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Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (2012 m.)

•

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslas – Lietuvos
energetinės nepriklausomybės iki 2020 metų užtikrinimas, sustiprinsiantis
Lietuvos energetinį saugumą ir konkurencingumą.

•

Lietuvos energetinė nepriklausomybė užtikrins galimybę laisvai pasirinkti
energijos išteklių rūšį ir jų tiekimo šaltinius (įskaitant vietinę gamybą),
labiausiai atitinkančius valstybės energetinio saugumo poreikius ir
Lietuvos vartotojų interesus, įsigyti energijos išteklius palankiausia kaina.

•

Siekiant, kad Lietuva būtų visavertė Europos Sąjungos valstybė narė, šalies
energetika turi būti integruota į Europos energetines sistemas, o pati šalis –
turėti pakankamai vietinių pajėgumų patenkinti savo energijos poreikius
ir būti pajėgi dalyvauti ir konkuruoti bendrose ES energijos rinkose,
efektyviai bendradarbiauti su kitomis valstybėmis energetikos srityje.

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslai iki 2020 m.
•

Elektros energetikos sektoriuje:


integracija į Europos elektros energetikos sistemas;



pakankamų konkurencingų vietinių elektros gamybos pajėgumų užtikrinimas;



trečiojo ES energetikos paketo įgyvendinimas.

•

Šilumos sektoriaus pagrindinis uždavinys – padidinti šilumos gamybos,
perdavimo ir vartojimo efektyvumą, tuo pačiu metu keičiant šilumos gamybai
naudojamas gamtines dujas biomase. Valstybė rems iniciatyvas, didinančias
energijos vartojimo efektyvumą, skatinančias atliekų naudojimą energijai gaminti ir
didinančias biomasės naudojimą šilumos gamybai.

•

Energetinio efektyvumo didinimo srityje iki 2020 metų bus siekiama kiekvienais
metais po 1,5 procento didinti energijos vartojimo efektyvumą ir taip stiprinti Lietuvos
energetinę nepriklausomybę, konkurencingumą ir darnią plėtrą.

Šiuo metu didžioji dalis Lietuvoje suvartojamo kuro ir energijos yra importuojama.

Lietuvos energetinė (ne)priklausomybė
•

Šiuo metu didžioji dalis Lietuvoje suvartojamo kuro ir energijos yra
importuojama.

•

Lietuva ir toliau išlieka energetiškai priklausoma nuo importuojamo organinio
kuro. Lietuvos energetinės priklausomybės rodiklis 2014 m sudarė 75,2%
(Europos Sąjungos vidurkis 53,2%, 2013 m.).

•

Daugiausiai tai lemia importuojamas organinis kuras. 2014 m. didžiausią
bendrųjų Lietuvos kuro ir energijos sąnaudų dalį sudarė žalia nafta ir naftos
produktai (35,9 proc.) bei gamtinės dujos (29,4 proc.).

•

Elektros energijos poreikių užtikrinimui per 2014 m. Lietuva importavo 72%
elektros energijos (52% elektros energijos buvo importuota iš ES ir
Skandinavijos šalių, o 48% - iš trečiųjų šalių).

•

Didžiausią atsinaujinančios energijos potencialą turi kietasis biokuras. 2014 m.
didžiausias jo kiekis (46,9%) buvo suvartotas namų ūkiuose ir elektrai bei
centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti (41,3%).

•

2014 m., palyginti su 2013 m., kietojo biokuro dalis katilinių ir elektrinių
sąnaudose padidėjo 9,6%.

Elektros energijos importas Europos Sąjungoje (2012 m.)

Lietuvos elektros energijos gamybos ir vartojimo balansas (2014 m.)
Per 2014 m. galutiniai vartotojai suvartojo 9,844 TWh
elektros energijos. Lyginant su 2013 m. elektros energijos
suvartojimas išaugo 2,1%.

Per 2014 m. Lietuvoje buvo pagamintos 4,054 TWh elektros
energijos (7,8% mažiau nei 2013 m.).

Bendras Lietuvos elektros energetikos sistemos suvartojimas 2014
m. buvo 12,020 TWh (elektros tinklų technologinės sąnaudos - 0,870
TWh; Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės užkrovimas - 0,961 TWh).

