinės energijos sąnaudos – tai visa pramonėje, statyboje, transporte, ţemės ūkyje, 

namų ūkiuose ir paslaugų sektoriuje (įskaitant viešąsias paslaugas) suvartota  galutinė energija, 

įskaitant elektros energiją ir šilumą, kurią energetikos sektorius sunaudoja elektrai ir šilumai 

gaminti, o taip pat  elektros ir šilumos perdavimo bei paskirstymo nuostolius.  Bendras 

atsinaujinančių energijos išteklių kiekis bendrosiose galutinės energijos sąnaudose nustatomas 

sumuojant: 1) tiesiogiai ūkio šakose sunaudotus biokuro, biodujų, saulės energijos ir kitų 

atsinaujinančių energijos išteklių kiekius; 2) elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių, kiekį; 3) katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse iš atsinaujinančių energijos 

išteklių pagamintą centralizuotai tiekiamos šilumos ir vėsumos kiekį (pastaba: jei šilumai ar vėsumai 

gaminti naudojami atsinaujinantys ir tradiciniai energijos ištekliai, kiekvieno ištekliaus indėlis 

apskaičiuojamas remiantis jo energetine verte); 4) transporto sektoriuje sunaudotą biodegalų kiekį. 

Taigi prie tiesiogiai sunaudotų atsinaujinančių energijos išteklių pridedami ne pirminiai elektros 

energijai ir šilumai sunaudoti atsinaujinantys energijos ištekliai, o iš jų pagamintos energijos kiekis, 

ir taip nustatomas bendras galutinis atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimas.  

Šio rodiklio kitimo tendencija atspindi realaus atsinaujinančių energijos išteklių indėlio į 

galutinės energijos balansą pokyčius.  Kaip matyti 6.5 pav., atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

šalies galutinio energijos vartojimo struktūroje stabiliai augo tik iki 2000 m. Vėliau augimas 

sulėtėjo, o nuo didţiausios savo reikšmės, kuri 2002 m. sudarė 15,7%, per penkerius metus sumaţėjo 

iki 14,3%, nes galutiniam vartojimui tinkamos energijos poreikiai 2002-2007 m. augo vidutiniškai 

3,6%, o šioms reikmėms sunaudotų atsinaujinančių energijos išteklių kiekis didėjo dvigubai lėčiau, 

t.y. tik 1,8% per metus. Tik 2008 m. ţenkliau (3,7%) padidėjus  atsinaujinančių energijos išteklių 

vartojimui ir 2,5 % sumaţėjus bendrosioms galutinės energijos sąnaudoms, jų dalis vėl padidėjo iki 

15,3%. 
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6.3. Galutinės energijos poreikių prognozė 

6.3.1 Pokyčiai šalies ekonomikoje 

Po dramatiško ekonomikos nuosmukio 1990-1994 m. laikotarpiu ir reikšmingų pokyčių 

atskirose ūkio, ypač apdirbamosios gamybos, šakose, kai Lietuvos BVP buvo sumaţėjęs iki 56,1% 

1990 m. lygio, prasidėjo ekonomikos atsigavimas ir 1995 m. BVP padidėjo 3,3%. Vėliau šalies 

ekonomika visą laiką augo, išskyrus 1999 m., kai dėl  Rusijos finansų ir ekonomikos krizės buvo 

uţfiksuotas 1,1% nuosmukis (6.6 pav.). Rusijos finansų krizė paskatino verslininkus perorientuoti 

prekių eksportą iš nestabilių Rytų rinkų į kur kas daugiau galimybių atveriančias Vakarų rinkas. 

Didėjantis eksportas, sparčiai augančios tiesioginės uţsienio investicijos, bazinės valiutos 

pakeitimas euru ir nedidelė infliacija sudarė palankias prielaidas sparčiam ekonomikos augimui 

2000-2008 m. Ypač reikšminga ekonomikos augimui buvo tai, kad Lietuva 2004 m. geguţės 1 d. 

įgyvendino savo strateginį tikslą ir tapo ES nare. Papildomus stimulus šalies ūkiui plėtoti ir jo 

konkurencingumui didinti, modernizuoti gamybą, gerinti infrastruktūrą, maţinti socialinį ir 

ekonominį atsilikimą suteikė parama iš ES struktūrinių fondų. Todėl 2000-2008 m. vidutiniai šalies 

BVP augimo tempai siekė 7,4%, kai ES–27 šalyse ekonomika šiuo laikotarpiu augo vidutiniškai 

2,0%, o Vokietijoje tik 1,2% per metus. 
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6.6 paveikslas. Lietuvos BVP augimo tempai ir indekso (1990=100) kitimas 
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Pasaulio ekonomikos nuosmukis skausmingai paveikė Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 

ekonomikas. 2008 m. Lietuvoje BVP augimo tempas  sumaţėjo iki 2,8%, o tuo tarpu Estijoje BVP 

susitraukė 3,6%, Latvijoje net 4,6%. Daugelis finansų analitikų 2009 m. pirmoje pusėje teigė, kad 

Baltijos valstybėms 2009 ir 2010–ieji metai taps sunkių išbandymų metais ir prognozavo ţenklų 

ekonomikos nuosmukį. 2009 m. pirmo ketvirčio šalies BVP smukimas 13,6% patvirtino blogas 

prognozes, tačiau pakankamai tiksliai atspindėjo įvykius Lietuvoje: drastišką valdţios išlaidų 

maţinimą, mokesčių reformą verslui, vietinio ir išorinio kapitalo trūkumą, maţėjantį vartojimą 

eksporto rinkose. Latvijos BVP per pirmąjį ketvirtį smuko 18,0%, o Estijos – 15,1%. Todėl įvairių 

ekspertų pateikiamos trumpalaikės prognozės dėl BVP augimo Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse 

2009 m. rugsėjo mėn. buvo kur kas labiau pesimistinės nei metų pradţioje. Tai iliustruoja 6.4 

lentelėje pateiktos Europos Komisijos ekspertų prognozės.  

6.4 lentelė. Europos Komisijos ekspertų prognozės dėl BVP augimo Baltijos šalyse 

 2009 m. sausis 2009 m. pavasaris 2009 m. ruduo 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Lietuva -4,0 -2,6 -11,0 -4,7 -18,1 -3,9 

Estija -4,7 1,2 -10,3 -0,8 -13,7 -0,1 

Latvija -6,9 -2,4 -13,1 -3,2 -18,0 -4,0 

 

 

Lietuvos Finansų ministerija 2009 m. kovo mėn. prognozavo, kad šalies BVP 2009 m. 

susitrauks 10,5%, o 2010 – 2,6%, o rusėjo mėn. jau buvo prognozuojamas didesnis nuosmukis, 

atitinkamai 18,2 ir 4,3%. Labai keitėsi ir Lietuvos banko prognozės – sausio mėn. 2009 m. buvo 

prognozuojamas 4,9% nuosmukis  ir 2010 m. – 3,9% susitraukimas, bet geguţės mėn. 

prognozuojamas nuosmukis buvo ţenkliai didesnis – atitinkamai 15,6 ir 4,5%, o liepos mėn. – 

atitinkamai 19,3 ir 5,2%. Panašiai keitėsi ir Tarptautinio valiutos fondo, Swedbanko ir kitų bankų 

bei finansų institucijų pateikiamos prognozės. Remdamiesi pirmojo ir antrojo 2009 m. ketvirčių 

skelbiamais statistiniais duomenimis, daugelis ekspertų abejojo, kad Lietuvos ir Latvijos 

vyriausybėms pavyks pagerinti ekonominę aplinką ir verslo sąlygas. Šiek tiek labiau optimistiškai 

buvo vertinamos Estijos ekonomikos perspektyvos. 

Paskelbus preliminarius trijų ketvirčių statistinius rodiklius, paaiškėjo, kad ekonomikos 

smukimas stabilizuojasi. Patikslintas Lietuvos trečiojo ketvirčio ūkio metinis nuosmukis buvo 

maţiausias tarp trijų Baltijos valstybių ir sudarė 14,2%, Estijoje BVP šiuo laikotarpiu susitraukė 

15,6%, o Latvijoje – 18,6%. Remdamasis naujausių statistinių duomenų  analize, Lietuvos Bankas 

lapkričio mėn. paskelbė prognozes, kur numatoma, kad 2009 m. šalies BVP susitrauks 15,2%, o      

2010 m. – jau tik 1,5%. Rengiant prognozes šiai studijai buvo priimta, kad naujausias Lietuvos 
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Banko prognozes 2009 ir 2010 m. galima laikyti optimistiniu scenarijumi, o Finansų ministerijos 

ekspertų rugsėjo mėn. prognozes, t. y. 2009 m. BVP nuosmukis sudarys18,2%, ir 2010 m. – 4,3%, 

laikyti pagrindiniu scenarijumi. Remiantis Statistikos departamento paskelbtais antrojo įverčio 

duomenimis, 2009 m. šalies BVP susitraukė 15,0%. Eurostato duomenų bazėje skelbiama, kad 

Estijoje BVP nuosmukis 2010 m. sudarė 14,1%, o Latvijoje – 18,0%. 

Daugumos ekspertų ir finansų analitikų nuomone, 2010 m. šalies ekonomika gali neţenkliai 

(Lietuvos banko ekspertų nuomone, 0,5%; remiantis Pasaulio banko prognoze, 1,6%) padidėti,  o    

2011 m. jau laukiama 3-5% šalies ekonomikos plėtra, kuri pirmiausia priklausys nuo pagrindinių 

Lietuvos eksporto rinkų atsigavimo. Pradėjus augti pagrindinių šalių eksporto partnerių 

ekonomikoms, didţiausias iššūkis Lietuvai bus eksporto konkurencingumo atstatymas. Pagrindinė 

prielaida ilgalaikei Lietuvos ekonomikos plėtrai apibūdinti yra tai, kad įveikus dabartinį nuosmukį 

šalies BVP atsigaus ir augs kaip numatyta strateginiuose dokumentuose – Lietuvos ūkio 

(ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaikėje strategijoje, kuri buvo atnaujinta 2007 m. pateikiant 

prognozes 2007-2020 m. laikotarpiui, ir atnaujintoje Nacionalinėje energetikos strategijoje. Bet 

kuriuo atveju strateginiu išlieka Lietuvos tikslas efektyviai išnaudoti šalies vidaus galimybes ir ES 

struktūrinių bei kitų fondų paramą bei per  artimiausius  penkiolika metų pasiekti dabartinį ES-27 

šalių ekonomikos lygį. Šis tikslas gali būti pasiektas, jei šalies  BVP po 2011 m. augs vidutiniškai 

4,5% per metus, kaip numatyta Nacionalinėje energetikos strategijoje pagrindinio scenarijaus 

prielaidose. 

6.3.2 Galutinės energijos poreikių prognozės 

Ekonominės veiklos sumaţėjimas Lietuvoje, kaip ir bet kurioje kitoje šalyje, sąlygoja ir 

atitinkamą energijos vartojimo maţėjimą, ypač apdirbamojoje pramonėje ir ţemės ūkyje. Tai lemia 

tiek daugelio įmonių bankrotas ir ūkio struktūriniai pokyčiai, tiek ir vartotojų reakcija į pajamų ir 

kainų kaitą bei energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas. Kaip parodė energijos poreikių 

prognozavimo Lietuvos energetikos institute sukaupta patirtis, šiam tikslui geriausia taikyti  

ekonometrinius  modelius. Šie modeliai leidţia išanalizuoti daugelio veiksnių įtaką energijos 

suvartojimo kitimui. Svarbiais veiksniais reikia laikyti produkcijos apimčių (bendriausiu atveju 

šalies bendrojo vidaus produkto), gyventojams teikiamų paslaugų apimčių, gyventojų skaičiaus, 

energijos intensyvumo kitimo ir pajamų bei kainų elastingumo rodiklius.  

Remiantis šia patirtimi, didţiausią įtaką energijos poreikių kitimui be abejo turi pagrindinių 

šalies makroekonominių rodiklių pokyčiai, šalies ūkio šakų plėtros tempai ir kryptys, taip pat kuro 

ir energijos kainų kitimas. Pačiu bendriausiu atveju energijos poreikius bet kuriuo laiko momentu 

galima aprašyti kaip funkciją nuo prieš tai buvusio jų dydţio, santykinio analizuojamos veiklos 

(kuri gali būti apibūdinama nagrinėjamos ūkio šakossukuriamos bendrosios pridėtinės vertės arba 
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pajamų rodikliu) ir energijos kainų pasikeitimo, vartotojų reakcijos į pajamų ir kainų pokytį, taip pat 

galimybių padidinti energijos vartojimą. Kadangi nagrinėjamu atveju labai svarbu įvertinti tikėtiną 

atskirų energijos rūšių vartojimo sumaţėjimą dėl labai ţenklaus ekonomikos nuosmukio, remtasi 

prielaida, kad 2000-2008 m. laikotarpiu nustatyti elastingumo rodikliai ateityje maţai keisis.  

Energijos vartotojų elgsena paprastai būna neelastinga, t.y., visiems kitiems veiksniams maţai 

kintant, energijos suvartojimas auga lėčiau nei ekonominė veikla ar pajamos. Ekonomikos 

nuosmukio laikotarpiu energijos suvartojimas taip pat nemaţėja taip greitai, kaip atitinkamas 

ekonominės veiklos rodiklis. 

Elektros energijos vartojimo pajamų elastingumo kaitą Baltijos šalyse iliustruoja  6.7 pav. 

pateikti duomenys. Nors vartotojų reakciją į pajamų ir ekonominės veiklos kitimą apibūdinantis 

rodiklis 2000-2007 m. Baltijos šalyse svyravo plačiose ribose, vidutinės elastingumo rodiklio 

reikšmės šiuo laikotarpiu, kurias galima taikyti elektros energijos suvartojimo ūkio šakose ir BVP 

kitimo tarpusavio ryšiui įvertinti 2009-2011 m.,  maţai skiriasi. Nustatytos faktinės vidutinės 

elastingumo rodiklio reikšmės (Estijoje – 0,55, Lenkijoje – 0,60, Latvijoje – 0,63 ir Lietuvoje – 

0,66) gali būti siejamos su specifiniais šalių ypatumais: elektros vartojimo struktūros ir lyginamųjų 

rodiklių (elektros suvartojimo vienam gyventojui ir BVP vienetui) skirtumais. 
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6.7 paveikslas. Galutinių elektros sąnaudų elastingumo kaita Baltijos šalyse 
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Taikant tą patį principą, buvo analizuoti atskirų energijos rūšių (centralizuotai tiekiamos 

energijos, motorinio kuro ir kt.) bei galutinės energijos sąnaudų atskirose šakose ir ekonomikos 

augimo (nuosmukio) tarpusavio ryšiai bei nustatyta tikėtina elastingumo rodiklių kaita. Ekonomikos 

nuosmukis 2009-2010 m. buvo įvertintas remiantis anksčiau aptartomis Lietuvos Banko ir Finansų 

ministerijos ekspertų prognozėmis, o tolesnis ekonomikos augimas remiasi Nacionalinėje 

energetikos strategijoje pasirinktu pagrindiniu scenarijumi, kuris išlieka labiausiai tikėtinas. 

Pagrindinė šio scenarijaus prielaida – Lietuvos ekonomika, atsigavusi po dramatiško nuosmukio, 

gali stabiliai augti vidutiniškai 4,5% per metus. 

Galutinės energijos poreikiai, įvertinantys du ekonomikos nuosmukio ir didėjančio energijos 

vartojimo efektyvumo sąlygotus scenarijus,  pateikti 6.8 pav. Abu scenarijai iš esmės atitinka tą patį 

Nacionalinėje energetikos strategijoje pasirinktą pagrindinį ekonomikos augimo 2011-2025 m. 

scenarijų, bet didesnio efektyvumo scenarijuje tikimasi, kad bus sėkmingiau įgyvendintas energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo potencialas ir energijos poreikiai augs lėčiau.  
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Tikimasi, kad didţiausią efektą energijos vartojimo efektyvumui didinti turės gyvenamųjų 

namų ir visuomeninių pastatų apšiltinimas. Išaugusios pirminės energijos išteklių ir vartotojams 

centralizuotai tiekiamos šilumos kainos skatina gyvenamųjų namų bendrijas apšiltinti išorines 

atitvaras, rekonstruoti pastatų viduje esančias šildymo ir karšto vandens sistemas. Įgyvendinus 

pastatų apšiltinimo ir didėjančių šilumos reguliavimo būstuose galimybes atitinkamai maţės šiam 

tikslui naudojamos šilumos poreikiai. Kita vertus, dabartiniu metu prie šilumos tiekimo tinklų 

prijungtiems vartotojams dar nesukuriamos reikiamos gyvenimo sąlygos ir norimas komforto lygis. 

Natūralu, kad augant gyventojų pajamoms didės skaičius tokių šeimų, kurios kels didesnius 

reikalavimus komfortui gyvenamuosiuose namuose uţtikrinti, sunaudos daugiau karšto vandens ir 

pan. Todėl atitinkamai didės šilumos poreikiai.  

Šiuo metu vyrauja praktika atnaujinti pavienius namus, be to, daţniausiai atliekama ne 

pilnas atnaujinimas (modernizavimas), o atnaujinami tik pasirinkti namo elementai (keičiami langai, 

apšiltinamas stogas ar sienos). Pirmuoju modernizavimo etapu toks dalinis daugiabučių 

modernizavimo būdas iš dalies buvo pateisinimas: trūko modernizavimui reikalingų praktinių ţinių, 

daugeliui daugiabučių namų gyventojų nebuvo visiškai aiški šio proceso eiga ir teikiama nauda. 

Palyginti ţemos kuro (tuo pačiu ir patalpų šildymo) kainos bei palankus maţas pajamas gaunančių 

gyventojų išlaidų šildymui kompensavimo mechanizmas maţino akstinus atnaujinti daugiabučius 

gyvenamuosius namus. Dar ir dabar, ţenkliai padidėjus mokesčiams uţ šildymo paslaugas, dalis 

gyventojų į daugiabučių namų atnaujinimą ţiūri kaip į prabangą, bet ne į būtinybę. Dalinis 

daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) trumpuoju laikotarpiu duoda geriausią 

ekonominį rezultatą, bet ilguoju laikotarpiu jis nesprendţia svarbių problemų: neatnaujinami 

gyvenamųjų namų struktūriniai elementai, nėra galimybių optimaliai rekonstruoti centralizuotai 

tiekiamos šilumos trasas, nesprendţiamos bendro naudojimo infrastruktūros atkūrimo ir pritaikymo 

pasikeitusiems ţmonių poreikiams problemos. Bendras apšiltinimo išlaidas galima sumaţinti 

kompleksiškai modernizuojant daugiabučius namus kvartalais. Modernizuojant visą kvartalą ir 

kartu atnaujinant šilumos tiekimo trasas, galima ţenkliai sumaţinti šilumos perdavimo nuostolius ir 

taip maţinti ne tik suvartojamos šilumos apimtis, bet ir tiekiamos šilumos kainą. Be to, toks būdas 

suteikia galimybę paprasčiau spręsti ţmonių gerbūvio (aplinkos) sutvarkymo ir pritaikymo 

pakitusiems poreikiams problemas. Kadangi tiek finansiniai, tiek ţmoniškieji ištekliai yra riboti, 

tikslinga sudaryti daugiabučių namų kvartalų modernizavimo eiliškumą, paremtą konkrečiais 

gaunamos naudos kriterijais, ir pradėti atnaujinimą nuo tų kvartalų, kuriuose ši gaunama nauda būtų 

didţiausia. 
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Remiantis jau įgyvendintais daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo projektais, galima 

teigti, kad šilumos poreikius patalpoms šildyti galima sumaţinti apie 40%. Visuomeninių pastatų 

apšiltinimas taip pat gali sumaţinti šilumos poreikius. Priimta, kad, galutinai įgyvendinus visų 

gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų, neatitinkančių jiems keliamų energetinio efektyvumo 

reikalavimų, šiltinimo ir energetinių sistemų modernizavimo programas, bendri šilumos poreikiai 

namų ūkio ir paslaugų sektoriuje Lietuvoje gali būti sumaţinti 2500 GWh, t.y. maţdaug 40% nuo 

dabar namų ūkiuose sunaudojamos centralizuotai tiekiamos šilumos. Kadangi namų apšiltinimo 

procesas vyksta vangiai, galima tikėtis, kad iki 2025 m. pagrindinio scenarijaus atveju bus 

modernizuota 50%, o didesnio efektyvumo scenarijaus atveju 75% gyvenamųjų pastatų. Tokiu 

atveju, kaip matyti iš 6.9 pav., 2020 m. pagrindinio scenarijaus atveju būtų sutaupoma 600 GWh 

arba apie 10% dabartiniu metu namų ūkiuose sunaudojamos centralizuotos šilumos, o didesnio 

efektyvumo scenarijaus atveju apie 1000 GWh arba daugiau nei 17% dabartiniu metu namų ūkiui 

sunaudojamos šilumos. Pastatų apšiltinimo įtaką centralizuotai teikiamos šilumos poreikių augimui 

didesnio efektyvumo scenarijaus atveju, t.y. iki 2025 m. modernizuojant 75% pastatų, iliustruoja 

6.10 pav. 
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6.9 paveikslas. Pastatų apšiltinimo scenarijai 
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6.10  paveikslas. Centralizuotai tiekiamos šilumos poreikių prognozė (didesnio efektyvumo 

scenarijus) 

 

 

Atskiros energijos poreikių ūkio šakose komponentės pateiktos 6.5 ir 6.6 lentelėse. 

Lentelėse pateikti duomenys apibūdina energijos vartojimą šildymo-vėdinimo reikmėms atskirose 

ūkio šakose, pagal aptartus principus nustatytus centralizuotai tiekiamos šilumos poreikius, 

išskiriant tą jų dalį, kurią pagamina šilumos utilizavimo įrenginiai iš cheminių procesų energijos. 

Lentelėse taip pat pateikti  galutinių elektros energijos poreikių ir transporto sektoriuje bei kelių 

transportui sunaudojamų degalų prognozės, išskiriant tą jų dalį, kuri sunaudojama ţemės ūkio 

produkcijos transportavimui ir miško ruošos reikmėms bei medienos transportavimui. Šie poreikiai 

tiksliau įvertinami kiekvienoje savivaldybėje modeliuojant ţemdirbystės ir medienos ruošos darbus 

bei nustatant racionalias jiems reikalingas degalų apimtis.   

 

 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 206 

6.5 lentelė. Galutinės energijos poreikių prognozė (pagrindinis scenarijus), tūkst. tne  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Šildymo-vėsinimo poreikiai 

Pramonė 670,0 641,9 637,5 658,7 683,4 710,0 736,6 766,0 786,5 808,6 829,1 850,5 870,5 

Statyba 47,2 42,8 42,2 43,2 44,8 46,6 48,3 50,0 51,9 53,1 54,2 55,3 57,0 

Ţemės ūkis ir ţvejyba 100,1 95,5 94,8 97,9 101,4 105,1 109,4 113,2 116,4 118,9 122,0 124,9 127,6 

Namų ūkis 1143,9 1118,0 1139,0 1142,6 1153,4 1164,1 1174,5 1184,6 1194,6 1204,0 1213,1 1221,4 1228,7 

Prekyba ir paslaugos 323,5 316,9 323,1 331,2 339,5 348,0 356,7 365,6 374,7 384,1 393,7 403,5 413,6 

Iš viso 2284,7 2215,1 2236,6 2273,5 2322,5 2373,7 2425,4 2479,3 2524,2 2568,7 2612,0 2655,8 2697,3 

Kitos energijos ir kuro poreikių komponentės 

Šiluma 862,8 837,6 829,0 838,4 847,8 856,9 866,1 873,9 881,5 888,4 894,7 900,3 905,1 

t.sk. cheminių procesų 

energija 136,8 130,2 125,7 128,3 131,0 133,7 137,1 139,4 142,2 145,0 147,8 150,7 153,7 

Galutinė elektros energija 770,6 720,6 711,5 733,6 756,8 781,0 806,0 831,9 858,6 886,3 914,8 944,3 974,7 

Transporto sektorius 1847,9 1653,7 1636,9 1687,5 1739,8 1793,7 1849,3 1906,6 1965,7 2026,6 2089,3 2154,0 2220,8 

Kuras kelių transportui  1522,0 1351,8 1335,8 1375,9 1417,9 1461,2 1505,9 1554,1 1603,4 1654,3 1707,0 1761,4 1817,4 

 t.sk.      automobilių    

benzinas 453,0 399,4 394,1 406,4 418,4 432,3 446,7 462,2 478,8 493,8 509,2 525,2 541,7 

       dyzelinas 1069,0 952,4 941,7 969,5 999,5 1028,9 1059,1 1091,9 1124,6 1160,5 1197,8 1236,2 1275,8 

t.sk. ţemės ūkio darbai 300,0 272,8 269,6 276,3 283,4 287,7 296,5 306,0 315,8 325,8 336,2 346,9 357,9 
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 6.6 lentelė. Galutinės energijos poreikių prognozė (didesnio efektyvumo scenarijus), tūkst. tne 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Šildymo–vėsinimo poreikiai 

Pramonė 670,0 633,1 624,9 641,1 661,5 682,6 704,4 727,4 750,6 774,9 799,3 825,0 851,3 

Statyba 47,2 41,9 40,8 42,4 43,8 45,2 46,6 48,0 50,0 51,4 52,8 54,2 56,2 

Ţemės ūkis ir ţvejyba 100,1 94,4 93,2 96,2 99,2 102,2 105,9 108,9 112,7 115,7 119,5 123,3 127,1 

Namų ūkis 1144,0 1111,1 1126,7 1115,3 1117,1 1120,5 1123,1 1124,7 1126,0 1123,2 1124,9 1122,7 1117,7 

Prekyba ir paslaugos 323,5 315,6 320,5 322,9 324,5 329,4 333,5 339,3 345,8 352,5 359,3 366,2 373,9 

Iš viso 2284,8 2196,0 2206,1 2217,9 2246,0 2280,0 2313,6 2348,4 2385,1 2417,7 2455,7 2491,4 2526,3 

Kitos energijos ir kuro poreikių komponentės 

Šiluma 862,8 832,8 836,7 827,6 828,6 834,0 838,4 841,4 840,5 838,8 838,3 833,9 830,8 

t.sk. cheminių procesų 

energija 136,8 130,2 125,7 128,3 131,0 133,7 137,1 139,4 142,2 145,0 147,8 150,7 153,7 

Galutinė elektros energija 770,6 716,4 710,0 731,6 753,8 776,7 800,3 824,7 849,8 875,6 902,2 929,4 957,3 

Transporto sektorius 1847,9 1651,3 1633,9 1677,5 1724,5 1772,7 1822,4 1873,4 1920,2 1968,2 2017,4 2067,9 2119,6 

Kuras kelių transportui  1522,0 1349,3 1332,8 1367,6 1405,3 1444,0 1483,8 1526,9 1566,2 1606,4 1648,0 1690,6 1734,2 

 t.sk.      automobilių    

benzinas 453,0 399,4 394,1 404,0 414,7 427,2 440,2 454,1 467,7 479,5 491,6 504,1 516,9 

       dyzelinas 1069,0 949,9 938,7 963,6 990,7 1016,8 1043,6 1072,8 1098,5 1127,0 1156,4 1186,5 1217,4 

t.sk. ţemės ūkio darbai 300,0 291,4 293,4 299,8 306,0 312,1 320,3 326,2 334,0 339,6 347,2 354,6 361,8 
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Modeliuojant decentralizuoto sektoriaus poreikius, pasirinkta galimybė optimizuoti namų 

ūkiuose ir paslaugų sektoriuje  naudojamas technologijas ir įvairius energijos išteklius. Šiam tikslui 

buvo prognozuojami naudingos šilumos, kurios reikia decentralizuotame sektoriuje patalpoms 

šildyti ir karštam vandeniui ruošti, poreikiai. Toks namų ūkio ir paslaugų sektoriaus modeliavimas 

leidţia visiems namų ūkio ir paslaugų sektorių vartotojams modernizuoti energijos gamybos ir 

vartojimo technologijas. Efektyvus energijos naudojimas pastatuose suteikia galimybę racionaliai 

patenkinti vienos svarbių galutinės energijos vartotojų grupės poreikius, pagerinti gyvenimo kokybę 

kaimo vietovėse ir miesteliuose bei  sumaţinti socialinius skirtumus. Kaimo vietovėse tai ypač 

svarbu, nes didelė dalis gyventojų, esant aukštoms kuro kainoms, negali sau leisti pakankamai 

šildyti būsto. Nepakankamai šildomos ir kaimo vietovėse esančios mokyklos, bibliotekos, kultūros 

rūmai, seniūnijų bei kaimo bendruomenių pastatai ir kt. Būtinybę gerinti energijos tiekimo schemas 

kaimo vietovių visuomeniniams pastatams stiprina ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

„2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo― nuostatos. Be to, toks decentralizuoto sektoriaus 

modeliavimas suteikia galimybę pagrįsti tokias paramos schemas, kurios paskatintų gyventojus ir 

kaimo bendruomenes  plačiau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius taikant šiuolaikines 

technologijas. 

Dėl labai didelės matematinio modelio apimties šioje studijoje neoptimizuotos tik galutinio 

energijos vartojimo schemos statybos, pramonės ir ţemės ūkio sektoriuose. Šiuose sektoriuose ir 

namų ūkiuose maistui ruošti kuro balanse prognozuoti tik bendri galutinio energijos vartojimo 

poreikiai, įvertinant racionalius  šioms reikmėms naudojamų kuro rūšių struktūros pokyčius. 

Aptartas prielaidas atitinkančių poreikių komponentų  prognozė pateikta 6.7 lentelėje. 
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6.7 lentelė. Optimizavimui taikytų galutinio vartojimo poreikių prognozė, tūkst. tne 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Šildymo–vėsinimo poreikiai, galutinis kuro vartojimas (pagrindinis scenarijus) 

Pramonė, statyba ir 

ţemės ūkis 641,2 619,2 618,2 639,9 665,9 694,0 722,1 753,4 775,0 796,6 816,9 838,1 857,8 

Namų ūkis ir 

paslaugų sektorius 124,2 115,5 115,7 116,3 117,4 118,8 120,2 121,9 124,1 126,4 129,2 131,9 134,4 

Šildymo–vėsinimo poreikiai, naudinga šiluma (pagrindinis scenarijus) 

Decentralizuota 

šiluma 405,9 395,9 414,5 417,6 425,4 433,5 441,9 450,4 458,8 467,6 476,5 485,6 494,9 

Decentralizuotas 

karštas vanduo 78,8 75,6 78,7 79,3 80,9 82,6 84,3 86,1 87,7 89,5 91,3 93,2 95,2 

Šildymo–vėsinimo poreikiai, galutinis kuro vartojimas (didesnio efektyvumo scenarijus) 

Pramonė, statyba ir 

ţemės ūkis 641,2 609,6 604,7 622,3 643,8 665,9 688,8 713,3 738,8 764,2 790,3 817,5 846,1 

Namų ūkis ir 

paslaugų sektorius 124,2 115,5 115,7 116,3 117,4 118,8 120,2 121,9 124,1 126,4 129,2 131,9 134,4 

Šildymo–vėsinimo poreikiai, naudinga šiluma (didesnio efektyvumo scenarijus) 

Decentralizuota 

šiluma 405,9 392,9 399,2 400,9 403,8 407,2 410,6 414,3 420,6 425,0 431,3 437,7 442,4 

Decentralizuotas 

karštas vanduo 78,8 75,1 75,8 76,2 76,8 77,5 78,3 79,2 80,3 81,3 82,6 84,0 85,1 
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6.4. Galutinės energijos vartojimo pasiskirstymas pagal šalies savivaldybes 

Nustatyti faktinį energijos vartojimo pasiskirstymą Lietuvos teritorijoje pagal savivaldybes 

yra labai  sudėtingas uţdavinys dėl didelės reikalingų statistinių duomenų apimties, kurių nemaţos 

dalies nekaupia nei Statistikos departamentas, nei savivaldybės.  Remiantis Statistikos departamento 

generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Kuro ir energijos balanso sudarymo metodika, 

duomenis apie kuro ir energijos vartojimą privalo teikti įmonės, gaminančios ir tiekiančios kurą ar 

energiją (nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus) ir juridiniai asmenys,  vartojantys kurą ar 

energiją, kur dirba 20 ir daugiau darbuotojų (išskyrus paslaugų sektoriui priklausančias įmones). 

Todėl daugiausiai statistinių duomenų sukaupiama apie pramonės, statybos, ţemės ūkio ir 

ţuvininkystės įmonėse  suvartojamą kurą ir energiją. Nors Statistikos departamentas nekaupia 

tokios informacijos apie smulkias įmones, galima teigti, kad, remiantis duomenimis apie energijos 

vartojimą materialinės gamybos šakų įmonėse, parengiamas energijos balansas tiek bendra įvairių 

kuro ir energijos rūšių apimtimi, tiek ir detalizuota pagal teritoriją pakankamai korektiškai 

apibūdina faktines energijos sąnaudas. Tuo tarpu duomenis apie energijos vartojimą namų ūkiuose 

ir paslaugų sektoriaus (prekybos, švietimo, sveikatos, komunalinių, komercinių, administracinių ir 

kitų) įmonių patalpoms šildyti ir apšviesti teikia įmonės, gaminančios arba tiekiančios kurą ir 

energiją. Siekiant šiuos duomenis detalizuoti pagal teritoriją tenka juos detaliai analizuoti, 

pasitelkiant kitus informacijos šaltinius (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos, AB „Lietuvos energija― ir kitų organizacijų duomenis) ir 

papildomus rodiklius (duomenis apie gyvenamąjį fondą, esamus komunalinius patogumus, 

gyventojų skaičių ir pan.). Pavyzdţiui, UAB „Litesko― pateikia tik bendrą informaciją uţ visus 

filialus. Todėl centralizuotai patiekta šiluma, tarkim, gyventojams Alytuje, Birţuose, 

Druskininkuose, Kazlų Rūdoje, Kelmėje, Marijampolėje, Palangoje, Telšiuose ir Vilkaviškyje pagal 

bendrovės registracijos kodą priskiriama Vilniaus miestui. Dėl panašių prieţasčių 46,5% akmens 

anglių priskiriama Vilniaus gyventojams, o 31,7% Kauno gyventojams, 45,8% suskystintų dujų – 

Vilniaus miesto, 15,4% –Tauragės ir 11,7% – Maţeikių gyventojams. Visos namų ūkiuose 

sunaudotos gamtinės dujos sąlyginai priskiriamos  Vilniaus gyventojams. Iki šiol daug abejonių 

kelia ir bendras įvairių kuro rūšių, kurias patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti sunaudoja 

decentralizuoti vartotojai (individualūs namai mieste ir kaime, kurie neprisijungę prie centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemų), kiekis.   Remiantis atlikta analize, didelė gyvenamojo ploto dalis (per 

20%) būstų, kurie naudoja įvairius vietinius šilumos šaltinius, gali būti neapšildoma. Todėl tikėtina, 

kad iš tikrųjų medienos kuro namų ūkiuose suvartojama apie 100 tūkst. tne daugiau nei pateikiama 

šalies energijos balanse. Planuojamas bandomasis gyventojų ir būstų surašymas 2010 m. padės iš 
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dalies patikslinti energijos vartojimo apimtis   namų ūkiuose, tačiau ir gavus to surašymo duomenis 

nepavyks korektiškai įvertinti, kiek malkų, medienos ir ţemės ūkio atliekų sunaudoja 

decentralizuoti vartotojai. 

Šioje studijoje įvairių rūšių kuro ir energijos suvartojimas pagal savivaldybes pramonėje, 

statyboje ir ţemės ūkyje (6.8–6.10 lentelės) paskirstytas remiantis  Statistikos departamento 

duomenimis, kuriuos pateikė įmonės ir bendrovės rengiant 2008 m. energijos balansą.  

6.8 lentelė. Galutinės energijos sąnaudos pramonėje 2008 m., tūkst. tne 

 
Malkos ir 

atliekos 

Gamtinės 

dujos 

Kitas 

kuras 

Elektros 

energija 
Šiluma Iš viso 

Alytaus m. sav. 2,07 4,76 0,48 4,82 0,21 12,34 

Alytaus r. sav. 1,25 0,03 0,33 0,37 0,00 1,98 

Druskininkų sav. 0,00 0,00 0,02 0,12 0,01 0,16 

Lazdijų r. sav. 0,12 0,00 0,01 9,09 0,00 9,22 

Varėnos r. sav. 1,54 0,00 0,95 0,91 0,55 3,95 

Birštono sav. 0,01 0,00 0,00 0,10 0,01 0,11 

Jonavos r. sav. 1,01 11,67 0,14 35,98 73,46 122,26 

Kaišiadorių r. sav. 1,66 0,61 0,09 1,24 0,00 3,59 

Kauno m. sav. 6,22 23,05 2,34 21,12 8,11 60,85 

Kauno r. sav. 1,02 1,23 0,16 1,91 0,00 4,33 

Kėdainių r. sav. 0,23 18,61 0,61 17,80 56,79 94,04 

Prienų r. sav. 1,02 0,05 0,28 0,45 0,00 1,80 

Raseinių r. sav. 1,35 0,00 0,43 1,69 0,00 3,48 

Klaipėdos m. sav. 1,10 31,97 0,51 16,29 4,07 53,93 

Klaipėdos r. sav. 2,64 32,50 0,33 11,65 0,00 47,12 

Kretingos r. sav. 2,78 0,81 0,07 1,31 0,00 4,97 

Neringos sav. 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,05 

Palangos m. sav. 0,00 0,15 0,03 0,16 0,01 0,34 

Skuodo r. sav. 0,01 0,00 0,08 0,09 0,00 0,18 

Šilutės r. sav. 1,47 0,02 1,79 2,78 5,10 11,15 

Kalvarijos sav. 0,20 0,00 0,28 0,23 0,00 0,71 

Kazlų Rūdos sav. 1,46 12,97 0,50 4,33 0,02 19,28 

Marijampolės sav. 0,25 10,60 4,36 5,19 0,03 20,43 

Šakių r. sav. 0,17 0,00 0,44 0,14 0,00 0,75 

Vilkaviškio r. sav. 0,50 0,86 0,29 0,69 0,01 2,35 

Birţų r. sav. 1,66 3,74 0,09 1,08 0,01 6,58 

Kupiškio r. sav. 0,79 0,00 0,04 0,48 0,33 1,63 

Panevėţio m. sav. 0,23 25,82 1,00 10,77 0,24 38,05 

Panevėţio r. sav. 2,24 0,23 0,10 0,85 0,00 3,43 

Pasvalio r. sav. 0,20 0,09 0,09 0,44 0,00 0,82 

Rokiškio r. sav. 1,06 0,00 0,85 3,49 4,20 9,60 

Akmenės r. sav. 0,22 8,61 115,22 12,03 0,00 136,07 

Joniškio r. sav. 0,04 0,87 0,09 0,71 0,00 1,70 

Kelmės r. sav. 0,07 0,00 0,65 0,29 0,00 1,01 

Pakruojo r. sav. 0,60 0,03 0,79 1,95 0,00 3,37 

Radviliškio r. sav. 0,08 0,41 0,16 0,56 0,00 1,20 

Šiaulių m. sav. 1,01 5,70 0,20 18,89 0,07 25,87 

Šiaulių r. sav. 0,84 0,27 0,22 0,60 0,00 1,94 

Jurbarko r. sav. 2,27 0,00 0,15 0,32 0,00 2,74 
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Malkos ir 

atliekos 

Gamtinės 

dujos 

Kitas 

kuras 

Elektros 

energija 
Šiluma Iš viso 

Pagėgių sav. 0,03 0,00 1,34 0,88 0,00 2,24 

Šilalės r. sav. 1,30 0,00 0,10 0,20 0,00 1,60 

Tauragės r. sav. 3,60 0,00 1,16 1,79 0,03 6,57 

Maţeikių r. sav. 0,67 0,07 1,75 2,23 0,00 4,73 

Plungės r. sav. 0,57 4,03 0,18 2,44 0,00 7,23 

Rietavo sav. 0,07 0,00 0,00 0,05 0,00 0,12 

Telšių r. sav. 16,88 5,92 0,04 2,13 0,00 24,97 

Anykščių r. sav. 0,56 1,59 0,19 0,50 0,00 2,85 

Ignalinos r. sav. 0,02 0,00 0,03 0,17 0,00 0,22 

Molėtų r. sav. 1,50 0,00 0,03 0,80 0,00 2,33 

Utenos r. sav. 0,70 7,67 0,50 5,38 3,83 18,09 

Visagino sav. 1,40 0,00 0,18 0,97 0,85 3,40 

Zarasų r. sav. 0,24 0,00 0,01 0,29 0,00 0,54 

Elektrėnų sav. 1,46 0,00 0,01 0,81 0,19 2,47 

Šalčininkų r. sav. 0,02 0,15 0,05 0,51 0,00 0,74 

Širvintų r. sav. 0,03 0,03 0,00 0,05 0,00 0,12 

Švenčionių r. sav. 1,74 2,11 0,07 1,85 0,10 5,87 

Trakų r. sav. 4,28 0,10 0,12 6,56 0,05 11,12 

Ukmergės r. sav. 1,59 0,77 0,20 1,21 0,14 3,91 

Vilniaus m. sav. 2,42 53,27 15,80 30,02 5,03 106,54 

Vilniaus r. sav. 0,19 0,43 0,16 2,61 0,06 3,44 

Iš viso 78,70 271,80 156,10 252,40 163,50 922,50 

 

6.9 lentelė. Galutinės energijos sąnaudos statybos sektoriuje 2008 m., tūkst. tne 

 
Malkos ir 

atliekos 

Gamtinės 

dujos 

Kitas 

kuras 

Elektros 

energija 
Šiluma Iš viso 

Alytaus m. sav. 0,21 1,84 2,27 0,76 0,20 5,29 

Alytaus r. sav. 0,00 0,00 0,06 0,01 0,00 0,07 

Druskininkų sav. 0,00 0,00 0,34 0,01 0,00 0,35 

Lazdijų r. sav. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Varėnos r. sav. 0,00 0,00 0,05 0,03 0,00 0,08 

Birštono sav.       

Jonavos r. sav. 0,10 0,03 0,27 0,05 0,00 0,46 

Kaišiadorių r. sav. 0,00 0,00 0,19 0,02 0,00 0,21 

Kauno m. sav. 0,07 3,73 2,06 1,60 0,70 8,15 

Kauno r. sav. 0,05 0,01 0,21 0,11 0,02 0,39 

Kėdainių r. sav. 0,05 0,42 1,04 0,24 0,00 1,76 

Prienų r. sav. 0,03 0,06 0,19 0,05 0,00 0,32 

Raseinių r. sav. 0,00 0,00 0,44 0,05 0,00 0,49 

Klaipėdos m. sav. 0,05 0,59 0,23 0,22 0,09 1,18 

Klaipėdos r. sav. 0,02 0,00 0,42 0,21 0,00 0,66 

Kretingos r. sav. 0,00 0,00 0,11 0,02 0,00 0,14 

Neringos sav.       

Palangos m. sav. 0,03 0,00 0,01 0,15 0,25 0,44 

Skuodo r. sav. 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,04 

Šilutės r. sav. 0,10 0,00 1,14 0,25 0,00 1,48 

Kalvarijos sav.       

Kazlų Rūdos sav.       

Marijampolės sav. 0,17 0,13 1,99 1,21 0,15 3,65 

Šakių r. sav. 0,00 0,00 0,41 0,05 0,00 0,47 
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Malkos ir 

atliekos 

Gamtinės 

dujos 

Kitas 

kuras 

Elektros 

energija 
Šiluma Iš viso 

Vilkaviškio r. sav. 0,00 0,01 0,01 0,04 0,00 0,06 

Birţų r. sav. 0,00 0,02 0,16 0,03 0,00 0,21 

Kupiškio r. sav. 0,03 0,00 0,04 0,03 0,00 0,10 

Panevėţio m. sav. 0,37 1,22 1,32 0,91 0,07 3,89 

Panevėţio r. sav. 0,08 0,01 0,20 0,03 0,01 0,32 

Pasvalio r. sav. 0,03 0,02 0,11 0,03 0,00 0,20 

Rokiškio r. sav. 0,07 0,00 0,06 0,03 0,00 0,16 

Akmenės r. sav. 0,00 0,00 0,12 0,01 0,00 0,13 

Joniškio r. sav. 0,00 0,01 0,05 0,02 0,00 0,08 

Kelmės r. sav. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 

Pakruojo r. sav. 0,32 0,00 0,27 0,04 0,00 0,63 

Radviliškio r. sav. 0,12 0,00 0,09 0,00 0,00 0,21 

Šiaulių m. sav. 0,05 1,65 2,52 0,46 0,25 4,93 

Šiaulių r. sav. 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,04 

Jurbarko r. sav. 0,09 0,01 0,33 0,03 0,00 0,46 

Pagėgių sav. 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

Šilalės r. sav. 0,00 0,00 0,35 0,01 0,00 0,36 

Tauragės r. sav. 0,02 0,00 0,45 0,04 0,00 0,51 

Maţeikių r. sav. 0,01 0,00 1,08 0,19 0,06 1,33 

Plungės r. sav. 0,04 0,21 0,36 0,30 0,00 0,91 

Rietavo sav. 0,05 0,00 0,47 0,00 0,00 0,52 

Telšių r. sav. 0,11 0,16 0,26 0,38 0,03 0,95 

Anykščių r. sav. 0,07 0,01 0,05 0,04 0,00 0,17 

Ignalinos r. sav. 0,06 0,00 0,01 0,06 0,00 0,13 

Molėtų r. sav. 1,46 0,00 0,50 0,14 0,00 2,09 

Utenos r. sav. 0,11 0,66 0,79 0,12 0,10 1,78 

Visagino sav. 0,00 0,00 0,23 0,17 0,26 0,65 

Zarasų r. sav. 0,04 0,00 0,19 0,01 0,00 0,24 

Elektrėnų sav. 0,01 0,86 0,06 0,11 0,01 1,06 

Šalčininkų r. sav. 0,00 0,00 0,10 0,03 0,01 0,15 

Širvintų r. sav. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 

Švenčionių r. sav. 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,05 

Trakų r. sav. 0,01 0,01 0,01 0,06 0,00 0,08 

Ukmergės r. sav. 0,02 0,38 0,54 0,28 0,04 1,27 

Vilniaus m. sav. 0,07 4,12 1,72 2,38 0,50 8,78 

Vilniaus r. sav. 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 

Iš viso 4,20 16,17 24,01 11,11 2,78 58,26 

 

6.10 lentelė. Galutinės energijos sąnaudos ţemės ūkyje 2008 m., tūkst. tne 

 
Malkos ir 

atliekos 

Gamtinės 

dujos 

Kitas 

kuras 

Elektros 

energija 
Šiluma Iš viso 

Alytaus m. sav. 0,01 0,09 0,07 0,00 0,00 0,17 

Alytaus r. sav. 0,00 0,52 0,39 0,10 0,00 1,01 

Druskininkų sav. 0,07 0,00 0,03 0,01 0,00 0,11 

Lazdijų r. sav. 0,08 0,00 0,02 0,01 0,00 0,11 

Varėnos r. sav. 0,13 0,00 0,50 0,14 0,00 0,77 

Birštono sav.       

Jonavos r. sav. 0,04 0,00 1,42 0,47 0,00 1,93 

Kaišiadorių r. sav. 0,24 6,74 0,64 1,60 0,45 9,66 

Kauno m. sav. 0,08 0,09 0,13 0,02 0,00 0,32 
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Malkos ir 

atliekos 

Gamtinės 

dujos 

Kitas 

kuras 

Elektros 

energija 
Šiluma Iš viso 

Kauno r. sav. 0,30 2,94 1,17 0,48 0,69 5,59 

Kėdainių r. sav. 0,00 0,09 4,02 0,77 0,45 5,33 

Prienų r. sav. 0,09 0,00 0,46 0,04 0,00 0,60 

Raseinių r. sav. 0,05 0,00 1,34 0,15 0,00 1,54 

Klaipėdos m. sav. 0,00 0,00 0,25 0,34 0,00 0,59 

Klaipėdos r. sav. 0,00 0,00 0,44 0,09 0,00 0,53 

Kretingos r. sav. 0,04 0,09 0,04 0,17 0,00 0,35 

Neringos sav.       

