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 PAV ATASKAITOS RENGĖJAI  

Ataskaitos 

skyriaus 

numeris 

Ataskaitos skyriaus 

rengėjas 

Ataskaitos skyriaus rengėjo 

telefono Nr., elektroninio 

pašto adresas 

Ataskaitos 

skyriaus 

rengėjo 

parašas 

I dalis 

1 skyrius 
Rolandas Aušra,  

UAB „Pajūrio planai“ 

8 698 08831, 

pajurio.planai@hotmail.com 
 

2 skyrius 
Rolandas Aušra,  

UAB „Pajūrio planai“ 

8 698 08831, 

pajurio.planai@hotmail.com 
 

3 skyrius 
Rolandas Aušra,  

UAB „Pajūrio planai“ 

8 698 08831, 

pajurio.planai@hotmail.com 
 

4 skyrius Darius Pavolis 
8 698 57038, 

darius.pavolis@gmail.com 
 

4.7. dalis 
Marius Bruţas 

UAB “COWI Lietuva” 

8 650 26969 

mabz@cowi.lt 
 

5 skyrius 
Rolandas Aušra,  

UAB „Pajūrio planai“ 

, 8 698 08831, 

pajurio.planai@hotmail.com 
 

6 skyrius 
Rolandas Aušra,  

UAB „Pajūrio planai“ 

8 698 08831, 

pajurio.planai@hotmail.com 
 

7 skyrius 
Rolandas Aušra,  

UAB „Pajūrio planai“ 

8 698 08831, 

pajurio.planai@hotmail.com 
 

8 skyrius 
Rolandas Aušra,  

UAB „Pajūrio planai“ 

8 698 08831, 

pajurio.planai@hotmail.com 
 

9 skyrius 
Rolandas Aušra,  

UAB „Pajūrio planai“ 

8 698 08831, 

pajurio.planai@hotmail.com 
 

Priedai 
Rolandas Aušra,  

UAB „Pajūrio planai“ 

8 698 08831, 

pajurio.planai@hotmail.com 
 

II dalis 

PVSV ataskaita 
Vilija Baltakienė,  

UAB „Pajūrio planai“ 

8 46 412418, 

pajurio.planai@hotmail.com 
 

PAV ataskaitos rengėjų kvalifikacijų dokumentų ir UAB „Pajūrio planai“ licencijų bei leidimų 

veiklai vykdyti kopijos pateiktos priede. 

 PAV ATASKAITOS VERSIJOS  

Ataskaitos versija Parengimo data Ataskaitos versijos rengimo tikslas 

   

2901-23-944-01 2013-07-15 PAV ataskaita pateikta visuomenei susipaţinti 

2901-23-944-02 2013-09-19 

PAV ataskaita pakoreguota pagal visuomenės 

pastabas ir pasiūlymus, pateikiama PAV 

subjektams 

2901-23-944-03  
PAV ataskaita pakoreguota pagal PAV subjektų 

pastabas, pateikiama atsaklingąjai institucijai 
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 TEKSTE NAUDOJAMOS SANTRUMPOS  

Santrumpa ar 

apibrėţimas 
Santrumpos, termino arba apibrėţimo išaiškinimas 

  

ES Europos Sąjunga. 

LR Lietuvos Respublika. 

ŠRAAD Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. 

PAV  Poveikio aplinkai vertinimas. 

PŪV Planuojama ūkinė veikla. 

PVSV Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 

KTNE 1000 tonų naftos ekvivalentas 

PŪV PAV įstatymas 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. I-1495, 

patvirtintas1996 rugpjūčio 15 d. LR Seimo (Ţin., 1996, Nr. 82-1965). Nauja 

redakcija - Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 

pakeitimo įstatymas Nr. X-258, patvirtintas 2005 birţelio 21 d. LR Seimo 

(Ţin., 2005, Nr. 84-3105). 

PŪV PAV 

programos ir 

ataskaitos rengimo 

nuostatai 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir 

ataskaitos rengimo nuostatai patvirtinti LR aplinkos ministro 2005 m. gruodţio 

23 d. įsakymu Nr.D1-636  (Ţin., 2006, Nr.6-225, 2008, Nr. 79-3138, 2010, Nr. 

54-2663, 2010, Nr. 89-4729). 

Nacionalinė 

energetinės 

nepriklausomybės 

strategija 

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta LR Seimo 

2012 m. birţelio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 (Ţin., 2012, Nr. 80-4149). 

Atsinaujinančių 

išteklių energetikos 

įstatymas 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas Nr. XI-1375, patvirtintas LR 

Seimo 2011 m. geguţės 12 d. (Ţin., 2011, Nr. 62-2936) 

Atsinaujinančių 

išteklių energija 

Energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, saulės energija, 

aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, 

hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo 

įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių 

panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje, 

energija. 

Biomasė 

Biologiškai skaidţios biologinės kilmės ţemės ūkio, miškų ūkio ir susijusių 

pramonės šakų, įskaitant ţuvininkystę ir akvakultūrą, ţaliavos, atliekos ir 

liekanos, įskaitant augalines ir gyvūnines medţiagas, taip pat biologiškai 

skaidţios pramoninės ir komunalinės atliekos. 

Biokuras 
Iš biomasės pagaminti degūs dujiniai, skystieji ir kietieji produktai, naudojami 

energijai gaminti. 

Smulkinta mediena 
Smulkinama (gaminama) iš malkinės medienos, miško kirtimo atliekų, 

medienos gamybos atliekų arba kelmų. Mediena yra atsinaujinantys ištekliai. 

Atsinaujinančių 

išteklių energijos 

gamybos įrenginys 

Iš atsinaujinančių energijos išteklių elektros energiją ir (ar) šilumos energiją, ir 

(ar) biokurą, ir (ar) biodegalus gaminantis įrenginys. 

NATURA 2000 
Europos Sąjungoje esantis saugomų teritorijų tinklas, įkurtas Buveinių ir 

Paukščių direktyvų įgyvendinimui. 

  

http://lt.wikipedia.org/wiki/ES
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 ĮVADAS 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta LR Seimo 2012-06-26 

nutarimu Nr.XI-2133 nustatė pagrindinius Lietuvos energetikos sektoriaus tikslus bei jų 

įgyvendinimo kryptis. Svarbiausias numatomų energetikos politikos krypčių ir veiksmų tikslas – 

Lietuvos energetinė nepriklausomybė. 

Nacionalinėje strategijoje numatyta, kad centralizuoto šilumos tiekimo sektorius bus pertvarkytas 

sudarant prielaidas susiformuoti sąţininga ir efektyvia konkurencija pagrįstai šilumos gamybos ir 

perdavimo įmonių veiklai. Skaidri šilumos gamybos ir perdavimo įmonių veikla ir jos kontrolė 

uţtikrins šildymo paslaugų teikimą vartotojams maţiausiomis kainomis. 

Vienas iš galimų energetinės nepriklausomybės siekimo kelių – atsinaujinančių išteklių 

naudojimas energijai gauti.  

Veiklos atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje organizavimo teisiniai pagrindai numatyti 

LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme. Šiuo įstatymu siekiama garantuoti darnų 

aprūpinimą energija ir skatinti tolesnį šilumos energijos, elektros energijos, degalų gamybos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių technologijų diegimą ir vystymąsi bei tokios energijos 

naudojimą, ypač atsiţvelgiant į aplinkos apsaugą (klimato kaitą), iškastinių išteklių tausojimą ir 

priklausomybės nuo energijos išteklių ir energijos importo maţinimą. 

Siekdama įgyvendinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje įtvirtintus tikslus, 

t.y. generuojant energiją biokuro dalį bendrame sunaudojamo kuro balanse iki 2020 metų 

padidinti iki 23 %, UAB „KLAS“ planuoja ūkinę veiklą – biokuro katilinės Daubos 1F, 

Šiauliuose eksploataciją, kuru naudojant biokurą, šilumos energiją tiekiant į Šiaulių miesto 

centralizuotus šilumos tinklus. 

Šiaulių mieste šiluminė energija vartotojams gali būti tiekiama atsiţvelgiant į Energijos rūšies 

parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialųjį planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2008-04-24 sprendimu Nr.T-166 „Dėl energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių 

mieste specialiojo plano ir reglamento patvirtinimo“. Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo 

pagrindinė nuostata yra šilumos energiją Šiaulių mieste tiekti centralizuotu šilumos tiekimo 

būdu. Savivaldybės administracija savo veiksmais turėtų remti centralizuotų šilumos tinklų 

vystymą, kadangi tai leistų patikimai tiekti šilumą miesto gyventojams maţiausiomis kainomis, 

miesto teritorijoje išliekant maţiausiai aplinkos taršai. Vietinio kuro panaudojimas šiluminės 

energijos gamybai yra vienas iš veiksmingiausių būdų šiluminės energijos gamybos savikainos 

maţinimui. Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo specialiajame plane nustatyta, kad vietinio 

kuro naudojimas yra prioritetas, siekiant minimizuoti šilumos gamybos kaštus bei išlaikyti 

ţemesnį šilumos tarifą. Tuo tikslu, Šiaulių miesto šilumos tiekimo įmonė turi nuolat gilintis į 

biokuro rinkos tendencijas, ieškoti naujų alternatyvų. 

UAB „KLAS“ planuojama ūkinė veikla – šiluminės energijos gamyba, naudojant 

atsinaujinančius vietinius išteklius – biokurą, atitinka Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo 

Šiaulių mieste specialųjį planą ir skatina centralizuotos šilumos energijos Šiaulių mieste tiekimą 

ir vartojimą labiausiai ekonomiškai pagrįstomis kainomis. 

Šiaulių miesto centralizuoto šilumos generavimo įrenginių gamybos galia ir išnaudojimas sudaro 

tik apie 50% instaliuotos galios, o AB „Šiaulių energija“ Pietinėje katilinėje galių balansas 

tesiekia 30%. Tai neigiamai atsiliepia finansiniams rodikliams, tame tarpe didina šiluminės 

energijos pardavimo savikainą. 

Vertinant esamą oro taršos lygį, nustatyta, kad pietiniame pramoniniame rajone galima 

papildomai instaliuoti iki 30 MW katilinę, kuru naudojant biokurą. 

Specialiajame plane apibrėţtuose centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo ir 

plėtros planuose 2007-2016 metams numatyta, kad įmonės, veikiančios atskirai nuo AB „Šiaulių 

energija“ turi panaudoti atsinaujinančius išteklius šilumos gamybos įrenginiuose (šaltinis: 

Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialusis planas. UAB „Termosistemų 

projektai“, 2006 m.).  
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VEIKLOS VYKDYMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

RENGIMO TIKSLAS, PASKIRTIS IR PRINCIPINĖS NUOSTATOS 

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, kitais teisės aktais bei norminiais 

dokumentais. 

Pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą visa planuojama 

ūkinė veikla skirstoma į dvi kategorijas, t.y. veikla, kuriai privalomas poveikio aplinkai 

vertinimas, ir veikla, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo 

nustatymo. 

Planuojama ūkinė veikla – UAB „KLAS“ biokuro katilinės statyba ir eksploatacija Daubos g. 

1F, Šiaulių mieste, PAV įstatymo 2 priedo 3.1. punkte įvardijama kaip ― šiluminių elektrinių 

bei kitų deginimo įrenginių ar kitokių pramoninių įrenginių elektrai, garui gaminti arba 

vandeniui šildyti įrengimas (kai įrenginių galingumas – maţiau kaip 300 MW, bet daugiau kaip 

20 MW). Šiuo atveju planuojamai ūkinei veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai 

vertinimo būtinumo nustatymo ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-02-25 -  

raštu Nr.(4)SR-S-439(7.1) priimta galutinė atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas 

privalomas, rengiant PAV programą ir ataskaitą. 

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 2013-06-26 raštu Nr.(4)SR-S-1651(7.1) 

patvirtino  UAB „KLAS“ biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiaulių mieste poveikio 

aplinkai vertinimo programą. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dalyviai yra: 

- Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „KLAS“,  

- Vertinimo subjektai: 

- Šiaulių miesto savivaldybės administracija; 

- Šiaulių visuomenės sveikatos centras; 

- Šiaulių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdyba; 

- Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinis padalinys. 

- Visuomenė. 

- Atsakingoji institucija – Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. 
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Rengiant PAV ataskaitą yra vykdoma poveikio aplinkai vertinimo studija – susistemintas galimo 

reikšmingo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nustatymas, prognozavimas ir 

apibūdinimas. PAV ataskaitoje pateikiami poveikio aplinkai vertinimo rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAV ataskaitos tikslai: 

- Esamos aplinkos  būklės nustatymas (apibūdinimas); 

- Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamų pokyčių, t. y. galimo poveikio prieţasčių 

nustatymas ir prognozavimas; 

- Poveikio masto ir reikšmingumo nustatymas, aplinkos taršą maţinančių ar  poveikį 

kompensuojančių  priemonių analizė bei parinkimas. 

 

  

PAV ataskaitos 
parengimas. 
Visuomenės 
informavimas 

PAV ataskaitos 
viešas svarstymas 

su Visuomene 

PAV ataskaitos kartu 
su PAV subjektų 

išvadomis pateikimas 
atsakingajai institucijai  

 Visuomenės 
pasiūlymai 

Pakoreguotos pagal 
Visuomenės pasiūlymus 

PAV ataskaitos 
nagrinėjimas su PAV 

subjektais 

Sprendimo dėl 
veiklos galimybių 

priėmimas ŠRAAD 

Visuomenė apie poveikio 

aplinkai vertinimą yra 

informuojama parengus 

poveikio aplinkai vertinimo 

programą, supaţindinant su 

ataskaita bei priėmus 

sprendimą dėl veiklos 

galimybių. Supaţindinimas 

vyksta vadovaujantis LR 

Aplinkos ministro 2005-07-15 

įsakymu Nr. D1-370 „Dėl 

visuomenės informavimo ir 

dalyvavimo planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo procese 

tvarkos patvirtinimo“ (Ţin., 

2005, Nr. 3472, 2010, Nr.89-

4732). 
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 ATASKAITOJE NAGRINĖJAMOS INFORMACIJOS SANTRAUKA 

Planuojama ūkinė veikla – deginimo įrenginių vandeniui šildyti įrengimas (kai įrenginių 

galingumas – maţiau kaip 300 MW, bet daugiau kaip 20 MW). UAB „KLAS“ planuojama ūkinė 

veikla yra biokuro panaudojimas energijai gauti gaminant šilumos energiją, tiekiant ją į Šiaulių 

miesto šilumos tinklus. 

UAB „KLAS“ planuojama ūkinė veikla – kietojo kuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose statyba 

ir eksploatacija. Katilinėje planuojama sumontuoti du katilus, kurių nominalus šiluminis našumas 

– po 9,5 MW, t.y. bendras nominalus katilinės šiluminis našumas, įvertinus ekonomaizeriu 

grąţinamos 4,8 MW šilumos - 23,8 MW. Kietojo kuro vandens šildymo katilai bus kūrenami 

biokuru. Metinės kuro sąnaudos – 52 950 t smulkintos medienos. Teritorijoje kuro  

sandėliavimui numatoma įrengti biokuro sandėlį – atvirą aikštelę, kurioje talpinamas 3 dienų 

kuro rezervas. Taip pat įrengiamas kuro priėmimo įrenginys, svarstyklės. Kietojo kuro 

uţdegimas bus vykdomas mechaniniu-rankiniu būdų. Planuojama, kad katilai per metus dirbs 

222 dienas, t.y. 5328 valandų. 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija – UAB „KLAS“ nuosavybės teise priklausantis 1,255 ha 

ploto, kitos paskirties, pramonės ir sandėliavimo teritorijos ţemės sklypas (kadastro 

Nr.2901/0023:944), esantis pietinėje Šiaulių miesto dalyje, Daubos g. 1F. Ūkinė veikla 

planuojama ţemės sklype, kurio naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis yra pramonės ir 

sandėliavimo objektų teritorija, kas atitinka planuojamą ūkinę veiklą. Su ţemės sklypu, kuriame 

nagrinėjama ūkinė veikla, ribojasi kitos paskirties ţemės sklypai, kuriems planuojama ūkinė 

veikla pagal jų paskirtį poveikio nedarys. 

Kuro degimo metu susidarančių azoto oksidų maţinimui bus pritaikyta dūmų apytakos sistema. 

Kietųjų dalelių koncentracijos maţinimui dūmuose numatoma įrengti multicikloną ir 

skruberį/kondensacinį dūmų ekonomaizerį. Multiciklono efektyvumas sieks – 80- 90 %, 

skruberio/kondensacinio dūmų ekonomaizerio 90 - 95 %. Ekonomaizeris, kondensuojant 

vandens garus, uţtikrins papildomą 4,8 MW šilumos generavimą iš išmetamų dūmų šilumos. 

Degimo produktai bus išmetami per 45 m aukščio kaminą. 

Biokuro deginimui bus renkamasi tarp plačiausiai Lietuvoje paplitusių ardyno ir verdančio 

sluoksnio kuro deginimo technologijų. Optimaliausia aplinkosauginiu ir ekonominiu poţiūriu 

technologija bus parinkta rengiant techninį projektą. 

Biokuro saugojimui bus įrengta kuro saugojimo aikštelė, kurioje numatoma saugoti iki 3 darbo 

dienų būtiną kuro kiekį.  Aikštelė numatoma atviro tipo su betonine danga, iš dviejų pusių 

ribojama betoninėmis sienomis, o iš trečiosios pusės – katilinės pastato. Į kuro saugojimo 

aikštelę savivarčiu automobiliu atveţamas kuras bus sveriamas. Kuras iš iškrovimo aikštelės į 

uţdaro tipo talpos kuro priėmimo punktą (kuro priėmimo pastatą) bus paduodamas kaušiniu 

krautuvu. Kuro priėmimo punkte numatoma įrengti grandinius transporterius, iš kurių biokuras 

pateks į rūšiavimo punktą, kuriame bus įrengtas magnetinis separatorius metalo atskyrimui. Kuro 

tiekimo į katilą sistema bus uţdara (visi transporteriai bus uţdengto tipo). Siekiant maţinti 

galimą katilinės veiklos daromą poveikį aplinkai, medienos smulkinimas katilinės teritorijoje 

vykdomas nebus. 

Susisiekimui naudojama esama susisiekimo sistema – esamos Šiaulių miesto gatvės. Į 

planuojamos ūkinės veiklos ţemės sklypą įvaţiuojama esama Daubos gatve iš Išradėjų ir 

Pramonės gatvių. Privaţiavimo keliai yra ne gyvenamojoje teritorijoje. 

Planuojamos katilinės cheminės ir fizinės taršos poveikio nustatymui buvo parengta ūkinės 

veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kuriai pritarė Šiaulių Visuomenės 

sveikatos 2013-03-19 raštu Nr.PVSVA-3, priimant sprendimą, kad veiklos vykdymas galimas, 

suformuojant sanitarinės apsaugos zonos ribas sutampančias su naudojamo ţemės sklypo 

ribomis.  
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 
 

 

1.1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS (UŢSAKOVAS) 

Uţsakovas UAB „KLAS“, į.k. 302595069 

Adresas, telefonas 
Pramonės g. 97, LT-11115 Vilnius, Vilniaus m. sav. tel. (8 5) 

2059560, faksas: (8 5) 2059561 

Organizatorius Direktorius Rytis Davidonis 

Kita informacija 

UAB “KLAS” įstegta 2011-02-19. Įmonės įstatinis kapitalas – 

10 tūkst.Lt, padalintas į 10 tūkst.vnt. nematerialių akcijų, 

kurių kiekvienos vertė – 1 Lt. 100 proc. bendrovės akcijų 

valdo juridinė bendrovė “Three Thousand Corporations” 

 

 

1.2. DOKUMENTŲ RENGĖJAS 

Įmonės pavadinimas UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127 

Adresas, telefonas 
Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. 

tel. 8 698 08831, tel./faksas: Nr. 8 46 412418 

Kita informacija 
el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com, interneto adresas: 

http://ausra.org/  

 

 

1.3.  
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PAVADINIMAS, PASKIRTIS IR 

ĮGYVENDINIMO TERMINAI 

Objekto pavadinimas Kietojo kuro katilinė 

Projekto stadija Poveikio aplinkai vertinimas 

Objekto paskirtis Šiluminės energijos gamyba ir tiekimas į miesto tinklus 

Įrengimo vieta Daubos g. 1F, Šiauliai, Šiaulių m. sav. 

Alternatyvios įrengimo 

vietos 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus numatomas 

naudoti alternatyvus ţemės sklypas Šiaulių mieste 

Numatoma naudoti 

technologija: 
Karšto termofikacinio vandens ruošimas katile 

- I alternatyva - katilų su ardyno pakura eksploatacija 

- II alternatyva - katilų su verdančio sluoksnio pakura eksploatacija 

Pajėgumas 23,8 MW 

Įgyvendinimo terminai 2016 m. 

Objekto eksploatacijos 

laikas 
35 m. 

Reikalingos investicijos 25 mln. Lt 

 

  

mailto:pajurio.planai@hotmail.com
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1.4.  
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SĄSAJA SU TERITORIJŲ PLANAVIMO IR 

PROJEKTAVIMO ETAPAIS  

Teritorijų planavimo ar 

projektavimo etapas 
Trumpas apibūdinimas 

Šiaulių miesto teritorijos 

bendrasis planas patvirtintas 

Šiaulių miesto tarybos 2009 

sausio 29 d. sprendimu Nr.T1 

Pagal Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, 

planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į miesto periferinių 

centrų teritoriją. Miesto periferiniai centrai – penkios 

multifunkcinės intensyviai uţstatomos teritorijos šiaurinėje ir 

pietinėje miesto dalyse.  

Ūkinės veiklos reglamentavimui ir Šiaulių savivaldybės 

teritorijos tvarkymui numatomas miesto teritorijos suskaidymas 

atskirais rajonais, turinčiais bendrumo poţymių pagal 

vyraujančią ţemės naudojimo paskirtį, planuojamą prioritetinę 

ūkinę veiklą, dominuojančia funkciją, funkcinės zonos 

struktūros sandarą. 

Kiekvienai tvarkymo zonai individualiai priskiriamas indeksas, 

vienas pagrindinis ir vienas/keli specialieji reglamentai, kurie 

išreikšti raidiniais indeksais pagrindiniame bendrojo plano 

(Reglamentų) brėţinyje. Konkretaus rajono indeksas 

pateikiamas grafinėje dalyje, o kiti reglamentai, kurie nustatomi 

individualiai kiekvienam tvarkymo rajonui, pateikiami į brėţinį 

integruotoje bendrųjų reglamentų lentelėje. 

Planuojama ūkinė veikla numatoma vykdyti teritorijoje, kurios 

indeksas yra uC2-3, kur numatoma kita ţemės naudojimo 

paskirtis, techninės infrastruktūros teritorijos, be naujos 

gyvenamosios teritorijos plėtros 

Energijos rūšies parinkimo ir 

naudojimo Šiaulių mieste 

specialusis planas, patvirtintas 

Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2008-04-24 sprendimu 

Nr.T-166 

Šiaulių miesto Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių 

mieste specialusis planas numato prioritetinį centralizuotą 

šilumos tiekimo būdą, kuru naudojant vietinius alternatyvius 

išteklius.  

AB „Šiaulių energija“ 

eksploatuojama Šiaulių miesto 

vandenvietė 

Pagal Šiaulių miesto savivaldybės GIS ţemėlapį 

(http://geos.siauliai.lt/mapguide/webgis/) planuojama teritorija 

patenka į vandenvietės sanitarinės apsaugos juostą, kurioje 

katilinės statyba ir eksploatacija nėra draudţiama. 

UAB “KLAS” planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimas 

PVSV ataskaitai pritarė Šiaulių visuomenės sveikatos centras 

priimdamas sprendimą, kad ūkinė veikla leistina nustačius 

sanitarinės apsaugos zoną, sutampančia su naudojamo ţemės 

sklypo ribomis. Sanitarinės apsaugos zonos apribojimai bus 

registruojami ţemės sklypo kadastro duomenyse atliekant 

kadastro duomenų patikslinimą.  

UAB “KLAS” planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo programa 

PAV programą patvirtino Šiaulių regiono aplinkos apsaugos 

departamentas 2013-06-26 raštu Nr. Nr.(4)SR-S-1651(7.1) 

Kietojo kuro katilinės statybos 

projektas 

Atsakingai institucijai priėmus sprendimą dėl planuojamos 

ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, bus pradėtas 

rengti katilinės statybos projektas 

Paraiška taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės (TIPK) 

leidimui gauti 

Planuojamai ūkinei veiklai vykdyti būtinas TIPK leidimas, 

išduodamas Šiaulių RAAD 

  

http://geos.siauliai.lt/mapguide/webgis/
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1.5.  DUOMENYS APIE GAMINIUS (PRODUKCIJĄ)  

Planuojama, kad eksploatuojant 23,8 MW šiluminės galios biokuro katilinę per šildymo sezoną, 

t.y. 222 dienas bus pagaminta 101 232,0 MWh šiluminės energijos. Dalis šiluminės energijos, 

t.y. 232 MWh bus sunaudojama katilinės eksploatacijos technologiniams poreikiams.  

101 000,0 MW šiluminės energijos bus tiekiama į Šiaulių miesto šilumos tinklus. 

 

1.1 lentelė DUOMENYS APIE GAMINIUS (PRODUKCIJĄ) 

Pavadinimas (asortimentas) 
Mato 

vienetai 

Kiekis  

per metus 

Šiluminė energija generuojama MWh 101 232 

Šiluminė energija rinkai MWh 101 000 

 

 

1.2 lentelė KURO IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 

Energetiniai ir 

technologiniai ištekliai 

Matavimo vnt., t, 

m
3
, kWh ir kt. 

Sunaudojamas 

kiekis per metus 
Išteklių gavimo šaltiniai 

    

a) elektros energija kWh 5 160 000 AB LESTO 0.4 kV tinklai 

b) šiluminė energija MWh 232 
Įmonėje pagaminta šiluminė 

energija savoms reikmėms 

c) gamtinės dujos 
 

  

d) suskystintos dujos    

e) mazutas    

f) krosninis kuras    

g) dyzelinas    

h) akmens anglis    

i) benzinas    

j) biokuras:    

  medienos atliekos t 52 950 
Lietuvos Respublikos 

vidaus rinka 

 

 
1.3 lentelė ENERGIJOS GAMYBA 

Energijos rūšis 
Mato 

vienetai 
Planuojama pagaminti 

Šiluminė energija  MWh 101 000 

 

1.6. 
DUOMENYS APIE NAUDOJAMAS ŢALIAVAS, CHEMINES MEDŢIAGAS AR 

PREPARATUS 

Katilinėje degimo proceso uţtikrinimui jokių cheminių medţiagų naudojimas nenumatomas. 

Tipinės technologijos vandens šildymo katiluose cheminės medţiagos bus naudojamos 

termofikacinio vandens paruošimui. Vandens kokybinių parametrų koregavimas cheminiais 

preparatais plačiai taikomas šiuolaikinėse katilinėse. Dozuojant įvairius reagentus ir jų mišinius į 

katilų maitinimo ar termofikacinį vandenį, katilai bei vamzdynai apsaugomi nuo nuovirų 

susidarymo ir korozijos. Planuojamas naudoti Hydro-X preparatas, dozuojant jo 1 l/t 

termofikacinio vandens. Kompleksinis vandens paruošimo chemikalas Hydro-X sudarytas iš 

organinių ir neorganinių medţiagų dalių.  
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1.4 lentelė DUOMENYS APIE NAUDOJAMAS ŢALIAVAS, CHEMINES MEDŢIAGAS AR 

PREPARATUS 

Ţaliavos, cheminės  

medţiagos ar 

preparato pavadinimas 

 

Kiekis per 

metus, t 

Cheminės medţiagos ar preparato klasifikavimas 

ir ţenklinimas
1 

kategorija  
pavojaus 

nuoroda 
rizikos frazės 

Hydro-X 1,244 
Ėsdinanti, 

Ekotoksiška 
C 

R35; 
S 26-27-28-45-60-

61-24/25-37/39 

Pastaba. 1 – pagal Lietuvos Respublikos cheminių medţiagų ir preparatų įstatymą (Ţin., 2000, Nr. 36-987, 2008, 

Nr.76-3000) ir Pavojingų cheminių medţiagų ir preparatų klasifikavimo ir ţenklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos 

ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodţio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Ţin., 2001, Nr. 16-509; 2002, 

Nr. 81-3501). 

Hydro-X preparatas uţtikrina švarų katilų vidinį paviršių, apsaugo nuo korozijos, šalina anksčiau 

susidariusias nuoviras bei slopina putojimą. Didelę dalį katilo vandenyje ištirpusių druskų 

sorbuoja organinės medţiagos, todėl preparato sudėtyje fosfatų kiekis maţesnis nei įprasta. Taip 

išvengiama antrinių nuovirų susidarymo, formuojasi lengviau pašalinamas šlamas bei 

sumaţinamas fosfatų kiekis nutekamuosiuose vandenyse. Hydro-X sudėtyje esančios lignino 

molekulės skverbiasi į seniau susidariusių nuovirų poras ir didėjant temperatūrai plečiasi. 

Nuoviros mechaniškai atplėšiamos nuo metalo paviršiaus ir pašalinamos iš katilo. Preparato 

sudėtyje nėra lakių medţiagų, glikolio dariniai slopina putojimą. Hydro-X naudojamas tiktai 

išanalizavus vandens ruošimą konkrečioje katilinėje, parinkus optimalią jo dozavimo schemą ir 

įrangą, uţtikrinant tolesnę reguliarią vandens kokybės ir dozavimo kontrolę.  

 HYDRO-X SUDĖTYJE ESANČIŲ KOMPONENTŲ FUNKCIJOS 

Preparato sudėtinės 

medţiagos 
Sudėtinės dalys Funkcijos 

Organinių medţiagų 

dalis 
Ligninas Šalina anksčiau susidariusias nuoviras 

Natrio alginatas Apsaugo nuo nuovirų susidarymo 

Natrio tanatas 
Sorbuoja ištirpusį deguonį, metalo 

paviršiuje sudaro apsauginę plėvelę 

Krakmolas  
Stabilizuoja iškritusių druskų ir nuovirų 

dispersiją 

Glikolio dariniai Slopina putojimą 

    

Neorganinių medţiagų 

dalis 
Natrio hidroksidas Minkština vandenį, reguliuoja pH 

Natrio fosfatas Apsaugo nuo nuovirų susidarymo 

 

1.5 lentelė ŢALIAVŲ IR PAPILDOMŲ CHEMINIŲ MEDŢIAGŲ AR PREPARATŲ SAUGOJIMAS 

Ţaliavos, cheminės medţiagos 

ar preparato pavadinimas 

Transportavimo 

būdas 

Kiekis, saugomas 

vietoje, t 
Saugojimo būdas

1 

Hydro-X Autotransportas 0,2 
Saugomas supakuotas 

uţdarame sandėlyje 
Pastaba. 1 – poţeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką maţinantys betonu dengti kuro saugyklų 

plotai ir pan. 
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1.6 lentelė 
DUOMENYS APIE TIRPIKLIŲ TURINČIAS CHEMINES MEDŢIAGAS IR 

PREPARATUS 

Tirpiklių turinčios 

cheminės  

medţiagos ar 

preparato 

pavadinimas 

Sudėtis 

Kiekis 

per 

metus 

Cheminės medţiagos ar preparato klasifikavimas ir 

ţenklinimas
1 

kategorija 
pavojaus 

nuoroda 

rizikos 

frazės 

Tirpiklių turinčios cheminės medţiagos nebus naudojamos 

Pastaba. 1 – pagal Lietuvos Respublikos cheminių medţiagų ir preparatų įstatymą ir Pavojingų cheminių medţiagų 

ir preparatų klasifikavimo ir ţenklinimo tvarką.  

 

 
1.7 lentelė TIRPIKLIŲ TURINČIŲ CHEMINIŲ MEDŢIAGŲ IR PREPARATŲ SAUGOJIMAS 

Ţaliavos, cheminės medţiagos ar 

preparato pavadinimas 

Kiekis, saugomas 

vietoje, t 
Saugojimo būdas 

Tirpiklių turinčios cheminės medţiagos nebus naudojamos 
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1.7.  
NAGRINĖJAMŲ PAGRINDINIŲ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS 

ALTERNATYVŲ APRAŠYMAS  

 

 PLANUOJAMOS KATILINĖS ĮRENGIMO VIETOS ALTERNATYVOS 

UAB „KLAS“ planuoja ūkinę veiklą nuosavame ţemės sklype Daubos g. 1F, kurio ţemės 

naudojimo paskirtis atitinka planuojamą ūkinę veiklą bei yra esama tinkama inţinerinė 

infrastruktūra, todėl ši planuojamos ūkinės veiklos vieta yra priskiriama prioritetinei. PAV 

ataskaitos sudėtyje yra išnagrinėta dar viena veiklos vykdymo vietos alternatyva.  

 
PLANUOJAMOS KATILINĖS ĮRENGIMO VIETOS I IR II ALTERNATYVOS 

SCHEMA 

 

Pasirenkant planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos alternatyvą buvo vadovautasi šiais 

kriterijais: 

- planuojamo ţemės sklypo valdymo būdas, taikant prioritetiniu planavimo organizatoriui 

nuosavybės teisėmis valdomą ţemės sklypą; 

- susisiekimo ir inţinerinių tinklų infrastruktūros išvystymo lygis; 

- katilinės eksploatacijai reikalingas apie 1 ha ploto ţemės sklypas; 

- greta planuojamos teritorijos negali būti ir neplanuojama gyvenamoji teritorija; 

- planuojama teritorija negali būti kultūros vertybių ir/arba saugomų teritorijų apsaugos 

statusą turinčioje vietovėje; 

- ūkinė veikla gali įtakoti maţiausią neigiamą poveikis kraštovaizdţiui; 

- planuojamos vietovės aplinkos oro foninė tarša negali viršyti ribinių verčių. 

 

 

 

  

                     

                                               ŢEMĖS SKLYPŲ RIBOS 
 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO 

ALTERNATYVIŲ ŢEMĖS SKLYPŲ SCHEMA 

Planuojama vietos I alternatyva 

Planuojama vietos II alternatyva 
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 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO VIETOS I ALTERNATYVA 

Planuojama teritorija yra UAB „KLAS“ nuosavybės teisėmis valdomamame 1,255 ha ploto ţemės 

sklype Daubos g. 1F, esančiame pramoniniame Šiaulių miesto rajone.  

 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS I ALTERNATYVOS ŢEMĖS SKLYPO SCHEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirinkto I alternatyvos ţemės sklypo vietovės atrankos kriterijų analizė:  

- planuojamas ţemės sklypas nuosavybės teisėmis priklauso planavimo organizatoriui; 

- tinkamai išvystyta susisiekimo ir inţinerinių tinklų infrastruktūra, sąlyginai nedidelis 

atstumas iki Šiaulių miesto centralizuotų šilumos tinklų; 

- katilinės eksploatacijai pasirinktas 1,255 ha ploto ţemės sklypas, sąlyginai maţesnės 

nekilnijamojo turto eksploatacinės išlaidos; 

- greta nėra ir neplanuojama gyvenamoji teritorija; 

- planuojama teritorija nėra kultūros vertybių ir/arba saugomų teritorijų apsaugos statusą 

turinčioje vietovėje; 

- ūkinė veikla įtakoja sąlyginai maţiausią neigiamą poveikis kraštovaizdţiui, kadangi yra 

greta šalutinių miesto gatvių tinklo; 

- planuojama ūkinė veikla numatoma sąlyginai neuţterštoje teritorijoje, kur vietovės foninė 

aplinkos oro tarša neviršija ribinių verčių. 

Planuojamos ūkinės veiklos vietos šiaurės rytuose yra įsikūrusi AB “Šiaulių energija”, UAB 

“Elga” UAB „Šiaulių Tauro televizoriai“. Į pietvakariuose yra miškas. Gyvenamosios paskirties 

teritorijų greta planuojamos vietovės nėra, tačiau ţemės sklypo rytinė pusė ribojasi su 

visuomeninės paskirties objektu – Šiaulių miesto priklausomybės ligų centru. 

Ţemės sklype galioja specialiosios ţemės naudojimo sąlygos - poţeminių vandens telkinių 

(vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų 

ir įrenginių apsaugos zonos, elektros linijų apsaugos, aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos 

zonos. Apsaugos zonos neriboja planuojamos ūkinės veiklos. 

Planuojamas ţemės sklypas į saugomų teritorijų statusą turinčias teritorijas nepatenka. 

Planuojamoje teritorijoje galioja tik fizinės apsaugos zonos – inţinerinių tinklų linijų apsaugos 

zonos (vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklų, elektros tinklų) ir sanitarinės 

  
                     

                      ŢEMĖS SKLYPO RIBOS 
 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ŢEMĖS SKLYPO SCHEMA 
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apsaugos zonos – poţeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos bei 

aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos.  

Vietovėje, vertinant paminklosauginiu aspektu, saugotinų vertybių ir jų fragmentų nėra. Taip pat 

teritorijoje nėra objektų, registruotų Šiaulių miesto savivaldybės vietiniame nekilnojamųjų 

kultūros vertybių registre, Šiaulių miesto tradicinės kultūros vertybių registre. Planuojama ūkinė 

veikla jokio poveikio Šiaulių mieste esamoms kultūros vertybėms neturės. 

 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS II ALTERNATYVA 

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo galima II alternatyva išanalizuota UAB „Transmėjos NT“ 

valdomame ţemės sklype (kad. Nr.2901/0023:724), esančiame Pramonės g. 24D, Šiauliuose. 

Ţemės sklypas yra kitos paskirties ţemė, pramonės ir sandėliavimo objektų statybos naudojimo 

būdo ir pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdţio teritorijoje. Ţemės sklypo 

plotas – 2,5048 ha.  

 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS II ALTERNATYVOS ŢEMĖS SKLYPO 

SCHEMA 

 

Pasirinkto II alternatyvos ţemės sklypo vietovės atrankos kriterijų analizė:  

- planuojamas ţemės sklypas nuosavybės teisėmis nepriklauso planavimo organizatoriui, 

todėl bus sąlyginai didesnės nekilnojamojo turto valdymo išlaidos; 

- susisiekimo ir inţinerinių tinklų infrastruktūra išvystyta, tačiau yra sąlyginai didesnis 

atstumas iki Šiaulių miesto centralizuotų šilumos tinklų, kas padidintų statybos kaštus; 

- katilinės eksploatacijai būtinas apie 1 ha ploto ţemės sklypas, tačiau II alternatyvos ţemės 

sklypas 2,5 karto didesnis, todėl vykdant veiklą būtų sąlyginai didesnės nekilnijamojo turto 

eksploatacinės išlaidos; 

- greta nėra ir neplanuojama gyvenamoji teritorija; 

- planuojama teritorija nėra kultūros vertybių ir/arba saugomų teritorijų apsaugos statusą 

turinčioje vietovėje; 

  
                     

                      ŢEMĖS SKLYPO RIBOS 
 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ŢEMĖS SKLYPO SCHEMA 
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- ūkinės veiklos įrenginai įtakotų sąlyginai didesnį neigiamą poveikis miesto kraštovaizdţiui, 

kadangi yra greta pagrindinės miesto gatvės – Pramonės gatvės. 

- planuojama ūkinė veikla numatoma uţterštoje teritorijoje, kur vietovės foninė aplinkos oro 

tarša kietosiomis dalelėmis (KD10) viršija vidutines metines ribines verčes. 

II vietos alternatyvos ţemės sklypo šiaurinėje dalyje yra pramonės ir sandėliavimo objektų 

teritorija su metalo produkcijos sandėliu ir administracinėmis patalpomis. Iš kitų pusių ţemės 

sklypas ribojamas komercinės paskirties objektų teritorijomis. 

II vietos alternatyvos ţemės sklypas į gamtinių saugomų teritorijų statusą turinčias teritorijas ir į 

kultūros vertybių teritorijas nepatenka. 

Išanalizavus alternatyvios vietos pasirinkimo kriterijus planavimo organizatorius ūkinės 

veiklos vykdymui pasirinko I vietos alternatyvą – ţemės sklypą Daubos g. 1F, Šiauliai.  
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2.  TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

 

 

2.1.  
PLANUOJAMOJE ŪKINĖJE VEIKLOJE NUMATOMŲ TAIKYTI 

TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ APRAŠYMAS  

UAB „KLAS“ numato Šiauliuose pastatyti ir eksploatuoti biokuru kūrenamą  vandens šildymo 

katilinę. Katilinės statyba su kuro sandėliu numatyta neuţstatytame sklype Daubos g. 1F. 

