
„Šiaulių energija“ stato biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir rengiasi 
rinkoje susigrumti su nepriklausomu šilumos gamintoju 

 
 
 
 

Per metus akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ pagamina 515,3 tūkst. MWh šilumos 
energijos, tame tarpe Pietinės katilinės sistemoje – 447,8 tūkst. MWh (iš jų – 255,1 tūkst. MWh 
dujiniais katilais ir 192,7 tūkst. MWh biokuro mišinio katilu).  

Jei termofikacinėje elektrinėje naudojant biokuro mišinį bus pagaminamas visas 
suplanuotas šilumos kiekis 192,7 tūkst. MWh, naujuoju biokuro katilu bus pagaminama 63,36 
tūkst. MWh, nepriklausomas šilumos gamintojas parduos 95 tūkst. MWh šilumos energijos, 
pagamintos naudojant biokurą, tai 96,74 tūkst. MWh šilumos energijos turės būti pagaminama 
bendrovės Pietinėje katilinėje dujiniais katilais.  

Nustatant perkamos šilumos kainą, bendrovės šilumos energijos gamybos kainos 
kintamoji dedamoji Pietinės katilinės sistemoje būtų skaičiuojama priimant, kad termofikacinėje 
elektrinėje naudojant biokuro mišinį pagamintas metinis šilumos energijos kiekis 192,7 tūkst. 
MWh, naujuoju biokuro katilu pagaminama – 95,04 tūkst. MWh, o visas likęs reikalingas 
šilumos kiekis pagamintas naudojant dujas – 160,06 tūkst. MWh.  

Perkamos šilumos kaina, nustatyta vadovaujantis Aprašu (skaičiuojant naudojamos 2012 
m. spalio mėn. dujų ir biokuro mišinių kainos), būtų 9,85 ct/kWh.  

Akivaizdu, kad šilumos energijai gaminti naudojamas brangias dujas keičiant biokuru, 
šilumos kaina mažėja.  

Todėl akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ siūlo svarstyti galimybę bendrovės Pietinės 
katilinės teritorijoje, maksimaliai pasinaudojant esama infrastruktūra, pastatyti naują (-us) apie 
20 MW galios vandens šildymo katilą (-us) su kondensaciniu ekonomaizeriu, kūrenamą (-us) 
biokuru. Preliminariai numatoma šio projekto vertė būtų apie 20 mln. Lt.  

Kadangi didžiausias šilumos poreikis yra būtent Pietinės katilinės sistemoje, tai 
nepriklausomiems šilumos gamintojams ši sistema yra patraukliausia. Akcinė bendrovė „Šiaulių 
energija“ yra gavusi trijų galimų nepriklausomų šilumos tiekėjų prašymus išduoti prisijungimo 
sąlygas prie veikiančių tinklų: AB „Gliukozė“, BP Technology Ltd., UAB „Klas“.  

/.../. UAB „Klas“ jau vykdo apie 20 MW galios biokuru kūrenamos katilinės 
projektavimo darbus, pateikė preliminarius sprendimus. Paleidimo derinimo darbai prasidės 
2013 m. lapkričio mėn.  

Todėl tikėtina, kad artimiausiu metu akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ Pietinės 
katilinės sistemoje atsiras nepriklausomas šilumos tiekėjas. Šilumos energijos pirkimo kaina iš 
nepriklausomo šilumos gamintojo nustatoma Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos nustatyta tvarka.  

 
/.../. Buvo šiais metais pabaigta ir paleista termofikacinė elektrinė, naudojanti biokurą, 40 

MW šilumos galios ir 11 MW elektros galios. /.../.  
/.../. ...UAB „Klas“ jau vykdo apie 20 MW galios biokuru kūrenamos katilinės 

projektavimo darbus, pateikė preliminarius sprendimus. /.../.  
/.../. Reiškias, mes privalėtume supirkti po 12,09 ct/kWh, ne mažiau, ne daugiau tai yra, o 

mažiau nepriklausomas šilumos gamintojas tikrai neparduos, nes jam neapsimoka, jam reikia 
susigrąžinti investicijas.  

Vadinasi, jei atsiranda nepriklausomas šilumos tiekėjas, mes privalome iš jo supirkti po 
12,09 ct/kWh Pietinėje katilinėje pagal kintamąją dedamąją. /.../.  

/.../. Jeigu mes vykdome toliau idėją statyti biokuro naują katilą, tuomet ... mes 
sumažintume savo kintamas sąnaudas iki 9,85 ct/kWh.  



Lapas 2 

Vadinasi, nepriklausomas šilumos tiekėjas galėtų parduoti tiktai po 9,85 ct/kWh į mūsų 
Pietinės katilinės tinklą. Vadinasi, mes, vykdydami tą investiciją, pakeistume Pietinės katilinės 
kuro struktūrą ir priverstume nepriklausomą šilumos tiekėją sumažinti parduodamos šilumos 
kainą. /.../.  

/.../. Iš aukščiau išdėstyto seka, kad nepriklausomo šilumos tiekėjo, net ir gaminančio 
šilumos energiją iš biokuro, atsiradimas nesumažina galutinės šilumos energijos kainos 
vartotojams tiek, kiek tai padaryti įgalina paties šilumos tiekėjo investicija didinant gamybos iš 
biokuro pajėgumus. /.../.  
 
 
 
 
Parengė – Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos  
vartotojų iniciatyvinės grupės pirmininkas Vytautas Kabaila 