Elektros energijos poreikių užtikrinimui per 2014 m. Lietuva importavo 72% elektros energijos
(52% elektros energijos buvo importuota iš ES ir Skandinavijos šalių, o 48% - iš trečiųjų šalių).

„Atliekinės“ energetikos vaidmuo
Lietuvos energetinė nepriklausomybės tikslai:
• Galimybė laisvai pasirinkti energijos išteklių rūšį ir jų
tiekimo šaltinį (kuro rūšių ir šaltinių diversifikavimas),
• Užtikrinti valstybės energetinį saugumą ir Lietuvos
vartotojų interesus (tiekimo saugumas ir vartotojų
apsauga)
• Sudaryti sąlygas energijos išteklius įsigyti palankiausia
kaina (konkurencinga energetika)

Decentralizuota ir diversifikuota energetika

Teisinės atliekų naudojimo energijos gamybai prielaidos
•

Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas (patvirtintas 2014 m. balandžio 16 d. LR
Vyriausybės nutarimu Nr. 366) numato teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis skatinti kitokį
atliekų naudojimą ir taip mažinti atliekų keliamą pavojų aplinkai ir visuomenės sveikatai. Vienas
pagrindinių strateginių atliekų tvarkymo iki 2020 m. tikslų - mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų
kiekį, plėtojant racionalų atliekų medžiaginių ir energinių išteklių naudojimą.

•

Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa (patvirtinta 2015 m. kovo 18 d. LR
Vyriausybės nutarimu Nr. 284) numato kogeneracinių įrenginių, kaip kurą naudojančių iš
(komunalinių) atliekų pagamintą kurą ir biomasę, įrengimą Vilniuje (iki 145 MWe/240 MWš) ir
Kaune (iki 53 MWe/130 MWš).

•

Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektai LR Vyriausybės
2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 486 yra pripažinti valstybei svarbiais ekonominiais projektais.

Elektrinių projektų tikslas – maksimaliai sumažinti į Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos
tiekimo sistemas tiekiamos šilumos energijos gamybos kainą, užtikrinant didžiausią ekonomiškai
pagrįstą elektros energijos iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos kiekį.
Papildomų įrenginių elektrinė galia Vilniuje – iki 145 MWe, Kaune – iki 53 MWe.

Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano tikslai
Vienas pagrindinių strateginių atliekų tvarkymo tikslų - mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, plėtojant
racionalų atliekų medžiaginių ir energinių išteklių naudojimą (p. 227.2).
Planas numato valstybines komunalinių atliekų tvarkymo užduotis (p. 230.1-4):
•

užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos iki 2020 metų sudarytų
ne daugiau kaip 35 proc. 2000 metais susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų;

•

iki 2016 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 45 proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal
atliekų kiekį);

•

iki 2020 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal
atliekų kiekį);

•

užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute
esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir
perdirbti.

Deramas perdirbimui netinkamų atliekų energetinių išteklių naudojimas reikšmingai prisidėtų tiek prie
biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo (p. 230.1) (praktiškai visos biologiškai skaidžios
kietosios atliekos gali būti naudojamos energijos gamyboje ir yra priskiriamos prie atsinaujinančių energijos
išteklių), tiek prie sėkmingo kitaip panaudojimo užduočių įvykdymo (p. 230.2-3).

Pagrindiniai atliekų tvarkymo principai
Atliekų tvarkymo sistemos planavimas
vykdomas vadovaujantis atliekų prevencijos ir
tvarkymo prioritetų eiliškumu ir pagrindiniais
atliekų tvarkymo principais
Atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje
taikomas toks prioritetų eiliškumas:
•

prevencija;

•

paruošimas naudoti pakartotinai;

•

perdirbimas;

•

kitoks naudojimas, pavyzdžiui
naudojimas energijai gauti;

•

šalinimas.