Šilumos gamyba katilinėje numatyta šaltuoju laikotarpiu, 222 paras per metus. Šiluma, 

pagaminta katilinėje, bus tiekiama į AB „Šiaulių Energija“ šilumos perdavimo tinklus. 

Katilinėje šilumos gamybai bus suprojektuotas ir įrengtas katilų blokas, susidedantis iš dviejų 

vandens šildymo katilų „DANSTOKER“ VP 18,12,5400 su judančio ardyno biokuro pakuromis 

PK-12. Rekuperacinės šilumos grąţinimui numatoma įrengti kondensacinį ekonomaizerį. 

Pagal naudojimo paskirtį katilinė priskiriama – komunalinei, pagal pastatymo vietą – atskirai 

stovinčiai, pagal šilumos tiekimo patikimumą – antrai kategorijai. 

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 

direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 

patvirtinimo“ (Ţin., 2007, Nr.119-4877), planuojama ūkinė veikla priskiriama lentelėje nurodytai 

veiklos rūšiai: 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Pavadinimas 

D     
ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO 

KONDICIONAVIMAS 

 35    Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 

  35.3   Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 

   35.30  Garo tiekimas ir oro kondicionavimas 

    35.30.20 Karšto vandens tiekimas 
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 PLANUOJAMOS KATILINĖS VEIKIMO PRINCIPAS 

 
* Pastaba: antras katilas montuojamas lygiagrečiai, naudojant bendrą kuro padavimo, deginių 

valymo ir išmetimo sistemą 

Kadangi katilinėje bus naudojamas kuras, kurio drėgnumas iki 50%, degimo produktuose yra 

didelis kiekis vandens garų, kuriuos kondensuojant galima papildomai atgauti šilumą, katilinėje 

bus įrengtas kondensacinis dūmų ekonomaizeris, papildomai iš dūmų atgaunantis iki 4,8 MW 

šilumos.  

 VANDENS ŠILDYMO KATILAS 

Vandens šildymo katilas „DANSTOKER“ VP18.12.5400 yra vertikalus dūmų vamzdţių katilas, 

kurio pagrindiniai techniniai rodikliai: 

- galia – 9,5MW, 

- didţiausias leidţiamasis slėgis – Ps=12bar, 

- eksploatacinis slėgis – Pd=10bar, 

- didţiausia leidţiamoji vandens temperatūra – ts=150°C, 

- eksploatacinė temperatūra – td=130°C, 

- grįţtamo vandens temperatūra – tg=100°C, 

- papildymo vandens slėgis – 8-10bar, 

- katilo agregato naudingumo koeficientas – 85%, 

- katilo hidraulinis pasipriešinimas – 0,2bar. 

Katilas, kaip nurodo katilo gamintojas komplektuojamas su saugos įtaisais – apsauginiais 

voţtuvais ARI Safe 25902 PN40, DN65/80, kurių atsidarymo slėgis – 12bar. 

KURO SANDĖLIS 

DŪMSIURBĖ 

KAMINAS 

KIETŲJŲ DALELIŲ 

VALYMO 

ĮRENGINIAI  

KURO TIEKIMO Į 

PAKURĄ ĮRANGA 

KIETOJO KURO 

KATILAS*  

PRINCIPINĖ KATILINĖS TECHNOLOGINĖ SCHEMA 

Pastaba: antras katilas montuojamas lygiagrečiai, naudojant 

bendrą kuro padavimo, deginių valymo ir išmetimo sistemą 
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Numatomi įrengti vandens šildymo katilai, vadovaujantis „Slėginių įrenginių techniniu 

reglamentu“, priskiriami IV kategorijos slėginiams įrenginiams. Katilas yra suprojektuotas ir 

pagamintas pagal Europos Bendrijos (EB) Tarybos direktyvos 97/23/EEB „Slėginiai įrenginiai“ 

reikalavimus. 

 KURO PAKURA SU JUDANČIU ARDYNU 

Biokuro pakura PK-12 su judančiu ardynu yra suprojektuota įvairių biokuro rūšių, tokių kaip 

medienos  skiedros, smulkintos kirtimų atliekos, ţievė sudeginimui. Į pagrindinį kurą gali būti 

pamaišoma iki 10% šiaudų, medţio dulkių. Drėgmės kiekis kure gali siekti 60%. 

Pakuros konstrukcija leidţia komplektuoti ją su įvairiais katilais, taip pat su „DANSTOKER“ 

VP18.12.5400 vandens šildymo katilu. 

Biokuro pakuros PK-12 techniniai rodikliai: 

Projektinė galia - Qc=12000kW; 

Darbinė galia - Qo=11400kW; 

Apkrovimo diapazonas - 30÷100%; 

Skaičiuotino biokuro (Qţ=7,6MJ/kg, φ=50%) sunaudojimas MWh - 480 kg; 

Oro pertekliaus koeficientas - 1,4; 

Oro kiekis 1 MWh - 1550 Nm
3
; 

Degimo produktų debitas 1 MWh - 2020 Nm
3
; 

Degimo produktų temperatūra uţ pakuros - 900÷1100ºC. 

Pakuros pagrindinės dalys: 

1.  Metalinis pakuros rėmas ir plieninis korpusas su apţiūros durelėmis; 

2.  Mūras, sudarantis pakuros sienas ir skliautą bei izoliacinis sluoksnis; 

3.  Kuro padavimo ant ardyno ţertuvai, valdomi hidrauliškai; 

4.  Judamas ardynas su aukštatemperatūrinio ketaus ardelėmis (valdomas hidrauliškai); 

5. Oro padavimo sistema, susidedanti iš pirminio, antrinio ir tretinio oro kanalų  su 

ventiliatoriais; 

6.  Pakuros kuro bunkeris su lygio davikliais; 

7.  Pagrindinis pelenų šalinimo kanalas su ţertuvu, valdomu hidrauliškai; 

8.  Pelenų iš po pakuros šalinimo ţertuvai ir angos pakuros šonuose (valdomi hidrauliškai) 

9.  Kuro bunkerio priešgaisrinė sistema; 

10. Pakuros degimo valdymo ir kontrolės sistema. 

Visas oras, reikalingas biokuro sudeginimui, suskirstytas į pirminį, antrinį ir tretinį. 

Pirminis oras uţtikrina oro kiekį, reikalingą kuro ant ardyno sudeginimui ir tuo pačiu aušina 

ardyną, kad ardyno temperatūra neviršytų  leidţiamosios. Pirminis oras paduodamas į kameras 

po ardynu. Oras pro ardelių plyšius patenka į degimo zoną. 

Antrinis oras paduodamas į degimo zoną virš ardyno per specialias angas. Jo paskirtis – tinkamai 

sumaišyti ir sudeginti dujas – lakiuosius komponentus išsiskyrusius iš biokuro. 

Tretinis oras paduodamas į degimo produktų srautą, specialioje kameroje, prieš išeinant į katilo 

ertmę. Tretinio oro paskirtis pilnai sudeginti degiuosius komponentus. 

Prieš paduodant į pakurą visi oro srautai yra pašildomi. Oro prišildymui suprojektuotos 

specialios ertmės, kuriomis tiekiamas oras apteka karštus pakuros paviršius ir juos aušina. Be to, 

papildomai į pirminio ir antrinio oro zonas paduodami recirkuliaciniai degimo produktai, kurie 

atvedami iš dūmų kanalo po multiciklono. Šios dujos padeda stabilizuoti degimą ant ardyno bei 

sumaţina degimo temperatūrą pirminėje ir antrinėje zonose. 

Tinkamas visų oro srautų sureguliavimas įgalina kokybiškai sudeginti kurą su galimai 

maţesniais kenksmingais  išmetimais. Derinimas atliekamas pakuros paleidimo metu. Visas 

degimo procesas visame apkrovimo diapazone valdomas automatiškai, pagal uţduotus katilo 

parametrus. 
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Ardynas susideda iš judamų ir nejudamų ardelių eilių, sudarydamos laiptuotą sistemą, einančią 

ţemyn. Judėdamos ardelės palaipsniui stumia kurą ţemyn. 

Biokuras iš sandėlio grandikliniu transporteriu tiekiamas į pakuros kuro bunkerį. Pakuros 

bunkeryje yra kuro lygio davikliai, kurie pagal kuro kiekį bunkeryje paleidţia arba stabdo kuro 

transporterių, bei kuro sandėlio ţertuvų darbą. 

Kuras iš pakuros bunkerio, hidraulinio ţertuvo pagalba stumiamas (ţertuvo darbas, pagal 

reikiamą pakuros galingumą, reguliuojamas automatiškai), patenka ant kūryklos judamo ardyno, 

kur vyksta degimo procesas. 

Degimo plotas sąlyginai suskirstytas į tris –  dţiovinimo, pirolizės ir degimo zonas. Kuras 

maitintuvu, paduodamas į pirmąją zoną, kurioje slinkdamas ardynu ţemyn kuras dţiovinamas 

pakaitintu oru ir spinduliuojančia nuo pakuros sienų šiluma. Išdţiuvęs kuras patenka į antrąją 

degimo zoną. Čia jis, veikiant aukštai temperatūrai dujofikuojasi ir susidariusios dujos 

sumaišomos su antriniu oru dega virš kuro sluoksnio palaikydamos pakuroje apie 900ºC 

temperatūrą. Trečioje zonoje baigia degti kuro likutis – koksas ir lieka tik sudegę komponentai – 

pelenai. 

Ardyno pabaigoje yra įrengtas pelenų pašalinimo kanalas su ţertuvu, kuris pagal uţduotą reţimą 

išstumia pelenus iš pakuros į pagrindinį (išorinį) grandiklinį pelenų transporterį, kuris 

transportuoja juos į bunkerį. 

Nedidelis pelenų kiekis, kuris prabyra pro ardyno tarpelius poardyninių ţertuvų pagalba yra 

išstumiami iš pakuros per šonuose įrengtas angas į pagrindinį (išorinį) grandiklinį pelenų 

transporterį, kuris transportuoja juos į bunkerį. 

Aukštos temperatūros degimo produktai išeina iš pakuros ir patenka į katilo degimo kamerą 

(pirma eiga) ir toliau į antrą ir trečią dūmų vamzdţių pluoštus (antra ir trečia eiga). 

 KONDENSACINIS EKONOMAIZERIS 

Kadangi biokuro dūmuose yra daug vandens garų, juose esančios šilumos panaudojimui, 

suprojektuotas kontaktinis kondensacinis ekonomaizeris. 

Kondensacinio ekonomaizerio agregatą sudaro - kondensacinis ekonomaizeris RENERG GK ir 

kondensato valymo įranga. 

Į dūmus purškiamas vanduo, o vėliau, kai iš dūmų susidaro pakankamas kondensato kiekis – 

kondensatas, kuris ataušina dūmus iki ţemesnės nei kondensacijos temperatūros. Kondensatas 

suteka į talpas, įrengtas ekonomaizerio apačioje. Iš talpų kondensatas siurbliais paduodamas į 

šilumokaičius ir panaudojamas grįţtamajam tinklo vandeniui šildyti. 

Kondensacinio ekonomaizerio RENERG GK pagrindiniai techniniai rodikliai: 

1. Ekonomaizerio galia esant katilų nominaliam našumui 19MW – ne maţiau – 4,8MW; 

2. Dūmų temperatūra: 

- - prieš ekonomaizerį – 151÷217°C, 

- - po ekonomaizerio – 60°C; 

Kietųjų dalelių kiekis dūmuose po ekonomaizerio, dirbant katilams nominaliu reţimu – ne 

didesnis kaip 80 mg/Nm
3
. Kietųjų dalelių koncentracija atitinka uţsakovo patvirtintoje 

projektavimo uţduotyje numatytą garantinį kietųjų dalelių po ekonomaizerio rodiklį - ≤ 100 

mg/Nm
3
. 

Kondensacinis ekonomaizeris sukomplektuotas su dviem termofikacinio vandens šilumokaičiais, 

(vienas – darbi, vienas – rezervinis). 

Kondensaciniame ekonomaizeryje kondensatas šildomas kontaktiniu būdu, dėl to jis 

(kondensatas) uţteršiamas kuro pelenų kietosiomis dalelėmis.  
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Kondensato išvalymui ekonomaizerio gamintojas „SRE OPCON group“ pateikia 2 nuosekliai 

sujungtus kondensato valymo įrangos blokus kuriuos sudaro: 

- kondensato nusodintuvai; 

- smėlio filtras; 

- valyto kondensato talpa; 

- pelenų talpa; 

- kondensato ir pelenų siurbliai; 

- vamzdynai; 

- kondensato valymo įrangos valdymo spinta. 

Maksimalus išvalyto kondensato debitas – 5,2m
3
/h. Kondensato išleidţiamo iš valymo įrangos 

uţteršimo rodikliai: 

- temperatūra ne didesnė – 45°C; 

- PH rodiklis – 6,5÷9,5; 

- ChDS/BDS7 santykis – ≤3; 

- BDS7 < 238mg/l; 

- Skendinčios medţiagos (momentinė) – 300mg/l. 

Iš kondensato valymo įrangos išvalytas kondensatas nuvedamas į buitinių nuotekų nuotakyną. 

 TERMOFIKACINIO VANDENS PARUOŠIMAS 

Katilų kontūro vamzdynų papildymui numatyta naudoti nugeleţinta ir suminkštintą vandenį iš 

vandentiekio. 

Papildymo vandens rodikliai: 

- laisva angliarūgštė – turi nebūti; 

- pH rodiklis – 8,5-9,5; 

- ištirpusio deguonies – ne daugiau kaip 5,0µg/l; 

- suspenduotų medţiagų – ne daugiau kaip 5,0mg/l; 

- naftos produktų – ne daugiau kaip 1,0mg/l; 

- karbonatinio indekso vertė ne didesnė – 1,2 (mg-ekv/l). 

Vandentiekio vandens nugeleţinimui ir suminkštinimui suprojektuoti nuolat veikiantys vandens 

nugeleţinimo ir minkštinimo įrenginiai kurių našumas ≥10m
3
/h, kuris paskaičiuotas, kad pradinis 

sistemos uţpildymo laikas būtų ne ilgesnis kaip 8 valandos. Pradinis sistemos uţpildymas 

atliekamas vandentiekio slėgiu.  

Kadangi, pagal katilų gamintojo reikalavimus papildymo vandens slėgis prieš katilus turi būti 

maţesnis, kaip 8 bar., atlikus pradinį katilų kontūro uţpildymą, sistemos papildymas atliekamas 

papildymo siurbliais. Papildymo vandens debitas - G≤0,001m
3
/h·V, kur V– katilų kontūro 

sistemos tūris (m
3
). G=0,001*80=0,08m

3
/h. 

Chemiškai paruošto vandens sukaupimui suprojektuota 6 m
3
 vandens talpykla, iš kurios 

papildymo siurbliais papildomas katilų kontūras. Suprojektuoti du papildymo siurbliai, iš kurių 

vienas – darbo, o kitas – rezervinis. Kontūro papildymo siurbliai - valdomi pagal vandens slėgį 

prieš katilą. Kontūro vandens tūrio svyravimų dėl temperatūros pokyčių, kompensavimui 

suprojektuotas membraninis išsiplėtimo indas. 
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 BIOKURO SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖ 

Biokuro saugojimui įrengiama kuro saugojimo aikštelė ir sandėlis, kuriuose numatoma saugoti 

iki 3 dienų būtiną kuro kiekį. Suprojektuotas dengtas biokuro sandėlis ir pusiau atvira biokuro 

aikštelė. Biokuro sandėlio matmenys – 17,5x14,3 m. Biokuro sluoksnio, esančio virš platformų, 

aukštis – 4,5m. Įvertinus nepaimamo kuro aukštį 0,3 m, skaičiuotinas kuro aikštis – 4,2m.  

Kuro sandėlio talpa: 

- virš platformų - 499 m
3
; 

- virš sandėlio grindų - 289 m
3
. 

Kuro dengto sandėlio talpa - 788 m³ 

Pusiau atviros kuro aikštelės plotas – 700 m²; 

Kuro aukštis aikštelėje ≤ 4,2 m; 

Kuro šlaito kampas - 65÷75°; 

Kuro šlaito ilgis – 69 m; 

Kuro pusiau atviros aikštelės talpa – 2610 m³. 

Bendra kuro sandėlio ir kuro aikštelės talpa – 3398 m³, t.y. kuro atsarga – 100 valandų. 

Aikštelė numatoma pusiau atviro tipo su betonine danga, iš dviejų pusių ribojama betoninėmis 

sienomis, o iš trečiosios pusės – katilinės pastato. Į kuro saugojimo aikštelę savivarčiu 

automobiliu atveţamas kuras bus sveriamas. Kuras iš iškrovimo aikštelės į uţdaro tipo talpos 

kuro priėmimo punktą (kuro priėmimo pastatą) bus paduodamas kaušiniu krautuvu.  

Kuro priėmimo punkte numatoma įrengti grandinius transporterius, iš kurių biokuras pateks į 

rūšiavimo punktą, kuriame bus įrengtas magnetinis separatorius metalo atskyrimui. Magnetu 

atskirtas metalas bus nukreipiamas į atskirą konteinerį. Biokuro tiekimas iš kuro sandėlio į 

katilus – mechanizuotas. Kuro sandėlis suskirstytas į dvi sekcijas, kiekvienoje sandėlio sekcijoje 

suprojektuota kuro tiekimo platforma, kurią sudaro penki hidrauliniai kuro ţertuvai su 

hidrocilindrais. Hidrauliniai kuro ţertuvai, per sušalusio kuro trupintuvą, kuras paduodamas į 

sandėlio grandiklinį transporterį. Toliau kuras patenka į diskinį kuro rūšiuotuvą, kuriame 

biokuras surūšiuojamas pagal nustatytą frakcijos dydį. Iš rūšiavimo punkto uţdengtu 

transporteriu kuras pateks į balansinį kuro bunkerį. Iš balansinio bunkerio transporterių pagalba 

kuras bus tiekiamas į padavimo angą. Biokuro rūšiuotuve nuo pagrindinės kuro masės atskirti 

lentgaliai, ţievės, sušalę grumstai ir kt. yra nunešami ţemyn į kuro atliekų konteinerį. Išrūšiuoto 

kuro masė pro rūšiuotuvo ţvaigţdutes nukrenta į grandiklinį transporterį, kuriuo kuras 

paduodamas į biokuro pakuras. Kuro tiekimo į katilą sistema bus uţdara (visi transporteriai bus 

uţdengto tipo). Kuro teikimo rūšiavimo įrenginių valdymas – automatinis, pagal katilinės 

apkrovimą.  

Siekiant maţinti galimą katilinės veiklos daromą poveikį aplinkai, medienos smulkinimas 

katilinės teritorijoje vykdomas nebus. Kuro paruošimo patalpose esantis kietosiomis dalelėmis 

uţterštas oras bus valomas oro valymo įrenginiu – filtru ir išmetamas į aplinkos orą. 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje dienos ir vakaro metu nuolat bus eksploatuojamas kuro 

krautuvas. Krautuvo darbo zona ribojama atviros kuro aikštelės atraminėmis sienomis ir katilinės 

pastato siena. Kuras į atvirą kuro aikštelę bus tiekiamas automobiliniu savivarčiu 20 t 

keliamosios galios transportu tik dienos metu. Taip pat tik dienos metu iš katilinės teritorijos bus 

išveţami pelenai. Atsiţvelgiant į katilinėje sunaudojamą biokuro kiekį ir transporto keliamąją 

galia, apskaičiuota, kad kuras bus tiekiamas 12 kartų per dieną, o pelenai išveţami kas penktą 

dieną, todėl Daubos gatvės eismo intensyvumui įtakos neturės. Kuras ir pelenai bus 

transportuojami Pramonės, Išradėjų ir Daubos gatvėmis, kurios yra negyvenamuosiuose 

rajonuose. 
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 KURO TIEKIMO IR KROVIMO ĮRENGINIAI 

Kuras į katilinės aikštelę bus tiekiamas automobiliniu transportu. Kuro tiekimui veiklos 

vykdytojas sudarys aptarnavimo sutartį, todėl nebus vykdoma automobiliniu transportu 

sunaudojamo kuro ir įtakojamos aplinkos oro taršos apskaita. 

Biokuro krovimui ant kuro platformų numatoma eksploatuoti mobilų dyezeliniu kuru varomą 

krautuvą. Krautuvą eksploatuos veiklos vykdytojas. Kuru krautuvas bus papildomas viešojojo 

kuro tiekėjo. Krautuvo techninę prieţiūrą vykdys įmonė pagal sutartį uţ planuojamos teritorijos 

ribų, todėl teritorijoje nebus sandėliuojamas kuras, alyva ir kiti naftos produktai. 

Krautuvas eksploatuojamas dvi pamainas, t.y. 15 val. per parą, 222 dienas per metus, t.y. 3330 

val. per metus. Valandinės kuro – dyzelino sąnaudos – 0,020 t/val., metinės kuro sąnaudos – 67 t 

dyzelino.  

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, veiklos teritorija nebus vertinama kaip galimai teršiama 

teritorija, todėl, atsiţvelgiant į LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymą Nr. D1-193 „Dėl 

paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nėra numatomos prevencinės ir apsaugos 

priemonės naftos produktų taršos prevencijai ar maţinimui. 

 PELENŲ ŠALINIMO ĮRENGINIAI 

Iš biokuro pakurų ir baterinių ciklonų suprojektuotas mechanizuotas ir automatizuotas pelenų 

šalinimas. Pelenų šalinimo įrenginių našumo skaičiavimui priimtas – 1,5% biokuro 

peleningumas. 

Valandinis pelenų keikis apskaičiuojamas pagal formulę: 

Gval.=Bval.*0,015; 

kurioje  

Bval. – valandinis kuro suvartojimas, 10138 kg/val.;  

Gval.=10138*0,015=152,07 kg/val., arba 0,152 m
3
/val., per parą – 3,65 m

3
. 

Kiekvienam katilo agregatui suprojektuota individuali pelenų šalinimo sistema. 

Iš biokuro pakurų pelenai šalinami grandikliniais transporteriais į uţdarą pelenų konteinerį, kurio 

talpa – 14 m
3
. Priėmus kad iš biokuro pakurų pašalinama – 70% pelenų, konteineryje 

sutalpinamas ~ 5 parų pelenų kiekis. Konteineris su pelenais iš biokuro pakurų išveţamas kas 4-5 

paros. 

Iš baterinių ciklonų pelenai grandikliniais transporteriais šalinami į uţdarą pelenų konteinerį, 

kurio talpa 14 m
3
. Priėmus kad iš baterinių ciklonų šaliname ~30% pelenų, konteineryje 

sutalpinama ~13 parų pelenų kiekio. Konteineris su pelenais iš baterinių ciklonų į sąvartyną 

išveţamas ~1 kartą per 2 savaites. 

Metinis pelenų keikis apskaičiuojamas pagal formulę: 

Gmet.=Bmet.*0,015; 

kurioje  

Bmet. – metinis kuro suvartojimas, 52950 t/metus;  

Gmet.=52950*0,015=794,25 t/metus. 

UAB „KLAS“ nenumato vykdyti atliekų tvarkytojo veiklos, todėl pelenai, kaip atlieka, bus 

perduodami registruotiems atliekų tvarkytojams. Atliekų tvarkytojai turi galimybę perdirbti 

atliekas į gaminį – augalų trąšą, gaminį sertifikuojant pagal įmonės standartą. 
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2.2. ŠILUMINIO ĮRENGINIO VARDINĖS ŠILUMINĖS GALIOS NUSTATYMAS 

Vadovaujanti LR energetikos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr.1-148 „Dėl Kurą deginančio 

įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatoma naujo 

kurą deginančio įrenginio vardinė šiluminė galia. 

Kurą deginantis įrenginys – katilas arba katilų grupė, esanti energetiniame objekte, kuriame 

kuras oksiduojamas norint panaudoti deginimo proceso metu gaunamą šilumą. Jeigu du arba 

daugiau atskirų įrenginių (katilų) įrengiami taip, kad, atsiţvelgiant į techninius ir ekonominius 

veiksnius, jų išmetamosios dujos gali būti šalinamos per bendrą kaminą (dūmtraukį – taršos 

šaltinį), iš tokių įrenginių (katilų) susidedantis darinys turi būti laikomas vienu įrenginiu. 

Kurą deginančio įrenginio vardinė šiluminė galia – didţiausia šiluminė galia, kurią nustato 

gamintojas, ir garantuoja, kad ją galima išlaikyti nepertraukiamo naudojimo metu, esant 

gamintojo nurodytam šiluminio naudingumo koeficientui. 

Uţsakovas patvirtindamas projektavimo uţduotį nurodė įrengti katilinę su dviem ne maţesnės 

kaip po 9,5 MW šiluminės galios biokuru kūrenamais vandens šildymo katilais su vienu ne 

maţesnės kaip 4,8 MW šiluminės galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Tam, kad pasiekti 

uţsakovo patvirtintą siektiną šiluminę galią, būtina parinkti buiokuro rūšį, kuro šilumine verte 

(šilumingumu) atitinkančią uţsakovo uţduotus šiluminės galios parametrus. 

 UŢSAKOVO REIKALAUJAMI GARANTINIAI RODIKLIAI 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 

reikšmė arba 

aprašas 

Energetiniai rodikliai 

1. Projektinė katilų šiluminė galia, deginant skaičiuotiną kurą 19 MW 

2. Dūmų kondensacinio ekonomaizerio nominali projektinė galia 4,8 MW 

3. Katilo apkrovimo reguliavimo ribos 30 ÷ 100 % 

4. Katilų naudingumo koeficientas 0,85 

5. Kuro sandėlio ir lauko sandėliavimo aikštelės biokuro atsarga 3 paros 

Aplinkosauginiai rodikliai 

1. 
NOX (sausi dūmai, 6 % O2), parametras garantuojamas uţ katilo 

visame darbo diapazone (pagal LAND 43-2013) 
≤750 mg/Nm

3
 

2. 
CO (sausi dūmai, 6 % O2), parametras garantuojamas uţ katilo 

visame darbo diapazone (pagal LAND 43-2013) 
≤1000 mg/Nm

3
 

3. 
Kitosios dalelės (sausi dūmai, 6 % O2), parametras garantuojamas uţ 

valymo įrenginių prieš dūmų kondensacinį ekonomaizerį 
≤250 mg/Nm

3
 

4. 
Kitosios dalelės (sausi dūmai, 6 % O2), parametras garantuojamas uţ 

dūmų kondensacinio ekonomaizerio, išmetime į aplinkos orą 
≤100 mg/Nm

3
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 SKAIČIUOTINI KURO RODIKLIAI 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Rodiklio reikšmė arba aprašas 

Skaičiuotino kuro rodikliai 

1. Skaičiuotino kuro drėgnumas 50 % 

2. Skaičiuojamasis kuro tankis 300 kg/m
3
 

2. Ţemutinis kuro šilumingumas (kaloringumas)  

3. Sausos masės 19,2 MJ/kg 

 Skaičiuotino kuro  8,1 MJ/kg 

 Kuro cheminė sudėtis Sausos masės 50 % drėgnumo 

4. Pelenų kiekis, % 3,0 1,5 

 

 VARDINĖ ĮRENGINIO ŠILUMINĖ GALIA 

Sąvoka vardinė (nominali) šiluminė galia suprantama, kaip apibrėţta Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatymo (Ţin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 2 straipsnio 30 punkte. 

Nominalią šiluminę galią patvirtinančiu dokumentu laikomas įrenginio (katilo) gamintojo 

išduotas dokumentas arba pagal Energetikos įstatymą Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerijos nustatyta tvarka kompetentingos institucijos išduotas dokumentas. 

Įvertinus numatomą naudoti skaičiuotiną kurą, vardinė įrenginio šiluminė galia yra patikslinama 

pagal formulę: 

Q=(B*Qţ)/3600,  

kurioje  

Q – vardinė šiluminė galia (patikslinta), MW;  

B – valandinis kuro suvartojimas, kg/val.;  

Qţ – kuro ţemutinė šiluminė vertė (šilumingumas), MJ/kg; 

Medienos kuro charakteristika: 

Qţ8,1 MJ/kg8,1/4,186*10001934 kcal/kg – biokuro šiluminė vertė; 

Valandinio kuro kiekio pagrindimas, katilinei dirbant nominalia galia – 19 MW. 

Termofikacinio vandens gamybos reikmėms sunaudojamas valandinis kuro kiekis 

apskaičiuojamas pagal formulę: 

Bβ*Q/η/ Qţ; 

kurioje  

β – koeficientas, įvertinantis suvartojamą šilumos kiekį savoms reikmėms, β1,02; 

Q – katilinės galia, Q9,5*219,0 MW, t.y. 16,34 Gcal/h; 

η – katilo naudingumo koeficientas, η0,85; 

Qţ – kuro ţemutinė šiluminė vertė (šilumingumas), Qţ1934 kcal/kg 

B1,02*16,34*10
6
/0,85/193410138 kg/val.;  

Q=(10138*8,1)/3600=22,8 MW. 

 
ĮRENGINIO ŠILUMINĖS GALIOS DIDINIMAS, NAUDOJANT KONDENSACINĮ 

EKONOMAIZERĮ 

Kadangi katilinėje bus naudojamas kuras, kurio drėgnumas iki 50%, degimo produktuose yra didelis 

kiekis vandens garų, kuriuos kondensuojant galima papildomai atgauti šilumą, katilinėje bus įrengtas  

kondensacinis dūmų ekonomaizeris, papildomai iš dūmų atgaunantis iki 4,8 MW šilumos. 

  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=167899
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415663
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2.3. 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATITIKIMAS GERIAUSIEMS 

PRIEINAMIEMS GAMYBOS BŪDAMS 

Geriausi prieinami gamybos būdai (toliau – GPGB) taikomi įrenginiams nuo 50 MW. 

Planuojamos biokuro katilinės nominalus šiluminis našumas sieks 23,8 MW. Šiuo atveju 

planuojama ūkinė veikla nėra GPGB vertinimo objektas, tačiau teikiame atitikties vertinimą, 

atsiţvelgiant į planuojamus techninius sprendimus. Tikslūs techniniai sprendiniai bus parinkti 

techninio projekto metu. 

 BIOKURO IŠKROVIMAS, SAUGOJIMAS BEI PRIEŽIŪRA 

Technologija Aplinkosauginė nauda 
Poveikio aplinkos 

terpėms efektai 

GPGB 

reikalavimų 

atitikimas  

Biomasės transportavimas ir prieţiūra  

Uţdara transportavimo 

sistema su 

rankoviniais filtrais  

Maţesni trumpalaikiai dulkių 

išmetimai  
Teigiamas Atitinka 

Juostinių transporterių 

valymo įranga  

Maţesni trumpalaikiai dulkių 

išmetimai  
Teigiamas Atitinka 

Biomasės saugojimas  

Sandarūs paviršiai su 

drenaţo sistema  

Dirvoţemio ir gruntinio 

vandens uţteršimo prevencija 
Nėra Atitinka 

 

 KURO DEGINIMO BŪDAI 

Technologija Aplinkosauginė nauda 
Poveikio aplinkos 

terpėms efektai 

GPGB reikalavimų 

atitikimas  

Ardelinis deginimas  
Skiriasi priklausomai nuo 

biokuro (pvz. šiaudai)  
Nėra  Atitinka 

Mechanizuota kūrykla 

su judinamais ardeliais  

Aukštas kuro sudegimo 

laipsnis – maţesni 

išmetimų lygiai (NO
x
)  

Teigiamas Atitinka 

 

 DULKIŲ IR SUNKIŲJŲ METALŲ IŠMETIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS BŪDAI  

Technologija Aplinkosauginė nauda 
Poveikio aplinkos 

terpėms efektai 

GPGB reikalavimų 

atitikimas  

Rankovinis filtras  

Maţesni kietųjų dalelių 

(ypač PM 2,5 ir PM 10)  

 

Teigiamas  

Atitinka. Bus 

įrengtas 

multiciklonas 

(efektyvumas 85%) 

bei skruberis 

(efektyvumas 92%) 

 

 
SO2 IŠMETIMŲ IŠ DURPES DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS BŪDAI  

Planuojamoje ūkinėje veikloje durpių deginimas nenumatomas. Tai įtakoja maţesnius SO2 ir 

CO2 išmetimus iš šaltinio ir turi teigiamą poveikio efektą aplinkos terpėms bei priemonė pilnai 

atitinka GPGB reikalavimus. 
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 NOX IR NO2 IŠMETIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS BŪDAI  

Technologija Aplinkosauginė nauda 
Poveikio aplinkos 

terpėms efektai 

GPGB reikalavimų 

atitikimas  

Pirminės priemonės 

Maţas perteklinio oro 

kiekis  

Maţesni NO
x
, CO ir 

NO
2
 išmetimai, didesnis 

efektyvumas  

Sumaţinus NO
x 

išmetimus, padidėja 

nesudegusios anglies 

kiekis pelenuose  

Atitinka 

 

 VANDENS TARŠOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS BŪDAI  

Technologija Aplinkosauginė nauda 
Poveikio aplinkos 

terpėms efektai 

GPGB reikalavimų 

atitikimas  

Uţdaras vandens 

ciklas su filtravimo 

arba nusodinimo 

įrengimais  

Maţesnis nuotekų kiekis 

ir jų uţterštumas 
Teigiamas 

Atitinka. 

Ekonomaizeryje 

susidaręs kondensatas 

bus valomas gamintojo 

komplektuojamais 

kondensato valymo 

įrenginiais 

Paviršinių nuotekų 

išleidimo kontrolė 

Lietaus nuotekos bus 

skirstomos į sąlyginai 

švarias ir uţterštas, todėl 

dalis nuotekų bus 

susigerdinama į gruntą 

Teigiamas 

Atitinka. Lietaus 

nuotekos nuo dangų, 

kurios uţterštos 

biomase, surenkamos ir 

nukreipiamos į 

polimerbetoninius 

trapus su filtravimo 

maišais 

 

 ATLIEKŲ TVARKYMO, MAŽINIMO IR PAKARTOTINIO NAUDOJIMO BŪDAI  

Technologija Aplinkosauginė nauda 
Poveikio aplinkos 

terpėms efektai 

GPGB reikalavimų 

atitikimas  

Pelenų saugojimas, transportavimas ir tvarkymas 

Saugojimas uţdarose 

talpyklose  

Maţesni smulkių dulkių 

išmetimai  
Nėra  Atitinka 

Biomasės pelenų naudojimas 

Maţai uţteršti 

biomasės pelenai gali 

būti panaudoti kaip 

trąša  

Maţai uţteršti biomasės 

pelenai gali būti 

panaudoti kaip trąša  
Nėra  

Yra galimybė pelenus 

panaudoti ţemės 

ūkyje, miškininkystėje 
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3 ATLIEKOS 

Atliekų susidarymas, naudojimas ir šalinimas 

Įmonėje susidarančios atliekos 

Techno-

loginis 

procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte Numatomi 

atliekų 

šalinimo 

būdai* 
Pavadinimas 

Kiekis, Agregatinis 

būvis (kietas, 

skystas, pastos) 

Kodas pagal 

atliekų sąrašą* 
Pavojingumas* 

Laikymo 

sąlygos 

Didţiausias 

kiekis, t t/metus 

Patalpų, 

teritorijos 

prieţiūra 

Mišrios komunalinės atliekos 8,0 kietos  20 03 01 nepavojingos konteineris  0,5 D1 

Šiluminės 

energijos 

gamyba 

Lakieji durpių ir neapdorotos 

medienos pelenai 
795,0 kietos  10 01 03 nepavojingos konteineris  20 D1 

Šiluminės 

energijos 

gamyba 

Kitaip neapibrėţtos atliekos 

(metalai) 
1,0 kietos 10 01 99 nepavojingos konteineris 0,25 R4 

Šiluminės 

energijos 

gamyba 

Pakuotės, kuriose yra 

pavojingų cheminių medţiagų 

likučių arba kurios yra jomis 

uţterštos 

0,1 kietos  15 01 10* 
H14 

ekotoksiškos 
sandėlis  0,1 S5 

Krautuvo 

prieţiūra 
Švino akumuliatoriai 0,1 kietos  16 06 01* 

H14 

ekotoksiškos 
sandėlis  0,1 S5 

Patalpų 

prieţiūra 

Dienos šviesos lempos, 

kuriose yra gyvsidabrio 
0,012 kietos  20 01 21* H6 ekotoksiškos sandėlis  0,012 S5 

Pastaba: * Kodai parinkti pagal LR aplinkos ministro 2011m. geguţės 3 d. įsakymą Nr.D1-368. 

 

Įmonėje naudojamos atliekos 

Techno-

loginis 

procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 
Numatomi 

atliekų 

naudojimo 

būdai* 
Pavadinimas 

Kiekis, Agregatinis 

būvis (kietas, 

skystas, 

pastos) 

Kodas pagal 

atliekų 

sąrašą* 

Pavojingumas* Laikymo sąlygos 
Didţiausias 

kiekis, t t/d t/metus 

Atliekos nenaudojamos  

Pastaba: UAB „KLAS“ nenumato vykdyti atliekų tvarkytojo veiklos, todėl pelenai, kaip atlieka, bus perduodami registruotiems atliekų tvarkytojams. Atliekų tvarkytojai turi 

galimybę perdirbti atliekas į gaminį – augalų trąšą, gaminį sertifikuojant pagal įmonės standartą. 
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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS POVEIKIS ĮVAIRIEMS 

APLINKOS KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ APLINKAI MAŢINANČIOS 

PRIEMONĖS 

 

4.1. VANDUO 

Projektuojamai katilinei, vadovaujantis UAB ,, Šiaulių vandenys„„. vanduo bus tiekiamas iš 

miesto I-mos kategorijos vandentiekio tinklų esančių Daubos g.  d300 mm. 

Esamas slėgis vandentiekio tinkle 0,24 MPa. 

Reikalingas vandens kiekis: 

1. Technologiniams poreikiams: 

Qmetinis=1244 m
3
/metus, Qdienos=7,68 m

3
/d, Qval.max=5,84 m

3
/val .  Qval.vid=2,47 m

3
/val. 

(Technologiniams poreikiams vandens kiekiai priimti vadovaujantis technologinę uţduotimi). 

Vandens naudojimas technologijos poreikiams: 

-  Katilų kontūro sistemos papildymui (0,1 % katilų kontūro sistemos tūrio) 

-  Katilų papildymo vandens paruošimas. Šiam procesui vandens minkštinimui 

naudojama valgomoji druska NaCl. Šio proceso metu galimas šio vandens patekimas 

ant grindų ir per trapus pateks į projektuojamą nuotakyną. Pagal technologų uţduotį 

galimi nuotekose chloridų kiekiai  iki 100 mg/litre. 

-  Termofikacinio vandens mėginių aušinimui. 
 

2.  Drėgnam patalpų valymui (skaičiuojant 0,4 l/m
2
 vieną kartą per parą 1 val. 

laikotarpiu). 

Qmetinis=73,3 m
3
/metus, Qdienos=836*0,4=0.33 m

3
/d, Qval.= 0.33 m

3
/val . 

3. Buitiniams poreikiams 

Qmetinis=488,4 m
3
/metus, Qdienos=2,20 m

3
/d, Qval.= 0,7 m

3
/h . 

Viso: Qmetinis= 1805,7 m
3
/metus, Qdienos=10,21 m

3
/d, Qval.max= 6,87 m

3
/h. Qval.nominalus=3,5 m

3
/h. 

Vandens apskaitai vesti projektuojamas vandens apskaitos mazgas, su vandens skaitikliu DN25 

mm ir stacionariu skaitiklio laikikliu (vandens skaitliuką tiekia UAB ,,Šiaulių vandenys„„). 

Projektuojamos katilinės tūris – V >5 tm
3
, todėl katilinė priskiriama  P.5.1. ir P.5.2. statinių 

grupei bei III ugniai atsparumo laipsniui, pagal gaisro pavojų – Cg  kategorijos. 

Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 2007-02-22 įsakymu  Nr.1-66, (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, 2009 m  geguţės 22 d. įsakymo Nr.1-

168 redakcija), V skyrius ,,Vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos„„, 2 lentele, gaisrų gesinimui 

suprojektuoti du srautai. 

Katilinėje bus naudojama geriamojo - gamybinio - gaisrų gesinimo vandentiekio sistema. 

Pastate projektuojami 8 gaisrų gesinimo čiaupai todėl, vandentiekio tinklai projektuojami 

šakotiniai. 

