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Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai                            2022 m. gegužės 26 d., Nr. 22-109VK  
 
 
DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ENERGETIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS 
NR. 03-001-06-03-03 „ĮGYVENDINTI DEGALŲ IŠ AEI GAMYBOS PRIEMONES IR PLĖTOTI JŲ 
PANAUDOJIMO INFRASTRUKTŪRĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO 
 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, vienijanti 
ir Lietuvos biodegalų iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojus, teikia pastabas ir pastebėjimus 
Energetikos ministro įsakymo „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos 
Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-
06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą 
transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ projekto.  
 
Pirma, pastebime, kad pažangos priemonės veiklai „2.1 Naujų biometano dujų gamybos įrenginių 
statyba“ numatyta finansavimo suma yra 17,691 mln eurų, už kuriuos reikia pastatyti 20,8MW biodujų 
gamybos pajėgumų (arba 0,851 mln eurų / 1MW). Tuo tarpu veiklai „2.2. Biometano dujų gamybos 
įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių“ 
numatyta finansavimo suma yra 13,230 mln eurų, už kuriuos reikia pastatyti 6,3MW biodujų gamybos 
pajėgumų (arba 2,100 mln eurų / 1MW). Nėra aišku, kodėl tarp šių dviejų priemonių yra numatomas 
toks didelis finansavimo skirtumas vienai MW biodujų gamybos pajėgumų, juolab, kad esami biodujų 
gamybos įrenginiai jau ir taip gali būti gavę tiesioginę (parama investicijoms) arbe netiesioginę (per 
elektros supirkimo tarifą) valstybės paramą? 
 
Antra, pagal Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – DAEI) apskaitos vienetų sistemos 
administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1-379, kalbant apie žaliąsias dujas (pirmiausia biometaną), DAEI apskaitos 
vienetai yra generuojami atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantijų pagrindu. Tai reiškia, kad 
žaliosios dujos privalo būti įleistos į gamtinių dujų tinklą. Rinkos dalyviai nagrinėja suskystinto 
biometano gamybos galimybes, panaudojant kriogeninę biodujų valymo technologiją. Norint tokį 
biometaną sunaudoti LNG transporte ir jam sugeneruoti DAEI apskaitos vienetus, pagal dabar 
galiojančią tvarką suskystintą biometaną reikia išdujinti, įleisti į gamtinių dujų tinklą, o po to vėl 
suskystinti, taip patiriant ženklius papildomus kaštus. Šiame kontekste svarstytina reguliacinio 
pobūdžio veikla, kurios tikslas būtų Energetikos ministerijai parengti tvarką žaliųjų dujų kilmės 
garantijų (arba bent jau DAEI apskaitos vienetų) suteikimui, neįleidžiant šių dujų į gamtinių dujų 
tinklą. Tokia tvarka yra reikalinga tiek būsimiems žaliojo vandenilio, tiek suslėgto biometano 
gamintojams ir vartotojams ir ženkliai pagerintų minėtų gamintojų verslo sąlygas, padėtų aiškiau 
apskaityti biodujas ir žaliąjį vandenilį. 
 
Trečia, pažymėtina, kad informacijos pagrindimo apraše nurodyta, kad finansavimo apimtis skirta tik 
biodujų gamybos pajėgumams sukurti ir neskirta finansuoti pagamintų biodujų transportavimui 
reikalingos įrangos. Atsižvelgiant į tai, klausiame: 
 

1. Ar yra numatoma finansuoti biodujų įleidimo į gamtinių dujų tinklą įrangą?; 



2. Ar yra numatoma per kokias nors kitas (galbūt kitų ministerijų) priemones finansuoti biodujų 
transportavimui reikalingą įrangą? Rinkos dalyviai nagrinėja galimybes gaminti biometaną 
nedideliuose ūkiuose, jį surinkti, transportuoti iki įleidimo taško ir įleisti į gamtinių dujų tinklą. 
Tokiu atveju biodujų transportavimo įranga tampa iš esmės tokios pat reikšmės, kaip ir dujų 
įleidimo į gamtinių dujų tinklą įranga. 

 
Dėkojame už bendradarbiavimą.  
 
 

Pagarbiai 
 
 

Vyriausioji projektų vadovė – biuro vadovė, 
pavaduojanti generalinę direktorę     Gintarė Boreikytė 
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