Palangos m. sav.       

Skuodo r. sav. 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,16 

Šilutės r. sav. 0,11 0,00 0,44 0,08 0,00 0,63 

Kalvarijos sav. 0,00 0,00 0,13 0,02 0,00 0,15 

Kazlų Rūdos sav. 0,96 0,00 0,07 0,01 0,00 1,04 

Marijampolės sav. 0,02 0,95 2,07 0,49 0,00 3,53 

Šakių r. sav. 0,09 0,00 3,77 0,56 0,00 4,41 

Vilkaviškio r. sav. 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,04 

Birţų r. sav. 0,18 0,09 0,66 0,32 0,00 1,24 

Kupiškio r. sav. 0,03 0,00 0,52 0,02 0,00 0,58 

Panevėţio m. sav. 0,28 0,09 0,00 0,03 0,00 0,39 

Panevėţio r. sav. 0,41 1,47 4,12 1,13 0,00 7,13 

Pasvalio r. sav. 0,00 0,69 3,18 0,54 0,00 4,41 

Rokiškio r. sav. 0,21 0,00 0,67 0,13 0,00 1,00 

Akmenės r. sav. 0,01 0,00 0,95 0,18 0,00 1,14 

Joniškio r. sav. 0,05 0,00 3,30 0,80 0,00 4,15 

Kelmės r. sav. 0,19 0,09 0,46 0,13 0,00 0,87 

Pakruojo r. sav. 0,72 0,26 4,02 1,46 0,00 6,47 

Radviliškio r. sav. 0,11 0,17 2,80 0,59 0,00 3,67 

Šiaulių m. sav. 0,01 0,09 0,00 0,01 0,00 0,10 

Šiaulių r. sav. 2,87 0,17 2,46 0,55 0,00 6,05 

Jurbarko r. sav. 0,02 0,00 0,77 0,35 0,00 1,14 

Pagėgių sav. 0,00 0,00 0,32 0,08 0,00 0,40 

Šilalės r. sav. 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,04 

Tauragės r. sav. 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,05 

Maţeikių r. sav. 0,00 0,00 0,57 0,11 0,01 0,68 

Plungės r. sav. 0,00 0,00 0,12 0,02 0,00 0,14 

Rietavo sav. 0,48 0,00 0,22 0,03 0,00 0,73 

Telšių r. sav. 0,37 0,09 0,07 0,18 0,00 0,70 

Anykščių r. sav. 0,05 0,00 0,63 0,17 0,00 0,84 

Ignalinos r. sav. 0,03 0,00 0,41 0,06 0,00 0,50 

Molėtų r. sav. 0,05 0,00 0,07 0,02 0,00 0,15 

Utenos r. sav. 0,21 0,00 0,03 0,25 0,00 0,50 

Visagino sav.       

Zarasų r. sav. 0,07 0,00 0,09 0,06 0,00 0,22 

Elektrėnų sav. 0,00 3,97 0,20 1,25 8,22 13,64 

Šalčininkų r. sav. 0,15 0,26 0,34 0,18 0,01 0,94 

Širvintų r. sav. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 

Švenčionių r. sav. 0,42 0,09 0,14 0,15 0,00 0,79 

Trakų r. sav. 0,13 0,09 0,06 0,03 0,00 0,30 

Ukmergės r. sav. 0,08 0,43 0,73 0,14 0,00 1,38 

Vilniaus m. sav. 0,23 0,26 0,33 0,33 0,08 1,23 

Vilniaus r. sav. 0,20 14,42 0,18 2,09 0,00 16,89 

Iš viso 9,90 34,20 46,10 17,00 9,90 117,10 
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Ţemės ūkio ir ţvejybos (vidaus vandenyse) sektoriuje Birštono, Palangos, Neringos ir 

Visagino savivaldybėse sunaudojami labai maţi energijos kiekiai ir 2008 m. šalies energijos balanse 

šioms reikmėms sunaudota energija nenurodyta. Šios kuro ir energijos sąnaudos gali būti įvertintos 

namų ūkio sektoriaus ir/arba paslaugų sektoriaus balanse. Tuo tarpu ūkininkų ţemės ūkio darbams 

sunaudotas dyzelinas priskiriamas transporto sektoriui. 

Tuo tarpu galutinių energijos sąnaudų namų ūkiuose (6.11 lentelė) ir paslaugų sektoriuje 

(6.12 lentelė) paskirstymas pagal šalies teritoriją dėl duomenų stokos yra labai komplikuotas. 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kiekius, kuriuos pateikė Statistikos departamentas, teko koreguoti 

pasitelkiant Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos skelbiamus duomenis ir duomenis apie būstų, 

prijungtų prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemų, plotus ir kitą papildomą informaciją. 

Analogiškai kuras, kurį tiesiogiai savo įrenginiuose suvartoja šie sektoriai patalpoms šildyti ir 

karštam vandeniui ruošti, buvo paskirstytas proporcingai būstų, neprijungtų prie centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemų, plotus. Kuras, sunaudojamas maistui ruošti, paskirstytas proporcingai 

gyventojų skaičiui, atsiţvelgiant į tai, ar savivaldybė prijungta prie gamtinių dujų tiekimo sistemų, 

kadangi nedujofikuotuose miestuose maistui gaminti daugiausiai naudojamos suskystintos naftos 

dujos. Statistikos departamento pateiktus duomenis apie elektros energijos,  kurią  suvartoja 

gyventojai  ir paslaugų sektorius,  taip pat teko koreguoti remiantis elektros sąnaudų, tenkančių 

vienam gyventojui, lyginamąja analize.  

6.11 lentelė. Galutinės energijos sąnaudos namų ūkiuose 2008 m., tūkst. tne 

 
Kuras maistui 

gaminti 

Kuras 

šildymui 

Elektros 

energija 
Šiluma Iš viso 

Alytaus m. sav. 2,33 3,44 4,75 13,91 24,44 

Alytaus r. sav. 0,85 11,69 1,38 0,59 14,51 

Druskininkų sav. 0,49 2,83 1,59 4,88 9,80 

Lazdijų r. sav. 0,54 8,86 1,51 0,78 11,69 

Varėnos r. sav. 0,62 7,64 1,62 2,61 12,49 

Birštono sav. 0,11 1,10 0,38 0,83 2,42 

Jonavos r. sav. 1,56 5,69 2,96 9,45 19,66 

Kaišiadorių r. sav. 1,49 8,02 2,25 2,13 13,90 

Kauno m. sav. 11,38 36,00 25,64 79,75 152,77 

Kauno r. sav. 3,32 21,82 8,18 4,95 38,27 

Kėdainių r. sav. 2,21 12,74 3,48 9,43 27,86 

Prienų r. sav. 1,23 10,05 2,19 1,81 15,28 

Raseinių r. sav. 0,90 10,75 2,36 2,30 16,32 

Klaipėdos m. sav. 5,66 6,33 12,53 50,00 74,51 

Klaipėdos r. sav. 1,75 11,27 4,88 2,68 20,58 

Kretingos r. sav. 1,68 9,05 2,74 2,37 15,85 

Neringos sav. 0,07 0,38 0,28 0,33 1,06 

Palangos m. sav. 0,56 2,17 2,74 4,04 9,52 

Skuodo r. sav. 0,51 4,65 1,49 0,84 7,50 

Šilutės r. sav. 1,91 9,40 3,30 4,24 18,84 
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Kuras maistui 

gaminti 

Kuras 

šildymui 

Elektros 

energija 
Šiluma Iš viso 

Kalvarijos sav. 0,29 3,63 0,80 0,46 5,17 

Kazlų Rūdos sav. 0,49 3,07 0,74 0,98 5,28 

Marijampolės sav. 2,36 9,29 5,24 8,32 25,20 

Šakių r. sav. 0,91 13,65 2,38 1,27 18,22 

Vilkaviškio r. sav. 1,60 10,91 3,00 2,43 17,95 

Birţų r. sav. 0,98 9,21 1,90 1,82 13,91 

Kupiškio r. sav. 0,50 7,01 1,23 2,17 10,90 

Panevėţio m. sav. 3,76 9,03 7,43 25,73 45,95 

Panevėţio r. sav. 1,52 10,32 1,80 1,08 14,72 

Pasvalio r. sav. 1,19 9,91 1,65 1,98 14,73 

Rokiškio r. sav. 0,84 13,08 2,04 4,60 20,56 

Akmenės r. sav. 0,78 3,91 1,67 3,58 9,93 

Joniškio r. sav. 1,02 6,19 1,65 1,39 10,26 

Kelmės r. sav. 0,82 9,76 1,91 1,37 13,86 

Pakruojo r. sav. 0,97 6,22 1,39 0,97 9,55 

Radviliškio r. sav. 1,75 9,21 2,51 3,20 16,67 

Šiaulių m. sav. 4,20 9,31 8,83 27,24 49,58 

Šiaulių r. sav. 1,89 6,86 1,70 1,25 11,70 

Jurbarko r. sav. 0,88 8,71 2,10 2,60 14,29 

Pagėgių sav. 0,25 3,74 0,82 0,06 4,87 

Šilalės r. sav. 0,65 7,69 1,75 1,47 11,56 

Tauragės r. sav. 0,89 9,40 3,27 4,11 17,68 

Maţeikių r. sav. 2,16 8,34 3,92 9,14 23,57 

Plungės r. sav. 1,59 9,03 2,66 3,84 17,12 

Rietavo sav. 0,21 3,05 0,55 0,33 4,14 

Telšių r. sav. 1,74 9,71 3,00 4,34 18,79 

Anykščių r. sav. 0,97 9,43 1,72 2,12 14,24 

Ignalinos r. sav. 0,61 6,04 1,66 1,69 10,01 

Molėtų r. sav. 0,50 8,86 1,61 1,40 12,37 

Utenos r. sav. 1,38 9,05 3,00 6,59 20,02 

Visagino sav. 0,49 0,06 2,19 12,69 15,42 

Zarasų r. sav. 0,44 6,57 1,61 1,79 10,41 

Elektrėnų sav. 0,76 4,13 2,09 4,58 11,56 

Šalčininkų r. sav. 1,01 8,61 1,92 1,69 13,22 

Širvintų r. sav. 0,70 5,57 1,11 1,45 8,84 

Švenčionių r. sav. 0,93 9,41 1,58 2,08 14,00 

Trakų r. sav. 1,09 8,22 2,63 2,76 14,70 

Ukmergės r. sav. 1,32 10,84 2,47 5,38 20,01 

Vilniaus m. sav. 14,71 32,33 49,06 146,17 242,26 

Vilniaus r. sav. 3,00 21,39 7,80 3,81 36,01 

Iš viso 101,36 534,64 232,61 507,86 1376,47 
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6.12 lentelė. Galutinės energijos sąnaudos paslaugų sektoriuje ir visoms reikmėms savivaldybėse 

2008 m., tūkst. tne 

 
Kuras 

šildymui 

Elektros 

energija 
Šiluma Iš viso 

Galutinė energija 

tūkst. tne proc. 

Alytaus m. sav. 0,93 3,69 4,89 9,51 51,75 1,69 

Alytaus r. sav. 3,17 1,22 0,21 4,60 22,18 0,73 

Druskininkų sav. 0,77 2,32 1,72 4,81 15,24 0,50 

Lazdijų r. sav. 2,40 1,03 0,28 3,71 24,73 0,81 

Varėnos r. sav. 2,07 1,63 0,92 4,62 21,92 0,72 

Birštono sav. 0,30 0,41 0,29 1,00 3,53 0,12 

Jonavos r. sav. 1,54 2,78 3,32 7,64 151,94 4,97 

Kaišiadorių r. sav. 2,17 4,70 0,75 7,62 34,98 1,14 

Kauno m. sav. 9,76 25,42 28,04 63,22 285,32 9,34 

Kauno r. sav. 5,91 8,01 1,74 15,67 64,25 2,10 

Kėdainių r. sav. 3,45 3,43 3,31 10,20 139,18 4,56 

Prienų r. sav. 2,72 1,70 0,64 5,06 23,06 0,75 

Raseinių r. sav. 2,91 3,45 0,81 7,18 28,99 0,95 

Klaipėdos m. sav. 1,71 25,85 17,58 45,15 175,36 5,74 

Klaipėdos r. sav. 3,05 2,02 0,94 6,02 74,91 2,45 

Kretingos r. sav. 2,45 1,46 0,83 4,75 26,05 0,85 

Neringos sav. 0,10 0,21 0,11 0,43 1,54 0,05 

Palangos m. sav. 0,59 3,51 1,42 5,52 15,82 0,52 

Skuodo r. sav. 1,26 0,78 0,30 2,33 10,22 0,33 

Šilutės r. sav. 2,55 2,47 1,49 6,51 38,62 1,26 

Kalvarijos sav. 0,98 0,87 0,16 2,01 8,04 0,26 

Kazlų Rūdos sav. 0,83 0,67 0,34 1,85 27,45 0,90 

Marijampolės sav. 2,52 4,55 2,92 9,99 62,79 2,06 

Šakių r. sav. 3,70 1,15 0,45 5,30 29,15 0,95 

Vilkaviškio r. sav. 2,96 2,27 0,86 6,09 26,49 0,87 

Birţų r. sav. 2,50 1,34 0,64 4,48 26,42 0,86 

Kupiškio r. sav. 1,90 1,06 0,76 3,72 16,93 0,55 

Panevėţio m. sav. 2,45 6,95 9,05 18,45 106,73 3,49 

Panevėţio r. sav. 2,80 1,42 0,38 4,60 30,19 0,99 

Pasvalio r. sav. 2,69 1,21 0,70 4,60 24,76 0,81 

Rokiškio r. sav. 3,54 2,14 1,62 7,30 38,61 1,26 

Akmenės r. sav. 1,06 1,14 1,26 3,46 150,74 4,93 

Joniškio r. sav. 1,68 1,23 0,49 3,40 19,58 0,64 

Kelmės r. sav. 2,64 1,41 0,48 4,54 20,30 0,66 

Pakruojo r. sav. 1,69 1,12 0,34 3,15 23,17 0,76 

Radviliškio r. sav. 2,50 2,42 1,13 6,04 27,80 0,91 

Šiaulių m. sav. 2,52 12,62 9,58 24,72 105,20 3,44 

Šiaulių r. sav. 1,86 1,33 0,44 3,63 23,36 0,76 

Jurbarko r. sav. 2,36 1,33 0,91 4,61 23,23 0,76 

Pagėgių sav. 1,01 0,52 0,02 1,56 9,10 0,30 

Šilalės r. sav. 2,08 1,11 0,52 3,72 17,28 0,57 

Tauragės r. sav. 2,55 3,20 1,45 7,20 32,01 1,05 

Maţeikių r. sav. 2,26 3,40 3,21 8,87 39,18 1,28 

Plungės r. sav. 2,45 3,73 1,35 7,53 32,93 1,08 

Rietavo sav. 0,83 0,49 0,11 1,43 6,95 0,23 

Telšių r. sav. 2,63 3,27 1,53 7,43 52,83 1,73 

Anykščių r. sav. 2,55 1,97 0,75 5,27 23,38 0,77 

Ignalinos r. sav. 1,64 1,32 0,60 3,56 14,41 0,47 
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Kuras 

šildymui 

Elektros 

energija 
Šiluma Iš viso 

Galutinė energija 

tūkst. tne proc. 

Molėtų r. sav. 2,40 2,01 0,49 4,91 21,85 0,72 

Utenos r. sav. 2,45 3,33 2,32 8,10 48,48 1,59 

Visagino sav. 0,02 2,31 4,46 6,78 26,26 0,86 

Zarasų r. sav. 1,78 1,40 0,63 3,81 15,22 0,50 

Elektrėnų sav. 1,12 1,84 1,61 4,57 33,29 1,09 

Šalčininkų r. sav. 2,33 2,17 0,59 5,10 20,14 0,66 

Širvintų r. sav. 1,51 0,97 0,51 2,99 12,01 0,39 

Švenčionių r. sav. 2,55 3,68 0,73 6,96 27,68 0,91 

Trakų r. sav. 2,23 5,43 0,97 8,63 34,84 1,14 

Ukmergės r. sav. 2,94 2,76 1,89 7,59 34,16 1,12 

Vilniaus m. sav. 8,76 60,28 51,40 120,44 479,25 15,69 

Vilniaus r. sav. 5,80 9,97 1,34 17,10 73,53 2,41 

Iš viso 144,90 257,50 178,60 581,00 3055,34 100 

 

 

2008 m. galutiniams vartotojams, neskaitant energijos, suvartotos transporto sektoriaus 

reikmėms, patiekta 3055 tūkst. tne įvairių rūšių kuro ir energijos, iš jų 46,6 % teko tiesiogiai 

vartotojų įrenginiuose sunaudotam kurui, 25,2% elektros energijai ir 28,2% centralizuotai tiekiamai 

šilumai. Bendrose galutinės energijos sąnaudose ţenklią dalį (23,7 %) arba apie 725 tūkst. tne 

sudarė atsinaujinantys energijos ištekliai (iš jų 525 tūkst. tne sudarė tiesiogiai vartojamos malkos, 

medienos atliekos ir kiti atsinaujinantys ištekliai, virš 35 tūkst. tne „ţalioji elektra― ir apie 165 tūkst. 

tne centralizuotai patiekta iš biomasės pagaminta šiluma).  

Siekiant nustatyti optimalius pokyčius energijos balanso struktūroje, įgalinančius ţenkliai 

padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį nuo bendrųjų galutinės energijos sąnaudų ir įvykdyti 

Direktyvoje 2009/28/EB Lietuvai nustatytą 23% rodiklį su maţiausiomis išlaidomis, modeliavimui 

buvo pasirinkta labai detali visų pirminės energijos rūšių importo, gamybos, transformavimo, 

transportavimo ir galutinio vartojimo visose ūkio šakose analizė. Tik pramonės, statybos ir ţemės 

ūkio sektoriuose tiesiogiai naudojamo kuro balanse ekspertiniu būdu buvo įvertintas racionalus 

malkų, medienos apdirbimo atliekų, miško kirtimo atliekų, ţemės ūkio atliekų ir kito biokuro 

suvartojimo augimas. Kituose sektoriuose buvo detaliai analizuojamos įvairios galimos 

technologijos, kurios patenkina prognozuojamos centralizuotai tiekiamos šilumos (6.13 lentelė), 

elektros energijos (6.14 lentelė), įvairių galimų kuro rūšių, naudojamų patalpoms šildyti ir karštam 

vandeniui ruošti decentralizuotame sektoriuje poreikius, parenkant  tokią galimų kuro rūšių, tarp jų 

ir atsinaujinančių energijos išteklių, bei esamų ir būsimų technologijų struktūrą visu nagrinėjamu 

laikotarpiu, kuri tenkina maţiausių kaštų kriterijų. Ţemiau pateiktose lentelėse pateiktos energijos 

prognozės iliustruoja apibendrintus poreikius pramonės, statybos ir ţemės ūkio sektoriuose (6.15-

6.17 lentelės) ir namų ūkio bei paslaugų sektoriuose (6.18-6.20 lentelės), detalizuotus pagal 

savivaldybes.  
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6.13 lentelė. Centralizuotai tiekiamos šilumos poreikiai savivaldybėse, tūkst. tne 

 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Alytaus m. sav. 19,23 18,82 18,60 17,97 16,61 15,90 

Alytaus r. sav. 0,80 0,79 0,78 0,75 0,69 0,66 

Druskininkų sav. 6,62 6,48 6,40 6,18 5,71 5,47 

Lazdijų r. sav. 1,06 1,04 1,02 0,99 0,91 0,87 

Varėnos r. sav. 4,08 4,00 3,95 3,81 3,53 3,37 

Birštono sav. 1,12 1,10 1,09 1,05 0,97 0,93 

Jonavos r. sav. 86,26 80,00 87,26 94,48 99,96 105,42 

Kaišiadorių r. sav. 3,33 3,26 3,22 3,11 2,88 2,76 

Kauno m. sav. 116,61 114,16 112,82 108,96 100,73 96,41 

Kauno r. sav. 7,41 7,25 7,17 6,92 6,40 6,12 

Kėdainių r. sav. 70,00 65,09 70,67 76,14 80,14 84,24 

Prienų r. sav. 2,44 2,39 2,36 2,28 2,11 2,02 

Raseinių r. sav. 3,12 3,05 3,01 2,91 2,69 2,58 

Klaipėdos m. sav. 71,75 70,24 69,42 67,04 61,98 59,32 

Klaipėdos r. sav. 3,63 3,55 3,51 3,39 3,13 3,00 

Kretingos r. sav. 3,22 3,15 3,11 3,01 2,78 2,66 

Neringos sav. 0,44 0,43 0,43 0,41 0,38 0,37 

Palangos m. sav. 5,72 5,60 5,54 5,35 4,94 4,73 

Skuodo r. sav. 1,14 1,12 1,10 1,06 0,98 0,94 

Šilutės r. sav. 10,83 10,60 10,48 10,12 9,35 8,95 

Kalvarijos sav. 0,62 0,61 0,60 0,58 0,53 0,51 

Kazlų Rūdos sav. 1,35 1,32 1,30 1,26 1,16 1,11 

Marijampolės sav. 11,43 11,19 11,06 10,68 9,87 9,45 

Šakių r. sav. 1,72 1,69 1,67 1,61 1,49 1,42 

Vilkaviškio r. sav. 3,30 3,23 3,19 3,09 2,85 2,73 

Birţų r. sav. 2,47 2,42 2,39 2,31 2,14 2,05 

Kupiškio r. sav. 3,26 3,19 3,15 3,04 2,81 2,69 

Panevėţio m. sav. 35,10 34,36 33,96 32,79 30,32 29,02 

Panevėţio r. sav. 1,48 1,44 1,43 1,38 1,27 1,22 

Pasvalio r. sav. 2,67 2,62 2,59 2,50 2,31 2,21 

Rokiškio r. sav. 10,42 10,20 10,08 9,74 9,00 8,62 

Akmenės r. sav. 4,84 4,73 4,68 4,52 4,18 4,00 

Joniškio r. sav. 1,88 1,84 1,82 1,76 1,63 1,56 

Kelmės r. sav. 1,85 1,81 1,79 1,73 1,60 1,53 

Pakruojo r. sav. 1,31 1,29 1,27 1,23 1,13 1,09 

Radviliškio r. sav. 4,32 4,23 4,18 4,04 3,74 3,58 

Šiaulių m. sav. 37,15 36,37 35,94 34,71 32,09 30,71 

Šiaulių r. sav. 1,69 1,65 1,63 1,58 1,46 1,39 

Jurbarko r. sav. 3,51 3,44 3,40 3,28 3,03 2,90 

Pagėgių sav. 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 

Šilalės r. sav. 1,99 1,95 1,92 1,86 1,72 1,64 

Tauragės r. sav. 5,58 5,47 5,40 5,22 4,82 4,62 

Maţeikių r. sav. 12,42 12,16 12,02 11,61 10,73 10,27 

Plungės r. sav. 5,18 5,08 5,02 4,84 4,48 4,29 

Rietavo sav. 0,44 0,43 0,43 0,41 0,38 0,37 

Telšių r. sav. 5,90 5,78 5,71 5,51 5,10 4,88 

Anykščių r. sav. 2,87 2,81 2,78 2,68 2,48 2,37 

Ignalinos r. sav. 2,29 2,24 2,22 2,14 1,98 1,89 

Molėtų r. sav. 1,89 1,86 1,83 1,77 1,64 1,57 

Utenos r. sav. 12,85 12,58 12,43 12,00 11,10 10,62 

Visagino sav. 18,25 17,87 17,66 17,06 15,77 15,09 
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 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Zarasų r. sav. 2,42 2,37 2,34 2,26 2,09 2,00 

Elektrėnų sav. 14,60 14,30 14,13 13,65 12,61 12,07 

Šalčininkų r. sav. 2,30 2,25 2,22 2,15 1,99 1,90 

Širvintų r. sav. 1,96 1,92 1,90 1,84 1,70 1,62 

Švenčionių r. sav. 2,91 2,85 2,82 2,72 2,52 2,41 

Trakų r. sav. 3,78 3,70 3,65 3,53 3,26 3,12 

Ukmergės r. sav. 7,46 7,30 7,22 6,97 6,45 6,17 

Vilniaus m. sav. 203,19 198,92 196,58 189,86 175,52 167,99 

Vilniaus r. sav. 5,21 5,10 5,04 4,86 4,50 4,30 

Iš viso 862,76 836,74 841,45 830,77 790,38 773,76 

 

6.14 lentelė. Galutinės elektros energijos poreikiai savivaldybėse, tūkst. tne  

 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Alytaus m. sav. 14,01 12,91 15,00 17,41 19,54 21,91 

Alytaus r. sav. 3,08 2,84 3,30 3,83 4,29 4,81 

Druskininkų sav. 4,05 3,73 4,34 5,03 5,65 6,34 

Lazdijų r. sav. 11,64 10.72 12.45 14,45 16,23 18,19 

Varėnos r. sav. 4,33 3,99 4,64 5,38 6,04 6,78 

Birštono sav. 0,89 0,82 0,95 1,11 1,24 1,39 

Jonavos r. sav. 42,24 38,91 45,20 52,47 58,90 66,03 

Kaišiadorių r. sav. 9,80 9,03 10,49 12,18 13,67 15,33 

Kauno m. sav. 73,81 68,00 78,98 91,69 102,93 115,39 

Kauno r. sav. 18,70 17,23 20,01 23,23 26,08 29,23 

Kėdainių r. sav. 25,73 23,70 27,53 31,96 35,88 40,22 

Prienų r. sav. 4,43 4,08 4,74 5,51 6,18 6,93 

Raseinių r. sav. 7,70 7,09 8,24 9,56 10,73 12,03 

Klaipėdos m. sav. 55,24 50,89 59,11 68,62 77,04 86,36 

Klaipėdos r. sav. 18,85 17,36 20,17 23,41 26,29 29,47 

Kretingos r. sav. 5,71 5,26 6,11 7,09 7,96 8,92 

Neringos sav. 0,54 0,49 0,57 0,67 0,75 0,84 

Palangos m. sav. 6,56 6,04 7,02 8,15 9,15 10,25 

Skuodo r. sav. 2,38 2,19 2,55 2,95 3,32 3,72 

Šilutės r. sav. 8,87 8,17 9,50 11,02 12,38 13,87 

Kalvarijos sav. 1,91 1,76 2,04 2,37 2,66 2,98 

Kazlų Rūdos sav. 5,75 5,29 6,15 7,14 8,02 8,98 

Marijampolės sav. 16,67 15,36 17,84 20,71 23,26 26,07 

Šakių r. sav. 4,28 3,94 4,58 5,31 5,97 6,69 

Vilkaviškio r. sav. 6,03 5,56 6,46 7,50 8,42 9,43 

Birţų r. sav. 4,66 4,29 4,98 5,79 6,50 7,28 

Kupiškio r. sav. 2,81 2,59 3,01 3,49 3,92 4,39 

Panevėţio m. sav. 26,09 24,04 27,92 32,41 36,38 40,79 

Panevėţio r. sav. 5,23 4,82 5,60 6,50 7,30 8,18 

Pasvalio r. sav. 3,88 3,57 4,15 4,81 5,40 6,06 

Rokiškio r. sav. 7,82 7,20 8,37 9,71 10,91 12,23 

Akmenės r. sav. 15,04 13,86 16,10 18,69 20,98 23,52 

Joniškio r. sav. 4,41 4,06 4,72 5,48 6,15 6,89 

Kelmės r. sav. 3,75 3,45 4,01 4,66 5,23 5,86 

Pakruojo r. sav. 5,96 5,49 6,38 7,41 8,31 9,32 

Radviliškio r. sav. 6,08 5,60 6,51 7,55 8,48 9,50 

Šiaulių m. sav. 40,80 37,59 43,66 50,69 56,90 63,79 

Šiaulių r. sav. 4,20 3,87 4,49 5,22 5,85 6,56 
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 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Jurbarko r. sav. 4,13 3,80 4,42 5,13 5,76 6,46 

Pagėgių sav. 2,30 2,12 2,46 2,85 3,20 3,59 

Šilalės r. sav. 3,09 2,85 3,31 3,84 4,31 4,84 

Tauragės r. sav. 8,32 7,66 8,90 10,33 11,60 13,00 

Maţeikių r. sav. 9,85 9,07 10,54 12,23 13,73 15,40 

Plungės r. sav. 9,15 8,43 9,79 11,37 12,76 14,31 

Rietavo sav. 1,13 1,04 1,21 1,40 1,57 1,76 

Telšių r. sav. 8,96 8,26 9,59 11,13 12,50 14,01 

Anykščių r. sav. 4,40 4,05 4,71 5,47 6,14 6,88 

Ignalinos r. sav. 3,26 3,01 3,49 4,05 4,55 5,10 

Molėtų r. sav. 4,58 4,22 4,90 5,69 6,39 7,16 

Utenos r. sav. 12,09 11,14 12,94 15,02 16,86 18,90 

Visagino sav. 5,63 5,18 6,02 6,99 7,85 8,80 

Zarasų r. sav. 3,38 3,11 3,61 4,19 4,71 5,28 

Elektrėnų sav. 6,10 5,62 6,53 7,58 8,50 9,53 

Šalčininkų r. sav. 4,81 4,43 5,15 5,98 6,71 7,52 

Širvintų r. sav. 2,13 1,96 2,28 2,65 2,97 3,33 

Švenčionių r. sav. 7,25 6,68 7,76 9,01 10,11 11,33 

Trakų r. sav. 14,71 13,55 15,74 18,28 20,52 23,00 

Ukmergės r. sav. 6,85 6,31 7,33 8,51 9,56 10,71 

Vilniaus m. sav. 142,06 130,88 152,02 176,48 198,13 222,10 

Vilniaus r. sav. 22,55 20,77 24,13 28,01 31,45 35,25 

Iš viso 770,63 709,98 824,68 957,34 1074,76 1204,79 

 

6.15 lentelė. Galutinės energijos poreikiai pramonės, statybos ir ţemės ūkio sektoriuose, detalizuoti  

pagal savivaldybes, tūkst. tne 

 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Alytaus m. sav. 17,80 16,34 19,04 22,25 24,59 26,95 

Alytaus r. sav. 3,07 2,82 3,29 3,84 4,25 4,65 

Druskininkų sav. 0,62 0,57 0,67 0,78 0,86 0,94 

Lazdijų r. sav. 9,33 8,57 9,98 11,66 12,89 14,13 

Varėnos r. sav. 4,81 4,41 5,14 6,01 6,64 7,28 

Birštono sav. 0,11 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 

Jonavos r. sav. 124,64 114,42 133,35 155,80 172,19 188,74 

Kaišiadorių r. sav. 13,46 12,36 14,40 16,82 18,59 20,38 

Kauno m. sav. 69,33 63,64 74,17 86,66 95,78 104,98 

Kauno r. sav. 10,31 9,46 11,03 12,89 14,24 15,61 

Kėdainių r. sav. 101,12 92,83 108,19 126,40 139,70 153,13 

Prienų r. sav. 2,72 2,50 2,91 3,40 3,76 4,12 

Raseinių r. sav. 5,50 5,05 5,88 6,87 7,60 8,33 

Klaipėdos m. sav. 55,71 51,14 59,60 69,63 76,96 84,35 

Klaipėdos r. sav. 48,31 44,35 51,68 60,39 66,74 73,15 

Kretingos r. sav. 5,46 5,01 5,84 6,82 7,54 8,27 

Neringos sav. 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 

Palangos m. sav. 0,78 0,72 0,84 0,98 1,08 1,19 

Skuodo r. sav. 0,38 0,35 0,41 0,48 0,53 0,58 

Šilutės r. sav. 13,26 12,18 14,19 16,58 18,32 20,09 

Kalvarijos sav. 0,86 0,79 0,92 1,07 1,19 1,30 

Kazlų Rūdos sav. 20,32 18,66 21,74 25,40 28,08 30,77 

Marijampolės sav. 27,61 25,35 29,54 34,52 38,15 41,81 

Šakių r. sav. 5,62 5,16 6,02 7,03 7,77 8,52 
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 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Vilkaviškio r. sav. 2,45 2,25 2,62 3,06 3,39 3,71 

Birţų r. sav. 8,03 7,37 8,59 10,03 11,09 12,16 

Kupiškio r. sav. 2,32 2,13 2,48 2,89 3,20 3,51 

Panevėţio m. sav. 42,32 38,85 45,28 52,90 58,47 64,09 

Panevėţio r. sav. 10,88 9,99 11,64 13,60 15,03 16,47 

Pasvalio r. sav. 5,42 4,98 5,80 6,78 7,49 8,21 

Rokiškio r. sav. 10,73 9,85 11,48 13,42 14,83 16,25 

Akmenės r. sav. 137,49 126,21 147,09 171,86 189,94 208,20 

Joniškio r. sav. 5,93 5,45 6,35 7,42 8,20 8,99 

Kelmės r. sav. 1,90 1,75 2,03 2,38 2,63 2,88 

Pakruojo r. sav. 10,47 9,61 11,20 13,09 14,46 15,85 

Radviliškio r. sav. 5,08 4,67 5,44 6,36 7,02 7,70 

Šiaulių m. sav. 30,91 28,38 33,07 38,64 42,71 46,81 

Šiaulių r. sav. 8,03 7,37 8,59 10,04 11,09 12,16 

Jurbarko r. sav. 4,33 3,98 4,63 5,41 5,98 6,56 

Pagėgių sav. 2,68 2,46 2,87 3,35 3,70 4,06 

Šilalės r. sav. 2,00 1,84 2,14 2,50 2,77 3,03 

Tauragės r. sav. 7,11 6,53 7,61 8,89 9,82 10,76 

Maţeikių r. sav. 6,69 6,14 7,16 8,36 9,24 10,13 

Plungės r. sav. 8,28 7,60 8,85 10,35 11,43 12,53 

Rietavo sav. 1,38 1,27 1,47 1,72 1,90 2,09 

Telšių r. sav. 26,62 24,44 28,48 33,28 36,78 40,31 

Anykščių r. sav. 3,87 3,55 4,14 4,83 5,34 5,86 

Ignalinos r. sav. 0,84 0,77 0,90 1,05 1,17 1,28 

Molėtų r. sav. 4,57 4,20 4,89 5,72 6,32 6,92 

Utenos r. sav. 20,37 18,70 21,79 25,46 28,14 30,84 

Visagino sav. 4,05 3,72 4,33 5,06 5,60 6,14 

Zarasų r. sav., 1,00 0,92 1,07 1,26 1,39 1,52 

Elektrėnų sav. 17,17 15,76 18,37 21,46 23,72 26,00 

Šalčininkų r. sav. 1,82 1,67 1,95 2,28 2,52 2,76 

Širvintų r. sav. 0,18 0,17 0,20 0,23 0,25 0,28 

Švenčionių r. sav. 6,70 6,15 7,17 8,38 9,26 10,15 

Trakų r. sav. 11,50 10,56 12,31 14,38 15,89 17,42 

Ukmergės r. sav. 6,56 6,03 7,02 8,20 9,07 9,94 

Vilniaus m. sav. 116,57 107,00 124,71 145,71 161,03 176,51 

Vilniaus r. sav. 20,42 18,74 21,85 25,53 28,21 30,92 

Iš viso 1097,91 1007,84 1174,58 1372,39 1516,71 1662,52 

 

6.16 lentelė. Kuro, tiesiogiai vartojamo pramonės, statybos ir ţemės ūkio sektoriuose, poreikiai, 

detalizuoti  pagal savivaldybes, tūkst. tne 

 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Alytaus m. sav. 11,80 11,13 13,13 15,57 17,14 18,68 

Alytaus r. sav. 2,59 2,44 2,88 3,42 3,77 4,10 

Druskininkų sav. 0,47 0,44 0,52 0,62 0,68 0,75 

Lazdijų r. sav. 0,24 0,22 0,26 0,31 0,34 0,37 

Varėnos r. sav. 3,17 2,99 3,53 4,19 4,61 5,02 

Birštono sav. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Jonavos r. sav. 14,69 13,85 16,34 19,39 21,34 23,26 

Kaišiadorių r. sav. 10,16 9,58 11,30 13,40 14,75 16,08 

Kauno m. sav. 37,78 35,63 42,03 49,85 54,88 59,82 

Kauno r. sav. 7,09 6,69 7,89 9,36 10,30 11,23 
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 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Kėdainių r. sav. 25,07 23,64 27,89 33,08 36,42 39,70 

Prienų r. sav. 2,17 2,05 2,42 2,87 3,16 3,44 

Raseinių r. sav. 3,61 3,41 4,02 4,77 5,25 5,72 

Klaipėdos m. sav. 34,69 32,72 38,59 45,78 50,40 54,93 

Klaipėdos r. sav. 36,36 34,30 40,45 47,99 52,83 57,58 

Kretingos r. sav. 3,95 3,72 4,39 5,21 5,73 6,25 

Neringos sav. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Palangos m. sav. 0,22 0,20 0,24 0,29 0,32 0,34 

Skuodo r. sav. 0,28 0,26 0,31 0,37 0,40 0,44 

Šilutės r. sav. 5,07 4,78 5,64 6,69 7,36 8,02 

Kalvarijos sav. 0,61 0,58 0,68 0,81 0,89 0,97 

Kazlų Rūdos sav. 15,96 15,05 17,76 21,06 23,19 25,27 

Marijampolės sav. 20,54 19,37 22,85 27,11 29,84 32,53 

Šakių r. sav. 4,88 4,60 5,42 6,43 7,08 7,72 

Vilkaviškio r. sav. 1,68 1,59 1,87 2,22 2,45 2,67 

Birţų r. sav. 6,60 6,22 7,34 8,71 9,58 10,45 

Kupiškio r. sav. 1,46 1,38 1,63 1,93 2,12 2,31 

Panevėţio m. sav. 30,30 28,58 33,71 39,99 44,02 47,98 

Panevėţio r. sav. 8,85 8,35 9,84 11,68 12,86 14,01 

Pasvalio r. sav. 4,41 4,16 4,91 5,83 6,41 6,99 

Rokiškio r. sav. 2,89 2,72 3,21 3,81 4,19 4,57 

Akmenės r. sav. 125,26 118,13 139,35 165,30 181,97 198,35 

Joniškio r. sav. 4,41 4,16 4,91 5,82 6,41 6,98 

Kelmės r. sav. 1,48 1,39 1,64 1,95 2,15 2,34 

Pakruojo r. sav. 7,02 6,62 7,81 9,26 10,20 11,12 

Radviliškio r. sav. 3,93 3,71 4,37 5,18 5,71 6,22 

Šiaulių m. sav. 11,23 10,59 12,49 14,82 16,32 17,78 

Šiaulių r. sav. 6,86 6,47 7,63 9,06 9,97 10,87 

Jurbarko r. sav. 3,63 3,43 4,04 4,80 5,28 5,76 

Pagėgių sav. 1,72 1,63 1,92 2,27 2,50 2,73 

Šilalės r. sav. 1,78 1,67 1,98 2,34 2,58 2,81 

Tauragės r. sav. 5,24 4,95 5,83 6,92 7,62 8,30 

Maţeikių r. sav. 4,10 3,87 4,56 5,41 5,96 6,50 

Plungės r. sav. 5,51 5,20 6,13 7,27 8,01 8,73 

Rietavo sav. 1,30 1,22 1,44 1,71 1,88 2,05 

Telšių r. sav. 23,90 22,54 26,58 31,53 34,71 37,84 

Anykščių r. sav. 3,16 2,98 3,51 4,17 4,59 5,00 

Ignalinos r. sav. 0,56 0,53 0,62 0,74 0,81 0,88 

Molėtų r. sav. 3,61 3,41 4,02 4,77 5,25 5,72 

Utenos r. sav. 10,68 10,07 11,88 14,09 15,51 16,91 

Visagino sav. 1,81 1,71 2,02 2,39 2,63 2,87 

Zarasų r. sav. 0,64 0,60 0,71 0,85 0,93 1,01 

Elektrėnų sav. 6,58 6,21 7,32 8,68 9,56 10,42 

Šalčininkų r. sav. 1,08 1,02 1,20 1,42 1,57 1,71 

Širvintų r. sav. 0,13 0,12 0,14 0,17 0,18 0,20 

Švenčionių r. sav. 4,60 4,34 5,12 6,07 6,69 7,29 

Trakų r. sav. 4,81 4,54 5,35 6,35 6,99 7,62 

Ukmergės r. sav. 4,75 4,48 5,29 6,27 6,91 7,53 

Vilniaus m. sav. 78,23 73,78 87,03 103,24 113,65 123,88 

Vilniaus r. sav. 15,58 14,69 17,33 20,56 22,63 24,67 

Iš viso 641,20 604,72 713,30 846,14 931,46 1015,34 
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6.17 lentelė. Biokuro, tiesiogiai vartojamo pramonės, statybos ir ţemės ūkio sektoriuose, poreikiai, 

detalizuoti  pagal savivaldybes, tūkst. tne 

 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Alytaus m. sav. 2,29 2,58 3,76 5,65 6,31 6,71 

Alytaus r. sav. 1,25 1,41 2,05 3,08 3,44 3,66 

Druskininkų sav. 0,08 0,09 0,13 0,19 0,22 0,23 

Lazdijų r. sav. 0,21 0,23 0,34 0,51 0,57 0,60 

Varėnos r. sav. 1,67 1,89 2,74 4,12 4,61 4,90 

Birštono sav. 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

Jonavos r. sav. 1,15 1,30 1,89 2,84 3,17 3,38 

Kaišiadorių r. sav. 1,91 2,15 3,13 4,70 5,26 5,59 

Kauno m. sav. 6,38 7,20 10,47 15,74 17,59 18,71 

Kauno r. sav. 1,37 1,55 2,25 3,38 3,78 4,02 

Kėdainių r. sav. 0,28 0,32 0,46 0,69 0,77 0,82 

Prienų r. sav. 1,14 1,29 1,87 2,81 3,14 3,34 

Raseinių r. sav. 1,40 1,58 2,30 3,46 3,87 4,11 

Klaipėdos m. sav. 1,14 1,29 1,88 2,82 3,16 3,36 

Klaipėdos r. sav. 2,67 3,01 4,38 6,58 7,35 7,82 

Kretingos r. sav. 2,83 3,19 4,64 6,98 7,80 8,29 

Neringos sav. 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

Palangos m. sav. 0,03 0,04 0,05 0,08 0,09 0,10 

Skuodo r. sav. 0,02 0,02 0,04 0,05 0,06 0,06 

Šilutės r. sav. 1,68 1,90 2,76 4,15 4,64 4,93 

Kalvarijos sav. 0,20 0,22 0,33 0,49 0,55 0,58 

Kazlų Rūdos sav. 2,42 2,73 3,97 5,98 6,68 7,10 

Marijampolės sav. 0,44 0,49 0,72 1,08 1,21 1,29 

Šakių r. sav. 0,26 0,30 0,43 0,65 0,72 0,77 

Vilkaviškio r. sav. 0,50 0,57 0,82 1,24 1,38 1,47 

Birţų r. sav. 1,84 2,08 3,02 4,54 5,07 5,40 

Kupiškio r. sav. 0,85 0,96 1,39 2,10 2,34 2,49 

Panevėţio m. sav. 0,87 0,99 1,43 2,15 2,41 2,56 

Panevėţio r. sav. 2,73 3,09 4,49 6,75 7,55 8,03 

Pasvalio r. sav. 0,23 0,26 0,38 0,57 0,64 0,68 

Rokiškio r. sav. 1,33 1,51 2,19 3,29 3,68 3,92 

Akmenės r. sav. 0,22 0,25 0,37 0,55 0,62 0,65 

Joniškio r. sav. 0,09 0,10 0,15 0,22 0,25 0,26 

Kelmės r. sav. 0,26 0,30 0,43 0,65 0,73 0,77 

Pakruojo r. sav. 1,34 1,52 2,20 3,32 3,71 3,94 

Radviliškio r. sav. 0,30 0,34 0,49 0,74 0,83 0,88 

Šiaulių m. sav. 1,08 1,22 1,77 2,66 2,97 3,16 

Šiaulių r. sav. 3,71 4,19 6,09 9,17 10,24 10,90 

Jurbarko r. sav. 2,39 2,70 3,92 5,90 6,59 7,01 

Pagėgių sav. 0,07 0,08 0,11 0,17 0,19 0,20 

Šilalės r. sav. 1,30 1,47 2,14 3,22 3,60 3,83 

Tauragės r. sav. 3,66 4,13 6,01 9,04 10,10 10,74 

Maţeikių r. sav. 0,68 0,77 1,12 1,68 1,88 2,00 

Plungės r. sav. 0,61 0,69 1,00 1,51 1,69 1,80 

Rietavo sav. 0,60 0,68 0,99 1,48 1,66 1,76 

Telšių r. sav. 17,36 19,61 28,49 42,86 47,90 50,95 

Anykščių r. sav. 0,68 0,77 1,12 1,68 1,88 2,00 

Ignalinos r. sav. 0,10 0,12 0,17 0,26 0,29 0,31 

Molėtų r. sav. 3,02 3,41 4,95 7,45 8,32 8,85 

Utenos r. sav. 1,03 1,16 1,69 2,54 2,84 3,02 
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 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Visagino sav. 1,40 1,58 2,30 3,45 3,86 4,11 

Zarasų r. sav. 0,35 0,40 0,58 0,87 0,97 1,04 

Elektrėnų sav. 1,47 1,66 2,41 3,63 4,06 4,32 

Šalčininkų r. sav. 0,18 0,20 0,29 0,44 0,49 0,52 

Širvintų r. sav. 0,03 0,04 0,05 0,08 0,09 0,09 

Švenčionių r. sav. 2,16 2,44 3,54 5,33 5,96 6,34 

Trakų r. sav. 4,42 4,99 7,26 10,92 12,20 12,98 

Ukmergės r. sav. 1,69 1,91 2,78 4,18 4,68 4,97 

Vilniaus m. sav. 2,72 3,07 4,46 6,70 7,49 7,97 

Vilniaus r. sav. 0,39 0,44 0,64 0,96 1,07 1,14 

Iš viso 92,50 104,47 151,82 228,38 255,21 271,47 

 

6.18 lentelė. Decentralizuotų vartotojų namų ūkio ir paslaugų sektoriuose, naudingos energijos 

patalpoms šildyti poreikiai, detalizuoti  pagal savivaldybes, tūkst. tne 

 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Alytaus m. sav. 5,09 4,64 4,99 5,53 5,77 5,92 