Energijos gamybai tinkamų atliekų kiekio vertinimai
Skirtingose studijose bei LR Vyriausybės patvirtintose programose energijos gamybai tinkamų
atliekų kiekis ir jų energetinis potencialas yra vertinamas įvairiai:
•

Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programoje teigiama, kad „įvertinus atliekų perdirbimo galimybes
pagal geriausius ES valstybių narių rodiklius ir taikomas technologijas, prognozuojama, kad 2021 metais iš perdirbti
netinkamų energinę vertę turinčių komunalinių, pramonės ir kituose ūkinės veiklos sektoriuose susidarančių atliekų bus
galima pagaminti 700–900 tūkst. tonų kietojo atgautojo kuro. Konservatyviu požiūriu, kietojo atgautojo kuro ir kitų
energijai gaminti tinkamų atliekų energinis potencialas 2020 metais Lietuvoje sudarys 150–210 tūkst. tne, arba 1,7–2,4
TWh.“

•

Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas numato, kad „iki 2016 metų įdiegus suplanuotus mišrių komunalinių
atliekų mechaninio biologinio apdorojimo ar mechaninio apdorojimo įrenginius, po rūšiavimo likusių ir perdirbti netinkamų
energinę vertę turinčių komunalinių atliekų, kurios galėtų būti naudojamos energijai gauti įrenginiuose, potencialas
2020 metais sudarys apie 360–530 tūkst. tonų per metus“.

•

Lietuvos energetikos instituto parengtame „Nacionalinės energetikos strategijos“ projekte (2014-04-05 versija)
apskaitomas komunalinių atliekų energetinis potencialas vertinamas apie 330 tūkst. tne/metus (3,8 TWh).

•

LR Aplinkos ministerijos bendradarbiaujant su UAB „Lietuvos energija“ atliktame vertinime (2015-02-20, Nr. (17-0)-D81310) konstatuojama, kad degintinų atliekų kiekiai, energetinis potencialas apskaičiuotas įvertinus projektinius
mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių duomenis, faktinius susidarančių atliekų kiekius per metus ir kitus
rodiklius sudarys apie 490 tūkst.t per metus (bendras energetinis potencialas – apie 1,5 TWh).

•

„SWECO Lietuva“ 2015 m. gegužės mėn. parengtoje ataskaitoje „Lietuvoje susidarančių energijos gamybai tinkamų
atliekų kiekių ir jų energetinio potencialo vertinimas“ teigiama, kad bendras iš komunalinių, gamybos ir pakuočių atliekų
pagaminto kuro kiekis Lietuvoje per metus gali siekti apie 0,9-1 mln. tonų, o jo energetinis potencialas gali
sudaryti apie 3,0-3,5 TWh/m. Nurodyti kuro kiekiai yra pakankami eksploatuoti 350-380 MW bendro galingumo atliekų
deginimo įrenginius, kurių metinis apkrovimas sudarytų ne mažiau 8 tūkst. val. per metus.

Komunalinių atliekų teisinė samprata

Atliekų naudojimą energijos gamyboje reglamentuoja 2010 m. lapkričio 24 d. Europos
Tarybos ir Parlamento Direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų
(IPPC Direktyva).
Direktyvos 2010/75/ES 3 straipsnio 39 punkte pateiktas įvairių komunalinių atliekų
apibrėžimas:
•

įvairios komunalinės atliekos – buitinės atliekos, taip pat komercinės,
pramoninės ir įstaigų atliekos, savo pobūdžiu ir sudėtimi panašios į buitines,

bet išskyrus Sprendimo 2000/532/EB priedo (atliekų sąrašo) 20 01 pozicijoje
nurodytas frakcija, kurios atskirai surenkamos taršos šaltinio vietoje, ir išskyrus
kitas to paties priedo 20 02 pozicijoje nurodytas atliekas.

„SWECO Lietuva“ atlikto vertinimo objektas ir informacijos šaltiniai
„SWECO Lietuva“ parengtoje ataskaitoje „Lietuvoje susidarančių energijos gamybai tinkamų atliekų kiekių ir jų
energetinio potencialo vertinimas“ išnagrinėta ir pateikta:
•

Lietuvoje 2012 metais energijos gamybai WtE (atliekų deginimo arba bendro deginimo) įrenginiuose tinkamų susidariusių

atliekų sudėtis ir kiekiai (savivaldybių ir apskričių lygmenyse);
•

Lietuvos gyventojų skaičius, teritorija ir tankis (2012 metai; savivaldybių ir apskričių lygmenyse);

•

Lietuvoje energijos gamybai WtE įrenginiuose tinkamų atliekų susidarymo prognozės prielaidų pagrindimas ir atliekų
susidarymo prognozės.

