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Biokuro jėgainė 

MWe MWt 
~70 ~174 

Atliekų deginimo 
jėgainė 

MWe MWt 
~18 ~53 

Didelio efektyvumo 
kogeneracinė jėgainė 

MWe MWš 
88 227 

CAPEX* ~325 mEur 

         Energetikos ministerija 
  Finansų ministerija 

   Aplinkos ministerija 

   Finansų ministerija 

100% - kontrolė 

100% 

Didelio efektyvumo atliekų 
deginimo kogeneracinė jėgainė 

MWe MWš 
24 70 

CAPEX* ~140 mEur 
Atliekų kiekis ~ 200 kt/m 

51% 49% (iš jų 5%  Kaunui) 

Atliekų kiekis ~ 140 kt/metus 

Biomasės kiekis ~500 kt/metus 

ES parama 

Vilnius Kaunas 
<164mEUR <69mEUR 

Projektų struktūra 

* - rangos darbų  vertė 



Tikslai ir laukiami rezultatai 

• Racionalus kuro (AEI/KAK) panaudojimas energijai gaminti 
• Mažesni šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai 
• Pigesnė šiluma 
• Konkurencinga vietinė elektros energijos gamyba 
• Uždaroma atliekų sutvarkymo grandinė  



Kodėl kogeneracija? 
Kogeneracija yra šilumos ir elektros energijos gamyba vienu 
metu, viename technologiniame procese, kuomet pagaminta 
šilumos energija yra tikslingai panaudojama, taip pasiekiant 
didesnį kuro panaudojimo efektyvumą.  



Vilniuje: 
• Gyventojų skaičius:  540 000   

• Centrinis šildymas:  90%  

• Metinis šilumos poreikis: 2,5 TWh 

• Regione atliekų kiekis (KAK)  ~145 000 t/metus 

• Šalinama sąvartyne  ~85% 

• Esama padėtis:  rangovo atranka 

 

Kaune: 
• Gyventojų skaičius   300 000  

• Centrinis šildymas   90%  

• Metinis šilumos poreikis  1,2 TWh 

• Regione atliekų kiekis (KAK) ~200 000 t/metus 

• Šalinama sąvartyne  ~95% 

• Esama padėtis:  sutartis su partneriu 

 

 

 

Prielaidos naujoms atliekų ir biokuro kogeneracinėms jėgainėms 



  Vilniuje Kaune 

Elektros energijos gamyba, GWh 
(rinkos dalis*) 

400  
(3,7%) 

175  
(1,2%) 

Šilumos gamyba, GWh (rinkos dalis) 1 240  
(~50%) 

500  
(~40%) 

Šilumos gamybos kainos mažėjimas >20 % >20 % 

CO2 išmetimų mažėjimas, t/metus ~230 000 ~70 000 

Pirminių energijos išteklių 
sutaupymas 

~40 %   ~46 % 

Laukiami didelio efektyvumo kogeneracinių 
jėgainių įrengimo rezultatai 

*perdavimo tinklo operatoriaus „Litgrid“ metinio poreikio dalis. 



Atliekų tvarkymo 
hierarchija 

Komunalinės 
atliekos į MBA Atliekos į CHP 

Perdirbtos arba 
kitaip panaudotos 
komunalinės 
atliekos  

Kompostuota ~8% 

Pašalinta drėgmė ~8% 

Šalinama sąvartynuose 

Komunalinės 
atliekos 

Perdirbtos ir 
panaudotos 

atliekos  
~8%  

Pelenai iš CHP 
~8% 

Inertinės 
atliekos 

~10% 

~54% 

~38% 

~28% 

MBA WtE CHP 

Panaudojimo forma Prieš MBA Po MBA Po CHP Iš viso 

Perdirbta, % 38,5 7,6 46,1% 

Kompostuota, % 7,4 7,4% 

Sudeginta, % 20,5 20,5% 

Pašalinta sąvartyne, % 10,3 7,6 17,9% 

Pašalinta drėgmė, % 8,1 8,1% 

IŠ VISO, % 45,9 26,0 28,1 100% 



Kaunas CHP 
~200.000 t 

Vilnius CHP 
~145.000 t 

Atliekų potencialas 

 2013 m. Lietuvoje surinkta 
apie 1,28 mln. tonų 
komunalinių atliekų arba 
~435 kg vienam šalies 
gyventojui (ES28 ~487 kg); 

 Iki 2015-2016 m. bus įrengti  9 
mechaninio, biologinio 
apdorojimo (MBA) įrenginiai; 

 Atliekų deginimui kiekis apie 
610.000 t/metus (~1,8 TWh) 
t.y.  po MBA įrenginių 
komunalinių atliekų apie 
490.000 t/metus, pramoninių 
atliekų ir dumblo dar apie 
120.000 tonų.  
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KAK ir pramoninės atliekos deginimui Atliekų deginimo pajėgumai Lietuvoje akumuliuotas degintinų atliekų kiekis

Atliekų sutvarkymo 
grandinės uždarymas – 
kada? 