Alytaus r. sav. 6,94 7,03 7,20 7,57 7,75 8,00 

Druskininkų sav. 2,42 2,34 2,45 2,65 2,74 2,82 

Lazdijų r. sav. 4,71 4,91 4,97 5,16 5,27 5,47 

Varėnos r. sav. 4,24 4,42 4,47 4,64 4,74 4,91 

Birštono sav. 0,73 0,72 0,75 0,80 0,82 0,85 

Jonavos r. sav. 4,73 4,59 4,79 5,16 5,34 5,50 

Kaišiadorių r. sav. 5,96 5,94 6,13 6,52 6,71 6,94 

Kauno m. sav. 32,37 30,37 32,21 35,27 36,60 37,62 

Kauno r. sav. 16,10 16,00 16,54 17,39 17,69 17,97 

Kėdainių r. sav. 8,87 8,75 9,06 9,64 9,90 10,15 

Prienų r. sav. 6,27 6,31 6,48 6,84 7,01 7,24 

Raseinių r. sav. 6,06 6,32 6,39 6,62 6,74 6,98 

Klaipėdos m. sav. 10,87 9,58 10,46 11,83 12,42 12,74 

Klaipėdos r. sav. 7,02 6,98 7,21 7,68 7,91 8,17 

Kretingos r. sav. 6,78 6,76 6,98 7,42 7,63 7,89 

Neringos sav. 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 

Palangos m. sav. 1,78 1,68 1,77 1,94 2,01 2,07 

Skuodo r. sav. 3,67 3,82 3,87 4,01 4,10 4,25 

Šilutės r. sav. 6,94 6,91 7,13 7,56 7,76 8,01 

Kalvarijos sav. 1,90 1,99 2,01 2,08 2,12 2,20 

Kazlų Rūdos sav. 2,16 2,17 2,23 2,36 2,43 2,51 

Marijampolės sav. 8,55 8,26 8,64 9,34 9,66 9,97 

Šakių r. sav. 6,45 6,55 6,70 7,05 7,24 7,49 

Vilkaviškio r. sav. 7,78 7,79 8,02 8,51 8,75 9,05 

Birţų r. sav. 6,57 6,63 6,80 7,17 7,36 7,59 

Kupiškio r. sav. 5,13 5,28 5,37 5,47 5,45 5,43 

Panevėţio m. sav. 9,51 8,84 9,42 10,37 10,80 11,12 

Panevėţio r. sav. 8,27 8,35 8,56 9,03 9,25 9,54 

Pasvalio r. sav. 6,05 6,08 6,25 6,59 6,76 6,96 

Rokiškio r. sav. 6,12 6,37 6,44 6,67 6,79 7,03 

Akmenės r. sav. 4,53 4,46 4,63 4,75 4,67 4,65 

Joniškio r. sav. 5,16 5,18 5,32 5,64 5,79 5,99 

Kelmės r. sav. 6,63 6,86 6,97 7,14 7,18 7,27 

Pakruojo r. sav. 5,18 5,22 5,36 5,64 5,77 5,94 

Radviliškio r. sav. 8,09 8,11 8,34 8,79 8,98 9,21 
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 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Šiaulių m. sav. 10,49 9,73 10,37 11,43 11,91 12,25 

Šiaulių r. sav. 8,46 8,49 8,73 9,23 9,47 9,77 

Jurbarko r. sav. 5,13 5,27 5,36 5,60 5,73 5,93 

Pagėgių sav. 1,81 1,88 1,90 1,96 1,97 2,03 

Šilalės r. sav. 3,77 3,93 3,98 4,13 4,22 4,38 

Tauragės r. sav. 5,78 6,00 6,08 6,33 6,46 6,70 

Maţeikių r. sav. 6,81 6,70 6,95 7,41 7,62 7,85 

Plungės r. sav. 6,27 6,23 6,43 6,84 7,03 7,25 

Rietavo sav. 1,40 1,45 1,47 1,53 1,56 1,62 

Telšių r. sav. 7,67 7,65 7,89 8,39 8,63 8,93 

Anykščių r. sav. 6,42 6,47 6,65 7,03 7,22 7,47 

Ignalinos r. sav. 4,32 4,41 4,50 4,73 4,84 5,02 

Molėtų r. sav. 4,51 4,71 4,76 4,94 5,05 5,23 

Utenos r. sav. 6,82 6,75 6,99 7,45 7,67 7,93 

Visagino sav. 0,15 0,13 0,15 0,17 0,18 0,18 

Zarasų r. sav. 3,42 3,57 3,61 3,75 3,83 3,97 

Elektrėnų sav. 3,19 3,09 3,23 3,48 3,60 3,71 

Šalčininkų r. sav. 6,15 6,20 6,37 6,73 6,91 7,15 

Širvintų r. sav. 3,64 3,66 3,76 3,98 4,09 4,23 

Švenčionių r. sav. 5,72 5,76 5,92 6,25 6,42 6,64 

Trakų r. sav. 5,70 5,67 5,86 6,23 6,41 6,63 

Ukmergės r. sav. 7,31 7,29 7,52 7,98 8,20 8,46 

Vilniaus m. sav. 36,39 33,04 35,58 39,61 41,33 42,43 

Vilniaus r. sav. 14,75 14,66 15,14 16,12 16,60 17,16 

Iš viso 405,90 399,21 414,34 442,39 455,12 468,63 

 

6.19 lentelė. Decentralizuotų vartotojų namų ūkio ir paslaugų sektoriuose, naudingos energijos 

karštam vandeniui ruošti poreikiai, detalizuoti  pagal savivaldybes, tūkst. tne 

 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Alytaus m. sav. 1,14 1,02 1,10 1,23 1,28 1,31 

Alytaus r. sav. 1,24 1,24 1,27 1,34 1,36 1,40 

Druskininkų sav. 0,49 0,46 0,49 0,53 0,54 0,56 

Lazdijų r. sav. 0,82 0,86 0,86 0,89 0,89 0,91 

Varėnos r. sav. 0,76 0,79 0,79 0,81 0,82 0,83 

Birštono sav. 0,14 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 

Jonavos r. sav. 0,97 0,92 0,96 1,04 1,07 1,09 

Kaišiadorių r. sav. 1,11 1,09 1,13 1,21 1,23 1,27 

Kauno m. sav. 6,80 6,21 6,65 7,36 7,64 7,81 

Kauno r. sav. 2,86 2,79 2,90 3,08 3,13 3,17 

Kėdainių r. sav. 1,70 1,64 1,71 1,83 1,87 1,90 

Prienų r. sav. 1,15 1,14 1,17 1,24 1,26 1,29 

Raseinių r. sav. 1,09 1,13 1,13 1,17 1,17 1,19 

Klaipėdos m. sav. 2,58 2,23 2,45 2,79 2,93 2,99 

Klaipėdos r. sav. 1,34 1,30 1,36 1,45 1,48 1,52 

Kretingos r. sav. 1,28 1,25 1,30 1,39 1,42 1,45 

Neringos sav. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Palangos m. sav. 0,37 0,34 0,36 0,40 0,42 0,43 

Skuodo r. sav. 0,65 0,68 0,68 0,70 0,70 0,72 

Šilutės r. sav. 1,33 1,30 1,35 1,43 1,46 1,49 

Kalvarijos sav. 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,37 

Kazlų Rūdos sav. 0,41 0,40 0,41 0,44 0,45 0,46 
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 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Marijampolės sav. 1,70 1,60 1,69 1,84 1,90 1,94 

Šakių r. sav. 1,17 1,17 1,20 1,26 1,28 1,32 

Vilkaviškio r. sav. 1,45 1,43 1,48 1,57 1,61 1,64 

Birţų r. sav. 1,19 1,19 1,22 1,29 1,31 1,34 

Kupiškio r. sav. 0,81 0,84 0,85 0,86 0,85 0,85 

Panevėţio m. sav. 2,05 1,86 2,00 2,23 2,31 2,36 

Panevėţio r. sav. 1,51 1,50 1,55 1,63 1,66 1,69 

Pasvalio r. sav. 1,11 1,10 1,13 1,20 1,22 1,24 

Rokiškio r. sav. 1,09 1,13 1,14 1,17 1,17 1,19 

Akmenės r. sav. 0,86 0,83 0,87 0,90 0,88 0,87 

Joniškio r. sav. 0,95 0,93 0,97 1,03 1,05 1,07 

Kelmės r. sav. 1,12 1,16 1,17 1,20 1,19 1,19 

Pakruojo r. sav. 0,94 0,93 0,96 1,01 1,03 1,05 

Radviliškio r. sav. 1,48 1,46 1,51 1,59 1,62 1,65 

Šiaulių m. sav. 2,27 2,05 2,21 2,46 2,56 2,61 

Šiaulių r. sav. 1,57 1,55 1,60 1,69 1,73 1,76 

Jurbarko r. sav. 0,93 0,95 0,97 1,01 1,01 1,04 

Pagėgių sav. 0,32 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 

Šilalės r. sav. 0,69 0,71 0,72 0,74 0,74 0,75 

Tauragės r. sav. 1,07 1,11 1,11 1,15 1,15 1,17 

Maţeikių r. sav. 1,35 1,31 1,36 1,46 1,49 1,51 

Plungės r. sav. 1,18 1,15 1,20 1,28 1,31 1,34 

Rietavo sav. 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 

Telšių r. sav. 1,45 1,42 1,47 1,57 1,61 1,64 

Anykščių r. sav. 1,17 1,16 1,19 1,26 1,29 1,32 

Ignalinos r. sav. 0,77 0,78 0,80 0,84 0,85 0,87 

Molėtų r. sav. 0,79 0,82 0,82 0,85 0,85 0,87 

Utenos r. sav. 1,30 1,26 1,32 1,41 1,44 1,48 

Visagino sav. 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 

Zarasų r. sav. 0,60 0,63 0,63 0,65 0,65 0,67 

Elektrėnų sav. 0,63 0,60 0,63 0,68 0,70 0,72 

Šalčininkų r. sav. 1,13 1,12 1,16 1,23 1,25 1,28 

Širvintų r. sav. 0,67 0,66 0,68 0,72 0,74 0,75 

Švenčionių r. sav. 1,05 1,04 1,07 1,13 1,16 1,18 

Trakų r. sav. 1,07 1,05 1,09 1,16 1,19 1,22 

Ukmergės r. sav. 1,37 1,34 1,39 1,48 1,51 1,54 

Vilniaus m. sav. 8,25 7,32 7,95 8,93 9,30 9,48 

Vilniaus r. sav. 2,78 2,71 2,82 3,01 3,09 3,16 

Iš viso 78,78 75,81 79,18 85,07 87,05 88,82 

 

6.20 lentelė. Kuro maisto ruošai poreikiai, detalizuoti  pagal savivaldybes, tūkst. tne 

 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Alytaus m. sav. 2,23 1,95 2,12 2,40 2,49 2,51 

Alytaus r. sav. 1,47 1,41 1,47 1,61 1,66 1,70 

Druskininkų sav. 0,82 0,75 0,79 0,88 0,90 0,91 

Lazdijų r. sav. 1,18 1,21 1,21 1,26 1,23 1,20 

Varėnos r. sav. 1,23 1,26 1,25 1,30 1,25 1,21 

Birštono sav. 0,21 0,19 0,20 0,22 0,23 0,23 

Jonavos r. sav. 1,79 1,66 1,75 1,92 1,93 1,92 

Kaišiadorių r. sav. 1,52 1,42 1,50 1,66 1,71 1,74 

Kauno m. sav. 11,55 10,17 11,07 12,57 13,09 13,32 
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 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Kauno r. sav. 3,65 3,41 3,61 3,99 4,10 4,17 

Kėdainių r. sav. 2,46 2,28 2,42 2,68 2,75 2,78 

Prienų r. sav. 1,51 1,45 1,51 1,65 1,69 1,71 

Raseinių r. sav. 1,77 1,81 1,81 1,88 1,80 1,74 

Klaipėdos m. sav. 5,36 4,61 5,06 5,79 6,02 6,08 

Klaipėdos r. sav. 2,05 1,93 2,02 2,22 2,25 2,26 

Kretingos r. sav. 1,90 1,80 1,88 2,06 2,10 2,11 

Neringos sav. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 

Palangos m. sav. 0,62 0,55 0,60 0,67 0,70 0,71 

Skuodo r. sav. 1,03 1,06 1,05 1,10 1,06 1,03 

Šilutės r. sav. 2,10 1,99 2,08 2,26 2,28 2,27 

Kalvarijos sav. 0,56 0,58 0,58 0,60 0,57 0,55 

Kazlų Rūdos sav. 0,60 0,58 0,60 0,65 0,66 0,66 

Marijampolės sav. 2,57 2,31 2,49 2,80 2,92 2,98 

Šakių r. sav. 1,61 1,58 1,62 1,75 1,76 1,77 

Vilkaviškio r. sav. 2,06 1,96 2,05 2,24 2,28 2,31 

Birţų r. sav. 1,53 1,47 1,53 1,68 1,71 1,74 

Kupiškio r. sav. 1,02 1,04 1,04 1,08 1,04 1,02 

Panevėţio m. sav. 3,72 3,28 3,56 4,04 4,19 4,24 

Panevėţio r. sav. 2,02 1,95 2,02 2,20 2,24 2,26 

Pasvalio r. sav. 1,46 1,39 1,45 1,59 1,62 1,64 

Rokiškio r. sav. 1,69 1,73 1,72 1,79 1,72 1,67 

Akmenės r. sav. 1,03 0,95 1,01 1,12 1,15 1,17 

Joniškio r. sav. 1,25 1,19 1,25 1,37 1,41 1,43 

Kelmės r. sav. 1,62 1,66 1,65 1,72 1,65 1,60 

Pakruojo r. sav. 1,24 1,19 1,24 1,35 1,37 1,38 

Radviliškio r. sav. 2,04 1,95 2,03 2,21 2,24 2,26 

Šiaulių m. sav. 4,15 3,65 3,96 4,49 4,66 4,72 

Šiaulių r. sav. 2,20 2,10 2,19 2,39 2,43 2,45 

Jurbarko r. sav. 1,48 1,48 1,50 1,58 1,55 1,52 

Pagėgių sav. 0,50 0,51 0,51 0,53 0,51 0,49 

Šilalės r. sav. 1,22 1,25 1,24 1,29 1,23 1,18 

Tauragės r. sav. 2,04 2,07 2,06 2,15 2,05 1,96 

Maţeikių r. sav. 2,39 2,25 2,35 2,56 2,57 2,55 

Plungės r. sav. 1,76 1,66 1,74 1,91 1,94 1,95 

Rietavo sav. 0,43 0,44 0,44 0,46 0,44 0,43 

Telšių r. sav. 2,20 2,09 2,18 2,39 2,42 2,43 

Anykščių r. sav. 1,48 1,41 1,48 1,62 1,67 1,70 

Ignalinos r. sav. 1,02 1,01 1,03 1,11 1,12 1,12 

Molėtų r. sav. 1,12 1,15 1,15 1,20 1,16 1,14 

Utenos r. sav. 1,93 1,80 1,90 2,10 2,15 2,17 

Visagino sav. 0,18 0,17 0,17 0,19 0,18 0,17 

Zarasų r. sav. 0,93 0,95 0,95 0,99 0,95 0,93 

Elektrėnų sav. 0,97 0,88 0,95 1,06 1,10 1,11 

Šalčininkų r. sav. 1,59 1,52 1,58 1,73 1,75 1,76 

Širvintų r. sav. 0,88 0,84 0,88 0,96 0,99 1,00 

Švenčionių r. sav. 1,44 1,38 1,43 1,56 1,59 1,60 

Trakų r. sav. 1,52 1,43 1,51 1,66 1,70 1,72 

Ukmergės r. sav. 1,89 1,78 1,87 2,06 2,11 2,14 

Vilniaus m. sav. 16,34 14,26 15,54 17,63 18,24 18,40 

Vilniaus r. sav. 3,98 3,73 3,94 4,34 4,45 4,51 

Iš viso 124,24 115,66 121,93 134,43 136,82 137,57 

 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 229 

6.5. Kuro ir energijos kainų kitimo tendencijos 

 

Kuro ir energijos kainos rinkoje apibendrintos analizuojant duomenis, pateiktus įvairiuose 

šaltiniuose. Pirmenybę galima būtų skirti duomenims apie energijos išteklių importą ir eksportą, 

kurie pateikti Statistikos departamento duomenų bazėje, tačiau juos analizuojant buvo nustatytas 

labai platus importo-eksporto kainų išsibarstymo diapazonas, kurį lemia labai skirtingi to paties 

pavadinimo energijos rūšies kokybiniai rodikliai ir situacija rinkoje tos šalies, į kurią ji 

eksportuojama ar iš kurios energija importuojama. Todėl didele dalimi remtasi duomenų, kurie 

pateikti įvairiuose  šaltiniuose [1-11], palyginimu su oficialiais statistiniais duomenimis. Labai 

svarbu numatyti įvairių kuro rūšių kitimo tikėtinas tendencijas ir jų tarpusavio ryšius.   

Per pastaruosius penkerius metus dramatiškai išaugus pagrindinių pirminės energijos 

išteklių (naftos ir gamtinių dujų) kainoms pasaulio rinkose, jų brangimas reikšmingai pakeitė 

centralizuotai tiekiamos šilumos gamintojų ekonominius rodiklius ir skaudţiai palietė šilumos 

vartotojus. Apibendrintais Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, vidutinė centralizuoto 

šilumos tiekimo įmonėse sunaudoto kuro kaina padidėjo nuo 437 Lt/tne 2005 m. padidėjo iki 1224 

Lt/tne 2008 m. Didţiausią įtaką be abejonės tam turėjo gamtinių dujų, kurios šiuo metu dominuoja 

šilumos tiekimo įmonių kuro balanse, kainų drastiškas augimas – 2005 m. jų kaina buvo 439 Lt/tne,  

o 2008 m. padidėjo iki 1467 Lt/tne. Kaip matyti iš  6.11 pav., gamtinių dujų kainų augimas sąlygojo 

ir biokuro kainų augimą  – 2005 m. jo kaina buvo 362 Lt/tne, o 2008 m. padidėjo iki 704 Lt/tne. 
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6.11  paveikslas. Kuro kainų dinamika centralizuoto šilumos tiekimo įmonėse 
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 Maksimali gamtinių dujų kaina Lietuvoje centralizuotai šilumą tiekiančiose įmonėse     

2008 m. spalio mėn. buvo dvigubai didesnė nei 2007 m. antroje pusėje ir siekė 1690 Lt/1000 m
3
 

arba 2113 Lt/tne. Kaip matyti iš 6.12 pav., didėjant (maţėjant) gamtinių dujų kainoms, biokuro 

kainos atitinkamai didėja (maţėja), tik  medienos kuro kainos kitimo tempai lėtesni. Todėl esant  

aukštoms importuojamo kuro kainoms, biokuro  ir gamtinių dujų kainos santykis yra ţenkliai 

maţesnis nei tuo metu, kai dujų kainos ţemos. Todėl šilumos gamybos kaina biokurą deginančiose 

katilinėse buvo gerokai stabilesnė ir jų pranašumas, palyginti su dujas deginančiomis katilinėmis, 

labai išryškėdavo aukštų gamtinių dujų kainų laikotarpiu. 
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6.12  paveikslas. Biokuro ir gamtinių dujų kainų kaita 2007-2009 m. 

 

Ilgalaikės energijos išteklių kainų prognozės nuolat koreguojamos, atsiţvelgiant į joms 

didelę įtaką turinčių veiksnių kitimą. Svarbiausių energijos išteklių (naftos, gamtinių dujų, anglių) 

kainų kitimui turi įtaką ne tik šių išteklių išţvalgytos atsargos ir gavybos sąlygų pokyčiai, bet ir 

pasaulio ekonomikos (ypač sparčiai besivystančių šalių) augimo tempai, energijos poreikių 

augimas, pastangos plačiau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, būtinybė maţinti teršalų ir 

ypač šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų apimtis, naujų technologijų priimtinumas ir kiti veiksniai. 

2008 m. pradţioje naftos kainos pasiekė ir viršijo 90 USD/barelį, o 2008 m. liepos mėnesį 

priartėjo prie 150 USD/barelį ribos. Taip smarkiai išaugusios naftos kainos turėjo didelę įtaką ne tik 
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kitų energijos išteklių, bet ir metalo, kitų materialinių išteklių bei bendroms prekių ir paslaugų kainų 

kitimo tendencijoms. Iš esmės gamtinių dujų kainų augimą 2008 m. lėmė nemaţa dalimi 

spekuliatyvinis naftos kainos augimas pasaulio rinkose. Staigus naftos kainos kritimas iki              

40 USD/barelį 2008 m. gruodţio mėnesį, kurį paskatino pasaulio ekonomikos krizė, patvirtino, kad 

tokios aukštos kainos negali ilgai išsilaikyti pasaulio rinkose.  

Ilgalaikės (iki 2035 m.) kuro kainų prognozės pateiktos JAV vyriausybės Energetikos 

informacijos administracijos tarnybos parengtoje ataskaitoje „Metinė energetikos perspektyva–

2010― [12]. Pasaulyje pripaţintų ekspertų parengtame leidinyje, įvertinus įvairiuose pasaulio 

regionuose vystančius politinius ir ekonominius procesus bei teroro aktus ir stichines nelaimes, taip 

pat kitus veiksnius, deja, numatytos labai plačios naftos kainų kitimo ribos. Tik JAV sunaudojamų 

gamtinių dujų kainoms prognozuojamas didesnis stabilumas, kurį gali lemti auganti gamtinių dujų 

gavyba iš skalūnų.  

Rengiant  šios studijos gamtinių dujų kainų prognozes, nuspręsta pasinaudoti minėtoje 

ataskaitoje  pateiktais naftos, mazuto ir dyzelinio kuro kainų tarpusavio ryšiais,  susiejant dujų 

kainos trendą pagal galiojančią formulę su mazuto ir  dyzelinio kuro kainomis. Labai panašias dujų 

kainos kitimo tendencijas prognozuoja ir UAB „Ekotermija― ekspertai (6.13 pav.).  
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6.13  paveikslas. Gamtinių dujų kainų prognozė 
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Siekiant nustatyti biokuro konkurencingumą nagrinėjamuoju laikotarpiu gamtinių dujų 

atţvilgiu, buvo parengti du biokuro kainų kitimo scenarijai: aukštų ir ţemų biokuro kainų scenarijai.  

Ţemų kainų scenarijuje numatyta, kad biokuro ir gamtinių dujų kainų santykis šiuo laikotarpiu 

nepasikeis, t.y. didėjant dujų kainai, proporcingai augs ir biokuro kaina. Pavyzdţiui, malkų kaina 

šiuo atveju visu nagrinėjamuoju laikotarpiu sudarytų apie 55% gamtinių dujų kainos. Tuo tarpu 

aukštų kainų scenarijuje numatyta, kad biokuro kainos augs sparčiau  nei gamtinių dujų kainos. 

Priimta, kad iki 2020 m. šis santykis palaipsniui padidės iki 70%, o vėliau išliks pastovus biokuro ir 

gamtinių dujų kainų skirtumas. Šias prielaidas apie biokuro ir gamtinių dujų kainų ryšį iliustruoja 

6.14 pav. Iš esmės tokį spartesnį biokuro kainų augimą gali lemti ne tik auganti jo paklausa, bet  ir 

maţėjančios galimybės tenkinti didėjančius poreikius, kadangi  šio kuro ištekliai yra riboti. 
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6.14  paveikslas. Biokuro ir gamtinių dujų kainų santykis 

 

 

Panašiai su studijoje „Metinė energetikos perspektyva–2010― pateiktomis tarpusavyje 

subalansuotomis kitų kuro rūšių (mazuto, dyzelinio kuro, automobilių benzino, suskystintų naftos 

dujų, akmens anglių ir kt.) kitimo trendais buvo susietos ir Lietuvoje naudojamų atitinkamų kuro 

rūšių kainų kitimo tendencijos. Modeliavimui naudoti kuro kainų rodikliai  pateikti 6.21 ir 6.22 

lentelėse. 
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 6.21 lentelė. Ţemų biokuro kainų scenarijus 

 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Malkos 596,4 661,1 866,9 919,7 979,2 1064,7 

Skiedros 557,7 493,9 647,7 687,1 731,5 795,4 

Medienos granulės 992,7 1073,0 1407,1 1492,8 1589,3 1728,1 

Medienos briketai 884,4 955,9 1253,6 1329,9 1416,0 1539,6 

Šiaudų granulės 794,2 858,4 1125,7 1194,2 1271,5 1382,5 

Durpės 552,4 531,1 558,2 586,7 616,6 648,1 

Durpių briketai 631,9 727,6 764,7 803,7 844,7 887,8 

Etanolis 3345,8 2095,2 2541,7 2681,4 2871,1 3048,5 

Bio-ETBE 3011,2 1885,7 2287,5 2413,3 2584,0 2743,7 

Biodyzelinas 2167,9 1613,5 1977,8 2252,4 2421,5 2580,3 

Biobenzinas 1598,5 1391,1 1740,7 1933,8 2082,5 2221,6 

Aliejus 2458,6 2030,1 2462,7 2598,1 2781,9 2953,8 

Metilo esteris 2619,0 2513,5 3049,1 3216,7 3444,3 3657,1 

Metanolis 1217,1 1013,0 1228,9 1296,4 1388,1 1473,9 

Dujos 1435,2 1219,2 1598,9 1696,2 1806,0 1963,6 

Mazutas 1313,8 1082,1 1503,0 1770,6 1894,2 2008,0 

Skalūnų alyva 1335,2 1072,6 1489,7 1755,0 1877,5 1990,3 

Krosnių kuras 2282,8 1352,0 1877,9 2212,3 2366,7 2508,8 

Anglis 404,9 445,2 467,9 491,8 516,9 543,2 

Dyzelinas 2251,5 1556,0 1865,5 2082,2 2165,8 2274,2 

Benzinas 1506,6 1346,2 1656,8 1801,9 1885,4 1986,5 

Suskystintos naftos dujos 2042,2 1252,1 1440,4 1556,8 1621,6 1686,5 

Aviacinis kuras 2726,2 2658,2 3422,5 3899,8 4120,7 4406,8 

Elektros energija iš Rusijos 1415,2 1569,8 1854,8 1880,8 1890,2 1895,0 

Elektros energija iš Nordel 1454,5 1744,2 1962,9 1972,7 1982,6 1987,5 

Elektros energija iš UCTE 2186,0 2186,0 2186,0 2194,8 2205,8 2211,3 

Elektros energija iš Baltijos 

šalių 832,5 1604,7 1877,8 1904,1 1913,7 1918,5 
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6.22 lentelė. Aukštų biokuro kainų scenarijus 

 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Malkos 596,4 630,4 1059,7 1179,8 1289,6 1447,2 

Skiedros 557,7 522,9 913,0 1069,2 1178,9 1336,6 

Medienos granulės 992,7 1073,0 1407,1 1492,8 1589,3 1728,1 

Medienos briketai 884,4 955,9 1253,6 1329,9 1416,0 1539,6 

Šiaudų granulės 794,2 858,4 1125,7 1194,2 1271,5 1382,5 

Durpės 552,4 531,1 558,2 586,7 616,6 648,1 

Durpių briketai 631,9 727,6 764,7 803,7 844,7 887,8 

Etanolis 3345,8 2095,2 2541,7 2681,4 2871,1 3048,5 

Bio-ETBE 3011,2 1885,7 2287,5 2413,3 2584,0 2743,7 

Biodyzelinas 2167,9 1613,5 1977,8 2252,4 2421,5 2580,3 

Biobenzinas 1598,5 1391,1 1740,7 1933,8 2082,5 2221,6 

Aliejus 2458,6 2030,1 2462,7 2598,1 2781,9 2953,8 

Metilo esteris 2619,0 2513,5 3049,1 3216,7 3444,3 3657,1 

Metanolis 1217,1 1013,0 1228,9 1296,4 1388,1 1473,9 

Dujos 1435,2 1219,2 1598,9 1696,2 1806,0 1963,6 

Mazutas 1313,8 1082,1 1503,0 1770,6 1894,2 2008,0 

Skalūnų alyva 1335,2 1072,6 1489,7 1755,0 1877,5 1990,3 

Krosnių kuras 2282,8 1352,0 1877,9 2212,3 2366,7 2508,8 

Anglis 404,9 445,2 467,9 491,8 516,9 543,2 

Dyzelinas 2251,5 1556,0 1865,5 2082,2 2165,8 2274,2 

Benzinas 1506,6 1346,2 1656,8 1801,9 1885,4 1986,5 

Suskystintos naftos dujos 2042,2 1252,1 1440,4 1556,8 1621,6 1686,5 

Aviacinis kuras 2726,2 2658,2 3422,5 3899,8 4120,7 4406,8 

Elektros energija iš Rusijos 1415,2 1569,8 2058,6 2183,9 2325,2 2528,2 

Elektros energija iš Nordel 1454,5 1744,2 2287,3 2426,6 2583,6 2809,1 

Elektros energija iš UCTE 2186,0 2186,0 2866,8 3041,3 3238,1 3520,8 

Elektros energija iš Baltijos 

šalių 832,5 1604,7 2104,4 2232,5 2376,9 2584,4 
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Annual Energy Outlook 2010, http:www.eia.doe.gov/oiaf/aeo. 
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7. AEI PLATESNIO PANAUDOJIMO SKATINIMO SCHEMOS 

7.1. Lietuvoje taikomų AEI skatinimo priemonių apţvalga 

Siekiant platesnio AEI panaudojimo, Lietuvoje šiuo metu taikomos kelios pagrindinės 

paramos priemonės. Analizuojant egzistuojančias paramos priemones, tikslinga nagrinėti taikomas 

paramos priemones elektros (AEI–E), šilumos (AEI–Š) ir transporto (AEI–T) sektoriuose atskirai.  

7.1.1 AEI–E paramos priemonės  

Pagrindinė ―ţaliosios‖ elektros energijos gamybos paramos priemonė yra supirkimo tarifas, 

paremtas įpareigojimu supirkti šios rūšies energiją uţ fiksuotą kainą. Lietuvoje skatinama elektros 

energijos gamyba vėjo, biomasės, saulės elektrinėse ir ne didesnės negu 10 MW galios 

hidroelektrinėse. AEI–E supirkimo tarifų sistema Lietuvoje funkcionuoja nuo 2002 m. Valstybinė 

kainų ir energetikos kontrolės komisija pirmą kartą juos patvirtino 2002 m. vasario 11 d. nutarimu 

Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų― [1]. 

Supirkimo tarifo dydis yra perţiūrimas, tačiau neperiodiškai. AEI–E supirkimo tarifų sistema 

Lietuvoje buvo perţiūrėta 2007, 2008 ir 2009 metais, įvertinant infliacijos lygį ir atsiţvelgiant į 

kitus veiksnius. Taikomi AEI–E supirkimo tarifai yra diferencijuojami pagal naudojamą AEI rūšį, o 

saulės elektrinėms pagal galią. Supirkimo tarifų dydis pagal AEI technologiją 2002-2009 m. 

laikotarpiu yra pateiktas 7.1 lentelėje.  

7.1 lentelė. AEI–E supirkimo tarifai 2002–2009 m., Lt/MWh [1-5] 

AEI technologija 

Supirkimo tarifas 

2002-2007 2008-2009 
Nuo  

2009-01-01 

Hidroelektrinės 
200 200 260 

Vėjo elektrinės 220 220 300 

Biomasės elektrinės 220 240 300 

Saulės elektrinės (iki 100 kW)* – – 1630 

Saulės elektrinės (nuo 100 kW iki 1 MW)* – – 1560 

Saulės elektrinės (nuo 1 MW)* – – 1510 

* Saulės (fotoelektrinėms) elektrinėms supirkimo tarifas bus taikomas nuo 2010 m. sausio 1d. 
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LR Vyriausybė patvirtino „ţaliosios― elektros energijos gamybos didţiausias apimtis, kuriai 

taikoma pirkimo skatinimo tvarka, 2004-2010 m. laikotarpiui [6]. Supirkimo tarifai yra taikomi tik 

tam kiekiui AEI–E, kuris neviršija nustatytos apimties (kvotos). Elektros energijos gamybos 

naudojant AEI didţiausia apimtis, kuriai taikoma pirkimo skatinimo tvarka 2008-2009 m. 

laikotarpiui pateikta 7.2 lentelėje. Nustatytas kvotas viršijanti elektros energija nėra privalomai 

superkama, dėl to gamintojai gali prekiauti pagal dvišales sutartis arba aukcione. 

7.2 lentelė. Patvirtinta didţiausia AEI–E gamybos apimtis, kuriai taikoma skatinimo tvarka 

AEI technologijos Rodiklis 2008 2009 

Vėjo elektrinės 
Planuota AEI–E gamybos apimtis, GWh 259,6 320,4 

Prognozuota elektrinių galia metų pabaigoje, MW 173 203,5 

Hidroelektrinės 
Planuota AEI–E gamybos apimtis, GWh 118 122 

Prognozuota elektrinių galia metų pabaigoje, MW 30 31 

Biomasės elektrinės 
Planuota AEI–E gamybos apimtis, GWh 103,1 127,1 

Prognozuota elektrinių galia metų pabaigoje, MW 30,8 32,8 

Saulės ir geoterminės 

energijos išteklius 

naudojančios elektrinės 

Planuota AEI–E gamybos apimtis, GWh 1,4 3,2 

Prognozuota elektrinių galia metų pabaigoje, MW 0,6 1,6 

Planuota didţiausia AEI–E gamybos apimtis, iš viso GWh 482,2 527,7 

 

  

AEI naudojančios elektrinės prie elektros energijos tinklų prijungiamos teisės aktų nustatyta 

tvarka, taikant gamintojams 40% prijungimo mokesčio nuolaidą, kuri įskaitoma kaip viešuosius 

interesus atitinkančių paslaugų pirkimas ir ateinančiais metais kompensuojama elektrines 

prijungusiems operatoriams. Vėjo elektrinių prijungimui ši nuolaida gali būti maţesnė dėl taikomos 

leidimų išdavimo tvarkos. 

Lietuvos investuotojai, plečiantys AEI pajėgumus, gali pasinaudoti Lietuvos aplinkos 

investicijų fondų (LAAIF) teikiamomis lengvatomis bei ES Struktūriniais ir Sanglaudos fondais. 

Taip pat galima gauti paramą iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos. 

2007-2013 m. laikotarpiu AEI naudojimo skatinimui yra skirta ES Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis― priemonė VP3–3.4–ŪM–02–K 

„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai― [7]. Šiuo metu projektų 

paraiškos jau yra baigtos rinkti. Potencialių investuotojų finansiniai poreikiai buvo kur kas didesni, 

nei jų projektams paremti numatyta lėšų. Pagal pateiktas 26 paraiškas pareiškėjai prašė 227,5 mln. 

Lt paramos. Kol kas patvirtinta finansuoti 15 projektų uţ 145,8 mln. Lt. 2009 m. gruodţio mėn. 

duomenimis jau yra įgyvendinami 12 projektų. Bendra įgyvendinamų projektų vertė siekia 

313,7 mln. Lt, o projektams skirto finansavimo ES dalis – 123,2 mln. Lt. Vienam projektui skirta 

finansavimo iš ES suma svyruoja nuo 3,5 mln. Lt (finansavimas skirtas Zarasų rajoninės katilinės 

modernizavimui, sudarant sąlygas keisti naudojamą kurą į biomasę) iki 18,0 mln. Lt (finansavimas 
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skirtas Biomasės kogeneracinės elektrinės statybai Alytaus rajoninėje katilinėje). Projektų 

vykdytojai yra numatę ES finansinę paramą skirti sąvartyno biodujų panaudojimui kombinuotai 

elektros ir šilumos gamybai, katilinių pritaikymui naudoti biokurą, naujų biomasę naudojančių 

termofikacinių elektrinių statybai ir kita. 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) subsidijų ir lengvatinių paskolų 

forma teikia finansinę paramą aplinkosauginiams investiciniams projektams, kurie atitinka 

kiekvienais metais LAAIF administracijos nustatytus ir fondo prieţiūros tarybos patvirtintus fondo 

lėšų panaudojimo prioritetus [8]. LAAIF yra nustatęs tam tikrus ribojimus subsidijoms: vienam 

paramos gavėjui skiriama subsidija negali viršyti 690 tūkst. Lt per trejus metus ir 70% visos 

aplinkosauginio investicinio projekto sumos. 60% paskirtos subsidijos LAAIF sumoka paramos 

gavėjui po to, kai jis įsigijo, sumontavo ir pradėjo eksploatuoti pagal paskirtį projekte numatytą 

įrangą ir pateikė fondui atitinkamus dokumentus. Likusi paskirtos subsidijos dalis (40%) sumokama 

tik po to, kai paramos gavėjas pasiekė projekte numatytus aplinkosaugos rodiklius ir pateikė Fondui 

galutinę ataskaitą apie jų įvykdymą. Tačiau šiuo metu investicinių projektų finansavimas yra 

sustabdytas dėl susidariusios ekonominės situacijos šalyje. LAAIF finansavimas buvo sustabdytas 

remiantis 2009 m. geguţės 7 d. priimtu LR 2009 m. valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimu [9]. Šiame įstatymo pakeitime numatyta, kad 

7 mln.Lt LAAIF lėšų bus skirta bendroms biudţeto reikmėms. Dėl šios prieţasties LAAIF 2009 m. 

II–IV ketvirtį nepriėmė naujų paraiškų finansavimui, o tik vykdė jau prisiimtus įsipareigojimus. 

Vėjo elektrinių iki 250 kW, geoterminių jėgainių, hidroelektrinių, saulės kolektorių 

įrengimas gali gauti paramą iš „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos―. Šios 

programos finansavimo galimybės plačiau aptartos 7.1.4 skyrelyje.  

7.1.2 AEI–Š paramos priemonės 

Šilumos ūkio įstatyme numatyta, kad Valstybė (savivaldybės) skatina šilumos, pagamintos 

iš biokuro, kitų AEI, komunalinių atliekų, taip pat iš geoterminės energijos supirkimą į šilumos 

tiekimo sistemas. Šis supirkimas yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga [10]. Šilumos 

supirkimo iš nepriklausomų gamintojų į šilumos tiekimo sistemas tvarkoje nurodoma, kad esant 

vienodai pasiūlytai nepriklausomų gamintojų šilumos kainai, tiekėjas superka šilumą iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų įrenginių pagal šią eilę [11]: 

1) šiluma iš bendrų elektros ir šilumos gamybos įrenginių, naudojančių AEI; 

2) šiluma, pagaminta iš atsinaujinančių ir geoterminės energijos išteklių; 

3) atliekinė šiluma iš pramonės įmonių; 

4) šiluma iš efektyvios kogeneracijos įrenginių; 

5) šiluma iš iškastinio organinio kuro katilinių.  
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Lietuvoje šilumos gamyba naudojant AEI remiama mokestinėmis priemonėmis,  

investiciniai projektai gali pasinaudoti ES Struktūriniais ir Sanglaudos fondais. Taip pat galima 

gauti paramą iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos bei LAAIF. AEI–Š projektų 

finansavimo iš ES struktūrinių fondų sąlygos tokios pačios kaip ir AEI–E projektų. 

AEI–Š gamybos plėtrai paramą galima gauti iš LAAIF, tačiau šis fondas nefinansuoja 

projektų, susijusių su medienos panaudojimu šilumos gamybai tuose miesteliuose ir regionuose, kur 

yra galimybė naudoti gamtines dujas. Tačiau, kaip buvo minėta, šiuo metu (nuo 2009 m. II 

ketvirčio) LAAIF investicinių projektų finansavimas yra sustabdytas.  

Remiantis Mokesčio uţ aplinkos teršimą įstatymo pakeitimu, priimtu 2005 m. kovo mėn., 

fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę biokuro sunaudojimą patvirtinančius dokumentus, uţ 

išmetamus į atmosferą teršalus, susidarančius naudojant biokurą, nuo mokesčio uţ aplinkos teršimą 

iš stacionarių taršos šaltinių yra atleidţiami [12]. 

7.1.3 AEI–T paramos priemonės 

Biokuro gamybai skatinti įgyvendinama Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004-

2010 m. programa, kurios paskirtis – uţtikrinti biokuro gamybos iš Lietuvos Respublikos kilmės 

ţaliavų ir naudojimo plėtrą [13]. Programa įgyvendinama iš bendrųjų Lietuvos valstybės biudţeto 

asignavimų, pagal valstybės finansines galimybes skirtų ją įgyvendinančioms institucijoms, taip pat 

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų 

nacionalinių ir tarptautinių fondų (programų), privačių juridinių ir fizinių asmenų lėšomis. 

Lietuvoje taikomos akcizų lengvatos energetiniams produktams iš biologinės kilmės 

medţiagų. Pagal Akcizų įstatymą, patvirtintą 2004 m. sausio 29 d., yra nustatytas akcizo tarifas, 

sumaţintas dalimi, proporcingai atitinkančia biologinės kilmės priemaišų dalį (procentais) produkto 

tonoje [14]. Akcizo lengvatos taikomos produktams, pagamintiems iš biomasės, kaip apibrėţta 

Biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatyme, t.y. bioetanoliui, biodyzelinui, grynam augalinės kilmės 

aliejui bei KN 4401 produktams, t.y. malkinei medienai, turinčiai rąstgalių, pliauskų, šakų, ţabų 

kūlelių ir panašų pavidalą; medienos skiedroms arba droţlėms; pjuvenoms, medienos atliekoms ir 

atraiţos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčioms rąstgalių, briketų, granulių arba panašų 

pavidalą. Tačiau šiuo metu Seime svarstomas nutarimas, kuriuo siekiama panaikinti šias akcizo 

mokesčių lengvatas. 

Lietuvoje taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, 

naudojančių nustatytus standartus atitinkančius biodegalus, ir pateikę biodegalų sunaudojimą 

patvirtinančius dokumentus, yra atleidţiami nuo mokesčio uţ aplinkos teršimą iš mobilių taršos 

šaltinių pagal Mokesčio uţ aplinkos teršimą įstatymą [12]. 
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Valstybė taip pat teikia finansinę paramą biodegalų gamybos plėtrai. Patvirtintomis 

Biodegalų gamybos plėtros finansavimo 2009 m. taisyklėmis siekiama skatinti biodegalų gamybą, 

sudarant galimybę ţemės ūkio produkciją naudoti ne maisto reikmėms [15]. Biodegalų gamybos 

plėtros paramos programos lėšos naudojamos kompensuoti daliai rapsų aliejaus, skirto rapsų metilo 

(etilo) esteriui (RME) ar kitam kuro mišiniui, naudojamam transporte, gaminti kainai. Paramą taip 

pat gali gauti ir dehidratuoto etanolio gamintojai. Paramos gavėjams kompensuojamos 

ţaliavos įsigijimo išlaidos, padarytos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų lapkričio    

15 d.: rapsų grūdų – 160 Lt/t, javų grūdų – 114 Lt/t. Didţiausias einamaisiais kalendoriniais metais 

visiems paramos gavėjams kompensuojamų rapsų grūdų kiekis – 66 816 t, javų grūdų – 46569 t. 

7.1.4 AEI investicinių projektų finansavimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 

programą 

Vadovaujantis Europos Tarybos reglamento Nr. 1698/2005 dėl Europos ţemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai paramos nuostatomis, buvo parengta Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa. 

Šios programos administravimo funkciją atlieka Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Ţemės ūkio 

ministerijos. Pagal šią programą net šešiose priemonėse yra numatyta parama lengvatinių paskolų 

forma AEI gamybai. Tai biodegalų, biodujų, biokuro (medţio skiedrų, granulių, pjuvenų briketų, 

malkų, šiaudų granulių gamyba), maţų vėjo elektrinių, hidroelektrinių, geoterminių jėgainių bei 

saulės kolektorių įrengimas. Tiesioginės išmokos teikiamos trumpos rotacijos plantacinių ţeldinių 

plėtrai pagal tris priemones. 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos I krypties priemonę „Ţemės ūkio 

produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas―, parama teikiama pirminiam rapsų sėklų 

perdirbimui į aliejų (naudojamą biodyzelinui gaminti), taip pat bioetanolio gamybai. Didţiausia 

numatyta parama vienam projektui yra iki 9,7 mln. Lt. Parama gali sudaryti iki 40% visų tinkamų 

finansuoti išlaidų.  

Vienas iš I krypties priemonės „Ţemės ūkio valdų modernizavimas― specialiųjų tikslų –

skatinti AEI dalį pirminės energijos balanse, siekiant stabdyti klimato kaitą ir pagerinti oro kokybę. 

Pagal šią priemonę parama teikiama biodujų, taip pat vėjo elektrinių iki 250 kW galingumo statybos 

projektams. Parama vienam projektui įsirengiant jėgaines siekia iki 1,38 mln. Lt. Paramos 

intensyvumas yra 40-60%. 

Pagal programos III krypties priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas― pareiškėjai gali 

gauti paramą elektros ir šilumos energijos poreikių tenkinimui. Pagal šią priemonę remiamas 

nedidelio galingumo vėjo ir geoterminių jėgainių, hidroelektrinių, saulės kolektorių įrengimas. 

Parama vienam projektui siekia 690 tūkst. Lt, paramos intensyvumas – 50%. 
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Pastarosioms dviem priemonėms buvo nustatyti ribojimai –  pagaminta energija turėtų būti 

naudojama tik savo gamybos reikmėms ir gaminama iš savo valdoje gautų ţaliavų, t.y. AEI–E 

gamintojai neturi teisės prisijungti prie tinklų ir parduoti perteklinės elektros energijos. Tačiau 

Ţemės ūkio ministerija patikslino programą ir numatė galimybę remti AEI gamintojus, kurie 

pageidauja parduoti perteklinę energiją ar biokurą. Pagal programos III krypties priemonę 

„Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos― parama gali būti teikiama ūkininkams, labai maţoms 

įmonėms, kaimo gyventojams. Priemonės įgyvendinimo taisyklių 1 priede „Ekonominės veiklos 

rūšių, kurių vykdymui ir plėtrai gali būti skiriama parama, sąrašas― nurodoma, kad parama teikiama 

AEI–E ir bioenergiją gaminančių įrenginių, įskaitant dujų turbinas, dyzelinius agregatus, biodujų, 

biomasės katilus, vėjo elektrinių (išskyrus vėjo elektrinių parkus), hidroelektrines, eksploatavimui, 

kai ne maţiau kaip 50% energijos pagaminama pardavimui [16]. Taip pat parama tiekiama ne tik 

kaimo gyventojams, bet ir labai maţoms įmonėms, kurios neuţsiima ţemės ūkio veikla. Šiems ne 

ţemės ūkio subjektams kaimo vietovėse parama gali būti suteikta pagal priemonę „Parama verslo 

kūrimui ir plėtrai―. Parama vienam projektui pagal šias abi priemones siekia iki 690 tūkst. Lt, o 

paramos intensyvumas – iki 65%.  

Privačių miškų savininkai, savivaldybės ir jų asociacijos paramą biokuro ruošos technikai 

įsigyti gali gauti pagal I krypties priemonę „Miškų ekonominės vertės didinimas―. Parama vienam 

projektui – iki 690 tūkst. Lt, paramos intensyvumas – 50%. 

Pagal visas išvardintas priemones taikoma supaprastinta paramos teikimo tvarka, jeigu 

pareiškėjai nori maţesnės, t.y. iki 150 tūkst. Lt paramos. 

Trumpos rotacijos ţeldinių įveisimas remiamas pagal I krypties priemonę „Ţemės ūkio 

valdų modernizavimas―, kompensuojant 40-60% įveisimo išlaidų, tačiau didţiausia parama negali 

viršyti 5179 Lt/ha. Bendra pagalbos suma, teikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 690,6 tūkst. Lt 

per trejų fiskalinių metų laikotarpį. Šie ţeldiniai taip pat remiami ir pagal II krypties priemones 

„Pirmas ţemės ūkio paskirties apţeldinimas mišku― bei „Pirmas ne ţemės ūkio paskirties ir 

apleistos ţemės ūkio paskirties ţemės apţeldinimas mišku―. Pagal šias priemones mokamos 

fiksuotos ţeldinių įveisimo išmokos, pavyzdţiui, uţ 1 ha hibridinės drebulės mokama: palankiose 

ūkininkauti vietovėse – 9397 Lt, o nepalankiose – 10739 Lt. 
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7.2. ES valstybių narių AEI ir KAP skatinimo politikos ir priemonių gerosios praktikos 

apţvalga 

ES šalyse kol kas nėra vieningos AEI skatinimo priemonių sistemos. Kiekviena šalis 

skatindama AEI naudojimą įvairiuose ekonomikos sektoriuose, įgyvendino savo unikalias sistemas 

taikant įvairius pagrindinių paramos priemonių derinius. 