Lietuvoje energijos gamybai WtE įrenginiuose tinkamų atliekų kiekių ir sudėties įvertinimas buvo atliekamas pagal Aplinkos
apsaugos agentūros (toliau – AAA arba Agentūra) Taršos ir atliekų apskaitos skyriaus pateikus oficialius 2012 metais
Lietuvoje susidariusių atliekų sudėties ir kiekių valstybinės statistinės apskaitos duomenis.
Mišrių komunalinių atliekų (toliau - MKA) kiekiai, jų sudėtis ir po mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginių
išrūšiuotų atliekų kiekiai pateikiami atsižvelgiant į informaciją pateiktą:
•

Lietuvos regionų atliekų tvarkymo 2014 (arba 2015) -2020 m. planuose ar jų projektuose;

•

atskiro regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros, mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių
projektavimo, statybos ir eksploatacijos pirkimo dokumentų techninėse specifikacijose.

Valstybinė statistinė atliekų apskaita

•

Valstybinėje statistinėje 2012 m. atliekų apskaitoje pateikiama informacija apie 441 atliekų
kodu klasifikuojamų atliekų susidarymą ir tvarkymą.

•

Viso 2012 m. Lietuvoje susidarė 5,3 mln. t atliekų, iš kurių apie 3 mln. t buvo pašalinta
sąvartynuose.

Degiųjų atliekų tvarkymas (2012 m.)

•

Degioms atliekos galima priskirti 57 atliekų kodus (t.y. iš tolesnės analizės eliminuojamos
visos pavojingos atliekos, inertinės atliekos, juodasis ir spalvotieji metalai ir pan.).

•

2012 m. degiųjų atliekų susidarė apie 2 mln. t., iš kurių apie 1 mln. buvo pašalinta
sąvartynuose, 65 tūkst. t eksportuota, 85 tūkst. t suderinta (R1), 374 tūkst. t perdirbta, 40
tūks. t. kitaip panaudota, 379 tūkst. t. apdorota ir apie 453 tūkst. t. sukaupta.

Atliekų tvarkymo sistemos

Pagal atliekų susidarymo pobūdį Lietuvoje išskirtos šios atliekų tvarkymo sistemos:
•

Gamybos atliekų tvarkymo sistema apima gamybos proceso metu
susidarančias atliekas, kurių tvarkymą reguliuoja taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimai (TIPK leidimai arba taršos leidimai), išduodami Aplinkos

apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos atitinkamo regiono teritorinio
padalinio, pagal LR aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528
patvirtintų „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių (Žin., 2013, Nr. 77-3901) nustatytus reikalavimus.

•

Savivaldybių atliekų tvarkymo sistema apima komunalines ir kitas savivaldybių
teritorijoje susidariusias atliekas, kurios nepatenka į gamybos atliekų tvarkymo
sistemą.

Kuro iš atliekų šaltiniai
Iki 2016 metų, įdiegus suplanuotus mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio ar mechaninio
apdorojimo įrenginius, iš likusių po rūšiavimo ir perdirbti netinkamų energinę vertę turinčių komunalinių
atliekų pagamintas kietasis atgautasis kuras galėtų būti naudojamas energijai gaminti atliekų deginimo ir
bendro deginimo įrenginiuose.
Kietajam atgautajam kurui gaminti taip pat gali būti naudojamos perdirbti netinkamos energinę vertę
turinčios gamybos atliekos, dalis statybos ir griovimo atliekų, neperdirbamos ar užterštos pakuočių
atliekos, užterštos bioskaidžios ir medienos pramonės atliekos, džiovintas nuotekų valymo
įrenginių dumblas ir panašiai.
Išanalizavus 2012 m. AAA oficialiai patvirtintus atliekų apskaitos duomenis, bei įvertinus numatomus MBA
įrenginiuose apdoroti atliekų kiekius bei prognozes ateinančių 2016-2020 metų laikotarpiui galima daryti
šias išvadas:
Energijos gamybai galima naudoti atliekas arba iš atliekų pagamintą kurą susidarantį dviejose ūkinės
veiklos grupėse:
•

Grupė A – kuras iš atliekų pagamintas iš mišrių komunalinių atliekų srauto apdoroto MBA
įrenginiuose, ir

•

Grupė B – kuras iš atliekų susidariusių gamyboje ir kitoje teisėtai vykdomoje ūkinėje veikloje.