Vieno srauto vandens debitas turi būti ne maţesnis kaip 162 l/min. Vandeniui tiekti naudojamos 

plokščios ţarnos ar ritės, kurių ilgis turi būti 20 m.  

Kuro sandėlyje projektuojama sausą gaisrų gesinimo sistema. 
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Išleidţiamų gamybinių nuotekų uţterštumas  prilygsta buitinėms, todėl visos nuotekos 

nukreipiamos į esamus buitinių nuotekų tinklus. 

1. Gamybinių nuotekų kiekiai: 

Qmetinismax= 25836,36 m
3
 /metus, Qdienovid=116,38 m

3
 /d, Qval.= 8,74 m

3
 /h. 

(gamybinių nuotekų kiekiai priimti vadovaujantis technologinę uţduotimi): 

Ūkio buitinių nuotekų kiekiai: 

2. Drėgnam patalpų valymui (skaičiuojant 0,4 l/m
2 

vieną kartą per parą 1 val 

laikotarpiu). 

Qmetinis= 73,3 m
3
 /metus, Qdienos=836*0,4=0.33 m

3
 /d, Qval.= 0.33 m

3
/val. . 

3. Buitiniams poreikiams 

Qmetinis= 488,4 m
3
 /metus, Qdienos=2,20 m

3
 /d, Qval.= 0,7 m

3
/val. . 

Viso: Qmetinis=26398 m
3
/metus, Qdienovid=118,91 m

3
/d, Qval.=9,77 m

3
/val. 

Kurui naudojamos medienos atliekos, kurios savyje turi vidutiniškai 50 % drėgmės. Ataušinus 

dūmus, dūmuose esanti drėgmė kondensuojasi. Bus vykdoma kondensato apskaita ir  valymas. 

Valymo įrenginiai ir impulsinis skaitiklis tiekiamas kartu su ekonomaizeriu. Kondensato valymo 

įrangą sudaro: 

- plokštelinis pelenų nusodintuvas; kondensato talpos; 

- išvalyto ir į kanalizaciją išleidţiamo kondensato pH kontrolės įranga; 

- pelenų-kondensato mišinio siurblys; 

- pelenų surišimo įranga – flokulianto dozavimas; 

Išleidţiamų šių nuotekų apskaita bus vykdoma uţ valymo, įrengiant impulsinį skaitiklį. 

Gamybinių nuotekų uţterštumas prilygsta buitinių nuotekų uţterštumui todėl jos išleidţiamos į 

lauko esamus buitinių nuotekų tinklus. 

Bendras gamybinių ir buitinių nuotekų uţterštumas iš pastato: 

- BDS7 – 238 mg/l; (biologinis deguonies sunaudojimas) 

- SM – 250 mg/l; (suspenduotos medţiagos). 

- NaCl – 100 mg/l, 

- Išleidţiamų nuotekų temperatūra - ≤40
0 

C 

Į lietaus nuotekų tinklą suleidţiami lietaus ir pavasario tirpsnio vandenys nuo kietų dangų . 

Lietaus nuotekos nuo dangų, kurios bus uţterštos biomasę, vertikalinių planiravimu nukreipiamos 

įprojektuojamus polimerbetoninius trapus su filtravimo maišais. 

Kada maišai prisipildys biomasės nuosėdomis, jie turi būti ištraukiami, nuosėdos išpilamos į 

sandėlį, išplaunami ir vėl atgal įdedamas į trapus. 

Į šios trapus patekusi biomasė pasilieka maišuose, o švarus vanduo nuteka į trapo dugną, iš kur 

PVC vamzdţiais nukreipiamos į lietaus nuotekų šalinimo tinklus. 

Vadovaujantis ,,Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu„„ 2008-12-03, II skyriumi, 

projektuojama teritorija nepatenka į galimai teršiamas teritorijas, todėl lietaus nuotekų valymo 

įrenginiai neprojektuojami. 

Paskaičiuojame lietaus nuotekų kiekius: 

- Skaičiuojamas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo stogų (nuolydţio iki 0,015): 

 

F*I20 1470*90 

Qmax.sek = ------ = ----------------  = 13,2 l/s, 

10000 10000 

Kur: 

F- stogo plotas, m
2
;  
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I20 - karta per metus pasikartojančio 20 min trukmės lietaus intensyvumas, l/(s,ha). Šio lietaus 

intensyvumas nurodytas izolinijomis STR 2.07.01:2003, 10 priede.  

Vidutinis metinis kritulių kiekis: 

Qvid.metinis=10xHxΨxF =10*600*0,8*0,1470*0.8=564 m
3
/metus. 

čia, F=0,1470 ha – stogų plotas. 

H-vidutinis metinis ir maksimalus paros kiekis (mm):  RSN 156-54 ,,Statybinė klimatologija„„ 

Ψ – nuotėkio koeficientas STR 2.07.01:2003, 9.4 lentelė. (stogai 0,75-0,95 t.y. nuo 0,75 iki 0,95). 

Maksimalus paros kritulių kiekis: 

Qmax.dienos=10*H*Ψ*F*k=10*63,1*0,8*0.147=74 m
3
/d.  

Lietaus trukmė 5 valandos:  

Q=74/5=15 m
3
/h; 

Nuo katilinės pastato stogo lietaus nuotekos lietvamzdţiais nukreipiamos į teritoriją. Lietaus 

nuotekos nuo sandėlio stgo įrengiama stoglovių sistema. Soglovių sistema turi būti sujungta su 

lienaus nuotekų šalinimo sistema, apatinėje dalyje nuleidţiamojo stogvamzdţio dalyje reikia 

įtaisyti kontrolinį prievamzdį. Kontrolinis prievamzdis viduje turi groteles ant kurių kaupiasi 

stoglovio uţteršimai. Prievamzdţio anga yra uţdaroma sandariu dangteliu. Prieš pakartotinai 

uţdarant d110 mm skersmens kontrolinio prievamzdţio dangtelį, reikia tarpiklį patepti slydimo 

priemone 

Lietaus nuotekų kiekiai nuo visos projektuojamos teritorijos kietų dangų: 

Projektuojamų dangų plotas – F=4434 m
2
 

Vidutinis metinis kritulių kiekis: 

Qvid.metinis=10*H*Ψ*F*k =10*600*0,8*0,4434*0.8=1702,7 m
3
/metus. 

H-vidutinis metinis ir maksimalus paros kiekis (mm):  RSN 156-54 ,,Statybin4 klimatologija„„ 

Ψ –  nuotėkio koeficientas STR 2.07.01:2003, 9.4 lentelė. (paviršius asfaltas ir 

betono danga 0,75-0,95 t.y. nuo 0,75 iki 0,95). 

K – koeficientas (jei sniegas neišveţamas 1, jei išveţamas 0,8)  

Maksimalus paros kritulių kiekis: 

Qmax.dienos=10*H*Ψ*F*k =10*63,1 *0,8*0.4434*0.8= 179 m
3
/d. 

Lietaus trukmė 5 valandos:  Qvid.val.=179/5=35.8 m
3
/h; 

Skaičiuotinas sekundinis debitas paskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003 9 priedą: 

Pagal šios nurodymus lietaus nuotekų debitas nuo sklypo teritorijos paskaičiuotas pagal 

formule STR 2.07.01:2003, pried.9) 

Lietaus intensyvumas paskaičiuojamas iš lygties: 

A 2225 

I =  ------+ c = --- ------+ (-2.6) = 108,7 l/(s/ha) T+B

 12+8 

F*I 4434*106,7 

Qmax.sek = ------ =  ------------------  =  47.3 l/s 

10000 10000 

Bendras lietaus nuotekų kiekis, nuo stogų ir dangų: Qvid.metinis=564 +1702.7=2266.7m
3
/metus. 
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 VANDENS NAUDOJIMAS 

 

Naudojamo vandens balansas 
Vandens tiekimo 

(išgavimo) šaltinis 

Vandens naudojimo 

sritys (tikslai) 

Didţiausias valandinis 

debitas, m
3
/val. 

Didţiausias paros 

debitas, m
3
/d 

Vidutinis metinis 

kiekis, m
3
/metus 

Taupymo ir apsaugos 

priemonės 

Šiaulių miesto 

centralizuoti 

vandentiekio tinklai 

Buitiniai poreikiai, taip 

pat patalpų valymui 
1,3 2,53 561,7 

Vandens sunaudojimo 

apskaita 
Technologinėms 

reikmėms  
5,84 7,68 1244 

 

 

 NUOTEKŲ IŠLEIDIMAS 

 

Nuotekų ir teršalų balansas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotekų surinkimo 

sistemos eilės Nr., 

sistemos paskirtis 

Nuotekų 

susidarymo 

šaltiniai 

Nuotekų kiekis Susidariusių (nevalytų) nuotekų uţterštumas 

Apskaitos 

priemonės 

didţiausias 

valandinis, 

m
3
/val. 

didţiausias 

paros,  

m
3
/d 

vidutinis 

metinis, 

m
3
/m 

teršalo 

pavadinimas 

teršalo koncentracija, 

mg/l 
teršalo kiekis 

didţiausia 

momentinė 

vidutinė 

paros 

t/d 

(kg/d) 

t/m 

(kg/m) 

Šiaulių miesto 

centralizuoti 

buitinių nuotekų 

tinklai 

Gamybinės - 

buitinės 

nuotekos 

9,77 118,91 26398 

BDS7 238   6,2827 Pagal 

vandens 

apskaitos 

priemones 

SM 250   6,5995 

NaCl 100   2,6398 

 

Šiaulių miesto 

centralizuoti lietaus 

nuotekų tinklai 

Paviršinės 

nuotekos 
35,8 179,0 2266,7 

BDS5 50,0 25,0  0,057 Pagal 

teritorijos 

plotą ir 

metinius 

kritulių 

kiekius 

SM 50,0 30,0  0,068 

NP 7,0 5,0  0,011 
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4.2. APLINKOS ORAS  

Aplinkos oro taršos ribinės vertės įtakojamos eksploatuojant šiluminį įrenginį priklauso nuo 

naominalios įrenginio šiluminės galios. Aplinkos oro teršalai, išmetami katilinės kaminu, 

normuojami LR aplinkos ministro 2013 balandţio 10 d. įsakymu Nr.D1-244 „Dėl išmetamų 

teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ patvirtintomis taršos 

ribinėmis vertėmis. 

Pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Ţin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 

2 straipsnio 32 dalį, šiluminio įrenginio vardinė (nominali) šiluminė galia – gamintojo nustatyta 

didţiausia kurą deginančio įrenginio galia, kurią įrenginys gali pasiekti ir išlaikyti ilgalaikio 

nenutrūkstamo eksploatavimo metu.  

Nominalią šiluminę galią patvirtinančiu dokumentu laikomas įrenginio (katilo) gamintojo 

išduotas dokumentas arba pagal Energetikos įstatymą Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerijos nustatyta tvarka kompetentingos institucijos išduotas dokumentas. Atsiţvelgiant į 

pakurų gamintojo UAB „Axis Industies“ išduotus dokumentus nustatyta, kad šiluminio įrenginio 

nominali šiluminė galia yra 22,8 MW. 

 APLINKOS ORO TARŠA 
 

 
PROJEKTUOJAMO ŠILUMINIO ĮRENGINIO APLINKOS ORO TARŠOS RIBINĖS 

VERTĖS 

Išmetamas teršalas, (sausi dūmai, 6 % O2) 

parametras privalomas kamine  

(pagal LAND 43-2013) 

Išmetamų teršalų ribinė vertė,  

mg/Nm
3
 

NOX  ≤ 750 mg/Nm
3
 

CO  ≤ 1000 mg/Nm
3
 

Kietos dalelės (KD) ≤ 300 mg/Nm
3
 

 

 LEISTINI MOMENTINIAI IŠMETIMAI IŠ KATILINĖS ĮRENGINIŲ 

Degimo produktų tūris: 

      






 








 


273

70273
82,214,175,310138

273

273
1 0

t
VVBV valD   

 = 62133,4 m
3
/h = 17,26 m

3
/s; 

Momentinis išmetamų anglies oksidų kiekis: 

MCO= CCO*VD*10
-3

=1000*(273/(273+70))*17,26*10
-3

=13,73 g/s; 

Momentinis išmetamų azoto oksidų kiekis: 

MNOx=CNOx*VD*10
-3

=750*(273/(273+70))*17,26*10
-3

=10,30 g/s; 

Momentinis išmetamų kietų dalelių kiekis: 

Mk.d.= Ck.d.*VD*10
-3

=100*(273/(273+70))*17,26*10
-3

=1,37 g/s; 

  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=167899
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415663
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Aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis, šalinamomis iš katilinės pastato, apskaičiuota įvertinus 

ventiliacinės sistemos pareametrus ir oro valymo filtro efektyvumą. 

 

Taršos šaltinis Teršalas 

Teršalo 

koncentracija
1
, 

mg/Nm³ 

Išmetamų dujų 

tūrio debitas, 

Nm³/s 

Momentinis 

išmetimas, g/s 

Nr.002 ventiacinė 

sistema 
Kietosios dalelės  20 0,833 0,0166 

Pastaba: 
1
 koncentracija pasirinkta pagal standartinius oro valymo įrenginių – filtrų efektyvumo 

parametrus 

 METINIS ŠILUMOS KIEKIS 

Šiluminio įrenginio vardinė šiluminė galia 22,8 MW, t.y. 22,8/1,163*10
6
19604471 kcal/val. 

Qmet..š.1,02*24*n*(tv-te
šp

)/(tv-te
iš
)*Qsk

šild
;        n222 darbo dienos po 24 val. 

Qmet..š.1,02*24*222*(70-0,4)/(70-(-20))*1960447187044914110 kcal/met.  

Q
met

šild=87044914110 kcal/metus.  

arba Q
met

šild=87044914110 kcal/metus*1,163/10
6
=101 233 MWh. 

 SUNAUDOJAMO KURO KIEKIS 

Maksimalus valandinis sunaudojamas kuro kiekis: 

10138
163,185,01934

1019
02,1

163,1

10Q
02,1

66

val.max 










ž

val
Q

B  kg/h; 

Bšil.Q
met.

šild./Qn
p
/*10

-3
; 

Kieto kuro charakteristika: 

Qn
p
1934 kcal/kg kuro šiluminė vertė; 8,1 MJ/kg; 

0.85 - naudingo veikimo koeficientas;  

Metinis pagaminamos šilumos kiekis - 80776693950kcal/met. 

Bsum.= 87044914110/1934/0,85*10
-3

=52 950 t/metus. 

 METINIAI TERŠALŲ KIEKIAI IŠ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ 

Metinis išmetamų anglies oksidų kiekis: 

09,420
100

2
15295010,8001,0

100
1001,0 4 



















q
BCM СOCO

 t/metus; 

čia:  10.810.8113  žCO QRqc ; 

B – sudeginamo kuro kiekis t/m; 

Qţ – kuro kaloringumas MJ/kg; 

q3– šilumos nuostoliai dėl nepilno cheminio sudegimo, q3 = 1; 

q4– šilumos nuostoliai dėl nepilno mechaninio sudegimo, q4 = 2; 

R – koeficientas; R = 1; 

Metinis išmetamų azoto oksidų kiekis: 

    0110,010,852950001,01001,0 
XX NOžNO KQBM 42,87 t/metus; 

čia:  KNOx – parametras apibūdinantis NOX kiekį, tenkantį 1GJ šilumos, KNOx= 0,10; 
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Metinis išmetamų kietų dalelių kiekis: 

      92,01)85,01(0019,05,15295011 sKD fABM  3,39 t/metus; 

čia: A – kuro peleningumas, (A=1,5%); 

f - koeficientas, (f=0,0019); 

 - valymo įrenginių efektyvumo laipsnis, naujai projektuojamas multiciklonas (=0,85) 

s - valymo įrenginių efektyvumo laipsnis, naujai projektuojama skruberio bei kondensacinio 

ekonomaizerio sistema (=0,92). 

 APLINKOS ORO TARŠA IŠ BIOKURO SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖS 

Vertinant aplinkos oro taršą yra įvertinta biokuro sandėlio – atviros kuro aikštelės įtaka aplinkos 

orui.  

Taršos, sandėliuojant kurą įvertinimui yra panaudoti UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 

eksploatuojamos medienos kuro sandėliavimo aikštelės kietųjų delelių, patenkančių į aplinkos 

orą sandėliuojant kurą, instrumentinių matavimų duomenys. Aplinkos oro taršos matavimus kuro 

sandėliavimo aikštelėje 2012-03-07 atliko UAB „Vakarų centrinė laboratorija“. Matavimų 

protokolas Nr.26 pateiktas 41 psl.. 

Aplinkos oro tarša iš biokuro sandėliavimo aikštelės vyksta sandėliuojant kurą, veikiant 

meteorologinėms sąlygoms (erozija). 

Kietųjų dalelių kiekiai, išmetimai į aplinkos orą, apskaičiuoti naudojant LR aplinkos ministerijos 

aprobuotą kietųjų dalelių išmetimo skaičiavimo Metodiką RD 31.06.05-85 (Ţin., 2005, Nr. 

92-3442) atsiţvelgiant į laboratorinių tyrimų rezultatus. Metiniai taršos kiekiai apskaičiuojami 

kompiuterine programa „Dulkės-2“, parengta Metodikos pagrindu.  

 

Aplinkos oro taršos kietosiomis dalelėmis vykdant medienos kuro krovą įvertinimui taip pat 

buvo panaudoti analogiškos kuro aikštelės, eksploatuojamos UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 

vykdyti instrumentiniai matavimai ir laboratoriniai tyrimai. Aplinkos oro taršos matavimus kuro 

sandėliavimo aikštelėje, vykdant kuro krovą 2012-03-07 atliko UAB „Vakarų centrinė 

laboratorija“. Matavimų protokolas Nr.23 pateiktas 40 psl. 

Momentiniai ir metiniai kietųjų dalelių išmetimai į aplinkos orą įvertinti kompiuterinės programa 

„Dulkės-3“, pagal kurią apskaičiuojamas per sekundę išmetamų dulkių (dulkėto oro) kiekis 

(Nm³/s) bei dulkių išmetimo bematis koeficientas. Naudojant šias reikšmes apskaičiuojami 

momentiniai ir metiniai išmetimai. 

Dėl matavimo duomenų panaudojimo vertinant analogišką ūkinę veiklą yra gautas Šiaulių 

regiono aplinkos apsaugos departamento pritarimas 2013-06-12 raštu Nr.(4)-SR-S-1518(6.19) 

(raštas pateikiamas priede). 
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 APLINKOS ORO TARŠA KRAUNANT KURĄ 

Įvertinus taršos matavimo duomenis momentiniai ir metiniai išmetimai į aplinkos orą 

apskaičiuoti naudojant aprobuotą taršos vertinimo metodiką RD 31.06.05-85 (Ţin., 2005, Nr. 

92-3442). Metodikos RD 31.06.05-85 pagrindu parengta kompiuterinė programa „Dulkės-3“, 

pagal kurią apskaičiuojamas per sekundę išmetamų dulkių (dulkėto oro) kiekis (Nm³/s) bei 

dulkių išmetimo bematis koeficientas. Naudojant šias reikšmes apskaičiuojami momentiniai ir 

metiniai išmetimai. 

Momentiniai išmetimai apskaičiuojami pagal formulę: 

1000

VK
M


 , čia 

M – momentinis išmetimas, g/s  

K – išmatuota pagal RD 31.06.05-85 metodiką dulkių koncentracija, mg/Nm³ 

V – per sekundę išmetamų dulkių (dulkėto oro) kiekis, paskaičiuotas pagal RD 31.06.05-85 

metodiką, Nm³/s 

M = 11,62 mg/Nm³ * 0,298 m³/s : 1000 = 0,00346 g/s 

Metiniai išmetimai apskaičiuojami pagal formulę: 

P = f  * A, čia 

P – metinis išmetimas, t/metus 

f  – dulkių išmetimo bematis koeficientas, paskaičiuotas pagal RD 31.06.05-85 metodiką 

A – atitinkamo krovinio metinė apyvarta, t/metus 

P = 1,75237 * 10
-7

 * 52950 t/metus = 0,0093 t/metus 
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52950 

 9,319200000 
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 APLINKOS ORO TARŠA SANDĖLIUOJANT KURĄ 

Sandėliuojant kurą, vyksta kuro erozija, įtakojanti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis 

ištisus metus, todėl būtina įvertinti metinį taršos kiekį. 

Metiniai išmetimai į aplinkos orą apskaičiuoti naudojant minėtą metodika RD 31.06.05-85, 

kurios pagrindu parengta vertinimo programa „Dulkės-2“. Pagal šią programą apskaičiuojamas 

tik metinis kiekis birių medţiagų sandėliavimo (erozijos) metu. Programos skaičiavimo 

rezultatas priklauso tik nuo šių įvesties duomenų: 

- medienos supiltinės krūvos matmenys; 

- vėjo greitis (visų krypčių); 

- išmatuota dulkių koncentracija prieš vėją bei pavėjui; 

Programa apskaičiuotas išmetamų kietųjų dalelių metinis kiekis vykstant erozijai – 1,90 t. 
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 APLINKOS ORO TARŠA IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ 

Įvertinta aplinko oro tarša iš mobilių taršos šaltinių – kuro krautuvo, taršos šaltinis Nr.601 

ir krovininio automobilio, taršos šaltinis Nr.602.  

Vykdant ūkinę veiklą krautuvą eksploatuos veiklos vykdytojas, o automobiliniu 

transportu aptarnaus įmonė pagal sutartį. Todėl metinė aplinkos oro tarša gali būti 

vertinama tik ta, kuri įtakojama eksploatuojant krautuvą.  

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimuose yra įvertinta tarša, įtakojama vienu metu 

teritorijoje galimų eksploatuoti mobilių taršos šaltinių, t.y. krautuvo ir automobilio. 

Skalidos skaičiavimuose vertinama momentinė tarša. Sklaidos vertinimas yra atliktas 

atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje, 

kuri yra sudėtinė planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos dalis ir pateikiama 2 priedu. 

Krautuvas eksploatuojamas dvi pamainas, t.y. 15 val. per dieną, 222 dienas per metus, t.y. 

3330 val. per metus. Valandinės kuro – dyzelino sąnaudos – 0,020 t/val., metinės kuro 

sąnaudos – 67 t dyzelino. 

Aplinkos oro teršalai apskaičiuojami pagal LR Aplinkos ministro 1998-07-13 įsakymą Nr. 

125 „Dėl teršiančių medţiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo 

varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo“ (Ţin., 1998, Nr. 66-1926). 

Mobilių taršos šaltinių teršalai išmetami neorganizuotu taršos šaltiniu. Neorganizuoto 

taršos šaltinio parametrai – aukštis – 10 m, skersmuo 0,5 m, deginių išmetimo greitis – 5 

m/s, deginių išmetimo debitas – 0,98 m
3
/s. 

Krautuvo koordinatės - 456730.79/6197238.22 

Automobilio koordinatės – 456681.63/6197201,44 

 

Aplinkos oro teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 W = m * Q * K1 * K2 * K3, kur 

   m - lyginamoji vidaus degimo variklių tarša (kg) sudegus 1 t degalų 

 Q - sunaudotas degalų kiekis (t/val., t/metus) 

    K1 - koeficientas, įvertinantis mašinos variklio darbo sąlygų įtaką 

 K2 - koeficientas, įvertinantis mašinos amţiaus įtaką 

   K3 - koeficientas, įvertinantis mašinos konstrukcijos ypatumų įtaką 

 Skaičiavimuose naudojami koeficientai: 

   Lyginamoji vidaus degimo variklių tarša (m) pasirinkta iš metodikos 1 lentelės: 

 

Anglies monoksidas 130 kg/t 

    

 

Lakieji organiniai junginiai 40,7 kg/t 

    

 

Azoto oksidai 31,3 kg/t 

    

 

Sieros dioksidas 1 kg/t 

    

 

Kietosios dalelės 4,3 kg/t 

     

Pagal mašinų degalų sunaudojimo rodiklį M nustatomas koeficientas K1 

 

Teršalo pavadinimas K1 

 

 

Anglies monoksidas 1,273 

 

 

Lakieji organiniai junginiai 1,040 

 

 

Azoto oksidai 1,011 

 

 

Sieros dioksidas 1,000 

 

 

Kietosios dalelės 0,769 
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        Koeficientas K2 nustatomas pagal vidutinį amţių R 

 

Teršalo pavadinimas K2 

 

 

Anglies monoksidas 1 

 

 

Lakieji organiniai junginiai 1 

 

 

Azoto oksidai 1 

 

 

Sieros dioksidas 1 

 

 

Kietosios dalelės 1 

 

           Koeficiento K3 reikšmės pasirinktos iš metodikos 8 lentelės. 

 

Teršalo pavadinimas K3 

 

 

Anglies monoksidas 1 

 

 

Lakieji organiniai junginiai 1 

 

 

Azoto oksidai 1 

 

 

Sieros dioksidas 1 

 

 

Kietosios dalelės 1 

 

    Teršiančių medţiagų momentinių išmetimų (g/s) apskaičiavimas: 

 

Anglies monoksidas 130*0,02*1,273*1*1*1000/3600=0,920 g/s; 

 

Lakieji organiniai junginiai 40,7*0,02*1,040*1*1*1000/3600=0,235 g/s; 

 

Azoto oksidai 31,3*0,02*1,011*1*1*1000/3600=0,176 g/s; 

 

Sieros dioksidas 1*0,02*1*1,000*1*1000/3600=0,006 g/s; 

 

Kietosios dalelės 4,3*0,02*0,769*1*1*1000/3600=0,018 g/s. 

 

Teršiančių medţiagų metinių išmetimų (t/metus) apskaičiavimas: 

 

Anglies monoksidas 130*67*1,273*1*1/1000=11,087 t/metus; 

 

Lakieji organiniai junginiai 40,7*67*1,040*1*1/1000=2,836 t/metus; 

 

Azoto oksidai 31,3*67*1,011*1*1/1000=2,120 t/metus; 

 

Sieros dioksidas 1*67*1*1,000*1/1000=0,067 t/metus; 

 

Kietosios dalelės 4,3*67*0,769*1*1/1000=0,221 t/metus. 

 

 MOBILŪS TARŠOS ŠALTINIAI IR JŲ TARŠA 

Pavadinimas 
Kiekis, 

vnt. 

Sunaudojamo 

kuro kiekis, 

t/metus1 

Į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis, t/metus 

CO NOx LOJ SO2 

Kietosios 

dalelės 

Automobiliai, naudojantys:        

a) benziną        

b) dyzeliną        

c) suskystintas dujas        

d) suslėgtas gamtines dujas        

e) kt. degalus        

Traktoriai ir kt. 

mechanizmai su vidaus 

degimo varikliais 

1 67,0 11,087 2,120 2,836 0,067 0,221 

Kiti (išvardinti):        
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 STACIONARIŲ ORGANIZUOTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ PARAMETRAI IR JAIS IŠMETAMI TERŠALAI 

Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys
 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdţio paėmimo (matavimo) vietoje 
Teršalų išmetimo 

trukmė, 

val./m. 
pavadinimas 

Nr. 

 
koordinatės 

aukštis, 

m 

išmetimo 

angos 

matmenys, m 

srauto greitis, 

m/s 

temperatūra, 

º C 

tūrio debitas, 

Nm
3
/s 

Katilinės kaminas 001 6197236/456714 45,0 1,5 5,8 55 10,2 5328 

Ventiliacinė sistema 002 6197255/456760 12,0 0,888x0,656  20 0,833 5328 

Biokuro aikštelė 601 6197234/456728 10,0 0,5 5,0 19 0,98 5328 

Biokuro aikštelės tarša vyksta neorganizuotu taršos šaltiniu. Neorganizuoto taršos šaltinio parametrai – aukštis – 10 m, skersmuo 0,5 m, teršalų 

išmetimo greitis – 5 m/s, išmetimo debitas – 0,98 m
3
/s. 

 

Tarša į aplinkos orą 

Veiklos  

rūšis
 

Cecho ar kt. 

pavadinimas, 

gamybos 

rūšies 

pavadinimas
 

Taršos šaltiniai 
Teršalai 

Esama tarša
3 

Numatoma tarša 

pavadinimas 
pavadinimas Nr. 

vienkartinis dydis metinė, 

t/m. 

vienkartinis 

dydis 

metinė, 

t/m. 

vnt.
 

vidut. maks. vnt.
4 

maks.  

Šiluminės energijos gamyba 
Katilinė 

Kaminas 001 

Kietos dalelės (A) 

mg/Nm
3
 

- 100  

g/s 

1,02 3,39 

Anglies monoksidas (A) - 1000  10,2 420,09 

Azoto oksidai (A) - 750  7,65 42,87 

Patalpų ventiliavimas Vent. sistema 002 Kietos dalelės (C) mg/Nm
3
 - 20  g/s 0,0166 0,318 

Kuro sandėliavimas Kuro aikštelė 
Neorganizuotas 

taršos šaltinis 
601 Kietos dalelės (C)     g/s 0,0034 1,909 

Kietųjų dalelių išmetamų į aplinkos orą kiekis maţinamas įrengiant oro valymo įrenginius. Išmetami deginiai patenka į skruberį/kondensacinį 

dūmų ekonomaizerį, kur apvalomi iki 92%, o vėliau papildomai valomi 85% efektyvumo ciklone. Iš dulkingų patalpų išsiurbiamas oras valomas 99% 

efektyvumo oro valymo įrenginiu – filtru. 

Išmetamų dujų valymo įrenginiai  

Taršos 

šaltinio Nr. 

Oro valymo įrenginiai Teršalai Projektinis valymo efektyvumas, 

% Pavadinimas Pavadinimas Kodas 

001 
Multiciklonas Kietosios dalelės (A) 6493 85 

Skruberis/ kondensacinis dūmų ekonomaizeris Kietosios dalelės (A) 6493 92 

002 Oro filtras Kietosios dalelės (C) 4281 99 
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PASIŪLYMAI DĖL LEISTINOS TARŠOS Į APLINKOS ORĄ NORMATYVŲ 

NUSTATYMO  

 
 DIDŽIAUSIOS LEISTINOS TARŠOS (DLT) NORMATYVAI 

   
Numatoma tarša – siūlomi leistinos taršos 

normatyvai pradėjus įrenginio eksploataciją. 

Teršalo pavadinimas Teršalo kodas1 Esama tarša2, 

t/m. 
vienkartinė  metinė, 

t/m. 
   vnt. dydis 

Anglies monoksidas (A) 177  g/s 10,2 420,09 

Azoto oksidai (A) 250  g/s 7,65 42,87 

Kietosios dalelės: XXXXXX  XXXXXX XXXXXX  

Kietos dalelės (A) 6493  g/s 1,02 3,39 

Kietos dalelės (C) 4281  g/s 0,0166 2,227 

Iš viso3: XXXXXXX  XXXXXX XXXXXX 468,577 

 

Pastabos: 
1
 – teršalų kodai ir pavadinimai surašomi vadovaujantis teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitą 

ir ataskaitų teikimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka; 
2
 – pildoma veikiančio objekto išplėtimo, rekonstrukcijos ar kt. atveju; 

3 
– visų į lentelę įrašytų teršalų kiekių suma; 
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 APLINKOS ORO TERŠALŲ ĮTAKOS APLINKAI ĮVERTINIMAS 

Teršalas yra medţiaga, egzistuojanti didesne negu natūrali koncentracija, atsirandanti daţniausiai 

dėl ţmonių ūkinės veiklos ir turinti neigiamą poveikį aplinkai. Didţiausia leistina tarša – tai iš 

atskiro ar kelių šaltinių per laiko vienetą išmestų kenksmingų medţiagų kiekis, kuris 

nagrinėjamoje vietovėje, įvertinus kitų taršos šaltinių poveikį, neviršija ribinės vertės. Ribinė 

vertė – tai tokia priemaišų koncentracija, kuri, veikdama periodiškai arba visą ţmogaus 

gyvenimą, nedaro neigiamo poveikio ne tik ţmogui, bet ir visai aplinkai. Vieni cheminiai 

elementai ir junginiai yra maţiau kenksmingi aplinkai ir ţmogui, kiti labiau, todėl ir jų ribinės 

vertės skiriasi. 

Nagrinėjamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išsiskiria kietosios 

dalelės, anglies monoksidas, azoto oksidai. Azoto dioksidas įtakoja aplinką kvapu. 

Kietosios dalelės. Dulkės – kietosios 1–150 μm dydţio dalelės. Ţymus kietųjų dalelių (KD) 

koncentracijos ore padidėjimas gali sukelti priešlaikinę mirtį nuo kraujotakos sistemos ligų ir 

kvėpavimo sistemos ligų. Ilgalaikis didesnės kietųjų dalelių koncentracijos poveikis turi didelės 

įtakos sergamumui kvėpavimo sistemos ligomis. Nustatyta ankstyvos mirties rizika ţmonėms, 

sergantiems širdies ir plaučių ligomis, astma, kitomis kvėpavimo organų ligomis, taip pat 

pagyvenusiems asmenims. Ilgalaikis KD padidėjusios koncentracijos poveikis padidina lėtinės 

obstrukcinės plaučių ligos atsiradimo riziką, plaučių funkcijos susilpnėjimą suaugusiems, būsimo 

gyvenimo trukmės sumaţėjimą dėl širdies ir plaučių ligų mirtingumo ir galimai dėl plaučių 

vėţio. (Informacijos šaltinis: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, www.smlpc.lt.) 

Anglies monoksidas, cheminė formulė CO, yra bespalvės, bekvapės, beskonės, degios ir labai 

toksiškos dujos. Anglies monoksidą kraujo hemoglobinas pasisavina apie 200 kartų greičiau, 

negu deguonį. Todėl, esant ir maţai anglies monoksido koncentracijai ore, kraujas pasisavina ne 

deguonį, bet anglies monoksidą, sudarydamas karboksihemoglobiną. Dėl deguonies trūkumo 

sutrinka daugelio organų, pirmiausia centrinės nervų sistemos veikla. Lengvai apsinuodijus, 

svaigsta galva, ţmogus būna mieguistas, jaučia silpnumą, jį pykina, jaučiama pulsacija 

smilkiniuose. Vėliau, susidarius didesnei karboksihemoglobino koncentracijai, prasideda 

dusulys, vėmimas, gali atsirasti traukulių, veidas įgauna roţinį atspalvį, ţmogus netenka 

sąmonės. (Informacijos šaltiniai: http://vilniausvsc.sam.lt/naujienos/gresme-apsinuodyti-salciu-

metu/;          http://utenosvsc.sam.lt/naujienos/apsinuodijimas-smalkemis-gali-baigtis-mirtimi/;  

http://kaunovsc.sam.lt/naujienos/kokiu-oru-kvepuojame-kauno-mieste/). 

Azoto dioksidas – medţiaga, pasiţyminti tiesioginiu toksiniu poveikiu įkvėpus. Patekęs į kraują 

su hemoglobinu, sudaro ilgalaikį junginį methemoglobiną, kuris neperneša deguonies, todėl 

sunkių apsinuodijimų atvejais įvairios organizmo sistemos paţeidţiamos dėl deguonies trūkumo. 

Simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys (gali būti su gleivėmis), padidėja 

kvėpavimo takų jautrumas medikamentams, maţinantiems bronchų spindį, susilpnėja plaučių 

funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėja kvėpavimo takų imlumas 

kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėja kvėpavimo takų alerginės uţdegiminės 

reakcijos, sergantieji kvėpavimo ir kraujotakos sistemos ligomis pajunta sveikatos pablogėjimą.  

Minėta, kad nagrinėjamos ūkinės veiklos metu taršą kvapais gali įtakoti į aplinkos orą išmetamas 

azoto dioksidas. 

Kvapas – organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų medţiagų. 

Kvapioji medţiaga – medţiaga, kuri dirgina kvapo jutimo sistemą taip, kad pajuntamas kvapas. 

Kvapas yra medţiagos ypatybė paveikti uoslę. Kvapas neegzistuoja be teršalo, kuris yra kvapo 

atsiradimo prieţastis. Tam tikri kvapai, didelė jų koncentracija neigiamai veikia ţmonių sveikatą, 

didina sergamumą ir mirtingumą nuo neinfekcinių ligų, gyvenimo kokybę bei socialinę aplinką. 

 

 

http://www.smlpc.lt/
http://lt.wikipedia.org/wiki/Dujos
http://vilniausvsc.sam.lt/naujienos/gresme-apsinuodyti-salciu-metu/
http://vilniausvsc.sam.lt/naujienos/gresme-apsinuodyti-salciu-metu/
http://utenosvsc.sam.lt/naujienos/apsinuodijimas-smalkemis-gali-baigtis-mirtimi/
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 CHEMINĖS TARŠOS APLINKOS ORE RIBOJIMAS 

Objekto veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės nustatytos 

įvertinant LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymą Nr.D1-244 „Dėl išmetamų teršalų iš kurą 

deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo bei analogiškos kuro sandėliavimo 

aikštelės, eksploatauojamos UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ instrumentinių matavimų 

duomenis. 

Išmetamų aplinkos oro teršalų įtaka aplinkai nustatyta remiantis LR Aplinkos ir LR Sveikatos 

apsaugos ministrų 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-239/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 

ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo“ bei LR Aplinkos ir LR 

Sveikatos apsaugos ministrų 2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos oro 

uţterštumo normų nustatymo“. 

Technologinės veiklos sukeliamas kvapas yra vertintas pagal kvapo valdymo metodines 

rekomendacijas, parengtas įgyvendinant 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo 

efektyvumo didinimas“ priemones  

(Informacijos šaltinis :http://vsc.sam.lt/pub/imagelib/file/rekomend_kvapu.pdf), 

Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimo laboratorija atliko Šiaulių miesto aplinkos oro uţterštumo 

monitoringą, kurio metu nustatė teritorijas, įtakojančias aplinkos oro taršą. Duomenys 

publikuojami adresu: http://www.matl.lt/Src/Biotestai2012.pdf.  

 
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra sąlyginai neuţteršoje teritorijoje. 

KD10 Ribinė vertė, nustatyta ţmonių sveikatos apsaugai: 

Vidurkinimo 

laikotarpis 
Ribinė vertė 

Leistinas nukrypimo 

dydis 

1 para 
50 µg/m3 negali būti viršyta daugiau kaip 35 

kartus per kalendorinius metus 
50 %  

Kalendoriniai metai 40 µg/m3 20 %  

KD2.5 Ribinė vertė, nustatyta ţmonių sveikatos apsaugai: 

Planuojama vietovė 

Kompleksinės oro taršos pasiskirstymas miesto aplinkos ore 2012 m. ţiemą 

http://vsc.sam.lt/pub/imagelib/file/rekomend_kvapu.pdf
http://www.matl.lt/Src/Biotestai2012.pdf
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Vidurkinimo 

laikotarpis 
Ribinė vertė Leistinas nukrypimo dydis 

Kalendoriniai metai 25 µg/m3 

20 % 2008 m. birţelio 11 d., sumaţinant šį dydį 

2009 m. sausio 1 d., o vėliau maţinant kas 12 

mėnesių vienodu metiniu procentiniu dydţiu, kol iki 

2015 m. sausio 1 d. bus pasiekta 0 %  

 

Aplinkos oro uţterštumo anglies monoksidu normos 

Vidurkinimo laikotarpis Ribinė vertė 
Leistinas 

nukrypimo dydis 

Ribinės vertės 

įgyvendinimo 

terminas 

Maksimalus paros 8 valandų vidurkis 10 mg/m3 60 %  – 

 

Aplinkos oro uţterštumo azoto dioksidu ir azoto oksidais normos 

Vidurkinimo 

laikotarpis 
Ribinė vertė Leistinas nukrypimo dydis 

Ribinės vertės 

įgyvendinimo 

terminas 

1 valanda 

200 µg/m3 negali 

būti viršyta daugiau 

kaip 18 kartų per 

kalendorinius metus  

50 % (100 µg/m3) 1999 m. liepos 19 d., 

sumaţinant 2001 m. sausio 1 d. ir kas 12 

paskesnių mėnesių vienodu metiniu 

procentiniu dydţiu, kad iki 2010 m. 

sausio 1 d. būtų pasiekta 0 % 

2010 m. sausio 

1 d. 

Kalendoriniai 

metai 
40 µg/m3 

50 % (20 µg/m3) 1999 m. liepos 19 d., 

sumaţinant 2001 m. sausio 1 d. ir kas 

12 paskesnių mėnesių vienodu metiniu 

procentiniu dydţiu, kad iki 2010 m. 

sausio 1 d. būtų pasiekta 0 %  

2010 m. sausio 

1 d. 
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 APLINKOS ORO TERŠALŲ SKLAIDOS SKAIČIAVIMAS IR MODELIAVIMAS 

Teršalų sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD View”, 

skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje modeliuoti.  

LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodţio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 

patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo 

modelių pasirinkimo rekomendacijose“ AERMOD modelis yra rekomenduojamas teršalų 

sklaidai modeliuoti. 

Receptorių tinklas. Paţemio koncentracijos matematiniuose modeliuose skaičiuojamos tam 

tikruose, iš anksto nustatytuose, taškuose. Šie taškai vadinami receptoriais. Paprastai receptoriai 

apibrėţiami suformuojant tam tikru atstumu vienas nuo kito išdėstytų taškų aibę (tinklą). Kuo 

taškai yra arčiau vienas kito, tuo tikslesni gaunami skaičiavimai (maţėja interpoliacijos intervalai 

tarpinėms koncentracijoms tarp gretimų taškų apskaičiuoti), tačiau ilgėja skaičiavimo 

(modeliavimo) trukmė, todėl modeliuojant ieškomas optimalus sprendimas atstumui tarp gretimų 

taškų parinkti, kad rezultatų tikslumas ir patikimumas būtų įtakojamas kuo maţiau, modeliavimo 

trukmė maţinant iki minimumo. 

Konkrečiu atveju sudarytas toks receptorių tinklas: 

 stačiakampio formos tnklas, kurį sudaro 1600 receptorių. Tinklo kraštinės plotis – 3000 

m; ilgis – 2500 m, atstumai tarp receptorių – apie 80 m 

Teršalų koncentracijos modeliuojant skaičiuojamos 1,6 m aukštyje - laikoma, kad tai aukštis, 

kuriame vidutinio ūgio ţmogus įkvėpia oro. 

Procentiliai. Procentilių paskirtis – atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. 

Percentiliai būna labai įvairios ir rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. 

Likę rezultatai yra atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, 

galinčių iškraipyti bendrą vaizdą. 

Atskirų teršalų atveju naudojami procentiliai (LR aplinkos ministro 2001 m. gruodţio 11 d. 

įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro uţterštumo normų nustatymo“ (Ţin., 2001, Nr. 106-

3827)): 

 azoto dioksido (NO2) atveju taikytinas 99,8 procentilis; 

 kietųjų dalelių (KD10) atveju taikytinas 90,4 procentilis; 

Nesant galimybės apskaičiuoti pusės valandos koncentracijos, gali būti skaičiuojamas 98,5-asis 

procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte (Ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 

rekomendacijos, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodţio 9 d. 

įsakymu Nr. AV-200 (Ţin., 2008, Nr. 143-5768, Ţin., 2012, Nr. 13-600)). 

Azoto oksidų (NOx) konversija į azoto dioksidą (NO2). Vadovaujantis Aplinkos oro 

uţterštumo normomis (Ţin., 2001, Nr. 106-3827), aplinkos ore ribinė vertė yra nustatyta azoto 

dioksidui, o turimos emisijos yra azoto oksidų, todėl modeliuojant programa automatiškai atlieka 

azoto oksidų konversiją į azoto dioksidą ir rezultate gaunamos azoto dioksido koncnetracijos 

aplinkos ore. Azoto dioksido konversijai naudojamas AERMOD View programoje integruotas 

PVMRM (Plume Volume Molar Ratio Method) metodas. 

Kietosios dalelės kaip teršalas, nediferencijuojant pagal sudėtį buvo apskaičiuotas pagal 

leistinas ribines vertes katilinės kamine ir oro valymo įrenginyje - filtre. Aplinkos ore, 

vadovaujantis teisės aktais, prieţeminės kietųjų dalelių koncnetracijos yra normuojamos jau 

diferencijuojant į KD2,5 ir KD10, tokiu būdu yra nustatytos ir ribinės vertės atskirai KD10 ir 

KD2,5. Išmetamų kietųjų dalelių KD2,5 ir KD10 kiekis apskaičiuotas pagal Aplinkos apsaugos 

agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. AV-112, 8 punkto nuostatą, kad 



55 

kietosios dalelės KD10 sudaro 70% bendro kietųjų dalelių kiekio, o kietosios dalelės KD2,5 

sudaro apie 50% kietųjų dalelių KD10 kiekio. 

Meteorologiniai parametrai. Vienas iš svarbiausių parametrų, turinčių įtakos cheminių teršalų 

ir kvapo išsisklaidymui, yra meteorologiniai duomenys – tai yra įvesties duomenys, reikalingi 

fizinių ir cheminių procesų, kurie veikia teršalų išsisklaidymą aplinkos ore, modeliavimui. 

Remtasi nuosekliais valandiniais meteorologiniais duomenimis, kurie oficialiai pateikti skaidos 

modeliavimo programos kūrėjų ir atspindi visos teritorijos, kurioje modeliuojama cheminių 

teršalų ir kvapo sklaida, meteorologines sąlygas. 

Siekiant uţtikrinti maksimalų AERMOD modelio tikslumą, į jį reikia suvesti itin detalius 

meteorologinių duomenų kiekius: devynių meteorologinių parametrų reikšmes kiekvienai metų 

valandai. AERMOD modeliu atliekant teršalų sklaidos matematinį modeliavimą konkrečiu 

atveju buvo naudojamas penkių metų meteorologinių duomenų paketas. Į paketą įtrauktos 

kasvalandinės reikšmės tokių meteorologinių parametrų: aplinkos temperatūra, oro drėgnumas, 

atmosferinis slėgis, vėjo greitis ir kryptis, krituliai, debesuotumas, debesų pado aukštis ir saulės 

spinduliavimo į horizontalų paviršių suma. 

Foninė tarša. Atsiţvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymą Nr. 

AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro uţterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui 

aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos 

departamentas 2013-06-12 raštu Nr.(4)-SR-S-1518(6.19) UAB „KLAS“ pateikė nuorodas dėl 

vietovės aplinkos oro foninės taršos koncentracijų.  

Aplinkos oro taršos modeliavime buvo įvertinta foninė tarša nustatyta vadovaujantis 2012 metų 

vidutinėmis metinėmis koncentracijų vertėmis Šiauliuose (pagal http://oras.gamta.lt duomenis), 

planuojamos katilinės vietoje: 

 Azoto dioksidas – 20,0 µg/m
3
; 

 Kietosios dalelės (KD10) – 33,0 µg/m
3
; 

 Anglies monoksidas (CO) – 360 µg/m
3
; 

Taip pat aplinkos oro taršos modeliavime buvo įvertinta papildoma foninė tarša, nurodyta Šiaulių 

regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-06-12 raštu Nr.(4)-SR-S-1518(6.19) priede. 

Įmonės 

taršos 

šaltinio 

koordinatės 

Išmetimo 

šaltinio 

aukštis, m 

Teršalų 

išmetimo 

angos 

matmenys, 

m 

Dujų – oro masės parametrai 

Teršalo 

pavadinimas 

Išmetimai, 

g/s 

srauto 

greitis, 

m/s 

temperatūra, 
0
C 

tūrio 

debitas, 

Nm
3
/s 

456979; 

6197494 
60,0 1,75 7,278 55 17,520 KD 1,7520 

456862; 

6197488 
60,0 1,75 4,6 60 9,068 

CO 

NOx 

KD 

9,068 

6,801 

2,7204 

456956; 

6197429 
25,0 0,25 14,3 18 0,702 KD 0,0637 

456947; 

6197424 
25,0 0,8 4,41 18 2,220 KD 0,0637 

456957; 

6197435 
25,0 0,8 4,41 18 2,220 KD 0,0637 

456934; 

6197435 
25,0 1,0 3,18 18 2,500 KD 0,0637 

456944; 

6197446 
25,0 1,0 3,18 18 2,500 KD 0,0637 

 

http://oras.gamta.lt/
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 VIDUTINĖ METINĖ KD10 KONCENTRACIJA ŠIAULIUOSE 2012 M. 

 
 

 

  

                    Planuojamas ţemės sklypas 



57 

 VIDUTINĖ METINĖ CO KONCENTRACIJA ŠIAULIUOSE 2012 M. 

 
 

  

                    Planuojamas ţemės sklypas 
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 VIDUTINĖ METINĖ NO2 KONCENTRACIJA ŠIAULIUOSE 2012 M. 

 
  

                    Planuojamas ţemės sklypas 
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 TERŠALŲ SKLAIDOS SKAIČIAVIMŲ REZULTATŲ ANALIZĖ 

Teršalų ir kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD 

View”, AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų 

sklaidai aplinkoje modeliuoti.  

Modeliavimo rezultatai išreikšti teršalo koncentracija aplinkos ore (μg/m³), esant nepalankioms 

meteorologinėms sąlygoms, naudojant atitinkamą vidurkinimo laiką, kad juos galima būtų 

palyginti su oro kokybės ribinėmis vertėmis. Maksimalios modeliavimo būdu suskaičiuotos 

vertės lyginamos su ribinėmis vertėmis. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai 

Teršalo pavadinimas 
Ribinė vertė, 

μg/m³ 

Vidurkinimo 

laikas 

Modeliavimo rezultatas, μg/m³ 

Apskaičiuotos 

didţiausios 

koncentracijos, 

neįvertinus foninės 

taršos 

μg/m³ 

Apskaičiuotos 

didţiausios 

koncentracijos 

įvertinus foninę 

taršą, 

μg/m³ 

Kietosios dalelės (KD10) 
50 paros 5,000 38,71 

40 metų 2,454 36,13 

Kietosios dalelės (KD2,5) 25 metų 1,226 2,847 

Azoto dioksidas (NO2) 
200 1 valandos 23,94 55,65 

40 metų 1,758 22,72 

Anglies monoksidas (CO) 10000 8 valandų 59,20 434,4 

 

 
 IŠVADOS DĖL APLINKOS ORO TARŠOS CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS  

Įvertinus atliktus aplinkos taršos veiksnių skaičiavimus bei sklaidos modeliavimą, galima teigti, 

kad ūkinės veiklos metu cheminė aplinkos oro tarša su miesto fonine tarša planuojamos ūkinės 

veiklos vykdymo teritorijoje ir uţ jos ribų neviršys LR Aplinkos ir LR Sveikatos apsaugos 

ministrų 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-239/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 

ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo“ bei LR Aplinkos ir LR 

Sveikatos apsaugos ministrų 2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos oro 

uţterštumo normų nustatymo“ patvirtintų taršos ribinių verčių. 

Skaičiavimų rezultatai pateikti koncentracijų schemose sutapdintose su vietove. 

Pateikiame šių teršalų sklaidos schemas: 

Anglies monoksido aštuonių valandų vidurkis; 

Azoto dioksido valandos vidurkis (su fone tarša); 

Azoto dioksido metų vidurkis (su fone tarša); 

Kietųjų dalelių KD10 metų vidurkis (su fone tarša); 

Kietųjų dalelių KD10 paros vidurkis (su fone tarša); 

Kietųjų dalelių KD2.5 metų vidurkis (su fonine tarša); 
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 APLINKOS ORO TERŠALŲ IŠMETIMO KONTROLĖ 

Iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis 

kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, 

kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis. 

Degimo produktai bus išmetami per 45 m aukščio kaminą, kas atitinka LAND 43-2013 

nustatytus reikalavimus, t.y. iš naujame ūkinės veiklos objekte vienoje teritorijoje statomų dviejų 

kurą deginančių įrenginių išmetamosios dujos į aplinkos orą turi būti šalinamos per vieną bendrą 

kaminą. Kamino aukštis parinktas taip, kad iš jo išmesti ir aplinkos ore pasklidę teršalai 

nesudarytų sąlygų viršyti ribines aplinkos oro uţterštumo vertes, nustatytas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 

spalio 30 d. įsakymu Nr.471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 

Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 

nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro uţterštumo verčių patvirtinimo“ (Ţin., 

2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627). 

Kietųjų dalelių, esančių išmetamose dujose valymui, suprojektuoti bateriniai ciklonai, kurių 

kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas – 85%. Kietųjų dalelių surinkimas taip pat atliekamas 

kondensaciniame ekonomaizeryje. Kondensacinis dūmų ekonomaizeris prilyginamas oro valymo 

įrenginiui – skruberiui, maţinančiam kietųjų dalelių koncentraciją deginiuose. Kietųjų dalelių 

kiekis dūmuose po kondensacinio ekonomaizerio – ne didesnis kaip 80 mg/m
3
.  

Katiluose įrengiama dūmų recirkuliacijos sistema, įgalinanti maţinti azoto oksidų susidarymą ir 

išmetimą.  

Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia didesnė 20 MW, išmetamų į aplinkos 

orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti tikrinamas ūkio subjektų aplinkos monitoringą 

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

Dūmų mėginių paėmimui po katilo, po baterinių ciklonų ir po kondensacinio ekonomaizerio 

suprojektuoti dūmų mėginių paėmimo atvamzdţiai. 

 APLINKOS ORO TERŠALĄ MAŽINANČIOS IR KOMPENSUOJANČIOS PRIEMONĖS 

Planavimo organizatorius numato šias poveikį aplinkai maţinančias ir kompensuojančias 

priemones: 

- Numatomi įdiegti kietųjų dalelių valymo įrenginiai, valantys aplinkos oro teršalus, 

išmetamus iš kuro deginimo įrenginių ir katilinės patalpų. 

- Aplinkos oro taršos maţinimui atsisakyta naudoti kuru durpes. 

- Įrenginių, mechanizmų, autotransporto nuolatinė techninė prieţiūra, kad nebūtų 

viršijamos gamyklinės triukšmo techninės charakteristikos ir aplinkos oro cheminės 

taršos normos.  

- Kuro rezervo sukaupimas katilinės sandėlyje, kad nakties metu nebūtų eksploatuojamas 

kuro krautuvas. 

- Generuojamo triukšmo valdymo priemonių (vietinių ir bendrųjų) sistemos kūrimas ir 

įgyvendinimas.  

- Naudojamos teritorijos nuolatinė prieţiūra, tinkamai sandėliuojant kurą ir mechaniškai 

valant teritoriją. 

- Administracijos politika, procedūrų planavimas ir sukūrimas, įgyvendinimas, 

veiksmingumo tikrinimas, stebėjimai ir matavimai, vidaus auditas, reguliari 

aplinkosauginė ataskaita, galimas įrenginio uţdarymas, švaresnių technologijų kūrimas. 

 

Taršą maţinančių priemonių įdiegimas ir laikymasis uţtikrins katilinės eksploataciją nesukeliant 

poveikio aplinkai. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=113899
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=299863


67 

 

4.3. DIRVOŢEMIS  

Šiaulių apylinkėse vyrauja dirvoţemiai: priemolio uţmirkę šlynţemiai. 

Geochemiškai Šiaulių apskrities dirvoţemius reiktų priskirti prie "turtingesnių" mikroelementais 

- tik Marijampolės ir Kauno apskričių dirvoţemių foniniai geocheminiai parametrai yra 

aukštesni. Lietuvos kontekste Šiaulių apskrities dirvoţemiai išsiskiria didesniais ličio, nikelio, 

urano, stroncio kiekiais. 

Technogeninė tarša regiono dirvoţemiuose ryški, ypač Šiaulių miesto įmonių teritorijose, bei 

mechanizacijos kiemuose, taršos pobūdis priklauso nuo įmonių gamybos profilio.  

Prieš dešimt metų Šiaulių m teritorijoje atlikti geocheminiai tyrimai parodė, kad miesto 

teritorijoje suminis geocheminis taršos rodiklis neviršija 32, t.y pasiekia vidutinio pavojingumo 

lygį. 

Aeracijos zonos tyrimais rodo, kad tirpūs technogenezės produktai smėlingose nuogulose lengvai 

migruoja gilyn ir pasiekia gruntinio vandens horizontą, o sunkios mechaninės sudėties nuogulose 

vyrauja horizontali taršos sklaida su paviršine nuoplova. 

Planuojama ūkinė veikla, eksploatuojant stacionarius ir mobilius taršos šaltinius, neįtakos 

dirvoţemio taršos, nes aplinkos oro teršalai nenusės objekto teritorijoje, o paviršinės nuotekos 

bus tvarkomos surinktos atskirai nuo potencialiai taršių ir netaršių paviršių. 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, numatoma įrengti kietus, nelaidţius paviršius potencialios 

taršos teritorijose, taip apsaugojant dirvoţemį ir gruntinį vandenį nuo taršos. Potencialios tašos 

teritorijos yra atviras kuro sandėlis, transporto, kuriuo atveţamas kuras ir išveţami pelenai 

manevravimo aikštelės. Lietaus nuotekos nuo dangų, kurios uţterštos biomase, surenkamos ir 

nukreipiamos į polimerbetoninius trapus su filtravimo maišais. Prisipildę maišai, keičiami 

naujais. 

Vadovaujantis paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2007-

04-02 įsakymu Nr. D1-193, projektuojama teritorija nepatenka į galimai teršiamas teritorijas, 

todėl lietaus nuotekų valymo įrenginiai neprojektuojami. 

Paviršinės nuotekos nuo sąlyginai netaršių paviršių bus sugerdinamos į gruntą. 

Planuojama ūkinė veikla nesąlygos fizinio (mechaninio) poveikio dirvoţemiui, nes prieš vykdant 

statybas derlingas dirvoţemio sluoksnis bus nuimtas, sandėliuojamas teritorijoje ir panaudojamas 

objekto teritorijos ţeldynų formavimui. 

Statybos aikštelėje visame plote nuimamas 0,2 m storio dirvoţemio sluoksnis. Derlingo 

dirvoţemio sluoksnio kiekis – 0,2*12550=2510 m³. 

Augalinis gruntas nustumiamas į pietinę sklypo dalį ir ten sandėliuojamas, kad netrukdytų 

įvaţiavimo, aikštelių, pastatų ir tinklų statybai. Dirvoţemis turi būti pašalintas nuo visų ţemės 

sankasos įrengimui skirtų vietų. Augalinis gruntas turi būti imamas ir pilamas atskirai 

nesumaišant jo su kitais gruntais. 
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4.4. ŢEMĖS GELMĖS  

UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ atliko ţvalgybinius inţinerinius geologinius tyrimus 

statybos vietoje. Tyrimų lauko darbai buvo atlikti 2012 m. lapkričio 29 ir gruodţio 06 d. 

dienomis. 

Sklype buvo išgręţti trys gręţiniai  po 9,0 m gylio projektuojamos katilinės  pamato vietoje ir 

vienas gręţinys 

15,0 m gylio projektuojamo kamino vietoje. Ties kiekvienu gręţiniu buvo atliktas gruntų statinis 

zondavimas. 

Tyrimų aikštelė geomorfologiniu poţiūriu priklauso paskutiniojo apledėjimo Ţemaičių – Kuršo   

srities Rytų Ţemaičių plynaukštės rajonui, Šiaulių kalvoto moreninio gūbrio mikrorajonui. 

Statybos aikštelė padengta 0,2 m storio augalinio sluoksnio danga. Statybos aikštelės pamato 

vietoje po augaliniu sluoksniu slūgso piltinis gruntas (tplIV) sudarytas iš smėlingo dulkingo 

molio (sasiCl) ir vidutinio rupumo smėlio (MSa) su statybiniu lauţu. Po piltiniu gruntu 

sutinkamos limnoglacialinės nuosėdos (lgIIInm3), kurias sudaro molis (Cl), dulkingas smėlis 

(siSa), smulkus smėlis  (FSa), vidutinio rupumo smėlis (MSa) bei glacialinės nuogulos 

(gIIInm3),  kurias  sudaro  smėlingas  dulkingas  molis  (sasiCl)  su  ţvirgţdu  gargţdu,  su  

dulkingo  smėlio  lęšiais  ir dulkingas smėlis (siSa). Pagal laboratorinius, statinio (CPT) 

zondavimo ir gręţimo duomenis smėlingo dulkingo molio (sasiCl) ir molio (Cl) konsistencija 

kinta nuo standţiai plastinės iki kietos. Smėlio tankumas pagal statinio (CPT) bei dinaminio 

(DPSH) zondavimo duomenis yra tankus ir labai tankus. 

Geomorfologinės ir geodinaminės statybos sklypo inţinerinės geologinės sąlygos yra paprastos, 

hidrogeologinės sąlygos yra vidutinio sudėtingumo. 

Katilinės ir kamino pagrindu priklausomai nuo konstruktoriaus parinkto pamatų tipo ir jų  

įgilinimo tarnaus geras nešamąsias savybes turintis tankus ir labai tankus įvairiagrūdis smėlis bei 

puskietis ir kietas molingas gruntas. (IGS Nr. 3, 4, 5, 6). 

Tyrimų aikštelėje iš viršaus iki 5,00 m gylio sutikti gruntai atitinka F3  šalčiui jautrio klasę. 

Gruntinis vanduo slūgso 1,50 – 6,30 m gylyje nuo ţemės paviršiaus. Gruntinio vandens  

pereinančio į tarpsluoksninio tipo vandenį pjezometrinis lygis ties gręţiniais pakyla iki 129,25 – 

129,35 m alt. 

Projektuojamo kamino vietoje 10,70 m gylyje sutiktas tarpsluokninis spūdinis vanduo. Spūdţio 

aukštis 1,70 m. 

Vanduo yra kalcio hidrokarbonato tipo, betonui neagresyvus. 

Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis bus 1,00 m aukščiau uţ tyrimų metu 

nustatytą. 

Priklausomai nuo pamatų įgilinimo, gali būti pasiektas tarpsluoksninis spūdinis vanduo. 

Rekomenduojama į tai atkreipti dėmesį. 

Planuojama ūkinė veikla įtakos ţemės gelmėms neturės. 
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4.5. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ  

Planuojama ūkinė veikla yra Šiaulių miesto urbanizuotoje teritorijoje, kuri nėra paskelbta 

saugoma valstybės ar savivaldybės.  

Šiuo metu ţemės sklype yra pievos biotopas.  

Natūraliai susiformavusi pieva ant supiltinio grunto yra nepaigedaujamas biotopas miesto 

teritorijoje. Būtina nuolatinė teritorijos prieţiūra, arba teritorijos performavimas, įrengiant 

uţstatytą teritoriją ir priţiūrimus ţeldinius. 

Planuojama ūkinė veikla turės teigiamą įtaką biologinei įvairovei, pertvarkant menkaverčius 

biotopus. 

4.6. KRAŠTOVAIZDIS 

Ūkinė veikla planuojama ţemės sklype, kurio naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis atitinka 

planuojamą ūkinę veiklą – biokuro katilinės eksploatavimas. Planuojamas ţemės sklypas yra 

kitos paskirties, pramonės ir sandėliavimo teritorijos naudojimo būdo, pramonės ir sandėliavimo 

įmonių statybos naudojimo pobūdţio ţemė. 

Vietovė yra miestiško (antropogeninio, urbanizuoto) kraštovaizdţio tipo vietovėje. Miestietiškas 

kraštovaizdis yra ţmogaus labai pakeistas, jo veiklos veikiamas, palaikomas ir vystomas 

kraštovaizdis, todėl urbanizuojant esamas apleistas erdves kraštovaizdţio kokybė pagerės tiek 

spalvine gama, tiek pastatų ir įrenginių mozikiškumu.  

Nors natūrali ir pusiau natūrali esama teritorija (kiti ţeldiniai) bus pakeista urbanizuota teritorija 

(uţstatytos teritorijos, keliai) santykiu 1:1, estetinė kraštovaizdţio vertė padidės, nes bus 

panaikinta nenaudojama miesto teritorija. 

 ŪKINĖS VEIKLOS SKLYPO ŢEMĖS NAUDMENOS SU EKSPLIKACIJA  

Ţemės naudmenų pavadinimas 

Plotas, ha 

prieš pradedant vykdyti 

veiklą 

(statybą ar rekonstrukciją) 

pradėjus vykdyti veiklą 

(uţbaigus statybą ar 

rekonstrukciją) 

renatūralizuota 

(rekultivuota) 

Kitos paskirties ţemė 

Ţemės ūkio naudmenos: 

         ariamoji ţemė 

         sodai 

         pievos  

         ganyklos 

Miško naudmenos 

Vandens naudmenos  

1,255 

 

0 

 

 

 

0 

0 

1,255 

 

0 

 

 

 

0 

0 

1,255 

 

0 

 

 

 

0 

0 

Iš viso: 1,255 1,255 1,255 
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4.7. SOCIALINĖ EKONOMINĖ APLINKA 

Atsiţvelgiant į Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą LR Seimo 

2012-06-26 nutarimu Nr.XI-2133, centralizuoto šilumos tiekimo sektorius turi būti pertvarkytas 

sudarant prielaidas susiformuoti sąţininga ir efektyvia konkurencija pagrįstai šilumos gamybos ir 

perdavimo įmonių veiklai. Skaidri šilumos gamybos ir perdavimo įmonių veikla ir jos kontrolė 

uţtikrins šildymo paslaugų teikimą vartotojams maţiausiomis kainomis. 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyti trys pagrindiniai Lietuvos 

energetikos sektoriaus strateginiai principai – energetinė nepriklausomybė, konkurencingumas ir 

darni plėtra. UAB „KLAS“ planuojama ūkinė veikla atitinka šiuos principus, t.y. uţtikrina 

vietinio kuro naudojimą ir vykdydama šilumos ūkio plėtrą, uţtikrina šilumos tiekėjų 

konkurencingumą, o plėtra, kuri uţtikrina konkurencingumą yra darni. Šiluminės energijos 

tiekimo vartotojams kainų reguliavimas nėra ūkio subjekto kompetencijos dalykas. 

Atsiradus moderniam nepriklausomam šilumos energijos gamintojui, šilumos energijos kaina 

vartotojui turėtų maţėti, pateisinant šilumos energijos vartotojų socialinius – ekonominius 

lūkesčius. 

Pagrindiniai UAB „KLAS“ tikslai, eksploatuojant katilinę yra: 

- vykdyti šilumos gamybą, tiekiant šilumos energiją į Šiaulių miesto centralizuotus 

šilumos tinklus; 

- maţinti tiekiamos šilumos energijos savikainą; 

- gauti pelną iš bendrovės veiklos; 

- veiklą vykdyti diegiant naujas technologijas; 

- uţtikrinti konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje; 

- sukurti ir išsaugoti gerą bendrovės įvaizdį; 

- sudaryti darbuotojams geras ir saugias darbo sąlygas. 

Centralizuoto šilumos tiekimo verslas Lietuvos Respublikoje egzistuoja daugiau kaip 50 metų, 

todėl per tokį ilgą laiką šilumos tiekimo įmonėse yra susiformavusi rinka ir egsistuoja 

konkurencija. Tam tikroje apibrėţtoje teritorijoje gali būti tik vienas šilumos tiekėjas, kuris turi 

šilumos tiekimo licenciją. Visos veiklos energetikos sektoriuje reikalauja licencijų arba leidimų. 

Vyriausybė patvirtina veiklų, reikalaujančių licencijų, sąrašą. 

Vertinant parduodamos šilumos kiekį, daugiausiai šilumos AB „Šiaulių energija“ centralizuotai 

tiekiamos šilumos suvartoja gyventojai – 77 proc., 23 proc. – kiti vartotojai. Todėl projekto 

įgyvendinimas daugiausiai yra orientuotas į gyventojus, o tai uţtikrins patikimą tiekimą labiau 

priimtinomis kainomis nei projektas būtų neįgyvendintas, o taip pat bus uţtirinamas šilumos 

tiekimo patikimumas. 

Lietuvoje dominuojanti centralizuoto šilumos tiekimo būdas yra pakankamai paţangus, tačiau 

dėl įvairių ekonominių, techninių ir socialinių prieţasčių nepakankamai efektyvus ir 

reikalaujantis rekonstravimo. Šis šilumos tiekimo būdas turi likti kartu su decentralizuotais 

šilumos šaltiniais, kad būtų galima geriausiai panaudoti abiejų būdų pranašumus. 

Pagrindiniai centralizuoto šilumos tiekimo būdo pranašumai yra: 

- didesnis saugumo uţtikrinimas naudojant diversifikuotą kurą (nėra visiškos 

priklausomybės nuo vienos kuro rūšies ir jo tiekėjų); 

- šilumos perdavimo tinklų ţiedinimas uţtikrina šilumos tiekimo nenutrūkstamumą 

vamzdynų avarijos atveju, galimybę efektyviai panaudotikogeneracijos potencialą – 

maţinamos santykinės sąnaudos šilumos gamybai, taupomas kuras; 

- efektyvesnių teršalų valymo priemonių diegimas; 

- kvalifikuotas personalas. 
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Pagal Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojamos ūkinės veiklos 

teritorija patenka į miesto periferinių centrų teritoriją. Miesto periferiniai centrai – penkios 

miltifunkcinės intensyviai uţstatomos teritorijos šiaurinėje ir pietinėje miesto dalyse.  

Ūkinės veiklos reglamentavimui ir Šiaulių savivaldybės teritorijos tvarkymui numatomas miesto 

teritorijos suskaidymas atskirais rajonais, turinčiais bendrumo poţymių pagal vyraujančią 

tikslinę ţemės naudojimo paskirtį, planuojamą prioritetinę ūkinę veiklą, dominuojančia funkciją, 

funkcinės zonos struktūros sandarą. 

Kiekvienai tvarkymo zonai individualiai priskiriamas indeksas, vienas pagrindinis ir vienas/keli 

specialieji reglamentai, kurie išreikšti raidiniais indeksais pagrindiniame bendrojo plano 

(Reglamentų) brėţinyje. Konkretaus rajono indeksas pateikiamas grafinėje dalyje, o kiti 

reglamentai, kurie nustatomi individualiai kiekvienam tvarkymo rajonui, pateikiami į brėţinį 

integruotoje bendrųjų reglamentų lentelėje. 

Planuojama ūkinė veikla numatoma vykdyti teritorijoje, kurios indeksas yra uC2-3, kur 

numatoma kita ţemės naudojimo paskirtis, techninės infrastruktūros teritorijos, be naujos 

gyvenamosios teritorijos plėtros. Gyvenamųjų teritorijų greta planuojamos vietovės nėra. 

Ūkinė veikla planuojama ţemės sklype, kurio naudojamo paskirtis, būdas ir pobūdis atitinka 

planuojamą ūkinę veiklą – biokuro katilinės eksploatavimas. Su ţemės sklypu, kuriame 

nagrinėjama ūkinė veikla, ribojasi kitos paskirties ţemės sklypai, kuriems planuojama ūkinė 

veikla pagal jų paskirtį poveikio nedarys. 

Planuojama ūkinė veikla nedarys neigiamo poveikio gretimose teritorijose esančios atskiroms 

socialinėms grupėms, kadangi greta planuojamos teritorijos nėra jautrių poveikiams teritorijų, 

išskyrus Šiaulių priklausomybės ligų centro teritoriją su visuomeninės paskirties pastatu, 

kuriame yra stacionaraus gydymo įstaiga. 

Planavimo organizatorius įvertinino poveikį visuomenės sveikatai, parengiant poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, pagal kurią Šiaulių visuomenės sveikatos centras 

2013-03-19 sprendimu Nr.PVSVA-3 pritarė ūkinės veiklos galimybėms, suformuojant 

sanitarinės apsaugos zoną, sutampančią su planuojamos ūkinės veiklos vykdymo ţemės sklypo 

ribomis. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo sprendinisis apskaičiuota, kad poveikio 

gydymo įstaigai nebus. 

Šiaulių mieste šiluminė energija vartotojams gali būti tiekiama atsiţvelgiant į Energijos rūšies 

parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialųjį planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2008-04-24 sprendimu Nr.T-166 „Dėl energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių 

mieste specialiojo plano ir reglamento patvirtinimo“. Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo 

pagrindinė nuostata yra šilumos energiją Šiaulių mieste tiekti centralizuotu šilumos tiekimo 

būdu. Savivaldybės administracija savo veiksmais turėtų remti centralizuotų šilumos tinklų 

vystymą, kadangi tai leistų patikimai tiekti šilumą miesto gyventojams maţiausiomis kainomis, 

miesto teritorijoje išliekant maţiausiai aplinkos taršai. Vietinio kuro panaudojimas šiluminės 

energijos gamybai yra vienas iš veiksmingiausių būdų šiluminės energijos gamybos savikainos 

maţinimui. Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo specialiajame plane nustatyta, kad vietinio 

kuro naudojimas yra prioritetas, siekiant minimizuoti šilumos gamybos kaštus bei išlaikyti 

ţemesnį šilumos tarifą. 

Specialiajame plane apibrėţtuose centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo ir 

plėtros planuose 2007-2016 metams numatyta, kad įmonės, veikiančios atskirai nuo AB „Šiaulių 

energija“ turi panaudoti atsinaujinančius išteklius šilumos gamybos įrenginiuose (šaltinis: 

Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialusis planas. UAB „Termosistemų 

projektai“, 2006 m.). 

Vertinant esamą oro taršos lygį, nustatyta, kad pietiniame pramoniniame rajone galima 

papildomai instaliuoti iki 30 MW katilinę, kuru naudojant biokurą. 



72 

 

UAB „KLAS“ planuojama ūkinė veikla – šiluminės energijos gamyba, naudojant 

atsinaujinančius vietinius išteklius – biokurą, atitinka Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo 

Šiaulių mieste specialųjį planą ir skatina centralizuotos šilumos energijos Šiaulių mieste tiekimą 

ir vartojimą labiausiai ekonomiškai pagrįstomis kainomis. 

Vadovaujantis šilumos ūkio įstatymu valstybė (savivaldybė) turi skatinti šilumos, pagamintos iš 

biomasės pirkimą šilumos tiekimo sistemoms. Tokios šilumos pirkimas yra komunalinių įmonių 

pareiga. Šilumos tiekėjai privalo pirkti šilumą ir nepriklausomų šilumos gamintojų, šilumos 

energijos gamybai naudojančių biokurą, išskyrus tuos atvejus, jeigu nupirkta šiluma didina 

bendrus šilumos gamybos kaštus. 

Numatoma, kad kaip naujos biokuro katilinės eksploatavimo pasekmė, šalyje sumaţės iškastinio 

kuro importas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie mus supančios aplinkos išsaugojimo 

ir prie globalinio atšilimo poveikio maţinimo – įgyvendinus projektą, išmetamų šiltnamio efektą 

skatinančių dujų kasmet sumaţės 18,677 tCO2. 

Planuojama ūkinė veikla gali daryti poveikį socialinei ekonominei aplinkai šiais aspektais: 

1. Ţmonių emigracijos Šiaulių mieste maţinimas. 

2. Naujų darbo vietų įkūrimas. 

3. Šiluminės energijos gamybos kaštų ir pardavimo kainos vartotojams maţinimas. 

Planuojamso ūkinės veiklos ataskaitoje yra pateikiami palyginamieji duomenys apie esamą 

Šiaulių miesto gyventojų demografinę padėtį ir planuojamos ūkinės veiklos galimą įtaką Šiaulių 

miesto socialinei ekonominei aplinkai. 

2010 m. pradţioje Šiaulių mieste gyveno 125 453 ţmonės, 2011 m. pradţioje – 120 969, t. y.   4 

484 ţmonėmis maţiau.  

Prognozėse iki 2030 metų numatyta, kad iki 2010 metų emigracijos mąstai Šiaulių apskrityje, 

taip pat mieste bus gana stabilūs, didţiausią išvykstančiųjų dalį sudarys jauni ţmonės. Vėliau 

tikėtina, kad emigracija dėl ekonomikos plėtros, geresnių ekonominių ir socialinių sąlygų turėtų 

maţėti, nes dabartinė ekonominė migracija yra susieta su teritoriniais darbo uţmokesčio 

skirtumais. Augant ekonomikai ir didėjant atlyginimams, traukos centrai keisis.  

Šiaulių miesto savivaldybė parengė gyventojų skaičiaus kitimo prognozes iki 2025 m. Parengti 

scenarijai pateikė galimus Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų skaičiaus kitimo intervalus. 

Ankstesnės t.y. nuo 1999 iki 2004 metų pagrindinių demografinių procesų kitimo tendencijos bei 

atliktos Lietuvos gyventojų skaičiaus ateities prognozės leido konstatuoti, kad vidutinis Šiaulių 

miesto savivaldybės gyventojų skaičiaus scenarijus yra arčiausiai tikrovės, turint omenyje 

praeities ir ateities ţinomus, bei numatomus įvykius galinčius vienaip ar kitaip veikti arba įtakoti 

pagrindinius gyventojų skaičiaus veiksnius.  

Būtina įvertinti tai, kad tikslesnei Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų skaičiaus prognozei iki 

2025 m., reikėtų nuolat stebėti Lietuvoje vykstančius ekonominius procesus ir kitus gyventojų 

skaičiui įtaką turinčius veiksnius, kurių dabar neįmanoma numatyti. Pakartotinis gyventojų 

skaičiaus prognozėms reikalingų duomenų atnaujinimas, papildymas bei atitinkamų metų pačių 

prognozių palyginimas leistų optimaliai sumaţinti tikimybinį periodą ir duoti maksimalių 

rezultatų. 

Bendras Lietuvos gyventojų skaičius dėl neigiamo natūralaus gyventojų prieaugio ir dėl 

neigiamo migracijos saldo nuolat maţėja.  

Per dešimtmetį, t.y. 1996 – 2005 metų laikotarpiu gyventojų skaičius Šiaulių mieste sumaţėjo 11 

109 ţmonių, arba 7,9 proc. ir tai maţina Šiaulių miesto galimybes tapti perspektyviu 

metropolinio lygmens centru, kaip numatyta LR Bendrajame plane. Vidutiniškai šalyje per tą 

patį laikotarpį gyventojų skaičius sumaţėjo 5,2 proc., kituose Lietuvos didţiuosiuose miestuose 

padėtis nedaug skiriasi. 
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Prognozuojant pateikiami trys galimi Šiaulių miesto ekonomikos plėtros scenarijai. Gyventojų 

skaičiaus prognozės optimistiniu ir pesimistiniu variantais nurodytos Šiaulių apskrities 

patvirtintame bendrajame plane, papildomai įvertintas daugiausia tikėtinas vidutinis miesto 

plėtros scenarijus. 

1. Optimistinis, pagal kurį tikėtina, kad dėl sėkmingos miesto ekonomikos plėtros gyventojų 

skaičius iki 2025 padidės 15,4 proc. 

2. Vidutinis, pagal kurį tikėtina, kad mieste gyventojų skaičius didės 10 proc. 

3. Pesimistinis, pagal kurį tikėtina, kad miesto plėtra nevyks ir iki 2025 gyventojų skaičius 

maţės 23,3 proc. 

 ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJŲ PAGAL JŲ AMŢIŲ SKAIČIAUS PROGNOZĖ 

Metai 

Gyventojų skaičius pagal gyventojų amţių 

Bendras 

gyventojų 

skaičius 

(tūkst.vnt.) 

0-15 m. amţiaus 

gyventojų skaičius 

15-59 m. amţiaus 

gyventojų skaičius 

Pensijinio amţiaus 

gyventojų skaičius 

(proc.) (tūkst.vnt.) (proc.) (tūkst.vnt.) (proc.) (tūkst.vnt.) 

Optimistinė prognozė 

2015 138,0 15,5 21,4 61,3 84,6 23,2 32,0 

2025 150,0 16,6 24,9 59,1 88,6 23,9 36,5 

Vidutinė prognozė 

2015 132,0 14,2 18,0 61,0 80,3 24,8 32,2 

2025 143,0 14,5 20,7 60,0 85,8 25,5 36,5 

Pesimistinė orognozė 

2015 120,0 13,0 15,6 61,5 73,8 25,5 30,6 

2025 100,0 14,5 14,5 60,0 60,0 25,5 25,5 
 

Tačiau, atsiţvelgiant į gyventojų skaičiaus statistiką, galima konstatuoti, kad krypstama į 

pesimistinę prognozę, t.y. gyventojų skaičiaus maţėjimo linkme.  

 

Šiaulių miesto, Šiaulių apskrities ir Lietuvos Respublikos gyventojų skaičius 2007-2011 m. 

pradţioje (Šaltinis : Lietuvos statistikos departamentas) 

Atlikus Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų skaičiaus prognozes, išskirti šie pagrindiniai 

gyventojų skaičiaus kitimo veiksniai: gimstamumas; mirtingumas; migracija. 
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Prognozėms skaičiuoti priimtos tikėtinos pagrindinių demografinių procesų prielaidos pagal 

Lietuvos prognozines tendencijas, nes dauguma Šiaulių ekonominių ir socialinių rodiklių yra 

artimi Lietuvos vidutiniams dydţiams. 

