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Biologinio kuro naudojimas ir tolimesnė plėtra Lietuvoje 
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Europos Sąjungos šalys narės pagal „Atsinaujinančių energijos išteklių“ direktyvą (2009/28/EB) yra įsipareigojusios padidinti energijos dalį, 

išgaunamą iš atsinaujinančių energijos išteklių, iki 20 % bendrų energijos sąnaudų. Lietuva perkeldama direktyvos nuostatas į nacionalinę teisinę bazę, 

„Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“, šį rodiklį padidino iki 23 %. Šiame įstatyme taip pat numatyta, kad Lietuva yra įsipareigojusi iki 2020 m. 
centralizuotai tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių (kietojo biologinio kuro), dalį padidinti ne maţiau kaip iki 60 

%, o namų ūkiuose ne maţiau kaip iki 80 %. Tuo tarpu biologinių degalų palyginti su transporto sektoriaus galutiniu energijos suvartojimu, visų rūšių 

transporte padidinti iki 2020 m. ne maţiau kaip iki 10 %, kuris atitinka ir ES direktyvos 2009/28/EB tikslą. Siekiant šių tikslų didţiausias dėmesys bus 
skiriamas biologinio kuro panaudojimui energijos gamybai. Šio darbo tikslas – išanalizuoti esamą biologinio kuro naudojimo Lietuvoje padėtį ir 

tolimesnes plėtros galimybes. Biologiniai degalai 2011 m. galutiniame transporto sunaudojime sudarė 3,57 % ir pastaraisiais metais šis rodiklis nedidėja. 

Tuo tarpu biologinių dujų sektorius augo dėl dujų gavybos iš uţdarytų sąvartynų, tačiau vis dar išnaudojama tik 12 % biologinių dujų potencialo. 
Lietuvoje kietasis biologinis kuras namų ūkio sektoriuje 2011 m. sudarė 61 % ir esamą rodiklį per devynerius metus liko padidinti 24 %. Centralizuotai 

tiekiamos šilumos sektoriuje kietasis biologinis kuras sudarė 22,4 %, tad dabartinį rodiklį reikės padidinti 2,7 kartus. Norint įgyvendinti  šalies tikslus, 

gali tekti susidurti su ţaliavos stokos problema, jei nebus sprendţiami platesni ţemės ūkio atliekų (šiaudų) panaudojimo energetikos sektoriuje klausimai.  

Kietasis biologinis kuras, malkos, biologiniai degalai, bioetanolis, biodyzelinas, biologinės dujos 

 
Įvadas 

 

Brangstant ir senkant tradicinio iškastinio kuro 

ištekliams bei didėjant susirūpinimui klimato kaita, vis 

daugiau dėmesio yra skiriama atsinaujinančiai energetikai 

ir jos plėtrai. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) ir 

ypač biologinio kuro naudojimas energijos gamybai 

pasaulyje nuolat didėja (Vrubliauskas, 2010). Naudoti AEI 

skatinama daugelyje šalių, taip pat ir Europos Sąjungos 

(ES-27) šalyse. 2010 metais AEI dalis galutiniame 

energijos sunaudojime  ES sudarė 12,5 %. Šis rodiklis iki 

2020 metų turės padidėti ne maţiau kaip iki 20 % 

(2009/28/EB). EUROSTAT‘o duomenimis 2010 metais 

biologinis kuras ES-27 šalyse sudarė net 67,6 % nuo visų 

atsinaujinančių energijos išteklių sunaudojamos energijos 

ir šis rodiklis jau stabiliai aukštas trejus metus. Lietuvoje 

2011 metais AEI dalis galutiniame energijos sunaudojime 

sudarė 18,3 %. Pagrindinę AEI dalį sudarė taip pat 

biologinis kuras, kurio dalis siekė net 72,7 %. 

Pagrindiniai kietojo biologinio kuro ištekliai apima 

medieną (kirtimo atliekos, malkinė mediena, medienos 

pramonės atliekos, greitai augančios energetinės miško 

plantacijos) ir ţemės ūkio atliekos (šiaudai ir energetiniai 

augalai) (Dzenajavičienė ir kt., 2011).  

