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UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 

generaliniam direktoriui Jonui Jurkui 

  

Šiaulių miesto savivaldybės meras 2011-02-19 potvarkiu Nr. M-25 sudarė darbo 
grupę, kuriai yra pavesta išnagrinėti šilumos kainų mažinimo galimybes ir dėl šių 
galimybių parengti bei pateikti išvadas. 

Tarp kitų klausimų nagrinėjame ir klausimą, susijusį su naujai statomos 
termofikacinės elektrinės galimybėmis atpiginti šilumos kainas. Todėl domimės kituose 
miestuose statomomis biokuru kūrenamomis termofikacinėmis elektrinėmis ir 
katilinėmis. 

Iš viešai skelbiamos informacijos sužinojome, kad Jūsų vadovaujama įmonė 
neseniai pastatė 8 MW šilumos galios šiuolaikinę biokuru kūrenamą katilinę. 

Mus domina kiek tokia katilinė kainavo ir kokia šioje katilinėje bus šilumos 
gamybos savikaina ct/kWh? 

Būtume dėkingi, jei galėtumėte mums atsiųsti aukščiau paminėtą informaciją. 

  

Pagarbiai, 

Darbo grupės pirmininkas                                                                     Vytautas Kabaila 
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Mero potvarkis Del DG sudarymo.pdf
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Potvarkio pakeitimas  2011-10-28.pdf 
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Kam: Vytautas Kabaila <vytautas.kabaila@gmail.com> 

Sveiki  p VYTAUTAI mes žinome apie Jūsų bendrovės planus ir juos sveikiname .MŠT 
prieš gerą dešimtmetį  pradėjo naudoti biokurą ir iš mūsų daug kas šaipėsi, kad 
grįžtame į buvusį šimtmetį. Tačiau grubiais paskaičiavimais mūsų vartotojai sutaupė 
virš  40 mil. lt, kurie nepapuolė į kt. valstybės sąskaitas  . 
Biokuras irgi ženkliai brangsta, vien šiais metais virš 30 proc. Vienas kub. apie 42 lt, o 
prieš penkis metus - apie 25 lt . 
Aš kviečiu jus atvykti jus su kolegomis pasižiūrėti vietoje mūsų tris biokuro katilus, 
ekonomaizerį /iš dūmų biokuro paimame šilumą. Lietuvoje už mus daugiau biokurą 
naudoja  Vilniaus elektrinė . Mano tel 869904058 JONAS 
[Cituojamas tekstas paslėptas] 
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Kam: Jonas Jurkus <jurkus@mst.lt> 

Ačiū už pakvietimą. Manau, mūsų Darbo grupė mielai pasinaudos galimybe atvykti į 
Mažeikius ir susipažinti su Jūsų vadovaujamos įmonės biokuro katiline. Vytautas 
[Cituojamas tekstas paslėptas] 

 

 

 

 

 