Planuojama ūkinė veikla pagal savo vietinį pobūdį negali turėti įtakos gyventojų skaičiaus 

Šiaulių mieste didėjimui dėl gimstamumo ir mirtingumo. 

Tačiau ūkinė veikla gali daryti poveikį ţmonių emigracijos maţėjimui ekonominės naudos 

aspektu, maţinant šiluminės energijos kainas Šiaulių miesto vartotojams. 

Taip pat naujo ūkinės veiklos objekto naudojimas įtakoja iki 17 darbo vietų sukūrimą. 

 REKOMENDUOJAMAS KATILINĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS  

Pareigos Kvalifikacija 
Pamainų 

skaičius 

Darbuotojų skaičius Trumpas darbo 

aprašymas 
Pamainoje Bendras 

Katilinės viršininkas Inţinierius 1 1 1 
Katilinės darbo 

organizavimas 

Vyresnysis katilų 

operatorius 

Vandens šildymo 

katilų, Ts≥110ºC 

operatorius 

3 1 4 

Vandens šildymo katilų 

agregatų, kuro tiekimas, 

pelenų šalinimas ir SV 

įrenginių aptarnavimas 

Katilų opertorius 

Vandens šildymo 

katilų, Ts≥110ºC 

operatorius 

3 1 4 

Vandens šildymo katilų 

agregatų, kuro tiekimas, 

pelenų šalinimas ir SV 

įrenginių aptarnavimas 

Teleskopinio 

keltuvo vairuotojas 

Traktorininkas, 

krano, valdomo nuo 

ţemės, operatorius 

2 1 3 
Biokuro krovimas ant 

kuro platformų 

Kuro tiekimo, pelenų 

šalinimo įrenginių 

prieţiūros šaltkalvis 

Šaltkalvis - 

suvirintojas 
1 2 3 

Kuro tiekimo, pelenų 

šalinimo įrenginių ir 

vamzdynų 

eksploatavimas 

Šaltkalvis - elektrikas Šaltkalvis - elektrikas 1 2 3 
Elektros įrenginių 

eksploatavimas 

Šaltkalvis - elektrikas Šaltkalvis - elektrikas 1 2 3 
Automatikos įrenginių 

eksploatavimas 

VISO: 10 17  
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ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS KAŠTŲ IR PARDAVIMO KAINOS VARTOTOJAMS 

MAŢINIMAS 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato centrinio šildymo ir karšto vandens 

kainų skaičiavimo principus ir metodiką. Tarifo pagrindą sudaro kuro kaina, šilumos generavimo 

ir perdavimo kainos. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų aprašas, 

patvirtintas 2010-10-04 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.o3-202 

(Ţin., 2010, Nr.122-6254; 2013, Nr.25-1250), taikomas visiems šilumos tiekėjams ir 

nepriklausomiems šilumos gamintojams, taip pat ūkio subjektams, ketinantiems gaminti ir 

parduoti šilumą į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų 

šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašu siekiama uţtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos 

gamyboje, skatinti atliekinės šilumos panaudojimą, įgyvendinti šilumos vartotojų teisę gauti 

šilumą maţiausiomis sąnaudomis, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas, šalinanat kliūtis naujų 

gamybos pajėgumų bei naujų rinkos dalyvių prieigai prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. 

Šilumos energijos iš nepriklausomų šilumos gamintojų supirkimo kaina privalo būti maţesnė nei 

šilumos tiekėjo, šiuo atveju AB „Šiaulių energija“, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. 

Taip pat supirkimo kaina negali būti didesnė nei nustatyta, vadovaujantis Šilumos kainų 

nustatymo metodika. (Ţin., 2009, Nr.92-3959). 

Prie socialinių ekonominių veiksnių, įtakojančių šiluminės energijos kainą, būtina priskirtį UAB 

„KLAS“ galimybę apsirūpinti biokuru. Kadangi biokuro kainoje ţymią dalį sudaro 

transportavimo išlaidos, todėl ekonomiškai tikslinga yra naudoti biokurą netoli jo susidarymo ar 

gamybos vietos. 

Skirtingi šaltiniai nurodo skirtingą medţių kirtimo atliekų potencialą Lietuvos Respublikos 

teritorijoje. Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programoje (Ţin., 2012, 

Nr.61-3058) nurodoma, kad metinis kirtimo atliekų potencialas Lietuvos Respublikoje sudaro 

750 tūkst.m
3
 (apie 161 ktne) kirtimo atliekų. Metinis UAB „KLAS“ katilinės biokuro poreikis 

sudaro 52,95 tūkst.t (maţdaug 8,7 ktne) per metus. 

Atsiţvelgiant į tai, kad biokuro pristatymas į katilinę yra ekonomiškai efektyvus kai atstumas 

nuo biokuro formavimosi vietos iki šilumos gamybos įrenginių neviršija 100 km, biokuro 

potencialo vertinimui Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo apibrėţta sąlyginė teritorija. 

Konsultanto vertinimu šios teritorijos miško kirtimo atliekų potencialas sudarytų 332,8 tūkst.ktm 

per metus (71,54 ktne). Planuojamos biokuro katilinės poreikis sudaro maţdaug 12,2 % nuo 

bendro kirtimo atliekų potencialo nagrinėjamoje teritorijoje. Esamas biokuro poreikis 

centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemoje (kartu su UAB „KLAS“ biokuro poreikiu) minėtoje 

teritorijoje sudarytų 70,06 ktne. Netgi tuo atveju, jei esamų šios teritorijos katilinių biokuro 

poreikiai būtų padengiami vien kirtimo atliekomis, UAB „KLAS“ liks pakankamas kiekis 

kirtimo atliekų. Taip pat būtina atsiţvelgti į tai, kad esamose centrinio šildymo įrenginiuose yra 

galimybė iki 30% kuru naudoti durpes. 

Atsiţvelgianį į išdėstytą informaciją apie Lietuvos Respublikoje esamą medienos biokuro 

potencialą, kirtimo atliekų pristatymą ir biokuro poreikį 100 km atstumu nuo planuojamo objekto 

galima teigti, kad esamiems centrinio šildymo ir planuojamiems biokuro įrenginiams uţteks 

vietinių energijos išteklių stabiliam nepertraukiamam darbui. Paţymėtina, kad nuolat vykdoma ir 

kitų biokuro tiekimo šaltinių paieška, kuri uţtikrins įrenginio veikimą, esant minimalioms 

sąnaudoms. 
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UAB ‚Cowi Lietuva“ parengė UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos šilumos energijos 

gamybos kaštų ir pardavimo kainos šilumos energijos tiekėjui ekspertinį įvertinimą. 

 TEISINIS PAGRINDAS ANALIZEI 

Šilumos supirkimo tvarką iš nepriklausomų šilumos gamintojų reglamentuoja Šilumos supirkimo 

iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas (Ţin., 2013, Nr. 25-1250). Apraše 

nurodyta, kad nepriklausomi šilumos gamintojai gali parduoti šilumos energiją, kurios kaina yra 

maţesnė nei palyginamosios šilumos tiekėjo savuose šilumos gamybos šaltiniuose esanti šilumos 

kaina atitinkamą mėnesį. Remiantis aprašo 10 punktu: 

 "10.1 jei šilumos tiekėjas valdo šilumos gamybos įrenginius, kurių galios pakanka 

visam vartotojų šilumos poreikiui patenkinti, šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos apskaičiuojamos kaip atitinkamo mėnesio šilumos gamybos 

kainos kintamoji dedamoji konkrečioje sistemoje"; 

 "10.2. jei šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių galios nepakanka 

vartotojų šilumos poreikiui patenkinti, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

nustatomos kaip šilumos tiekėjo atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos 

kintamosios dedamosios konkrečioje sistemoje, nustatomos pagal Supirkimo tvarkos 

10.1 punktą, ir Supirkimo tvarkos 9.2 punkte nurodytų nepriklausomų šilumos 

gamintojų, veikiančių konkrečioje šilumos sistemoje, šilumos gamybos kainų, t. y. 

kintamųjų ir pastoviųjų dedamųjų, apskaičiuotų pagal Šilumos kainų nustatymo 

metodiką, svertinis vidurkis. Šiuo atveju palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

nustatomos pagal formulę: 

 (1) 

kur: 

TLG,y – palyginamosios šilumos tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos mėnesį y, ct/kWh; 

TH,KD,y – šilumos tiekėjo šilumos gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji mėnesį y, 

ct/kWh; 

TNG,j,y – Supirkimo tvarkos 9.2 punkte nurodyto nepriklausomo šilumos gamintojo j, 

veikiančio konkrečioje šilumos sistemoje, šilumos gamybos kaina (kintamoji ir 

pastovioji dedamosios) mėnesį y, ct/kWh; 

QH,y – šilumos tiekėjo ir Supirkimo tvarkos 9.2 punkte nurodytų nepriklausomų šilumos 

gamintojų į konkrečios šilumos sistemos šilumos perdavimo tinklą planuojamas 

patiekti šilumos kiekis mėnesį y, kWh; 

QHM,y – šilumos tiekėjo valdomais šilumos gamybos įrenginiais gaminamas šilumos kiekis 

mėnesį y, kWh; 

QHP,j,y – iš Supirkimo tvarkos 9.2 punkte nurodyto nepriklausomo šilumos gamintojo j 

planuojamas nupirkti šilumos kiekis mėnesį y, kWh 

 „10.4. jei nepriklausomas šilumos gamintojas, kuriam Komisija, vadovaudamasi 

Nepriklausomų šilumos gamintojų pripaţinimo nereguliuojamais tvarkos aprašu, yra 

priėmusi motyvuotą sprendimą netaikyti privalomojo reguliavimo šilumos gamybos 

kainodaros srityje konkretaus nepriklausomo šilumos gamintojo atţvilgiu, yra gavęs 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų, subsidijų, dotacijų ar kitų 

paramos lėšų investicijoms šilumos gamybos įrenginių įsigijimui, šiluminės katilinės 

ar termofikacinės jėgainės statybai, jam šildymo sezono metu taikomos 

palyginamosios sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę: 

o 

TLG`,y = 9,36 + 0,0082 × pb ; (2)

 kur: 

TLG`,y – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos mėnesį y, ct/kWh; 

pb –  atitinkamo mėnesio Komisijos skelbiama medienos kilmės biokuro rinkos kaina, 

įskaitant transportavimo sąnaudas, Lt/tne.“ 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444064
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Remiantis AB „Šiaulių energija“ viešai skelbiama informacija (www.siaulenerg.lt), bendra 

instaliuota katilų galia Pietinės katilinės ir Šiaulių termofikacinės elektrinės yra 303,4 MW. 

Apskaičiuota maksimali šilumos vartotojų pareikalaujama galia šildymo sezono metu siekia 155 

MW, todėl NŠG turėtų šilumos energiją parduoti uţ nedidesnę nei kintamosios atitinkamo 

mėnesio šilumos tiekėjo šilumos gamybos savuose šaltiniuose kainą. Ateityje nenumatoma, kad 

bendra instaliuota šilumos šaltinių galia AB „Šiaulių energija“ ţenkliai maţėtų ir būtų maţesnė 

nei pareikalaujama šilumos vartotojų galia. Todėl kol galios minėtas aprašas, visi NŠG turėtų 

parduoti šilumos energiją uţ nedidesnę nei kintamosios šilumos gamybos sąnaudos. 

Nuo 2012 m. buvo pradėta eksploatuoti Šiaulių miesto termofikacinė elektrinė, kurioje šilumos ir 

elektros gamybai naudojamas biokuras. Ši elektrinė yra prioritetinis šilumos energijos šaltinis 

kadangi joje pagaminamos šilumos energijos gamybos kintamieji ir pastovieji kaštai yra maţesni 

nei gamtines dujas deginančiuose katiluose. Kuro ir kitos sąnaudos termofikacinėje elektrinėje 

šilumos gamybai yra atskiriamos remiantis alternatyvaus šilumos šaltinio suformavimu pagal 

"Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika" (Ţin., 2013, 

Nr. 66-3332).  

Prielaidos, kurios naudojamos šilumos gamybos kainos nustatymui savuose AB „Šiaulių 

energija“ šilumos gamybos šaltiniuose yra paţymėtos pateiktose lentelėse. 

 ĮMONIŲ PASKIRSTYMAS PAGAL KATEGORIJAS  

Įmonių kategorija Šiluminės energijos gamybos kategorija 

I daugiau kaip 1900 tūkst. MWhšil. 

II 650–1900 tūkst. MWhšil. 

III 200–650 tūkst. MWhšil. 

IV iki 200 tūkst. MWhšil. 

 

 

 ALTERNATYVAUS ŠILUMOS ŠALTINIO TECHNINIAI RODIKLIAI 

Kuro rūšis 
Vidutinis šilumos gamybos  

efektyvumas, % 

Gamtinės dujos 93,0 

Mazutas 86,0 

Biokuras 90,0 

Biokuras* 105,0 

* Taikoma naujai pastatytoms arba modernizuotoms (atnaujintoms) kogeneracinėms jėgainėms, taip pat jėgainėms, iš 

kurių elektra superkama taikant skatinamąjį tarifą. 

  

http://www.siaulenerg.lt/
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=451880
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 ALTERNATYVAUS ŠILUMOS ŠALTINIO SĄNAUDŲ IR TURTO RODIKLIAI 

Eil. 

Nr. 
Rodikliai Mato vnt. 

Įmonių kategorija 

 

I II III IV 

1. Kintamos sąnaudos 

1.1 Elektra technologijai kWh/MWh 20,0 18,2 17,3 15,0 

1.2 Vanduo technologijai Lt/MWh 0,10 0,42 0,52 0,27 

2. Eksploatacinės sąnaudos 

2.1 Materialinės  Lt/MWh 1,9 3,1 3,1 4,9 

2.2 Darbo uţmokestis Lt/MWh 3,6 7,6 8,5 9,5 

2.3 Socialinis draudimas Lt/MWh 1,1 2,4 2,6 2,9 

2.4 Mokesčiai Lt/MWh 0,4 0,6 0,6 0,6 

3. Seno turto 

3.1 
Turto įsigijimo vertė instaliuotai 

galiai 

Lt/kW 

 
75,0 85,0 134,0 131,0 

3.2 
Turto likutinė vertė instaliuotai 

galiai 

Lt/kW 

 
35,0 42,0 72,0 69,0 

4. Naujo turto 

4.1 

Naujo turto (katilai su 

kondensaciniais dūmų 

ekonomaizeriais) 

Lt/kW 

 
1100 

Nepriklausomų šilumos gamintojų pripaţinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo (Ţin., 2013, 

Nr. 108-5354) 3 punkte apibrėţta, kad " Nepriklausomiems šilumos gamintojams šilumos 

gamybos kainodara Įstatymo nustatyta tvarka nėra privaloma, išskyrus tuos nepriklausomus 

šilumos gamintojus, kurių nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba bendros 

šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracinio) įrenginio statybai ar modernizavimui 

finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, nacionalinės 

atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar 

savivaldybės dotacija ar subsidija arba elektros energijos gamybai termofikaciniu reţimu 

kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse patvirtintomis viešuosius 

interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) remtinos elektros energijos gamybos apimčių 

priemonėmis ar atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo 

priemonėmis arba jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas ar nepriklausomų šilumos 

gamintojų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė vienoje centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio. 

Taip pat 4 punkte apibrėţta, kad „Nepriklausomo šilumos gamintojo, kuris vienoje centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemoje gamina šilumos kiekį, sudarantį daugiau kaip 1/3 metinio šilumos 

kiekio (toliau – Gamintojas), atţvilgiu Komisija, vadovaudamasi šia Tvarka, turi teisę priimti 

motyvuotą sprendimą – netaikyti privalomos šilumos gamybos kainodaros, jeigu Gamintojas ar 

Gamintojų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė vienoje centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemoje gamina šilumos kiekį, nedarantį reikšmingos įtakos galutinei tos centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemos kainai, lyginant su padėtimi, jeigu Gamintojui būtų taikoma privaloma 

šilumos gamybos kainodara.“ 

 "Reikšminga įtaka – poveikis centralizuoto šilumos tiekimo sistemos galutinei kainai 5 ir 

daugiau proc.".  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457683
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Pastačius 23,8 MW šilumos galios naujus NŠG gamybos įrenginius, dirbdami pirmu prioritetu jie 

galėtų pagaminti 1/3 reikalingo šilumos kiekio Šiaulių mieste, tačiau tai nėra pagrindas NŠG 

padaryti reguliuojamu, tačiau teikti paraišką dėl pripaţinimo nereguliuojamu reikės ir didelė 

tikimybė, kad bus nustatyta sąlyga, jog NŠG darys reikšmingą įtaką CŠT rinkoje ir dėl to bus 

nustatytas reguliuojamo šilumos gamintojo statusas. Net jeigu ir nebūtų nustatomas šis NŠG 

statusas, šilumos energiją reiktų parduoti uţ ne didesnę šilumos kainą nei palyginamosios 

šilumos tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos savuose šilumos gamybos įrenginiuose (Šiaulių 

atveju ne brangiau nei atitinkamo mėnesio kintami šilumos gamybos kaštai). 

 PRIELAIDOS ANALIZEI 

Išorinės prielaidos 

Norint nustatyti AB „Šiaulių energija“ kintamas šilumos gamybos sąnaudas, reikalinga numatyti 

kokios bus kuro, elektros kainos ateityje. Vertinimui naudojamas 2013-2035 metų laikotarpio 

kuro kainų prognozės, kurios remiasi šiuo metu galiojančiais teisės aktais, patvirtintomis 

tarptautinėmis prognozėmis (pvz. naftos kainos, gamtinių dujų kainos) ar kitomis atliktomis 

studijomis. 

Gamtinių dujų kaina 

AB „Šiaulių energija" Šiaulių mieste šilumos gamybai naudoja iki 30 mln. nm
3
/metus gamtinių 

dujų. Pastačius naujus 25 MW galios šilumos gamybos įrenginius, gamtinių dujų suvartojimas 

nuo 2016 m. sieks apie 16 mln. nm
3
/metus. Vienu ir kitu atveju AB „Šiaulių energija“  pagal 

gamtinių dujų suvartojimo kiekius priklausys 7 vartotojų grupei (suvartojančiai virš 15 

mln.nm
3
/metus gamtinių dujų).  

Numačius šilumos gamybą iš NŠG (įrengus iki 25 MW galios naujus šilumos gamybos 

įrenginius) mieste gamtinių dujų kiekis šilumos gamybai sumaţės iki maţdaug 6 mln. nm
3
/metus 

ir pagal suvartojamų dujų kiekį įmonė priklausys 6 vartotojų grupei (suvartojantiems nuo 5 iki 15 

mln.nm
3
/metus gamtinių dujų), kuriai būtų taikomos aukštesnės gamtinių dujų skirstymo kainos. 

Vertinimui naudojamų gamtinių dujų kaina tiek esant 7, tiek 6 vartotojo grupei prognozė, 

pateikiame ţemiau esančiame grafike. Prognozėse pastebimas gamtinių dujų kainos 

sumaţėjimas, nes planuojama, kad gamtinių dujų importo kaina turėtų maţėti pradėjos 

eksploatuoti suskystintų gamtinių dujų terminalą. 

 
Gamtinių dujų kainos prognozė  

Biokuro kaina 

Pagrindinis kuras biokuro deginimo jėgainėse Šiaulių mieste yra technologinė medienos skiedra, 

tačiau skaičiuojant šilumos gamybos kainą turi būti vertinama medienos biokuro kaina su 

transportavimu. 
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Biokuro, medţio skiedrų bei gamtinių dujų importo istorinės ir prognozinės kainos 

 

Elektros kaina 

Elektros kainos prognozė yra pateikiama ţemiau esančiame grafike. 

 
Elektros energijos kainos prognozė 

Kainų kitimo indeksas 

Pastoviems kaštams prognozuoti naudojamas kainų kitimo indeksas, kuris pateiktas ţemiau 

esančiame grafike. Prognozės remiasi prognozuojamo BVP kitimu, įvertinant, kad bus iki 3 proc. 

kasmetiniai sąnaudų taupymai dėl efektyvinamos veiklos ir pan. 

 
Kainų kitimo indekso prognozė 
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Techninės prielaidos 

Šilumos gamybos scenarijai 

Šiaulių mieste per metus į CŠT tinklą vidutiniškai yra patiekiama 480 GWh šilumos energijos. 

Pagrindinis šilumos šaltinis mieste yra Pietinė katilinė ir Šiaulių termofikacinė elektrinė, kuri 

naudodama biokurą pagamina apie 45 proc. reikalingos šilumos energijos. 

Galimi keli šilumos gamybos scenarijai Šiaulių mieste: 

1. Nuo 2013 m. iki 2016 m. šiluma yra gaminama esamuose šilumos generavimo 

įrenginiuose. Nuo 2016 m. šiluma yra pradedama gaminti ir naujuose bendros 25 

MW galios šilumos tiekėjo biokuro įrenginiuose1
. Iš biokuro pagaminama ne maţiau 

kaip 70 proc. miestui reikalingos šilumos energijos. Likusi šilumos dalis gaminama 

deginant gamtines dujas. 

2. Kaip ir 1 scenarijuje, tik atsiranda naujas NŠG (katilinė), kurio šilumos galia 23,8 

MW. NŠG veikia  trečiu prioritetu po termofikacinės elektrinės ir naujų biokurą 

deginančių įrenginių. Iš biokuro pagaminama iki 90 proc. miestui reikalingos šilumos 

energijos. 

3. Kaip ir 1 scenarijuje, tik atsiranda naujas NŠG (katilinė), kurio šilumos galia 23,8 

MW. NŠG veikia  antru prioritetu po termofikacinės elektrinės.  Iš biokuro 

pagaminama iki 90 proc. miestui reikalingos šilumos energijos. 

Dėl maţos šilumos gamybos kainos vasaros metu, naujas NŠG (katilinė) negalėtų konkuruoti su 

vieninteliu šilumos gamybos šaltiniu Šiaulių termofikacine elektrine. Todėl šis scenarijus nėra 

nagrinėjamas. Esant šiai situacijai (kai NŠG dirba pirmu prioritetu) NŠG per metus pagamintų 

iki 160 – 170 GWh šilumos energijos.  

Šilumos gamybos įrenginių darbas grafiškai atvaizduotas ţemiau esančiuose šilumos gamybos 

grafikuose. 

 
Šilumos gamybos grafikas 2013 - 2015 m. metais (1 scenarijus) 

 

                                                           
1 ES struktūrinės paramos www.esparama.lt duomenimis, AB „Šiaulių energija“ su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agemntūra“ 2013 m. lapkričio 20 d. 
pasirašė Finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas, įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, 

Šiauliuose įgyvendinimo. Projekto metu numatoma įrengti du po 10 MW šilumos galios katilus su 5 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Bendra 

šilumos galia 25 MW. 

http://www.esparama.lt/
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Šilumos gamybos grafikas nuo 2016 m. metų (1 scenarijus) 

 

Šilumos gamybos grafikas (2 scenarijus) 

 

Šilumos gamybos grafikas (3 scenarijus) 

 

 

Dienos metuose 

Dienos metuose 

- Šiaulių RK_dujos 

- Šiaulių RK_2x10 MW nauji biokuro katilai 

- Šiaulių elektrinė_biokuras 

- Šiaulių RK_naujas 5 MW ekonomaizeris 

- Šiaulių RK_dujos 

- Šiaulių RK_2x10 MW nauji biokuro katilai 

- Šiaulių elektrinė_biokuras 

- Šiaulių RK_naujas 5 MW ekonomaizeris 

- NŠG 9,5 MW biokuro katilas Nr.1 

- NŠG 9,5 MW biokuro katilas Nr.2 

- NŠG 4,8 MW ekonomaizeris 

- Šiaulių RK_dujos 

- Šiaulių RK_2x10 MW nauji biokuro katilai 

- Šiaulių elektrinė_biokuras 

- Šiaulių RK_naujas 5 MW ekonomaizeris 

- NŠG 9,5 MW biokuro katilas Nr.1 

- NŠG 9,5 MW biokuro katilas Nr.2 

- NŠG 4,8 MW ekonomaizeris 

Dienos metuose 
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Kiekvieno šilumos gamybos šaltinio pagaminamas ir tiekiamas į tinklą metinis šilumos kiekis 

yra pateikiamas ţemiau esančioje lentelėje. Bendras pagaminamos šilumos kiekis sieks apie 480 

GWh/metus.  

 
ŠILUMOS GAMYBOS ŠALTINIŲ PAGAMINAMAS IR TIEKIAMAS ŠILUMOS KIEKIS Į 

TINKLĄ PRIE SKIRTINGŲ SCENARIJŲ, MWH/METUS 

Šilumos gamybos 

scenarijus 
Šilumos gamybos šaltinis 2013 - 2015 m. nuo 2016 m. 

1 scenarijus 

Šiaulių TE 218.654 218.654 

Nauji biokuro įrenginiai ŠE - 123.902 

Gamtinių dujų katilai 260.890 136.987 

NŠG - - 

2 scenarijus 

Šiaulių TE 218.654 218.654 

Nauji biokuro įrenginiai ŠE - 123.902 

Gamtinių dujų katilai 260.890 51.919 

NŠG - 85.068 

3 scenarijus 

Šiaulių TE 218.654 218.654 

Nauji biokuro įrenginiai ŠE - 90.907 

Gamtinių dujų katilai 260.890 117.993 

NŠG - 51.989 

Šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos kaip atitinkamo mėnesio 

šilumos gamybos kainos dedamoji, todėl pateikiama ir kiekvieno mėnesio šilumos tiekėjo šilumos 

gamybos šaltiniuose galima pagaminti šilumos kiekį. 

 
AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA" ŠILUMOS GAMYBOS 2013-2015 METAIS PAMĖNESIUI 

GALIMYBĖS 
Šilumos 

gamybos 

šaltinis 

Sausis 
Va-

saris 
Kovas 

Ba-

landis 
Geguţė 

Bir-

ţelis 
Liepa 

Rug-

pjūtis 

Rug-

sėjis 
Spalis 

Lap-

kritis 

Gruo-

dis 

Šiaulių 

TE  
26.412 23.856 26.412 12.780 4.500 13.320 11.995 12.262 12.684 22.462 25.560 26.412 

Nauji 

biokuro 

katilai 

- - - - - - - - - - - - 

Dujiniai 

katilai 
51.790 47.765 39.010 18.653 10.039 283 - - - 16.750 29.570 47.030 

Viso: 78.202 71.621 65.422 31.433 14.539 13.603 11.995 12.262 12.684 39.211 55.130 73.442 

 
 AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA" ŠILUMOS GAMYBOS NUO 2016 METŲ PAMĖNESIUI GALIMYBĖS 

Šilumos 

gamybos 

šaltinis 

Sausis 
Va-

saris 
Kovas 

Ba-

landis 
Geguţė 

Bir-

ţelis 
Liepa 

Rug-

pjūtis 

Rug-

sėjis 
Spalis 

Lap-

kritis 

Gruo-

dis 

Šiaulių TE  26.412 23.856 26.412 12.780 4.500 13.320 11.995 12.262 12.684 22.462 25.560 26.412 

Nauji biokuro 

katilai 
17.856 16.128 17.856 15.660 10.039 283 - - - 10.944 17.280 17.856 

Dujiniai 

katilai 
33.934 31.637 21.154 2.993 - - - - - 5.806 12.290 29.174 

Viso: 78.202 71.621 65.422 31.433 14.539 13.603 11.995 12.262 12.684 39.211 55.130 73.442 
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Naudojamos prielaidos ekonominiams skaičiavimams 

Ekonominiams NŠG skaičiavimams atlikti naudojamos šios papildomos prielaidos: 

 Diskonto norma - 8 proc. Vertinamasis laikotarpis 20 metų; 

 Naudojamas kuras - biokuras; 

 Vidutinis metinis šilumos gamybos efektyvumas  ne maţiau kaip  100 proc. 

 Šilumos galia su kondensaciniu ekonomaizeriu - 23,8 MW; 

 Investicija į naują katilinę – 25,3 mln. Lt. Nekilnojamas turtas sudarys 30 proc. Galima 

parama 6 mln. Lt. Investuojama nuosavomis lėšomis. 

 Katilinės eksploatavimo išlaidos bus 15 Lt/MWhšilumos, (ekonomaizerio papildomai 10 

Lt/MWhšilumos). Numatoma, kad eksploatacinės sąnaudos kis priklausomai nuo to, kaip 

kis šalies BVP įvertinus iki 3 proc. metinį taupymą. 

 Elektros energijos sąnaudos katilui su visa pagalbine įranga be ekonomaizerio 24 

kWh/MWhšilumos (ekonomaizerio papildomai 5 kWh/MWhšilumos). 

 Sąnaudos vandeniui jėgainėje galėtų siekti 0,5 Lt/MWhš. 

 Katilinės eksploatavimui bus reikalinga nuolatinė prieţiūra. Tam numatoma, kad turėtų 

būti suformuotos 4 pamainos iš 3 asmenų. Vidutinis mėnesines atlyginimas bruto 2013 

m. pradţioje buvo 2230 Lt/mėn.  Darbo jėga yra sezonininė ir priklausys kokiu reţimu 

dirbs katilinė. Numatoma, kad katilinė gali veikti 8 mėn. 

 Kiti mokesčiai (turto nuomos, mokesčio uţ taršą ir kt.) eksploatuojant jėgainę galėtų 

siekti 0,2 Lt/MWhš. Numatoma, kad paminėtos sąnaudos kis priklausomai nuo to, kaip 

kis šalies BVP įvertinus iki 3 proc. metinį taupymą. 

 Katilinės veiklos sąnaudos suprantamos kaip būtinosios sąnaudos uţtikrinti kitas veiklas 

kaip buhalterinės apskaitos vykdymo, įmonės valdymo ir kitos nesusijusios tiesiogiai su 

šilumos gamyba sąnaudos. Numatoma, kad veiklos sąnaudos jėgainėje galėtų siekti 5 

Lt/MWhš. Numatoma, kad paminėtos sąnaudos kis priklausomai nuo to, kaip kis šalies 

BVP įvertinus iki 3 proc. metinį taupymą. 
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 VERTINIMO REZULTATAI 

Galimos supirkti šilumos kaina 

Šilumos gamybos nuosavuose AB „Šiaulių energija“ šaltiniuose 2013-2035 m. vidutinės metinės 

šilumos kainos ir kintamųjų kaštų dinamika pateikiama ţemiau esančiam e grafike. Iš grafiko 

matyti, kad pastebimas gana ţenklus šilumos gamybos kainos iki 2016 m. kritimas. Tai turi 

įtakos dėl SGD terminalo veiklos pingančių gamtinių dujų kaina, o taip pat naujų  biokurą 

deginančių šilumos gamybos įrenginių įvedimas į eksploataciją. 

 

Vidutinė metinė AB „Šiaulių energija“ Šiaulių mieste gaminamos šilumos kaina ir kintami šilumos 

gamybos kaštai 2013-20135 metais. 

Faktiškai iš NŠG šilumos energija būtų perkama kaina, kuri būtų nustatoma kiekvieną mėnesį 

atsiţvelgiant į planuojamas šilumos tiekėjo šilumos gamybos apimtis. Ţemiau esančiame grafike 

pateikiamas prognozuojamas 2016 m. AB „Šiaulių energija“ kintamų šilumos gamybos kaštų 

pasiskirstymas pamėnesiui. 

 

2016 m.  AB „Šiaulių energija" kintamos šilumos gamybos sąnaudos 

Numatoma, kad 2 šilumos gamybos scenarijaus atveju NŠG veiktų nuo spalio mėnesio iki 

balandţio, o pagal 3 šilumos gamybos scenarijų atitinkamai nuo spalio iki geguţės. Ţemiau 

esančiame grafike pateikiama apskaičiuota svertinė vidutinė šilumos kaina nuo 2016 iki 2035 

metų uţ kurią NŠG galėtų parduoti šilumą esant skirtingiems šilumos gamybos scenarijams. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Ši
lu

m
o

s 
ge

n
e

ra
vi

m
o

 k
ai

n
a 

ŠE
 

įr
e

n
gi

n
iu

o
se

, 
ct

/k
W

h

Kintami kaštai Kaina

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sa
u

si
s

V
as

ar
is

K
o

va
s

B
al

an
d

is

G
e

gu
žė

B
ir

že
lis

Li
e

p
a

R
u

gp
jū

ti
s

R
u

gs
ė

jis

Sp
al

is

La
p

kr
it

is

G
ru

o
d

is

K
in

ta
m

i š
ilu

m
o

s 
ga

m
yb

o
s 

ka
št

ai
, 

ct
/k

W
h

 b
e

 P
V

M



86 

 

 

2016-2035 m. vidutinė svertinė galima NŠG kaina esant skirtingiems šilumos gamybos scenarijams 

Skirtinguose AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos šaltiniuose kintami šilumos gamybos kaštai 

pateikiami ţemiau esančiame grafike. Pastebima, kad gaminant šilumos energiją iš biokuro 

kintami kaštai bus dvigubai maţesni nei gaminant naudojant gamtines dujas.  

 

AB „Šiaulių energija" kintami šilumos generavimo kaštai skirtinguose šilumos gamybos šaltiniuose 
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NŠG ekonominis įvertinimas 

Prie numatytų prielaidų 

Esant numatytoms prielaidoms, NŠG veikla būtų neatsiperkanti per įrangos gyvavimo laikotarpį. 

Pagrindinė to prieţastis yra per ţema galima šilumos energijos supirkimo kaina.  Skaičiavimų 

rezultatai pateikiami ţemiau esančioje lentelėje. 

 NŠG EKONOMINIŲ SKAIČIAVIMŲ SUVESTINĖ 

Rodiklis 

2 šilumos gamybos 

scenarijus 

3 šilumos gamybos 

scenarijus 

Be paramos Su parama Be paramos Su parama 

Grynoji dabartinė vertė (GDV), mln. Lt -17,3 -11,7 -23,2 -17,6 

Vidinė grąţos norma (VGN), proc. -8,2 proc. -6,0 proc. -20,1 proc. -18,8 proc. 

Atsipirkimas >20 metų >20 metų >20 metų >20 metų 

NŠG grynųjų pinigų srautai ir likutis metų esant skirtingiems šilumos energijos gamybos 

scenarijams pateikti ţemiau esančiuose grafikuose. Ţvelgiant į pinigų srautus, priimtinesnis NŠG 

būtų variantas veikti 2 šilumos gamybos scenarijumi.  

Jeigu NŠG šilumos kainodara būtų reguliuojama Komisijos, jo šilumos kaina būtų 

apskaičiuojama naudojantis 2 formule. Tokiu būdu apskaičiuota šilumos kaina būtų iki 40 proc. 

didesnė lyginant su numatytomis sąlygomis. Projekto NŠG veiklos be paramos VGN siektų 13,7 

proc., su parama atitinkamai - 19,5 proc. Parduodamos šilumos energijos kaina būtų vidutiniškai 

nuo 2016 iki 2035 m. 7 proc. maţesnė nei gamtinių dujų katilų kintamoji šilumos gamybos 

dedamoji, tačiau iki 2019 m. gamtinių dujų katilais kintami šilumos gamybos kaštai neţenkliai 

(vidutiniškai 2 proc.) būtų maţesni nei NŠG. 

 

 

Grynieji pinigai NŠG sąskaitoje veikiant 2 šilumos gamybos scenarijumi. 
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Grynieji pinigai NŠG sąskaitoje veikiant 3 šilumos gamybos scenarijumi. 

Jautrumo analizė 

Jautrumo analizė parodo, kaip vienų ar kitų sąnaudų elementų svyravimai veikia analizuojamo 

investicijų projekto rezultatus ir vertinimo kriterijus. Jautrumo analizė atliekama keičiant 

pradines prielaidas ir stebint, kaip keičiasi GDV bei kiti kriterijai. Investicija bus rizikinga tada, 

kai nedideli nagrinėjamų sąnaudų pokyčiai sąlygos didelius kriterijų pokyčius. Jautrumo analizė 

atlikta investicijų dydţiui, kuro bei parduodamos šilumos kainoms. Vertinamas projekto vidinės 

grąţos pokytis ir jo nuokrypis nuo bazinio varianto. Bazinis variantas - variantas prie pasirinktų 

prielaidų, nevertinant, kad jos gali būti ir kitokios. Jautrumo analizė atlikta 2 šilumos gamybos 

prioriteto variantui. 

 

Projekto VGN pokytis priklausomai nuo taikytų investicijų dydţio 

 

Projekto VGN pokytis priklausomai nuo taikytų kuro kainų 
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Projekto VGN pokytis priklausomai nuo taikytų parduodamos šilumos kainų 

Atlikus projekto jautrumo analizę pasirinktoms trims prielaidoms, nustatyta, kad projektas yra 

labai jautrus parduodamai šilumos kainai, o vidutiniškai jautrus kuro kainai ir investicijų dydţiui. 

Nei vienu atveju NŠG veikla nebūtų ekonomiškai rentabili. NŠG veikla būtų ekonomiškai 

rentabili (VGN be paramos 5 proc.) esant maţesnėms iki 12 proc. investicijoms ir biokuro 

kainai, o taip pat iki 12 proc. didesnei šilumos supirkimo kainai. 

Poveikis šilumos kainai dėl NŠG veiklos 

ATL kiekio maţėjimas 

Dėl NŠG veiklos AB „Šiaulių energija“ į aplinką per metus išmestų iki 18 tūkst. ton maţiau CO2 

dujų. Įvertinus, kad vieno apyvartinio taršos leidimo kaina nuo 2016 m. bus 20 EUR (69 

Lt/ATL)2, tai per metus būtų sumaţinamos išlaidos ATL įsigijimui per 1,242 mln. Lt arba tai 

leistų sumaţinti šilumos gamybos savikainą per 0,3 ct/kWh. 

Gamtinių dujų kainos pokytis 

Pradėjus maţiau naudoti gamtinių dujų šilumos gamybai, numatoma, kad AB „Šiaulių energija“ 

iš 7 grupės gamtinių dujų vartotojų pereis į 6 grupe ir numatoma, kad dėl to gamtinių dujų kaina 

padidės. Gamtinių dujų kainos padidėjimą kompensuotų tai, kad šilumos energija iš NŠG būtų 

perkama pigiau nei ją reiktų pasigaminti gamtines dujas deginančiuose katiluose.  Pavyzdţiui, 

2016 m. jei nebūtų NŠG, uţ gamtines dujas šilumos gamybai Šiauliuose reiktų sumokėti 19 mln. 

Lt, tuo tarpu esant NŠG, atitinkamai 9 mln. Lt ir papildomai NŠG reiktų sumokėti 8,4 mln. Lt - 

iš viso 17,4 mln. Lt. Sutaupymas siektų 1,6 mln. Lt arba tai leistų sumaţinti šilumos gamybos 

savikainą per 0,3 ct/kWh. Kaip parodė NŠG ekonominiai skaičiavimai, NŠG veikla prie 

numatytų šilumos supirkimo kainų veikla būtų nuostolinga ir galimai būtų ieškoma teisėtų būdu 

parduoti šilumos energiją uţ kiek didesnę šilumos kainą ir poveikis šilumos gamybos savikainai 

būtų maţesnis. 

NŠG reikalinga šilumos kaina 

NŠG investicijų grąţa (negavus ES struktūrinių fondų paramos) būtų pakankama, jeigu 

parduodamos šilumos energijos kaina būtų nuo 20 iki 30 proc. didesnė nei nustatyta šilumos 

gamybos kaina nuosavuose AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos šaltiniuose. Tačiau net ir 

šiuo atveju, pirkti šilumos energiją iš NŠG būtų pigiau nei ją pasigaminti (kintamieji kaštai) 

gamtinėmis dujomis kūrenamuose katiluose. Ţemiau esančiame grafike pateikiama 2 šilumos 

gamybos scenarijaus šilumos gamybos kainos ir 20 bei 30 proc. didesnės šilumos supirkimo 

kainos palyginimas su AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos įrenginių kintamąja šilumos 

gamybos kaina 2016-2035 m. 

                                                           
2 Komisijos Komunikatas „Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnio neprivalomo taikymo gairės“ (2011/C 99/03). Prieiga internete [http://eur- 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:099:FULL:LT:PDF]. 

-8,2%

-1,0%

4,0%

-6,0%

2,0%

7,6%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-20% -10% 0% 10% 20%

V
G

N
, p

ro
c.