Mišrių komunalinių atliekų kiekis (2012 m.)

• 2012 m. susidarė apie 1 mln. t. mišrių komunalinių atliekų, iš kurių
apie 760 tūkst. t. buvo pašalinta sąvartynuose (76 proc.) ir apie 218 tūkst. t.
apdorota (22 proc.).

Grupė A - kuras iš MKA pagamintas MBA įrenginiuose

Įvertinus Lietuvos regionuose veikiančių ir statomų MBA įrenginių technologines charakteristikas 2016-2020 metais šiuose
įrenginiuose per metus bus pagaminama apie:

•

400-450 tūkst.t. aukšto (≥15 MJ/kg) ir vidutinio kaloringumo (10-12 MJ/kg) KAK (nesertifikuoto), bei

•

apie 200-300 tūkst. t. žemesnio kaloringumo (8-9 MJ/kg) energijos gamybai tinkamo kuro iš atliekų;

Apibendrintas SWECO ekspertinis vertinimas – 2020 m. MBA įrenginiuose bendras kuro pagaminto iš atliekų kiekis sudarys
550-600 tūkst.t./m. (apie 50-55 proc. MBA įrenginiuose apdorojamų MKA kiekio). Jo suminė energetinė vertė sudarys apie
1,9-2,1 TWh.

Komunalinių atliekų srautų analizė – pagal I-ąją alternatyvą
(Valstybinis atliekų tvarkymo 2015-2020 m. planas)

= 400’000 t
(35 proc.)

= 150’000200‘000 t
(15-20 proc.)

550-600 tūkst. t (50-55 proc.) * 15-12-9 MJ/kg
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SWECO ir AM/AAA atliktų MBA įrenginių vertinimų palyginimas

AM/AAA ir SWECO atliktų energijos gamybai tinkamų atliekų po MBA įrenginių kiekių vertinimas yra atliktas
vadovaujantis panašiais išeities duomenimis bei panašiomis prielaidomis
Pakoregavus Panevėžio regiono duomenis (kur, mano manymu, tiesiog yra įsivėlusi techninė klaida), bei į
apskaitą įtraukus korektiškus Telšių bei Tauragės duomenis (raudoni skaičiai lentelėje), galutinis
vertinimas tampa labai artimas:
• SWECO – apie 570 tūkst.t/m, arba 59 proc. bendro MKA apdorojamo MBA įrenginiuose kiekio;
• AM/AAA – 550 tūkst.t/m, arba 56 proc. bendro MKA kiekio.

Grupė B – kuras iš atliekų susidariusių gamyboje ir kitoje teisėtai vykdomoje
ūkinėje veikloje
Energijos gamybai ar kietajam atgautajam kurui gaminti taip pat gali būti naudojamos:
• perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios gamybos atliekos,
• dalis statybos ir griovimo atliekų,
• neperdirbamos ar užterštos pakuočių atliekos,
• užterštos bioskaidžios ir medienos pramonės atliekos,
• džiovintas nuotekų valymo įrenginių dumblas,
• ir kt.

Komunalinių atliekų srautų analizė – pagal I-ąją alternatyvą
(Valstybinis atliekų tvarkymo 2015-2020 m. planas)

75-90 proc.

= 400’000 t
(35 proc.)

= 150’000200‘000 t
(15-20 proc.)
= 30’00070‘000 t
(5-7 proc.)

