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Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai. 
Parengto sprendimo projekto tikslas – suderinti AB „Šiaulių energija“ investicijų projektą 

„Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, 
Šiauliuose“. 

Sprendimas parengtas vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-2 “Dėl šilumos tiekėjų investicijų planų 
derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” III dalies 5 punktu, bei remiantis AB „Šiaulių energija“ 
generalinio direktoriaus prašymu. 

Sprendimo projekte teikiamam derinti investicijų projektui pritarta 2013 m. sausio 4 d. AB 
„Šiaulių energija“ valdybos posėdyje. 

 
Lietuvos energetikos sektoriuje naudojamų dujų kaina yra didelė palyginus su 

atsinaujinančio kuro kanomis. Atsižvelgdama į tai, AB „Šiaulių energija“ įgyvendino investicinį 
projektą „Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba“ ir 2012 m. pradėjo 
eksploatuoti biokuru kūrenamą termofikacinę elektrinę. Šio projekto įgyvendinimas pakeitė šilumos 
energijos gamybai naudojamo kuro struktūrą. Pietinėje katilinėje naudojamo kuro struktūroje 
biokuras sudaro 44%. Tai nuo 2012 m. spalio mėnesio šilumos energijos pardavimo kainą sumažino 
16,6 % arba 4,88 ct/ kWh, kas leis AB „Šiaulių energija“ vartotojams sutaupyti apie 20 mln. litų per 
metus.  

AB „Šiaulių energija” gamina ir tiekia šilumą Šiaulių mieste ir rajone įsikūrusioms 
pramonės įmonėms, įstaigoms bei gyvenamiesiems namams. Pagrindiniais AB „Šiaulių energija” 
akcininkais yra Šiaulių miesto ir rajono savivaldybės. Kiti akcininkai yra pavieniai fiziniai asmenys. 

Šiuo metu didžioji Šiaulių miestui reikalingos šilumos dalis pastatams šildyti pagaminama 
Pietinėje katilinėje, turinčioje bendrą instaliuotą 263,01 MW galingumą. Čia yra įrengti 5 vandens 
šildymo katilai, kurių bendras instaliuotas galingumas – 209,6 MW ir trys garo katilai, kurių 
bendras instaliuotas galingumas 53,41 MW.  Pietinės katilinės šilumos tiekimo sistemoje visa 
šilumos energija ne šildymo sezono metu bei dalis šildymo sezono metu tiekiama iš biokuro mišinį 
naudojančios Šiaulių termofikacinės elektrinės.  Termofikacinėje elektrinėje sumontuotas 40,4 MW  
galios garo katilas ir 11 MW galios turbogeneratorius. Termofikacinėje elektrinėje gaminama 
elektros energija vartojama savo reikmėms, tiekiama Pietinei katilinei, o likusi dalis parduodama į 
elektros skirstomuosius tinklus.  

Projektas  atitinka Europos Sąjungos direktyvas, bei Lietuvos Respublikos prisiimtus 
įsipareigojimus mažinti šiltnamio dujų (CO2) išmetimus, mažinant iškastinio kuro naudojimą 
energijos gamyboje. 

AB “Šiaulių energija”, atsižvelgdama į: 
- tai, kad gamtinių dujų kaina yra ženkliai didesnė už biokuro kainą, 
- siekį didinti vietinių atsinaujinančių išteklių naudojimą energijai gaminti, 
- finansines galimybes, 
- pastatų renovacijos perspektyvas, leisiančias sumažinti šilumos energijos gamybos 

apimtis, 
- Europos Sąjungos direktyvas, bei Lietuvos Respublikos prisiimtus įsipareigojimus mažinti 

šiltnamio dujų (CO2 ) išmetimus, mažinant iškastinio kuro naudojimą energijos gamyboje, 
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bei toliau vykdydama bendrovės šilumos ūkio modernizavimą, parengė projektą „Pietinės katilinės 
rekonstravimas, įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę, Pramonės g.10, Šiauliuose“ - toliau 
Projektas. 

Projekto tikslas – Sumažinti šilumos energijos kainą AB „Šiaulių energija“ vartotojams, 
rekonstruojant Šiaulių miesto Pietinę katilinę ir pastatant naują biokuru kūrenamą katilinę. 
Įgyvendinus šį projektą, sumažės AB „Šiaulių energija“ gaminamos šilumos kainos 
priklausomumas nuo importuojamų gamtinių dujų kainų, šiltnamio dujų (CO2) išmetimai ir 
iškastinio kuro naudojimas energijos gamyboje. 