 Susidarančių atliekų kasmet mažėja po 1,5%; 

 Pirminis rūšiavimas kasmet didėja po 1 – 0,5 %; 

 Pramoninių atliekų kasmet mažėja po 0,5%; 

 Drėgmės šalinamo prioritetas atliekų jėgainėse. 

 

tonų 

 

Rodiklis (t/m) 2016 
Metinis 

kitimas 2020 
Susidarantis komunalininių atliekų kiekis 1.200.000 -1,5% 112.9604 

Lieka po pirminio rūšiavimo 
840.000 

(70%) 

756.835 

(66%) 

Lieka po antrinio rūšiavimo (MBA šalina 

drėgmę, kol WtE nepajėgia sudeginti net sausų 

atliekų) 

487.200  

(58% nuo 

srauto į MBA) 

438.964 

(58% nuo 

srauto į MBA) 

Pramoninės atliekos 90.000 -0,50% 88.213 

Susidarantis sausas dumblas 30.000 0% 30.000 

Srautas deginimui 607.200 557.178 

Deginimas Klaipėdoje 180.000 180.000 

Deginimas Kaune 0 200.000 

Deginimas Vilniuje 0 150.000 

Metinis balansas 427.200 27.178 
Akumuliuotas balansas 427.200 1.234.820 



Įtaka biokuro rinkai 

 Šiuo metu CŠT instaliuotų 
biokuro pajėgumų galia 
Lietuvoje siekia apie 1.500 
MW; 

 2018 m. biokuro pajėgumų 
galia Lietuvoje galimai 
sieks apie 1.800 MW 
(padidėjimas ~20%) ; 

 Lietuvoje vien CŠT 
sektoriuje 2014 m. buvo 
suvartota apie 4,2 TWh 
biokuro; 

 Metinis medienos biokuro 
potencialas siekia apie 17 
TWh (LEKA); 

 Įgyvendinus elektrinių 
projektus papildomai 
reikės apie 0,6-0,8 TWh 
biokuro (~350 k tonų) t.y. 
poreikis išaugtų ~15%. 
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Šaltinis: Baltpool, 2015 

 

Instaliuoti biokuro 
pajėgumai 2015 

Instaliuoti biokuro 
pajėgumai 2018 



Baltpool biokuro birža 

Šaltinis: Baltpool, 2015 

 

3% 
Vilnius 

CHP  



 Užbaigtas PAV; 

 

 Atlikti topografiniai tyrinėjimai; 

 

 Atlikti geologiniai tyrinėjimai; 

 

 Vykdomas rangovo parinkimo 
konkursas (baigta kvalifikacija); 

 

 Atliekami prisijungimų 
koncepciniai projektavimo 
darbai.  

Projektų eiga Vilniuje 



Poveikis aplinkai 

Poveikio aplinkai 
vertinimo rezultatai 
patvirtino, kad Vilniaus 
kogeneracinės jėgainės 
veikla yra galima. 

• Už 800 metrų nuo būsimų jėgainių degimo 
produktų emisijų lygiai susilygina su esama 
fonine tarša; 

• Jėgainės teritorijoje nei vieno degimo 
produkto ribinės vertės nebūtų viršijamos. 



Kodėl pasirinkta tokia vieta? 

• Vilnius jau buvo pasirinkęs šią 
teritoriją tokiai ūkinei veiklai 
(bendrojo plano ir šilumos ūkio 
specialiojo plano sprendiniai). 

 

• Šalia mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) 
įrenginiai – atliekų nereikės vežti autotransportu; 

• Tinkamas prisijungimas prie inžinerinių tinklų: 
dujų, elektros energijos bei šilumos tiekimo 
tinklų; 

• Išvystyta susisiekimo ir kuro tiekimo 
infrastruktūra: geležinkelio atšaka, išsidėstę 
magistraliniai keliai; 

• Teritorija nepatenka į saugomų ar NATURA 2000 
teritorijų ribas, nėra kultūros paveldo vertybių; 

• Išlaikomas koncentruotas miesto teritorinis 
vientisumas statant naujus įrenginius morališkai ir 
fiziškai pasenusių elektrinių teritorijose. 

 

Naują jėgainę planuojama 
statyti Jočionių g. 13, Vilniuje 

Sklypas yra pietvakarinėje 
miesto dalyje, Panerių 
seniūnijoje, Vilniaus miesto 
energetiniame mazge apie 8 km 
atstumu nuo miesto centro. 

 



Prisijungimai prie išorinių komunikacijų 



Konkurencinė aplinka Kauno pavyzdžiu - diskusijai 
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• Lietuvos energija turės tik apie 23 % nuo AEI 
instaliuotų šilumos gamybos pajėgumų Kaune 



DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ! 