600-700 tūkst. t. (55-60 proc.) = 2,0-2,5 TWh
23

Grupė B – kuras iš atliekų susidariusių gamyboje ir kitoje teisėtai vykdomoje
ūkinėje veikloje
Energijos gamybai ar kietajam atgautajam kurui gaminti taip pat gali būti naudojamos:
• perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios gamybos atliekos,
• dalis statybos ir griovimo atliekų,
• neperdirbamos ar užterštos pakuočių atliekos,
• užterštos bioskaidžios ir medienos pramonės atliekos,
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2012 m. Lietuvoje susidarė apie 400 tūkst. t. statybos ir griovimo atliekų. Jos buvo įvairiais būdais tvarkomos (šalinamos
sąvartynuose (apie 10 proc.), perdirbamos (apie 50 proc.), apdorojamos (apie 30 proc.). Nežiūrint į tai 2012 m. pabaigoje
nurodomas nesutvarkytų atliekų kiekis – apie 300 tūkst. t.
Ekspertiniu vertinimu apie nuo 15 iki 20 proc. šių atliekų sudaro MKA, užteršta medinė, popierinė ir plastikinė pakuotė, medinių
konstrukcijų elementai (pastoliai, klojiniai, pagalbinės ir išardytos pastatų konstrukcijos, ir pan.). Tinkamai rūšiuojant, perdirbant
bei apdorojant statybos ir griovimo atliekas degintinų šios grupės atliekų kiekis per metus galėtų sudaryti 50 – 70 tūkst.t.
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Energijos gamybai ar kietajam atgautajam kurui gaminti taip pat gali būti naudojamos:
• perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios gamybos atliekos,
• dalis statybos ir griovimo atliekų,
• neperdirbamos ar užterštos pakuočių atliekos,
• užterštos bioskaidžios ir medienos pramonės atliekos,
• džiovintas nuotekų valymo įrenginių dumblas,
• ir kt.
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Kitos energijos gamybai tinkamų atliekų rūšys:
• Kodas 030105 - pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 – 79 tūkst.t.;
• Kodas 030308 - perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos – 4 tūkst. t.;
• Kodas 190805 - miesto buitinių nuotekų valymo dumblas – 33 tūkst. t.;
• Kodas 191210 - degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) – 2 tūkst. t.;
• Kodas 191212 - kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 – 194 tūkst.t.;
• Kodas 200307 - didžiosios atliekos – 10 tūkst. t.

Grupė B – kuras iš atliekų susidariusių gamyboje ir kitoje teisėtai vykdomoje
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Pagal AAA pateiktus oficialios valstybinės atliekų apskaitos 2012 m. duomenis, neįtraukiant į apskaitą
deklaruotų MKA kiekių (kurie bus apdorojami regioniniuose MBA įrenginiuose, taip pat iš apskaitos
pašalinus problemines nepavojingas atliekas (infekuotas atliekos, kūno dalys ir organai, padangos,
užterštos tepalais atliekos ir pan.) bei bioskaidžias atliekas tinkamas kompostavimui, Lietuvoje 2012 m.
susidarė apie nuo 400 iki 600 tūkst.t. energijos gamybai tinkamų atliekų, kurių kaloringumas svyruoja
nuo aukšto (pvz. plastikų apdorojimo ir rūšiavimo atliekos - ≥15 MJ/kg) iki vidutinio (pvz. medžio žievės,
užterštos medinės pakuotės, tekstilės atliekos ir pan. – 10-12 MJ/kg).

AAA 2015-06-25 komentaras dėl SWECO atlikto vertinimo

AAA 2015-06-25 rašte Nr. (3.1)-A4-6992 atsakydama į „SWECO Lietuva“ prašymą įvertinti ataskaitoje
„Lietuvoje susidarančių energijos gamybai tinkamų atliekų kiekių ir jų energetinio potencialo vertinimas“
pateiktus vertinimus nurodo, kad atliekos, kurios šiuo metu yra tinkamai tvarkomos, perdirbamos ar
naudojamos, neturėtų tapti deginimo objektu, kadangi:
•

Pvz. antrinės žaliavos (atliekų kodai: 150101, 150102, 200101, 200139) turėtų būti perdirbamos.

•

Medienos atliekos (atliekų kodai: 030101, 030105, 030301, 150103, 200138) yra sudeginamos kaip
biokuras įmonių katilinėse.