Projekto metu numatoma rekonstruoti Šiaulių miesto Pietinę katilinę, vietoje morališkai ir 
fiziškai susidėvėjusių trijų garo katilų, kurių bendras instaliuotas galingumas 53,41 MW, 
sumontuojant  naują, 20 MW galios, biokuro katilinę su vandens šildymo katilais ir kondensaciniu 
ekonomaizeriu. Tokiu būdu bus mažinamas iškastinio kuro naudojimas energijos gamyboje, 
termofikaciniam vandeniui šildyti bus išnaudojama dūmų kondensavimosi šiluma ir sumažės 
šiltnamio dujų išmetimas į aplinką. 

Projekto uždaviniai: 
1. Parengti pirkimo dokumentus Projekto įgyvendinimui „Iki rakto“, t. y. projektavimo 

ir statybos (įskaitant įrangos ir medžiagų tiekimą) darbams ir atlikti šių darbų viešą pirkimą. 
2. Atlikti projektavimo ir statybos darbus. 
3. Maksimaliai sumažinti projektui įgyvendinti reikalingą savų ir skolintų lėšų apimtį, 

atsisakant mažiau efektyvių investicijų, numatytų 2013-2014 m. investicijų plane, įgyvendinimo, 
panaudojant sutaupytų apyvartinių taršos leidimų (ATL) pardavimo lėšas.   

 
Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas. 
Šiuo metu vadovaujamasi 2012 m. birželio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-176 “Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2013–2014 metų investicijų plano 
suderinimo” suderintu AB “Šiaulių energija” 2013-2014 metų investicijų planu. 

 
Sprendimo projekte numatyta. 
Sprendimo projektu numatyta suderinti AB „Šiaulių energija“ investicijų projektą „Pietinės 

katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“. 
 

PROJEKTO FINANSINĖ APIMTIS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI. 
Visa planuojama išlaidų suma projekto įgyvendinimui apie 20 000 tūkst. Lt. Išlaidos 

planuojamos remiantis atliktų panašių projektų kitose šilumos tiekimo įmonėse kainomis, 
įvertinant išlaidas nereikalingų įrenginių ir statinių išardymui. Atsižvelgiant į šiuo metu 
prieinamas finansavimo galimybes, Projektas numatomas finansuoti AB „Šiaulių energija“ lėšomis 
(5mln. Lt) ir skolintomis bankų lėšomis (15 mln.Lt). Savo lėšų dalį planuojama formuoti iš pelno, 
2013-2014 m. investicijų planuose numatytų nusidėvėjimo atskaitymų, atsisakant kitų, numatytų, 
tačiau daug mažiau efektyvių investicijų, arba nukeliant jų įgyvendinimą, ir sutaupytų bei 
parduotų apyvartinių taršos leidimų lėšų. Lėšų poreikis ir finansavimo apimtys bei būdai bus 
patikslinti atlikus viešą projekto darbų (su projektavimu „iki rakto“) pirkimą. 

 
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS. 
 

Projekto įgyvendinimo tvarkaraštis  

Veikla 
2013 metai 2014 metai 
I II III IV I II III IV 

Projekto parengimas (koncepcija, viešo pirkimo „iki rakto“ dokumentai)         
Viešieji pirkimai         
Sutarties su rangovu pasirašymas         
Rekonstrukcijos ir statybos darbai, įskaitant projektavimą, įrangos tiekimą         

 
PROJEKTO FINANSINIS - EKONOMINIS VERTINIMAS IR ĮGYVENDINIMO NAUDA.  
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AB „Šiaulių energija“ Projekto ekonominis įvertinimas atliekamas remiantis ekonominio-
finansinio skaičiavimo ir vertinimo rodikliais (žr. Priedas Nr.1). Projekto pelningumas vertinamas 
grynosios dabartinės vertės GDV metodu. GDV ir kiti rodikliai skaičiuojami ne visai ūkio subjekto 
veiklai, o tik planuojamo įgyvendinti projekto veiklai prie esamų kuro ir kitų resursų kainų. 
Skaičiuojant atsižvelgta į vandens šildymo katilų apkrovimo kitimą, o taip pat į būtinas 
reinvesticijas po 16 m. nusidėvėjus pagrindiniams įrengimams.  

Ekonominio skaičiavimo rezultatai rodo, kad projektas yra greitai atsiperkantis. Vertinimo 
laikotarpiu iki projekto atsipirkimo laikotarpio pabaigos projekto vidutinis metinis ekonominis 
efektas sudaro 6,6 mln. Lt. Projekto grynoji dabartinė vertė (GDV) sudaro 89,551 mln. Lt. Projekto 
investicijų atsipirkimo laikas - 3,01 metų, o naudos- sąnaudų santykis - 5,33.                                                  

Šis projektas įgalins sumažinti šilumos energijos kainą vartotojams ir bus ekonomiškai 
naudingas AB “Šiaulių energija“.  

