
UAB ”Utenos šilumos tinklai” 2011 metais planuojamų atlikti investicijų trumpas 

aprašymas 
 
 
 Biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo projektavimas ir įrengimas Utenos RK 

 
    Siekiant didinti šilumos energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos 
išteklų vartojimą, mažinti priklausomumą nuo nuolat didėjančių importuojamų gamtinių dujų kainų, o 
tuo pačiu sulėtinti šilumos vartotojams tiekiamos šilumos energijos tarifų augimo tempą, išlaikant 
įmonės šilumos ūkio konkurencingumą ir aukštą vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę, 
patikimumą, įgyvendinant įmonės modernizavimo projektus, UAB”Utenos šilumos tinklai” numato 
investuoti į biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo statybą. 
    Projekto tikslas -  Utenos RK šalia esamo, medienos kuru (toliau-biokuras) kūrenamo, garo katilo, 
įdiegti naują, medienos kuru kūrenamą 8 MW našumo vandens šildymo katilą su pakura ir 
pagalbiniais įrenginiais, rekonstruoti esamą biokuro padavimo sistemą, pritaikant dviejų biokuro 
katilų kūrenimui, įrengiant termofikacinio vandens vamzdynus, kad naujai statomą 8 MW galios 
vandens šildymo biokuro katilą pajungti į esamą sistemą. 
    Siekiant mažinti šilumos tarifų augimo tempą vis didesnis dėmesys kreipiamas į vietinius kuro 
išteklius, kurių kaina ir kainos augimas yra mažesnis. Šiuo metu medienos dalis Utenos RK kuro 
balanse sudaro apie 40 %. Esami šilumos generavimo įrenginiai neleidžia padidinti medienos kuro 
suvartojimo, nes eksploatuojamam biokuru kūrenamam garo katilui yra suteiktas veikimo prioritetas 
– pirmiausia deginant medienos kurą yra tenkinami vartotojų šilumos poreikiai ir tik trūkstant biokuro 
katilo pajėgumo yra naudojami gamtinėmis dujomis kūrenami katilai.  
    Utenos RK numatomas įdiegti biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas leis padidinti biokuro 
suvartojimą bei dalinai pakeis šilumos gamybą esamuose, gamtines dujas kūrenančiuose katiluose. 
Planuojama, kad naujas biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas turėtų pradėti dirbti jau 
2011/2012 m. šildymo sezono metu. 
     Siekdama atpiginti bendrovės gaminamos šilumos energijos savikainą ( kuro sąnaudas) ir 
sumažinti šilumos kainą vartotojams, bendrovė planuoja pastatyti kietu kuru kūrenamą vandens 
šildymo katilą.  
     Kad įvertinti numatomo projekto privalumus, buvo atlikta ekonominio efektyvumo analizė, 
skaičiuojant biokuru kūrenamo katilo gaminamos šilumos savikainą, palyginant su analogiško 
galingumo gamtinėmis dujomis kūrenamu katilu: imant katilo vertę, naudingo veikimo koeficientą, 
sąlyginio kuro lyginamąsias kuro sąnaudas, kuro kaloringumą, kuro kainą, elektros energijos poreikį 
1 MWh pagaminti. Dėl sąnaudų skirtumo gauname 59,26 Lt / MWh savikainos skirtumą. Medienos 
kuru kūrenamo katilo 84,67 Lt / MWh, gamtinėmis dujomis 143,93 Lt / MWh. Skaičiavimas (dujomis 
ir medienos kuru kūrenamų katilų rodiklių palyginimas) duoda 1,536 mln. litų ekonomiją.  
 

Rodikliai Mato vnt. Dujų kuras Medienos kuras 

 

Investicija tūkst. Lt 1050 2774 

Gamyba per metus. 8 MW galios 
katilas dirbs 90 proc. vidutiniu našumu. 