Dėl atliekų arba kuro iš atliekų naudojimo energijos gamyboje

Europos aplinkos biuras, Europos komunalinių atliekų tvarkytojų asociacija, Europos energijos gamybos iš atliekų įmonių konfederacija bei
Europos kuro iš atliekų gamintojų asociacija yra viešai pareiškusios nuomonę, kad tiesioginis atliekų arba iš atliekų pagaminto kuro (RDF
arba SRF) naudojimas energijos gamybai deginimo būdu yra galimas ir leistinas išskirtinai tik dedikuotuose atliekų deginimo arba bendro
deginimo įrenginiuose, atitinkančiuose technologinius ir aplinkosauginius standartus. Jokiomis sąlygomis iš atliekų pagamintas kuras
negali būti pripažintas „nebe atlieka“ (end-of-waste) ir naudojamas neatsižvelgiant į atliekų deginimui taikomus reikalavimus.

Atliekų tvarkymo kainodaros principai
Atliekų tvarkymo kaštų dedamosios:
•

atliekų surinkimas,

•

transportavimas ir logistika,

•

atliekų rūšiavimas, apdorojimas, paruošimas naudojimui (pvz.
rūšiavimo ar MBA įrenginiuose)

•

atliekų naudojimas (pvz. energijos gamybai);

•

atliekų šalinimas;

•

sistemos administravimas ir plėtra, visuomenės švietimas.

Įgyvendinant atliekų tvarkymo sistemas taikomas
principas „teršėjas moka“

Atliekų tvarkymo kaštai (2020 m.)

Atliekų tvarkymo (šalinimo ir naudojimo) kaštai be panaudojimo energijos gamybai – apie 60 mln. Eurų/metus.

Atliekų tvarkymo (šalinimo ir naudojimo) kaštai su panaudojimu energijos gamybai – apie 40 mln. Eurų/metus.

Komunalinių atliekų tvarkymas Europos Sąjungos šalyse 2013 metais
(ES28 + CH, NO, CHR). Šaltinis: grafikas CEWEP, duomenys: EUROSTAT)

Informacijos šaltinis: EUROSTAT
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Išvados
•

Lietuvos nacionalinės energetikos strategijos tikslas – konkurencinga, diversifikuota ir decentralizuota
energetinė sistema. Atliekų panaudojimas energijos gamyboje didina Lietuvos energetikos
sistemos saugumą ir konkurencingumą.

•

Pagal atliekų susidarymo pobūdį Lietuvoje veikia dvi paralelinės atliekų tvarkymo sistemos: gamybos
atliekų tvarkymo sistema apima gamybos proceso metu susidarančių atliekų tvarkymą ir savivaldybių
organizuojama atliekų tvarkymo sistema, kuri apima komunalinių ir kitų savivaldybių teritorijoje
susidariusių atliekų, kurios nepatenka į gamybos atliekų tvarkymo sistemą, tvarkymą.

•

Įdiegus suplanuotus mišrių komunalinių atliekų MBA įrenginius, iš likusių po rūšiavimo ir perdirbti
netinkamų energinę vertę turinčių komunalinių atliekų pagamintas kuras galėtų būti naudojamas
energijai gaminti atliekų deginimo ir bendro deginimo įrenginiuose.

•

Kietajam atgautajam kurui gaminti taip pat gali būti naudojamos perdirbti netinkamos energinę vertę
turinčios gamybos atliekos, dalis statybos ir griovimo atliekų, neperdirbamos ar užterštos
pakuočių atliekos, užterštos bioskaidžios ir medienos pramonės atliekos, džiovintas nuotekų
valymo įrenginių dumblas ir panašiai.

•

Bendras iš atliekų pagaminto kuro kiekis Lietuvoje per metus gali siekti iki 1 mln. tonų, o jo energetinis
potencialas sudaro apie 3,0-3,5 TWh. Nurodyti kuro kiekiai yra pakankami eksploatuoti 350-380 MW
bendro galingumo atliekų deginimo įrenginius, kurių metinis apkrovimas sudarytų ne mažiau 8 tūkst. val.
per metus.

Ačiū 
„SWECO Lietuva“ parengtą ataskaitą „Lietuvoje susidarančių energijos gamybai tinkamų
atliekų kiekių ir jų energetinio potencialo vertinimas“ galima rasti SWECO Lietuva
internetinėje svetainėje (Apie SWECO – Svarbūs pranešimai):
http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Pranesimai/Atlieku-potencialas/