Skystojo biologinio kuro ištekliai apimą bioetanolį ir 

biodyzeliną, kurie atitinka mineralinius degalus: benziną ir 

dyzeliną. Biodyzelinas paprastai gaminamas iš augalinių 

aliejų ar gyvulinės kilmės riebalų. Europoje biodyzelino 

gamybai plačiausiai naudojamas rapsų aliejus, taip pat 

saulėgrąţų, palmių aliejus, gyvulinės kilmės riebalai; o 

bioetanolio – krakmolo ar cukraus turinčios ţaliavos, tai 

yra kviečiai, cukriniai runkeliai ir kukurūzai (Biofuels 

Platform, 2013). Lietuvoje biodyzelinas gaminamas iš 

rapsų aliejaus, o bioetanolis – kvietrugių ir kviečių.  

Dujinį biologinį kurą apima biologinės dujos. 

Pagrindinis biologinių dujų jėgainių ţaliavų šaltinis – 

organinės atliekos: gyvenviečių nuotekų dumblas, gyvulių 

ir paukščių mėšlas, maisto pramonės atliekos, sąvartynų 

atliekos ir energetiniai augalai (kukurūzai) (Kirk et al., 

2012).  

Pagrindinis energijos šaltinis ES ir Lietuvoje yra 

biologinis kuras, taip pat nacionaliniai planai daugiausiai 

dėmesio energijos gamybai iš AEI skiria biologiniam 

kurui, todėl šio darbo tikslas – išanalizuoti esamą 

biologinio kuro naudojimo Lietuvoje padėtį ir tolimesnes 

plėtros galimybes. 

 

Tyrimų duomenys 
 

Straipsnyje analizuojami skirtinguose dokumentuose – 

Lietuvos Respublikos ataskaita apie paţangą skatinant ir 

naudojant atsinaujinančius energijos išteklius,  Lietuvos 

Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymas, Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos vyriausybės ataskaitų Kuro ir energijos 

balansas 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 duomenys ir 

EUROSTAT – Europos Sąjungos statistikos tarnybos 

statistiniai duomenys apie faktišką plėtrą. Atliekant 

skaičiavimus naudota Statistikos departamento ir Lietuvos 

energetikos instituto metodikos: 1 m
3
 malkų lygu 0,51 tne, 

energetinių plantacijų 1 t sausosios masės šilumingumas 

lygus 0,45 tne, 1 t šiaudų – 0,334 tne, 1000 m
3 

biologinių 

dujų – 0,48 tne, 1 t bioetanolio – 0,645 tne, 1 litras 

bioetanolio sveria 0,79 kg, 1 t biodyzelino – 0,884 tne, 1 t 

biodyzelino sveria 0,88 kg. 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Duomenų analizė parodė, kad Lietuvoje per 

pastaruosius šešerius metus atsinaujinančios energijos dalis 

galutiniame energijos suvartojime vis didėjo (1 pav.). 2006 

metais ši dalis siekė 11,4 %, o 2011 metais jau 18,3 %. Šių 

rezultatų padidėjimui didţiausią įtaką darė vis spartėjanti 

vėjo energetikos plėtra bei kietojo biologinio kuro 

naudojimas namų ūkiuose (Energijos sunaudojimas namų 

ūkiuose 2009, 2011). Vidutinis AE dalies didėjimas per 

metus siekė 1,15 %, tad esant tokiai augimo tendencijai iki 

2020 metų iš AEI pagaminamos energijos dalis 

galutiniame energijos suvartojime galėtų pasiekti 28,65 %. 

Ţinoma, tai tėra matematiniai skaičiavimai, tačiau Lietuvos 

energetikos instituto mokslininkai nurodo labai panašius 
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skaičiavimo rezultatus, tai yra 26-29 % (Baublys ir kt., 

2011). Šį rodiklį galima būtų pasiekti taikant Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus 12 

metų fiksuotus supirkimo tarifus energijai, pagamintai 

naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.  
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1 pav. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis (%) bendrame galutiniame 

energijos suvartojime 2006-2011 metais 
Fig. 1. Share (%) of renewable energy in gross final energy consumption 

2006-2011 

 

Lietuvoje veikia biologinių dujų jėgainės, kurios 

anaerobiniu (bedeguoniniu) būdu perdirba biologiškai 

skaidţias organinės kilmės atliekas: miesto nuotekų 

dumblą; kiaulių mėšlą; šalutinius gyvūninius produktus iš 

gyvulių ir paukščių skerdyklų, ţuvies perdirbimo įmonių, 

naminių gyvūnų pašarų, margarino gamyklų; sūrių 

gamybos metu susidariusias nuotekas; grūdų perdirbimo 

atliekas – ţlaugtus; sąvartynuose esančias atliekas. 
Biologinės dujos plačiau gaminti ir naudoti Lietuvoje 

pradėtos 2002 metais. Nuo tada gamyba išaugo gana 

neţymiai ir tik 2009 metais prasidėjo didesnis augimas, kai 

biologines dujas pradėjo išgauti didţiuosiuose Lietuvos 

sąvartynuose (2 pav.). 2011 metais bendrai buvo sunaudota 

biologinių dujų, kurių energetinė vertė lygi 11,1 ktne. 