Parduodamos šilumos kaina

mažesnė - tokia pati- didesnė

Be paramos Su parama

-87,8%

-148,8%

-133,3%

-226,7%

-240%
-230%
-220%
-210%
-200%
-190%
-180%
-170%
-160%
-150%
-140%
-130%
-120%
-110%
-100%

-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%

0%

-20% -10% 0% 10% 20%

V
G

N
 n

u
o

kr
yp

is
 n

u
o

 b
az

in
io

 v
ar

ia
n

to

Parduodamos šilumos kaina

mažesnė - tokia pati- didesnė

Be paramos Su parama



90 

 

 

Šilumos gamybos kainų palyginimas su NŠG galima parduoti kaina (2 šilumos gamybos scenarijus) 

Parduodant NŠG šilumos energiją nuo 20 iki 30 proc. brangiau nei šilumos tiekėjo kintamieji 

šilumos gamybos kaštai, galimas šilumos gamybos kainos (savikainos) pokytis, įvertinus 

gamtinių dujų brangimą (dėl to, kad atsiradus NŠG šilumos tiekėjas turės pereiti iš 7 gamtinių 

dujų vartotojų grupės į 6), taip pat įsigijamų ATL sąnaudas pateiktas ţemiau esančiame grafike. 

 

Šilumos gamybos kainos (savikainos) kitimas (2 šilumos gamybos scenarijus) 

 

Šilumos gamybos kainų palyginimas 

Remiantis aprašytomis prielaidomis ir sąlyga, kad į šilumos gamybos kainą šilumos tiekėjas gali 

įskaičiuoti turto (nuosavo kapitalo) pelningumą WACC, galima apskaičiuoti tikėtiną AB „Šiaulių 

energija“ naujuose biokuro katiluose pagaminamos šilumos kainą. Skaičiavimuose priimamas 

WACC, lygus diskonto normai – 5 proc., kad būtų sulygintos sąlygos su NŠG ekonominiams 

skaičiavimams naudojamomis prielaidomis. Taip pat įvertinama, kad gauta parama biokuro 

katilams įrengti (6 mln. Lt) yra atimama iš nusidėvėjimo. Apskaičiuota šilumos gamybos kaina 

analogiškos galios, kaip ir NŠG, biokuro katiluose pateikta ţemiau esančiame grafike. Grafike 

taip pat pateikiama NŠG kaina, esant sąlygoms, kai VGN yra lygus 5 proc. (negavus paramos), 

taip pat kai šilumos kaina yra iki 30 proc. didesnė nei šilumos tiekėjo kintamieji šilumos 

gamybos kaštai.  
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NŠG ir šilumos tiekėjo biokuro katilų šilumos kainų palyginimas 
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 APIBENDRINIMAS 

Darbe išnagrinėtas nepriklausomo šilumos gamintojo (NŠG) (23,8 MW šilumos galios katilinės) 

galimas veiklos poveikis Šiaulių miestui tiekiamos šilumos kainos pokyčiui. NŠG per metus į 

Šiaulių miesto CŠT galėtų patiekti iki 85 GWh šilumos energijos ir kartu su AB „Šiaulių 

energija“ biokurą deginančiais įrenginiais uţtikrinti, kad 90 proc. šilumos energijos šiauliečiams 

būtų pagaminama naudojant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius. 

Pagal galiojantį Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą 

NŠG, norėdami, kad jų pagaminta šilumos energija būtų superkama pirmiausiai, turėtų ją 

parduoti uţ maţesnę kainą nei atitinkamo mėnesio kintamieji šilumos gamybos kaštai šilumos 

tiekėjo nuosavuose šilumos gamybos įrenginiuose. NŠG veikla nešildymo sezono metu būtų 

nuostolinga dėl to, kad šilumos energija būtų parduodama uţ kainą, kuri būtų maţesnė nei 

gamybos savikaina. AB „Šiaulių energija“ visą reikalingą šilumos energiją nešildymo sezono 

metu galės pagaminti iš biokuro ir kintamieji šilumos gamybos kaštai, pvz., 2016 m. nešildymo 

sezono metu, bus ne didesni nei 7 ct/kWh (detaliau ţr. 85 psl.). Tokiu atveju NŠG, siekdamas 

realizuoti pagamintą šilumos energija, turėtų parduoti šilumos energiją uţ maţesnę kainą nei 

gamtinėmis dujomis kūrenamų katilų kintamosios šilumos gamybos sąnaudos. Šioje situacijoje 

galimas neţymus nuo 0,1 iki 0,4 ct/kWh (ţr. „Šilumos gamybos kainos (savikainos) kitimas (2 

šilumos gamybos scenarijus)“, 90 psl.) šilumos gamybos kainos (savikainos) sumaţėjimas, tačiau 

tai daugiau vertinama kaip neutralus poveikis, kadangi skaičiavimai remiasi prognozinėmis 

kainomis.  

Galimai NŠG kainai didţiausią įtaką turi gamtinių dujų kaina, kurią gauna AB „Šiaulių 

energija“, taip pat kaina, uţ kurią NŠG galėtų įsigyti biokurą. Skaičiavimuose priimtas 

pesimistiškiausias scenarijus, kai gamtinių dujų kaina maţesnė dėl pradedamo eksploatuoti SGD 

terminalo (2016 m. kaina prognozuojama iki 25 proc. maţesnė nei 2013 m.), o biokuro kaina yra 

iki 20 proc. didesnė nei pagrindinio numatomo NŠG kuro skiedrų kaina. Todėl NŠG veiklos 

poveikis Šiaulių miesto šilumos vartotojams vertinamas nuo neutralaus iki teigiamo. 

Nenumatoma, kad galėtų kilti pavojus šilumos tiekėjo anksčiau atliktoms ir dar neatsipirkusioms 

investicijoms (pvz., į Šiaulių TE) ir NŠG kainodara galėtų būti nereguliuojama. Sprendimą dėl 

NŠG šilumos gamybos kainodaros reguliavimo priima Komisija, remiantis Nepriklausomų 

šilumos gamintojų pripaţinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašu, tik atlikusi tyrimą dėl 

poveikio centralizuoto šilumos tiekimo sistemos galutinei kainai. 

Siekiant uţtikrinti konkurenciją šilumos gamybos rinkoje ir, kad tai būtų naudinga galutiniams 

šilumos vartotojams, būtina sąlyga, kad šilumos tiekėjas turėtų pigius šilumos gamybos 

pajėgumus ir jais galėtų aprūpinti ne maţiau kaip 50-60 proc. kiekvieną mėnesį reikalingo 

šilumos poreikio. Remiantis atliktais šilumos kainos skaičiavimais (ţr. „NŠG ir šilumos tiekėjo 

biokuro katilų šilumos kainų palyginimas“, 91 psl.), tikėtina, kad NŠG kaina gali būti maţesnė nei 

AB „Šiaulių energija“ analogiškos galios biokuro katiluose, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad 

jeigu AB „Šiaulių energija“ neįgyvendintų biokuro katilų statybos projekto, nebūtų sudarytos 

prielaidos NŠG labiau maţinti šilumos pardavimo kainą ir jis siektų dirbti uţ kainą, kuri būtų 

neţenkliai maţesnė nei kintamieji šilumos gamybos kaštai. 
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4.8. 
ETNINĖ-KULTŪRINĖ APLINKA, KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI IR 

VIETOVĖS 

Planuojama ūkinė veikla poveikio etninei-kultūrinei aplinkai neturės. 

Planuojamoje vietovėje nėra kultūros paveldo ar valstybės bei savivaldybės saugomų objektų, 

kuriems galima būtų analizuoti biokuro katilinės eksploatacijos poveikį. 

Planuojamas ţemės sklypas su planuojamu objektu į kultūros vertybių apsaugos zonas ir 

pozonius nepatenka. 

 

4.9. VISUOMENĖS SVEIKATA 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai yra įvertintas parengiant poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, pagal kurią Šiaulių Visuomenės sveikatos centras 

2013-03-19 sprendimu Nr.PVSVA-3 pritarė ūkinės veiklos galimybėms, suformuojant 

sanitarinės apsaugos zoną, sutampančią su planuojamos ūkinės veiklos vykdymo ţemės sklypo 

ribomis. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita yra sudėtinė poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos dalis ir pateikiama poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos II dalimi. 

Atlikta technologinio proceso analizė, kiekviename ūkinės veiklos vykdymo procese 

identifikuojant rizikos visuomenės sveikatai veiksnius ir visuomenės rizikos grupes. 

Rizikos grupės, kurios gali būti veikiamos rizikos veiksnių, susijusių su biokuro katikinės 

eksploatacija yra greta planuojamos teritorijos esančios gyvenamosios ir visuomeninės paskirties 

teritorijos, su jose nuolat būnančiais ţmonėmis.  

Vykdant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą buvo išanalizuoti 

galimi technologiniai procesai, kurie sukeltų didţiausius galimus rizikos veiksnius.  

Buvo išskirti šie rizikos veiksniai: 

- Aplinkos oro tarša cheminėmis medţiagomis iš technologinių įrenginių stacionarių 

taršos šaltinių – katilinės kamino (taršos šaltinis 001), katilinės ventiliacinės sistemos  

(taršos šaltinis 002), į aplinkos orą išmetant anglies monoksidą, azoto dioksidus, 

kietąsias daleles, sieros dioksidą. 

- Aplinkos oro tarša iš technologiniame procese dalyvaujančių mobilių taršos šaltinių – 

kurą atveţančio ir pelenus išveţančio automobilinio transporto (taršos šaltinis 602) bei 

kuro krautuvo (taršos šaltinis 601), į aplinkos orą išmetant anglies monoksidą, azoto 

dioksidus, kietąsias daleles, sieros dioksidą, lakiuosius organinius junginius. 

- Įtaka aplinkai kvapu, įtakojamu iš katilinės stacionaraus taršos šaltinio - kamino ir 

mobilių taršos šaltinių išmetamo azoto dioksido. 

- Įtaka triukšmu, sukeliamu eksploatuojant katilinės technologinę įrangą pastato viduje ir 

išorėje, bei vykdant kuro krovą automobiliu ir krautuvu.  

 

Vėlesniame planavimo etape, planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas priėmė sprendimą 

optimizuoti technologinį procesą, sumaţinant galimą įtaką rizikos grupėms.  

Poveikio aplinkai vertinimo stadijoje atsisakyta naudoti kuru durpes, kadangi jos nėra 

priskiriamos prie atsinaujinančių energijos išteklių ir jų naudojimas kuru įtakoja aplinkos oro 

taršą sieros dioksidu.  

Taip pat numatyta sumaţinti katilinės naudojimo laiką metuose, t.y. vietoje planuotų 8000 val., 

numatoma eksploatuoti 5328 val., sumaţinant per šildymo sezoną sunaudojamo kuro kiekį nuo 

planuoto 107171 t iki 52950 t. 
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Įtaka rizikos grupėms poveikio visuomenės sveikatai vertininimo etape ir poveikio aplinkai 

vertinimo etape nustatyta pagal nepalankiausią įtakos aplinkai aspektu vienos paros veiklos 

scenarijų, nepriklausomai nuo veiklos vykdymo termino metuose bei per metus sunaudojamo 

kuro kiekio. Aplinkos taršos modeliavimas atliktas įvertinant vienu metu galinčius būti 

momentinius taršos veiksnius, lyginant veiksnių įtaką su teisės aktais leistinomis taršos ribinėmis 

vertėmis valandai, parai bei metams. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu buvo nustatyta, kad vykdant planuojamą ūkinę veiklą, 

yra galima aplinkos tarša, nesukelianti poveikio rizikos grupėms.  

Ūkinės veiklos cheminės taršos poveikis aplinkai (aplinkos orui) ir rizikos grupėms yra 

išnagrinėtas ataskaitos 4.2. punkte. Taršos vertinimu nustatyta, kad planuojamame ţemės sklype 

ir uţ jo ribų trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio rizikos grupėms nebus, nes nenustatytas 

planuojamos oro taršos ribinių verčių viršijimas. 

 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS TARŠA KVAPU 

Eksploatuojant kietojo kuro katilinę ir motorines priemones su vidaus degimo varikliais į 

aplinkos orą bus išmetamas azoto dioksidas (NO2), kuris turi kvapą. Kvapo valdymo metodinėse 

rekomendacijose, parengtose įgyvendinant 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo 

efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų 

skatinimas“ projektą „Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo tobulinimas“ 

(http://vsc.sam.lt/pub/imagelib/file/rekomend_kvapu.pdf), yra nustatyta azoto dioksido kvapo slenksčio vertės 

gyvenamosios aplinkos ore. 

Didţiausia leidţiama cheminių medţiagų kvapo slenksčio vertė gyvenamosios aplinkos ore 

Cheminės medţiagos pavadinimas 
Kvapo 

pobūdis 

Kvapo slenksčio vertė 

mg/m
3
 

Azoto dioksidas – 0,186 

 

Vertinant UAB „KLAS“ ūkinės veiklos poveikį aplinkai, vertinimo ataskaitoje vertinama 

cheminė tarša, atsiţvelgiant į cheminių teršalų ribines vertes, o azoto dioksidui ir į kvapo 

slenksčio vertes. 

Kvapo koncentracija, OUE/m³ – europinių kvapo vienetų (European odor unit) skaičius 

kubiniame metre dujų standartinėmis sąlygomis. 

Kvapo koncentracija apskaičiuojama pagal formulę: 

a

a

T

C
D  , kur  (1) 

D – kvapo koncentracija (OUE/m³); 

C
a
 – kvapiosios cheminės medţiagos (a) masės koncentracija (mg/m³); 

T
a
 – kvapiosios cheminės medţiagos (a) kvapo slenksčio vertė (mg/m³) pagal kvapo valdymo 

metodines rekomendacijas, parengtas įgyvendinant 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų 

politikų reformų skatinimas“ projektą „Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių 

valdymo tobulinimas“ (http://vsc.sam.lt/pub/imagelib/file/rekomend_kvapu.pdf). 

Įvertinant įmonės stacionariu organizuotu taršos šaltiniu ir mobiliais taršos šaltiniais išmetamus 

aplinkos oro teršalus, nustatyta, kad kvapo sleksčio vertę turi tik azoto dioksidas. 

http://vsc.sam.lt/pub/imagelib/file/rekomend_kvapu.pdf
http://vsc.sam.lt/pub/imagelib/file/rekomend_kvapu.pdf


95 

 

Kvapo slenksčio vertė nurodyta Kvapo valdymo metodinėse rekomendacijose 

Cheminės medţiagos 

pavadinimas 
Kvapo pobūdis 

Kvapo slenksčio 

vertė, ppm 

Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m³ 

Azoto dioksidas – 0,186 0,377 

Taršos šaltinis Nr. 001 katilinė. 

Taršos šaltiniu išmetamų dujų tūrio debitas – 10,2 m
3
/s 

Azoto dioksido masės koncentracija C
a
 = 750 mg/m³; 

Azoto dioksido kvapo slenksčio vertė  T
a
 = 0,377 mg/m³; 

Azoto dioksido kvapo koncentracija 

1989
377,0

750
D  OUE/m³       arba       1989 OUE/m³ * 10,2 m³/s = 20288 OUE/s 
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Pagal higienos normas HN 121:2010 kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 

ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m³). Pagal intensyvumą kvapą galima skirstyti į 

penkias kategorijas, kurios sąlygiškai gali būti siejamos su kvapo koncentracijomis. Kvapo 

koncentracija esant aptikimo slenksčiui iš esmės yra 1 OUE/m³. 

Kategorija Kvapo apibūdinimas Kvapo koncentracija, OUE/m³ 

1 Labai silpnas (kvapas, kurį jau uţuodţia ţmogus) 1 – 2 

2 Silpnas 3 – 5 

3 Vidutinis 6 – 8 

4 Stiprus 9 – 11 

5 Labai stiprus (nepakenčiamas) 12 ir daugiau 

 

Įvesties duomenys kvapų sklidimo modeliavimui 

Taršos šaltinis 
Išmetamųjų dujų 

rodikliai 
Teršalo 

pavadinimas 

Kvapo 

Nr. 

aukš-

tis, 

m 

skers-

muo, 

m 

koordinatės 

tempe-

ratūra, 

ºC 

tūrio 

debitas, 

Nm³/s 

koncentracija, 

OUE/m³ 
OUE/s 

001 45 1,5 6197236/456714 55 10,2 
Azoto 

dioksidas 
1989 20288 

 

Modeliavimo rezultatų analizė ir išvados 

Kvapų koncentracijų sklaidos modeliavimo rezultatai išreikšti kvapo koncentracija aplinkos ore 

(OUE/m³), esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, naudojant atitinkamą vidurkinimo 

laiką. 

Maksimalios modeliu suskaičiuotos vertės lyginamos su ribinėmis vertėmis. Modeliavimu 

nustatyta, kad teršalų kvapo koncentracijos neviršija kvapo koncentracijos ribinės vertės 

gyvenamosios aplinkos ore (8 OUE/m³). 

 

Teršalo 

pavadinimas 

Kvapo koncentracijos 

ribinė vertė 

gyvenamosios 

aplinkos ore, OUE/m³ 

Vidurkinimo 

laikas 

Modeliavimo rezultatas, OUE/m³ 

maksimalus 

artimiausioje 

gyvenamoje 

aplinkoje 

Azoto 

dioksidas 
8 1 valandos 0,10103 0,08 

 

Taip pat skaičiavimų rezultatai pateikti koncentracijų schemoje sutapdintoje su vietove – tokiu 

būdu atliekant ūkinės veiklos atitikimo Lietuvos higienos normos HN 121:2010 reikalavimams 

analizę. 

 

 IŠVADOS DĖL TARŠOS KVAPU  

 

Įvertinus atliktus aplinkos taršos veiksnių skaičiavimus bei sklaidos modeliavimą, galima teigti, 

kad ūkinės veiklos metu tarša kvapu planuojamos ūkinės veiklos vykdymo teritorijoje ir uţ jos 

ribų neviršys HN 121:2010 kvapo koncentracijos ribinė vertės gyvenamosios aplinkos ore, t.y. 8 

europinių kvapo vienetų (8 OUE/m³). 

 

 

Pateikiama 1 valandos (98 procentilis) kvapo koncentracijos sklaidos schema: 
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 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIS TRIUKŠMU 

Triukšmui labiausiai jautrios vietos (pagal PSO) yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, 

kurortai, mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos. Triukšmo ribinius dydţius 

reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydţiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

Ištrauka iš HN 33:2011: Didţiausi leidţiami triukšmo ribiniai dydţiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas 
Paros 

laikas, val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

6–18 

18–22 

22–6 

65 

60 

55 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

6–18 

18–22 

22–6 

55 

50 

45 

Objekto pavadinimas 
Ldvn,  

dBA 

Ldienos, 

dBA 

Lvakaro, 

dBA 

Lnakties, 

dBA 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

65 65 60 55 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, veikiamoje pramoninės veiklos (išskyrus 

transportą) stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo 

triukšmo 

55 55 50 45 

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu aplinkos triukšmą sukels katilinės stacionarūs 

technologiniai įrenginiai ir aptarnaujantis mobilus transportas. UAB „KLAS“ Katilinės 

technologinės įrangos skleidţiamas suminis garso lygis – 85 dB. Katilinės technologinės įrangos 

triukšmas sklinda pastato viduje. Planuojama pastato sienų (daugiasluoksnių plokščių) ir vartų 

garso izoliavimo rodiklis bus iki 35 dBA, todėl katilinės išorėje bus 50 dBA triukšmo lygis. 

Planuojamos katilinės pastato išorėje esančių dūmsiurbės, multiciklono ir pelenų šalinimo 

konvejerio triukšmo lygis – iki 85 dB. Prie planuojamos katilinės pastato multiciklonas 

įrengiamas tarp apsauginės sienutės ir pastato, o planuojamą dūmsiurbę ir pelenų šalinimo 

konvejerį numatoma apgaubti izoliaciniais gaubtais, sumaţinančiais jų keliamą triukšmą 20 

dBA, t.y. iki 65 dBA. Taip pat katilinę aptarnaus mobilūs taršos šaltiniai - kuro krautuvas, kuriuo 

bus tiekiamas kuras iš atviros aikštelės kuro sandėlio į vidinį katilinės sandėlį bei savivarčiai 

automobiliai, kuriais atveţamas ir išverčiamas kuras į atvirą kuro sandėlį bei išveţami pelenai. 

Mobiliųjų taršos šaltinių garso galios lygis nurodytas statybos techniniame reglamente STR 

2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidţiamo triukšmo valdymas“ 

ir siekia 101 dB krautuvui. Automobilio triukšmo lygis yra instaliuotas triukšmo modeliavimo 

programinėje įrangoje CadnaA 4.3. Kuro sandėlio atraminės sienos ir katilinės siena riboja 

krautuvo darbo zoną ir į aplinką skleidţiamą triukšmą 20 dBA. 
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Savivarčių automobilių, eksploatuojamų katilinės teritorijoje kiekio (Saut.) apskaičiavimas 

atliekamas pagal formulę: 

Saut.=Bmet.k.p.:Paut.:Tmet.; 

kur, 

Bmet.k. – sunaudojamas metinis medienos kuro kiekis, 52950 t; 

Bmet.p. – susidarantis metinis pelenų kiekis, 795 t; 

Paut. – automobilio keliamoji galia, 20 t (pelenų konteinerio talpa 14 t); 

Tmet. – katilinės eksploatavimo laikas dienomis - 222 dienų (5328 val./24 val.). 

Saut.k.=52950:20:222=11,9 automobiliai/dieną, kuriais tiekiamas kuras. 

Saut.p.=795:14:222=0,2 automobiliai/dieną, kuriais išveţami pelenai. 

Poveikio vertinimui priimame, kad katilinės eksploatacijai reikalingi 12 automobilių per dieną 

transporto srautai. 

Savivarčiai krovininiai automobiliai bus eksploatuojami tik dienos metu, t.y. nuo 6 val. iki 18 

val. Planuojamoje teritorijoje transporto srautai suprojektuoti taip, kad vienu metu į teritorijoje 

gali būti tik vienas krovininis automobilis. 

Krautuvas teritorijoje bus eksploatuojamas dienos ir vakaro metu, t.y. nuo 6 val. iki 22 val. 

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas be foninės taršos dienos, vakaro ir nakties 

metu vertinamas pagal dienos periodais leidţiamą ekvivalentinį garso slėgio ribinį lygį, nustatytą 

atitinkamiems paros periodams (Ldienos, Lvakaro, Lnakties).  

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas kartu su fonine tarša vertinamas pagal 

visuminiam triukšmui nustatytą ekvivalentinį garso slėgio ribinį lygį (Ldvn), kadangi paros 

foninis triukšmo lygis pagal jo modeliavimo pobūdį yra visuminis. 

Dienos periodu triukšmo lygį įtakos transportas ir pramoninė veikla, todėl triukšmo lygio 

ribojimas turi būti vertinamas pagal Leietuvos Higienos Norma HN 33:2011 nustatytą ribinę 

vertę gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkai, veikiamai 

transporto sukeliamo triukšmo. Vakaro ir nakties periodais, vykdant planuojamą ūkinę veiklą 

įtaką triukšmo lygiui turės tik pramoninė veikla, todėl triukšmo vertės turi būti vertinamos pagal 

HN 33:2011 nustatytą ribinę vertę gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų 

aplinkai, veikiamai pramoninės veiklos (išskyrus transportą). 

Triukšmo lygio fonas. 

Atsiţvelgiant į municipalinės aplinkos tyrimo laboratorijos atliktus Šiaulių miesto triukšmo 

monitoringo duomenis, planuojamos ūkinės veiklos teritoriją veikia pramonės ir transporto 

sukeliamas triukšmas. Monitoringo duomenys paskelbti adresu: 

http://www.matl.lt/Src/PramoninisLdvn.pdf, http://www.matl.lt/Src/AutotrLdvn.pdf. 

 

  

http://www.matl.lt/Src/PramoninisLdvn.pdf
http://www.matl.lt/Src/AutotrLdvn.pdf
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Planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra 50-59 dBA pramoninio triukšmo (paros triukšmo) 

zonoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra 45-49 dBA autotransporto triukšmo (paros triukšmo) 

zonoje. 

Planuojama vietovė 

Planuojama vietovė 

Šiaulių miesto triukšmo monitoringo duomenų schema 

Šiaulių miesto triukšmo monitoringo duomenų schema 
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Triukšmo modeliavimas.  

Modeliuojant prognozuojamus triukšmo lygius, buvo vertinti tokie planuojamos ūkinės veiklos 

triukšmo šaltiniai ir jų triukšmo lygiai: 

1. Katilinės aptarnavimui eksploatuojamas transportas. Numatomas transporto 

intensyvumas – 17 automobilių per dieną. Kuras veţamas ir pelenai išveţami tik dienos metu 

(6.00-18.00 val.). Transporto triukšmo emisijos apskaičiuojamos CadnaA 4.3 programa pagal 

NMPB 96 standartą.  

2. Ratinis krautuvas dirbantis atvirame kuro sandėlyje. Krautuvas dirba tik dienos ir vakaro 

metu. Krautuvo skleidţiamas triukšmas siekia 101 dBA. Lauke krautuvas dirba atviroje biokuro 

sandėliavimo aikštelėje, ribojamoje iš 2 pusių atramine, garsą izoliuojančia siena bei katilinės 

pastatu, kas įgalina sumaţinti garso sklidimą iki 20 dBA. 

3. Katilinės technologinė įranga pastato viduje. Technologinės įrangos triukšmo lygis 

patalpos viduje priimamas 85 dBA. Planuojamas pastato sienų konstrukcijos ir vartų garso 

izoliavimo rodiklis - apie 35 dBA. 

4. Prie planuojamos katilinės pastato numatoma įrengti multiciklonus su pelenų šalinimo 

įranga ir dūmsiurbes. Šių įrenginių įrengimo vieta numatyta šalia kamino ir taip pat bus apribota 

apsaugine sienute prisijungiančia prie pastato. Šiems įrenginiams bus naudojamos triukšmą 

maţinančios priemonės (pvz. izoliaciniai gaubtai), todėl lauke esančių įrenginių triukšmo lygis 

bus sumaţintas nuo 85 dBA iki 65 dBA. 

Planuojamoje teritorijoje numatomų triukšmo šaltinių triukšmo lygiai aplinkoje apskaičiuoti 

naudojant CadnaA 4.3 programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – 

kompiuterinė triukšmo maţinimo sistema) –  tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio 

apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos 4 

pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos 

Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai. 

Triukšmo modeliavimo sąlygos. 

Skaičiuojant triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos palankiausios sąlygos triukšmo sklidimui: 

- triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 4,0 m;  

- oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%; 

- triukšmo slopinimas - įvertinti gretimų statinių aukščiai nagrinėjamoje teritorijoje, 

įvertintos dangų absorbcinės charakteristikos. 

- stacionarūs triukšmo šaltiniai: technologinė katilinės įranga pastato viduje ir išorėje dirba 

visą parą, savivartis automobilis eksploatuojamas dienos metu (6.00-18.00 val.), ratinis 

krautuvas dirba dienos ir vakaro (6.00-22.00 val.) metu. 

Taip pat buvo vertinamas visuminis foninis aplinkos triukšmas, kuris, atsiţvelgiant į Šiaulių 

miesto triukšmo monitoringo duomenis vietovei, buvo priimtas lygus – 49 dBA. 

Prognozuojami triukšmo lygiai. 

Prognozuojami planuojamos ūkinės veiklos triukšmo lygiai buvo skaičiuojami dviems 

variantams, vertinant visus planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltinius – stacionarius ir 

mobilius, bei vertinant tik stacionarius triukšmo šaltinius kartu su krautuvu, neįvertinant biokurą 

ir pelenus gabenančio transporto. Pirmuoju atveju apskaičiuoti triukšmo lygiai ties įmonės 

teritorijos riba dienos metu, siekia iki 64 dBA, šis triukšmo lygis yra sąlygojamas transporto. 

Vakaro metu transportas jau nevaţiuoja ir triukšmo lygis siekia iki 46 dBA. Šis triukšmo lygis 

yra fiksuojamas greta krautuvo darbo zonos. Nakties metu veikia tik katilinės technologinė 

įranga, todėl didţiausi triukšmo lygiai prie sklypo ribos siekia iki 31 dBA. 

Taip pat buvo apskaičiuoti triukšmo lygiai įvertinus foninį aplinkos triukšmą, kuris buvo 

priimtas lygus – 49 dBA. Iš skaičiavimo rezultatų matyti, kad foninio triukšmo lygio padidėjimas 

galimas tik įvertinus biokurą gabenantį transportą dienos metu. Kitais atvejais triukšmo lygio 
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padidėjimas galimas tik katilinės teritorijos ribose. Iš skaičiavimo rezultatų matyti, kad triukšmo 

lygis neviršija visuminio Ldvn triukšmo lygio verčių įtakojamo transporto dienos metu (65 dBA) 

ir visuminio Ldvn triukšmo lygio verčių įtakojamo pramonės objektų, nevertinant transporto 

vakaro ir nakties metu (55 dBA). 

Apskaičiuotas ekvivalentinis triukšmo lygis ties planuojamos ūkinės veiklos ţemės sklypo riba 

Paros laikas, 

val. 

Apskaičiuotas ekvivalentinis triukšmo lygis (LAeqT) ties planuojamos ūkinės veiklos 

sklypo riba, dBA 

Vertinami visi 

triukšmo šaltiniai, 

aplinkos foninis 

triukšmas 

nevertintas 

Vertinami tik 

stacionarūs triukšmo 

šaltiniai su krautuvu, 

aplinkos foninis 

triukšmas nevertintas 

Vertinami visi 

triukšmo šaltiniai, 

įvertintas aplinkos 

foninis triukšmas 

(49 dBA) 

Vertinami tik 

stacionarūs triukšmo 

šaltiniai su krautuvu, 

įvertintas aplinkos 

foninis triukšmas  

(49 dBA) 

6–18 (diena) 44-64 23-46 50-64 49-50 

18–22 (vakaras) 23-46 23-46 49-50 49-50 

22–6 (naktis) 18-31 18-31 49 49 

 

 
 IŠVADOS DĖL SUKELIAMO TRIUKŠMO 

Apskaičiuota, kad dienos periodu, eksploatuojant katilinės technologinę įrangą su krautubu bei 

mobilų taršos šaltinį, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ties ţemės sklypo riba – triukšmo 

lygis neviršys 64 dBA. Iki 64 dBA triukšmo lygis ties sklypo riba bus pasiekiamas tik 

epizodiškai, t.y. apie 17 kartų per dieną krovininiam automobiliui į teritoriją įveţant kurą ar 

išveţant pelenus. Vakaro metu, kai eksploatuojami katilinės technologiniai įrenginiai ir 

krautuvas, ekvivalentinis triukšmo lygis ties ţemės sklypo riba pasieks 46 dBA. Analogiškai 

nakties metu, kai neeksploatuojamas krautuvas ties ţemės sklypo riba pasiekiamas 31 dBA 

ekvivalentinis triukšmas. Dienos metu aplinką epizodiškai veikia planuojamoje ūkinėje veikloje 

eksploatuojamo transporto sukeliamas triukšmas, todėl triukšmo įtaka turėtų būti vertinama 

atsiţvelgiant į HN 33:2011 nustatytą ribinę vertę gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje 

transporto sukeliamo triukšmo – Ldienos - 65 dBA. Vakaro ir nakties metu ūkinę veiklą 

aptarnaujantis transportas nenaudojamas, todėl aplinką triukšmu įtakos tik katilinės 

technologiniai įrenginiai, įskaitant krautuvą (vakaro metu), todėl triukšmo vertės turi būti 

vertinamos pagal HN 33:2011 nustatytą ribinę vertę gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje 

pramoninės veiklos (išskyrus transportą) stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo – 

Lvakaro - 50 dBA vakaro metu ir Lnakties - 45 dBA nakties metu. Įvertinus Šiaulių miesto foninį 

triukšmą, kuris yra visuminis, planuojamos ūkinės veiklos įtaka taip pat turi būti vertinama 

visuminio triukšmo ribinėmis vertėmis – dienos metu Ldvn – 65 dBA (visuminis triukšmas 

įtakojamas transporto), o vakaro ir nakties metu Ldvn – 55 dBA (visuminis triukšmas, įtakojamas 

pramonės veiklos (išskyrus transportą). Esant foniniam triukšmo lygiui – 49 dBA, apskaičiuota, 

kad visuminis triukšmas, įtakojamas planuojamos ūkinės veiklos, ties planuojamo ţemės sklypo 

riba neviršys HN 33:2011 nustatytų visuminio triukšmo verčių ir sieks – dienos metu iki 64 dBA, 

vakaro metu iki 50 dBA, nakties metu – 49 dBA. 
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Pateikiamos triukšmo modeliavimo schemos: 

- Ekvivalentinio triukšmo lygio dienos metu, eksploatuojant katilinės technologinę įrangą su 

mobiliais taršos šaltiniais, be foninės taršos modeliavimas. 

- Ekvivalentinio triukšmo lygio dienos metu, eksploatuojant katilinės technologinę įrangą su 

mobiliais taršos šaltiniais, įvertinant foninę taršą modeliavimas. 

- Ekvivalentinio triukšmo lygio dienos ir vakaro metu, eksploatuojant katilinės technologinę 

įrangą su krautuvu (be automobilinio transporto), nevertinant foninės taršos modeliavimas. 

- Ekvivalentinio triukšmo lygio dienos ir vakaro metu, eksploatuojant katilinės technologinę 

įrangą su krautuvu (be automobilinio transporto), įvertinant foninę taršą modeliavimas. 

- Ekvivalentinio triukšmo lygio vakaro metu, eksploatuojant katilinės technologinę įrangą su 

krautuvu, nevertinant foninės taršos modeliavimas. 

- Ekvivalentinio triukšmo lygio vakaro metu, eksploatuojant katilinės technologinę įrangą su 

krautuvu, įvertinant foninę taršą modeliavimas. 

- Ekvivalentinio triukšmo lygio nakties metu, eksploatuojant katilinės technologinę įrangą 

be krautuvo, nevertinant foninės taršos modeliavimas. 

- Ekvivalentinio triukšmo lygio nakties metu, eksploatuojant katilinės technologinę įrangą 

be krautuvo, įvertinant foninę taršą modeliavimas. 
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5 TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

Kadangi busvykdoma lokalinio pobūdţio ūkinė veikla, ji galimo tarpvalstybinio poveikio 

aplinkai nesukels. 

 

6 ALTERNATYVŲ ANALIZĖ  

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos alternatyva yra išnagrinėta ataskaitos 1.7. 

punkte. Planavimo organizatorius pasirinko prioritetinę veiklos vykdymo vietą – ţemės 

sklypą Daubos g. 1F, Šiaulių mieste. 

PAV ataskaitoje yra išnagrinėta veiklos nevykdymo palyginimo su planuojama ūkine veikla 

alternatyva – „nulinė“ alternatyva. Įvertinus veiklos nevykdymo alternatyvos neigiamus 

ekonominius ir socialinius aspektus, planavimo organizatoriui priėmus sprendimą vykdyti 

ūkinę veiklą, yra išnagrinėta technologinė alternatyva. 

 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PALYGINIMAS SU „NULINE“ ALTERNATYVA  

Nagrinėjant „nulinę“ veiklos alternatyvą yra daroma prielaida, kad planuojama ūkinė veikla 

nebus vykdoma, šiluminė energija Šiaulių mieste generuojama esamais AB „Šiaulių energija“ 

įrenginiais, naudojant gamtines dujas, biokurą ir durpes. „Nulinės“ alternatyvos analizės 

sudėtyje yra apibūdintos aplinkos sąlygos ir išnagrinėti natūralūs aplinkoje vykstantys pokyčiai 

veiklos nevykdymo atveju. 

Nagrinėjant „nulinę“ alternatyvą yra apibendrintos ir palyginamos šios dvi alternatyvos: 

1 alternatyva: Pasirinkta plnuojamos ūkinės veiklos alternatyva 

0 alternatyva: Nulinė veiklos alternatyva – prielaida, kad veikla nebus vykdoma, išlaikant 

esamus šilumos energijos gamybos būdus Šiaulių mieste. 
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Alternatyvų poveikio atskiriems aplinkos komponentams ir socialinei ekonominei aplinkai 

vertinimui ir palyginimui buvo naudojama daugiakriterinė analizė, kai kiekvienai lyginamai 

alternatyvai gaunama suminė poveikio kiekvienam aplinkos komponentui išraiška. Šis 

lyginimo metodas vadinamas Leopoldo matrica (Leopold,Luna B.; Clarke, Frank E.; Hanshaw, Bruce 

B.; Balsley, James R. (1971). A Procedure for Evaluating Enviromental Impact). Leopoldo matrica – tai 

kokybinis poveikio aplinkai vertinimo metodas, nustatntis poveikio reikšmingumo kriterijus 

kiekvienai poveikio rūšiai ir apibūdinantis poveikį aplinkai. 

 POVEIKIO REIKŠMINGUMO KRITERIJAI 

Poveikio 

įvertinimas* 

Poveikio reikšmingumo 

apibūdinimas 
Apibrėţimas 

>3 Labai reikšmingas 
Poveikis, kuris turi reikšmingą poveikį aplinkos 

komponentams ir socialinei ekonominei aplinkai 

2-2,9 Reikšmingas 

Poveikis, kuris savo dydţiu, pobūdţiu bei intensyvumu 

keičia jautrius aplinkos komponentus ir daro įtaką 

socialinei ekonominei aplinkai 

1-1,9 Vidutinis 
Poveikis, kuris keičia aplinkos pobūdį, pokyčiams derant 

arba nederant prie esamų tendencijų 

0,1-0,9 Neţymus 
Poveikis, kuris daro pastebimus pokyčius aplinkai, bet 

nedidina/nemaţina jos jautrumo 

0 
Labai neţymus arba 

poveikio nėra 
Poveikį galima išmatuoti, bet jis neturi pastebimų pasekmių 

*Pastaba: esant neigiamam poveikiui įvedamas ţenklas „-“ esant teigiamam pokyčiui, 

įvadamas ţenklas „+“ 

Suteikiant skaitmeninę išraišką kiekvienam poveikiui, buvo įvertintas ne tik poveikio mastas, 

bet ir veikiamo komponento svarba. 

Naudojant Leopoldo matricą, veklos alternatyvų poveikis buvo vertinamas tokia seka: 

- išanalizuota vykdoma ir planuojama vykdyti veikla ir su tuo susijusi dokumentacija; 

- kiekvienai veiklos alternatyvai uţpildoma Leopoldo matrica (poveikis atskiriems 

komponentams įvertintas taikant poveikio reikšmingumo kriterijų nuo 0 iki 9); 

- atsiţvelgiant į ūkinės veiklos daromą poveikš aplinkos komponentams, įvertinama ar 

kriterijus teigiamas (+), ar neigiamas (-); 

- įvertinus poveikių dydţių koeficientus, apskaičiuojami galutiniai rezultatai. 

Tikėtinas poveikis aplinkai yra įvertintas kaip veiklos vykdymo bei nevykdymo atveju 

sąlygojami aplinkos pokyčiai ir poveikis atskiriems aplinkos komponentams. 

 

 

 

 



 

114 

 
APLINKOS KOMPONENTAI, KURIEMS BUVO VERTINAMAS GALIMAS VEIKLOS 

POVEIKIS  

Aplinkos 

komponentai 
Poveikio rūšis Paaiškinimas 

Visuomenės 

sveikata 

Triukšmas Triukšmo lygio padidėjimas  

Vibracija Vibracijos atsiradimas 

Kvapai Nemalonių kvapų aplinkoje atsiradimas 

Pavojus sveikatai 
Pavojaus ţmonių sveikatai ir saugumui 

atsiradimas dėl vykdomos ūkinės veiklos 

Socialinis – 

ekonominis 

aspektas 

Uţimtumas Darbo vietų skaičiaus pokyčiai 

Mokesčiai Savivaldybės biudţeto surinkimas 

Paslaugų kainos Paslaugų kainų pokyčiai 

Geologija ir 

poţeminiai 

vandenys 

Uţterštumas cheminėmis 

medţiagomis 

Poţeminio vandens ir ţemės gelmių 

uţterštumas cheminėmis medţiagomis 

Natūralios aplinkos 

pasikeitimas 

Ūkinės veiklos iššaukiami geologiniai procesai 

– nuošliauţos, įgriuvos, kasinėjimai. 

Dirvoţemis ir 

ţemės paviršius 

Natūralių gamtinių sąlygų 

pertvarkymas 

Natūralių gamtinių sąlygų sunaikinimas 

projekto vykdymo metu 

Fizinis (mechaninis) 

poveikis 

Dirvoţemio sluoksnių sumaišymas, 

suspaudimas, erozija. 