7.2.1 AEI–E paramos priemonės ir įgyvendinimo pavyzdţiai 

ES šalys, įgyvendinandamos Direktyvos 2001/77/EB reikalavimus, pritaikė įvairias elektros 

energijos gamybos iš AEI paramos schemas. Iš esmės egzistuojančias AEI–E paramos schemas 

galima suskirstyti į dvi grupes: tiesioginio kainų rėmimo ir netiesioginio kainų rėmimo. 

Tiesioginio kainų rėmimo atveju ―ţaliosios‖ elektros energijos gamintojai gauna tiesioginę 

finansinę paramą kiekvienai į tinklą pateiktai kilovatvalandei. Egzistuoja du pagrindiniai tiesioginio 

rėmimo būdai: 

 supirkimo tarifai ar priemokos; 

 kvotos, pagrįstos „ţaliaisiais― sertifikatais. 

 

Netiesioginio rėmimo būdai (mokestinės priemonės): investicijų subsidijos, mokesčių 

nuolaidos, parama mokslo ir tiriamiesiems darbams bei kitos priemonės. 

 

Supirkimo tarifai ar priemokos 

Supirkimo tarifų sistemos taikomos daugelyje ES šalių. Ši priemonė pasiteisino pirminiame 

AEI–E plėtros etape, tačiau šiuo metu vyrauja nuomonė, kad reikėtų pereiti prie rinkos dėsniais 

pagrįstų priemonių. Taikant šią paramos priemonę, yra nustatoma, kokiomis kainomis elektros 

tiekėjai turi supirkti ―ţaliąją‖ elektros energiją. Papildomas šios sistemos išlaidas įprastai padengia 

galutinis elektros energijos vartotojas. Daugeliu atveju yra superkama visa tokia elektros energija, 

nėra nustatomos jokios kvotos ar ribos. Tačiau kai kurios ES šalys, tarp jų ir Lietuva, apibrėţė tam 

tikras remiamos „ţaliosios― elektros energijos ribas atskiroms AEI technologijoms. Daţnai taikant 

šią priemonę supirkimo tarifų lygis yra reguliariai (kiekvienais metais ar kas 2 metus) perţiūrimas, 

t.y. supirkimo tarifai perskaičiuojami įvertinant infliaciją, maţėjančius ar didėjančius kaštus ir kitus 

ekonominius veiksnius. Didţiausias šios priemonės privalumas – ţenklus investicijų rizikos 

sumaţinimas, kadangi apibrėţtą laikotarpį yra uţtikrinamas tam tikras pajamų lygis. Pagrindinis 

trūkumas – gali kelti perteklinio finansavimo riziką, jeigu laikui bėgant AEI technologija taps 

konkurencinga ir be papildomo rėmimo.  
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Įgyvendintos supirkimo tarifų schemos ES šalyse ţenkliai skiriasi, kadangi taikomas labai 

įvairus tarifo dizainas. Skiriasi ne tik supirkimo tarifų lygiai, bet ir tarifo struktūra bei jo galiojimo 

terminas. Daugelis ES šalių yra įteisinusios įpareigojimą supirkti „ţaliąją‖ elektros energiją, tačiau 

kai kuriose šalyse taikomos tam tikros išimtys. Taip pat yra taikomas supirkimo tarifo lygio 

maţinimas laikui bėgant (pvz. Vokietijoje), siekiant išvengti perteklinio finansavimo.  

Kai kurios ES šalys nustato ne supirkimo tarifą, o tik priemoką, t.y. priedą, kuris yra 

mokamas AEI–E gamintojams prie elektros energijos rinkos kainos. Supirkimo tarifo atveju AEI–E 

gamintojo išlaidų padengimo lygis nepriklauso nuo elektros energijos rinkos kainos, o priemokos 

atveju priklauso. Taigi, priemoka reprezentuoja supirkimo tarifo modifikaciją, kuri yra labiau 

orientuota į rinkos paramos priemonę. Pastaruoju metu kai kurios ES šalys keičia paramos priemonę 

iš supirkimo tarifo į priemokos arba suteikia AEI–E gamintojams teisę pasirinkti tarp tarifo ir 

priemokos.  

Siekiant įvertinti skirtingus AEI technologijų gamybos kaštus yra taikomas diferencijuotas 

supirkimo tarifas atskiroms AEI technologijoms. Tačiau elektros energijos gamybos kaštus sąlygoja 

įvairūs veiksniai, todėl net ir taikant tą pačią AEI technologiją gamybos kaštai gali būti skirtingi 

priklausomai nuo elektrinės galios, naudojamo kuro rūšies ar geografinių sąlygų (pvz., vėjo 

stiprumo ar saulės energijos intensyvumo). Atsiţvelgiant į tai, daugelyje ES šalių supirkimo tarifai 

diferencijuojami pagal geografines sąlygas, elektrinės galią ir kuro rūšį.  

 

Supirkimo tarifo įgyvendinimo pavyzdys – Vokietija 

Vokietijoje supirkimo tarifų sistema pradėta taikyti nuo 1991 m. Supirkimo tarifų sistema 

buvo modifikuota 2000 m., priimant Atsinaujinančių energijos išteklių įstatymą, o 2005 m. ir    

2008 m. buvo keičiami supirkimo tarifų lygiai. Kitas tarifų lygio koregavimas yra numatytas     

2011 m. gruodţio mėn. ir toliau tarifai bus koreguojami kas 4 metus. 

Supirkimo tarifai yra diferencijuoti pagal AEI technologijas ir jų galią (7.3 lentelė). Parama 

nėra teikiama:  

 naujoms hidroelektrinėms >5MW;  

 biodujų (nuotekų ir sąvartynų biodujų) elektrinėms >5MW; 

 biomasės elektrinėms >20 MW.  
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 7.3 lentelė. 2009 m. Vokietijos AEI–E supirkimo tarifai [17] 

AEI technologija 

Supirkimo tarifas (įskaitant ir 

papildomą premiją), 

EUR/MWh 

Sumaţinimas 

Hidroelektrinės 35-126,7 1% (nuo >5 MW) 

Vėjo elektrinės (sausumoje)  92-97 1% 

Vėjo elektrinės (jūroje) 130-150 5% (tik nuo 2015) 

Biomasės elektrinės 77,9-296,7 1% 

Biodujų elektrinės 41,6-110 1,5% 

Saulės elektrinės 319,4-430,1 8-10% – 2010; 

9% nuo 2011 

Geoterminės elektrinės 105-230 1% 

 

 

Kaip ir daugelyje ES šalių, supirkimo tarifų kaštai nėra dengiami iš valstybės biudţeto, juos 

dengia galutiniai vartotojai. Remiamai „ţaliosios― elektros energijos gamybai ar naujai AEI 

įrengtąjai galiai nėra uţbrėţta jokių apribojimų.  

Pagal 2008 m. Atsinaujinančių energijos išteklių įstatymą taip pat yra numatytos papildomos 

premijos AEI–E gamintojams, jeigu tenkinamos tam tikroms charakteristikos. Pavyzdţiui, įdiegta 

novatoriška technologija, tenkinami darnumo kriterijai ar pasiektas tam tikras naudingumo 

koeficientas. Naujai įdiegtai technologijai ir modernizuotai technologijai taikomi skirtingi premijų 

lygiai. 

Vienodi supirkimo tarifai esančioms ir naujoms AEI–E technologijoms, kurios buvo 

pradėtos eksploatuoti iki 2010 m. sausio 1 d., yra garantuoti 20 metų (modernizuotoms 

hidroelektrinėms – 15 metų) laikotarpiui. Naujoms AEI–E technologijoms numatytas supirkimo 

tarifo maţinimas siekiant skatinti technologinę plėtrą. Beveik visoms AEI–E technologijoms 

numatytas tiesinis tarifo maţinimas (išskyrus saulės elektrines). Maţinimo tempas yra 

diferencijuotas pagal AEI technologijas (7.3 lentelė). 

Atsinaujinančių energijos išteklių įstatyme (2008 m.) taip pat yra numatyta išlyga, leidţianti 

Vokietijos Aplinkos ministerijai įgyvendinti priemokos sistemą AEI–E skatinimui be Parlamento 

sutikimo. Šia nuostata siekiama padidinti rinkos integraciją AEI–E gamyboje. Įteisinus šia sistemą, 

AEI–E operatorius galėtų rinktis tarp supirkimo tarifo ir priemokos. Siūloma, kad AEI–E 

operatorius galėtų kas mėnesį keisti paramos schemą. Tačiau tikslus priemokos schemos dizainas 

kol kas vis dar yra diskusijų objektas. 

Vokietijoje taip pat taikoma papildoma AEI–E paramos priemonė – lengvatinės paskolos 

atskiroms AEI technologijoms.  
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Garantuotas supirkimo tarifas uţtikrino stabilias sąlygas investuotojams, kurios sąlygojo 

pakankamai didelius AEI–E gamybos plėtros tempus. 1997-2007 m. laikotarpiu AEI–E gamybos 

vidutiniai metiniai augimo tempai buvo apie 14%. 

  

Priemokos įgyvendinimo pavyzdys – Danija 

Danija turi ilgalaikę patirtį taikant supirkimo tarifą ir priemokos sistemas. Iš pradţių Danija 

taikė supirkimo tarifo sistemą, o nuo 1990 m. pabaigos perėjo prie priemokos sistemos. Taikoma 

AEI–E paramos priemonė yra kartais revizuojama priklausomai nuo situacijos rinkoje. Tai yra, 

paramos lygis buvo koreguotas keletą kartų, bet yra nustatyta bendra taisyklė, kad paramos schema, 

kuri buvo tuo metu, kai elektrinė buvo prijungta prie tinklo, bus taikoma visą elektrinės gyvavimo 

laiką. Tai investuotojams uţtikrina stabilią paramą. 

Priemokos sistema paskutinį kartą buvo modifikuota 2008 m., tačiau pagrindiniai paramos 

principai išliko tokie patys: AEI–E gamintojai gauna kintančią priemoką prie elektros energijos 

rinkos kainos, o vėjo elektrinėms (jūroje) skelbiamas konkursas.  

Praktiškai visos AEI technologijos dalyvauja priemokos sistemoje, išskyrus dideles 

hidroelektrines (>10MW), maţas privačias saulės elektrines (<6kW) ir geotermines elektrines. 

Remiamai „ţaliosios― elektros energijos gamybai ar naujai AEI instaliuotai galiai nėra uţbrėţta 

jokių apribojimų.  

Elektros energijos rinkos kainos ir priemokos suma neturi viršyti tam tikro įstatymais 

nustatyto maksimumo, kuris priklauso nuo prijungimo į sistemą datos ir AEI rūšies. Išimtinais 

atvejais AEI–E elektrinės operatoriui suteikiama garantuota priemoka, nesusijusi su įstatymais 

nustatytu maksimumu. Vėjo elektrinės gali gauti priemoką plius kompensaciją balansavimo 

energijai. 

Priemokos lygis priklauso nuo elektrinės įrengimo datos. Atsinaujinančių energijos išteklių 

skatinimo įstatymas nustatė keletą laikotarpių ir terminų, kurie taikomi priklausomai nuo AEI 

technologijos ir prijungimo prie sistemos datos [18]. Įprastai priemokos mokėjimas yra garantuotas 

10 metų, maksimalus priemokos mokėjimo periodas – 20 metų. Vėjo elektrinėms yra nustatytos 

pilnos apkrovos darbo valandos, po šio laikotarpio AEI–E operatorius priemokos nebegaus. AEI–E 

gamintojai neturi teisės rinktis tarp priemokos ir supirkimo tarifo. 
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 7.4 lentelė. Danijos AEI–E priemokos/supirkimo tarifai taikomi elektrinėms, pastatytoms 2009 m. 

[18] 

 

AEI technologijos 
Paramos lygis, EUR/MWh Laiko periodas 

 
Supirkimo 

tarifas 
Priemoka 

Balan–

savimas 
 

Naujos vėjo elektrinės 

(sausumoje/jūroje)  

– 33,6 3,1 22000 pilnos apkrovos 

valandos 

Maţos vėjo elektrinės (<25 kW)  80,6 – –  

Vėjo elektrinių parkai jūroje 

(konkursas): 

    

Horns Rev II  69,6 – – 50000 pilnos apkrovos 

valandos 

Rødsand II  84,5 – – 50000 pilnos apkrovos 

valandos 

Biomasės elektrinės  20,2  10 metų 

Biodujų elektrinės 100,1    

Biodujų mišinio su kitu kuru 

elektrinės  

 54,4   

Saulės, bangų, kitų AEI elektrinės 80,6/53,8   0-10/11-20 metų 

 

 

Danijoje taip pat taikomos papildomos AEI–E paramos priemonės: subsidijos maţoms AEI 

technologijoms, paskolų garantai, konkursai vėjo elektrinių parkams jūroje. 

Galiojanti bendroji taisyklė dėl paramos schemos stabilumo visą elektrinės gyvavimo laiką 

uţtikrina stabilią aplinką investuotojams. Tai ţenkliai sumaţina investicijų riziką. Todėl per 

pastaruosius dešimt metų AEI–E gamyba Danijoje augo sparčiai ir 2007 m. sudarė net 28% 

bendrose elektros energijos sąnaudose.  

 

Kvotos, pagrįstos „ţaliaisiais“ sertifikatais 

Šiuo metu tik šešios ES šalys taiko kvotų sistemą, pagrįstą ţaliaisiais sertifikatais. Taikant 

ţaliųjų sertifikatų sistemą elektra parduodama rinkos kainomis. Papildomi ―ţaliosios‖ elektros 

energijos gamybos kaštai atitenka tiekėjams ar vartotojams: jie privalo supirkti atitinkamą kiekį 

(nustatytą kvotą) ―ţaliosios‖ elektros energijos. Jei elektros energijos tiekėjai (ar vartotojai) 

nenuperka kvotoje nustatyto elektros kiekio, jie moka atitinkamas baudas. Baudos yra būtina 

priemonė norint uţtikrinti kvotos įvykdymą bei tuo pačiu metu uţtikrina maksimalią sertifikato 

kainos ribą. Baudos mokomos į šalies biudţetą arba į atitinkamus AEI tyrimų ir plėtros fondus.  

Gamintojai konkuruoja tarpusavyje prekiaudami ―ţaliaisiais sertifikatais‖. Gamintojai 

(vartotojai) siekia šiuos sertifikatus įsigyti pigiau, tokiu būdu sukuriama antrinė sertifikatų rinka, 

kurioje AEI–E gamintojai tarpusavyje konkuruoja kaip „ţaliųjų― sertifikatų pardavėjai. 
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Sertifikatų kainos neapibrėţtumas ir nepastovumas – pagrindinis „ţaliosios― elektros 

energijos gamintojų rizikos veiksnys. Todėl siekiant sumaţinti investicijų neapibrėţtumą šalia 

maksimalios sertifikatų kainų ribos būtina uţtikrinti ir minimalią kainą. Norint uţtikrinti efektyvią 

AEI paramą būtina sumaţinti riziką. O tai galima padaryti nustatant minimalią sertifikatų kainos 

ribą. 

Šiuo metu ES šalyse įgyvendintos kvotų sistemos nėra diferencijuotos pagal AEI 

technologijas, t.y. uţbrėţta bendra AEI–E kvota. Bendras kvotos lygis turi didelę įtaką sertifikatų 

kainai ir tuo pačių bendram paramos lygiui, todėl AEI–E kvotos nustatymas yra esminis šios 

sistemos kriterijus. „Švelni― kvota sąlygoja ţemesnes sertifikatų kainas, kadangi „ambicingų― kvotų 

įgyvendinimui į sistemą turi būti įvedamos brangios AEI–E technologijos. Todėl „ţaliųjų― 

sertifikatų kaina bus didesnė įgyvendinant „ambicingą― kvotą. Uţbrėţtos kvotos dydis taip pat 

apsprendţia panaudojamų AEI technologijų struktūrą. 

Kitas svarbus kvotų sistemos kriterijus – laikotarpis per kurį turi būti įgyvendinta uţbrėţta 

kvota. Kvota turi būti nustatyta pakankamai ilgam laikotarpiui, siekiant uţtikrinti ilgalaikę saugią 

perspektyvą investuotojams.   

Kvotų sistema teoriškai uţtikrina maţesnę perteklinio finansavimo riziką, tačiau „ţalieji― 

sertifikatai gali kelti didesnę riziką investuotojams. Šios sistemos įgyvendinimas taip pat reikalauja 

didesnių administravimo kaštų, nei supirkimo tarifų sistema.  

 

Kvotų sistemos pavyzdys – Švedija 

Kvotų sistema, pagrįsta „ţaliaisiais― sertifikatais, yra pagrindinis AEI–E skatinimo 

instrumentas Švedijoje. Ši sistema įsigaliojo nuo 2003 m. ir turėtų galioti iki 2030 m. pabaigos. 

Švedijos Energetikos agentūra bei „Svenska Kraftnat― yra atsakingos uţ elektros energijos 

sertifikatų sistemos funkcionavimą. „Svenska Kraftnat― išduoda ir panaikina panaudotus 

„ţaliuosius― sertifikatus. Sertifikatas išduodamas 1 MWh pagamintos ir patiektos į tinklą 

„ţaliosios― elektros energijos. „Svenska Kraftnat― taip pat administruoja sertifikatų registrą, 

reguliariai skelbia informaciją apie išleistus, parduotus ir panaikintus sertifikatus bei jų vidutines 

kainas. Švedijos Energetikos agentūra atlieka stebėsenos ir elektros energijos sertifikatų rinkos 

plėtros analizės funkcijas. 

Visos AEI–E technologijos (vėjo, biodujų, biomasės, saulės, geoterminės, hidro ir bangų 

energiją naudojančios technologijos) yra remtinos kvotos įsipareigojimų įgyvendinimui. 

Hidroenergija yra tinkama kvotinių įsipareigojimų vykdymui tik tuo atveju, jei elektros energija 

gaminama esamuose maţuose įrenginiuose arba dideliuose naujai statytuose įrenginiuose 

(veikiančiuose nuo 2002 m.).  
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Uţ kvotos įvykdymą yra atsakingi: elektros energijos tiekėjai, elektros energijos vartotojai 

bei uţregistruotos didelio energijos intensyvumo įmonės.  

„Ţaliosios― elektros energijos kvota yra uţbrėţta iki 2030 m. Remiantis Elektros energijos 

sertifikatų įstatymu [19], įrenginiai, kurie buvo pradėti eksploatuoti iki 2003 m. geguţės 1 d. ir 

elektros energijos gamybai naudoja biomasę, biodujas, vėjo ir hidroenergiją, „ţaliųjų― sertifikatų 

rinkoje neturės teisės dalyvauti nuo 2015 m. pradţios. Nuo 2012 m. pabaigos parama nebus 

teikiama elektros energijai, pagamintai įrenginiuose, naudojančiuose saulės ir geoterminę energiją, 

jeigu šie įrenginiai buvo pradėti eksploatuoti iki 2003 m. Visais kitais atvejais AEI–E parama 

teikiama 15 metų nuo įrenginio įdiegimo pradţios, tačiau ne ilgiau kaip iki 2030 m. pabaigos. 

7.1 pav. pateikta kasmetinė AEI–E kvota bei tikėtina AEI–E gamybos apimtis [20]. Kaip 

matyti iš šio paveikslo, AEI–E kvota ţenkliai sumaţės po 2012 m., kadangi 2012 m. pabaigoje seni 

gamybos įrengimai nebeteks teisės dalyvauti sertifikatų sistemoje, o nauji AEI–E gamybos 

įrengimai sertifikatų sistemoje gali dalyvauti tik 15 metų, todėl ir kitiems metams numatytas kvotos 

maţėjimas. 
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7.1 paveikslas. Kvota (%), AEI–E gamybos prognozė (MWh) bei elektros energijos kiekis, 

nebedalyvausiantis „ţaliųjų― sertifikatų sistemoje 2012–2021 m. laikotarpiu  

 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                              S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 249 

Uţ kvotinio įsipareigojimo neįvykdymą nustatyta fiksuota bauda. Siekiant apsaugoti 

vartotojus nuo labai aukštų „ţaliųjų― sertifikatų kainų, 2003-2004 m. baudos dydis atitinkamai 

sudarė 175 SEK (19,18 EUR
6
) ir 240 SEK (26,3 EUR). Šios baudos dydis turėjo įtakos sertifikato 

kainos formavimui ir jos dydţiui, nes bauda, kaip buvo minėta anksčiau, suprantama kaip 

maksimali sertifikato kainos riba: jei sertifikato kaina rinkoje pakildavo aukščiau nei nustatyta 

fiksuoto dydţio bauda, tuomet įmonėms buvo naudingiau mokėti baudą uţ įsipareigojimų 

nevykdymą. Atsiţvelgiant į tai, baudos dydis buvo perţiūrėtas ir nuo 2005 m. bauda priklauso tik 

nuo sertifikato kainos. Šiuo metu bauda sudaro 150% vidutinės svertinės sertifikato kainos, kuri 

skaičiuojama vertinant laikotarpį nuo praėjusių metų balandţio 1 d. iki einamųjų metų kovo 31 d. 

2007 m. vidutinė metinė elektros energijos sertifikato kaina rinkoje buvo 195,40 SEK (21,13 

EUR), 2008 ir 2009 m. (sausio–rugsėjo mėn.) atitinkamai 247,21 SEK (25,74 EUR) ir 289,71 SEK 

(27,05 EUR). Prekyba „ţaliaisiais― sertifikatais taip pat vyksta išankstinėje rinkoje. Vidutinė metinė 

išankstinė sertifikato kaina 2008 m., kai sertifikatas bus panaudotas 2009 m., buvo 338,30 SEK 

(35,22 EUR), o jo kaina 2008 m., kai sertifikatas bus panaudotas 2010 m., siekė 344,91 SEK (35,91 

EUR). Atitinkamai, vidutinė elektros energijos sertifikato kaina 2009 m. (sausio–rugsėjo mėn.), kai 

jis bus panaudotas 2010 m., buvo 321,29 SEK (30,00 EUR) ir uţ jo panaudojimą 2011 m. – 323,25 

SEK (30,18 EUR). 

Šiuo metu Švedijos elektros energijos sertifikatų sistema taikoma tik elektros energijai, 

pagamintai Švedijoje [21]. Tačiau Norvegija ir Švedija sutarė dėl bendrosios „ţaliųjų― sertifikatų 

rinkos funkcionavimo nuo 2012 m. sausio 1 d. Dabartiniu metu prekiauti elektros energijos 

sertifikatų rinkoje galima ir dvišalių kontraktų pagrindu, tiesiogiai bendraujant gamintojams ir 

įsipareigojusiems asmenims, o taip pat įtraukiant brokerius. Sertifikatais prekiauja ne tik elektros 

įmonės, kurios turi savo prekybos skyrius, bet ir pramonės įmonės, centralizuoto šilumos tiekimo 

įmonės, maţesnės elektros tinklų įmonės ir gamintojai, kurie prekiauja tik keletą kartų per metus.  

Švedijoje taip pat taikomos papildomos AEI–E paramos priemonės: mokesčių lengvatos. 

subsidijos ir kt. 

 

Mokestinės priemonės 

Mokestinės priemonės, tokios kaip mokesčių lengvatos (maţesnis PVM, nėra energijos 

mokesčio) ar parama investicijoms, daugelyje ES šalių taikomos kaip pagalbinės AEI–E skatinimo 

priemonės šalia supirkimo tarifų ar kvotų sistemos. Tačiau Suomijoje ir Maltoje tai pagrindinės 

AEI–E skatinimo priemonės.  

                                                 
6
 Vidutiniai kasmetiniai valiutų kursai pagal Švedijos Centrinio banko duomenis: 9,1250 SEK/EUR (2003 m.), 9,1268 

SEK/EUR (2004 m.), 9,2481 SEK/EUR (2007 m.), 9,6055 SEK/EUR (2008) ir 10,7117 SEK/EUR (2009 m. sausio - 

rugsėjo mėn.) // http://www.riksbank.com/templates/stat.aspx?id=17211 

http://www.riksbank.com/templates/stat.aspx?id=17211
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Mokestinių priemonių įgyvendinimo pavyzdys – Suomija 

Suomijoje pagrindinės AEI–E skatinimo priemonės: „mokestinė parama― ir subsidijos 

investicijoms ar tyrimų projektams. 

Dabartinė energijos mokesčių sistema Suomijoje galioja nuo 1997 m. Pagal ją galutiniai 

vartotojai turi mokėti energijos mokestį. „Ţaliosios― elektros energijos vartojimas taip pat yra 

apmokestintas. Įplaukos, gautos uţ energijos mokestį, yra panaudojamos išmokoms (kaip 

„mokestinė parama―) AEI–E gamintojams. Ši „mokestinė parama― yra garantuotas mokėjimas, 

analogiškas supirkimo tarifui, ir yra mokamas uţ kiekvieną elektros energijos kWh, pateiktą į 

tinklą. Tačiau „mokestinės paramos― lygis yra labai ţemas, daug ţemesnis nei supirkimo tarifų 

lygis daugelyje ES šalių. 

Praktiškai visos AEI–E technologijos, išskyrus saulės elektrines, didelės galios 

hidroelektrines, geotermines elektrines, gali gauti „mokestinę paramą― [22]. „Mokestinės paramos― 

dydis priklauso nuo naudojamos AEI technologijos: 

 vėjo elektrinės ir medienos atliekų elektrinės – 6,9 EUR/MWh; 

 hidroelektrinės ir biomasės elektrinės – 4,2 EUR/MWh; 

 antrinio perdirbimo kuras –  2,5 EUR/MWh. 

 

„Mokestinė parama― nėra diferencijuota pagal AEI elektrinės galią ar įrengimo vietą. Šios 

paramos priemonės galiojimo laikotarpis nėra apibrėţtas. „Mokestinė parama― taikoma ir 

esančioms AEI–E elektrinėms, ir naujoms elektrinėms.  

Subsidijos investicijoms įteisintos nuo 2008 m. sausio mėn. ir numatytas jų galiojimo 

terminas iki 2012 m. gruodţio mėn. Visos AEI–E technologijos gali gauti subsidijas be jokių 

ribojimų. Tačiau į subsidijas gali pretenduoti tiktai įmonė, savivaldybė ir bendrija. Gali būti 

subsidijuojama iki 40% investicijų. Maksimalus subsidijos dydis yra 250000 EUR, bet jis gali būti 

padidintas Aplinkos apsaugos ir uţimtumo ministerijos sprendimu. Įmonė ar savivaldybė, gaunanti 

subsidiją, turi padengti maţiausiai 25% visų projekto kaštų. 

AEI investuotojams esamas ―mokestinės paramos‖ lygis nėra labai patrauklus, kadangi yra 

daug maţesnis lyginant su kitomis ES šalimis. Suomijoje 1997-2007 m. laikotarpiu AEI–E 

gamybos vidutiniai metiniai augimo tempai buvo apie 2%. Todėl pastaruoju metu Suomijoje 

svarstomos supirkimo tarifų įvedimo AEI–E skatinimui galimybės. 
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7.2.2 AEI–Š paramos priemonės ir įgyvendinimo pavyzdţiai 

AEI–Š paramos schemų administravimas yra sudėtingesnis nei AEI–E paramos schemų. 

Šilumos sektoriuje daug daugiau rinkos dalyvių, todėl mokestinės priemonės ar bet koks 

reguliavimas turi apimti milijonus šildymo sistemų savininkų namų ūkio sektoriuje, 

visuomeniniuose pastatuose, pramonėje, ţemės ūkyje ir aptarnavimo sektoriuje.  

Beveik visose ES šalyse yra taikomos netiesioginės AEI–Š skatinimo priemonės, t.y. 

subsidijos investicijoms, lengvatinės paskolos, įvairios mokesčių lengvatos. Pavyzdţiui, Danijoje ir 

Švedijoje biomasė yra atleista nuo CO2 mokesčio. Daugelyje ES šalių AEI–Š skatinimui taikomos 

subsidijos investicijoms iš įvairių nacionalinių fondų ar ES struktūrinių fondų. Pavyzdţiui, 

Švedijoje nuo 2006 m. įgyvendinama saulės energijos panaudojimo pastatuose programa. Ši 

programa bus įgyvendinama iki 2010 m. pabaigos. Pagal šią programą teikiamos subsidijos AEI–Š 

technologijų įdiegimui pastatuose. Numatytas subsidijų lygis pateiktas 7.5 lentelėje. 

7.5 lentelė. AEI–Š technologijoms taikomos subsidijos (Švedija) 

AEI–Š technologija Subsidijos lygis Pastaba 

Saulės energija Maksimali subsidija 800 EUR  Individualiems namams 

Saulės energija 30% nuo investicijų Visuomeniniams pastatams 

Geoterminė energija, šilumos 

siurbliai 

Maksimali subsidija 3500 EUR Subsidija teikiama keičiant seną 

pastato šildymo sistemą į naują 

 

 

Naujosiose ES šalyse AEI–Š skatinimui taip pat daugiausiai taikomos subsidijos 

investicijoms. Pavyzdţiui, Slovakijoje nuo 2007 m. įgyvendinama Biomasės ir saulės energijos 

panaudojimo namų ūkiuose skatinimo programa, kuri finansuojama iš Valstybės biudţeto. Pagal šią 

programą, namų ūkiai, įsirengiantys naujus biomasės katilus ar saulės kolektorius, gali gauti 

subsidiją, jeigu tenkina tam tikrus kriterijus. Bendras šios programos biudţetas – 8 mln.EUR. 

Planuojama finansuoti iki 5000 projektų. Saulės kolektoriams ir biomasės katilams taikomų 

subsidijų lygis pateiktas 7.6 lentelėje. 

7.6 lentelė. AEI–Š technologijoms taikomos subsidijos (Slovakija) 

AEI–Š technologija Subsidijos lygis Pastaba 

Saulės energija 200 EUR/1 m
2
 Įrengiant iki 8 m

2
 saulės kolektorius 

Saulės energija 50 EUR/1 m
2
 Įrengiant daugiau kaip 8 m

2
 saulės kolektorius 

Saulės energija 300 EUR/1 m
2
 Daugiabučiuose namuose, jeigu saulės kolektoriaus 

plotas, tenkantis vienam būstui,yra maţiau nei 3 m
2
 

Biomasės katilai 30% nuo investicijų Subsidijuojama nedaugiau kaip 1000 EUR 
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Kai kurios ES šalys AEI–Š skatinimui taiko pastatų alternatyvių sistemų naudojimo 

įpareigojimus. Pavyzdţiui, Vokietijoje pagal 2009 m. priimtą AEI–Š įstatymą, naujų pastatų, kurių 

plotas didesnis nei 50 m
2
, savininkai įpareigoti naudoti AEI šildymui ir vėdinimui. Šis 

įpareigojimas apima ne tik namų ūkio pastatus, bet ir visuomeninius pastatus. Apibrėţtas 

įpareigojimas, t.y. AEI dalis bendruose šildymo ir vėdinimo poreikiuose, priklauso nuo naudojamų 

AEI–Š technologijų (7.7 lentelė). 

7.7 lentelė. AEI–Š technologijų panaudojimo kvota pastatuose (Vokietija) 

AEI–Š technologijos Įpareigojimas 

Saulės kolektoriai 0,04 m
2
/ 0,03 m

2
 

Kita saulės energija 1 % 

Geoterminė energija, šilumos siurbliai, biomasė   50% 

Biodujos 30% 

 

Šiam kvotos įgyvendinimui gali būti naudojamos įvairių AEI–Š technologijų kombinacijos. 

Įpareigojimo įvykdymas tikrinamas išduodant pastatų sertifikatus. Uţ kvotos įpareigojimo 

neįvykdymą yra numatytos iki 50000 EUR baudos. Tai maksimali bauda, orientuota į komercinius 

pastatus. Privatiems pastatams yra numatytos daug maţesnės baudos.   

Danijoje įpareigojimas naudoti AEI–Š technologijas taikomas ne pastatų lygyje, bet šildymo 

sistemų lygyje (t.y., savivaldybių lygyje). Savivaldybės įpareigotos parengti šilumos tiekimo planus 

remiantis ekonominio techninio pagrindimo studijomis. Tuomet pastatų šilumos tiekimo sistemos 

parenkamos pagal parengtus savivaldybės šilumos tiekimo planus. 

ES šalyse kartu su minėtomis netiesioginėmis skatinimo priemonėmis yra taikomos ir 

įvairios papildomos priemonės, t.y. parama mokslo tiriamiesiems darbams, įvairios informacinės 

kompanijos bei švietimas ir kvalifikacijos kėlimas. 

7.2.3 AEI–T paramos priemonės ir įgyvendinimo pavyzdţiai 

ES šalyse biokuras skatinamas taikant įvairias priemones, atitinkamuose biokuro gamybos ir 

naudojimo grandyse: ţemės ūkio subsidijas (energetinių augalų auginimui), kvotas kuro tiekėjams, 

mokesčių lengvatas, paramą moksliniams tyrimams ir kt. 

Daugelyje ES šalių taikoma kvotų sistema kuro tiekėjams. Pavyzdţiui, Suomijoje kvotų 

sistema buvo įteisinta 2007 m. Kuro tiekėjai įpareigoti pateikti vartotojams tam tikrą dalį biokuro: 

2008 m. – 2%, 2009 – 4% ir 2010 m. – 5,75%. Uţ įpareigojimo neįgyvendinimą yra numatyta 

bauda. Kvotų sistemą taiko ir kai kurios naujosios ES šalys (pvz., Slovakija, Čekija, Lenkija), tačiau 

jos nenumatė baudos uţ kvotos neįvykdymą. 

Pagrindinė taikoma mokesčių lengvata – akcizo mokesčio. Visos naujosios ES šalys yra 

įteisinusios šią lengvatą, daugeliu atveju taikomas sumaţintas akcizo mokestis atitinkama dalimi 
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proporcingai esančiai biokuro daliai produkte. Kai kuriose šalyse iš pradţių buvo taikomas pilnas 

atleidimas nuo akcizo mokesčio (pvz. Slovakijoje), o vėliau pereita prie sumaţinto mokesčio.  

Danijoje nuo 2005 m. biokuras atliestas nuo CO2 mokesčio, kuris įprastai taikomas benzinui 

ir dyzelinui, naudojamam transporto sektoriuje. Ši mokestinė lengvata yra pagrindinė biokuro 

paramos priemonė. Tačiau Danijos Vyriausybė skyrė apie 27 mln. EUR antrosios kartos bioetanolio 

vystymui, siekiant įrengti maţiausiai vieną didelio mąsto demonstracinę antrosios kartos 

bioetanolio gamybos įmonę iki 2010. 

Suomijoje taikoma automobilių mokesčių lengvata. Automobiliai, kurie naudoja biokurą, 

yra atleisti nuo šio mokesčio. Ši lengvata įsigaliojo nuo 2004 m. Lengvata gali pasinaudoti visi 

privatūs ir komerciniai automobiliai, išskyrus karinius ir greitosios pagalbos. 

Švedijoje etanolis ir biodyzelinas yra atleisti nuo energijos mokesčio. Taip pat Švedijos 

Vyriausybė nuo 2007 m. balandţio 1 d. iki 2009 m. gruodţio 31 d. taikė „eko automobilių 

subsidiją―, t.y. įsigyjant ekologišką (biokuru varomą ar elektrinį) automobilį buvo teikiama 

maţdaug 1100 EUR subsidija. Nuo 2010 m. ši subsidija keičiama į mokestinę lengvatą, t.y. nauji 

ekologiški automobiliai bus atleisti nuo automobilių mokesčių pirmus penkerius metus. Be to, 

visoms pagrindinėms degalinėms keliamas reikalavimas prekiauti maţiausiai vienos rūšies biokuru 

[23]. Švedijos Vyriausybė, kaip ir Danijos, skatina antrosios kartos biokuro plėtrą. 2009-2011 m. 

laikotarpiu numatyta skirti apie 82 mln. EUR, siekiant įrengti antrosios kartos biokuro gamybos 

demonstracines įmones.   

ES šalyse biokuro gamybos skatinimui taip pat taikomi atitinkami standartai, siekiant 

uţtikrinti biokuro kokybę. 

7.3. Rekomendacijos dėl elektros ir šilumos energijos gamybos iš AEI bei AEI naudojimo 

transporto sektoriuje skatinimo Lietuvoje 

Siekiant įgyvendinti ambicingus AEI naudojimo tikslus būtina taikyti AEI skatinimo 

priemones, atsiţvelgiant į jų ekonominį efektyvumą, veiksmingumą ir siektiną tikslą. AEI 

naudojimo įsipareigojimus galima pasiekti skirtingomis paramos priemonėmis, kurios skiriasi savo 

efektyvumu, papildomomis vartotojų išlaidomis ir nauda visuomenei. Netikslingo ir ekonomiškai 

neefektyvaus skatinimo pavyzdys: nuo 2010 m. Lietuvoje įsigaliojantis supirkimo tarifas saulės 

elektrinėms. Toks skatinimas yra ne tik brangus (naudojant tas pačias lėšas galima būtų paremti 

kelis kartus daugiau vėjo ar biodujų elektrinių), bet ir turi neigiamą įtaką šalies prekybos balansui: 

importo poreikis saulės elementams įsigyti kelis kartus viršija importo poreikį kurui, kuris būtų 

reikalingas tam pačiam energijos kiekiui per 20 metų pagaminti. Be to, saulės elementų naudojimas 

nesukuria nei papildomų darbo vietų vietinėse bendruomenėse, nei pridėtinės vertės. Siekiant 

sparčios AEI naudojimo plėtros su maţiausiais kaštais, reikėtų remti tik tas AEI rūšis ir 
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technologijas, kurios Lietuvos klimatinėse sąlygose uţtikrintų geriausią ekonominį rezultatą su 

maţiausiomis subsidijomis. Ţemiau pateiktos rekomendacijos dėl AEI skatinimo priemonių 

uţtikrintų efektyvią paramą ir sumaţintų papildomas išlaidas visuomenei. Be to, atsiţvelgiant į 

Lietuvos geografinę padėtį ir prieinamus vietinius AEI, tikslinga skatinti biomasę naudojančių 

technologijų vystymą, remiant mokslinius tyrinėjimus ir demonstracinius projektus.  

7.3.1 Rekomendacijos dėl AEI–E skatinimo  

Kaip buvo minėta anksčiau, šiuo metu Lietuvoje kaip ir daugelyje ES šalių, AEI–E 

skatinimui taikoma supirkimo tarifo sistema. Supirkimo tarifo sistema sėkmingai sąlygojo sparčią 

AEI–E plėtrą daugelyje šalių. Todėl teigiama, kad tai viena efektyviausių AEI–E skatinimo 

priemonių ankstyvoje jų plėtros stadijoje. Daugelis ES šalių tiekia pirmenybę supirkimo tarifui dėl 

šio instrumento lankstumo, efektyvumo, greito ir paprasto įgyvendinimo bei ţemų administravimo 

kaštų. Tačiau siekiant pereiti prie rinkos pagrindu veikiančios priemonės ir atsiţvelgiant į 

perteklinio finansavimo riziką, pastaruoju metu daugelyje šalių supirkimo tarifas keičiamas į 

priemokos sistemą. 

Siekiant uţtikrinti valstybės įsipareigojimų tęstinumą šiuo metu jau veikiančioms arba 

turinčioms leidimą įrengimui, AEI–E elektrinėms rekomenduojama palikti galiojančią supirkimo 

tarifo sistemą, t.y. šiuo metu galiojantys tarifai ir įpareigojimas supirkti ―ţaliąją‖ elektros energiją 

turi išlikti iki 15 metų.   

AEI-E skatinimą vykdant valstybės biudţeto lėšomis, naujoms AEI–E elektrinėms 

rekomenduojama pereiti prie rinkos mechanizmais paremtų paramos schemų, t.y.: 

 Priemokos sistemos: ši sistema leistų AEI–E elektrinės operatoriui parduoti „ţaliąją― 

elektros energiją rinkoje, gaunant priedą prie elektros energijos rinkos kainos. Tokia sistema be 

įpareigojimo supirkti „ţaliąją― elektros energiją labiau atitinka rinkos principus nei supirkimo 

tarifas. Taikant priemokos sistemą reikėtų tik garantuoti AEI–E pirmumo teisę rinkoje. O tai 

skatintų gamintojus „ţaliąją― elektros energiją pateikti į tinklą piko metu.  

 Kvotos sistemos, pagrįstos „ţaliaisiais“ sertifikatais: „ţaliųjų― sertifikatų įgyvendinimo 

pagrindu galėtų būti egzistuojančios AEI–E kilmės garantijos, kurios iš esmės šiuo metu yra 

nenaudojamos. Taikant kvotų sistemą, pirmiausiai reikia nustatyti ilgalaikės perspektyvos kvotą, 

kuri suteiktų investuotojams garantą, uţtikrinantį stabilią aplinką. Kvota neturėtų būti maţesnė nei 

prisiimtas AEI–E nacionalinis įsipareigojimas. Taip pat būtinas kvotos įgyvendinimo monitoringas, 

kadangi kvotos lygis įtakoja sertifikatų kainą. Turi būti nustatyta minimali „ţaliųjų― sertifikatų 

kaina ir atitinkama bauda uţ įsipareigojimo nevykdymą. 
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Abi šios paramos priemonės iš esmės yra lygiavertės, jeigu neketinama integruotis į bendrą 

Europos „ţaliųjų― sertifikatų rinką. Kvotų sistemos, pagrįstos „ţaliaisiais― sertifikatais, atveju 

reikėtų priimti sprendimą dėl sertifikatų importo/eksporto. 

Pagrindinis perėjimo prie priemokos ar kvotų sistemų trūkumas – investuotojams būtų 

sunkiau parengti verslo planą, nes pastovių pajamų srautas nebūtų vienareikšmiškai garantuotas.   

Esant galimybei veiksmingai panaudoti lėšas, gaunamas iš Europos Sąjungos fondų, 

rekomenduojama skatinti investicijas į atsinaujinančius energijos šaltinius. Toks skatinimas duotų 

ilgalaikę naudą, nes įrenginių tarnavimo laikas apima palyginti ilgą laikotarpį. Tokiu būdu nauda 

pasiskirsto per ilgą laikotarpį (apimantį kelias finansines perspektyvas) ir tenka ne tik atskiroms 

energetikos sektoriaus įmonėms, bet pasiskirsto visai visuomenei.  

Kaip atskirą subsidijavimo atvejį galima paminėti demonstracinius projektus. Nors 

brandţiomis dar netapusios technologijos nėra patrauklios ekonomiškai, siekiant jas įsisavinti ir 

paspartinti jų artėjimą link brandos stadijos, kai kuriais atvejais remiamas tokių projektų vykdymas. 

Atsiţvelgiant į tai, reikėtų aiškiai atskirti demonstracinius projektus nuo įprastos rėmimo praktikos, 

kad  visuomenė patirtų kuo maţiau išlaidų dėl ne pačių efektyviausių technologijų rėmimo. 

 

7.3.2 Rekomendacijos dėl AEI–Š skatinimo 

AEI–Š skatinimui rekomenduotina išlaikyti šiuo metu taikomų priemonių tęstinumą, mat 

staigūs pokyčiai gali neigiamai paveikti rinkos dalyvių lūkesčius ir pasitikėjimą vyriausybės 

politika. Taip pat galimos ir kitos priemonės.  

Galimos skatinimo priemonių alternatyvos: 

 Mokesčių lengvatos: fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvata ir PVM sumaţinimas 

(lydinti priemonė – visuomenės sąmoningumo kėlimas); 

 Lengvatinės paskolos (lydinti priemonė – visuomenės informavimas); 

 Tiesioginė parama. 

 

Lietuvos praktikoje taikomos dvi mokesčių lengvatos: 

 PVM lengvata: nustatomas maţesnis arba 0% PVM tarifas tam tikroms prekėms ar 

paslaugoms; 

 Gyventojų pajamų mokesčių lengvata: pastaruoju metu ši lengvata buvo taikoma 

mokantiems palūkanas uţ kreditą gyvenamajam būstui įsigyti ir skatinti namų ūkius 

įsigyti asmeninius kompiuterius. 
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Siekiant sparčios AEI panaudojimo šilumos gamybai plėtros turėtų būti parinktos skirtingos 

priemonės  CŠT sektoriui ir ne–CŠT sektoriui: 

 CŠT sektorius: investicinės subsidijos (atsiţvelgiant į valstybės ekonominę situaciją, šiuo 

atveju būtų pravartu ieškoti galimybių panaudoti ES fondų paramą subsidijavimui 

finansuoti). 

 Ne–CŠT sektorius: gyventojų pajamų mokesčio lengvata arba tiesioginė parama, taikoma 

įrangos įsigijimui. Turėtų būti sudarytas tinkamų šioms skatinimo priemonėms 

technologijų sąrašas (pvz. katilai kūrenami medienos granulėmis, saulės kolektoriai ir 

kt.). Gyventojų pajamų mokesčio lengvata Lietuvos atveju gali uţtikrinti palyginti ţemą 

finansinio skatinimo lygį, kadangi šio mokesčio tarifas yra gana ţemas ir to pasėkoje 

skatinamasis poveikis galėtų būti menkas. Be to, taikant šią priemonę skatinimu negali 

pasinaudoti socialiai jautriausios visuomenės grupės – pensininkai, bedarbiai, kurie 

negauna apmokestinamųjų pajamų. Šios problemos būtų galima išvengti taikant 

tiesioginę paramą AEI naudojančių šildymo sistemų diegimui. Tokiu atveju taip pat 

išliktų galimybė nustatyti vienokius ar kitokius socialinius kriterijus paramos gavėjams. 

 

Kaip skatinimo priemonę pasirinkus mokesčių lengvatas, jų įgyvendinimą turėtų inicijuoti 

Finansų ir Energetikos ministerijos. Valstybinė mokesčių inspekcija ir Valstybinė kainų ir 

energetikos kontrolės komisija turėtų būti atsakingos uţ šios priemonės įgyvendinimą. Būtent VMI 

turėtų būti atsakinga uţ gyventojų pajamų mokesčio lengvatos AEI–Š technologijų srityje 

įgyvendinimą. Tiesioginės paramos teikimo AEI naudojančioms šildymo technologijoms 

koordinavimą galėtų atlikti Energetikos ministerija. 

Sėkmingas finansinių priemonių įgyvendinimas labai priklauso nuo visuomenės 

sąmoningumo ir informavimo. 

Lengvatinės paskolos 

Viena pagrindinių kliūčių, stabdančių sparčią AEI technologijų plėtrą, yra pakankamai 

didelės lyginamosios kapitalinės investicijos. Atsiţvelgiant į dabartinę bankinio sektoriaus situaciją, 

lengvatinės paskolos tampa svarbios, plėtojant daugelį inovacinių projektų, tarp jų ir AEI–Š. 

Lengvatinės paskolos uţtikrina ţemesnes palūkanų normas, o taip pat didina investuotojo 

atsakomybę.  

Lengvatinėmis paskolomis galėtų naudotis tiek CŠT įmonės, tiek ir fiziniai asmenys. CŠT 

sektoriuje, derinant lengvatines paskolas su didesniais taršos mokesčiais, galima tikėtis taip pat 

spartesnės AEI plėtros.  
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Lengvatinių paskolų įgyvendinimą taip pat turėtų inicijuoti Finansų ir Energetikos 

ministerijos. Šios priemonės įgyvendinimo institucinė struktūra turėtų apimti keletą privačių bankų 

ir valstybines įstaigas. Esančios valstybinės įstaigos – LAAIF ir/ar Energetikos agentūra – galėtų 

būti atsakingos uţ lengvatinių paskolų įgyvendinimą. 

Kaip lengvatinių paskolų trūkumą būtina paminėti tai, kad teikiamos naudos dalis tenka ir 

bankams, kas nevisuomet atitinka valstybės interesus. Todėl esant finansinėms galimybėms, 

rekomenduotina orientuotis į tiesioginę paramą. Sėkmingam šios priemonės įgyvendinimui taip pat 

būtina plati informacinė kompanija, siekiant informuoti vartotojus apie galimybę pasinaudoti 

lengvatinėmis paskolomis. 