Biologinių dujų potencialas Lietuvoje vertinamas 93,2 ktne 

(Dzenajavičienė ir kt., 2011), tad matyti, jog išnaudojama 

tik 12 % biologinių dujų potencialo. Dar pakankamai 

dideli biologinių dujų rezervai yra likę kiaulininkystės 

kompleksuose bei energetinių augalų auginimo sektoriuje 

(Kirstukas ir kt., 2010).  
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2 pav. Biologinių dujų sunaudojimas Lietuvoje 2002-2011 metais 

Fig. 2. Consumption of biogas in Lithuania 2002-2011 

 

Kietojo biologinio kuro, tai yra pagrindinai malkų, 

sunaudojimas namų ūkio sektoriuje vis didėja (3 pav.). 

Pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą Lietuva 

yra įsipareigojusi iki 2020 metų namų ūkiuose šilumos 

energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių 

(pagrindinai kietojo biologinio kuro), dalį padidinti ne 

maţiau kaip iki 80 %. Atlikus skaičiavimus nustatyta, jog 

2011 metais ši dalis siekė 61 % ir galima pagrįstai teigti, 

jog numatytas įsipareigojimas turėtų būti pasiektas, 

kadangi esamą rodiklį per devynerius metus teliko 

padidinti 24 %, tai yra nuo dabartinio 558,6 ktne iki 732,6 

ktne kiekio. 

 

527,0

538,7

528,5
533,3

542,2

556,0

574,6

552,7

573,5

584,5

574,3

558,6

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

T
ū

k
st

an
ti

s 
tn

e 
 T

h
o

u
sa

n
d

 t
o

e

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
3 pav. Kietojo biologinio kuro sunaudojimas Lietuvos namų ūkiuose 

2000-2011 metais 

Fig. 3. Consumption of solid biofuels in Lithuanian households 2000-

2011 

 

Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių dalį turime padidinti ne 

maţiau kaip iki 60 %. Mokslininkų vertinama racionali 

biologinio kuro dalis 2020 metais galėtų siekti 53-62 % 

(Baublys ir kt., 2011). Per pastaruosius 11 metų biologinio 

kuro sunaudojimas padidėjo 4,4 karto (4 pav.). Ir nors 

kietojo biologinio kuro sunaudojimas vis didėja, šiame 

sektoriuje situacija yra kur kas sudėtingesnė. 2011 metais 

centralizuotai tiekiamos šilumos energijos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių (pagrindinai kietojo 

biologinio kuro) galutinis suvartojimas siekė 22,4 %. Tad 

norint įgyvendinti nacionalinius tikslus dabartinį rodiklį, 

t.y. 173,7 ktne, reikės padidinti dar 2,7 karto iki 465,3 

ktne. Savieigos atveju šį tikslą pasiekti gali būti sudėtinga, 

kadangi biologinio kuro deginimo įrenginiai yra brangesni 

nei dujomis kūrenamų jėgainių, todėl būtina papildoma 

valstybės parama įrenginiams, kurie pritaikyti būtent 

kietojo biologinio kuro deginimui (Vrubliauskas, 2010). 

Taip pat būtini įrengimai, tokie kaip cikloniniai filtrai, 

maţinantys oro taršą, deginant kietąjį biologinį kurą 

(Ambrulevičius, 2010). 
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šildymo sistemoje 2000-2011 metais 

Fig. 4. Consumption of solid biofuels in Lithuanian district heating 
systems 2000-2011 
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Bendrai kietojo biologinio kuro 2011 metais sunaudota 

915,1 ktne iš kurio 732,3 ktne namų ūkiuose ir 

centralizuotai tiekiamos šilumos sektoriuje. Tad 

įgyvendinus nacionalinius tikslus kietojo biologinio kuro 

sunaudojimas turėtų pasiektų 1380,7 ktne. Pagal Lietuvos 

biomasės energetikos asociacijos „LITBIOMA“ 

vertinimus, Lietuvos kietojo biologinio kuro potencialas 

sudaro 2303 ktne. Atrodytų, jog nacionaliniams tikslams 

pasiekti, esamo potencialo pilnai pakaks. Tačiau 

„LITBIOMA“ perdėtai optimistiškai vertina šiaudų 

potencialo išnaudojimą, kuris anot jų, turėtų pasiekti net 60 

%, kai tuo tarpu 2011 metais šis rodiklis siekė vos 1 %. 