 
Išvados: 
1. Projekto įgyvendinimas yra pagrįstas nauda visiems įmonės šilumos vartotojams dėl 

šilumos kainos mažinimo bei ekonomine nauda AB „Šiaulių energija. Projekto įgyvendinimas yra 
siejamas su šilumos gamybos  efektyvumo padidinimu. Projekto metu modernizuojamas didžiausios 
Šiaulių m. Pietinės katilinės, kuri tiekia šilumą beveik visiems (94 %) miesto vartotojams, šilumos 
gamybos procesas; 

2. Centralizuoto šilumos tiekimo sistema Šiauliuose yra gerai išvystyta ir šiuo būdu 
apšildoma iki 73 % bendro naudingo ploto Šiaulių mieste. Lietuvoje vyrauja vartotojų atsijungimo 
nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklo tendencija, todėl projekto atveju yra ypač svarbu laiku 
pertvarkyti esamą šilumos gamybos infrastruktūrą, palaikyti ir kelti jos lygį, taip užtikrinant esamų 
vartotojų išlaikymą ir sudarant galimybę naujų prisijungimui. Didesnis vartotojų skaičius sudaro 
sąlygas mažinti šilumos kainą centralizuoto šilumos tiekimo zonoje; 

3. Projektas investicijų vertinimo laikotarpiu (iki projekto atsipirkimo laikotarpio pabaigos) 
generuoja 6,6 mln. Lt vidutinį metinį ekonominį efektą ir yra atsiperkantis per 3,01 metus prie 
dabartinių resursų kainų. Kuro struktūros pakeitimas dėl naujos investicijos (įvertinus pastoviųjų 
sąnaudų padidėjimą) leistų sumažinti šilumos energijos kainą 6,6 %  arba 1,58 ct/kWh (skaičiuojant 

naudojamos 2012 m. spalio mėn. dujų ir biokuro mišinio kainos). Toks šilumos kainos sumažėjimas 
vartotojams leistų sutaupyti apie 6,6 mln. Lt per metus, priklausomai nuo kuro kainų ir kitų kintamų 
sąnaudų pokyčių.  

4. Jei AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės sistemoje atsirastų nepriklausomas šilumos 
tiekėjas, tai pagal galiojančius teisės aktus jis parduotų šilumos energiją ne didesne kaina kaip 
bendrovės palyginamosios šilumos energijos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos kaip atitinkamo 
mėnesio šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji Pietinės katilinės sistemoje. Todėl investicija 
„AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės rekonstravimas, įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę, 
Pramonės g.10, Šiauliuose“ įgalina sumažinti perkamos iš nepriklausomo šilumos gamintojo 
šilumos kainą. Nepriklausomų šilumos tiekėjų, net ir gaminančių šilumos energiją iš biokuro, 
atsiradimas nesumažina galutinės šilumos energijos kainos vartotojams tiek, kiek tai padaryti 
įgalina paties šilumos tiekėjo AB „Šiaulių energija“ investicija, didinanti gamybos iš biokuro 
pajėgumus.  

5. Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus pagrindinis uždavinys Nacionalinėje 
energetinės nepriklausomybės strategijoje padidinti šilumos  gamybos,  perdavimo ir vartojimo 
efektyvumą, tuo pačiu metu keičiant šilumos gamybai naudojamas gamtines dujas biomase. Todėl 
būtina toliau didinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumai gaminti, o taip pat 
padidinti šilumos gamybos efektyvumą, keičiant senas katilines naujomis efektyvesnėmis, biomasę 
naudojančiomis katilinėmis ir mažinant šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.  

6. Projektas leis sumažinti importuojamo iškastinio kuro (gamtinių dujų ar mazuto) 
sunaudojimą šilumos gamybai ne mažiau kaip 8309 t. n. e. sutartinio kuro per metus. Dėl mažesnio 
sudeginamo iškastinio kuro kiekio sumažės šiltnamio dujų CO2 emisijos (paskaičiuotas CO2 

sumažėjimas 18695 t./metus), todėl projektas mažins AB „Šiaulių energija“ veiklos įtaką supančiai 
aplinkai. 
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Pagal paskaičiavimus, Projektas išlieka greitai atsiperkantis (yra ekonomiškai naudingas ir 

nedidinantis šilumos kainos) netgi tada, jei nauji biokuro vandens šildymo katilai gamintų perpus 
mažiau šilumos. Vertinant parenkamų įrenginių galią atsižvelgta į vidutinį mėnesio šilumos poreikį 
ir prognozuojamą jo mažėjimą, susijusį su pastatų renovacija. 