7.3.3 Rekomendacijos dėl AEI–T skatinimo  

Šiuo metu taikomos mokestinės AEI–T skatinimo priemonės (akcizo mokesčio lengvata ir 

mokesčio uţ aplinkos teršimą lengvata) uţtikrina biokuro panaudojimo plėtrą.  

Siekiant uţtikrinti sparčią AEI–T plėtrą, būtina taikyti mokestines lengvatas uţtikrinant jų 

galiojimo tęstinumą. Per ankstyvas biodegalų akcizo mokesčių lengvatų panaikinimas padidins šių 

degalų kainas ir sumaţins motyvaciją juos naudoti. Pagerėjus ekonominei situacijai, gali būti 

svarstytinas perėjimo nuo dabartinės skatinimo schemos prie kvotų sistemos, kartu įvedant 

ekonomiškai pagrįstas baudas uţ kvotų nesilaikymą. 
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8. AEI NAUDOJIMO LIETUVOJE EKONOMINIO TIKSLINGUMO 

MODELIAVIMAS 

8.1. Bendra matematinio modelio charakteristika 

Šiame darbe specialiai sukurto matematinio modelio pagalba modeliuosime 8.1 pav. 

pavaizduotos AEI išgavimo, tiekimo ir panaudojimo sistemos raidą ilgalaikėje perspektyvoje.  

Matematinio modelio kūrimas apima detalaus AEI tiekimo sistemos, atitinkančios 8.1 pav. 

pavaizduotą blokinę schemą, orientuoto tinklinio grafo sudarymą (grafo šakos reprezentuoja 

atskiras AEI išgavimo, transformavimo, transportavimo, paskirstymo, elektros energijos ir šilumos 

gamybos technologijas, o mazgai atskiras AEI ar produktų, gautų iš šių išteklių, formas), reikiamos 

informacijos apie atskiras esamas ir perspektyvoje galimas technologijas surinkimą, apibendrinimą 

ir patalpinimą matematinio modelio duomenų bazėje, energetikos sistemos funkcionavimą ir raidą 

aprašančių matematinių lygčių sistemos sudarymą. Čia reikia pabrėţti, kad kiekvienam AEI tiekimo 

sistemos procesui modeliuoti parenkama po keletą alternatyvinių technologijų, kad modeliavimo 

metu iš jų būtų galima atrinkti ekonomiškai patraukliausias. Matematinį modelį trumpai 

charakterizuoja šios savybės: 

 Tai AEI ir kitų energijos rūšių tiekimo modelis, atspindintis šioje sistemoje vykstantį 

energijos išgavimą, transformavimą, paskirstymą ir naudojimą bei įtaką aplinkai, kuris 

veikia esant uţduotiems savivaldybėse ir respublikiniame lygyje (motorinis kuras ir kt.) 

esančių vartotojų galutiniams elektros energijos, šilumos ir kitų energijos rūšių 

poreikiams; 

 Tai optimizacinis modelis, kuris iš modelio duomenų bazėje aprašytų esamų ir ateityje 

galimų naujų technologijų aibės, atsiţvelgdamas į pasirinktus kriterijus (šiuo atveju 

minimalių kaštų kriterijų), išrenka optimalią technologijų aibę, galinčią patenkinti 

savivaldybių energijos poreikius visu modeliuojamu laikotarpiu;  

 Naudojamas matematinis metodas – tiesinis programavimas; 

 Modeliuojamas laiko periodas apima laikotarpį iki 2025 ar 2030 metų. (Siekiant įvertinti 

atskirų technologijų, įvedamų prieš pat Uţsakovą dominančio laikotarpio pabaigą, t.y. 

2020 metus, ekonominį efektyvumą nagrinėjantis laikotarpis turi būti ilgesnis uţ planinį); 

 Modelyje naudojamas techninis–ekonominis arba inţinerinis modeliavimas, t.y. 

energetikos sistema modelyje vaizduojama energetinių technologijų ir jų tarpusavio ryšių 

pagalba. Technologijų struktūros ir ryšių tarp jų kaitos optimizacija vykdoma, 
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minimizuojant nagrinėjamo energetikos sektoriaus eksploatavimo ir vystymo 

diskontuotas išlaidas; 

 Tai modelis, kuris vertina atskirų AEI rūšių tarpusavio ryšius AEI išgavimo ir tiekimo 

sistemoje tiek atskiros savivaldybės tiek respublikiniame lygmenyse, o taip pat 

nediskriminaciniais pagrindais vertina kitų energijos išteklių panaudojimo ekonominį 

tikslingumą; 

 Dėl neišvengiamos elektros energetikos sistemos įtakos termofikacinių elektrinių, 

naudojančių AEI, ekonomiškumui vertinami šalies elektros energetikos sistemos ir 

savivaldybių centralizuoto šilumos tiekimo sistemų tarpusavio ryšiai, išreiškiami per 

ribinius elektros energijos gamybos kaštus ir skatinimo mechanizmus; 

 Matematinio modelio taikymo rezultatas – visų instaliuotų technologijų galios atskirais 

nagrinėjamo laikotarpio metais kiekvienoje savivaldybėje ir kiekvienoje nagrinėjamoje 

AEI tiekimo sistemos grandyje, atitarnavusių technologijų išvedimo iš eksploatacijos ir 

naujų technologijų įvedimo į eksploataciją dinamika visu nagrinėjamu laikotarpiu, 

metiniai ar detalesni technologijų įėjimo ir išėjimo srautai (pvz., vartojamo kuro ir 

gaminamos energijos kiekiai), reikalingos investicijų apimtys, kintamosios ir pastoviosios 

eksploatacinės išlaidos, atskirų technologijų skatinimui (investicijoms ar gamybai) 

reikalingų finansinių išteklių apimtys, išmetamų į aplinką teršalų apimtys ir daugelis kitų 

parametrų.  
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8.1 paveikslas. AEI panaudojimo grandinės blokinė schema. (Kiekvienas blokas savyje talpina 

keletą grupių alternatyvių technologijų, iš kurių kiekvienoje savivaldybėje reikia išrinkti 

ekonomiškai efektyviausias)  
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Matematinis modelis kuriamas MESSAGE programinio paketo bazėje. Atsiţvelgiant į labai 

trumpą laiko tarpą, skirtą uţduoties įvykdymui, matematinio modelio kūrimo procese naudojame 

šabloninį vienos savivaldybės AEI tiekimo sistemos modelį, kuris vienos atskirai paimtos 

savivaldybės atveju yra perpildytas (turi gerokai daugiau technologijų negu toje savivaldybėje 

faktiškai yra ar galėtų būti įdiegta per nagrinėjamą laikotarpį). Technologijų ir energijos išteklių, 

naudojamų toje savivaldybėje, kodavime įvedame savivaldybės kodą. Kitų savivaldybių 

matematiniai modeliai rengiami, pakeičiant šabloninio modelio technologijų ir energijos rūšių 

kodavimą, o į modelio duomenų bazę suvedant tik reikiamos savivaldybės AEI tiekimo sistemą 

charakterizuojančią informaciją. Nereikalingos technologijos bus paliekamos, bet jų 

funkcionavimas uţdraudţiamas. Atitinkamai suformuojami atskiros savivaldybės AEI tiekimo 

sistemos ryšiai su respublikiniu lygmeniu. 
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8.2 paveikslas. Energetikos sistemos tinklinio grafo pavyzdys 

 

 

Siekiant uţtikrinti tai, kad ţemiau šiame skyriuje išdėstyta  medţiaga visiems būtų  

suprantama vienareikšmiškai, naudodamiesi 8.2 pav. parodytu energetikos sistemos matematinio 

modelio tinkliniu grafu, išsiaiškinsime pagrindines sąvokas. 

Energijos ar kitų produktų lygius šiame paveiksle atitinka Ištekliai, Pagaminta energija ir 

Vartojimas. Kiekviename lygyje turime po keletą kuro, energijos ar kitokių ţaliavų ar produktų 

rūšių. Tuo būdu Išteklių lygyje turime šias kuro rūšis: dujas, malkas ir šiaudus. Vartojimo lygyje – 

šilumą ir elektrą. Tiek lygių, tiek kuro ar medţiagų rūšių pasirinkimas yra visiškai laisvas ir 
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priklauso nuo energetikos sistemos, kurią norime modeliuoti, sudėtingumo, norimo modeliavimo 

detalumo ir t.t. Energijos ar kitų produktų lygiai ir rūšys yra tarsi modelio tinklinio grafo griaučiai, į 

kuriuos galima įdėti įvairias technologijas. Technologijas 8.2 pav. vaizduoja stačiakampiai, turintys 

tiek įėjimus (iš kairės pusės), tiek išėjimus (dešinėje pusėje). Technologijos atitinka orientuoto grafo 

šakas. Orientuotas grafas reiškia, kad energija šakose (technologijose) gali tekėti tik viena kryptimi: 

nuo įėjimo link išėjimo. 

Tuo būdu 8.2 pav. turime 4 technologijas: 

a) Biokuro elektrinė, kuri iš malkų ir šiaudų gali gaminti elektros energiją ir šilumą; 

b) Dujinė katilinė, šilumą galinti gaminti tik iš dujų; 

c) Elektros perdavimo–paskirstymo tinklai, transportuojantys elektros energiją iš elektrinių 

iki galutinių vartotojų; 

d) Šilumos perdavimo–paskirstymo tinklai, skirti centralizuotai gaminamos šilumos 

perdavimui iš elektrinės ir katilinės galutiniams vartotojams. 

 

Technologijos charakterizuojamos techniniais ir ekonominiais parametrais:  

a) Įrengtoji galia (arba įrenginių našumu); 

b) Techniniu tarnavimo laiku; 

c) Naudingumo koeficientu (koeficientais); 

d) Įrengtosios galios ir darbo laiko išnaudojimo koeficientais (availability factor); 

e) Lyginamosiomis investicijomis (investicijos, tenkančios įrengtosios galios vienetui); 

f) Pastoviosiomis eksploatacinėmis išlaidomis; 

g) Kintamosiomis eksploatacinėmis išlaidomis; 

h) Santykiniais kenksmingų medţiagų išmetimo į aplinką koeficientais; 

i) Kitais parametrais (vienetinė agregato galia, manevrinės charakteristikos ir kt). 

 

Tuo būdu 8.2 pav. parodytas energetikos sistemos tinklinis grafas vaizduoja galimus 

energijos kelius nuo išteklių iki vartotojų, o taip pat galimus energijos virsmus (dujos-šiluma; 

šiaudai-elektra; pagaminta elektra-elektra nutransportuota iki vartotojų ir t.t.). Uţdavus vartotojų 

poreikių tenkinimui reikiamus elektros energijos ir šilumos poreikius ilgalaikėje perspektyvoje, 

nurodţius tų poreikių kitimą laiko bėgyje ir minimizuojant energetikos sistemos plėtros ir 

funkcionavimo išlaidas, galima surasti optimalų energijos srauto nuo išteklių iki vartotojų vaizdą, 

instaliuotas technologijų galias, jų apkrovimus ir kitus faktorius kiekviename uţduotame laiko 

segmente visu nagrinėjamu laikotarpiu. 
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Pagrindiniai modelio kintamieji yra: 

 energijos ir produktų srautai; 

 technologijų galios; 

 

Pagrindinės modelio lygtys yra: 

 energijos ar produktų srauto balansai visose energetikos sistemos tinklinio grafo 

grandyse; 

 suminiai ar lyginamieji apribojimai kintamiesiems metų ar atskirų laiko periodų bėgyje; 

 dinaminiai apribojimai, susiejantys galias ir energiją t ir t–1 metuose; 

 lygtys atskirų faktorių apskaitai (kuro suvartojimui, energijos gamybai, emisijoms, AEI 

vartojimo paramai ir t.t.). 

 

Prie pagrindinių lygčių priskiriamos: 

1. Energijos balanso lygtys: 

qtpt

p

pt XX       (1) 

čia: Xpt – įėjimas į technologiją p laiko periode t; ηpt – technologijos p naudingumo koeficientas 

laiko periode t; Xqt – įėjimas į technologiją q laiko periode t. 

 

2. Poreikių patenkinimo lygtys: 

;tpt

p

pt DX       (2) 

čia Dt – tam tikros rūšies kuro ar energijos poreikiai laiko periode t. 

 

3. Resursų išgavimo lygtys: 

;rR
t e

tet       (3) 

čia: Ret – tam tikros kuro ar energijos rūšies išgavimas laiko periode t, technologijos e pagalba;  δt – 

metų skaičius laiko periode t; r – suminiai disponuojami tam tikros rūšies kuro ar energijos rūšies 

ištekliai. 

 

4. Energijos ir galios sąryšio lygtys: 

;(
1

1

1

1

t

p

t

ppoptptptptX     (4) 
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čia: Πpt –technologijos p instaliuotos galios išnaudojimo koeficientas t–ajame laiko periode; Эpt – 

technologijos p darbo laiko išnaudojimo koeficientas t–ajame laiko periode; Ypo – technologijos p 

galia baziniais metais; Y
–
pτ, Y

+
pτ  – atitinkamai technologijos p galios išvedimas ir įvedimas į 

eksploataciją τ–ajame laiko periode. 

 

5. Technologijos įsiskverbimas į rinką: 

ptptptpt

t

ptptpt SXX ;11      (5) 

čia: Xpt ηpt – išėjimas (gamyba) iš technologijos p t–ajame laiko periode; γ
δt

pt – maksimalus gamybos 

augimas tarp t–1 ir t–ojo laiko periodo; Spo ηpt – startinė naujos technologijos p gamyba. 

 

6. Tikslo funkcija: 

);((
11

ptptptptptpt

P

p

pt

T

t

t CICFXCVPWFF     (6) 

čia: PWFt – diskontavimo koeficientas; CVpt – technologijos p kintamieji eksploatavimo kaštai laiko 

periode t; CFpt – technologijos p pastovieji eksploatavimo kaštai t–ajame laiko periode; CIpt – 

investicijos į  p–ąją technologiją t–ajame laiko periode; T – analizuojamų laiko periodų (metų) 

skaičius;  P – technologijų skaičius. 

8.2. AEI naudojimo tikslingumo analizės vienos savivaldybės matematinio modelio 

apţvalga  

Šiame skyriuje pateiksime atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslingumo 

tyrimams naudojamo matematinio modelio, susijusio su procesų modeliavimu vienoje 

savivaldybėje (S001), aprašymą. Tai tap vadinamas „šabloninis― S001 savivaldybės modelis, kuris 

pakeičiant informaciją yra naudojamas ir bet kurios kitos savivaldybės energetikos sistemos 

aprašymui. Šabloninio modelio energijos lygiai ir energijos formos yra pateikiamos 8.1 lentelėje. 
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8.1 lentelė. Ţaliavų, kuro, energijos ir kitų produktų lygiai ir rūšys šabloniniame vienos 

savivaldybės energetikos sistemą aprašančiame matematiniame modelyje 

Lygis Ţaliavų, kuro, energijos ir kitų produktų rūšys 

S001_Istekliai 

S001_Zeme 

S001_Kiaulių fermų atliekos 

S001_Paukščių fermų atliekos 

S001_Raguočių fermų atliekos 

S001_Organinės pramonės įmonių atliekos 

S001_Komunalinės nuotekų dumblas  

S001_Komunalinės atliekos (savartynai) 

S001_Komunalinės atliekos (susidarymas) 

S001_Medienos apdirbimo atliekos 

S001_Durpes 

S001_Dideliu_upiu_hidroenergija 

S001_Mazu_upiu_hidroenergija 

S001_Saules_energija 

S001_Vandens_geotermija 

S001_Zeme1                         (Ţemės grupės) 

S001_ZU_naudmenos 

S001_Miskai 

S001_Kita_zeme 

S001_Zeme      (Ţemės skirstymas pagal paskirtį) 

S001_Ariama_zeme 

S001_Sodai 

S001_Pievos 

S001_Miskai_1GR_pamiskes 

S001_Miskai_2GR_tolesni 

S001_Miskai_3GR_guduma 

S001_Keliai 

S001_Uzstatyta_zeme 

S001_Vandenys 

S001_Zeldiniai 

S001_Pelkes 

S001_Pazeita_zeme 

S001_Nenaudojama_zeme 

S001_Kulturos 

S001_Rapsu_grudai 

S001_Rugiai 

S001_Kviečiai 

S001_Mieţiai 

S001_Aviţos 

S001_Kanapiu_grudai 

S001_Bulvės 

S001_Cukriniai runkeliai 

S001_Kukurūzai 

S001_Topimambai 

S001_Zalia_zolė 

S001_Siaudai 

S001_Kanapiu_stiebai 

S001_Pramoninė_mediena 

S001_Misko_kirtimo_atliekos_1GR 

S001_Misko_kirtimo_atliekos_2GR 

S001_Misko_kirtimo_atliekos_3GR 

S001_Malkine_mediena_1GR 

S001_Malkine_mediena_2GR 

S001_Malkine_mediena_3GR 

S001_Kuras_Netransportuotas 

S001_Siaudai 

S001_Sausa_zole 

S001_Skiedros 
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S001_Sakos 

S001_Malkos 

S001_Biodujos 

S001_Etanolis 

S001_Dregni_Zlaugtai 

S001_Biodujos_Pagerintos 

S001_Medienos_granules 

S001_Medienos_briketai 

S001_Siaudu_granules 

S001_Durpiu_briketai 

S001_Aliejus 

S001_Isspaudos 

S001_Metilo_esteris 

S001_Metanolis 

S001_Kuras_transportas_savivaldybes_viduje 

S001_Malkos 

S001_Šakos 

S001_Skiedros 

S001_Medienos granulės 

S001_Medienos apdirbimo atliekos 

S001_Medienos briketai 

S001_Šiaudai 

S001_Šiaudų granulės 

S001_Sausa ţolė 

S001_Šiukšlės 

S001_Savartynus_paildancios_siuksles 

S001_Dujos 

S001_Nesieringas mazutas 

S001_Skalūnų alyva 

S001_Krosnių kuras 

S001_Anglis 

S001_Durpės 

S001_Durpių briketai 

S001_Dyzelinas 

S001_Benzinas 

S001_Suskystintos naftos dujos 

S001_Tarpine_siluma 

S001_Tarpine_siluma_1 

S001_Tarpine_siluma_2 

S001_Tarpine_siluma_3 

S001_Tarpine_siluma_4 

S001_Tarpine_siluma_5 

S001_Tarpine_siluma_6 

S001_Tarpine_siluma_7 

S001_Tarpine_siluma_8 

S001_Tarpine_siluma_9 

S001_Tarpine_siluma_10 

S001_Tarpine_siluma1 S001_Siluma_pries_siurblius 

S001_Pagaminta 

S001_Elektros_energija_Pries_tinklus 

S001_Centralizuota šiluma 

S001_Decentralizuota šiluma 

S001_Sausi_zlaugtai 

S001_Decentralizuotas_karstas_vanduo 

S001_Elektros_energija_Uţ_tinklu 

S001_Vartojimas 

S001_Elektra 

S001_Centralizuota šiluma 

S001_Decentralizuota_siluma 

S001_Decentralizuotas_karstas_vanduo 

Respublikinis lygis 

R_Rapsai 

R_Rugiai 

R_Kviečiai 
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R_Mieţiai 

R_Aviţos 

R_Kanapiu_grudai 

R_Bulvės 

R_Cukriniai runkeliai 

R_Kukurūzai 

R_Topimambai 

R_Zalia_zolė 

R_Siaudai 

R_Kanapiu_stiebai 

R_Pramoninė_mediena 

R_Malkos 

R_Šakos 

R_Skiedros 

R_Medienos granulės 

R_Medienos apdirbimo atliekos 

R_Medienos briketai 

R_Šiaudai 

R_Šiaudų granulės 

R_Sausa ţolė 

R_Šiukšlės 

R_Dujos 

R_Nesieringas mazutas 

R_Skalūnų alyva 

R_Krosnių kuras 

R_Anglis 

R_Durpės 

R_Durpių briketai 

R_Dyzelinas 

R_Benzinas 

R_Etanolis 

R_Bio_ETBE 

R_Biodyzelinas 

R_Suskystintos naftos dujos 

R_Elektros energija_netransportuota 

R_Elektros energija_Transportuota 

R_Sausi_zlaugtai 

R_Aliejus 

R_Metilo_esteris 

R_Metanolis 

R_Bio_benzinas 

R_Pardavimai 

R_Vartojimas 

R_Elektra 

R_Bio_Dyzelinas 

R_Bio_Benzinas 

 

 

Vienas iš svarbesnių faktorių, apsprendţiančių galimą AEI panaudojimą atskiroje 

savivaldybėje, yra savivaldybės dispozicijoje esanti ţemė. Ţemė yra daugelio AEI šaltinis ir 

ribojantis faktorius. Be ţemės negali augti miškai ar kiti energetiniai augalai, tačiau plečiant vienų 

kultūrų plotus, automatiškai maţėja kitiems tenkantis plotas ir pan. Taigi, nagrinėjant AEI 

panaudojimą ilgalaikėje perspektyvoje reikia vertinti galimą ţemės panaudojimą ir jos atskirų plotų 

balansą. Ţemės balansas šabloniniame modelyje pristatomas taip, kaip parodyta 8.3 pav.  
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8.3 paveikslas. Savivaldybės teritorijoje esančio ţemės fondo blokas AEI panaudojimo analizės 

matematinio modelio tinklinėje schemoje 

 

Ši matematinio modelio tinklinio grafo struktūra atitinka 2.2 skyriuje aprašytą savivaldybių 

dispozicijoje esantį ţemės fondą. 8.3 pav. parodytoje schemoje technologija Savivaldybės 

teritorijoje esanti ţemė S001_Z_fondas_tiek  yra technologija S001, savivaldybei tiekianti ţemės 

naudmenas arba reprezentuojanti visą savivaldybės dispozicijoje esančią ţemę. Šios fiksuoto dydţio 

ţemės naudmenos toliau skyla į komponentus: 

a) ţemės ūkio naudmenos (S001_ZU_naudmenos); 

b) miškai (S001_Miskai); 

c) keliai (S001_Keliai); 

d) vandenys (S001_Vandenys); 
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e) uţstatyta ţemė (S001_Uzsatyta); 

f) kita ţemė (S001_Kita_zeme). 

 

Suprantama, kad komponentų suma negali būti didesnė uţ visą savivaldybės dispozicijoje 

esančią ţemę, kurią sąlyginai tiekia technologija S001_Z_fondas_tiek. Matematiniame modelyje tai 

uţtikrina 8.1 skyrelyje pateikta lygtis (8.1). Skirtumas čia yra tik tas, kad kintamaisiais yra ne 

energija, bet atskiros paskirties ţemės plotai. Taip yra uţtikrinamas ţemės balansas: plečiant vienos 

paskirties ţemės plotus, automatiškai turi maţėti kiti. 

8.3 pav. einant tolyn į dešinę, ţemės naudojimo paskirtis toliau detalizuojama, tačiau 

modeliavimo principas lieka tas pats: ţemės negali būti naudojama daugiau, negu yra skirta tai 

paskirčiai. Čia yra tik viena specifinė technologija S001_Z_įdirbimas, kuri  reiškia nenaudojamos 

ţemės pavertimą ariama ţeme, pritaikyta ţemės ūkio kultūrų auginimui. Šis ţemės paskirties 

pakeitimas yra susijęs su papildomomis išlaidomis. Atvirkštinis procesas papildomų išlaidų 

nereikalauja. 

Įvairūs ţemės ūkio objektai, kaip gyvulininkystės fermos, organinės pramonės įmonių 

atliekos, komunalinės atliekos, nutekamųjų vandenų dumblas ar šiluma ir t.t., taip pat 

atsinaujinančių energijos išteklių šaltiniai. Ţaliavų ištekliai, iš kurių gali būti gaunami AEI, 

šabloniniame matematiniame modelyje modeliuojami kaip parodyta 8.4 pav.  

Čia technologijos S001_Kiauliu_fer; S001_Pauks_fer ir t.t. modeliuoja tas galimas metines 

mėšlo susidarymo stambiuose kiaulininkystės ir paukštininkystės kompleksuose apimtis, kurios gali 

būti panaudojamos energijos gamybai (pvz., biodujų gamybai). Čia neturi būti įtrauktos tos metinės 

mėšlo apimtys, kurios panaudojamos kitiems tikslams, pvz., laukų tręšimui. Be to, čia nagrinėjami 

tik stambūs gyvulininkystės kompleksai (įskaitant ir galimą jų plėtrą nagrinėjamajamu laikotarpiu), 

kadangi biodujų gamybos įrenginius gali būti tikslinga statyti tik turint didelį biodujų ţaliavos 

gamybos šaltinį. Mėšlo surinkimas iš smulkių gyvulininkystės fermų ir jo transportavimas į biodujų 

gamybos įrenginius šiame modelyje nenagrinėjamas, laikant, kad tai ekonomiškai netikslinga 

alternatyva. Stambieji gyvulininkystės kompleksai ir juose susidarantys mėšlo kiekiai apţvelgti 3.1 

skyriuje. 

Kai kurios pramonės įmonės, ypač stambios maisto pramonės įmonės, taip pat turi didelius 

organinių atliekų kiekius. Pastarieji taip pat gali būti panaudojami biodujų gamybai. Metines šių 

ţaliavų susidarymo apimtis reprezentuoja technologija S001_Pram_atl. Panašią  rolę vaidina ir 

technologija S001_Nuotekos. Ji modeliuoja tas metines nutekamųjų vandenų dumblo susidarymo 

apimtis, kurias galima būtų panaudoti biodujų gamybai. Tai irgi liečia tik didesniųjų miestų 

nutekamųjų vandenų sistemas. 
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8.4 paveikslas. Ţaliavų tiekimo blokas AEI panaudojimo analizės matematinio modelio tinklinėje 

schemoje 

 

Technologija S001_Medz_apd_atl reprezentuoja nagrinėjamos savivaldybės teritorijoje 

esančių medienos perdirbimo įmonių metinius atliekų (pjuvenos, skiedros ir kt.) susidarymo 

kiekius. Šios atliekos gali būti tiesiogiai naudojamos kaip kuras arba perdirbamos į kitas medienos 

kuro rūšis – granules ir briketus.  
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Praktinė šių klausimų pusė ir modeliavimui reikalinga informacija buvo aptarta 3.2 skyriuje. 

Komunalinės atliekos matematiniame modelyje pristatomos dviejų technologijų pagalba. 

Technologija S001_Savartynai modeliuoja tuos sukauptus stambiuose sąvartynuose komunalinių 

atliekų kiekius, iš kurių jau dabar būtų galima išgauti sąvartynų dujas. Technologija S001_Kom_atl 

modeliuoja savivaldybės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų metinius kiekius. Šios 

atliekos gali būti arba veţamos į sąvartynus (su galimybe vėliau išgauti sąvartynų dujas) arba 

deginamos šiukšlių utilizavimo įrenginiuose ir gaminama šiluma ir elektros energija. Praktinė šio 

klausimo pusė ir modeliavimui reikiama informacija buvo aptarta 3.3 skyriuje. 

Neţiūrint į tai, kad durpės nepriskiriamos prie AEI, šiame modelio bloke vertinamas ir 

galimas durpių tiekimas savivaldybės ir šalies energetinių reikmių tenkinimui. Šį procesą 

modeliuoja technologija S001_Durpes_tiek. Į šias durpių tiekimo apimtis neįtrauktos ţemės ūkio ar 

kitoms neenergetinėms reikmėms tiekiamų durpių apimtys. 

Šalia to, kad 8.4 pav. parodytos technologijos modeliuoja galimas metines ţaliavų AEI 

gamybai apimtis (išskyrus sąvartynus, kurie reprezentuoja sumines sukauptų atliekų apimtis), jos 

uţduoda ir tų ţaliavų kainas. Ţaliavų kainos bendru atveju gali būti tiek teigiamos, tiek neigiamos. 

Teigiamos kainos (pvz., medienos pramonės atliekų) reiškia, kad energetikos sistemai šias ţaliavas 

reikia pirkti, t.y. patirti išlaidas. Neigiamos kainos (pvz., komunalinėms atliekoms ar mėšlui) 

reiškia, kad energetikos sistema, jau paimdama šias ţaliavas tolesniam perdirbimui, gauna 

atitinkamas pajamas. 

Ţemės ūkio kultūrų auginimo modeliavimo principas parodytas 8.5 pav. 
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8.5 paveikslas. Ţemės ūkio kultūrų auginimo blokas AEI panaudojimo analizės matematinio 

modelio tinklinėje schemoje 
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Visų kultūrų auginimo modeliavimas iš esmės yra vienodas. Tam naudojama ţemė, o 

pagaminamos pagrindinės ţemės ūkio kultūros (grūdai, runkeliai ir pan.) ir subproduktai – šiaudai. 

Ţemės ūkio kultūrų auginimui taip pat naudojamas dyzelinas ir patiriamos tam tikros išlaidos. Tuo 

būdu, jei paimsime technologiją S001_Rugiu_aug, tai matysime, kad ji turi du įėjimus – ţemę ir 

dyzeliną, ir du išėjimus – rugius (grūdai) ir šiaudus. Šios technologijos naudingo veiksmo 

koeficientą atitinka vidutinės rugių auginimo konkrečioje savivaldybėje derlingumas: tonos 

grūdų/ha – grūdams ir tonos šiaudų/ha – šiaudams. Čia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šios ir kitų 

technologijų naudingo veiksmo koeficientas „šiaudams― paskaičiuotas tik tai šiaudų daliai, kuri gali 

būti panaudota energetinėms reikmėms. Pavyzdţiui, jei auginant rugius iš 1 ha gaunama X tonų 

šiaudų, iš kurių tik k–oji (k<1) dalis gali būti panaudojama energetinėms reikmėms, technologijos 

naudingo veiksmo koeficientas šiaudų gamyboje bus:  

 

];[
][1

][

ha

tonos
kX

ha

tonoskX
š      (7) 

 

Technologijos kintamieji eksploataciniai kaštai atitinka vidutines daugiametes išlaidas 

nagrinėjamoje savivaldybėje. Kultūrų auginimo išlaidos priklauso nuo ţemės derlingumo ir taikomų 

auginimo technologijų. Plačiau apie ţemės ūkio produktų auginimo ir nuėmimo technologijas 

kalbama 2.2 skyriuje. 

Šiek tiek kitaip modeliuojamas ţolės auginimas ir nupjovimas (S001_Zoles_aug) bei ţilvičių 

auginimas tręšiant (S001_Zilviciu2_aug). Pirmoji technologija modeliuoja ţolės auginimą 

kultūrinėse pievose (įėjimas – ariama ţemė) ir nenaudojamoje ţemėje (įėjimas – nenaudojama 

ţemė). Nors šie du ţolės auginimo būdai modeliuojami viena technologija, auginimo išlaidos ir 

naudingo veiksmo koeficientai (derlingumai) yra skirtingi. Skirtingos ir dyzelino sąnaudos. 

Matematiniame modelyje tai padaroma, tai pačiai technologijai (pvz., traktoriui) numatant du 

alternatyvius eksploatavimo reţimus: ţemės įdirbimas, sėja, ţolės pjovimas kultūrinėse pievose ir 

tik ţolės pjovimas nenaudojamoje ţemėje. 

Technologijos S001_Zilviciu2_aug ypatybė yra ta, kad ji reiškia ţilvičių auginimą, ţemę 

tręšiant sausais ţlaugtais, gaunamais iš skystojo biokuro gamybos įrenginių. Ryšium su tuo, šios 

technologijos techniniai–ekonominiai rodikliai skiriasi nuo technologijos S001_Zilviciu12_aug 

parametrų. 

8.6 pav. parodyta ta matematinio modelio tinklinio grafo dalis, kuri modeliuoja pramoninės 

ir malkinės medienos kirtimą. 
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8.6 paveikslas. Medienos ir malkų ruošos blokas AEI panaudojimo analizės matematinio modelio 

tinklinėje schemoje 

 

 

Visų šių technologijų įėjimas yra tam tikros grupės miško plotas ir dyzelinas, o išėjimas – 

pramoninė mediena ir kirtimo atliekos arba malkinė mediena ir kirtimo atliekos. Technologijų 

naudingo veiksmo koeficientai šiuo atveju reiškia, kiek pramoninės medienos (m
3
) ar kirtimo 

atliekų (m
3
) vidutiniškai per metus galima gauti iš 1 ha toje savivaldybėje esančio miško, kada 

prisilaikoma racionalių ūkininkavimo metodų. Miškai suskirstyti į 1, 2 ir 3 grupes pagal išlaidas, 

reikalingas produkcijai išveţti į miško pakraščius ar prie kelių, kur lengvai galėtų privaţiuoti 

medieną ar kirtimo atliekas transportuojanti technika. 
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Eksploatacinės šių technologijų išlaidos vertina išlaidas, susijusias tik su medţių kirtimu ir 

genėjimu miške. Transportavimo į palaukes išlaidos čia dar nevertinamos. 

Aukščiau nagrinėtos ţemės ūkio kultūros ar malkinė mediena bei kirtimo atliekos dar 

nebuvo traktuojami kaip AEI, bet tik kaip ţaliava jiems gauti. Tam, kad jie taptų AEI, juos reikia 

surinkti, išdţiovinti, perdirbti ir panašiai. Šių procesų modeliavimą aptarsime ţemiau. 

8.7 pav. parodyta kietųjų AEI gamybos modeliavimo principai. 

 

 

8.7 paveikslas. Vietinio kuro gamybos blokas AEI panaudojimo analizės matematinio modelio 

tinklinėje schemoje 
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8.7 pav. parodytoje schemoje numatytos šiaudų surinkimo ir išveţimo į palaukes 

technologijos S001_Siaudu_sur, išdţiūvusios ţolės surinkimas, supresavimas ir išveţimas į 

palaukes, malkinės medienos ir kirtimo atliekų surinkimo ir išveţimo į palaukes ar prie kelių 

technologijos, skiedrų gamybos iš malkinės medienos ar miško kirtimo atliekų ir išveţimo į 

palaukes technologijos. Šių technologijų įėjime yra atitinkama AEI gamybos ţaliava (matuojama 

tonomis, kubiniais metrais ir pan.), o išėjime, jau atitinkamų rūšių AEI – malkos, skiedros, šiaudai 

ir kt. (matuojami energijos vienetais, MWh). 

8.7 pav. schemoje taip pat parodytas medienos granulių, medienos briketų, šiaudų granulių 

ir durpių briketų modeliavimas. Šiuose procesuose, be pagrindinių ţaliavų, dar daţnai naudojama 

elektros energija ir šiluma. Tai atspindi atitinkami technologijų įėjimai, o technologijų techniniai–

ekonominiai parametrai, esama padėtis ir perspektyvinės raidos galimybės buvo aptartos 4.2 

skyriuje. 

Biodujų ir skystųjų biodegalų gamybos modeliavimas yra parodytas 8.8 pav.  

Technologija S001_Biodujos_gam modeliuoja galimą biodujų gamybą iš gyvulininkystės 

kompleksų atliekų, organinių pramonės įmonių atliekų, komunalinių nuotekų dumblo, ţaliosios 

masės (kukurūzai, topimambai, ţalia ţolė, kanapių stiebai) ir aliejaus gamybos išspaudų. Procese 

reikalinga šiluma ir elektros energija. Technologijos išeiga – biodujos. Atskira technologija 

modeliuoja galimą biodujų gamybą iš šlapių ţlaugtų, kurie yra pirmos kartos bioetanolio gamybos 

subproduktas. Šios technologijos (S001_zliauDujos_gam) skirtumas nuo S001_Biodujos_gam tas, 

kad ţlaugtai yra šilti ir biodujų gamybos procese šiluma nereikalinga. 

Biodujų perdavimo į gamtinių dujų tinklus galimybė modeliuojama dviejų technologijų 

pagalba. Pirmiausia technologijos S001_BiodKalor_gam pagalba biodujos papildomai išvalomos ir 

pridedant suskystintų gamtinių dujų padidinamas jų kaloringumas. Vėliau technologijos 

S001_Bioduj_gamt_tran, reprezentuojančios reikiamos dujotiekio atkarpos statybą, dėka biodujos 

perduodamos į gamtinių dujų tinklus. Esama situacija biodujų gamybos srityje ir technologijų 

apţvalga buvo pateikta 4.3 skyriuje. 
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8.8 paveikslas. Biodujų ir skystųjų biodegalų gamybos blokas AEI panaudojimo analizės matematinio modelio tinklinėje schemoje 
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Technologija S001_1K_bioetanolis_gam reprezentuoja esamą ir perspektyvoje galimą 

bioetanolio gamybą iš atskirų rūšių grūdų, bulvių ir cukrinių runkelių. Gamybos procese taip pat 

reikalinga elektros energija ir šiluma, ką rodo atitinkami papildomi įėjimai į technologiją. Išėjime 

gauname bioetanolį, kuris technologijos S001_EtAlEst_tran perduodamas į Maţeikių NPG tam, kad 

būtų įmaišytas į benziną, ir ţlaugtai, kurie po to gali būti naudojami biodujų gamybai 

(S001_ZlaugDujos_gam) arba dţiovinami (S001_Zlaugtai_dziov) ir naudojami laukų tręšimui arba 

realizuojami kitur (S001_zlaugtai_exp). 

Aliejaus spaudimą iš rapsų modeliuoja technologija S001_Aliejus_gam, kuris vėliau gali būti 

transportuojamas į Maţeikių NPG (S001_EtAlEst_tran) ir tam tikra proporcija maišomas su 

dyzelinu arba vykdoma transesterifikacija (S001_Transesterifikacija) ir gaminamas metilo esteris, 

kuris po transportavimo į Maţeikių NPG, jau kita proporcija nei aliejus, gali būti maišomas su 

dyzelinu. Tranesterifikacijos procesui reikalingas metanolis, o taip pat ir rapsų aliejus gali būti 

atveţamas iš kitų savivaldybių. Tai uţtikrina technologija S001_MetAlie_trans. 

Esama padėtis biodegalų gamyboje bei technologijų apţvalga buvo pateikta 4.4 skyriuje. 

Tam, kad AEI galėtų vartoti atskiros vartotojų kategorijos, jie turi būti perveţami tiek 

savivaldybės viduje, tiek tarp savivaldybių. AEI transportavimo modeliavimas savivaldybės viduje 

modeliuojamas 8.9 pav. parodytu būdu. 

Visų technologijų paskirtis – reprezentuoti vidutinius kuro paskirstymo savivaldybės viduje 

kaštus ir galimas perveţimo apimtis. Skirtumas tarp atskiras kuro rūšis transportuojančių 

technologijų yra techniniai-ekonominiai rodikliai, nes a) skirtingas kuro rūšis perveţa skirtingų tipų 

transporto priemonės; b) skirtingas yra perveţamo kuro kaloringumas. 

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir komunalinis-buitinis sektorius yra, ir tikriausiai 

ateityje liks, pagrindiniu AEI naudotoju. Pramonės įmonėse šilumos gamybai taip pat gali būti 

naudojami AEI, tačiau apie pramonės įmonėse esamas šilumos gamybos technologijas labai trūksta 

informacijos. Ryšium su tuo, šiame darbe pagrindinai apsiribosime dviem sektoriais: centralizuoto 

šilumos tiekimo modeliavimu (tam tikra dalimi apimant ir pramonės įmones) ir decentralizuoto 

šilumos tiekimo komunaliniam-buitiniam sektoriui modeliavimu.  
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8.9 paveikslas. Vietinio kuro transportavimo savivaldybės viduje blokas AEI panaudojimo analizės 

matematinio modelio tinklinėje schemoje 

 

Savivaldybės centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modeliavimas AEI panaudojimo 

analizės matematiniame modelyje yra parodytas 8.10–8.12 pav. 
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S001_New_DujuS_kat_eko

Respublikini

s_lygis
S001_Kuras_transportas_savivaldybes_viduje

S001_Ku

ras_Netra

nsportuot

as

S001_Vartoji

mas
S001_Pagaminta

Centralizuotas šilumos siurblys 

pas vartotoją, šilumą imantis iš oro  

S001_New_Sil_siurbO_gen

 

8.10 paveikslas. Centralizuoto šilumos tiekimo blokas AEI panaudojimo analizės matematinio modelio tinklinėje schemoje. (1 dalis) 
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Nauji mediena ir šiaudais kūrenami 

katilai su ekonomaizeriu  

S001_New_Med_Siau_kat_gen

Nauji medienos skiedromis kūrenami 

katilai su ekonomaizerio  

S001_New_Med_Skied_kat_gen

Esamų mazutu kūrenamų katilų 

rekonstrukcija pritaikant 

smulkiagabaritinio biokuro deginimui be 

ekonomaizerio  

S001_Ex_Ang_Durp_rek_gen

Esami mazutu kūrenami katilai be 

ekonomaizerio S001_Ex_Maz_kat_gen

Stambus šilumos siurblys, šilumą 

imantis iš vandens, grunto ar oro  

S001_New_Sil_siurb_gen

Stambaus šilumos siurblio, šilumą 

imančio iš vandens, grunto ar oro 

apėjimas  

S001_New_Sil_siurb_pass

Nauji mediena kūrenami katilai su 

ekonomaizeriu  

S001_New_Med_kat_gen

Esamų anglimi ir durpėmis kūrenamų 

katilų rekonstrukcija pritaikant 

smulkiagabaritinio biokuro deginimui be 

ekonomaizerio  

S001_Ex_Ang_Durp_rek_gen

Naujo ekonomaizerio įrengimas 

S001_New_Maz_kat_eko

Naujo ekonomaizerio įrengimas 

S001_New_Duju_KrkN_kat_eko

Naujo ekonomaizerio įrengimas 

S001_New_Duj_Maz_kat_eko

Esamų dujomis ir mazutu kūrenamų 

katilų rekonstrukcija pritaikant 

smulkiagabaritinio biokuro deginimui be 

ekonomaizerio  

S001_Ex_Duj_Maz_rek_gen

Esami naujo tipo dujomis ir krosnių kuru 

kūrenami katilai be ekonomaizerio 

S001_Ex_Duju_KrkN_kat_gen

Esami dujomis ir mazutu kūrenami 

katilai be ekonomaizerio  

S001_Ex_Duj_Maz_kat_gen

S001_Tarpine_siluma

Esami anglimi ir durpėmis kūrenami 

katilai be ekonomaizerio 

S001_Ex_Ang_Durp_kat_gen

Naujo ekonomaizerio įrengimas 

S001_New_Ang_Durp_kat_eko

Respublikini

s_lygis
S001_Kuras_transportas_savivaldybes_viduje

S001_Ku

ras_Netra

nsportuot

as

S001_Vartoji

mas
S001_Pagaminta

 

8.11 paveikslas. Centralizuoto šilumos tiekimo blokas AEI panaudojimo analizės matematinio modelio tinklinėje schemoje. (2 dalis) 
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Kietą biokurą kūrenanti (B tipo) 

termofikacinė elektrinė su priešslėgine 

garo turbina          

S001_BioK_CHPB_gen

Nauji kietu kuru kūrenami katilai su 

ekonomaizeriu  

S001_New_Kiet_Kuro_kat_gen

Nauji dujomis ir krosnių kuru kūrenami 

katilai su ekonomaizeriu 

S001_New_Duju_KrkN_kat_gen

Komunalines atliekas naudojanti 

termofikacinė elektrinė su priešslėgine 

garo turbina  S001_KomA_CHP_gen

Biodujų termofikacinė elektrinė (A tipo) 

su vidaus degimo varikliu   

S001_BioD_CHPA_gen

Biodujų termofikacinė elektrinė (B tipo) 

su vidaus degimo varikliu   

S001_BioD_CHPB_gen

Dujinė termofikacinė elektrinė (A tipo) 

su vidaus degimo varikliu   

S001_Duju_CHPA_gen

Dujinė termofikacinė elektrinė (B tipo) su 

vidaus degimo varikliu   

S001_Duju_CHPB_gen

Nauji dujomis ir mazutu kūrenami katilai 

su ekonomaizeriu  

S001_New_Duj_Maz_kat_gen

Nauji įvairiu biokuru kūrenami katilai su 

ekonomaizeriu  

S001_New_Biokuro_kat_gen

Kietą biokurą kūrenanti (A tipo) 

termofikacinė elektrinė su priešslėgine 

garo turbina          

S001_BioK_CHPA_gen

Didelės galios dujinė kombinuoto ciklo 

termofikacinė elektrinė (B tipo) su 

kondensacine turbina   

S001_CCGT_CHPB_gen

Dujinė termofikacinė elektrinė (A tipo) 

su maza 1 ciklo dujų turbina   

S001_DT1_CHPA_gen

Dujinė termofikacinė elektrinė (B tipo) su 

maza 1 ciklo dujų turbina   

S001_DT1_CHPB_gen

Maţos galios dujinė kombinuoto ciklo 

termofikacinė elektrinė (A tipo) su 

kondensacine turbina   

S001_CCGT_CHPA_gen

S001_Tarpine_siluma
Respublikini

s_lygis
S001_Kuras_transportas_savivaldybes_viduje

S001_Ku

ras_Netra

nsportuot

as

S001_Vartoji

mas
S001_Pagaminta

 

8.12 paveikslas. Centralizuoto šilumos tiekimo blokas AEI panaudojimo analizės matematinio modelio tinklinėje schemoje. (3 dalis) 
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 Šiame matematinio modelio bloke galima išskirti 5 pagrindines technologijų grupes: 

1) esami vandens šildymo katilai be kondensacinio ekonomaizerio; 

2) esamų vandens šildymo katilų rekonstrukcija, juos pritaikant kitų kuro rūšių deginimui; 

3) nauji vandens šildymo katilai su kondensaciniu ekonomaizeriu; 

4) termofikacinės elektrinės; 

5) kitos technologijos. 

 

Kitos technologijos apima kondensacinius ekonomaizerius, kurie gali būti papildomai 

įrengti prie jau esamų vandens šildymo katilų, šilumos siurblius, kurie gali būti statomi pas 

centralizuoto šilumos tiekimo vartotojus arba pačioje sistemoje, o taip pat šilumos perdavimo-

paskirstymo tinklus. Esama centralizuoto šilumos tiekimo sistemų padėtis, technologijos ir jų 

techniniai-ekonominiai rodikliai buvo apţvelgti 5.4 skyriuje. 

Decentralizuoto šilumos tiekimo komunaliniam–buitiniam sektoriui modeliavimas parodytas 

8.13 pav. 

Šiame bloke 6 technologijos modeliuoja individualių pastatų centrinio šildymo sistemas, 

kuriose naudojami skirtingų tipų kurai. Tai individualūs kietojo kuro katilai 

(S001_KietoK_ind_gen), medienos katilai (S001_Med_ind_gen), granuliniai katilai 

(S001_Granul_ind_gen), dujiniai nekondensaciniai (S001_DujinN_ind_gen), dujiniai 

kondensaciniai (S001_DujinK_ind_gen) ir krosnių kuro katilai (S001_KrosKur_ind_gen) su 

radiatorinio ar grindinio šildymo sistemomis. Technologija S001_Krosnys_ind_gen modeliuoja 

krosnis su šildymo sienelėmis arba ţidinius, o technologija S001_ElektrSil_ind_gen – skirta 

elektrinio šildymo modeliavimui. Šiame modelio bloke atskirai modeliuojama gruntas–vaduo ir 

oras–vanduo individualių šilumos siurblių panaudojimo galimybės (S001_SilSiurbG_ind_gen ir 

S001_SilSiurbO_ind_gen), elektriniai vandens šildytuvai (S001_ElektrKV_ind_gen) ir saulės 

kolektoriai karštam vandeniui ruošti (S001_SauleKV_ind_gen). Šilumos tiekimo komunaliniam-

buitiniam sektoriui sistemų esamos padėties apţvalga ir perspektyvinės raidos galimybės buvo 

analizuotos 5.6 skyriuje. 
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8.13 paveikslas. Decentralizuoto šilumos tiekimo blokas AEI panaudojimo analizės matematinio 

modelio tinklinėje schemoje 
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Elektros energijos ir centralizuotai bei decentralizuotai tiekiamos šilumos vartojimas 

uţduodamas lygyje S001_Vartojimas (ţr. 8.10–8.13 pav.).  Čia nurodomi ne tik metiniai elektros 

energijos ir šilumos vartojimo kiekiai, bet charakterizuojamas ir poreikių kitimas paros bei sezonų 

bėgyje. Centralizuotai tiekiama šilumos vartotojams patiekiama šilumos perdavimo-paskirstymo 

tinklais (S001_Sil_tink_pask), o komunaliniame-buitiniame sektoriuje per technologijas 

S001_DecSil_ind_alo ir S001_DecKV_ind_alo, kurios reikalingos tik tam, kad būtų galima 

suderinti šilumos šaltinių darbo reţimus su vartojimo reţimais. 