Taip pat teigiama, jog bus pasodinta 50 tūkst. ha. gluosnių 

plantacijų, kai jų plotai tesiekia 1 tūkst. ha (Rečiūnienė-

Kuusienė, 2011., Energetiniai gluosniai biokurui, 2012), 

bei įtraukia net komunalines atliekas bei kelmų potencialą, 

neatsiţvelgdami į aplinkosauginius ir ekologinius aspektus. 

Toks potencialas tėra tik teorinis, galima teigti, kad net 

optimistiškas. Norint įgyvendinti  šalies tikslus, gali tekti 

susidurti su ţaliavos stokos problema, jei nebus 

sprendţiami platesni ţemės ūkio atliekų (šiaudų) 

panaudojimo energetikos sektoriuje klausimai.  

Lietuvoje spartesnė biologinių degalų, tai yra 

bioetanolio ir biodyzelino gamyba prasidėjo nuo 2006-

2007 metų (5 pav.). Lietuvoje biodyzelino pagaminama 3 

kartus daugiau nei bioetanolio. Tai neturėtų stebinti, nes 

biodyzelino gamybiniai pajėgumai yra 2,7 karto didesni 

nei bioetanolio. Tokia tendencija stebima visoje ES. 

Apskritai ES pagamina net 54,7 % viso pasaulyje 

pagaminto biodyzelino kiekio (Biofuels Platform, 2013). 
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Ir nors pagal ES direktyvas (2001/77/EB, 2003/30/EB 

ir jas keičianti 2009/28/EB), 2010 metais ES ir Lietuvoje 

sunaudojamų biologinių degalų dalis turėjo sudaryti 5,75 

% nuo visų degalų, šio rodiklio pasiekti nepavyko. ES 

biologinių degalų dalis 2010 m. transporte siekė 4,5 %, o 

Lietuvoje 3,59 %. Akivaizdu (5 pav.) jog šio rodiklio 

Lietuvai artimiausiu metu nepavyks pagerinti. Atlikti 

skaičiavimai rodo, jog biologinių degalų dalis Lietuvoje 

2011 metais sumaţėjo, nors ir neţymiai, iki 3,57 %. 

Pagrindinė biologinių degalų gamybos ir vartojimo 

Lietuvoje stagnacijos nuo 2009 metų prieţastis yra ta, kad 

buvo panaikinta akcizo lengvata biologinių degalų daliai, 

todėl vartotojai nebeturėjo stimulo pirkti ir maišyti 

biologinius degalus (Lazauskas ir kt., 2011). Taip pat AB 

„Orlen Lietuva“ pradėjo didţiąją dalį biologinių degalų 

pirkti iš Latvijos ir Lenkijos, motyvuodami maţesne kaina 

(LR Ţemės ūkio ministerija, 2012 07 19). Dėl šių 

prieţasčių 2011 metais vien pagaminto biodyzelino buvo 

eksportuota 87,8 %, o bioetanolio 18,5 %. Tolesnę 

tradicinių biologinių degalų plėtrą ES ir Lietuvoje gali 

pristabdyti ir Europos Komisijos pasiūlymas, kuriame 

numatyta maistinės augalinės kilmės biologinių degalų ir 

skystųjų bioproduktų kiekį, įskaičiuojamą siekiant ES 

tikslo transporto sektoriuje iki 2020 metų naudoti 10 % 

atsinaujinančios energijos, iki 2020 metų apriboti pagal 

dabartinį suvartojimo lygį, t.y. 5 %, kartu siekiant bendrų 

atsinaujinančios energijos ir taršos CO2 intensyvumo 

maţinimo tikslų (Europos Komisija, 2012 10 17). 