Tarša cheminėmis 

medţiagomis 

Ūkinės veiklos įtakojama dirvoţemio tarša 

pavojingomis cheminėmis medţiagomis 

Kraštovaizdis 
Poveikis susiformavusam 

kraštovaizdţiui 

Esamo kraštovaizdţio keitimas pastatčius 

planuojamos veiklos įrenginius 

Saugomos 

teritorijos 

Įtaka saugomoms 

teritorijoms 

Planuojamos veiklos įtaka saugomoms 

vertybėms planuojamoje  teritorijoje  

Kultūros paveldo 

teritorijos 

Įtaka kultūros paveldo 

teritorijoms ir apsaugos 

zonoms 

Planuojamų įrenginių vizualinė įtaka kultūros 

paveldo teritorijoms ir apsaugos zonoms 

Aplinkos oro tarša 

Tarša šiltnamio dujomis 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų padidėjimas 

ar sumaţėjimas. 

Kita tarša 
Projekto įgyvendinimu ar veiklos nevykdymu 

veikiama aplinkos oro oro kokybė. 

 

  



 

115 

 
„NULINĖS“ ALTERNATYVOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 

APLINKOS KOMPONENTAMS PALYGINIMAS 

Veiklos įtakojamas aplinkos 

komponentas ir socialinė - 

ekonominė aplinka 

„Nulinė“ alternatyva 
Pasirinktoji planuojamso ūkinės 

veiklos alternatyva 

Poveikio 

reikšmin-

gumas 

Poveikio apibūdinimas 

Poveikio 

reikšmin-

gumas 

Poveikio apibūdinimas 

1 2 3 4 5 

Vanduo 0 

Poveikis poţeminiam 

gruntiniam vandeniui yra 

valdomas, valant 

paviršines nuotekas 

nuotekų valymo įrenginiais 

0 

Poveikis poţeminiam 

gruntiniam vandeniui yra 

valdomas, valant 

paviršines nuotekas 

nuotekų valymo 

įrenginiais 

Aplinkos oras: 

aplinkos oro 

tarša 

kietosiomis 

dalelėmis 

-2 

Esamais Šiaulių miesto 

šiluminę energiją 

generuojančiais įrenginiais 

į aplinkos orą išmetamos 

kietos dalelės aukštais 

taršos šaltiniais, 

sumaţinančiais įtaką 

Šiaulių miestui 

-1,9 

Numatoma aplinkos oro 

tarša kietosiomis 

dalelėmis bus 

kompensuojama 

nenaudojant iškastinio 

kuro esamuose Šiaulių 

miesto šilumos ūkio 

įrenginiuose, tačiau bus 

blogesnė teršalų sklaida 

aplinkos oro 

tarša azoto 

oksidais 

-0,5 

Esamais Šiaulių miesto 

šiluminę energiją 

generuojančiais įrenginiais 

į aplinkos orą išmetami 

azoto oksidai aukštais 

taršos šaltiniais, 

sumaţinančiais įtaką 

Šiaulių miestui 

-0,9 

Numatoma aplinkos oro 

tarša azoto oksidais bus 

kompensuojama 

nenaudojant iškastinio 

kuro esamuose Šiaulių 

miesto šilumos ūkio 

įrenginiuose, tačiau bus 

blogesnė teršalų sklaida 

aplinkos oro 

tarša anglies 

monoksidu 

-0,5 

Esamais Šiaulių miesto 

šiluminę energiją 

generuojančiais įrenginiais 

į aplinkos orą išmetamas 

anglies monoksidas 

aukštais taršos šaltiniais, 

sumaţinančiais įtaką 

Šiaulių miestui 

-0,9 

Numatoma aplinkos oro 

tarša anglies monoksidu 

bus kompensuojama 

nenaudojant iškastinio 

kuro esamuose Šiaulių 

miesto šilumos ūkio 

įrenginiuose, tačiau bus 

blogesnė teršalų sklaida 

aplinkos oro 

tarša sieros 

dioksidu 

-0,9 

Esamais Šiaulių miesto 

šiluminę energiją 

generuojančiais įrenginiais 

į aplinkos orą išmetamas 

sieros dioksidas 

+0,9 

Kuru naudojant biokurą, 

sieros dioksidas į aplinkos 

orą neišmetamas. Vykdant 

planuojamą veiklą, bus 

sumaţinatas sieros 

dioksido kiekis, Šiaulių 

miesto šilumos ūkyje 

nenaudojant durpių 

Aplinkos oro 

tarša šiltnamio 

efektą 

sukeliančiomis 

dujomis 

-1,0 

Esamais Šiaulių miesto 

šiluminę energiją 

generuojančiais įrenginiais 

kuru naudojant gamtines 

dujas ir durpes išmetamos 

šiltnamio efekto dujos 

+0,5 

Kuru naudojant biokurą, 

šiltnamio efekto dujos į 

aplinkos orą neišmetamas 

bei sumaţinama esama 

tarša  
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1 2 3 4 5 

Biologinė įvairovė 0 

Esamo šilumos ūkio 

teritorijose nėra 

apribojimų, susijusių su 

biologine įvairove  

0 

Planuojamoje teritorijoje 

nėra apribojimų, susijusių 

su biologine įvairove  

Dirvoţemis 0 

Esamo šilumos ūkio 

teritorijose poveikio 

dirvoţemiui nėra 

0 

Planuojamoje teritorijoje 

derlingas dirvoţemio 

sluoksnis bus išsaugotas  

Kraštovaizdis -1 

Iki 1991 m įrengti šilumos 

ūkio šiluminiai įrenginiai 

yra moraliai pasenę. 

Dūmtakiai įtakoja 

kraštovaizdţio taršą 

aukštumine dominante 

-0,5 

Planuojama įrengti 

šiuolaikinės architektūros 

įrenginius, įsiliesiančius į 

esamą miestišką 

(antropogeninį, 

urbanizuotą) kraštovaizdį 

Saugomos teritorijos ir jų 

apsaugos zonos 
0 

Esamo šilumos ūkio 

teritorijose nėra 

apribojimų, susijusių su 

saugomomis teritorijomis  

0 

Planuojamoje teritorijoje 

nėra apribojimų, susijusių 

su saugomomis 

teritorijomis 

Kultūros paveldas 0 

Esamo šilumos ūkio 

teritorijose nėra 

apribojimų, susijusių su 

saugomomis teritorijomis  

0 

Planuojamoje teritorijoje 

nėra apribojimų, susijusių 

su saugomomis 

teritorijomis 

Visuomenės sveikata: 

cheminė tarša -2 

Esama aplinkos oro tarša 

kietosiomis dalelėmis 

Šiaulių mieste viršija 

gyvenamosios zonos taršos 

ribines vertes. Didţiausią 

įtaką taršos viršijimui turi 

esamų šilumos ūkio 

įrenginių išmetimai.  

-1,9 

Planuojama biokuro 

katilinė bus aprūpinta 

kietųjų dalelių valymo 

įrenginiais. Biokuro 

naudojimas vietoje durpių, 

įgalins sumaţintį bendrą 

Šiaulių mieste į aplinkos 

orą išmetamų kietųjų 

dalelių kiekį. 

fizikinė tarša -1 

Iki 1991 m. įrengti šilumą 

generuojantys įrenginiai 

yra technologiškai pasenę, 

todėl įtakoja padidintą 

aplinkos taršą triukšmu. 

Esami šiluminiai įrenginiai 

yra arčiau gyvenamųjų 

rajonų 

-0,5 

Atsiţvelgiant į 

visuomenės sveikatos 

apsaugos reikalavimus, 

planuojama katilinė 

vertinama pagal 

gyvenamajai zonai 

keliamus triukšmo ribinių 

verčių reikalavimus. 

Triukšmo ribinės vertės 

nėra viršijamos uţ 

planuojamos ūkinės 

veiklos teritorijos ribų 

vibracija -0,5 

Esami šilumą 

generuojantys įrenginiai 

yra technologiškai pasenę, 

todėl sukelia didesnę 

vibraciją, lyginant su 

moderniomis 

technologijomis 

0 

Diegiamos modernios 

technologijos, nauji, 

techniškai tvarkingi 

įrenginiai, todėl įrenginių 

įtakojama vibracija nėra 

juntama 
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1 2 3 4 5 

tarša kvapais -0,1 

Atsiţvelgiant į visuomenės 

sveikatos apsaugos 

reikalavimus, įtaką kvapais 

galima išmetant azoto 

dioksidą 

-0,5 

Atsiţvelgiant į 

visuomenės sveikatos 

apsaugos reikalavimus, 

įtaką kvapais galima 

išmetant azoto dioksidą. 

Vykdant planuojamą 

ūkinę veiklą bendras azoto 

dioksido kiekis liks 

nepakitęs, tačiau dėl 

ţemesnio aplinkos oro 

taršos šaltinio bus 

blogesnė teršalo sklaida 

biologinė tarša 0 

Esamo šilumos ūkio 

teritorijose nėra biologinės 

taršos šaltinių  

0 

Planuojamoje teritorijoje 

nėra biologinės taršos 

šaltinių 

Socialiniai-ekonominiai aspektai: 

Darbo santykiai 

(uţimtumas) 
0 

Darbo vietų skaičius yra 

pastovus ir nekinta 
+0,5 

Pradėjus eksploatuoti 

biokuro katilinę bus 

sukurta papildomai 17 

darbo vietų 

Šilumos 

energijos kaina 
-1 

Šilumos energijos kaina 

nekinta, arba didėja 

didėjant įveţtinio kuro 

kainai. Kainos pokyčiai 

nėra valdomi 

+0,5 

Kaina nepriklauso nuo 

įveţtinio kuro kainos ir 

yra valdoma. Biokuro 

naudojimas turi sumaţinti 

šilumos kainas 

Mokesčiai +0,4 
Į savivaldybės biudţetą 

mokami mokesčiai nekinta 
+0,5 

Pradėjus ūkinę veiklą, į 

savivaldybės biudţetą bus 

mokami papildomi 

mokesčiai 

Rezultatas -10,1  -4,2  

Iš pateiktos dviejų alternatyvų analizės darome išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos 

nevykdymas ir esamų šilumą generuojančių įrenginių eksploatacija gali sukelti daugiau 

neigamų padarinių aplinkai, visuomenės sveikatai ir socialinei – ekonominei sričiai. 
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 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS TECHNOLOGINĖS ALTERNATYVOS 

Planavimo organizatorius planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metu 

nagrinės dvi technologinio proceso alternatyvas. 

Alternatyva Technologinės alternatyvos apibūdinimas 

I alternatyva 
Kietojo kuro vandens šildymo katilų su įrengtomis judančio ardyno 

pakuromis eksploatacija 

II alternatyva 
Kietojo kuro vandens šildymo katilų su įrengtomis verdančio 

sluoksnio pakuromis eksploatacija 

Biokuro deginimui bus renkamasi tarp ardyno ir verdančio sluoksnio kuro deginimo 

technologijų. Ardyno technologijos atveju deginamas kuras bus judinamas judinant ardyno 

lameles, o verdančios sluoksnio technologijos atveju, kurą degimo metu maišys pučiamas į 

pakurą smėlis su oru. Poveikio aplinkai vertinimo procese iš šių dviejų alternatyvų bus 

pasirinka aplinkosauginiu ir ekonominiu poţiūriu optimaliausia kuro deginimo technologija. 

 I ALTERNATYVA – JUDANČIO ARDYNO PAKURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardyno vandens šildymo katilai komplektuojami su pakura, kuri turi nuoţulnų judantį ardyną. 

Hidraulinė pavara paduoda kurą iš kuro sandėlio ant juostinio transporterio, kuris toliau kurą 

paduoda ant skirstomojo transporterio. Į pakurą kuras paduodamas hidrauline pastūma. 

Degimas vyksta pakuroje ant nuoţulnaus judančio ardyno. Viršutinėje ardyno dalyje kuras 

pradţiovinamas, vidurinėje - vyksta degiųjų dujų išsiskyrimas ir degimas. Pelenai surenkami 

apatinėje pakuros dalyje ir hidrauline pastūma pašalinami į konteinerį arba ant pelenų šalinimo 

transporterio. Pirminis oras paduodamas po ardynu, antrinis virš ardyno, tretinis į pakuros ir 

katilo sujungimo vietą. Paduodamo oro kiekis automatiškai reguliuojamas uţsklandomis 

priklausomai nuo kuro kiekio ir kuro drėgnumo. Deguonies likutis išeinančiuose dūmuose 

kontroliuojamas deguonies zondu, kuris sumontuotas dūmtakyje uţ katilo. Temperatūrą 

pakuroje reguliuoja teperatūros daviklis (prie 1100°C prasideda pelenų lydimasis). Kai 

temperatūra katile artėja prie kritinės, maţinamas paduodamo kuro kiekis. Reikalingą trauką 

PIRMINIS ORAS 

ANTRINIS IR 

TRETINIS ORAS 

JUDANTIS ARDYNAS 

DEGIMO KAMERA 

KURAS 

PAKUROS SU JUDANČIU ARDYNU 

PRINCIPINĖ SCHEMA 
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katile uţtikrina dūmsiurbė, kurios darbas reguliuojamas daţnio keitikliu pagal traukos daviklio, 

sumontuoto katile, parodymus. Dūmsiurbės variklio sukimosi daţnis reguliuojamas 

automatiškai priklausomai nuo esamos traukos katilo pakuroje. Degimo procesas pakuroje 

reguliuojamas pagal tai, kokią temperatūrą reikia palaikyti katile. Kai temperatūra katile artėja 

prie nustatytos ribos, maţinamas paduodamo į pakurą kuro ir oro kiekis. Katile temperatūra 

reguliuojama ir palaikoma +/- 2°C ribose. Visų įrengimų veikimas pilnai automatizuotas. 

Naudojant pakuras su judančiu ardynu gali būti naudojamas nevienalytis, skirtingo smulkumo 

kuras. 

 

 II ALTERNATYVA – VERDANČIO SLUOKSNIO PAKURA 
 

 
Verdančio sluoksnio sukūrimui pakuroje naudojamas inertinis smėlio uţpildas, per kurį 

pučiamas pirminis degimo oras. Antrinis degimo oras tiekiamas per katilo kūryklos sienose 

įrengtas angas. Pakurą sudaro vandeniu aušinama verdančio sluoksnio vonia su oro tiekimo į 

verdantį sluoksnį kanalais ir purkštukais. Pakuroje yra pradinio uţdegimo degiklis (gamtinių 

dujų) ir pelenų šalinimo sistema. Šiluminė energija perduodama į katile cirkuliuojančio 

vandens kontūrą. Pagrindiniam verdančio sluoksnio (smėliui) įkaitinti iki kietam kurui deginti 

reikalingos temperatūros naudojamas uţdegimo degiklis. Kuras - gamtinės dujos. Kietas kuras 

paduodamas per kūryklos sienoje virš verdančio sluoksnio įrengta angą. 

Vandens šildymo katiluose su verdančio sluoksnio pakuromis tiekiamas kuras privalo būti 

vienalytis, todėl katilinėje būtina įrengti kuro smulkinimo įrenginius. 

  

PIRMINIS ORAS 

VERDANČIO 

SLUOKSNIO 

VONIA 

KURO PADAVIMAS 

ANTRINIS IR 

TRETINIS ORAS 

INERTINIS SMĖLIS 

VERDANČIO SLUOKSNIO PAKUROS 

PRINCIPINĖ SCHEMA 
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 ALTERNATYVŲ PASIRINKIMAS 

Alternatyva 
Alternatyvos 

apibūdinimas 

Alternatyvos 

pasirinkimas* 

(+), (-) 

Alternatyvos pasirinkimo  

motyvai 

    

I alternatyva 

Kietojo kuro 

vandens šildymo 

katilų su 

įrengtomis 

judančio ardyno 

pakuromis 

eksploatacija 

(+) 

 gali būti naudojamas nevienalytis, 

skirtingo smulkumo ir rūšių kuras 

 vienu metu gali būti naudojamas 

skirtingų rūšių kuras – skiedros, medţio 

granulės, pjuvenos 

 nereikalingas papildomas kuro 

smulkinimas katilinėje – sumaţinami 

kaštai ir aplinkos tarša triukšmu  

 dėl naudojamo kuro nevienodo 

smulkumo gali padidėti nesudegusio 

kuro (pelenų) kiekis 

 pigesnė eksploatacija, lyginant su 

verdančio sluoksnio pakuros 

technologija 

    

II alternatyva 

Kietojo kuro 

vandens šildymo 

katilų su 

įrengtomis 

verdančio 

sluoksnio 

pakuromis 

eksploatacija 

(-) 

 kuras tiekiamas į pakurą privalo būti 

vienalytis, vienodo smulkumo 

 vienu metu galima naudoti tik vienos 

rūšies kurą – smulkintą medieną  

 reikalingas papildomas kuro 

smulkinimas katilinėje, įrengiamas 

papildomas triukšmo šaltinis  

 kuras sudega visiškai be organinių 

liekanų 

 brangesnė eksploatacija, lyginant su 

ardyno pakuros technologija 

* Pastaba: (+) – pasirenkama alternatyva, (-) - atmetama alternatyva. 

Biokuro deginimui yra pasirinkta optimaliausia kuro deginimo technologija - kuro deginimo 

ant judančio ardyno technologija, labiau priimtina aplinkosauginiu ir ekonominiu poţiūriu. 

Pasirinkta kuro deginimo technologija privalo uţtikrinti ne didesnes nei teisės aktais leidţiamas 

aplinkos oro teršalų emisijas. 

Aplinkos oro teršalai, išmetami katilinės kaminu, normuojami LR aplinkos ministro 2013 

balandţio 10 d. įsakymu Nr.D1-244 „Dėl išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų 

LAND 43-2013 patvirtinimo“ patvirtintomis taršos ribinėmis vertėmis. 
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7 MONITORINGAS  

Iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis 

kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, 

kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis. 

Degimo produktai bus išmetami per 45 m aukščio kaminą, kas atitinka LAND 43-2013 

nustatytus reikalavimus, t.y. iš naujame ūkinės veiklos objekte vienoje teritorijoje statomų 

dviejų kurą deginančių įrenginių išmetamosios dujos į aplinkos orą turi būti šalinamos per 

vieną bendrą kaminą.  

Kamino aukštis parinktas taip, kad iš jo išmesti ir aplinkos ore pasklidę teršalai nesudarytų 

sąlygų viršyti ribines aplinkos oro uţterštumo vertes, nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu 

Nr.471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos 

kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, 

sąrašo ir ribinių aplinkos oro uţterštumo verčių patvirtinimo“ (Ţin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, 

Nr. 67-2627). 

Kietųjų dalelių, esančių išmetamose dujose valymui, suprojektuoti bateriniai ciklonai, kurių 

kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas – 85%. Kietųjų dalelių surinkimas taip pat atliekamas 

kondensaciniame ekonomaizeryje. Kondensacinis dūmų ekonomaizeris prilyginamas oro 

valymo įrenginiui – skruberiui, maţinančiam kietųjų dalelių koncentraciją deginiuose. Kietųjų 

dalelių kiekis dūmuose po kondensacinio ekonomaizerio – ne didesnis kaip 80 mg/m
3
.  

Katiluose įrengiama dūmų recirkuliacijos sistema, įgalinanti maţinti azoto oksidų susidarymą ir 

išmetimą.  

Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia didesnė 20 MW, išmetamų į 

aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti tikrinamas ūkio subjektų aplinkos 

monitoringą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

Dūmų mėginių paėmimui po katilo, po baterinių ciklonų ir po kondensacinio ekonomaizerio 

suprojektuoti dūmų mėginių paėmimo atvamzdţiai. 

  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=113899
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=299863
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8 RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS  

Planuojama biokuro katilinė atsiţvelgiant į  2004-08-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr.966 

patvirtintus pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatus, nepriskiriama 

prie pavojingų objektų, kadangi planuojamų pavojingųjų medţiagų kiekis neprilygs 

kvalifikaciniam kiekiui. 

Atliekant rizikos analizę buvo išnagrinėti rizikos objektai, pavojingi veiksniai ir paţeidţiamos 

sritys, bei įvertinta nelaimingo atsitikmo, susijusio su šiais veikniais tikimybė ir pasekmės 

ţmogui, aplinkai ir materialinėms vertybėms 

 PASEKMIŲ KLASIFIKAVIMAS  

Pasekmės ţmonių gyvybei ir sveikatai 

Klasė Poţymiai 

Nereikšmingos laikinas lengvas savijautos pablogėjimas 

Ribotos keletas suţalojimų, ilgalaikis savijautos pablogėjimas 

Didelės keletas sunkių suţalojimų, labai ţymus savijautos pablogėjimas 

Labai didelės 
kelios (daugiau kaip 5) mirtys, keliolika - keliasdešimt sunkiai suţalotų, 

iki 500 - evakuotų 

Katastrofinės keliolika mirčių, keli šimtai sunkiai suţalotų, daugiau kaip 500 evakuotų 

Pasekmės gamtai 

Klasė Poţymiai 

Nereikšmingos nėra uţteršimo, poveikis lokalizuotas 

Ribotos nestiprus uţteršimas, poveikis lokalizuotas 

Didelės nestiprus uţteršimas, išplitęs poveikis 

Labai didelės stiprus uţteršimas, poveikis lokalizuotas 

Katastrofinės ypač stiprus uţteršimas, išplitęs poveikis 

Pasekmės materialinėms vertybėms (nuosavybei) 

Klasė Padarytos ţalos vertė, tūkst. Lt. 

Nereikšmingos maţiau 100 

Ribotos 100 - 200 

Didelės 200- 1000 

Labai didelės 1000 - 5000 

Katastrofiniai daugiau 5000 

Plėtojimosi greitis 

Klasė Poţymiai 

Ankstyvas ir aiškus įspėjimas padariniai lokalizuoti, ţalos nėra 

Vidutiniškas šiek tiek išplitęs, neţymi ţala 

Jokio įspėjimo 
vyksta slaptai, iki poveikis pasireiškia visiškai, poveikis labai staigus 

(sprogimas) 

Tikimybė 

Klasė Grubiai paskaičiuotas daţnis 

Neįmanoma rečiau negu kartą per 1000 metų 

Beveik neįmanoma kartą per 100-1000 metų 

Visiškai tikėtina kartą per 10-100 metų 

Tikėtina kartą per 10-1 metus  

Labai tikėtina daţniau kaip kartą per metus 
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 GALIMŲ AVARIJŲ RIZIKOS VERTINIMAS, PREVENCINĖS PRIEMONĖS 

Rizikos objekto ar jo dalies rizikos laipsnis pagal nustatytas galimo nelaimingo atsitikimo 

juose tikimybes ir pasekmes buvo įvertintas pagal rizikos matricą: 

 

RIZIKOS MATRICA 

 

 

 

Galimo nelaimingo atsitikimo (avarijos) pasekmių vertinimas: 

E stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, įvykus avarijai, pasekmės 

ţmonėms, gamtai ir nuosavybei būtų katastrofinės. Taip pat nurodomos situacijos, kuriose 

gelbėjimo darbai būtų sudėtingi ir labai brangūs. 

D stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, įvykus avarijai, pasekmės 

būtų labai didelės. Gelbėjimo darbai būtų sunkūs, bet, pasitelkus esamas gelbėjimo tarnybų 

pajėgas bei ūkio objektų personalą bei priemones, įmanoma likviduoti avariją. 

C stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, įvykus avarijai, pasekmės 

būtų didelės. Avarijos pasekmes galima likviduoti esamomis gelbėjimo tarnybų pajėgomis ir 

turimomis priemonėmis.  

B stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, įvykus avarijai, pasekmės 

ţmonėms, gamtai ir nuosavybei būtų ribotos. 

A stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, įvykus avarijai, pasekmės 

būtų nereikšmingos. 

 

Labai didelės 

T
ik

im
y

b
ė

 

Pasekmės 

Kartą per 1-

10 metų 

Kartą per 

100-1000 

metų 

Labai 

tikėtina.  

Daţniau 

kaip kartą 

per metus 

Katastrofinės Ribotos Didelės Nereikšmingos 

Neįmanoma. 

Rečiau kaip 

kartą per 1000 

metų 

Visiškai 

tikėtina. 

Kartą per 10-

100 metų 
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 RIZIKOS ANALIZĖS STRUKTŪRA, JOS PAGRINDINIAI ELEMENTAI  

Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 

atsitikimo 

pobūdis 

Paţeidţiami 

objektai 

Pasekmės 

paţeidţia-

miems 

objektams 

Reikšmingumas Nelai-

mingo 

atsiti kimo 

greitis 

Nelai-

mingo 

atsitikimo 

tikimybė 

Svarba 

(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės 

priemonės 
Pastabos Ţmo-

nėms 
Gamtai 

Nuosa-

vybei 

Katilinė 

Termofika-

cinio 

vandens 

ruošimas 

Aukšto slėgio 

indai, karštas 

vanduo 

Nudegimas Personalas 

Nuo lengvo 

iki sunkaus 

suţalojimo  

Didelis 
Nereikš-

mingas 
Ribotas 

Jokio 

įspėjimo, 

vyksta 

slaptai 

Visiškai 

tikėtina, 

kartą per 

10-100 

metų 

C-3 

Katilų 

techninė 

prieţiūra, 

reglamentuo

ta Slėginių 

įrenginių 

techniniu 

reglamentu 

Būtina 

administra-

cinė kontrolė 

Įmonės 

teritorija 

Kuro ir 

pelenų 

transportavi

mas 

Transporto 

eismas 

Trauma, 

suţalojus 

automobiliu 

Personalas, 

lankytojai 

Nuo lengvo 

iki sunkaus 

suţalojimo  

Didelis 
Nereikš-

mingas 

Nereikš-

mingas 

Jokio 

įspėjimo, 

vyksta 

slaptai 

Tikėtina, 

kartą per 

1-10 metų 

C-4 

Pašalinių 

asmenų 

buvimo 

objekte 

kontrolė 

Būtina 

administra-

cinė kontrolė 

Kuro 

sandėlis 

Kuro 

sandėlia-

vimas 

Degios 

medţiagos 

Apsinuo-

dijimais 

įkvėpus 

nuodin-

gomis 

medţiago-

mis 

Personalas, 

alinkiniai 

gyventojai 

Lengvas 

suţalojimas 
Ribotas Ribotas Ribotas 

Vidutiniš-

kas 

Visiškai 

tikėtina, 

kartą per 

10-100 

metų 

B-3 

Metalo 

atliekų iš 

kuro 

pašalinimas 

Būtinos 

techninės 

priemonės 

 

Iš pateiktos analizės darytina išvada, kad didţiausia galima rizika yra įmonės teritorijoje įvykti eismo įvykiui, kurio metu gali būti suţaloti 

ţmonės, sukeliant didelio reikšmingumo pasekmes, nes yra ţmogaus ţūties tikimybė. Šios rizikos tikimybė priskita C4 rizikos laipsniui.  

Biokuro katilinės eksploatacija yra objektas, kuriame avarijos yra tikėtinos ir gali įvykti kartą per 1-10 metų, o jos pasekmės ţmonių 

sveikatai būtų didelės. 

Maţiau tikėtina, tačiau visiškai tikėtina avarija, kuri gali įvykti vieną kartą per 10-100 metų yra aukšto slėgio indų avarija, priskiriama C3 

rizikos laipsniui, kurios metu gali būti didelės pasekmės ţmonių sveuikatai ir ribotos pasekmės veiklos vykdytojo materialinėms vertybėms. 

Taip pat visiškai tikėtinas yra medienos kuro sandėlyje savaiminis uţsidegimas, tačiau dėl nereikšmingų padarinių, avarijos rizika priskirta 

B-3 kategorijai. 
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 RIZIKOS PREVENCINĖS PRIEMONĖS  

Planuojamos ūkinės veiklos objektui taikomi bendrieji rizikos, susijusios su planuojamos 

ūkinės veiklos įtakojamu pavojingu veiksniu – avarija, kurios metu gali išsilaisvinti 

nevaldoma energija, vengimo reikalavimai.  

Avarijų rizikos bei pavojingų veiksnių analizė atlikta pagal 2002-07-16 LR aplinkos ministro 

įsakymu Nr.367 patvirtintas Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo 

rekomendacijas R 41–02. 

Nelaimingi atsitikimai planuojamame objekte gali įvykti, jei išsilaisvintų nevaldoma energija, 

esant katilo ar termofikacinio vamzdyno paţeidimui, bei kilus gaisrui kuro sandėlyje.  

Nelaimingų atsitikimų metu išsiverţusi nekontroliuojama energija išlaisvina kitos rūšies 

energiją: 

- potencinė energija išlaisvinama pratrūkus didelio slėgio talpai, ar sugriuvus statiniui; 

- kinetinė energija padaro ţalą nelaiminguose įvykiuose, katilo sprogimo metu; 

- šiluminė energija padaro ţalą, išsiverţus karštam vandeniui ar uţsidegus kuro sandėliui; 

- cheminė potencinė energija išsilaisvina gaisrų ir sprogimų metu. 

Rengiant katilinės statinio projektą, projekto sprendiniai turi būti parengti taip, kad statinys 

atitiktų bendruosius statinio reikalavimus ir eksploatuojant  katilinę  būtų išvengta nelaimingų   

atsitikimų rizikos (gaisro, paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar 

suţalojimo elektros srove, suţeidimų dėl sprogimo). 

Vandens šildymo katilas kurio Ps ir V sandauga – Ps*V=12×35000=420000 barų l., o 

didţiausia leidţiamoji temperatūra - 150°C, vadovaujantis „Slėginių įrenginių techniniu 

reglamentu“, priskiriamas IV kategorijos  slėginiams įrenginiams. Katilas yra suprojektuotas 

ir pagamintas pagal Europos Bendrijos (EB) Tarybos direktyvos 97/23/EEB „Slėginiai 

įrenginiai“ reikalavimus. 

Rizikos kontrolei turi būti suprojektuota tinkamas pastatų atsparumo ugniai laipsnis ir 

numatyta gaisro gesinimo sistema.  

Projektuojamos katilinės tūris – V >5 tm
3
, todėl katilinė taip pat priskiriama P.5.1. ir P.5.2. 

statinių grupei bei III ugniai atsparumo laipsniui, pagal gaisro pavojų – Cg  kategorijos. 

 
Patalpos pavadinimas Plotas, m

2
 

 
Aukštis, m Tūris, m

3
 

 
Kategorija 

Katilinė+koridorius 616,18+11,19 8,7 7433,6 Dg 

Biokuro sandėlis 289,48 10 2828,3 Cgi 

Hidrocilindrų patalpa 242,60 10 2078,5 Cg 

Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 2007-02-22 įsakymo  Nr.1-66, V skyriaus ,,Vidaus gaisrinio 

vandentiekio sistemos„„, 2 lentele, gaisrų gesinimui suprojektuoti du srautai. 

Katilinėje bus naudojama geriamojo - gamybinio - gaisrų gesinimo vandentiekio sistema. 

Pastate projektuojami 8 gaisrų gesinimo čiaupai todėl, vandentiekio tinklai projektuojami 

šakotiniai. Vieno srauto vandens debitas turi būti ne maţesnis kaip 162 l/min. Vandeniui 

tiekti naudojamos plokščios ţarnos ar ritės, kurių ilgis turi būti 20 m.  

Kuro sandėlyje projektuojama sausą gaisrų gesinimo sistema.Tam projektuojama 

elektrifikuota sklendė d80 mm. Elektrifikuota sklendė atsidaro nuo mygtuko esančio prie 

gaisrinio čiaupo (GČ). 

Reikalingas slėgis įvade (gaisro atveju čiaupams). 

Hg.=hg+hvn+hč+hg.ţ.=12,00+4,5+5,0+1,10= 22,6 m hg=12,00 m – geometrinis aukštis tarp 

įvado ir aukščiausio perdangos taško. 
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Vietiniai nuostoliai tinkle skaičiuojami pagal formulę: 

hv.n.=L*g
2
/k*m,  

kur: hv.n.=4,5 m– vietiniai nuostoliai tinkle nuo įvado iki toliausio nuo įvado nutolusio 

priešgaisrinio čiaupo; L – tinklo tarpo ilgis m; g=2*2,7=5,4 l/s=19,44 m
3
/h – vandens debitas 

vidaus gaisrų gesinimui.  

Slėgio kritimas pragumuotoje ţarnoje d52 mm paskaičiuojamas pagal formule: 

hg.ţ.=Sţ.*Qg.č.
2
=0,15*2,72=1,1 m.v.st., 

kur:  Sţ – gaisrinės ţarnos pasipriešinimo koef. = 0,15; Qg.č.=2,7 l/s -  vandens debitas iš 

švirkšto;  h č.=5,0 m – laisvas slėgis prie gaisrinio čiaupo; Lţ.=20 m – gaisrinės (plokščios) 

ţarnos ilgis. 

Vidaus gaisrų gesinimui reikalingos dvi srovės po 2,7 l/s. arba 162 l/min. (2*2,7=5,4 l/s) arba 

(19,44 m
3
/h). 

Vandens slėgis prie labiausiai nutolusio nuo įvado gaisrinio čiaupo turi garantuoti bet kuriuo 

paros metu kompaktišką srovę, ne maţesnę uţ patalpos aukštį, matuojamą nuo grindų iki 

aukščiausio perdangos (denginio) taško. Kompaktiška srovė – h.č.=5,0 m. 

Purškiamas vandens srautas turi būti ne maţesnis kaip 162,0 l/min. Parenkami gaisriniai 

čiaupai d50mm, kurie montuojami 1,35 m virš grindų. Čiaupai su gaisrinėmis ţarnomis 

talpinami į spinteles, kuriose įrengiamos vėdinimo angos ir įtaisai plombavimui. Kiekvienas 

gaisrinis čiaupas aprūpinamas to paties skersmens 20 m ilgio gaisrine ţarna. Plokščiosios 

ţarnos skersmuo turi būti ne didesnis kaip 52 mm. uţdorinio purkšto skersmuo turi būti ne 

maţesnis kaip 11,0 mm. Gaisriniai čiaupai montuojami gerai prieinamuose vietose t.y. prie 

išėjimų, laiptų aikštelėje arba koridoriuose. 

Vadovaujantis UAB ,,Šiaulių vandenys„„ duomenimis, pasijungimo vietoje vandentiekio 

tinkle slėgis 2,4 atm  (24 m). Gaisrų gesinimui slėgis yra pakankamas. 

Vidaus gaisriniame vandentiekyje įrengiama uţdaromoji armatūra: 

a) vidaus gaisrinio vandentiekio stovo ir atšakos maitinančios 5 ir daugiau gaisrinių čiaupų.  

b) Kas tris vidaus gaisrinio vandentiekio stovus. 

c) Vandentiekio vamzdţiai tiesiami su 0,002 nuolydţiu. Ţemiausiose vamzdyno vietose 

įrengiami išleidimo čiaupai vamzdynui ištuštinti. 

Gamybinio-priešgaisrinio vandentiekio sistema montuojama iš plieninių d100÷200 vamzdţių. 

Vamzdynai montuojami atvirai, tvirtinant prie kolonų arba sienos. Magistraliniai vandentiekio 

tinklai izoliuojami 2 cm. storio lanksčiais kevalais su izoliacinę plėvele. 

Objektas yra priskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, tačiau saugomų pavojingų 

medţiagų kiekis neviršija nustatytus ribinius kiekius. Kilęs gaisras gali būti pavojingas lokaliai, 

nepadarant esminių nuostolių kaimynystėje esančioms teritorijoms. 

Aukščiausio aukšto grindų altitudė maţesnė kaip 15 m, todėl gelbėjimas kitomis priemonėmis 

(automobilinėmis kopėčiomis) nenumatomas. 

Prie projektuojamos katilinės pastato numatytas privaţiavimas iš dviejų pusių. Priėjimai 

numatomi iš trijų pastato pusių uţtikrinant ugniagesių patekimą prie pastato. Į patalpos vidų 

ugniagesiai gelbėtojai galės patekti pro lauko duris. Gaisrinių automobilių privaţiavimo keliai 

bei aikštelės bus visada laisvos. Tam uţtikrinti statomi specialūs ţenklai ar aptvarai (iki 20 cm 

aukščio), naudojamas specialus ţymėjimas. 

Gaisrinių pravaţiavimo plotis yra ne maţesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne maţesnis kaip 4,5 m. 

Vandens debitas būtinas projektuojamam gaisriniam skyriui gaisro gesinimui iš išorės – 25  l/s. 

Gaisro gesinimo trukmė – 3 val. Vanduo gaisrų gesinimui bus imamas iš maţiausiai dviejų 

hidrantų ţiediniame tinkle arba iš dviejų vandens rezervuarų po 140m3  kiekvienas. 
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9. POVEIKIO APLINKAI MAŢINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, numatomos šios taršą maţinančios ir kompensuojančios 

priemonės: 

- Planuojamuose katiluose įdiegiama deginių recirkuliacija, įgalinanti sumaţinti į 

aplinkos orą išmetamų azoto dioksido kiekį. 

- Įdiegaimi aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai – kondensacinis ekonomaizeris-

skruberis ir ciklonai deginių valymui bei filtras ventiliuojamo oro iš patalpų valymui. 

- Kondensato uţterštumo, prieš išleidţiant į buitines nuotekas maţinimui įdiegiami 

kondensacinio vandens valymo įrenginiai. 

- Paviršinės – lietaus nuotekos, surinktos nuo potencialiai uţterštos teritorijos bus 

valomos specialiuose maišuose. 

- Kuru nenaudojamos durpės, kas įgalina sumaţinti aplinkos oro taršą vietovėje sieros 

dioksidu. 

- Generuojamo triukšmo valdymo priemonių (vietinių ir bendrųjų) sistemos kūrimas ir 

įgyvendinimas. Triukšmo sklidimo į aplinką sumaţinimui išorėje numatyti 

technologiniai įrenginiai bus uţdengti garsą izoliuojančiomis medţiagomis. 

- Įrenginių, mechanizmų, autotransporto nuolatinė techninė prieţiūra, kad nebūtų 

viršijamos gamyklinės triukšmo techninės charakteristikos ir aplinkos oro cheminės 

taršos normos.  

- Naudojamos teritorijos nuolatinė prieţiūra, tinkamai sandėliuojant kurą ir mechaniškai 

valant teritoriją. 

- Administracijos politika, procedūrų planavimas ir sukūrimas, įgyvendinimas, 

veiksmingumo tikrinimas, stebėjimai ir matavimai, vidaus auditas, reguliari 

aplinkosauginė ataskaita, galimas įrenginio uţdarymas, švaresnių technologijų kūrimas. 

- Planuojama ūkinė veikla atitinka Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) 

reikalavimus. 

- Naudojant kuru atsinaujinančius išteklius, atsisakius įveţtinio kuro, turėtų būti maţesnė 

šiluminės energijos gamybos kaina. 
 

10. PROBLEMŲ APRAŠYMAS 

Remgiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą susidurta su 

nepasitikėjimo ūkine veikla problema.  

Gautas Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriaus 2013-07-24 raštas Nr.13.07-05, kuriame nurodoma, 

kad atsiţvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ekonomikos skyriaus 2013-01-

04 atliktą analizę ir išvadą, kad nepriklausomų šilumos tiekėjų, net ir gaminančių šilumos 

energiją iš biokuro, atsiradimas nesumaţina galutinės šilumos energijos kainos vartotojams 

tiek, kiek tai padaryti įgalina paties šilumos tiekėjo – AB „Šiaulių energija“ investicija, 

didinant gamybos iš biokuro pajėgumus, planuojama ūkinė veikla skurdins Šiaulių miesto 

gyventojus, maţins gyventojų perkamąją galią, t.y. pablogins gyventojų socialinę - ekonominę 

aplinką, bei neuţtikrins vartotojų šilumos poreikių tenkinimo galimomis maţiausiomis 

sąnaudomis.  

Planuojamos ūkinės veiklos įtaka socialinei ekonominei aplinkai išnagrinėta šiais aspektais - 

ţmonių emigracijos Šiaulių mieste maţinimas, naujų darbo vietų įkūrimas, šiluminės energijos 

gamybos kaštų ir pardavimo kainos vartotojams maţinimas.  

