
 
 

Biomasės energetika Lietuvoje: 
 

•Ką turime? 

•Link kur judame? 

 

Lietuvos biomasės energetikos asociacija „LITBIOMA” 

Direktorė Vilma Gaubytė 

 



Asociacija „LITBIOMA” 

Lietuvos biomasės energetikos asociacija „LITBIOMA” 

įsteigta 2003 m. birželio mėn. 4 d.  

2014 m. įkurta Mokslinė Techninė Taryba: 

 
 

Šiuo metu asociaciją „LITBIOMA” vienija 55 narius. 



Biokuro panaudojimo energijos gamybai 

didėjimas CŠT sektoriuje  

*(Šaltinis - LŠTA) 

70-80 

2014 m bendra instaliuota (CŠT ir nepriklausomų ŠT)  

biokuro katilų galia ~ 1000 MW  

~ 46 % 
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Gamtinių dujų ir biokuro kainų dinamika 
(EUR/tne) 

(su transportavimu ir galios mokesčiu) be PVM 

*(Šaltinis - LŠTA) 



*(Šaltinis - LŠTA;VKEKK) 

Mazuto, gamtinių dujų ir biokuro 

kainos Lietuvoje 
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Biokuro naudojimas – lėšų taupymas 

*(Šaltinis – VKEKK ; LŠTA ir LITBIOMA) 

Gamtinės 
dujos 
66,6 % 

Biokuras      
33,4 % 

~ 116 mln. Lt. 

Sutaupymas (Lt) 2013 metais, kai 

biokuro dalis sudarė 33,4 %*: 

Galimas sutaupymas (Lt) 2020 metais, jei 

biokuro dalis sudarytų 70 %*: 

Biokuras 
70 % 

Gamtinės 
dujos       
30 % 

~ 246 mln. Lt. 

* Tik CŠT sektoriuje. 

Pagal VKEKK (2014 m. lapkričio mėn.): 

Gamtinių dujų kaina – 389,14 Eur už tne  

Biokuro kaina – 173,76 Eur už tne 



Energijos gamyba iš biokuro 

Lietuvos miestuose 

2014 m. ne mažiau kaip 80 % šilumos iš biokuro buvo pagaminama 23 miestuose: 

Utenoje, Ignalinoje, Molėtuose, Tauragėje, Kretingoje, Šakiuose, Varėnoje, Plungėje, Rokiškyje, Kupiškyje, Biržuose, 

Zarasuose, Jonavoje, Kaišiadoryse, Širvintuose, Birštone, Lazdijuose, Kelmėje, Šilutėje, Radviliškyje, Šilalėje, Mažeikiuose, 

Skuode.  

 

 

2015 - 2016 m. 100 % šilumos iš biokuro bus pagaminama 28 miestuose: 
Kaune, Palangoje, Biržuose,  Telšiuose, Joniškyje, Tauragėje, Ignalinoje, Kaišiadoriuose, Švenčioniuose, Varėnoje, Utenoje, 

Širvintose, Šilutėje, Šilalėje, Raseiniuose, Skuode, Radviliškyje, Pakruojyje, Molėtuose, Mažeikiuose, Kelmėje, Kazlų 

Rūdoje, Lazdijuose, Rokiškyje, Kupiškyje, Pasvalyje, Zarasuose ir Plungėje. 

 

90 % šilumos iš biokuro bus pagaminama 7 miestuose: 
Druskininkuose, Alytuje, Marijampolėje, Vilkaviškyje, Kretingoje, Elektrėnuose ir Prienuose. 

 

70-80 % šilumos iš biokuro bus pagaminama 7 miestuose: 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Birštone, Šalčininkuose, Jonavoje, Akmenėje ir Trakuose. 

 

~ 50 % ir mažiau – tik 4 miestuose:  
Vilniuje, Visagine, Jurbarke ir Panevėžyje. 



Bio-kogeneracija – 

geriausias biokuro panaudojimo būdas 

K O D Ė L ?  
 

• Išvystytas centralizuoto šilumos tiekimo ūkis; 

• Lietuvos ūkis šilumos suvartoja dvigubai daugiau, nei elektros; 

 

 

 

• Atsiradus poreikiui pakeisti/renovuoti VŠK efektyviausias sprendimas – diegti 

bio-kogeneraciją; 

• Santykinai dideli biokuro ištekliai;  

 

 

 Iš biokuro Lietuvoje galima pagaminti apie 80 % centralizuotos šilumos ir apie   

20 % mums reikalingos elektros. 



Bendras biokuro sunaudojimas 

energijos gamybai 
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*(Šaltinis - LITBIOMA ir LŠTA) 



Efektyviausias biokuras kogeneracijoje 

medžio ir šiaudų granulės 

REIKALINGA STUDIJA, 

kuri sudėliotų technologinius sprendimus statyti įrenginius,  

įgalinčius deginti granuliuotą medienos ir šiaudų kurą 

K O D Ė L ?  
 

•   Augant biokuro paklausai kils “einamiausio” kuro skiedros kaina: 
   papildomas 100 000 tne. didina kainą ~ 75 Lt/tne; 

    papildomas 200 000 tne. didintų 150 Lt/tne. ir t.t. 

 

•   Granuliuoto kuro gabenimo į tokio dydžio jėgaines pranašumas; 

 

•   Neišnaudotas šiaudų potencialas: 
   per metus iš šiaudų Lietuvoje galima gauti net ~ 440 tūkst. tne. Energijos; 

   įvertinus katilinių ir įsikūrusių granulių gamyklų pajėgumus bendras sunaudojamas šiaudų kiekis siektų 

tik ~ 8 % šiaudų kuro potencialo (arba apie 1 % viso šiaudų potencialo).  

 

•   Kasmet eksportuojama ~ 350 000 t medienos ir ~ 100 000 t šiaudų granulių; 



Įrangos gamintojai – pajėgūs kurti 

mums pridėtinę naudą 
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•  Daugiau nei 20 įmonių, veikiančių biokuro pramonės srityje – projektuojančių, 

gaminančių ir eksportuojančių pagamintą produkciją į užsienį:  

 

•  Būtina remti Lietuviškos technologijos eksportą. Sprendimai? 

  Valstybinis eksporto rėmimo fondas?  



Uždaviniai ateičiai I 
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Didinti miškingumą ir biokuro pasiūlą iš miško 

tobulinant mobilizavimo ir biokuro gamybos technologijas 
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Uždaviniai ateičiai II 

Siekti didesnio biokuro, pagaminto ne iš medienos (pvz. 

agrobiomasės) panaudojimo, tobulinant  technologijas 
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Laikytis užsibrėžtų tikslų katilinių - elekrinių plėtrai. 

Remti technologijų eksportą 

Uždaviniai ateičiai III 
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Didesnę paramą skirti toms technologijoms,  

kurios degins blogesnės kokybės biokurą ar biokuro ir durpių mišinį 

Uždaviniai ateičiai IIII 



Ieškoti sprendimų privačių - buitinių katilų pakeitimui efektyvesniais 

 

Spendimai kitose valstybėse: 
   Dalies katilo kainos subsidija iš specialių fondų (Oro taršos prevencijos; ES); 

   Mokestinė lengvata. 

Uždaviniai ateičiai IIIII 



Dėkoju už dėmesį! 

Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma” 

Ukmergės g. 283B, Vilnius 

asociacija@biokuras.lt, www.biokuras.lt  
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