MWh 25920 25920 

Naudingo veikimo koeficientas % 95 86 

Sąlyginio kuro lyginamosios sąnaudos kg / MWh 90,51 99,98 

Sąlyginio kuro sunaudojimas per metus tne 2346 2591 

Vidutinis kuro sunaudojimas 1 MWh 
gamybai 

nm3/MWh, 
ktm/MWh 

113,12 0,70 

Kuro kaloringumas kcal/m3(kg) 8001 2208 

Natūralaus kuro sunaudojimas per 
metus 

tūkst.m3;ktm 2932 18144 

Vidutinė natūralaus kuro kaina Lt 1144 105 

Vidutinis elektros energijos poreikis kWh / MWh 2 6,3 

Elektros energijos sunaudojimas per 
metus 

kWh 51840 163296 

Vidutinė elektros energijos kaina Lt / kWh 0,44 0,44 

Kuro sąnaudos iš viso: tūkst. Lt 3354 1905 



Kuro sąnaudos 1MWh pagaminti Lt / MWh 129,41 73,5 

Elektros energijos sąnaudos tūkst. Lt 22,81 71,85 

Rodikliai Mato vnt. Dujų kuras Medienos kuras 

Elektros sąnaudos 1 MWh pagaminti Lt / MWh 0,88 2,77 

Kitos sąnaudos iš viso: tūkst. Lt 288,33 44,50 

Medienos kuro gamybinių parametrų 
nustatymo išlaidos 

“ x 3 

Pelenų išvežimo išlaidos “ x 18,5 

Kuro išlaidos ( medienos stumdymas ) “ x 23 

Mokestis už gamtos taršą “ 288,33 0 

Katilo remonto išlaidos “ x 0 

Kitos sąnaudos 1MWh  pagaminti Lt / MWh 11,12 1,72 

Amortizacija   tūkst. Lt 65,63 173,38 

Amortizacija 1 MWh pagaminti Lt / MWh 2,53 6,69 

Gamybos sąnaudos iš viso: tūkst. Lt 3730,77 2194,73 

Šilumos pagaminimo kaštai Lt / MWh 143,93 84,67 

 
Numatytas lėšų poreikis investicijai įgyvendinti.     
Investicijos vertė  atsižvelgiant į kitų įmonių, įgyvendinusių panašius projektus, patirtį įrengiant 
analogiško nominalo biokuru kūrenamus katilus, sudarytų apie 2 800 tūkst.Lt. Investicijos 
įgyvendinimui planuojama panaudojant bendrovės lėšas. 
 
Biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo projektavimas ir įrengimas Utenos RK 

KATILINIŲ TARNYBA Lėšų poreikis 

2011 m. 

Biokuru kūrenamo vandens 
šildymo katilo projektavimas ir 

įrengimas Utenos RK 

 
2 800 tūkst. litų 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo projektavimas ir įrengimas Utenos RK 

Eil.  

 2011 metų mėnesiai Nr. Darbų aprašymas 

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Konkursas          

2 Rangovo parinkimas, sutarties pasirašymas          

3 Projektavimas          

4 Įrengimų komplektavimas, montavimas          

5 Paleidimas – derinimas, objekto pridavimas          



2011 m. pradėtas vykdyti projektas su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama 
„Termofikacinės elektrinės statyba“. Projekto vertė 31 mln. litų. Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų parama 15,5 mln. litų. Planuojama, kad naujoji termofikacinė jėgainė 
gamins 53,2 GWh šilumos ir 13,0 GWh elektros per metus. Šilumos gamyba jėgainėje 
dalinai pakeis šilumos gamybą esamuose katiluose, o elektra bus parduodama valstybiniam 
tinklui ir laisviems elektros vartotojams. Šis projektas leis UAB „Utenos šilumos tinklai“ 
sumažinti šilumos sąnaudas kurui pirkti, nes bus naudojami vietiniai ir atsinaujinantys 
energijos ištekliai (biokuras), bus gaunamos papildomos pajamos iš elektros pardavimo. Šis 
projektas bus įgyvendintas 2012 m. liepos mėn. 
 
 
 
 
 
 
Direktoriaus pavaduotojas                                                                       Genius Jurgelėnas 