 
 
Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek ir neigiamos). 
Priėmus sprendimą numatomos šios pasekmės – AB „Šiaulių energija“ galės įvykdyti 

planuojamą investicijų projektą „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro 
katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“, kas leistų šilumos energijos kainą vartotojams sumažinti 6,6 %  
arba 1,58 ct/kWh (skaičiuojant naudojamos 2012 m. spalio mėn. dujų ir biokuro mišinio kainos). 
Toks šilumos kainos sumažėjimas vartotojams leistų sutaupyti apie 6,6 mln.Lt per metus, 
priklausomai nuo kuro kainų ir kitų kintamų sąnaudų pokyčių. 
 

Priėmus sprendimą, galiojantys Savivaldybės teisės aktai (keičiami, nekeičiami, 
naikinami, nenaikinami). 

Priėmus šį sprendimą kiti Šiaulių miesto savivaldybės sprendimai nebus keičiami.  
 

Sprendimui įgyvendinti papildomų teisės aktų priimti nereikia. 
 
Sprendimui įgyvendinti Savivaldybės biudžeto lėšos nereikalingos. Projektas numatomas 

finansuoti AB „Šiaulių energija“ lėšomis (5mln. Lt) ir skolintomis bankų lėšomis (15 mln. Lt). 
 

Sprendimo projektą parengė: (pareigos, vardas, pavardė, tel.). 
Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Brigita Bendžiuvienė, tel. 38 34 37. 

 
Sprendimo trumpas apibūdinimas (reikalingas paskelbimui vietinėje spaudoje). 
Sprendimo tikslas – suderinti AB „Šiaulių energija“ investicijų projektą „Pietinės katilinės 

rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“. 
 
    
 
Skyriaus vedėja          Auksė Tutkutė 
 
 
 
 



 

 

1 priedas 

2013-2014 m. investicijos „Pietinės katilinės rekonstravimas, įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę, Pramonės g.10, Šiauliuose“  ekonominio skaičiavimo rezultatai 

FINANSINIAI RODIKLIAI   

Pinigų srautai Vnt. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Investicinė veikla 
(investicijos) tūkst.Lt 

-10.000 -10.000                                      

Gamybinė veikla 
(sutaupymai) tūkst.Lt 0 3.611 9.551 9.551 9.551 9.551 9.551 9.551 9.132 9.132 9.132 9.132 9.132 9.132 9.132 9.132 9.132 9.132 -868 9.132 9.132
Finansinė veikla 
(palūkanos inv. paskoloms  
-; kurui +) tūkst.Lt 0 -600 -514 -429 -343 -257 -171 -86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bendri pinigų srautai  tūkst.Lt -10.000 -6.989 9.037 9.123 9.208 9.294 9.380 9.465 9.132 9.132 9.132 9.132 9.132 9.132 9.132 9.132 9.132 9.132 -868 9.132 9.132

Diskonto faktorius   1,00 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40

Diskontuoti pinigų srautai tūkst.Lt -10.000 -6.989 8.607 8.274 7.954 7.646 7.349 7.063 6.490 6.181 5.886 5.606 5.339 5.085 4.843 4.612 4.392 4.183 -379 3.794 3.614

Projekto balansas tūkst.Lt -10.000 -16.989 -8.382 -108 7.846 15.493 22.842 29.905 36.395 42.575 48.462 54.068 59.407 64.492 69.334 73.946 78.339 82.522 82.143 85.937 89.551
Projekto diskontuota 
nauda tūkst.Lt 0 3.011 8.607 8.274 7.954 7.646 7.349 7.063 6.490 6.181 5.886 5.606 5.339 5.085 4.843 4.612 4.392 4.183 -379 3.794 3.614

Rodikliai    

Diskonto norma, % 5,00  
Grynoji dabartinė vertė GDV, 
tūkst.Lt 89.551 

 

Investicijų atsipirkimo laikas, 
metai 3,01 

 

Projekto diskontuota nauda, 
tūkst.Lt 106.540 

 

Projekto diskontuotos 
sąnaudos,  tūkst.Lt  20.000 

 

Projekto naudos sąnaudų 
santykis 5,33 

 

                                                                   DISKONTUOTO PINIGŲ SRAUTO IR PROJEKTO BALANSO GRAFIKAS 
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