Elektros energija savivaldybės vartotojams tiekiama iš vietinių elektrinių arba iš elektros 

energetikos sistemos tinklo. Pirmąją tiekimo galimybę modeliuoja technologijos 

S001_Elek_tink_pask, antroji darbo alternatyva (antrasis įėjimas ir antrieji išėjimai). Elektros 

energijos tiekimą iš tinklų modeliuoja šios technologijos pirmasis įėjimas ir pirmieji išėjimai. 

Atliekamos elektros energijos perdavimą į šalies elektros energetikos sistemą modeliuoja 

technologija S001_Elek_tink_trans. Ši technologija rodo elektros energijos perdavimo aukštos 

įtampos tinklais kaštus ir nuostolius. Anksčiau minėta technologija S001_Elek_tink_pask vertina 

elektros energijos paskirstymo 10-0,4 kV tinklais kaštus ir nuostolius. 

Kiekvienos  savivaldybės ryšiai su kitomis savivaldybėmis modeliuojami per taip vadinamą 

respublikinę rinką arba per respublikinį lygį. Šie ryšiai parodyti 8.14 ir 8.15 pav. 

Pradedant nagrinėti 8.14 ir 8.15 pav. parodytas technologijas, reikia paminėti, kad 

vaizdavimo supaprastinamo sumetimais, kai kurių technologijų įėjimai yra pavaizduoti iš dešinės 

pusės (parašant ţodį „Įėjimas―), o išėjimai – iš kairės pusės. 

Taigi, technologija S001_ZemUk_prod_trans modeliuoja ţemės ūkio produktų (rapsų, rugių, 

kviečių ir t.t.) transportavimą arba respublikinius grūdų supirkimo centrus. Ši technologija įvertina 

ţemės ūkio kultūrų transportavimo kaštus. Iš šiuose centruose sukauptos produkcijos yra tenkinami 

šalies vartotojų poreikiai, kurie uţduodami „Respublikiniame lygyje―, nurodant kiek atskirų kultūrų 

„R_Rapsai―, „R_Rugiai―, „R_Kviečiai― ir t.t. bus suvartojama, o atliekama produkcija gali būti 

eksportuojama. Eksporto galimybes modeliuoja technologija LT_ZemUk_prod_eksp, kurios kintami 

kaštai nurodo atskirų nagrinėjamų ţemės ūkio produktų kainas tarptautinėje rinkoje. Kainos ir 

kiekio sandauga išreiškia šalies galimas pajamas, gaunamas iš ţemės ūkio produktų eksporto. 

Ţemės ūkio produktų gamybos–vartojimo balansą padeda uţtikrinti ir galimas atskirų produktų 

importas. Ţemės ūkio produktų importą modeliuoja technologija LT_ZemUk_prod_imp. Kintamieji 

šios technologijos kaštai taip pat atitinka ţemės ūkio produktų kainas tarptautinėje rinkoje, tačiau 

kainos ir kiekio sandauga čia reiškia šalies išlaidas uţ ţemės ūkio produktų importą. 
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Dyzelinas

S001_Rapsai Įėjimas

S001_Rugiai Įėjimas

S001_Kviečiai Įėjimas

S001_Mieţiai Įėjimas

S001_Aviţos Įėjimas

S001_Kanapiu_grudai Įėjimas

S001_Bulvės Įėjimas

S001_Cukriniai runkeliai Įėjimas

Dyzelinas

Išėjimas

Išėjimas

Išėjimas

Išėjimas

Išėjimas

Išėjimas

Išėjimas

Išėjimas
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S001_Kukurūzai Įėjimas

S001_Topimambai Įėjimas

S001_Zalia_zolė Įėjimas

S001_Siaudai Įėjimas

S001_Kanapiu_stiebai Įėjimas

Pramoninė_mediena Išėjimas

Malkos Išėjimas

Šakos Išėjimas

Skiedros Išėjimas

Medienos apdirbimo atliekos Išėjimas

Šiaudai Išėjimas

Sausa ţolė Išėjimas

Šiukšlės Išėjimas

Durpės Išėjimas

Durpių briketai Išėjimas

Dyzelinas

Pramoninė_mediena Įėjimas

Malkos Įėjimas
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Durpės Įėjimas
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Įėjimas

Medienos granulės Išėjimas
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Šiaudų granulės Išėjimas

Dyzelinas

Medienos granulės Įėjimas

Medienos briketai Įėjimas

Šiaudų granulės Įėjimas

Įėjimas

R_Vartojimas

Ţemės ūkio kultūrų eksportas   

LT_ZemUk_prod_eksp

Biokuro eksportas   

LT_Biokuras_eksp

Ţemės ūkio kultūrų 

transportavimas į/iš 

respublikinį lygį.   

S001_ZemUk_prod_trans

Ţemės ūkio kultūrų importas   

LT_ZemUk_prod_imp

Ţolių transportavimas į/iš 

respublikinį lygį.   

S001_Ivair_Zoliu_trans

Stambiagabaričio biokuro 

transportavimas į/iš 

respublikinį lygį.   

S001_Biok_Stamb_trans

Smulkaus biokuro 

transportavimas į/iš 

respublikinį lygį.   

S001_Biok_Smulk_trans

Respublikinis_lygisS001_Kuras_transportas_savivaldybes_vidujeS001_Kuras_Netransportuotas S001_Vartojimas
S001_Isteklia

i
S001_Kulturos

 

8.14 paveikslas. Savivaldybės ryšių su respublikiniu lygiu blokas AEI panaudojimo analizės matematinio modelio tinklinėje schemoje. (1 dalis) 
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Etanolio, Bio_ETBE, aliejaus, 

metilo esterio ir metanolio 

eksportas.  

S001_Skys_biokuro_exp

Elektros energijos tiekimas iš 
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Organinio kuro importas   

LT_Org_kuras_imp

Organinio kuro transportavimas 

į savivaldybių lygį.  

S001_Org_kuro_trans

Biokuro importas   

LT_Biokuras_imp

Respublikinis_lygisS001_Kuras_transportas_savivaldybes_vidujeS001_Kuras_Netransportuotas S001_Vartojimas
S001_Isteklia

i
S001_Kulturos

 

8.15 paveikslas. Savivaldybės ryšių su respublikiniu lygiu blokas AEI panaudojimo analizės matematinio modelio tinklinėje schemoje. (2 dalis) 
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Kaip jau buvo minėta, technologija S001_ZemUk_prod_trans modeliuoja ţemės ūkio 

produktų tiekimą į respublikinius grūdų supirkimo centrus. Tačiau antroji šios technologijos darbo 

alternatyva modeliuoja ţemės ūkio produkcijos tiekimą į savivaldybes. Tokiu būdu pirmoji ir 

antroji technologijos darbo alternatyvos įgalina ţemės ūkio produkcijos perdavimo iš vienos 

savivaldybės į kitą modeliavimo galimybę. Taigi, ţemės ūkio produktai, skirti AEI gamybai, iš 

vienos savivaldybės gali būti perduodami kitai, tačiau tiekimo–vartojimo balansas (įskaitant 

importą/eksportą) „Respublikiniame lygyje― turi būti uţtikrinamas. Kitaip sakant, ţemės ūkio 

kultūros AEI gamybai bus naudojamos tik tada, kai bus patenkinti šalies maisto ir pašarų poreikiai 

ir racionaliau bus gaminti AEI, bet ne eksportui skirti ţemės ūkio produktai. 

Technologijos S001_Biok_Stamn_trans, S001_Biok_Smulkn_trans, LT_Biokuras_eksp, 

LT_Biokuras_imp, LT_Skys_biokuto_imp, LT_Skys_biokuro_exp modeliuoja atskirų biokuro rūšių 

apsikeitimą tarp savivaldybių, importą ir eksportą. Biokuro vartojimo „Respublikiniame lygyje― 

nėra, išskyrus aliejaus, metanolio ir metilo esterio poreikius priedams į benziną ir dyzeliną. Etanolio 

maišymą su benzinu modeliuoja technologija LT_Bio_benzo_gam, o Bio–ETBE gamybą – 

technologija LT_Bio_ETBE_gam. Aliejaus ir metilo esterio maišymą su dyzelinu modeliuoja 

technologija LT_Biodyzel_gam. Aliejaus, etanolio ir metilo esterio priedų poreikį apsprendţia šalies 

motorinio kuro poreikiai ir Europos Sąjungoje galiojantys normatyvai organinės kilmės priedams. 

Technologija S001_Ivair_Zoliu_trans naudojama įvairių ţolių, kurios naudojamos kaip AEI 

arba iš jų gaminami AEI apsikeitimui tarp savivaldybių. Šios technologijos pagalba įvertinami ţolių 

transportavimo kaštai. Ţolės neimportuojamos ir neeksportuojamos „Respublikiniame lygyje―. Jos 

taip pat nevartojamos. 

Technologija LT_Org_kuras_imp modeliuoja atskirų organinio kuro rūšių importą. Kintami 

šios technologijos kaštai atitinka kuro kainas tarptautinėje rinkoje, o kainos ir kiekio sandauga 

išreiškia šalies išlaidas, skirtas apsirūpinti energijos ištekliais. Technologija S001_Org_kuro_trans 

modeliuoja atskirų organinio kuro rūšių paskirstymą savivaldybėms ir to paskirstymo kaštus. 

Elektros energijos importą/eksportą modeliuoja technologija LT_Elektros_imp. 

Benzino, dyzelino ir elektros energijos tiekimą vartojimo poreikiams tenkinti modeliuoja 

technologijos LT_Bio_benz_do, LT_Bio_dyzel_do ir LT_Elektra_do. „Respublikiame lygyje― 

vertinami šalies kuro ir energijos poreikiai transporto reikmėms ir tiems poreikiams tenkinti, kurie 

neįvertinami savivaldybių lygyje. 
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9. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RACIONALIOS PLĖTROS 

KRYPTYS 

9.1. Nagrinėti scenarijai ir jų pasirinkimo motyvai 

Siekiant nustatyti racionalias atsinaujinančių energijos išteklių plėtros kryptis 8 skyriuje 

aprašyto matematinio modelio pagalba buvo išnagrinėta eilė scenarijų, kurių charakteristika pateikta 

9.1 lentelėje. 

Analizės metu buvo naudota kituose ataskaitose skyriuose pateikta informacija apie 

atsinaujinančių ir neatsinaujinančių energijos išteklių išgavimo, perdirbimo, transportavimo, 

energijos gamybos ir kitas technologijas.  

Kaip jau buvo minėta 5.7 skyriuje, energetikos objektų funkcionavimas yra susijęs su 

išoriniais kaštais, kurių kiekybinis įvertinimas yra labai komplikuotas ir tarptautinėje praktikoje, 

nagrinėjant komercinių objektų tarpusavio konkurencingumą, dar nėra įteisintas. Tačiau šiuos 

išorinius kaštus nemaţa dalimi įvertina tarptautiniu mastu taikomi mokesčiai uţ CO2 išmetimus. 

Mokesčių dydis nusistovi tarptautinėje CO2 išmetimų leidimų prekybos rinkoje. Tuo būdu šie 

mokesčiai atskirų šalių atţvilgiu nėra diskriminaciniai ir neiškreipia ūkio subjektų, naudojančių 

vienos ar kitos rūšies energiją, konkurencinių galimybių tarptautinėje rinkoje. Kitų išorinių kaštų 

individualus įvertinimas Lietuvoje naudojamiems energijos ištekliams gali iškreipti ūkio subjektų 

tarpusavio konkurencingumą tiek vidaus, tiek išorės rinkoje. Ryšium su tuo, kiti Lietuvoje 

diskutuojami išoriniai kaštai ir  nauda (papildomas uţimtumas, nauda iš pagerėjusio uţsienio 

prekybos balanso ir pan.) nebuvo vertinami. 

Tokiu būdu praktikoje taikomi CO2 mokesčiai atspindi visuomenės norą pirkti tegul ir 

brangesnę, bet švaresnę energiją. Vadovaujantis šia nuostata, išorinių kaštų scenarijus 1 apibrėţia 

tas išorines energetikos sistemos raidos sąlygas, kurios visuomenės poţiūriu yra labiausiai 

priimtinos, nes leidţia balansuoti visuomenės lėšas tarp energetikos sektoriaus ir kitų visuomenės 

veiklos sričių, kur yra neutralizuojamos neigiamos energetikos sektoriaus veiklos pasekmės 

(gamtosauga, medicina ir kt.). 

Išorinių kaštų scenarijuje (1) nevertinami jokie galimai subjektyvūs energetikos sistemos 

perspektyvinę raidą reglamentuojantys veiksniai, t.y. leidţiama energetikos sistemai vystytis laisvai, 

laisvos rinkos sąlygomis. 
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9.1 lentelė. Nagrinėtų scenarijų charakteristika 

Scenarijus 
Scena–

rijus 

CO2 

mokesčiai, 

Lt/t 

Esamas 

tarifas vėjo 

ir biokuro 

elektrinių 

gaminamai 

elektrai, 

Lt/MWh 

Esama tarifas 

maţų 

hidroelektrinių 

gaminamai 

elektrai, 

Lt/MWh 

Numatytas 

tarifas 

saulės 

elektrinių 

gaminamai 

elektrai, 

Lt/MWh 

Privalomas AEI 

naudojimas       

2020 m., % nuo 

galutinių poreikių 

AEI 

kainos 

Reglamentuojama minimali 

įrengtoji AEI naudojančių 

elektrinių galia 2020 m., MW  

Vėjo Saulės 

Komunalinių 

atliekų 

utilizavimo 

Išorinių kaštų 1 51,8 0 0 0 Nereglamentuotas Aukštos 0 0 0 

Išorinių kaštų siektinas 2 51,8 0 0 0 23 Aukštos 0 0 0 

Bazinis 3 0 0 0 0 Nereglamentuotas Aukštos 0 0 0 

Teorinis siektinas 4 0 0 0 0 23 Aukštos 0 0 0 

Esamas 5 51,8 300 260 1600 Nereglamentuotas Aukštos 0 0 0 

Esamas siektinas 6 51,8 300 260 1600 23 Aukštos 0 0 0 

Išorinių kaštų B 7 51,8 0 0 0 Nereglamentuotas Ţemos 0 0 0 

Išorinių kaštų siektinas B 8 51,8 0 0 0 23 Ţemos 0 0 0 

Bazinis B 9 0 0 0 0 Nereglamentuotas Ţemos 0 0 0 

Teorinis siektinas B 10 0 0 0 0 23 Ţemos 0 0 0 

Esamas B 11 51,8 300 260 1600 Nereglamentuotas Ţemos 0 0 0 

Esamas siektinas B 12 51,8 300 260 1600 23 Ţemos 0 0 0 

Išorinių kaštų siektinas C 2 51,8 0 0 0 23 Aukštos 500 10 26 

Išorinių kaštų siektinas BC 2 51,8 0 0 0 23 Ţemos 500 10 26 

Esamas siektinas C 6 51,792 300 260 1600 23 Aukštos 500 10 26 

Esamas siektinas BC 6 51,792 300 260 1600 23 Ţemos 500 10 26 
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CO2 ir visų kitų teršalų sukeliama ţala yra ţala visai visuomenei, tačiau teršimo apimtis iš 

esmės gali sumaţinti tik energetikos įmonės ir kiti stambūs energijos išteklius naudojantys ūkio 

subjektai. Ryšium su tuo, tas energetikos įmones būtų tikslinga paskatinti, kad jos naudotų maţiau 

taršius energijos išteklius. Siekiant įvertinti racionalias skatinimo apimtis, buvo sumodeliuotas taip 

vadinamas Bazinis scenarijus (3), kuriame nevertinamos neigiamos CO2 išmetimų pasekmės, t.y. 

energetikos sistemai leidţiama vystytis ignoruojant visuomenės patiriamus kaštus, kurie energetikos 

įmonėms yra išoriniai. Energetikos sistemos raidos ir funkcionavimo kaštų palyginimas tarp 

Bazinio ir Išorinių kaštų scenarijaus leidţia įvertinti tas energetikos objektų skatinimo apimtis, 

kurios visuomenės poţiūriu yra racionalios. 

Išorinių kaštų siektinas scenarijus (2) skirtas tam, kad išsiaiškinti, kokią papildomą įtaką 

energetikos sistemos raidai turi Europos Sąjungos reikalavimas dėl privalomo atsinaujinančių 

energijos išteklių (AEI) dalies kuro balanse padidinimo. AEI dalis Lietuvos galutiniame kuro ir 

energijos vartojime 2020 m. turi pasiekti 23%. Visuomenės poţiūriu AEI dalies reglamentavimas 

turi tokią pačią prasmę, kaip ir CO2 mokesčiai. Tačiau kadangi CO2 mokesčiai įvertina ne visą 

išorinę ţalą, o likusios ţalos dalies ţmonija dar nesugeba vienareikšmiškai įvertinti, įvedamas 

fizinis privalomas ribojimas naudoti maţiau taršius energijos išteklius. Tuo būdu, lyginant 

energetikos sistemos raidos ir funkcionavimo kaštus, Išorinių kaštų siektino scenarijaus atveju su 

sistemos raidos ir funkcionavimo kaštais Bazinio scenarijaus atveju gautume pilnas, objektyviai 

pagrįstas lėšų sumas, kurias tikslinga būtų išleisti energetikos įmonių skatinimui, kad jos savo 

veikloje naudotų maţiau taršius energijos išteklius. Energetikos sistemos struktūros palyginimas 

tarp šių dviejų scenarijų leidţia įvertinti pokyčius, kurie būtini energetikos sistemos raidą ir 

funkcionavimą perorientuojant nuo grynai komercinės į visuomenės poţiūriu racionalią kryptį. 

Visi aukščiau aptarti scenarijai atitinka taip vadinamą „balto lapo― principą, kada visiems 

energetikos sistemos subjektams suteikiamos vienodos sąlygos vystyti savo veiklą laisvos rinkos 

sąlygomis. Tačiau realus gyvenimas yra kitoks. Jau šiuos metu Lietuvoje turime padidintus elektros 

energijos, superkamos iš vėjo elektrinių, biokuro elektrinių ir maţų hidroelektrinių, tarifus. 

Numatomas net iki 1,6 Lt/kWh elektros energijos supirkimo iš saulės elektrinių tarifas. Kadangi 

kyla pagrįstų abejonių dėl šių tarifų pagrįstumo, buvo išnagrinėti du papildomi scenarijai: Esamas 

ir Esamas siektinas. Šių scenarijų tikslas buvo išnagrinėti kiek šių papildomų veiksnių įtakoje 

energetikos sistemos raida nukrypsta nuo visuomenės poţiūriu racionalios krypties, kuri nustatoma 

Išorinių kaštų siektino scenarijaus atveju.  

Visi aukščiau minėti scenarijai buvo sumodeliuoti esant aukštoms AEI kainoms. Tačiau 

objektyvumo dėlei, šių scenarijų modeliavimas buvo pakartotas prie ţemų AEI kainų. Tuo buvo 
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siekiama sumaţinti neapibrėţtumą, susijusį su perspektyvinėmis AEI kainomis. Šios grupės 

scenarijai prie pavadinimo turi raidę B. 

Išorinių kaštų siektinas C scenarijus, lyginant su Išorinių kaštų scenarijumi, papildomai 

vertina subjektyvius veiksnius, reglamentuojančius ar galinčius reglamentuoti perspektyvinę 

energetikos sistemos raidą (minimalios atskirų elektrinių instaliuotos galios) arba objektyvų 

visuomenės norą spręsti komunalinių atliekų utilizavimo problemą. Šis scenarijus leidţia įvertinti 

energetikos sistemos perspektyvinę raidą ir iš to išplaukiančias pasekmes aukštų AEI kainų atveju, 

o analogiškas scenarijus Išorinių kaštų siektinas BC – ţemų AEI kainų atveju. 

Scenarijai Esamas siektinas C ir Esamas siektinas BC buvo sumodeliuoti, siekiant 

išsiaiškinti suminę subjektyvių veiksmų įtaką energetikos sistemos perspektyvinei raidai. 

Baigiant nagrinėtų scenarijų charakteristikos aprašymą, taip pat reikia paminėti, kad šiame 

darbe atlikta analizė buvo įvykdyta per palyginti trumpą laiką, nuo nulio sukuriant darbui reikalingą 

matematinį modelį, kurio pilnam ir įvairiapusiam testavimui neuţteko laiko, disponuojant toli graţu 

nepilna, ir daugeliu atvejų tarpusavyje prieštaraujančia, informacija. Tačiau tyrimo rezultatai bent 

preliminariai leidţia įvertinti racionalias Lietuvos energetikos sistemos raidos perspektyvas, AEI 

panaudojimo apimtis atskiruose energetikos sistemos sektoriuose, apskaičiuoti jos raidai ir 

funkcionavimui reikiamas finansines lėšas ir lėšų racionalų pasiskirstymą AEI platesniam 

naudojimui skatinti. Tačiau bene svarbiausias atlikto darbo rezultatas, kad sukurtas energetikos 

sistemos perspektyvinės raidos ir AEI platesnio panaudojimo analizės matematinis modelis, kurį 

taikant įvairiems energetikos raidos uţdaviniams spręsti galima analizuoti įvairias situacijas ir gauti 

reikiamą informaciją sprendimams priimti. Sukurto matematinio modelio panaudojimas, betarpiškai 

bendradarbiaujant su verslo struktūromis, leistų parengti tikrai objektyvias rekomendacijas dėl 

šalies energetikos sistemos raidos ir AEI panaudojimo. Jis galės būti naudojamas periodiškai 

koreguojant AEI panaudojimo planus, ko reikalauja ES direktyva. 

9.2. Atsinaujinančių energijos išteklių vartojimas šalyje 

Nagrinėtų scenarijų analizė parodė, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis šalies 

galutiniame vartojime yra gana stabili. Kiek daugiau išsiskiria tik Bazinis (3) scenarijus. Tai matyti 

iš 9.1 pav. 
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AEI dalis bendrame šalies galutiniame 

vartojime 

0

5

10

15

20

25

30

35

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
6

2
0
1
8

2
0
2
0

Metai

%
Bazinis DAEI

Išorinių kaštų DAEI

Isorinių kaštų

siektinas DAEI

Esamas siektinas

DAEI

Bazinis MAEI

Išorinių kaštų MAEI

Isorinių kaštų

siektinas MAEI

Esamas siektinas

MAEI
 

9.1 paveikslas. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis galutiniame šalies vartojime 

 

 

Pastarasis nuokrypis yra paaiškinamas tuo, kad palyginti aukštos AEI kainos ryškiai 

sumaţina AEI ekonominį patrauklumą (šiuo atveju išoriniai kaštai taip pat nevertinami) ir nėra 

privalomo 23% AEI naudojimo reglamentavimo). Tačiau, neţiūrint sumaţėjusio atskirų AEI 

patrauklumo, racionali AEI dalis bendrame šalies galutiniame vartojime 2020 m. vis tiek beveik 

pasiekia 21%. Visų kitų nagrinėtų scenarijų atveju AEI dalį 2020 m. kuro balanse būtų tikslinga 

padidinti iki 23,6-28,7%. Aukščiausi AEI dalies procentai gaunami maţų AEI kainų scenarijų 

atvejais (Išorinių kaštų B ir Išorinių kaštų siektinas B scenarijai). Šie rezultatai rodo, kad Lietuvoje 

AEI panaudojimo potencialas ir AEI įsisavinimo kaštai palyginti yra nedideli ir, net ţiūrint grynai iš 

komercinių paskatų (Bazinis scenarijus), jų tikslinga būtų naudoti daugiau, negu naudojama 

dabartiniu metu. 

Santykinai plačiausias AEI dalies išsibarstymas pastebimas centralizuoto šilumos tiekimo 

sektoriuje (ţr. 9.2 pav.). Priklausomai nuo scenarijaus, centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos 

iš AEI, dalis 2020 m. svyruoja nuo maţdaug 30 iki 62%. Tiesa, 30% lygis pastebimas tik Bazinio 

scenarijaus atveju. Visų kitų nagrinėtų scenarijų atveju AEI dalis 2020 m. nenusileidţia ţemiau 
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46%. Atsiţvelgiant į daugybę neapibrėţtumų, kuriuos buvo stengiamasi įvertinti nagrinėtuose 

scenarijuose, galima teigti, kad šilumos gamybos iš AEI dalį centralizuoto šilumos gamybos 

sektoriuje iki 2020 m. tikslinga padidinti iki 46-62%. 
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9.2 paveikslas. Šilumos, pagamintos iš AEI, dalis centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje 

 

 

AEI dalis elektros energijos gamyboje iki 2015 m. išlieka gana stabili visų nagrinėtų 

scenarijų atveju. Tai matyti iš 9.3 pav. pateiktų duomenų. Tai paaiškinama tuo, kad naujų elektros 

energijos gamybos objektų įvedimui į eksploataciją reikia laiko. Po 2015 m., kada jau tam tikri 

pokyčiai elektros energetikos sistemoje gali būti realizuoti, prasideda tam tikras išsibarstymas. 

2017-2020 m. intervale elektros energijos, pagamintos iš AEI , dalis bendroje gamyboje svyruoja 

tarp 20 ir 30%. Didţiausius skirtumus čia sąlygoja biokuro termofikacinės elektrinės, kurių galia 

nagrinėtuose scenarijuose svyruoja nuo 203 iki 285 MW maţų AEI kainų scenarijų atveju, ir nuo 86 

iki 231 MW – didelių AEI kainų scenarijų atveju. Didţiausią indėlį čia įneša Vilniaus TE-3 vieno 

bloko pertvarkymas į biokuro panaudojimą. Šios biokuro elektrinių galios yra racionalios, 

atitinkančios energetikos sistemos maţiausių išlaidų plėtros kriterijus ir yra rekomenduotinos. 
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Elektra pagaminta iš AEI 
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9.3 paveikslas. Elektros, pagamintos iš AEI, dalis bendroje elektros gamyboje 

 

 

AEI dalis decentralizuotai gaminamoje šilumoje (9.4 pav.), tiesiogiai suvartojamame kure 

(9.5 pav.) ir transporto sektoriuje (9.6 pav.) visuose scenarijuose yra stabili. AEI dalis tiesiogiai 

suvartojamame kure yra uţduota su atskirų rūšių kuro poreikiais (egzogeninis kintamasis). AEI 

dalis motoriniame kure taip pat yra grieţtai reglamentuojama ir nuo scenarijaus sąlygų nepriklauso. 

AEI dalis 2020 m. transporte pasiekia 10% visų scenarijų atveju, nes to reikalauja ES direktyvos. 

Biobenzino ir biodyzelino gamybos balansai Išorinių kaštų siektino scenarijaus atveju yra pateikti 

9.2 ir 9.3 lentelėse.  
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Decentralizuota šiluma pagaminta iš AEI 

0

10

20

30

40

50

60

70

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
6

2
0
1
8

2
0
2
0

Metai

%
Bazinis DAEI

Išorinių kaštų DAEI

Isorinių kaštų

siektinas DAEI

Esamas siektinas

DAEI

Bazinis MAEI

Išorinių kaštų MAEI

Isorinių kaštų

siektinas MAEI

Esamas siektinas

MAEI

 

9.4 paveikslas. Decentralizuotos šilumos, pagamintos iš AEI, dalis decentralizuotai tiekiamos 

šilumos gamyboje 
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9.5 paveikslas. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis tiesioginiame kuro vartojime 
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AEI dalis transporto sektoriaus vartojime 
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9.6 paveikslas. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis transporto sektoriaus vartojime (įskaitant ir 

ne motorinio kuro vartojimą) 

 

 

 

Energijos išteklių vartojimo struktūros dinamika principinių skirtumų atskiruose 

scenarijuose neturi. Tam tikra dalimi keičiasi tik atskirų kuro rūšių vartojimo apimtys. Ryšium su 

tuo, energijos išteklių vartojimo struktūros dinamika gali būti pailiustruota Išorinių kaštų siektino 

scenarijaus duomenimis (ţr. 9.7 pav.). 
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9.2 lentelė. Biobenzino gamyba Išorinių kaštų siektino (2) scenarijaus atveju 

Pavadinimas Mat.vnt. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ţaliava 

Benzinas MWh 28353317 25517968 25517968 20998272 20998272 17988826 17988826 15599028 15599028 15599028 12935568 

Etanolis MWh 1389312 1400936 1400936 1404784 1404784 1422917 1422917 1430431 1430431 1430431 1437142 

Bio-ETBE MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkcija 

Bio-benzinas MWh 29742629 26918904 26918904 22403056 22403056 19411743 19411743 17029459 17029459 17029459 14372710 

AEI dalis produkcijoje % 4,67 5,20 5,20 6,27 6,27 7,33 7,33 8,40 8,40 8,40 10,00 

 

 

9.3 lentelė. Biodyzelino gamyba Išorinių kaštų siektino (2) scenarijaus atveju 

Pavadinimas Mat.vnt. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ţaliava 

Benzinas MWh 31935109 29980777 29980777 27024908 27024908 24565668 24565668 22686920 22686920 22686920 20787472 

Etanolis MWh 1318581 1299017 1299017 1252030 1252030 1160522 1160522 1043313 1043313 1043313 838157 

Bio-ETBE MWh 253777 357671 357671 574218 574218 809336 809336 1072136 1072136 1072136 1521656 

Produkcija 

Bio-benzinas MWh 33507468 31637464 31637464 28851156 28851156 26535527 26535527 24802369 24802369 24802369 23147285 

AEI dalis produkcijoje % 4,64 5,15 5,15 6,18 6,18 7,20 7,20 8,21 8,21 8,21 9,71 
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Pastaba: Struktūra atitinka ES direktyvos nustatomus AEI vertinimo principus 

9.7 paveikslas. Energijos išteklių vartojimo šalyje struktūra Išorinių kaštų siektino (2) scenarijaus 

atveju 

 

 

Didţiausi pokyčiai struktūros prasme yra susiję su šiaudais, ţolėmis ir jų produktais. Jų 

lyginamasis svoris bendrame energijos išteklių vartojime išauga nuo beveik 0% 2010 m. iki 7,7% – 

2020 m. Iš ţolių lemiamą vaidmenį vaidina energetikos tikslams specialiai auginamos ţolės 

(topimambai, kanapės, kukurūzai). Didţiausią lyginamosios dalies sumaţėjimą stebime gamtinėms 

dujoms. Jų lyginamasis svoris sumaţėja nuo 28,4% 2006 m. iki 23,19% – 2020 m. Tiesa, gamtinių 

dujų suvartojimui reikšmingą įtaką turi 2013 m. į eksploataciją paleidţiamas Elektrėnų 400 MW 

kombinuotojo ciklo dujų turbininis agregatas. Tai sąlygoja gamtinių dujų dalies šuolį nuo 21,8% 

2012 m. iki 29,1% – 2013 m. Tačiau ilgainiui šis prieaugis suvartojimo struktūroje beveik visiškai 

eliminuojamas. 
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Atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo pasiskirstymas pagal sektorius yra pateiktas 9.8 

pav. 

AEI pasiskirstymas pagal sektorius
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9.8 paveikslas. AEI vartojimo šalyje struktūros dinamika Išorinių kaštų siektino (2) scenarijaus 

atveju 

 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių struktūroje ryškiausios maţėjimo tendencijos siejamos su 

decentralizuotu šilumos gamybos sektoriumi. Šio sektoriaus lyginamoji AEI vartojimo dalis 

sumaţėja nuo 42,5% 2006 m. iki 14,4% – 2020 m. Tai nėra susiję su absoliučiu AEI vartojimo 

maţėjimu šiame sektoriuje. Esminę įtaką tam turi AEI vartojimo didėjimas kituose sektoriuose. 

Pavyzdţiui, centralizuoto šilumos tiekimo sektorius AEI vartojimo struktūroje nuo 24,7% 2006 m. 

išauga iki 36,9% – 2020 m. Elektros gamybos sektoriuje atitinkami pokyčiai yra nuo 6,7% 2006 m. 

iki 20,5% – 2020 m. Vartotojų tiesiogiai suvartojamų AEI dalis bendroje struktūroje lieka gana 

stabili ir nuo 2006 iki 2020 m. tesumaţėja kiek daugiau nei 3%.  

Kitų energijos išteklių vartojimo struktūros kaita parodyta 9.9 pav. 
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Kitų išteklių pasiskirstymas pagal sektorius
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9.9 paveikslas. Kitų energijos išteklių vartojimo šalyje struktūros dinamika Išorinių kaštų siektino 

(2) scenarijaus atveju 

9.3. Struktūriniai pokyčiai energetikos sistemoje 

Elektros energetikos sektorius yra vienas iš didţiausių pirminės energijos išteklių vartotojas. 

Todėl technologiniai pokyčiai šiame sektoriuje turi didelę įtaką visam šalies kuro energetikos 

balansui. Racionali elektros energijos gamybos pagal elektrines dinamika 2006-2020 m. laikotarpiu 

pateikta 9.10 pav.  

Reikia pastebėti, kad esminius pokyčius, kurie yra racionalūs, ţvelgiant iš ekonominio taško, 

sąlygoja ne vien noras padidinti šalyje AEI vartojimą. 9.10 pav. parodytus pokyčius ţymia dalimi 

sąlygoja seni, susidėvėję ir nebeatitinkantys nūdienos ekonominių reikalavimų agregatai. Tol, kol 

buvo eksploatuojama Ignalinos AE, didţioji dalis šių agregatų stovėjo rezerve ir niekas nesirūpino 

jų pakeitimu. Ignalinos AE sustabdymas ir smarkiai išaugusios iškastinio kuro kainos lemia tai, kad 

šiuo metu ekonomiškai yra ţymiai geriau importuoti elektros energiją, negu ją gaminti savose 

senose elektrinėse. Tai puikiai atspindi ir skaičiavimo rezultatai, kad pusė elektros energijos 

poreikių padengiama elektros energijos importu. Maţa to, tiek matematiniame modelyje, tiek 

realiame gyvenime, elektros energijos importas yra ribojamas energetinio saugumo, elektros 

tiekimo sistemos darbo patikimumo sumetimais ir dėl kitų prieţasčių. Tokiu būdu, ekonomiškai 

būtų patrauklus gerokai didesnės apimties elektros energijos importas, negu parodyta 9.10 pav. Į 

eksploataciją įvedus naują 400 MW KCDT bloką Elektrėnuose, elektros energijos importo 

ribojimas buvo sugrieţtintas, paliekant galimybę importuoti 2,6 TWh. Todėl likusią elektros 

energijos dalį turi gaminti Lietuvos elektrinės. Tokiose sąlygose tikslinga plėsti hidroelektrinių, 
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termofikacinių elektrinių, dirbančių termofikaciniame reţime, vėjo elektrinių gamybą ir instaliuotas 

galias. Tačiau svarbiausią vaidmenį vaidina Elektrėnų KCDT blokas, gaminantis virš 2,6 TWh 

elektros energijos per metus. Tačiau šių elektrinių galios nepakanka, kad padengti vartotojų 

poreikius, o senieji Lietuvos elektrinės blokai nebegali konkuruoti su naujais agregatais. Ryšium su 

tuo, didesnėse šilumos tiekimo sistemose tikslinga įrengti efektyvias dujines ir biokuro 

termofikacines elektrines, kurių bendra elektros energijos gamyba 2017-2020 m. atitinkamai siekia 

3,6-3,8 TWh ir 1,6-1,7 TWh.  
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9.10 paveikslas. Elektros energijos gamybos dinamika Išorinių kaštų siektino (2) scenarijaus atveju 

 

Racionali elektros energijos gamybos pagal kuro rūšis struktūra pateikta 9.4 lentelėje. 

Centralizuotai tiekiamos šilumos gamyba pagal kuro rūšis Išorinių kaštų siektino scenarijaus 

atveju pateikta 9.5 lentelėje. 

Šiai gamybai uţtikrinti reikalingi pajėgumai apibendrinti 9.6 lentelėje. 

Sprendţiant ekologines problemas šalyje yra tikslinga ir biodujų gamyba. Išorinių kaštų 

siektino scenarijaus atveju tikslingos biodujų gamybos apimtys ir gamybos ţaliavos yra 

apibendrintos 9.7 lentelėje. 

Maţdaug apie 2015 m. tikslinga ţymiai išplėsti biokuro, skirto decentralizuotų šilumos 

gamybos įrenginiams, apimtis. Tam tikslui suvartojamos ţaliavos ir produkcijos išeiga yra 

apibendrinta 9.8 lentelėje. 
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9.4 lentelė. Elektros energijos gamyba pagal naudojamo kuro rūšis Išorinių kaštų siektino (2) scenarijaus atveju 

Pavadinimas 
Mat. 

vnt. 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gamyba pagal kuro rūšis                         

Dujos MWh 1559945 3766843 1242712 1242712 6384497 6384497 5235093 5235093 2381581 2381581 2381581 2378358 

Nesieringas mazutas MWh 839208 682857 674867 674867 668893 668893 0 0 0 0 0 0 

Mazutas ir kitas sieringas 

kuras MWh 0 0 2632208 2632208 0 0 0 0 482622 482622 482622 524950 

Branduolinis kuras MWh 10850136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1046238 

Durpės MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anglis MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cheminių reakcijų šiluma MWh 237922 289080 289080 289080 289080 289080 289080 289080 289080 289080 289080 289080 

Biokuras MWh 134028 268056 227848 227848 227848 227848 341771 341771 341771 341771 341771 270889 

Hidroenergija MWh 394434 469573 467009 467009 538155 538155 585585 585585 633016 633016 633016 680446 

Vėjo energija MWh 160308 430727 522772 522772 687466 687466 835698 835698 966430 966430 966430 1152311 

Saulės energija MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

El energijos gamyba 

savivaldybių lygyje MWh             

      Iš AEI MWh 23925 56713 62931 62931 80045 80045 722130 722130 1624788 1624788 1624788 1688844 

      Iš ne AEI MWh 11318 282930 426776 426776 615096 615096 2039102 2039102 3798829 3798829 3798829 3669999 

Gamyba, viso MWh 14211224 6246780 6546203 6546203 9491078 9491078 10048459 10048459 10518116 10518116 10518116 11701115 

      Tame tarpe iš AEI MWh 712695 1225069 1280560 1280560 1533512 1533512 2485194 2485194 3566082 3566082 3566082 3792567 

      Tame tarpe iš AEI % 5 20 20 20 16 16 25 25 34 34 34 32 

      Tame tarpe iš ne AEI MWh 13487211 4738780 4838867 4838867 7342470 7342470 5524163 5524163 3153205 3153205 3153205 4238548 

Importas(+)/eksportas(-) MWh -1820653 4818000 4818000 4818000 2628000 2628000 2628000 2628000 2628000 2628000 2628000 2628000 

Poreikiai               

Bendri poreikiai MWh 12114798 11123554 11434320 11434320 12211126 12211126 12898527 12898527 13238134 13238134 13238134 14414739 

Galutiniai poreikiai** MWh 9088719 9155488 9412673 9412673 9953427 9953427 10526752 10526752 11125664 11125664 11125664 12087705 

Pagal priklausomybę atsinaujinantiems energijos ištekliams  

Gamyba + imp/eksp MWh 12390571 11064780 11364203 11364203 12119078 12119078 12676459 12676459 13146116 13146116 13146116 14329115 

      Tame tarpe iš AEI MWh 712695 1225069 1280560 1280560 1533512 1533512 2485194 2485194 3566082 3566082 3566082 3792567 

      Tame tarpe iš AEI % 6 11 11 11 13 13 20 20 27 27 27 26 

      Tame tarpe iš ne AEI MWh 11677875 9839710 10083643 10083643 10585566 10585566 10191264 10191264 9580034 9580034 9580034 10536547 
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9.5 lentelė. Šilumos gamyba pagal naudojamo kuro rūšis Išorinių kaštų siektino (2) scenarijaus atveju 

Pavadinimas Mat.vnt. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pagal vartojamo kuro rūšis                         

Malkos MWh 0 0 0 0 37661 37661 419370 419370 798533 798533 798533 1028788 

Šakos MWh 7879 668 3881 3881 6774 6774 0 0 0 0 0 0 

Šiaudai MWh 0 9343 3780 3780 0 0 202732 202732 265976 265976 265976 185073 

Sausa ţolė* MWh 0 0 0 0 940 940 1488214 1488214 1897973 1897973 1897973 2265943 

Skiedros MWh 428441 1285302 1377660 1377660 988875 988875 793186 793186 1746898 1746898 1746898 1305943 

Med apd atliekos MWh 1419803 1701034 1507917 1507917 2291385 2291385 1678940 1678940 1525333 1525333 1525333 1115693 

Kom atliekos MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 84498 84498 84498 84498 

Biodujos MWh 108092 197023 303746 303746 881327 881327 779902 779902 810228 810228 810228 836670 

Anglis MWh 50648 246322 185511 185511 58911 58911 17512 17512 6463 6463 6463 5008 

Durpės MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dujos MWh 6728957 5454454 5314610 5314610 4690602 4690602 4688400 4688400 2950112 2950112 2950112 2597360 

Krosnių kuras MWh 59807 20808 5247 5247 0 0 52162 52162 2305 2305 2305 3044 

Nesieringas mazutas MWh 1248322 1629891 1606109 1606109 1589071 1589071 1020257 1020257 811779 811779 811779 574416 

Skalūnų alyva MWh 98961 109545 121260 121260 63639 63639 42268 42268 31083 31083 31083 20387 

Sieringas skystas kuras MWh 0 0 81812 81812 0 0 0 0 153129 153129 153129 26284 

Uranas ir chem.reakc. 

šiluma MWh 2054720 1772257 1772257 1772257 1772257 1772257 1772257 1772257 1772257 1772257 1772257 2343294 

Elektra šilumos 

siurbliams MWh 0 0 0 0 0 0 8242 8242 36049 36049 36049 67753 

Viso MWh 12205629 12426645 12283790 12283790 12381442 12381442 12963441 12963441 12892615 12892615 12892615 12460155 

Pagal priklausomybę AEI             

Šiluma iš AEI MWh 1964214 3193370 3196983 3196983 4206962 4206962 5370585 5370585 7114788 7114788 7114788 6839662 

Šiluma iš ne AEI MWh 10241415 9233275 9086807 9086807 8174480 8174480 7592856 7592856 5777826 5777826 5777826 5620492 

Šilumos iš AEI dalis % 16.1 25.7 26.0 26.0 34.0 34.0 41.4 41.4 55.2 55.2 55.2 54.9 

* Specialiai auginamos ţolės. 
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 9.6 lentelė. Instaliuota šilumos šaltinių galia 

Pavadinimas 
Mat. 

vnt. 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pagal tipą ir priklausomybę AEI                         

Biokuro katilai* MW 375,0 374,0 385,1 385,1 438,2 438,2 696,4 696,4 820,6 820,6 820,6 814,4 

Kiti katilai MW 7384,4 7384,4 6331,6 6331,6 4863,4 4863,4 4478,8 4478,8 2907,8 2907,8 2907,8 2347,3 

Biokuro TE MW 15,8 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 21,6 21,6 372,1 372,1 372,1 402,0 

Kitos TE** MW 2213,1 2218,1 2246,6 2246,6 2250,7 2250,7 2061,6 2061,6 1884,0 1884,0 1884,0 1601,5 

Šilumos siurbliai MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 4,9 4,9 4,9 9,3 

Viso MW 9988,3 10000,7 8987,4 8987,4 7576,4 7576,4 7259,5 7259,5 5989,4 5989,4 5989,4 5174,5 

*    Išimtinai tik AEI naudojančios TE. 

** Įskaitant ir tas AEI naudojančias TE, kurios gali naudoti iškastinį kurą. 
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9.7 lentelė. Biodujų gamybai suvartojama ţaliava ir tikslinga biodujų gamyba Išorinių kaštų siektino scenarijaus atveju 

Pavadinimas 
Mat. 

 vnt. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ţaliava biodujų gamybai                         

Kiaulių mėšlas kt 0,7 0,7 0,7 434,8 434,8 1241,8 1241,8 1351,5 1351,5 1351,5 1434,3 

Paukščių mėšlas kt 13,3 13,4 13,4 187,0 187,0 240,1 240,1 253,6 253,6 253,6 261,2 

Raguočių mėšlas kt 146,8 141,8 141,8 1292,6 1292,6 2378,5 2378,5 2523,6 2523,6 2523,6 2638,8 

Pram org atliekos kt 90,7 91,2 91,2 188,4 188,4 455,8 455,8 461,5 461,5 461,5 468,4 

Dumblas kt 9,0 9,1 9,1 52,1 52,1 59,1 59,1 60,9 60,9 60,9 62,5 

Kukurūzai kt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Topimambai kt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ţalia ţolė kt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specialiai auginami 

ţoliniai augalai kt 0,0 88,8 88,8 248,7 248,7 356,2 356,2 392,8 392,8 392,8 454,7 

Išspaudos kt 11,6 11,6 11,6 45,4 45,4 35,4 35,4 22,5 22,5 22,5 0,0 

Kom atliekos (savart) kt 1469,8 2007,8 2007,8 2010,0 2010,0 2169,5 2169,5 2104,3 2104,3 2104,3 2108,0 

Drėgni ţliaugtai kt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Produkcija             

Biodujos ktne 18,3 28,8 28,8 84,4 84,4 130,1 130,1 133,0 133,0 133,0 135,0 

Perduota į tinklus             

Biodujos (išvalytos) ktne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
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9.8 lentelė. Biokuro gamyba Išorinių kaštų siektino scenarijaus atveju 

Pavadinimas 
Mat. 

vnt. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Medienos apdirbimo atliekos (ţaliava) kt 0,0 86,8 86,8 114,4 114,4 114,4 157,5 

Medienos granulės (produkcija) ktne 0,0 74,2 74,2 97,1 97,1 97,1 135,1 

Medienos apdirbimo atliekos (ţaliava) kt 0,0 24,6 24,6 15,1 15,1 15,1 5,4 

Miško kirtimo atliekos (šakos) (ţaliava) ktne 0,0 29,8 29,8 31,7 31,7 31,7 32,6 

Medienos briketai (produkcija) ktne 0,0 54,5 54,5 49,0 49,0 49,0 42,2 

Šiaudai (ţaliava) ktne 0,0 52,1 52,1 106,0 106,0 106,0 123,8 

Šiaudų granulės (produkcija) ktne 0,0 53,2 53,2 108,2 108,2 108,2 126,4 

Durpės (ţaliava) ktne 0,6 1,3 1,3 2,0 2,0 2,0 3,2 

Durpių briketai (produkcija) ktne 0,6 1,3 1,3 2,0 2,0 2,0 3,2 

 

 

 

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, biokuro granulių ir briketų gamybą tikslinga būtų padidinti 

nuo 180 ktne 2015 m. iki 300 ktne – 2020 m. Visa tai leistų ţymia dalimi automatizuoti šilumos 

gamybos procesus decentralizuotame sektoriuje. Ryšium su tuo, biokuro granulių vartojimas 

decentralizuotame šilumos gamybos sektoriuje iki 2020 m. gali išaugti iki 25% bendroje kuro 

vartojimo struktūroje. Gamtinių dujų dalis šiame sektoriuje 2020 m. būtų vertinama apie 30%. 