Akivaizdu, jog norint toliau judėti darnaus transporto link 

ir įgyvendinti įsipareigojimus, kurie niekur nedingo, teks 

pereiti prie antros (Verbickas ir kt., 2012) ir trečios kartos 

(Dzenajavičienė ir kt., 2011) biologinių degalų gamybos. 

 

Išvados 

 

1. Atsinaujinančios energijos dalis galutiniame 

energijos suvartojime 2011 metais siekė 18,3 %. Šių 

rezultatų padidėjimui didţiausią įtaką darė vis spartėjanti 

vėjo energetikos plėtra bei kietojo biologinio kuro 

naudojimas namų ūkiuose. 

2. Biologinės dujos plačiau gaminti ir naudoti 

Lietuvoje pradėtos nuo 2009 metų, kai biologines dujas 

pradėjo išgauti didţiuosiuose sąvartynuose. 2011 metais 

bendrai buvo sunaudota 11,1 ktne biologinių dujų, tai yra 

tik 12 % biologinių dujų potencialo. Dar pakankamai 

dideli biologinių dujų rezervai yra likę kiaulininkystės 

kompleksuose bei energetinių augalų auginimo sektoriuje. 

3. Namų ūkiuose kietojo biologinio kuro dalis  2011 

metais siekė 61 % ir galima pagrįstai teigti, jog numatytas 

įsipareigojimas turėtų būti pasiektas, kadangi esamą rodiklį 

per devynerius metus teliko padidinti 24 %, tai yra nuo 

dabartinio 558,6 ktne iki 732,6 ktne kiekio. 

4. 2011 metais centralizuotai tiekiamos šilumos 

energijos iš kietojo biologinio kuro galutinis suvartojimas 

siekė 22,4 % ir šį rodiklį reikės padidinti 2,7 karto. Tačiau 

norint įgyvendinti  šalies tikslus, gali tekti susidurti su 

ţaliavos stokos problema, jei nebus sprendţiami platesni 

ţemės ūkio atliekų (šiaudų) panaudojimo energetikos 

sektoriuje klausimai. 

5. Biologinių degalų santykinė dalis bendrame šalies 

transporto degalų sunaudojime, skaičiuojant pagal 

energetines vertes, 2010 metais sudarė 3,59 % ir tai yra 

gerokai maţiau nei buvo įsipareigota (5,7 %). 2011 metais 

šis rodiklis sumaţėjo iki 3,57 %. Pagrindinė biologinių 

degalų gamybos ir vartojimo Lietuvoje stagnacijos 

prieţastis – buvo panaikinta akcizo lengvata, todėl 

vartotojai nebeturėjo stimulo pirkti ir maišyti biologinius 

degalus. Europos Komisijos siūlymas maistinės augalinės 

kilmės biologinių degalų daliai iki 2020 metų palikti 5 %, 

tai yra puse numatyto rodiklio, laikinai pristabdys 

biologinių degalų plėtrą ir privers pereiti prie antros ir 

trečios kartos biologinių degalų gamybos. 
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Darius Verbickas 
 

Biofuel use and further development in Lithuania  
 

Summary 

 
European Union member countries under „The Renewable Energy“ Directive (2009/28/EC) are committed to increase the share of renewable 

energy to 20 % in the final energy consumption by 2020. Lithuania transposed the Directive into the national legal framework („Renewable Energy 

Law“) and increase this target to 23 %.  This law also provides that Lithuania is committed that district heat produced from renewable energy sources 
(solid biofuel)  have to be increased not less than 60 %, and hauseholds 80 % by 2020. Meanwhile, liquid biofuels share in the the final energy 

consumption in the transport sector will compose not less than 10 % by 2020, wich is consistent with the EU Directive 2009/28/EC target. The objective 

of this study – to analyse the current biofuels use situation in Lithuania and further development opportunities. Liquid biofuels share in the final energy 
consumption in the transport sector in 2011 was 3,57 % and this index has not increased in recent years. Meanwhile, the biogas sector grew by production 

of gas from closed landfills, but still exploited only 12 %  of the Lithuanian biogas potential. Solid biofuels in the household sector in 2011 accounted 61 

% and the current rate of nine years left to increase only 24 %. In the district sector in 2011 solid biofuels accounted 22,4 %, so current rate will neeaded 
to increase 2,7 times. For the implementation of national goals may have to face with a problem of lack raw materials without tackling broader 

agricultural wastes (straw) use in energy sector issues.  

Solid biofuel, wood, liquid biofuels, bioethanol, biodiesel, biogas 
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