Įskaitant elektrinio šildymo įrenginius, šilumos siurblius, saulės kolektorius ir kt., galima būtų 

pasiekti, kad virš 60% visų decentralizuoto sektoriaus šilumos poreikių būtų patenkinami iš 

automatizuotų šaltinių. 

9.4. Finansinių lėšų poreikis 

Aukščiau aprašyti pokyčiai šalies energetikos sektoriuje reikalauja didelių lėšų. Pastarosios 

agreguotame pavidale pateiktos 9.9 ir 9.10 lentelėse. 
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9.9 lentelė. Energetikos sistemos išlaidų pajamų balansas 2010-2020 m. didelių AEI kainų scenarijų 

atvejais, mln. Lt 

 

Bazinis 
Išorinių 

kaštų 

Isorinių 

kaštų 

siektinas 

Esamas 

siektinas 

Išorinių 

kaštų 

siektinas C 

Esamas 

siektinas 

C 

Investicijos  

Biokuro gamybos 266 276 276 284 275 282 

Centralizuoto šilumos tiekimo 5345 4494 4493 5322 6625 6239 

Decentralizuoto šilumos tiekimo 4088 4093 4098 4067 4484 4019 

Elektros energetikos 3611 4355 4352 3103 5891 3803 

Viso  13310 13218 13219 12777 17275 14343 

Eksploatacinės išlaidos  

Biokuro gamybos 381 383 383 382 383 381 

Centralizuoto šilumos tiekimo 1992 1876 1872 2050 2538 2406 

Decentralizuoto šilumos tiekimo 8925 8928 8928 8941 8575 8935 

Elektros energetikos 3211 3018 3018 3114 3033 3144 

Infrastruktūra ir kt 8616 8536 8537 8440 8437 8457 

Viso 23124 22741 22738 22926 22966 23323 

Išlaidos importui  

Ţ.ū. produktų ir prmoninės 

medienos 
944 942 941 942 934 933 

AEI ir jų gamybos priedų 8893 9450 9470 8952 9520 8911 

Iškastinio kuro, įskaitant jo gamybą 145025 144413 144397 144305 140826 143285 

Elektros energijai 5806 5804 5804 5803 5645 5803 

Viso 160668 160608 160612 160002 156924 158934 

Pajamos iš eksporto  

Ţ.ū. produktų ir prmoninės 

medienos 
7358 7303 7302 7330 7346 7339 

AEI ir jų gamybos priedų 49283 48644 48647 48963 46170 48943 

Iškastinio kuro, įskaitant jo gamybą 11186 11183 11183 11183 10609 11182 

Elektros energijai 0 0 0 0 0 0 

Viso 67828 67131 67133 67476 64125 67465 

Išlaidos esamoms pajamos schemoms realizuoti  

Vėjo, biokuro, saulės, hidro 

elektrinių tarifai 
0 0 0 2569 0 2661 

Išlaidų pajamų balansas 129275 129436 129438 130797 133040 131796 

Išlaidų prieaugis, lyginant su 

baziniu scenarijumi 
0 161 163 1522 3765 2521 
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9.10 lentelė. Energetikos sistemos išlaidų pajamų balansas 2010-2020 m. maţų AEI kainų scenarijų 

atvejais, mln. Lt 

 

Bazinis 
Išorinių 

kaštų 

Isorinių 

kaštų 

siektinas 

Esamas 

siektinas 

Išorinių 

kaštų 

siektinas 

BC 

Esamas 

siektinas 

BC 

Investicijos  

Biokuro gamybos 269 277 277 307 280 300 

Centralizuoto šilumos tiekimo 5566 4615 4615 5222 6940 6368 

Decentralizuoto šilumos tiekimo 3958 3994 3992 3836 3985 3715 

Elektros energetikos 3739 4678 4678 3145 5388 4062 

Viso  13533 13564 13561 12509 16593 14445 

Eksploatacinės išlaidos  

Biokuro gamybos 381 383 383 383 381 381 

Centralizuoto šilumos tiekimo 1923 1908 1908 1953 2540 2431 

Decentralizuoto šilumos tiekimo 8964 8962 8968 9004 8982 8999 

Elektros energetikos 3217 3035 3035 3115 3074 3161 

Infrastruktūra ir kt 8633 8597 8597 8467 8645 8493 

Viso 23117 22885 22890 22923 23621 23465 

Išlaidos importui  

Ţ.ū. produktų ir prmoninės 

medienos 
931 935 934 935 931 920 

AEI ir jų gamybos priedų 9556 9779 9776 9597 9624 9213 

Iškastinio kuro, įskaitant jo gamybą 143228 143464 143473 143601 142732 142713 

Elektros energijai 5369 5368 5368 5368 5368 5368 

Viso 159084 159546 159552 159502 158655 158214 

Pajamos iš eksporto  

Ţ.ū. produktų ir prmoninės 

medienos 
7594 7421 7424 7519 7525 7612 

AEI ir jų gamybos priedų 49255 49006 49013 49245 49246 49241 

Iškastinio kuro, įskaitant jo gamybą 11186 11184 11183 11184 11183 11183 

Elektros energijai 0 0 0 0 0 0 

Viso 68035 67611 67620 67948 67954 68035 

Išlaidos esamoms pajamos schemoms realizuoti  

Vėjo, biokuro, saulės, hidro 

elektrinių tarifai 
0 0 0 2790 0 2758 

Išlaidų pajamų balansas 127699 128384 128383 129777 130915 130848 

Išlaidų prieaugis, lyginant su 

baziniu scenarijumi 
0 685 684 2078 3216 3149 

 

 

 

 

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, racionalią energetikos sistemos plėtrą galima uţtikrinti 

2010-2020 m, investuojant apie 13 mlrd. Lt. Energetikos sektoriaus eksploatacinės išlaidos šiuo 

laikotarpiu vertinamos apie 23 mlrd. Lt, o išlaidos apsirūpinimui energijos ištekliais dar papildomai 

apie 90 mlrd. Lt. 
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Kalbant apie paskaičiuotą investicijų poreikį reikia paminėti, kad jos nevertina investicijų į 

infrastruktūrą, t.y. investicijų į šilumos ir elektros perdavimo ir paskirstymo tinklus ir pan. 

Pastarosios tam tikrą dalimi atsispindi eksploatacinių išlaidų „Infrastruktūra ir kt.― pozicijoje, 

kadangi matematiniame modelyje infrastruktūros plėtra nebuvo modeliuojama, o elektros ir šilumos 

perdavimas ir paskirstymas buvo vertinamas eksploatacinių išlaidų pagalba (perdavimo-

paskirstymo tarifų pagalba). Tas pats modeliavimo principas buvo naudotas vertinant visų rūšių 

kuro transportavimo ir paskirstymo išlaidas. Tuo būdu, dalis realiai reikiamų investicijų yra 

apskaitoma eksploatacinėse išlaidose, o pateiktose investicijų skiltyse yra tam tikra dalimi maţesnės 

uţ realiai reikiamas. Neţiūrint to, paskaičiuotos vidutinės metinės investicijos į centralizuotos 

šilumos gamybos įrenginius 2010-2020 m. laikotarpiu vertinamos: 

 534 mln.Lt     – bazinio scenarijaus atveju,  

449 mln. Lt   – išorinių kaštų, išorinių kaštų siektino ir išorinių kaštų siektino C scenarijų 

atveju,  

532 mln. Lt     – esamo siektino C scenarijų atveju. 

 

Tuo tarpu bendrosios investicijos į garo ir karšto vandens tiekimo įmonių materialų turtą 

buvo tik 205 mln. Lt 2005 m., 289 mln. Lt – 2006 m., 328 mln. Lt – 2007 m. ir 208 mln. Lt – 2008 

m. [1]. Atsiţvelgiant į tai, kad tik apie 35-43% šių investicijų teko šilumos generavimo įrenginiams 

[2-4], matome, kad šiuo metu CST įmonės pageidavo investuoti tik maţdaug 20% lėšų, kurios būtų 

reikalingos, siekiant realizuoti maţiausių kaštų reikalaujančius AEI plėtros scenarijus. 

Ţvelgiant iš kitos pusės, matome, kad CST įmonėse tikslinga įrengti kombinuotos šilumos ir 

elektros energijos gamybos įrenginius. Taigi, CST įmonės iš dalies perimtų ir elektros energijos 

tiekimo funkciją. Ryšium su tuo, tikslinga panagrinėti bendrą investicijų į centralizuotos šilumos 

gamybos ir elektros gamybos sektorius apimtis. Statistinių duomenų apie investicijas į 

decentralizuotos šilumos gamybos sektorių nėra, todėl planuojamų investicijų negalima palyginti su 

dabartinėmis investavimo apimtimis. Todėl tolesnėje analizėje jų nevertinsime. 

Vidutinės metinės investicijos į centralizuotos šilumos ir elektros energijos gamybos 

sektorius nagrinėtiems scenarijams yra pateiktos 9.11 lentelėje. Čia taip pat apibendrintos faktinės 

investicijų apimtys į centralizuotos šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginius, apskaičiuotos 

iš [1]. Apytikslės faktinės investicijos į centralizuotos šilumos ir elektros energijos gamybos 

įrenginius apskaičiuotos iš [1] duomenų, vadovaujantis [2-4] pateiktu investicijų pasiskirstymu 

pagal kryptis.  
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9.11 lentelė. Metinių investicijų palyginimas su faktinėmis, mln. Lt 

Scenarijus 

Vidutinės metinės 

investicijos į 

centralizuotos 

šilumos ir elektros 

energijos 

gamybos sektorius 

Faktinės investicijos į 

centralizuotos šilumos ir 

elektros energijos gamybos 

sektorius 

Apytikslės faktinės 

investicijos į 

centralizuotos 

šilumos ir elektros 

energijos gamybos 

įrenginius 
2005 2006 2007 2008 

Bazinis 896 

990 1213 1262 1008 555 

Išorinių kaštų 885 

Isorinių kaštų siektinas 885 

Esamas siektinas 843 

Išorinių kaštų siektinas C 1251 

Esamas siektinas C 1004 

Bazinis B 931 

Išorinių kaštų B 929 

Isorinių kaštų siektinas B 929 

Esamas siektinas B 837 

Išorinių kaštų siektinas BC 1233 

Esamas siektinas BC 1043 

 

 

 

Iš 9.11 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad vidutinės faktinės 2005-2008 m. investicijos į 

centralizuotos šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginius apytiksliai vertinamos 555 mln. Lt, 

priklausomai nuo scenarijaus sudaro tik apie 45-60% vidutinių metinių investicijų, reikalingų AEI 

platesnio panaudojimo įgyvendinimui, apimties. Neţiūrint to, investicijų poreikis atskirais 

nagrinėjamo laiko periodo metais gana smarkiai kinta. Tai matyti iš 9.11 pav. duomenų.  

 

 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                   S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 

 314 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

M
ln
.L
t

Metai

Bazinis

Išorinių kaštų

Išorinių kaštų 
siektinas

Esamas siektinas

Išorinių kaštų 
siektinas C

Esamas siektinas 
C

Faktinės 
investicijos 2005-
08

 

9.11 paveikslas. Išorinių kaštų siektino scenarijaus planuojamų investicijų elektros ir centralizuoto 

šilumos tiekimo sektoriuose palyginimas su faktinėmis 
 

Pateikti duomenys rodo, kad, siekiant įgyvendinti racionalų AEI plėtros planą, metinės 

investicijų apimtys į centralizuoto šilumos tiekimo ir elektros energijos gamybos sektorius atskirais 

metais viršija faktines investicijas beveik 4 kartus. Iš to galima daryti išvadą, kad, siekiant 

įgyvendinti platesnio AEI panaudojimo programą, Lietuva susidurs su viena iš pagrindinių 

problemų – lėšų investicijoms trūkumu.  

9.5. Apibendrinantys AEI plėtros duomenys 

Ţvelgiant iš visuomeninių pozicijų, AEI plėtrą reikėtų orientuoti pagal rezultatus, gautus 

išorinių kaštų siektinų scenarijų atvejais. Jei galėtume ţinoti, kaip ateityje keisis AEI ir kitų kuro 

rūšių kainos ir kaip keisis kiti veiksniai, galėtume parengti vieną optimalų AEI plėtros variantą. 

Tačiau tikrovėje to padaryti neįmanoma, nes negalime tiksliai prognozuoti, kaip keisis atskiri 

įtakojantys faktoriai, tarp kurių kuro kainos yra vienos iš reikšmingiausių. AEI racionaliai plėtrai ne 

tiek svarbus absoliutus kainų lygis, kiek svarbus jų  kainų lygis iškastinio kuro atţvilgiu. Ryšium su 

tuo, vertindami situacijos neapibrėţtumą šioje srityje galime teigti, kad didelių ir maţų AEI kainų 

scenarijų modeliavimo rezultatai apibrėţia tą diapazoną, kuriame perspektyvoje gali vykti racionali 

AEI plėtra. Vertinant dar ir visuomeninį aspektą (išorinius kaštus), galima būtų rekomenduoti 

Išorinių kaštų siektino ir Išorinių kaštų siektino B scenarijuose numatytas kryptis. 

Kita vertus, valstybė jau turi tam tikrus įsipareigojimus dėl vienų ar kitų sektorių plėtros. 

Atsiţvelgdami į tai, sprendimų priėmimui 9.12-9.27 lentelėse pateikiame keturių scenarijų 

apibendrinančius rezultatus.     
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9.12 lentelė. Prognozuojami atsinaujinančių energijos išteklių sunaudojimo rodikliai 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas scenarijus  

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Didesnio energijos vartojimo efektyvumo didėjimo scenarijus 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis šildymo 

ir aušinimo sektoriuje*, proc. 
19,7 29,0 30,1 30,1 31,4 31,4 33,4 33,4 38,5 38,5 38,5 37,8 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis elektros 

energijos gamybos sektoriuje*, proc. 
5,73 11,07 11,27 11,27 12,65 12,65 19,60 19,60 27,13 27,13 27,13 26,47 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

transporto sektoriuje*, proc. 
2,86 3,67 4,09 4,09 4,92 4,92 5,75 5,75 6,59 6,59 6,59 7,85 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

bendrame galutiniame energijos 

suvartojime*, proc. 

11,93 18,54 19,13 19,13 20,14 20,14 22,62 22,62 26,69 26,69 26,69 26,23 

Iš jų pagal bendradarbiavimo mechanizmą**, 

procentiniais punktais 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bendradarbiavimo mechanizmo** perteklius, 

procentiniais punktais 
0 0 2,2 2,2 3,6 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 2,8 

Atsinaujinančių energijos išteklių minimali 

trajektorija pagal direktyvos 2009/28/EB 

I priedo B dalį 

  2011–2012 2013–2014 2015–2016 2017–2018  2020 

  
S2005+20% (S2020-

S2005) 

S2005 +30% (S2020-

S2005) 

S2005 +45% (S2020-

S2005) 

S2005 +65% (S2020-

S2005) 
 S2020 

Atsinaujinančių energijos išteklių minimali 

trajektorija, proc. 
  16,6 17,4 18,6 20,2   23 

Atsinaujinančių energijos išteklių minimali 

trajektorija, ktne 
  848 930 1041 1167   1402 

Prognozuojama atsinaujinančių energijos 

išteklių trajektorija, proc. 
  19,1 20,1 22,6 26,7   26,23 

Prognozuojama atsinaujinančių energijos 

išteklių trajektorija, ktne 
  978 1077 1266 1542   1599 

 

 

*    Apskaičiuota pagal 2009 m. balandţio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei 

vėliau  panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (toliau vadinama – Direktyva 2009/28/EB), 5 straipsnio reikalavimus. 

** Bendradarbiavimo mechanizmai apibrėţti Direktyvos 2009/28/EB 6-11 straipsniuose. 
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 9.13 lentelė. Prognozuojamos šilumos energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir tiesiogiai sunaudojamų atsinaujinančių energijos išteklių 

šildymo ir  aušinimo sektoriuje apimtys 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Šilumos gamyba iš biokuro*, ktne 139 275 275 275 362 362 461 461 609 609 609 582 

Šilumos gamyba iš geoterminės energijos, ktne 0,3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

Saulės energijos sunaudojimas, ktne 0,00 0,00 0,94 0,94 2,81 2,81 4,70 4,70 6,47 6,47 6,47 9,05 

Biomasės sunaudojimas, ktne: 387 483 513 513 478 478 461 461 468 468 468 483 

iš jų kietoji 387 483 513 513 478 478 461 461 468 468 468 483 

-  iš jų mediena ir medienos atliekos 386 473 498 498 448 448 378 378 313 313 313 246 

-   iš jų ţemės ūkio atliekos 1 10 15 15 30 30 83 83 155 155 155 237 

iš jų biodujos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atsinaujinančių energijos išteklių, gaunama iš šilumos 

siurblių, ktne:  
0,00 4,23 3,43 3,43 5,17 5,17 6,47 6,47 9,87 9,87 9,87 15,16 

Iš viso, ktne 527 764 795 795 852 852 937 937 1098 1098 1098 1095 

*Įskaitant komunalinių atliekų biodegraduojančią dalį.



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                   S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 

 317 

 

 9.14 lentelė. Prognozuojamos atsinaujinančių energijos išteklių sunaudojimo transporto sektoriuje apimtys 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Atsinaujinančių energijos išteklių 

suvartojimas transporto sektoriuje*, ktne 
47 52 60 60 77 77 96 96 117 117 117 150 

Elektros energijos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių sunaudojimas kelių 

transporto sektoriuje, ktne 

0,41 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,6 1,6 2,3 2,3 2,3 2,5 

Numatomas atsinaujinančių energijos 

išteklių indėlis transporto sektoriuje, 

siekiant transporto planinio rodiklio**, 

ktne 

47 53 61 61 78 78 98 98 120 120 120 154 

 

*    Visa transporto sektoriuje sunaudojama atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant elektros energiją, vandenilį ir dujas iš atsinaujinančių energijos išteklių neįtraukiant biodegalų rūšių, neatitinkančių 

tvarumo kriterijų. 

**  Apskaičiuojant elektrinių kelių transporto priemonių sunaudotos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių kiekį, laikoma, kad tas sunaudotas kiekis yra 2,5 karto didesnis nei faktinės elektros 

energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių sąnaudos. 
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 9.15 lentelė. Prognozuojamos elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių apimtys 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

HIDROELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia ( < 10 MW), MW 19 19 24 24 39 39 49 49 59 59 59 69 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
70 90 114 114 185 185 232 232 280 280 280 327 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
6,0 7,8 9,8 9,8 15,9 15,9 20,0 20,0 24,1 24,1 24,1 28,1 

                          
Įrengtoji galia ( > 10 MW), MW 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
333,0 379,5 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
28,6 32,6 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 

VISO:                         
Įrengtoji galia, MW 119,7 119,7 124,7 124,7 139,7 139,7 149,8 149,8 159,8 159,8 159,8 169,8 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
403 470 467 467 538 538 586 586 633 633 633 680 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
35 40 40 40 46 46 50 50 54 54 54 59 

SAULĖS FOTOELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia, MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VĖJO ELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia, MW 52 166 201 201 265 265 322 322 372 372 372 444 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
130 431 523 523 687 687 836 836 966 966 966 1152 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
11 37 45 45 59 59 72 72 83 83 83 99 
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Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BIOMASĖS ELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia (kietoji biomasė)*, 

MW 
21,8 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 57,5 57,5 222,5 222,5 222,5 234,2 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis**, GWh 
171 325 285 285 285 285 393 393 1299 1299 1299 1299 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
15 28 24 24 25 25 34 34 112 112 112 112 

                          
Įrengtoji galia (biodujos), MW 1 1 1 1 3 3 96 96 97 97 97 97 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
0 0 6 6 23 23 671 671 668 668 668 661 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
0 0 1 1 2 2 58 58 57 57 57 57 

VISO:                         
Įrengtoji galia, MW 22,5 42,0 42,0 42,0 44,0 44,0 153,4 153,4 319,7 319,7 319,7 331,0 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
171 325 291 291 308 308 1064 1064 1967 1967 1967 1960 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
15 28 25 25 26 26 91 91 169 169 169 169 

VISO 

Įrengtoji galia, MW 194 328 368 368 448 448 625 625 852 852 852 945 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
704 1225 1281 1281 1534 1534 2485 2485 3566 3566 3566 3793 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
61 105 110 110 132 132 214 214 307 307 307 326 

*   Įskaitant visą galią įrenginių, deginančių komunalines atliekas. 

**Komunalinėms atliekoms Vertinant tik gamybą iš biodegraduojančios komunalinių atliekų dalies. 
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9.16 lentelė. Prognozuojami atsinaujinančių energijos išteklių sunaudojimo rodikliai 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas C scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Didesnio energijos vartojimo efektyvumo didėjimo scenarijus 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis šildymo 

ir aušinimo sektoriuje*, proc. 
19,7 28,9 29,9 29,9 31,3 31,3 33,3 33,3 37,4 37,4 37,4 36,5 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis elektros 

energijos gamybos sektoriuje*, proc. 
5,73 11,08 11,27 11,27 12,67 12,67 20,08 20,08 28,35 28,35 28,35 26,72 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

transporto sektoriuje*, proc. 
2,86 3,67 4,09 4,09 4,92 4,92 5,75 5,75 6,59 6,59 6,59 7,86 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

bendrame galutiniame energijos 

suvartojime*, proc. 

11,93 18,51 19,06 19,06 20,10 20,10 22,68 22,68 26,36 26,36 26,36 25,63 

Iš jų pagal bendradarbiavimo mechanizmą**, 

procentiniais punktais 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bendradarbiavimo mechanizmo** perteklius, 

procentiniais punktais 
0 0 2,2 2,2 3,6 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 2,8 

Atsinaujinančių energijos išteklių minimali 

trajektorija pagal direktyvos 2009/28/EB 

I priedo B dalį 

  2011–2012 2013–2014 2015–2016 2017–2018  2020 

  
S2005+20% (S2020-

S2005) 

S2005 +30% (S2020-

S2005) 

S2005 +45% (S2020-

S2005) 

S2005 +65% (S2020-

S2005) 
  S2020 

Atsinaujinančių energijos išteklių minimali 

trajektorija, proc. 
  16,6 17,4 18,6 20,2   23 

Atsinaujinančių energijos išteklių minimali 

trajektorija, ktne 
  848 930 1043 1166   1399 

Prognozuojama atsinaujinančių energijos 

išteklių trajektorija, proc. 
  19,1 20,1 22,7 26,4   25,63 

Prognozuojama atsinaujinančių energijos 

išteklių trajektorija, ktne 
  974 1075 1272 1522   1559 
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Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Maţesnio energijos vartojimo efektyvumo didėjimo scenarijus 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis šildymo 

ir aušinimo sektoriuje*, proc. 
19,7 28,9 29,8 29,8 31,6 31,6 32,7 32,7 37,3 37,3 37,3 36,4 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis elektros 

energijos gamybos sektoriuje*, proc. 
5,73 11,05 11,23 11,23 12,49 12,49 19,65 19,65 27,42 27,42 27,42 26,40 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

transporto sektoriuje*, proc. 
2,86 3,67 4,09 4,09 4,90 4,90 5,70 5,70 6,51 6,51 6,51 7,70 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

bendrame galutiniame energijos 

suvartojime*, proc. 

11,93 18,51 19,01 19,01 20,09 20,09 22,33 22,33 26,05 26,05 26,05 25,38 

*   Apskaičiuota pagal 2009 m. balandţio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei   

vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (toliau vadinama – Direktyva 2009/28/EB), 5 straipsnio reikalavimus. 

** Bendradarbiavimo mechanizmai apibrėţti Direktyvos 2009/28/EB 6-11 straipsniuose. 
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 9.17 lentelė. Prognozuojamos šilumos energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir tiesiogiai sunaudojamų atsinaujinančių energijos išteklių 

šildymo ir  aušinimo sektoriuje apimtys 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas C scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Šilumos gamyba iš biokuro*, ktne 139 275 274 274 360 360 463 463 580 580 580 541 

Šilumos gamyba iš geoterminės energijos, ktne 0,3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

Saulės energijos sunaudojimas, ktne 0,00 0,00 0,94 0,94 2,81 2,81 4,70 4,70 6,47 6,47 6,47 9,05 

Biomasės sunaudojimas, ktne: 387 483 510 510 478 478 461 461 465 465 465 484 

iš jų kietoji 387 483 510 510 478 478 461 461 465 465 465 484 

-  iš jų mediena ir medienos atliekos 386 473 495 495 448 448 378 378 308 308 308 246 

-   iš jų ţemės ūkio atliekos 1 10 15 15 30 30 83 83 156 156 156 238 

iš jų biodujos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atsinaujinančių energijos išteklių, gaunama iš šilumos 

siurblių, ktne:  
0,00 2,61 3,21 3,21 4,86 4,86 5,97 5,97 9,01 9,01 9,01 14,50 

Iš viso, ktne 527 763 792 792 850 850 939 939 1065 1065 1065 1054 

*Įskaitant komunalinių atliekų biodegraduojančią dalį.
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 9.18 lentelė. Prognozuojamos atsinaujinančių energijos išteklių sunaudojimo transporto sektoriuje apimtys 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas C 

scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Atsinaujinančių energijos išteklių 

suvartojimas transporto sektoriuje*, ktne 
47 52 60 60 77 77 96 96 117 117 117 150 

Elektros energijos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių sunaudojimas kelių 

transporto sektoriuje, ktne 

0,41 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,5 

Numatomas atsinaujinančių energijos 

išteklių indėlis transporto sektoriuje, 

siekiant transporto planinio rodiklio**, 

ktne 

47 53 61 61 78 78 98 98 120 120 120 154 

 

*    Visa transporto sektoriuje sunaudojama atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant elektros energiją, vandenilį ir dujas iš atsinaujinančių energijos išteklių neįtraukiant biodegalų rūšių, neatitinkančių 

tvarumo kriterijų. 

** Apskaičiuojant elektrinių kelių transporto priemonių sunaudotos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių kiekį, laikoma, kad tas sunaudotas kiekis yra 2,5 karto didesnis nei faktinės elektros 

energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių sąnaudos. 
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 9.19 lentelė. Prognozuojamos elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių apimtys 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas C scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

HIDROELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia ( < 10 MW), MW 19 19 24 24 39 39 49 49 59 59 59 69 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
70 90 114 114 185 185 232 232 280 280 280 327 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
6,0 7,8 9,8 9,8 15,9 15,9 20,0 20,0 24,1 24,1 24,1 28,1 

                          
Įrengtoji galia ( > 10 MW), MW 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
333,0 379,5 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
28,6 32,6 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 

VISO:                         
Įrengtoji galia, MW 119,7 119,7 124,7 124,7 139,7 139,7 149,8 149,8 159,8 159,8 159,8 169,8 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
403 470 467 467 538 538 586 586 633 633 633 680 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
35 40 40 40 46 46 50 50 54 54 54 59 

SAULĖS FOTOELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia, MW 0 0 0 0 2 2 4 4 6 6 6 10 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 4,5 4,5 6,7 6,7 6,7 11,2 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

VĖJO ELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia, MW 52 166 201 201 265 265 322 322 445 445 445 500 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
130 431 523 523 687 687 836 836 1155 1155 1155 1298 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
11 37 45 45 59 59 72 72 99 99 99 112 
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Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BIOMASĖS ELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia (kietoji biomasė)*, 

MW 
21,8 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 79,5 79,5 249,3 249,3 249,3 252,9 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis**, GWh 
171 325 285 285 285 285 462 462 1292 1292 1292 1209 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
15 28 24 24 25 25 40 40 111 111 111 104 

                          
Įrengtoji galia (biodujos), MW 1 1 1 1 3 3 92 92 94 94 94 94 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
0 0 6 6 23 23 652 652 636 636 636 630 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
0 0 1 1 2 2 56 56 55 55 55 54 

VISO:                         
Įrengtoji galia, MW 22,5 42,0 42,0 42,0 44,0 44,0 171,8 171,8 343,3 343,3 343,3 346,5 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
171 325 291 291 308 308 1114 1114 1928 1928 1928 1839 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
15 28 25 25 26 26 96 96 166 166 166 158 

VISO 

Įrengtoji galia, MW 194 328 368 368 450 450 647 647 954 954 954 1026 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
704 1225 1281 1281 1536 1536 2540 2540 3724 3724 3724 3829 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
61 105 110 110 132 132 218 218 320 320 320 329 

*   Įskaitant visą galią įrenginių, deginančių komunalines atliekas. 

**Komunalinėms atliekoms Vertinant tik gamybą iš biodegraduojančios komunalinių atliekų dalies. 
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9.20 lentelė. Prognozuojami atsinaujinančių energijos išteklių sunaudojimo rodikliai 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas B scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Didesnio energijos vartojimo efektyvumo didėjimo scenarijus 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis šildymo 

ir aušinimo sektoriuje*, proc. 
19,7 28,9 30,1 30,1 32,7 32,7 35,0 35,0 41,3 41,3 41,3 41,3 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis elektros 

energijos gamybos sektoriuje*, proc. 
5,73 11,08 11,27 11,27 12,65 12,65 19,55 19,55 31,43 31,43 31,43 30,29 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

transporto sektoriuje*, proc. 
2,86 3,67 4,09 4,09 4,92 4,92 5,75 5,75 6,59 6,59 6,59 7,85 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

bendrame galutiniame energijos 

suvartojime*, proc. 

11,93 18,52 19,14 19,14 20,79 20,79 23,39 23,39 29,00 29,00 29,00 28,86 

Iš jų pagal bendradarbiavimo mechanizmą**, 

procentiniais punktais 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bendradarbiavimo mechanizmo** perteklius, 

procentiniais punktais 
0 0 2,2 2,2 3,6 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 2,8 

Atsinaujinančių energijos išteklių minimali 

trajektorija pagal direktyvos 2009/28/EB 

I priedo B dalį 

  2011–2012 2013–2014 2015–2016 2017–2018  2020 

  
S2005+20% (S2020-

S2005) 

S2005 +30% (S2020-

S2005) 

S2005 +45% (S2020-

S2005) 

S2005 +65% (S2020-

S2005) 
  S2020 

Atsinaujinančių energijos išteklių minimali 

trajektorija, proc. 
  16,6 17,4 18,6 20,2   23 

Atsinaujinančių energijos išteklių minimali 

trajektorija, ktne 
  848 930 1040 1174   1416 

Prognozuojama atsinaujinančių energijos 

išteklių trajektorija, proc. 
  19,1 20,8 23,4 29,0   28,86 

Prognozuojama atsinaujinančių energijos 

išteklių trajektorija, ktne 
    978 1111 1309 1685   1776 

 

*   Apskaičiuota pagal 2009 m. balandţio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei 

vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (toliau vadinama – Direktyva 2009/28/EB), 5 straipsnio reikalavimus. 

** Bendradarbiavimo mechanizmai apibrėţti Direktyvos 2009/28/EB 6-11 straipsniuose. 
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 9.21 lentelė. Prognozuojamos šilumos energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir tiesiogiai sunaudojamų atsinaujinančių energijos išteklių 

šildymo ir  aušinimo sektoriuje apimtys 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas B scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Šilumos gamyba iš biokuro*, ktne 139 275 276 276 396 396 502 502 703 703 703 695 

Šilumos gamyba iš geoterminės energijos, ktne 0,3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

Saulės energijos sunaudojimas, ktne 0,00 0,00 0,94 0,94 2,82 2,82 4,70 4,70 6,47 6,47 6,47 9,06 

Biomasės sunaudojimas, ktne: 387 483 513 513 480 480 465 465 471 471 471 505 

iš jų kietoji 387 483 513 513 480 480 465 465 471 471 471 505 

-  iš jų mediena ir medienos atliekos 386 473 498 498 449 449 371 371 291 291 291 219 

-   iš jų ţemės ūkio atliekos 1 10 15 15 30 30 94 94 179 179 179 287 

iš jų biodujos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atsinaujinančių energijos išteklių, gaunama iš šilumos 

siurblių, ktne:  
0,00 2,22 3,18 3,18 4,45 4,45 4,85 4,85 6,74 6,74 6,74 9,73 

Iš viso, ktne 527 763 796 796 886 886 980 980 1192 1192 1192 1224 

*Įskaitant komunalinių atliekų biodegraduojančią dalį. 
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 9.22 lentelė. Prognozuojamos atsinaujinančių energijos išteklių sunaudojimo transporto sektoriuje apimtys 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas B 

scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Atsinaujinančių energijos išteklių 

suvartojimas transporto sektoriuje*, ktne 
47 52 60 60 77 77 96 96 117 117 117 151 

Elektros energijos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių sunaudojimas kelių 

transporto sektoriuje, ktne 

0,41 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,5 1,5 2,7 2,7 2,7 2,8 

Numatomas atsinaujinančių energijos 

išteklių indėlis transporto sektoriuje, 

siekiant transporto planinio rodiklio**, 

ktne 

47 53 61 61 78 78 98 98 121 121 121 155 

 

*   Visa transporto sektoriuje sunaudojama atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant elektros energiją, vandenilį ir dujas iš atsinaujinančių energijos išteklių neįtraukiant biodegalų rūšių, neatitinkančių tvarumo 

kriterijų. 

** Apskaičiuojant elektrinių kelių transporto priemonių sunaudotos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių kiekį, laikoma, kad tas sunaudotas kiekis yra 2,5 karto didesnis nei faktinės elektros 

energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių sąnaudos. 
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 9.23 lentelė. Prognozuojamos elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių apimtys 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas B scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

HIDROELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia ( < 10 MW), MW 19 19 24 24 39 39 49 49 59 59 59 69 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
70 90 114 114 185 185 232 232 280 280 280 327 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
6,0 7,8 9,8 9,8 15,9 15,9 20,0 20,0 24,1 24,1 24,1 28,1 

                          
Įrengtoji galia ( > 10 MW), MW 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
333,0 379,5 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
28,6 32,6 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 

VISO:                         
Įrengtoji galia, MW 119,7 119,7 124,7 124,7 139,7 139,7 149,8 149,8 159,8 159,8 159,8 169,8 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
403 470 467 467 538 538 586 586 633 633 633 680 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
35 40 40 40 46 46 50 50 54 54 54 59 

SAULĖS FOTOELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia, MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VĖJO ELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia, MW 52 166 201 201 265 265 322 322 372 372 372 444 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
130 431 523 523 687 687 836 836 966 966 966 1152 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
11 37 45 45 59 59 72 72 83 83 83 99 
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Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BIOMASĖS ELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia (kietoji biomasė)*, 

MW 
21,8 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 57,5 57,5 283,9 283,9 283,9 284,6 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis**, GWh 
171 325 285 285 285 285 393 393 1850 1850 1850 1850 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
15 28 24 24 25 25 34 34 159 159 159 159 

                          
Įrengtoji galia (biodujos), MW 1 1 1 1 3 3 96 96 98 98 98 98 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
0 0 6 6 23 23 671 671 683 683 683 673 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
0 0 1 1 2 2 58 58 59 59 59 58 

VISO:                         
Įrengtoji galia, MW 22,5 42,0 42,0 42,0 44,0 44,0 153,2 153,2 381,8 381,8 381,8 382,3 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
171 325 291 291 308 308 1064 1064 2532 2532 2532 2523 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
15 28 25 25 26 26 92 92 218 218 218 217 

VISO 

Įrengtoji galia, MW 194 328 368 368 448 448 625 625 914 914 914 996 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
704 1225 1281 1281 1534 1534 2486 2486 4132 4132 4132 4355 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
61 105 110 110 132 132 214 214 355 355 355 375 

*   Įskaitant visą galią įrenginių, deginančių komunalines atliekas. 

**Komunalinėms atliekoms Vertinant tik gamybą iš biodegraduojančios komunalinių atliekų dalies. 
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9.24 lentelė. Prognozuojami atsinaujinančių energijos išteklių sunaudojimo rodikliai 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas BC scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Didesnio energijos vartojimo efektyvumo didėjimo scenarijus 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis šildymo 

ir aušinimo sektoriuje*, proc. 
 19,7 29,0 30,1 30,1 32,4 32,4 34,4 34,4 40,0 40,0 40,0 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis elektros 

energijos gamybos sektoriuje*, proc. 
 5,73 11,07 11,27 11,27 12,67 12,67 20,03 20,03 32,28 32,28 32,28 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

transporto sektoriuje*, proc. 
 2,86 3,67 4,09 4,09 4,92 4,92 5,75 5,75 6,59 6,59 6,59 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

bendrame galutiniame energijos 

suvartojime*, proc. 

 11,93 18,55 19,14 19,14 20,65 20,65 23,23 23,23 28,53 28,53 28,53 

Iš jų pagal bendradarbiavimo mechanizmą**, 

procentiniais punktais 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bendradarbiavimo mechanizmo** perteklius, 

procentiniais punktais 
 0 0 2,2 2,2 3,6 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 

Atsinaujinančių energijos išteklių minimali 

trajektorija pagal direktyvos 2009/28/EB 

I priedo B dalį 

  2011–2012 2013–2014 2015–2016 2017–2018  2020 

  
S2005+20% (S2020-

S2005) 

S2005 +30% (S2020-

S2005) 

S2005 +45% (S2020-

S2005) 

S2005 +65% (S2020-

S2005) 
  S2020 

Atsinaujinančių energijos išteklių minimali 

trajektorija, proc. 
  16,6 17,4 18,6 20,2   23 

Atsinaujinančių energijos išteklių minimali 

trajektorija, ktne 
  848 929 1042 1172   1415 

Prognozuojama atsinaujinančių energijos 

išteklių trajektorija, proc. 
  19,1 20,6 23,2 28,5   28,59 

Prognozuojama atsinaujinančių energijos 

išteklių trajektorija, ktne 
  978 1103 1302 1656   1759 
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Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Maţesnio energijos vartojimo efektyvumo didėjimo scenarijus 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis šildymo 

ir aušinimo sektoriuje*, proc. 
19,7 29,0 29,9 29,9 32,8 32,8 33,9 33,9 39,6 39,6 39,6 39,6 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis elektros 

energijos gamybos sektoriuje*, proc. 
5,73 11,06 11,23 11,23 12,52 12,52 19,67 19,67 30,82 30,82 30,82 29,86 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

transporto sektoriuje*, proc. 
2,86 3,67 4,09 4,09 4,90 4,90 5,70 5,70 6,51 6,51 6,51 7,70 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

bendrame galutiniame energijos 

suvartojime*, proc. 

11,93 18,54 19,08 19,08 20,71 20,71 22,93 22,93 28,01 28,01 28,01 27,88 

 

*   Apskaičiuota pagal 2009 m. balandţio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei 

vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (toliau vadinama – Direktyva 2009/28/EB), 5 straipsnio reikalavimus. 

** Bendradarbiavimo mechanizmai apibrėţti Direktyvos 2009/28/EB 6-11 straipsniuose. 
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 9.25 lentelė. Prognozuojamos šilumos energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir tiesiogiai sunaudojamų atsinaujinančių energijos išteklių 

šildymo ir  aušinimo sektoriuje apimtys 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas BC scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Šilumos gamyba iš biokuro*, ktne 139 275 276 276 388 388 491 491 655 655 655 667 

Šilumos gamyba iš geoterminės energijos, ktne 0,3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

Saulės energijos sunaudojimas, ktne 0,00 0,00 0,94 0,94 2,82 2,82 4,70 4,70 6,47 6,47 6,47 9,06 

Biomasės sunaudojimas, ktne: 387 483 513 513 479 479 464 464 481 481 481 510 

iš jų kietoji 387 483 513 513 479 479 464 464 481 481 481 510 

-  iš jų mediena ir medienos atliekos 386 473 498 498 449 449 372 372 296 296 296 235 

-   iš jų ţemės ūkio atliekos 1 10 15 15 30 30 93 93 185 185 185 275 

iš jų biodujos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atsinaujinančių energijos išteklių, gaunama iš šilumos 

siurblių, ktne:  
0,00 3,95 3,08 3,08 4,46 4,46 4,81 4,81 6,21 6,21 6,21 9,13 

Iš viso, ktne 527 765 796 796 879 879 969 969 1154 1154 1154 1200 

*Įskaitant komunalinių atliekų biodegraduojančią dalį. 
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 9.26 lentelė. Prognozuojamos atsinaujinančių energijos išteklių sunaudojimo transporto sektoriuje apimtys 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas BC 

scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Atsinaujinančių energijos išteklių 

suvartojimas transporto sektoriuje*, ktne 
47 52 60 60 77 77 96 96 117 117 117 151 

Elektros energijos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių sunaudojimas kelių 

transporto sektoriuje, ktne 

0,41 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,6 1,6 2,7 2,7 2,7 2,9 

Numatomas atsinaujinančių energijos 

išteklių indėlis transporto sektoriuje, 

siekiant transporto planinio rodiklio**, 

ktne 

47 53 61 61 78 78 98 98 121 121 121 155 

 

*   Visa transporto sektoriuje sunaudojama atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant elektros energiją, vandenilį ir dujas iš atsinaujinančių energijos išteklių neįtraukiant biodegalų rūšių, neatitinkančių tvarumo 

kriterijų. 

** Apskaičiuojant elektrinių kelių transporto priemonių sunaudotos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių kiekį, laikoma, kad tas sunaudotas kiekis yra 2,5 karto didesnis nei faktinės elektros 

energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių sąnaudos. 
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 9.27 lentelė. Prognozuojamos elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių apimtys 2010-2020 m. Išorinių kaštų siektinas BC scenarijus 

Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

HIDROELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia ( < 10 MW), MW 19 19 24 24 39 39 49 49 59 59 59 69 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
19 19 24 24 39 39 49 49 59 59 59 69 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
70 90 114 114 185 185 232 232 280 280 280 327 

  6,0 7,8 9,8 9,8 15,9 15,9 20,0 20,0 24,1 24,1 24,1 28,1 
Įrengtoji galia ( > 10 MW), MW                         
Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
333,0 379,5 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 353,2 

VISO: 28,6 32,6 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 
Įrengtoji galia, MW                         
Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
119,7 119,7 124,7 124,7 139,7 139,7 149,8 149,8 159,8 159,8 159,8 169,8 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
403 470 467 467 538 538 586 586 633 633 633 680 

SAULĖS FOTOELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia, MW 0 0 0 0 2 2 4 4 6 6 6 10 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 4,5 4,5 6,7 6,7 6,7 11,2 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

VĖJO ELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia, MW 52 166 201 201 265 265 322 322 445 445 445 500 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
130 431 523 523 687 687 836 836 1155 1155 1155 1298 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
11 37 45 45 59 59 72 72 99 99 99 112 
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Metai 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BIOMASĖS ELEKTRINĖS 

Įrengtoji galia (kietoji biomasė)*, 

MW 
21,8 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 79,5 79,5 314,7 314,7 314,7 319,7 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis**, GWh 
171 325 285 285 285 285 462 462 1801 1801 1801 1819 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
15 28 24 24 25 25 40 40 155 155 155 156 

                          
Įrengtoji galia (biodujos), MW 1 1 1 1 3 3 92 92 95 95 95 95 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
0 0 6 6 23 23 653 653 647 647 647 642 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
0 0 1 1 2 2 56 56 56 56 56 55 

VISO:                         
Įrengtoji galia, MW 22,5 42,0 42,0 42,0 44,0 44,0 171,9 171,9 409,4 409,4 409,4 414,4 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
171 325 291 291 308 308 1115 1115 2448 2448 2448 2461 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
15 28 25 25 26 26 96 96 211 211 211 212 

VISO 

Įrengtoji galia, MW 194 328 368 368 450 450 648 648 1020 1020 1020 1094 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, GWh 
704 1225 1281 1281 1536 1536 2541 2541 4243 4243 4243 4451 

Pagamintas elektros energijos 

kiekis, ktne 
61 105 110 110 132 132 219 219 365 365 365 383 

*   Įskaitant visą galią įrenginių, deginančių komunalines atliekas. 

**Komunalinėms atliekoms Vertinant tik gamybą iš biodegraduojančios komunalinių atliekų dalies. 

 



Lietuvos energetikos institutas  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija                                                                   S/8-37/31–1131.9.9-G:V2 

 

 

 337 

 

9.6. Kogeneracinių elektrinių plėtra ir kogeneracijos plėtros planas 

Lietuvos kogeneracijos plėtros planas buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 4-516. Tačiau iš esmės tai yra ne planas su numatytomis 

kogeneracinių elektrinių įvedimo į eksploataciją apimtimis, įvedimų išdėstymu laike, reikiamomis 

investicijomis ir pan. Iš esmės tas planas – tai tik informacija apie potencialias galimų 

kogeneracinių elektrinių galias, kurios, atsiţvelgiant į šilumos poreikius, gali būti įrengtos atskirose 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemose ar kitose įmonėse. Plane numatytos galimos kogeneracinių 

elektrinių įvedimo į eksploataciją apimtys: 

2008-2010 m. laikotarpiu – nuo 52,4 iki 103,9 MW 

2011-2015 m. laikotarpiu – nuo 760,8 iki 1694 MW 

2016-2020 m. laikotarpiu – nuo 8,7 iki 17,84 MW 

 

Bendra galima naujų kogeneracinių elektrinių galia 2008-2020 m. laikotarpiu kogeneracijos 

plėtros plane vertinama 821,9-1815,7 MW. 

Šiame darbe, priklausomai nuo scenarijaus, rekomenduojama naujų kogeneracinių elektrinių 

galia vertinama 845-861 MW. Šios galios atitinka optimalią Lietuvos elektros energetikos sistemos 

plėtrą, atsiţvelgiant į platesnį AEI panaudojimą. Išeinant iš to, į šiame darbe gautus rezultatus apie 

racionalias kogeneracinių elektrinių plėtros apimtis galima ţiūrėti kaip į labiau sukonkretintą 

kogeneracinių elektrinių plėtros planą. Apibendrintos racionalios kogeneracinių elektrinių įvedimo į 

eksploataciją apimtys yra pateiktos 9.28 lentelėje.  

Didţiąją naujų kogeneracinių elektrinių dalį uţima kombinuotojo ciklo dujų turbininės 

elektrinės, kurios ţymia dalimi pakeičia dabar egzistuojančias kogeneracines elektrines Kaune, 

Klaipėdoje, Vilniuje arba įrengiamos kaip naujas modernus šilumos ir elektros energijos gamybos 

šaltinis (Panevėţyje, Šiauliuose). Tikslingos šio tipo kogeneracinių elektrinių įvedimo į 

eksploataciją atskirose savivaldybėse apimtys ir terminai nurodomi 9.29 lentelėje. 

Antroje vietoje pagal suminę įrengtąją galią yra biokuro kogeneracinės elektrinės. Tikslinga 

šio tipo elektrinių įvedimo į eksploataciją dinamika pateikiama 9.30 lentelėje. 
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9.28 lentelė. Naujų kogeneracinių elektrinių įvedimo į eksploataciją apimtys, atitinkančios energetikos sistemų maţiausių išlaidų variantus nagrinėtuose 

scenarijuose, MW 

Kogeneracinės elektrinės 

tipas 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Viso 

Kietojo biokuro 2,5-2,5 34     80,2-112,9 63,2-95,9 1,2-1,6 1,2-1,6 1,2-1,6 1,3-4,6 185,0-255,1 

Biodujų-dujų variklinės   1-1 1-1 1-1 1-1 0,7-0,9 0,7-0,9 0,04-0,2 0,04-0,2 0,04-0,2 0,4-0,37 6,1-6,8 

Biodujų-dyzelino 

variklinės 
    43,7-43,8 43,7-43,8 0,15-0,21 0,15-0,21 0,05-0,01 0,05-0,01 0,05-0,01 6,4-6,7 94,4-94,8 

Dujų-dyzelino variklinės   11,2-10,8 11,2-10,8 85,7-76,3 85,7-76,3       193,8-174,5 

Kombinuoto ciklo DT   34,9     139,3-105,3 139,3-105,3    2,1-2,1 315,7-247,7 

Komunalinių atliekų 

utilizavimo 
    11 11 22 22     66 

Viso 2,5-2,5 68,9-68,9 12,2-11,8 12,2-11,8 141,4-132,2 141,4-132,2 242,5-241,4 225,5-224,4 1,3-1,9 1,3-1,9 1,3-1,9 10,4-13,8 861,1-845,0 

Pastaba: Kairieji lentelės skaičiai priskiriami scenarijams su didelėmis AEI kainomis, dešinieji - scenarijams su maţomis AEI kainomis. 
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9.29 lentelė. Tikslingas naujų kombinuotojo ciklo dujų turbininių kogeneracinių elektrinių įvedimas į eksploataciją, MW 

Savivaldybė 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kauno m. sav.               29,52-23,3 29,52-23,3         

Klaipėdos m. sav.               12,74-20,77 12,74-20,77         

Panevėţio m. sav.     34,9-34,9                   2,1-2,1 

Šiaulių m. sav.               32,28-27,7 32,28-27,7         

Vilniaus m. sav.               64,83-33,6 64,83-33,6         

Viso     34,9-34,9         139,37-105,36 139,37-105,36       2,1-2,1 
Pastaba: Kairieji lentelės skaičiai priskiriami scenarijams su didelėmis AEI kainomis, dešinieji - scenarijams su maţomis AEI kainomis. 

 

9.30 lentelė. Tikslingas biokuro kogeneracinių elektrinių įvedimas į eksploataciją, MW 

Savivaldybė 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alytaus m. sav.               2,41-2,5 2,41-2,5 0,06-0 0,06-0 0,06-0 0,01-0,26 

Druskininkų sav.               0,91-1,5 0,91-1,5 0,08-0 0,08-0 0,08-0 0-0,23 

Jonavos r. sav.               2-2 2-2       1-1 

Kauno m. sav.               2,61-12,66 2,61-12,66 0-1,56 0-1,56 0-1,56 0-0,82 

Klaipėdos m. sav.               0-0,52 0-0,52         

Marijampolės sav.   2,5-2,5               0,09-0,13 0,09-0,13 0,09-0,13   

Panevėţio m. sav.               0-6,22 0-6,22       0-0,51 

Šiaulių m. sav.               0,13-5,5 0,13-5,5       0-0,73 

Maţeikių r. sav.               0,22-1,22 0,22-1,22 0,39-0 0,39-0 0,39-0 0,11-0,51 

Utenos r. sav.               0,58-1,05 0,58-1,05 0,29-0 0,29-0 0,29-0 0,26-0,57 

Vilniaus m. sav.     34-34         70,64-77 53,64-60         

Vilniaus r. sav.               0,75-2,79 0,75-2,79 0,31-0 0,31-0 0,31-0   

Viso   2,5-2,5 34-34         80,25-112,96 63,25-95,96 1,22-1,69 1,22-1,69 1,22-1,69 1,38-4,64 
Pastaba: Kairieji lentelės skaičiai priskiriami scenarijams su didelėmis AEI kainomis, dešinieji - scenarijams su maţomis AEI kainomis.
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Lentelėje pateikti duomenys rodo tiek naujų, tiek ir rekonstruotų elektrinių (Vilniaus, 

Kauno) galias. 

Suminei biokuro kogeneracinių elektrinių įrengtajai galiai visai nedaug nusileidţia dujinės 

variklinės elektrinės. Tačiau jas galima statyti net ir maţose centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemose. Dėl to jas tikslinga įrengti beveik visose savivaldybėse (ţr. 9.31 lentelę), o energijos 

tiekimo patikimumo sumetimais dyzeliną reikėtų naudoti kaip rezervinį kurą. 

Biodujų-dyzelino kogeneracinės elektrinės su vidaus degimo varikliais įrengiamos, siekiant 

naudingai panaudoti gyvulininkystės kompleksų, pramonės įmonių organines atliekas, nutekamųjų 

vandenų dumblą ir pan. Jas taip pat tikslinga įrengti daugumoje savivaldybių, ypač tuo atveju, jei 

bus priimtas nutarimas dėl privalomo atliekų utilizavimo dideliuose kiaulininkystės kompleksuose. 

Šio tipo elektrinių pasiskirstymas savivaldybėse parodytas 9.32 lentelėje. 

Biodujų-dujų kogeneracinių elektrinių įvedimo į eksploataciją tikslingumas yra labai ribotas. 

Skaičiavimo rezultatai rodo, kai jos įrengiamos tik dviejose savivaldybėse (ţr. 9.33 lentelę). 

Komunalines atliekas deginančių kogeneracinių elektrinių įvedimas į eksploataciją šiame 

darbe buvo uţsiduotas, nes jų įrengimas iš ekonominių sumetimų yra netikslingas. Jos įrengiamos 

tik siekiant išspręsti gamtosaugines problemas. Buvo numatyta, kad 2013-2016 m. jos bus 

įrengiamos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos savivaldybėse. Kiekvienoje savivaldybėje montuojamo 

įrenginio elektrinė galia buvo prilyginta 22 MW. 

9.28-9.33 lentelėse pateiktos elektrinių galios pilnai atitinka scenarijų modeliavimo 

rezultatus. Siekiant nepaţeisti visų rezultatų tarpusavio suderinamumo, šie duomenys niekaip 

nebuvo pertvarkyti. Tačiau praktiniais sumetimais, į maţas elektrinių instaliuotas galias reikėtų 

nekreipti dėmesio arba atitinkamai padidinti didesniųjų elektrinių galią. Konkrečiai šie klausimai 

turėtų būti sprendţiami parenkant atskirų elektrinių dislokavimo vietas ir galias. Tam tikslui gali 

būti naudojami ir šiuo metu galiojančio kogeneracijos plėtros plano duomenys apie galimas 

kogenaracinių elektrinių įrengimo vietas atskirose šilumos tiekimo ir kitose įmonėse. 
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9.31 lentelė. Tikslingas naujų dujų-dyzelino vidaus degimo variklinių kogeneracinių elektrinių įvedimas į eksploataciją, MW 

Savivaldybė 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alytaus m. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Alytaus r. sav.           0,29-0,19 0,29-0,19             

Druskininkų sav.       2-2 2-2 1,42-1,41 1,42-1,41             

Lazdijų r. sav.                           

Varėnos r. sav.                           

Birštono sav.           0,71-0,6 0,71-0,6             

Jonavos r. sav.       2-2 2-2 2,5-2,5 2,5-2,5             

Kaišiadorių r. sav.           2,01-2,5 2,01-2,5             

Kauno m. sav.           4,5-2,5 4,5-2,5             

Kauno r. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Kėdainių r. sav.           0,65-0,47 0,65-0,47             

Prienų r. sav.           1,84-1,18 1,84-1,18             

Raseinių r. sav.                           

Klaipėdos m. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Klaipėdos r. sav.       0,62-0,26 0,62-0,26 2,5-2,5 2,5-2,5             

Kretingos r. sav.           1,79-1,86 1,79-1,86             

Neringos sav.                           

Palangos m. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Skuodo r. sav.                           

Šilutės r. sav.       1,64-1,63 1,64-1,63 1,09-0,49 1,09-0,49             

Kalvarijos sav.                           

Kazlų Rūdos sav.           2,5-2,35 2,5-2,35             

Marijampolės sav.           1,16-1,97 1,16-1,97             

Šakių r. sav.           0,41-0,21 0,41-0,21             

Vilkaviškio r. sav.           1,54-1 1,54-1             

Birţų r. sav.           2,09-1,3 2,09-1,3             

Kupiškio r. sav.                           

Panevėţio m. sav.                           

Panevėţio r. sav.           0,22-0,03 0,22-0,03             

Pasvalio r. sav.       0,61-0,85 0,61-0,85 0,64-0,32 0,64-0,32             

Rokiškio r. sav.                           
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Savivaldybė 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Akmenės r. sav.           2,31-1,39 2,31-1,39             

Joniškio r. sav.           0,91-0,87 0,91-0,87             

Kelmės r. sav.                           

Pakruojo r. sav.           0,23-0,13 0,23-0,13             

Radviliškio r. sav.           2,02-1,96 2,02-1,96             

Šiaulių m. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Šiaulių r. sav.           1,04-0,78 1,04-0,78             

Jurbarko r. sav.           1,95-1,19 1,95-1,19             

Pagėgių sav.                           

Šilalės r. sav.                           

Tauragės r. sav.           1,85-1,93 1,85-1,93             

Maţeikių r. sav.           2,5-1,32 2,5-1,32             

Plungės r. sav.       1,38-1,17 1,38-1,17 2,5-2,5 2,5-2,5             

Rietavo sav.           0,79-0,79 0,79-0,79             

Telšių r. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Anykščių r. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Ignalinos r. sav.           1,82-1,15 1,82-1,15             

Molėtų r. sav.                           

Utenos r. sav.       2-2 2-2 2,5-2,5 2,5-2,5             

Visagino sav.           2,5-3,1 2,5-3,1             

Zarasų r. sav.                           

Elektrėnų sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Šalčininkų r. sav.       0,95-0,95 0,95-0,95 1,71-1,33 1,71-1,33             

Širvintų r. sav.           1,45-0,92 1,45-0,92             

Švenčionių r. sav.           1,78-1,56 1,78-1,56             

Trakų r. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Ukmergės r. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Vilniaus m. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Vilniaus r. sav.           2,5-2,08 2,5-2,08             

Viso       11,21-10,87 11,21-10,87 85,71-76,38 85,71-76,38             

Pastaba: Kairieji lentelės skaičiai priskiriami scenarijams su didelėmis AEI kainomis, dešinieji - scenarijams su maţomis AEI kainomis. 
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9.32 lentelė. Tikslingas naujų biodujų-dyzelino vidaus degimo variklinių kogeneracinių elektrinių įvedimas į eksploataciją, MW 

Savivaldybė 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alytaus m. sav.           0,02-0,02 0,02-0,02             

Alytaus r. sav.           0,23-0,23 0,23-0,23           0,05-0,05 

Lazdijų r. sav.           0,08-0,08 0,08-0,08           0,01-0,01 

Varėnos r. sav.           0,24-0,23 0,24-0,23           0,03-0,05 

Birštono sav.           0,01-0,01 0,01-0,01             

Jonavos r. sav.           0,84-0,84 0,84-0,84           0,2-0,15 

Kaišiadorių r. sav.           1,03-1,14 1,03-1,14           0,19-0,4 

Kauno m. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Kauno r. sav.           1,74-1,48 1,74-1,48           0,04-0,09 

Kėdainių r. sav.           1,93-1,96 1,93-1,96           0,35-0,54 

Prienų r. sav.           0,24-0,29 0,24-0,29           0,04-0,1 

Raseinių r. sav.           0,67-0,56 0,67-0,56           0,2-0,16 

Klaipėdos m. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Klaipėdos r. sav.           0,58-0,53 0,58-0,53           0-0,02 

Kretingos r. sav.           0,05-0,07 0,05-0,07           0-0 

Skuodo r. sav.           0,37-0,34 0,37-0,34           0,09-0,06 

Šilutės r. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5           0,5-0,5 

Kalvarijos sav.           0,3-0,23 0,3-0,23           0,09-0,04 

Kazlų Rūdos sav.           0,06-0,05 0,06-0,05           0,01-0,01 

Marijampolės sav.           1,09-1,31 1,09-1,31           0,16-0,12 

Šakių r. sav.           1,78-1,73 1,78-1,73           0,46-0,47 

Vilkaviškio r. sav.           0,63-0,63 0,63-0,63           0,21-0,22 

Birţų r. sav.           0,37-0,35 0,37-0,35           0,07-0,06 

Kupiškio r. sav.           0,3-0,23 0,3-0,23           0,05-0,04 

Panevėţio m. sav.           0,08-0,13 0,08-0,13 0,15-0,21 0,15-0,21 0,05-0,01 0,05-0,01 0,05-0,01 0,26-0,12 

Panevėţio r. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5           0,48-0,5 

Pasvalio r. sav.           2,4-2,5 2,4-2,5           0,46-0,34 

Rokiškio r. sav.           1,08-0,93 1,08-0,93           0,13-0,18 

Akmenės r. sav.           0,38-0,49 0,38-0,49           0,07-0,12 

Joniškio r. sav.           0,9-0,97 0,9-0,97           0,16-0,17 

Kelmės r. sav.           0,59-0,52 0,59-0,52           0,16-0,17 
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Savivaldybė 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pakruojo r. sav.           1,7-1,69 1,7-1,69           0,34-0,35 

Radviliškio r. sav.           1,55-1,55 1,55-1,55           0,38-0,38 

Šiaulių m. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Šiaulių r. sav.           1,49-1,51 1,49-1,51           0,33-0,31 

Jurbarko r. sav.           0,56-0,62 0,56-0,62           0,17-0,15 

Pagėgių sav.           0,26-0,27 0,26-0,27           0,06-0,06 

Šilalės r. sav.           0,01-0,01 0,01-0,01             

Tauragės r. sav.           0,1-0,16 0,1-0,16           0,01-0,03 

Maţeikių r. sav.           0,21-0,21 0,21-0,21             

Plungės r. sav.           0,45-0,53 0,45-0,53           0,11-0,11 

Rietavo sav.           0,12-0,12 0,12-0,12           0,02-0,03 

Telšių r. sav.           0,7-0,54 0,7-0,54           0,1-0,13 

Anykščių r. sav.           0,73-0,65 0,73-0,65           0,14-0,16 

Ignalinos r. sav.           0,14-0,17 0,14-0,17           0,08-0,07 

Molėtų r. sav.           0,17-0,15 0,17-0,15           0,02-0,03 

Utenos r. sav.           0,93-1,05 0,93-1,05           0,14-0,11 

Visagino sav.           0-0 0-0             

Zarasų r. sav.           0,04-0,04 0,04-0,04           0,02-0 

Elektrėnų sav.           0,26-0,26 0,26-0,26           0,01-0,02 

Šalčininkų r. sav.           0,14-0,14 0,14-0,14           0,03-0,03 

Širvintų r. sav.           0,14-0,16 0,14-0,16           0,02-0,02 

Švenčionių r. sav.           0,12-0,2 0,12-0,2           0,02-0,01 

Trakų r. sav.           0,37-0,37 0,37-0,37             

Ukmergės r. sav.           0,33-0,33 0,33-0,33             

Vilniaus m. sav.           2,5-2,5 2,5-2,5             

Vilniaus r. sav.           0,25-0,26 0,25-0,26           0-0,02 

Viso           43,76-43,85 43,76-43,85 0,15-0,21 0,15-0,21 0,05-0,01 0,05-0,01 0,05-0,01 6,49-6,7 

Pastaba: Kairieji lentelės skaičiai priskiriami scenarijams su didelėmis AEI kainomis, dešinieji - scenarijams su maţomis AEI kainomis. 
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9.33 lentelė. Tikslingas naujų biodujų-dujų vidaus degimo variklinių kogeneracinių elektrinių 

įvedimas į eksploataciją, MW 

Savivaldybė 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kauno r. sav.       1-1 1-1                 

Šilutės r. sav.           1-1 1-1 
0,75-

0,93 

0,75-

0,93 

0,04-

0,2 

0,04-

0,2 

0,04-

0,2 

0,46-

0,37 

Viso       1-1 1-1 1-1 1-1 
0,75-

0,93 

0,75-

0,93 

0,04-

0,2 

0,04-

0,2 

0,04-

0,2 

0,46-

0,37 

Pastaba: Kairieji lentelės skaičiai priskiriami scenarijams su didelėmis AEI kainomis, dešinieji - scenarijams su 

maţomis AEI kainomis. 
 

 

9.7. Detalūs energetikos sistemos raidos ir AEI platesnio panaudojimo scenarijų rezultatai 

9.1-9.6 skyriuose buvo pateikti tik labai apibendrinti scenarijų modeliavimo rezultatai. Be 

to, pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į AEI lyginamojo svorio atskiruose energetikos 

sektoriuose išryškinimą ir priemones, reikalingas tikslui pasiekti. Tačiau kiekvienam modeliuotam 

scenarijui yra parengti labai detalūs rezultatai, kurie dėl apimties dydţio negali būti talpinami šioje 

ataskaitoje. Pagrindinių scenerijų rezultatai pridedami elektroninėse Excel bylose. 

Rezultatų bylos pavadinimas atitinka 9.1 lentelėje nurodytą scenarijaus pavadinimą. 

Kiekvieną rezultatų bylą sudaro 17 puslapių: 

1. Bendra informacija – čia pateikiami savivaldybių kodai ir kai kuri informacija, 

priklausanti nuo pradinių modeliavimo sąlygų ir naudojama rezultatų apdorojime. 

2. Modelio rezultatai – tekstiniame pavidale sudėti rezultatai, tiesiogiai gauti iš 

optimizacinio energetikos sistemos modelio, aprašyto ataskaitos 8 skyriuje. Šiame 

puslapyje L1 ląstelėje įrašius savivaldybės kodą ir paspaudus mygtuką „Vienos sav. 

einamųjų rezultatų  paruošimas―, nurodytos savivaldybės rezultatai įkeliami į puslapį 

„Einamieji savivaldybės duomenys―, o jų analizė prieinama puslapyje „Einamieji 

savivaldybės rezultatai―. 

3. Einamieji savivaldybės duomenys – čia iš puslapio „Modelio rezultatai― 

nukopijuojami pasirinktos savivaldybės matematinio modelio rezultatai. Po šios 

procedūros jie tampa prieinami analizei. 

4. Einamieji savivaldybės rezultatai – puslapis, kuriame atskirų lentelių pavidale 

pateikiami pasirinktos savivaldybės rezultatai. Jie ilgesniame laiko intervale pateikiami 

BS-DI stulpeliuose, 2006-2020 m. intervale DK-EA stulpeliuose. Pastarieji rezultatai 
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dar yra papildomai agreguojami. Iš puslapio viršaus leidţiantis  ţemyn pateikiami 

modeliavimo rezultatai apie: 

- ţemės balansą savivaldybėje; 

- ţemės panaudojimą atskirų kultūrų auginimui; 

- išaugintas kultūras; 

- išaugintas ir energetikos tikslams galimas panaudoti kultūras (šiaudai, ţalioji 

masė ir pan.); 

- augalų auginimui sunaudotą dyzeliną; 

- malkinės ir pramoninės medienos gamybos potencialą; 

- malkinės ir pramoninės medienos kirtimą bei susidarančias kirtimo atliekas; 

- dyzelino sąnaudas medienos kirtimui; 

- šiaudų, ţolių, kirtimo atliekų surinkimą, turint tikslą jas panaudoti energetikos 

tikslams, jų perdirbimą į kitus produktus, su tuo susijusias kuro ir energijos 

sąnaudas; 

- energijos išteklių transportavimą-paskirstymą savivaldybės vartotojams; 

- biodujų gamybą; 

- bioetanolio, aliejaus gamybą, transesterifikaciją, tam tikslui naudojamas ţaliavas, 

gaunamus produktus ir energijos sąnaudas; 

- energijos išteklių naudojimą CŠT sektoriuje, šilumos ir elektros gamybą 

katilinėse ir elektrinėse; 

- energijos išteklių vartojimą savivaldybės decentralizuotame sektoriuje, šilumos ir 

karšto vandens gamybą; 

- savivaldybės vartotojų tiesiogiai vartojamus energijos kiekius; 

- ţemės ūkio kultūrų, energijos išteklių mainus su kitomis savivaldybėmis; 

- suminius savivaldybėje vartojamus energijos išteklius; 

- įrenginių įrengtąją galią pagal tipus ir sektorius; 

- investicijas, eksploatacines išlaidas. 

5. Resp. duomenys – talpina matematinio modelio rezultatus apie respublikiniame 

sektoriuje modeliuojamus energetikos objektus (esamas elektrines, kuro ir energijos 

importo-eksporto apimtis). 

6. Resp. rezultatai – pateikiama informacija apie respublikiniame bloke modeliuojamus 

energetikos objektus. Informacijos struktūra yra panaši į pateiktą puslapyje „Einamieji 

savivaldybės rezultatai―. 
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7. Schemos duomenys – talpinami pasirinkti savivaldybės duomenys, kuriuos vaizdţiai 

galima matyti matematinio modelio schemoje. 

8. Schema su rezultatais – čia pateikiama savivaldybės energetikos sistemos schema 

(taip, kaip modeliuojama matematiniame modelyje) ir prie atskirų schemos elementų 

uţrašomi energijos srautai. Tas įgalina sekti atskirų energijos išteklių judėjimą nuo 

išteklių iki vartotojų. Norimą savivaldybę ir metus galima pasirinkti B10 ląstelėje. 12 ir 

13-oje eilutėje nurodomi atskirų produktų matavimo vienetai. 

9. Puslapiuose Sav01-10, Sav11-2,...,Sav51-60 pateikiama informacija apie kiekvieną 

savivaldybę. Ši informacija yra imama iš „Einamieji savivald. rezultatai― puslapio DK-

EA stulpelių. Kiekviename iš šių puslapių pateikiami duomenys apie 10 savivaldybių. 

10. Sumarinis – šiame puslapyje susumuoti visų savivaldybių duomenys. Jie reprezentuoja 

šalyje vartotojams energijos išteklius, vykstančius procesus, lėšų poreikį. 

11. Reziumė – pateikiama svarbesnių rezultatų santrauka. 

12. AEI lentelės – pateikiamos respublikiniame AEI veiksmų plane naudojamos lentelės, 

charakterizuojančios AEI naudojimą atskiruose sektoriuose. 

 

Rezultatų analizės byla yra pilnai funkcionali, jei yra įgalintos Excel makrokomandos. 
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10. SAVIVALDYBIŲ DARNIOS ENERGETIKOS PLĖTROS TEISINĖS BAZĖS 

ĮVERTINIMAS IR REKOMENDACIJOS TEISINĖS BAZĖS TOBULINIMUI 

10.1. Esamos situacijos vertinimas 

Savivaldybių funkcijas ir veiklą reglamentuoja LR Savivaldos įstatymas (Ţin., 2008, Nr. 

113–4290), Energetikos įstatymas (Ţin., 2002, Nr. 56–2224), Šilumos ūkio įstatymas (Ţin., 2003, 

Nr. 51–2254), Teritorijų planavimo įstatymas, energetikos sektorių įstatymai, juos lydintys teisės 

aktai bei savivaldybių Tarybų savo kompetencijos ribose priimami nutarimai ir sprendimai. 

Pagal Savivaldos įstatymą tarp savivaldybių savarankiškų funkcijų yra teritorijų 

planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir specialiųjų planų įgyvendinimas. Jos taip pat 

vykdo infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimą, strateginių plėtros ir veiklos 

planų rengimą, turizmo, būsto, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programas. Savivaldybių merai 

įeina į regionų plėtros tarybas ir dalyvauja rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas.  

Svarbiausioms savivaldybės funkcijoms priskiriamas efektyvaus ir racionalaus šilumos 

tiekimo vartotojams organizavimas ir dalyvavimas formuojant, įgyvendinant regioninės plėtros 

programas bei tarptautinius projektus, susijusius su taupiu šilumos ir elektros energijos naudojimu, 

gatvių apšvietimu, šviesoforų sistemų eksploatavimu, vietinių išteklių panaudojimu
7
. 

Šiuo metu darnios regionų plėtros planavimas priskiriamas apskričių administracijų veiklos 

sričiai. Darni energetikos plėtra yra viena iš apskričių regioninės darnios plėtros programos dalių. 

Tačiau dabartiniuose regionų plėtros planuose energetikos klausimai paprastai nėra prioritetiniai. 

Geriausiu atveju, energetikos plėtra įtraukiama kaip aplinkos ir gyvenamosios aplinkos strategijos 

dalis. Pavyzdţiui, Kauno apskrities plėtros plane iki 2013 m. numatomi atskiri uţdaviniai (pastatų 

renovavimas ir energijos sąnaudų maţinimas, katilinių pritaikymas naudoti atsinaujinančius 

energijos išteklius, sąvartyno dujų panaudojimas gyvenviečių šildymui). Tačiau strateginiuose 

plėtros dokumentuose nėra nurodomi konkretūs siektini darnios energetikos kriterijai (socialiniai, 

ekonominiai, aplinkosauginiai). Tokių kriterijų nustatymui ir plėtros plano tikslų formavimui būtina 

turėti atitinkamą informaciją – statistinius duomenis apie kuro ir energijos poreikius ir jų tenkinimo 

šaltinius pagal kuro ar energijos rūšis ir gamybos technologijas.  

Panaši situacija yra ir savivaldybių rengiamuose strateginiuose plėtros dokumentuose. 

Infrastruktūros plėtros planuose paprastai įtraukti atskiri objektai, bet nėra vykdomas strateginis 

                                                 
7
 Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio departamento energetikos skyriaus nuostatai, Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m kovo 19 d. įsakymas Nr. A-940.  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=327811&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=167899&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=211524&b=
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energetikos ūkio planavimas. Nėra sudaromi darnios energetikos plėtros planai, kurie būtų 

grindţiami integruotu išteklių planavimu, darnumo tikslai ir rodikliai nenustatomi savivaldybei 

visumoje ir jos energetikos sektoriui imtinai.  

Iš to seka, kad pirmiausiai būtina parengti informacinę bazę darnios energetikos plėtros 

planavimui, uţtikrinant energetikos ir kitų darnumo kriterijams apskaičiuoti būtinų statistinių 

duomenų surinkimą ir prieinamumą savivaldybių lygiu.  

LR Savivaldos įstatymu savivaldybėms deleguota vieną iš labai svarbių apsirūpinimo 

energija funkcijų – šilumos tiekimo organizavimas savivaldybių šilumos vartotojams. Centralizuoto 

šilumos tiekimo (CŠT) sistemos yra infrastruktūra, kuri leidţia: 

 Integruoti atsinaujinančius energijos išteklius (biomasę, giliosios geotermijos šilumą, 

nuotekų šilumą, atliekinę pramonės šilumą) į tinklais tiekiamos energijos infrastruktūrą 

 Vystyti bendrą šilumos ir elektros gamybą naudingai panaudojant šilumą (efektyvią 

kogeneraciją). 

 

Energetikos įstatyme savivaldybių kompetenciją apibrėţia 8 straipsnis, kuriame 

savivaldybėms priskiriamas tik šilumos tiekimo organizavimas, gatvių apšvietimas, leidimų 

prekybos degalais išdavimas ir informavimo veikla. To akivaizdţiai nepakanka darnios energetikos 

plėtros, grindţiamos integruotu išteklių planavimu ir apimančios visų energijos išteklių gamybos ir 

tiekimo sąnaudų bei vartotojų poreikių optimizavimą, planavimui ir įgyvendinimui. Iš esmės 

dabartinis savivaldybių kompetencijos reglamentavimas Energetikos įstatyme atitinka didelių 

energetikos įmonių interesus, kuriems skiriamos pagrindinio energijos tiekėjo funkcijos, 

savivaldybėms paliekant tik energijos vartotojo vaidmenį. Didesnis savivaldybių vaidmuo kuriant 

alternatyvias energijos poreikių tenkinimo infrastruktūras įteisintas daugelyje Europos valstybių, 

paliekant joms teisę nuspręsti, kokiu būdu uţtikrinti energijos tiekimą.  

Šilumos ūkio įstatyme reglamentuota šilumos tiekimo įmonių veikla ir jos reguliavimas 

valstybiniu lygiu. 

4–sis šio įstatymo straipsnis nustato prioritetus atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui 

kogeneracijoje ir šilumos gamyboje. Atsinaujinančių išteklių naudojimas yra laikomas viešuosius 

interesus atitinkančia paslauga, kurios kaštai gali būti įskaičiuojami į parduodamos energijos tarifą. 

Šio įstatymo 6 ir 7 straipsniai skiriami specialiųjų šilumos tiekimo planų sudarymui ir 

nacionalinių tikslų įtraukimui į šiuos planus. 
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Šilumos ūkio įstatymu savivaldybėms, kaip šilumos tiekimo infrastruktūros savininkams, 

numatoma ir daugiau teisių bei įpareigojimų. Tai yra licensijų išdavimas maţoms (per metus 

realizuojančioms iki 10 GWh šilumos) tiekimo įmonėms, šilumos kainų, investicijų derinimas,  

Teritorijų planavimo įstatymo paskirtis reglamentuoti planavimo procesą ir sąveiką tarp 

šios veiklos dalyvių siekiant subalansuoti valstybės teritorijų raidą, formuoti pilnavertę, sveiką ir 

harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, stengiantis sukurti geresnes ir visoje Lietuvos 

teritorijoje lygiavertes gyvenimo sąlygas. Šiame įstatyme savivaldybėms priskiriamos šios 

funkcijos:  

„5 straipsnis. Teritorijų planavimo politikos formavimas ir įgyvendinimas 

..... 

6. Savivaldybės institucijos: 

1) įgyvendina valstybės teritorijų planavimo politiką rengiant savivaldybės lygmens 

teritorijų planavimo dokumentus; 

2) koordinuoja ir organizuoja savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų 

rengimą; 

3) pagal kompetenciją atlieka savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų 

įgyvendinimo stebėseną (monitoringą); 

4) atlieka kitas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.“ 

 

Bendrojo ir specialiojo planavimo objektu gali būti savivaldybės ar jos dalies teritorija. 

Savivaldybė yra tokio plano organizatorius. Tarp specialiojo planavimo dokumentų yra ir ryšių, 

energetikos, susisiekimo ir kitų infrastruktūros objektų išdėstymo ir sistemų plėtojimo schemos bei 

projektai.  

Planuojant atliekamas planuojamos teritorijos plėtros programos (numatomos veiklos 

pobūdis ir jos ekonominis pagrindas; uţstatymo rodikliai; inţinerinė įranga; vandens ir energijos 

sąnaudos; nuotekų ir atliekų kiekis; transporto eismo intensyvumas ir automobilių stovėjimo vietų 

skaičius; poveikio gyventojams ir aplinkai rodikliai, planuojamos veiklos pasekmių įvertinimas ir 

galimų nuostolių prognozė, taip pat kiti duomenys, susiję su planuojamos teritorijos ypatumais) 

parengimas ir aprobavimas. 

Detaliųjų planų, kuriuose planuojamos teritorijos raidos programai įgyvendinti būtina keisti 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, rengimui turi pritarti savivaldybės taryba. 
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Taigi galima konstatuoti, kad nors teritorijų planavimo įstatymas detaliau neaprašo 

energetikos infrastruktūros planavimo, jis neturėtų būti kliūtimi darnios energetikos plėtros 

planavimui savivaldos lygyje  

Iš aukščiau apţvelgtų pagrindinių įstatymų galima daryti išvadą, kad šiuo metu veikiantys 

įstatymai tik epizodiškai reglamentuoja energetikos plėtrą savivaldos lygyje, nesuteikia vieningo 

pagrindo kompleksiniam energetikos planavimui. Čia reikėtų išskirti specialiuosius šilumos ūkio 

planus, kurie rengiami pagal Šilumos ūkio įstatymą. Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano 

tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams maţiausiomis sąnaudomis ir neviršijant 

leidţiamo neigiamo poveikio aplinkai, tačiau jų rengimo nuostatuose nėra konkrečių nuostatų dėl 

darnios energetikos plėtros kriterijų ir vietinių, tarp jų ir atsinaujinančių energijos išteklių, 

naudojimo. 

Eilėje Europos valstybių yra priimti specialūs įstatymai, reglamentuojantys atsinaujinančių 

išteklių naudojimą, skatinimo priemones ir administracines procedūras. Toks įstatymas rengiamas ir 

Lietuvoje. Neoficialioje šio įstatymo projekto versijoje iš esmės yra perkelta daugelis AEI 

Direktyvos
8
 reikalavimų, numatyta eilė priemonių jų naudojimo skatinimui.  

Pagal šią projekto versiją savivaldybės yra įpareigojamos parengti ir įgyvendinti 

atsinaujinančių energijos išteklių plėtros specialiąsias programas ir veiksmų planus. Tačiau čia 

reikėtų pastebėti, kad toks reikalavimas ir rodikliai nėra tiesiogiai siejami su energijos vartojimo 

efektyvumo didinimu, nors reikalaujama įtraukti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą į 

pastatų atnaujinimo planus.  

Projektas numato privalomą biodujų gamybos įrangą dideliuose gyvulininkystės ir 

paukštininkystės kompleksuose, jei jos nėra utilizuojamos kitu, gamtai maţiau kenksmingu būdu, o 

taip pat biodujų tiekimą į esančius gamtinių dujų tinklus, galimą dujotiekių tinklo plėtrą.  

Šiuo įstatymu numatoma įpareigoti savivaldybes naudoti viešame transporte atsinaujinančių 

išteklių energiją, tam sukuriant būtiną infrastruktūrą.  

Įstatymo projekte įgyvendinti ir kiti AEI direktyvos reikalavimai – prioritetinis energijos, 

pagamintos iš AEI supirkimas, kilmės garantijų procedūrų nustatymas, biomasės naudojimo 

tvarumo reikalavimai biodegalų ir biokuro gamybai.  

Pagrindine skatinimo priemone įstatymo projekte numatyti fiksuoti energijos iš AEI 

supirkimo tarifai pagal technologijų grupes. Tačiau pasigendama reikalavimo įvertinti ekonominius 

                                                 
8
 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/28/EB. 2009 m. balandţio 23 d., dėl skatinimo 

naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 

2003/30/EB 
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įvairių technologijų rėmimo aspektus, kadangi AEI plėtra neturi tapti pernelyg didele našta 

vartotojams ir nepagrįstomis išlaidomis visuomenei. 

Įstatymo projekte nepilnai nustatyta energijos konversijos įrenginių ir sistemų efektyvumo 

vertinimo procedūra. Rekomenduotina įpareigoti atitinkamą instituciją (Valstybinę energetikos 

inspekciją ar Energetikos agentūrą) parengti energijos konversijos efektyvumo nustatymo metodiką, 

kuri būtų pagrindu pretenduojant į valstybės paramą. 

Dabartinėje įstatymo projekto versijoje nėra tiesioginių sąsajų tarp numatomų planavimo 

procesų ir dokumentų. Savivaldybių specialieji šilumos tiekimo planai, atsinaujinančių energijos 

išteklių plėtros specialiosios programos, energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės ir 

atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo veiksmų planai turėtų būti tarpusavyje suderinti ir 

sudaryti bendrą savivaldybės ar regiono darnios energetikos plėtros programą su nustatytais 

energetikos darnumo kriterijų rodikliais. 

Teisinė bazė darniai regionų (savivaldybių) energetikos plėtrai uţtikrinti turi apimti šias 

sritis: 

1. Energetikos infrastruktūros strateginį planavimą ir tikslų formavimą savivaldybių lygiu 

(energijos vartojimo statistinių duomenų rinkimas, darnumo rodiklių nustatymas ir 

infrastruktūros planavimas). 

2. Skatinimo priemones ir reguliavimą: 

 Privalomi AEI rodikliai (dalis elektros energijos gamyboje, degaluose, šilumos 

gamyboje, pastatuose); 

 Finansinės ir fiskalinės AEI skatinimo priemonės (nacionaliniu lygiu ir savivaldybėse: 

energijos iš AEI supirkimo kainos, mokesčių lengvatos, akcizai iškastiniam kurui, 

parama investicijoms, „ţalieji― sertifikatai, prijungimo prie tinklų išlaidų (dalinis) 

apmokėjimas); 

 Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės namų ūkiuose, transporte, 

pramonėje ir paslaugų sektoriuje.  

3. Administracines procedūras (prisijungimas prie viešųjų energijos tiekimo tinklų – elektros, 

šilumos tinklų ir dujotiekių).  

4. Energijos vartotojų, gamintojų ir tiekėjų informavimą darnaus energetikos vystymo klausimais, 

švietimo ir apmokymo veiklas. 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Spartaus ekonomikos augimo 2000-2008 m. laikotarpiu pirminės energijos sąnaudos vidaus 

reikmėms  tenkinti augo vidutiniškai 3,5% per metus, o galutinės energijos sąnaudos – 

vidutiniškai 3,4% per metus. Tačiau  2008 m. antroje pusėje dėl globalinio ekonomikos 

nuosmukio susitraukė veiklos apimtys apdirbamosios pramonės šakose ir paslaugų sektoriuje, 

o energijos suvartojimas pramonėje 2008 m. sumaţėjo 8,6%. Tiek pat sumaţėjo energijos 

vartojimas prekybos ir paslaugų sektoriuje. Labai sumaţėję energijos poreikių augimo tempai 

kitose šakose patvirtino vartotojų reakciją į prasidėjusį ekonomikos nuosmukį ir kainų 

augimą. 

2. Remiantis atskirų energijos rūšių (centralizuotai tiekiamos energijos, motorinio kuro ir kt.) bei 

galutinės energijos sąnaudų atskirose šakose ir ekonomikos augimo (nuosmukio) tarpusavio 

ryšių analize bei nustatyta tikėtina elastingumo rodiklių kaita, parengta galutinės energijos ir 

jos pagrindinių komponentų prognozė. Du poreikių scenarijai (pagrindinis ir didesnio 

efektyvumo) remiasi ekonomikos augimo tikėtina raida ir galimybių padidinti energijos 

vartojimo efektyvumą įvertinimu. Priimta, kad ekonomikos nuosmukis bus artimas Lietuvos 

Banko ir Finansų ministerijos ekspertų numatyto ekonomikos nuosmukio prognozei (15%), o 

tolesnis ekonomikos augimas gali būti grindţiamas Nacionalinėje energetikos strategijoje 

pasirinktu pagrindiniu scenarijumi, t.y. stabiliu ekonomikos augimu iki 2025 m. vidutiniškai 

4,5% per metus.  Didesnio efektyvumo scenarijuje numatytas spartesnis gyvenamųjų ir 

visuomeninių pastatų apšiltinimas ir energiją taupančių technologijų diegimas visose ūkio 

šakose. Galutinės energijos poreikiai 2010-2020 m. laikotarpiu atsigaunant šalies ekonomikai 

pagrindinio scenarijaus atveju augs vidutiniškai 2,5% per metus, o didesnio efektyvumo 

scenarijaus atveju 2,1% per metus. 

3. Priimta, kad, galutinai įgyvendinus visų gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų, neatitinkančių 

jiems keliamų energetinio efektyvumo reikalavimų, šiltinimo ir energetinių sistemų 

modernizavimo programas, bendri šilumos poreikiai namų ūkio ir paslaugų sektoriuje 

Lietuvoje gali būti sumaţinti 2500 GWh, t.y. maţdaug 40% nuo dabar namų ūkiuose 

sunaudojamos centralizuotai tiekiamos šilumos. Atsiţvelgiant į apšiltinimo proceso eigą, 

numatyta, kad iki 2025 m. pagrindinio scenarijaus atveju bus modernizuota 50%, o didesnio 

efektyvumo scenarijaus atveju 75% gyvenamųjų pastatų. 
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4. Įvairių rūšių kuro ir energijos suvartojimas pagal savivaldybes pramonėje, statyboje ir ţemės 

ūkyje  detalizuotas remiantis  Statistikos departamento duomenimis, kuriuos pateikė įmonės ir 

bendrovės rengiant 2008 m. energijos balansą, ir laikantis nuostatos, kad per artimiausią 

dešimtmetį šių vartotojų pasiskirstymas šalies teritorijoje bei energijos poreikių proporcijos 

maţai keisis. Tuo tarpu galutinių energijos sąnaudų namų ūkiuose  ir paslaugų sektoriuje  

paskirstymas pagal šalies teritoriją dėl duomenų stokos yra labai komplikuotas. Centralizuotai 

tiekiamos šilumos kiekiai, kuriuos pateikė Statistikos departamentas, koreguoti pasitelkiant 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos skelbiamus duomenis ir duomenis apie būstų, prijungtų 

prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemų, plotus ir kitą papildomą informaciją. Analogiškai 

kuras, kurį tiesiogiai savo įrenginiuose suvartoja šie sektoriai patalpoms šildyti ir karštam 

vandeniui ruošti, paskirstytas proporcingai būstų, neprijungtų prie centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemų, plotus. Kuras, sunaudojamas maistui ruošti, paskirstytas proporcingai 

gyventojų skaičiui, atsiţvelgiant į tai, ar savivaldybė prijungta prie gamtinių dujų tiekimo 

sistemų, kadangi nedujofikuotuose miestuose maistui gaminti daugiausiai naudojamos 

suskystintos naftos dujos. 

5. Rengiant  gamtinių dujų kainų prognozes remtasi JAV vyriausybės Energetikos informacijos 

administracijos tarnybos parengtoje ataskaitoje „Metinė energetikos perspektyva–2010―  

pateiktais naftos, mazuto ir dyzelinio kuro kainų augimo iki 2035 m. trendais ir jų tarpusavio 

ryšiais, susiejant dujų kainos Lietuvoje trendą pagal galiojančią formulę su mazuto ir  

dyzelinio kuro kainomis. Siekiant nustatyti biokuro konkurencingumą nagrinėjamuoju 

laikotarpiu gamtinių dujų atţvilgiu parengti du biokuro kainų kitimo scenarijai: aukštų ir 

ţemų biokuro kainų scenarijai.  Ţemų kainų scenarijuje numatyta, kad biokuro ir gamtinių 

dujų kainų santykis iki 2020 m. nepasikeis, t.y. didėjant dujų kainai, proporcingai augs ir 

biokuro kaina. Pavyzdţiui, malkų kaina šiuo atveju visu nagrinėjamuoju laikotarpiu sudarytų 

apie 55% gamtinių dujų kainos. Aukštų biokuro kainų scenarijuje numatyta, kad biokuro 

kainos augs sparčiau  nei gamtinių dujų kainos, o šių kuro rūšių kainų santykis palaipsniui 

didės ir 2020 m. sudarys apie 70%.  

6.  AEI panaudojimo galimybės nėra pakankamai išnaudotos Lietuvoje. Net ir nevertinant ES 

Direktyvos 2009/28/EB reikalavimų, AEI dalį bendrame šalies galutiniame vartojime iki 2020 

m. būtų tikslinga padidinti iki 21%. Toks AEI vartojimo lygis būtų tikslingas net ir be jokių 

paramos schemų, tačiau uţtikrinant energetikos sistemos funkcionavimą pagal laisvos rinkos 

principus. 
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7. Pagrindinis įtakojantis veiksnys, skatinantis platesnę AEI plėtrą, yra energetikos objektų 

funkcionavimo išoriniai kaštai, išreiškiami per CO2 mokesčius. Šio veiksnio įtakoje AEI 

plėtros racionalus lygis 2020 m. pasiekia 26-29%. Didesnioji reikšmė gaunama esant maţoms 

AEI kainoms, maţesnioji-esant didelėms AEI kainoms. 

8. AEI vartojimo lyginamojo svorio pasiskirstymas 2020 m. pagal atskirus sektorius yra: 

сentralizuoto šilumos tiekimo 53-62%, elektros energijos gamybos 27-31%, decentralizuoto 

šilumos tiekimo  37-42%, transporto (įskaitant ne tik motorinio kuro poreikius) – apie 8% ir 

vartotojų tiesiogiai suvartojamose kuro ir energijos reikmėse – apie 24%. Didesnioji AEI 

lyginamojo svorio dalis tikslinga esant maţoms AEI kainoms, maţesnioji-esant didelėms AEI 

kainoms. 

9. Viena iš ekonomiškai patraukliausių AEI plėtros krypčių yra platesnis biokuro (šiaudų, ţolių, 

medienos) panaudojimas kombinuotos elektros ir šilumos gamybos įrenginiuose, o jį 

perdirbant į granules – ir decentralizuotame šilumos gamybos sektoriuje. Racionali kietojo 

biokuro kogeneracinių elektrinių įrengtoji elektrinė galia 2020 metais vertinama 185 - 255 

MW. Biokuro katilų suminę įrengtąją galią tikslinga padidinti iki 725 - 850 MW. 

10. Sprendţiant ekologines problemas, tikslinga vystyti biodujų gamybą, perdirbant organines 

gyvulininkystės kompleksų, pramonės įmonių ir nutekamųjų vandenų atliekas ir dumblą. 

Racionalios biodujų gamybos apimtys 2020 metais vertinamos 124 - 135 ktne. Iki 2020 metų 

biodujas naudojančių kogeneracinių elektrinių įrengtąją galią tikslinga padidinti iki 100 MW. 

Komunalinių atliekų utilizavimas vystomas dėl gamtosauginių problemų sprendimo. Suminė 

šių elektrinių įrengtoji elektrinė galia vertinama 66 MW. 

11. Vėjo elektrinių plėtra tikslinga iki nustatyto techninio sistemos funkcionavimo limito (500 

MW); ribota (iki ~50 MW) maţųjų hidroelektrinių plėtra tikslinga ten, kur leidţia 

gamtosauginiai apribojimai; saulės elektrinių plėtra gali būti vystoma tik vadovaujantis kitais 

nei ekonominiai motyvais. 

12. Vienu iš pagrindinių limituojančių faktorių sprendţiant platesnio AEI panaudojimo problemą 

bus investicinių lėšų trūkumas, kadangi dabartinės investicijų apimtys, priklausomai nuo 

sektoriaus, siekia tik apie 20-60% numatomų vidutinių metinių investicijų apimčių.  

13. AEI plėtros stebėsenai ir periodinei planų korekcijai atlikti būtina suformuoti pastoviai ir 

kryptingai dirbančią ekspertų grupę, apimančią suinteresuotų ministerijų, verslo ir mokslinių 

organizacijų atstovus. Šios ekspertų grupės uţdavinys – sekti AEI plėtrą šalyje, uţtikrinti 

tikslingas ir savalaikes vykstančių procesų korekcijas, rasti suderintus sprendimus tarp 
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skirtingus interesus turinčių ūkio subjektų ir organizacijų, siekti, kad AEI plėtra šalyje 

pareikalautų minimalių išlaidų visuomenei. 

14. Parengti ir patvirtinti regionų (savivaldybių) energetikos darnumo kriterijų sąrašą, jų 

apskaičiavimo tvarkos aprašą ir stebėsenos taisykles. Kriterijai turi apimti energijos vartojimo 

efektyvumo rodiklius, energetinio saugumo (apsirūpinimo energija laipsnį iš vietinių išteklių), 

atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrose energijos sąnaudose, šiltnamio dujų emisijas.  

15. Pagal turimą AEI potencialą ir ekonominius rodiklius nustatyti savivaldybėms energetikos ir 

aplinkosaugos tikslus, atsiţvelgiant į Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas ir tikslus 

bei tarptautinius įsipareigojimus. 

16. Specialiose infrastruktūros planavimo taisyklėse numatyti AEI integravimą (galimas 

dujotiekių išplėtimas, elektros tinklo pralaidumo uţtikrinimas, energijos efektyvumo, 

aplinkosaugos reikalavimus). 

17. Rinkti statistinius duomenis ir skaičiuoti darnaus vystymosi rodiklius savivaldybių lygiu. 

18. Perkelti AEI direktyvos reikalavimus į nacionalinius teisės aktus. 

19. Parengti taisykles ir standartus, apimančius biodujų kokybės, dujų kvapo neutralizavimo ir 

dujų slėgio reikalavimus, prijungimo prie tinklo tarifus. 

20. Parengti skaidrias ir nediskriminuojančias elektros iš biokuro ir kitų atsinaujinančių išteklių 

paramos shemas priklausomai nuo įrenginių prijungimo prie tinklų vietos (tinklo įtampos).  

21. Parengti metodikas, leidţiančias įvertinti energijos konversijos įrenginių ir sistemų 

efektyvumą. 

22. Apjungti savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių platesnio vartojimo programas, 

energijos tiekimo specialiuosius planus, energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiklas ir 

aplinkosaugines priemones į kompleksines Darnios savivaldybių energetikos plėtros 

programas. 