Teikiama savivaldybės administracijos išvada apie prognozuojamas nepriklausomų šilumos 

tiekėjų tiekiamos šilumos energijos kainą nėra pagrįsta ir prieštarauja Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijai, patvirtintai LR Seimo 2012-06-26 nutarimu Nr.XI-2133, kur 
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nurodyta, kad centralizuoto šilumos tiekimo sektorius turi būti pertvarkytas sudarant prielaidas 

susiformuoti sąţininga ir efektyvia konkurencija pagrįstai šilumos gamybos ir perdavimo 

įmonių veiklai. Skaidri šilumos gamybos ir perdavimo įmonių veikla ir jos kontrolė uţtikrins 

šildymo paslaugų teikimą vartotojams maţiausiomis kainomis. Savivaldybės administracijos 

skyriaus išvados gali būti neobjektyvios, nes AB „Šiaulių energija“ 95,3 proc. akcijų priklauso 

savivaldybės administracijai.  

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyti trys pagrindiniai Lietuvos 

energetikos sektoriaus strateginiai principai – energetinė nepriklausomybė, konkurencingumas 

ir darni plėtra. UAB „KLAS“ planuojama ūkinė veikla atitinka šiuos principus, t.y. uţtikrina 

vietinio kuro naudojimą ir vykdydama šilumos ūkio plėtrą, uţtikrina šilumos tiekėjų 

konkurencingumą, o plėtra, kuri uţtikrina konkurencingumą yra darni. Šiluminės energijos 

tiekimo vartotojams kainų reguliavimas nėra ūkio subjekto kompetencijos dalykas. 

Taip pat rašte nuogąstaujama, kad dėl naujo veiklos objekto įvedimas įtakojančio iki 17 darbo 

vietų sukūrimą, tačiau privačiam tiekėjui perėmus dalį šilumos gamybos, dėl sumaţėjusių 

gamybos apimčių AB „Šiaulių energija“ privalės atleisti iš darbo daugiau negu 17 darbuotojų 

(privati veikla paprastai efektyvesnė), todėl nedarbo lygis mieste neţymiai išaugs. 

Planuojama ūkinė veikla tiesiogiai negali įtakoti AB „Šiaulių energija“ darbuotojų skaičiaus. 

Šiuo metu Šiaulių miesto centralizuoto šilumos generavimo įrenginių gamybos galia ir 

išnaudojimas sudaro tik apie 50% instaliuotos galios, o AB „Šiaulių energija“ Pietinėje 

katilinėje galių balansas tesiekia 30%. Tai neigiamai atsiliepia finansiniams rodikliams, tame 

tarpe didina šiluminės energijos pardavimo savikainą. Šilumos energijos tiekimo vartotojams 

kainos viena iš dedamųjų yra darbo uţmokestis, tad sumaţinus darbo uţmokesčio fondą, 

šilumos energijos kaina vartotojui turėtų maţėti. 

Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriaus 2013-07-24 rašte Nr.13.07-05 nurodoma, kad AB „Šiaulių 

energija“ šilumos tiekimo sistemoje visa šiluma nešildymo sezono metu bei dalis šildymo 

sezono metu tiekiama iš biokuro mišinį naudojančios termofikacinės elektrinės (TE). TE 

sumontuotas 40 MW galios katilas. Vasaros galingumo poreikis atitinka 20 MW galios katilą. 

Tokį kiekį galėtų tiekti nepriklausomas gamintojas. Tokiu būdu atsirastų galimybė TE 

stabdymui. 

UAB „KLAS“ planuojama biokuro katilinė bus eksploatuojama tik šildymo sezono metu, t.y. 

222 dienas, tad įtakos šilumos energijos tiekimui ne šildymo sezono metu neturės. 

Visuomenė nuogastauja dėl veiklos vykdymo galimybės vietovėje, kur modeliavimo būdu 

apskaičiuotas aplinkos oro uţterštumas viršija ribines vertes. Aplinkos oro taršos viršijimas 

įtakoja esamų šilumą generuojančių įrenginių plėtros galimybes, nepriimant priemonių esamai 

taršai maţinti. 

Rengiant PAV ataskaitą nustatyta, kad veikla bus vykdoma vietovėje, kurioje taršos 

modeliavimo būdu nėra nustatytas aplinkos oro uţterštumo viršijimas. Apskaičiuota, kad 

planuojamos jėgainės generuojama aplinkos oro tarša nedidins Šiaulių miesto foninės taršos, 

todėl negali būti prieţastis ribosianti esamų šilumą generuojančių įrenginių plėtrą. 
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 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 

  



 

185 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

186 

 

 
 

 



 

187 

 

 



 

188 

 

 
 



 

189 

 

 



 

190 

 

 

 

UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai 

  2013-07-12  Nr.PP.13.07.12-1 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 punktu, informuojame apie parengtą UAB "KLAS" 

planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės eksploatacija Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitą. 

Planuojamos ūkinės veiklos uţsakovas – UAB „KLAS“, Pramonės g. 97, Vilnius, 

tel.852059560, faksas: 852059561. 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas -  UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 

Klaipėda, tel./faksas: 8 46 412418. Kontaktinis asmuo – Rolandas Aušra, mob.tel. 8 698 08831. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - biokuro katilinės eksploatacija. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Daubos g. 1F, Šiauliai, Šiaulių apskritis. 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: 

Šiaulių misto savivaldybės administracija. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centras. 

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 

pasirinktoje vietoje - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. 

Susipaţinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima nuo 2013-07-15 iki 2013-07-

26 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. AB „Axis Industries“ Pramonės g. 15, Šiauliai. Kontaktinis 

asmuo – Jonas Vaitkus, tel. 8 41 511800, faksas: 8 41 510330, mob.tel. 8 687 33620. 

Viešas susirinkimas vyks 2013-07-29 11 val. AB „Axis Industries“ Pramonės g. 15, Šiauliai. 

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais iki viešo susirinkimo 

galima teikti raštu UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda. 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir 

atsakingai institucijai. 

Prašome šį skelbimą paskelbti savivaldybės skelbimų lentoje. 

 

Pridedama: Skelbimas. 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 

 

 

 

 

http://www.ausra.org/
mailto:pajurio.planai@hotmail.com
http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://www.balticseaportal.net/media/image/org59851d8eaca7.jpg&imgrefurl=http://www.balticseaportal.net/bsp_section/web/?id=1112&gallery_id=1138&sub_gallery_id=1148&usg=__ND2INlTPiBemKH6phC7usa_tbnM=&h=533&w=800&sz=273&hl=lt&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=fAnEF0sD2g8oEM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images?q=Paj%C5%ABris&hl=lt&sa=N&um=1
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Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai    

vertinimo ataskaitą 

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - biokuro katilinės eksploatacija. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Daubos g. 1F, Šiauliai, Šiaulių apskritis. 

Planuojamos ūkinės veiklos uţsakovas – UAB „KLAS“, Pramonės g. 97, Vilnius, 

tel.852059560, faksas: 852059561. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV)   dokumentų    

rengėjas -  UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel./faksas: 8 46 412418. 

Kontaktinis asmuo – Rolandas Aušra, mob.tel. 8 698 08831. 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: 

Šiaulių misto savivaldybės administracija. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centras. 

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

Atsakinga institucija, kuri priims  sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos 

leistinumo pasirinktoje vietoje - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. 

Susipaţinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima nuo 2013-07-15      

iki 2013-07-26 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. AB „Axis Industries“ Pramonės g.   

15, Šiauliai. Kontaktinis asmuo – Jonas Vaitkus, tel. 8 41 511800, faksas: 8 41 

510330, mob.tel. 8 687 33620. 

Viešas susirinkimas vyks 2013-07-29 11 val. AB „Axis Industries“ Pramonės g.       

15, Šiauliai. 

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais iki viešo 

susirinkimo galima teikti raštu UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, LT-92100   

Klaipėda. 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV    

subjektams ir atsakingai institucijai. 

 

PAV dokumentų rengėjas 
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai 

  2013-08-05  Nr.PP.13.08.05-1 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 punktu, informuojame apie parengtą pakoreguotą pagal 

Visuomenės pastabas UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės eksploatacijos 

Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. 

Planuojamos ūkinės veiklos uţsakovas – UAB „KLAS“, Pramonės g. 97, Vilnius, 

tel.852059560, faksas: 852059561. 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas -  UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 

Klaipėda, tel./faksas: 8 46 412418. Kontaktinis asmuo – Rolandas Aušra, mob.tel. 8 698 08831. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - biokuro katilinės eksploatacija. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Daubos g. 1F, Šiauliai, Šiaulių apskritis. 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: 

Šiaulių misto savivaldybės administracija. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centras. 

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 

pasirinktoje vietoje - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. 

Susipaţinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima nuo 2013-08-08 iki 2013-08-

22 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. AB „Axis Industries“ Pramonės g. 15, Šiauliai. Kontaktinis 

asmuo – Rolandas Aušra, tel. 8 698 08831. 

Viešas susirinkimas vyks 2013-08-23 11 val. Šiaulių miesto savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 

62, Šiauliai. 

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais iki viešo susirinkimo 

galima teikti raštu UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda. 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir 

atsakingai institucijai. 

Prašome šį skelbimą paskelbti savivaldybės skelbimų lentoje. 

 

Pridedama: Skelbimas. 

 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 
 

 

 

  

http://www.ausra.org/
mailto:pajurio.planai@hotmail.com
http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://www.balticseaportal.net/media/image/org59851d8eaca7.jpg&imgrefurl=http://www.balticseaportal.net/bsp_section/web/?id=1112&gallery_id=1138&sub_gallery_id=1148&usg=__ND2INlTPiBemKH6phC7usa_tbnM=&h=533&w=800&sz=273&hl=lt&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=fAnEF0sD2g8oEM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images?q=Paj%C5%ABris&hl=lt&sa=N&um=1
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Informacija apie parengtą pakoreguotą pagal Visuomenės pastabas      

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą 

 

Planuojamos ūkinės veiklos uţsakovas – UAB „KLAS“, Pramonės g. 97, 

Vilnius, tel.852059560, faksas: 852059561. 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas -  UAB „Pajūrio 

planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel./faksas: 8 46 412418. Kontaktinis asmuo – 

Rolandas Aušra, mob.tel. 8 698 08831. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - biokuro katilinės eksploatacija. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Daubos g. 1F, Šiauliai, Šiaulių apskritis. 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks 

išvadas: 

Šiaulių misto savivaldybės administracija. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centras. 

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos 

leistinumo pasirinktoje vietoje - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos 

departamentas. 

Susipaţinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima nuo 2013-

08-08 iki 2013-08-22 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. AB „Axis Industries“ 

Pramonės g. 15, Šiauliai. Kontaktinis asmuo – Rolandas Aušra, tel. 8 698 

08831. 

Viešas susirinkimas vyks 2013-08-23 11 val. Šiaulių miesto savivaldybėje, 

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai. 

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais iki viešo 

susirinkimo galima teikti raštu UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, LT-92100 

Klaipėda. 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV 

subjektams ir atsakingai institucijai. 
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
AB „Šiaulių energija“ 

Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai 

  2013-08-05  Nr.PP.13.08.05-2 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 punktu, informuojame apie parengtą pakoreguotą pagal 

Visuomenės pastabas UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės eksploatacijos 

Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. 

Planuojamos ūkinės veiklos uţsakovas – UAB „KLAS“, Pramonės g. 97, Vilnius, 

tel.852059560, faksas: 852059561. 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas -  UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 

Klaipėda, tel./faksas: 8 46 412418. Kontaktinis asmuo – Rolandas Aušra, mob.tel. 8 698 08831. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - biokuro katilinės eksploatacija. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Daubos g. 1F, Šiauliai, Šiaulių apskritis. 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: 

Šiaulių misto savivaldybės administracija. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centras. 

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 

pasirinktoje vietoje - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. 

Susipaţinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima nuo 2013-08-08 iki 2013-08-

22 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. AB „Axis Industries“ Pramonės g. 15, Šiauliai. Kontaktinis 

asmuo – Rolandas Aušra, tel. 8 698 08831. 

Viešas susirinkimas vyks 2013-08-23 11 val. Šiaulių miesto savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 

62, Šiauliai. 

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais iki viešo susirinkimo 

galima teikti raštu UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda. 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir 

atsakingai institucijai. 

 

 

 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 

 

  

http://www.ausra.org/
mailto:pajurio.planai@hotmail.com
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyrius 

Gedimino pr. 1, LT-01103 Vilnius 

  2013-08-05  Nr.PP.13.08.05-3 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 punktu, informuojame apie parengtą pakoreguotą pagal 

Visuomenės pastabas UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės eksploatacijos 

Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. 

Planuojamos ūkinės veiklos uţsakovas – UAB „KLAS“, Pramonės g. 97, Vilnius, 

tel.852059560, faksas: 852059561. 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas -  UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 

Klaipėda, tel./faksas: 8 46 412418. Kontaktinis asmuo – Rolandas Aušra, mob.tel. 8 698 08831. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - biokuro katilinės eksploatacija. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Daubos g. 1F, Šiauliai, Šiaulių apskritis. 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: 

Šiaulių misto savivaldybės administracija. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centras. 

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 

pasirinktoje vietoje - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. 

Susipaţinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima nuo 2013-08-08 iki 2013-08-

22 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. AB „Axis Industries“ Pramonės g. 15, Šiauliai. Kontaktinis 

asmuo – Rolandas Aušra, tel. 8 698 08831. 

Viešas susirinkimas vyks 2013-08-23 11 val. Šiaulių miesto savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 

62, Šiauliai. 

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais iki viešo susirinkimo 

galima teikti raštu UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda. 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir 

atsakingai institucijai. 

 

 

 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 

 

  

http://www.ausra.org/
mailto:pajurio.planai@hotmail.com
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Šiaulių miesto savivaldybės 

Tarybos nariui Aurimui Nausėdai 

El.paštas: naurimas@gmail.com 

(Originalas nebus siunčiamas) 

  2013-08-05  Nr.PP.13.08.05-4 

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 21 punktu, informuojame apie parengtą pakoreguotą pagal 

Visuomenės pastabas UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės eksploatacijos 

Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. 

Planuojamos ūkinės veiklos uţsakovas – UAB „KLAS“, Pramonės g. 97, Vilnius, 

tel.852059560, faksas: 852059561. 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas -  UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 

Klaipėda, tel./faksas: 8 46 412418. Kontaktinis asmuo – Rolandas Aušra, mob.tel. 8 698 08831. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - biokuro katilinės eksploatacija. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Daubos g. 1F, Šiauliai, Šiaulių apskritis. 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: 

Šiaulių misto savivaldybės administracija. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centras. 

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 

pasirinktoje vietoje - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. 

Susipaţinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima nuo 2013-08-08 iki 2013-08-

22 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. AB „Axis Industries“ Pramonės g. 15, Šiauliai. Kontaktinis 

asmuo – Rolandas Aušra, tel. 8 698 08831. 

Viešas susirinkimas vyks 2013-08-23 11 val. Šiaulių miesto savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 

62, Šiauliai. 

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais iki viešo susirinkimo 

galima teikti raštu UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda. 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir 

atsakingai institucijai. 

 

 

 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 

 

  

http://www.ausra.org/
mailto:pajurio.planai@hotmail.com
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai 

  2013-08-13  Nr.PP.13.08.13-1 

DĖL VIEŠO SUSIRINKIMO DATOS PAKEITIMO 

Informuojame apie pakoreguotos pagal Visuomenės pastabas planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos viešo susirinkimo datos pakeitimą. 

Viešas susirinkimas, kuris turėjo vykti 2013-08-23 11 val., įvyks 2013-08-30 11 val. Šiaulių 

miesto savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai. 

Planuojamos ūkinės veiklos uţsakovas – UAB „KLAS“, Pramonės g. 97, Vilnius, 

tel.852059560, faksas: 852059561. 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas -  UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 

Klaipėda, tel./faksas: 8 46 412418. Kontaktinis asmuo – Rolandas Aušra, mob.tel. 8 698 08831. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - biokuro katilinės eksploatacija. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Daubos g. 1F, Šiauliai, Šiaulių apskritis. 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: 

Šiaulių misto savivaldybės administracija. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centras. 

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 

pasirinktoje vietoje - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. 

Susipaţinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima iki 2013-08-29 darbo 

dienomis nuo 8 iki 17 val. AB „Axis Industries“ Pramonės g. 15, Šiauliai. Kontaktinis asmuo – 

Rolandas Aušra, tel. 8 698 08831. 

Viešas susirinkimas įvyks 2013-08-30 11 val. Šiaulių miesto savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 

62, Šiauliai. 

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais iki viešo susirinkimo 

galima teikti raštu UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda. 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir 

atsakingai institucijai.Prašome šį skelbimą paskelbti savivaldybės skelbimų lentoje. 

 

Pridedama: Skelbimas. 

 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 
 

 

  

http://www.ausra.org/
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UAB „KLAS“ informacija 

 

Informuojame apie pakoreguotos pagal Visuomenės pastabas planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos viešo susirinkimo datos pakeitimą. 

Viešas susirinkimas, kuris turėjo vykti 2013-08-23 11 val., įvyks 2013-08-30  11 val.           

Šiaulių miesto savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai. 

 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos uţsakovas – UAB „KLAS“, Pramonės g. 97, Vilnius, 

tel.852059560, faksas: 852059561. 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas -  UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 

66, Klaipėda, tel./faksas: 8 46 412418. Kontaktinis asmuo – Rolandas Aušra, mob.tel. 8 

698 08831. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - biokuro katilinės eksploatacija. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Daubos g. 1F, Šiauliai, Šiaulių apskritis. 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: 

Šiaulių misto savivaldybės administracija. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centras. 

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 

pasirinktoje vietoje - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. 

Susipaţinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima iki 2013-08-29 darbo 

dienomis nuo 8 iki 17 val. AB „Axis Industries“ Pramonės g. 15, Šiauliai. Kontaktinis 

asmuo – Rolandas Aušra, tel. 8 698 08831. 

Viešas susirinkimas įvyks 2013-08-30  11 val. Šiaulių miesto savivaldybėje, Vasario 16-

osios g. 62, Šiauliai. 

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais iki viešo susirinkimo 

galima teikti raštu UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda. 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir 

atsakingai institucijai. 

 

 

 

 

 

 

  



 

200 

 

 

 

 

UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyrius 

Gedimino pr.1,  LT-01103 Vilnius 

  2013-08-23  Nr.PP.13.08.23-1 

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

 

 

Informuojame, kad su UAB „Pajūrio planai“ parengta ir papildyta pagal Visuomenės pastabas 

UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, 

Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaita bus supaţindinama 2013-08-30  11 val. Šiaulių 

miesto savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai vyksiančiame susirinkime. 
 

 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
AB „Šiaulių energija“ 

Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai 

  2013-08-23  Nr.PP.13.08.23-2 

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

 

 

Informuojame, kad su UAB „Pajūrio planai“ parengta ir papildyta pagal Visuomenės pastabas 

UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, 

Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaita bus supaţindinama 2013-08-30  11 val. Šiaulių 

miesto savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose vyksiančiame susirinkime. 
 

 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 
 

  

http://www.ausra.org/
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Šieulių miesto savivaldybės  

tarybos nariui Aurimui Nausėdai 

(originalas nebus siunčiamas“ 

  2013-08-23  Nr.PP.13.08.23-3 

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

 

 

Informuojame, kad su UAB „Pajūrio planai“ parengta ir papildyta pagal Visuomenės pastabas 

UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, 

Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaita bus supaţindinama 2013-08-30  11 val. Šiaulių 

miesto savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose vyksiančiame susirinkime. 
 

 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 
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 SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASTABOS IR GAUTŲ RAŠTŲ REGISTRAS 
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Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 

 

dėl UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, 

Šiauliuose   

                                  (planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)  

 

poveikio aplinkai vertinimo registracija 

 

Eil. 

Nr. 

Suinteresuotos 

visuomenės  

pasiūlymo 

gavimo data 

Suinteresuotos 

visuomenės  

pasiūlymo 

teikimo 

data  

Suinteresuotos 

visuomenės atstovo 

vardas, pavardė 

(pavadinimas) ir 

adresas 

Suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymai ir aplinkybės, 

įrodymai, kuriais 

pagrindţiamas pasiūlymas 

1 2 3 4 5 

1 2013-05-07 2013-05-07 
AB „Šiaulių 

energija“ 

2013-05-07 raštas Nr.SD-1488 

(uţregistruota 2013-05-07) 

2. 2013-07-26 2013-07-26 

AB „Šiaulių 

energija“ 

Generalinis 

direktorius 

Česlovas Kasputis 

2013-07-26 raštas Nr.SD-2394 

3. 2013-07-26 2013-07-24 

Lietuvos Sąjūdţio 

Šiaulių skyrius 

Algirdas 

Kulikauskas 

2013-07-24 raštas Nr.13.07-05 

4. 2013-08-26 2013-08-26 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

tarybos narys 

Aurimas Nausėda 

2013-08-25 raštas elektroniniu 

paštu 

5.  2013-08-30 2013-08-27 

Lietuvos Sąjūdţio 

Šiaulių skyrius 

Algirdas 

Kulikauskas 

2013-08-27 raštas 

6. 2013-08-30 2013-08-30 

Šiaulių miesto 

centralizuotai 

tiekiamos šilumos 

vartotojų 

iniciatyvinė grupė 

Vytautas Kabaila 

2013-08-30 raštas 

7. 2013-09-11 2013-09-09 

Šiaulių miesto 

centralizuotai 

tiekiamos šilumos 

vartotojų 

iniciatyvinė grupė 

Vytautas Kabaila 

2013-09-09 raštas 

 

Suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus registravo  Rolandas Aušra, UAB „Pajūrio 

planai“ direktorius, tel./faksas 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 ,                                  2013-05-07 

  (vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas,  parašas, data) 
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Suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus registravo Rolandas Aušra, UAB „Pajūrio 

planai“ direktorius, tel./faksas 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831,                                  2013-07-26 

  (vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, parašas, data) 

 

Suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus registravo Rolandas Aušra, UAB „Pajūrio 

planai“ direktorius, tel./faksas 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831,                                  2013-08-26 

  (vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, parašas, data) 

 

Suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus registravo Rolandas Aušra, UAB „Pajūrio 

planai“ direktorius, tel./faksas 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831,                                  2013-08-30 

  (vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, parašas, data) 

 

Suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus registravo Rolandas Aušra, UAB „Pajūrio 

planai“ direktorius, tel./faksas 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831,                                  2013-09-11 

  (vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, parašas, data) 

 
________________ 
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 ATSAKYMAI Į SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASTABAS  
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
AB „Šiaulių energija“ 

Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai 

  2013-05-07  Nr.PP.13.05.07-1 

Į 2013-05-07 Nr.SD-1488 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS 

 

UAB „Pajūrio planai“ rengia UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro 

katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo dokumentus. 

Vykdant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos viešinimo 

procedūras parengtai poveikio aplinkai vertinimo programai yra gautos pastabos ir pasiūlymai 

AB „Šiaulių energija“ 2013-05-07 raštu Nr.SD-1488. Raštas 2013-05-07 uţregistruotas 

suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų registre registro Nr.1. 

Atsiţvelgus į rašte nurodytus motyvus, prieš teikiant subjektams derinimui, 

pakoregavome poveikio aplinkai vertinimo programą.  

 

Teikiame atsakymus į pastabas: 

1. Pastaba – „Nenurodytas (metinis) gamtinių dujų kiekis, kuris bus naudojamas kietojo 

kuro uţdegimui. „Kuro ir energijos vartojimas“ lentelėje nėra nurodyto gamtinių dujų 

kiekio.“ 

Atsakymas – gamtinės dujos kietojo kuro uţdegimui nebus naudojamos. Kuras pakurose 

bus uţdegamas rankiniu būdu.  

Į pastabą neatsiţvelgta, programa nekoreguota. 

2. Pastaba - „“Kuro parametrai“ lentelėje nurodytas biokuro santykis yra 70%. Koks 

kuras sudarys likusią 30% naudojamo kuro dalį?“ 

Atsakymas – rengiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimą buvo planuota kartu su biokuru naudoti 30% durpių. Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo metu, numatant aplinkos apsaugos priemones durpių kuro buvo 

atsisakyta. Planuojama katilinėje naudoti 100% biokuro.  

Į pastabą atsiţvelgta, programa pakoreguota.  

3. Pastaba – „Neįvertinta biokuro aikštelės tarša – nenurodytas kaip taršos šaltinis“ 

Atsakymas – biokuro aikštelėje sukaupto kuro aplinkos oro tarša bus įvertinta 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje. Programa pakoreguota 

nurodant biokuro sandėliavimo aikštelę neorganizuotu taršos šaltiniu.  

Į pastabą atsiţvelgta, programa pakoreguota. 

4. Pastaba - „Nurodytas senas normatyvinis dokumentas LAND 43-2001“ 

Atsakymas – LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu Nr.D1-244 „Dėl išmetamų 

teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ patvirtintas 

normatyvinis dokumentas LAND 43-2013 įsigaliojo 2013-04-16 jį paskelbus leidinyje  

http://www.ausra.org/
mailto:pajurio.planai@hotmail.com
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„Valstybės ţinios“. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa 

buvo parengta iki 2013-04-16 ir apie jos parengimą buvo pranešta Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijai UAB „Pajūrio planai“ 2013-04-16 raštu Nr.PP.13.04.16-2. Poveikio aplinkai 

vertinimo atskaita bus rengiama pagal normatyvinį dokumentą LAND 43-2013.  

Į pastabą atsiţvelgta, programa pakoreguota. 

5. Pastaba – „Nėra metinės taršos skaičiavimų.“ 

Atsakymas - atsiţvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

programos ir ataskaitos rengimo nuostatus, patvirtintus LR aplinkos ministro 2005-12-23 

įsakymu Nr. D1-636, programa rengiama siekiant nustatyti planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos turinį ir apimtį bei joje nagrinėjamus klausimus. Teršalų 

kiekiai bus suskaičiuoti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje. 

Apie tai nurodyta programos 8 ir 11 skyriuose.  

Į pastabą neatsiţvelgta, programa nekoreguota. 

6. Pastaba – „Nenagrinėtas atliekų susidarymas ir jų tvarkymas.“ 

Atsakymas - atsiţvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

programos ir ataskaitos rengimo nuostatus, atliekų susidarymas, jų tvarkymo būdai bus įvertinti 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje. Apie tai nurodyta 

programos 11 skyriuje.  

Į pastabą neatsiţvelgta, programa nekoreguota. 

7. Pastaba – „Programoje pateikti skirtingi biokuro kiekiai“ 

Atsakymas – sunaudojamo biokuro kiekis gali kisti atsiţvelgiant į naudojamo kuro 

kaloringumą, tačiau metinis kuro kiekis neviršys 52950 t.  

Į pastabą atsiţvelgta, programa pakoreguota. 

8. Pastaba – „Šiaulių visuomenės sveikatos centro sprendime pateikti prieštaringi 

duomenys: skirtingi katilo nominalūs našumai (Šiaulių visuomenės sveikatos centro – 

10,3 MW, PAV programos – 9,5 MW), skirtingi biokuro kiekiai – (Šiaulių 

visuomenės sveikatos centro – 107171 t, PAV programos – 40947 t ar 52950 t)“ 

Atsakymas – vykdant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimą buvo planuota kartu su biokuru naudoti 30% durpių. Atsiţvelgiant į durpių kuro 

kaloringumą buvo planuojama 10,3 MW katilo nominali šiluminė galia. Planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo metu, numatant aplinkos apsaugos priemones durpių kuro 

buvo atsisakyta. Naudojant maţiau kaloringą kurą – medieną, planuojama pakūros nominali 

šiluminė galia – 9,5 MW. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje įvertintas 

107171 t metinis kuro kiekis susijęs su tuo, kad poveikis visuomenei buvo išnagrinėtas ketinant 

naudoti katilinę 8000 val. per metus. PAV proceso metu įsipareigojama naudoti katilinę 222 

dienas, t.y. 5328 val., per metus sunaudojant biokuro kiekį – iki 52950 t.  

Į pastabą neatsiţvelgta, programa nekoreguota. 

 

Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą informuosime 

papildomai raštu. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Pakoreguota pagal pastabas PAV programa (elektroninė laikmena). 

2. Suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų registro kopija. 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 
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Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 

 

dėl UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, 

Šiauliuose   

                                  (planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)  

 

poveikio aplinkai vertinimo registracija 

 

Eil. 

Nr. 

Suinteresuotos 

visuomenės  

pasiūlymo 

gavimo data 

Suinteresuotos 

visuomenės  

pasiūlymo 

teikimo 

data  

Suinteresuotos 

visuomenės atstovo 

vardas, pavardė 

(pavadinimas) ir 

adresas 

Suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymai ir aplinkybės, 

įrodymai, kuriais pagrindţiamas 

pasiūlymas 

1 2 3 4 5 

1 2013-05-07 2013-05-07 
AB „Šiaulių 

energija“ 
2013-05-07 raštas Nr.SD-1488 

 

Suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus registravo Rolandas Aušra, UAB „Pajūrio  

 

planai“ direktorius, tel./faksas 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831,                                  2013-05-07 

  (vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, parašas, data) 
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
AB „Šiaulių energija“ 

Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai 

  2013-07-26  Nr.PP.13.07.26-1 

Į 2013-07-26 Nr.SD-2394 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS 

UAB „Pajūrio planai“ rengia UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės 

eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo dokumentus. 

Vykdant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešinimo procedūras 

parengtai poveikio aplinkai vertinimo programai yra gautos pastabos ir pasiūlymai AB „Šiaulių energija“ 

2013-07-26 raštu Nr.SD-2394. Raštas 2013-07-26 uţregistruotas suinteresuotos visuomenės motyvuotų 

pasiūlymų registre registro Nr.2. 

Atsiţvelgus į rašte nurodytus motyvus, iki viešo susirinkimo ir prieš teikiant subjektams 

derinimui, pakoregavome poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau Ataskaita).  

Teikiame atsakymus į pastabas: 

9. Pastaba – „Nenurodytas pelenų, veţamų į sąvartyną kiekis.“ 

Atsakymas – susidarančių ir į sąvartyną išveţamų pelenų kiekis yra nurodytas Ataskaitos 3 

skyriuje „Atliekos“ (32 psl.). Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu per metus susidarys 795 t 

pelenų ir jie bus tvarkomi pagal atliekų tvarkymo taisyklėse numatytą D1 atliekų tvarkymo veiklos kodą 

– išvertimas ant ţemės ar po ţeme. 

Į pastabą neatsiţvelgta, Ataskaita nekoreguota. 

10. Pastaba – „Neįvertinta kuro krautuvo bei kitų mobilių taršos šaltinių tarša (neuţpildyta 

Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų 4.2.3 lentelė)“. Nenumatytas 

krautuvo sunaudojamas kuro kiekis, kuro atsargų saugojimas bei prevencinės priemonės kuro, tepalų 

išsiliejimui stabdyti. Nenurodyta kaip bus vykdoma krautuvo techninė prieţiūra, remontas. 

Atsakymas – tarša iš mobilių taršos šaltinių yra įvertinta vykdant planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita yra 

sudėtinė Ataskaitos dalis ir pateikiama 2 priedu. Taip pat pakoregavome Ataskaitą parengiant mobilių 

taršos šaltinių ir jų tarša lentelę, kurodant sunaudojamo kuro kiekį ir į aplinkos orą išmetamų teršalų 

kiekį. 

Biokuro krovimui ant kuro platformų numatoma eksploatuoti mobilų dyezeliniu kuru varomą 

krautuvą. Krautuvą eksploatuos veiklos vykdytojas, todėl bus vykdoma sunaudoto kuro apskaita. Kuru 

krautuvas bus papildomas viešojoje degalinėje. Krautuvo techninę prieţiūrą vykdys įmonė pagal sutartį 

uţ planuojamos teritorijos ribų, todėl teritorijoje nebus sandėliuojamas kuras, alyva ir kiti naftos 

produktai. 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, veiklos teritorija nebus vertinama kaip galimai teršiama 

teritorija, todėl, atsiţvelgiant į LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymą Nr. D1-193 „Dėl paviršinių 

nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nėra numatomos prevencinės ir apsaugos priemonės naftos 

produktų taršos prevencijai ar maţinimui. 

Į pastabą atsiţvelgta, Ataskaita pakoreguota.  

 

http://www.ausra.org/
mailto:pajurio.planai@hotmail.com
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      3.   Pastaba – „Atliekų sąraše nenurodyta: filtravimo maišai, pakuotės, kuriose yra yra 

pavojingų cheminių medţiagų likučių, filtrų medţiagos iš dulkingų patalpų“ 

Atsakymas – susidarančia ekotoksiška atlieka – pakuote, kurioje yra cheminių medţiagų likučių, 

papildytas Ataskaitos 3 skyrius.  

Filtravimo maišai ir filtrų medţiagos eksploatacijos metu bus tik valomi, priskiriant išvalymo 

atliekas nepavojingoms komunalinėms atliekoms, kurių kiekis Ataskaitoje yra įvertintas.  

Į pastabą atsiţvelgta, Ataskaita pakoreguota. 

    4.   Pastaba - „“Nulinės“ alternatyvos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos 

komponentams palyginimas atliktas pateikiant klaidinančią ir nepagrįstą esamos situacijos informaciją 

apie esamus šilumą generuojančius įrenginius, deginamo kuro rūšis, poveikį aplinkos oro taršai ir 

visuomenės sveikatai.“ 

Atsakymas – Ataskaitoje duomenys paimti iš AB „Šiaulių energija“ internetinio tinklapio:  

„Bendras kogeneracinio įrenginio ir degimo produktų kondensatoriaus efektyvumas sieks 96-100 proc. 

Numatoma, kad biomase kūrenamoje termofikacinėje elektrinėje bus galima deginti ne vien medieną ar 

medienos atliekas, bet, esant būtinybei, ir iki 5 proc. šiaudų (nuo viso į katilą tiekiamo kuro kiekio), iki 30 

proc. durpių, arba iki 30 proc. gamtinių dujų.“ (šaltinis: http://www.siaulenerg.lt/Apie-

bendrove/Projektai/Projektas-Siauliu-termofikacines-elektrines-statyba/Projekto-aprasymas). 

Taip pat, įvertinant Aplinkos apsaugos agentūros vykdytą aplinkos oro taršos 2012 m. modeliavimą 

Šiaulių mieste, nustatyta, kad kietųjų dalelių viršijimai nustatyti AB „Šiaulių energija“ šiluminių įrenginių 

eksploatacijos vietovėse. (šaltinis: http:// oras.gamta.lt / files/ Siauliai_2012_KD_vid.png). 

Į pastabą neatsiţvelgta, Ataskaita nepakoreguota. 

     5.   Pastaba – „Nenurodytos aplinkos oro taršos maţinimo galimybės ir priemonės esant 

nepalankioms teršalų išsiskalaidymo sąlygoms, išmetamų teršalų į aplinkos orą ribinių verčių viršijimui.“ 

Atsakymas – atsiţvelgiant į LR aplinkos ministro 2010-11-08 įsakymu Nr. D1-904 patvirtintus 

nepalankių teršalų išsisklaidymo sąlygų nustatymo kriterijus ir savivaldybių vykdomųjų institucijų, 

stacionarių taršos šaltinių naudotojų ir visuomenės informavimo apie susidariusias ir pasibaigusias 

nepalankias teršalų išsisklaidymo sąlygas tvarkos aprašą, įmonė turi būti informuota apie nepalankių 

teršalų išsisklaidymo sąlygų susidarymą, tačiau teisės akte nėra numatytos taršos maţinimo galimybės ir 

priemonės, kurios privalomos stacionarius taršos šaltinius naudojančioms įmonėms, esant nepalankioms 

teršalų išsisklaidymo sąlygoms. Atsiţvelgiant į LR Aplinkos oro apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalį, 

rengti ir tvirtinti oro kokybės  valdymo programas ir jos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant 

uţtikrinti, kad ribinės uţterštumo vertės ir pavojaus slenksčiai nebūtų viršyti yra savivaldybės 

vykdomosios institucijos priskirtoji funkcija.  

Į pastabą neatsiţvelgta, Ataskaita nekoreguota. 

 

Į pastabą neatsiţvelgta, Ataskaita nekoreguota. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Pakoreguota pagal pastabas Ataskaita (elektroninė laikmena). 

2. Suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų registro kopija. 

 

 

 

Direktorius                                                                    Rolandas Aušra 
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Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 

 

dėl UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, 

Šiauliuose   

                                  (planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)  

 

poveikio aplinkai vertinimo registracija 

 

Eil. 

Nr. 

Suinteresuotos 

visuomenės  

pasiūlymo 

gavimo data 

Suinteresuotos 

visuomenės  

pasiūlymo 

teikimo 

data  

Suinteresuotos 

visuomenės atstovo 

vardas, pavardė 

(pavadinimas) ir 

adresas 

Suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymai ir aplinkybės, 

įrodymai, kuriais pagrindţiamas 

pasiūlymas 

1 2 3 4 5 

1 2013-05-07 2013-05-07 
AB „Šiaulių 

energija“ 

2013-05-07 raštas Nr.SD-1488 

(uţregistruota 2013-05-07) 

2. 2013-07-26 2013-07-26 
AB „Šiaulių 

energija“ 
2013-07-26 raštas Nr.SD-2394 

3. 2013-07-26 2013-07-24 
Lietuvos Sąjūdţio 

Šiaulių skyrius 
2013-07-24 raštas Nr.13.07-05 

 

Suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus registravo Rolandas Aušra, UAB „Pajūrio  

 

planai“ direktorius, tel./faksas 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831,                                  2013-07-26 

  (vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, parašas, data) 
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyrius 

Gedimino pr.1,  LT-01103 Vilnius 

  2013-07-26  Nr.PP.13.07.26-2 

Į 2013-07-24 Nr.13.07-05 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

 

UAB „Pajūrio planai“ parengė UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro 

katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo dokumentus. 
Vykdant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau 

Ataskaita) viešinimo procedūras parengtai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai yra gautos 

pastabos ir pasiūlymai Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriaus 2013-07-24 raštu Nr.13.07-05. 

Raštas 2013-07-26 uţregistruotas suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų registre 

registro Nr.3. 

 

Atsiţvelgę į motyvus, išdėstytus rašte, teikiame atsakymus į pastabas: 

1. Pastaba – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 4 str. 

bei Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento raštas įpareigoja nustatyti, apibūdinti ir 

įvertinti tiesioginį ir netiesioginį planuojamos veiklos poveikį visuomenės socialinei, 

ekonominei aplinkai. Teigiama, kad atsiţvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

ekonomikos skyriaus 2013-01-04 atliktą analizę ir išvadą, kad nepriklausomų šilumos tiekėjų, 

net ir gaminančių šilumos energiją iš biokuro, atsiradimas nesumaţina galutinės šilumos 

energijos kainos vartotojams tiek, kiek tai padaryti įgalina paties šilumos tiekėjo –                    

AB „Šiaulių energija“ investicija, didinant gamybos iš biokuro pajėgumus, planuojama ūkinė 

veikla skurdins Šiaulių miesto gyventojus, maţins gyventojų perkamąją galią, t.y. pablogins 

gyventojų socialinę - ekonominę aplinką, bei neuţtikrins vartotojų šilumos poreikių tenkinimo 

galimomis maţiausiomis sąnaudomis. Šie aspektai Ataskaitoje nėra išanalizuoti. 

Atsakymas – Ataskaitos 4.7. skyriuje „Socialinės ekonominė aplinka“ Planuojamos 

ūkinės veiklos įtaka socialinei ekonominei aplinkai išnagrinėta šiais aspektais - ţmonių 

emigracijos Šiaulių mieste maţinimas, naujų darbo vietų įkūrimas, šiluminės energijos 

gamybos kaštų ir pardavimo kainos vartotojams maţinimas. 

Pastaboje teikiama išvada apie prognozuojamas nepriklausomų šilumos tiekėjų tiekiamos 

šilumos energijos kainą nėra pagrįsta ir prieštarauja Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijai, patvirtintai LR Seimo 2012-06-26 nutarimu Nr.XI-2133, kur 

nurodyta, kad centralizuoto šilumos tiekimo sektorius turi būti pertvarkytas sudarant prielaidas 

susiformuoti sąţininga ir efektyvia konkurencija pagrįstai šilumos gamybos ir perdavimo 

įmonių veiklai. Skaidri šilumos gamybos ir perdavimo įmonių veikla ir jos kontrolė uţtikrins 

šildymo paslaugų teikimą vartotojams maţiausiomis kainomis. Savivaldybės administracijos 

skyriaus išvados gali būti neobjektyvios, nes AB „Šiaulių energija“ 95,3 proc. akcijų priklauso 

savivaldybės administracijai.  

 

http://www.ausra.org/
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Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyti trys pagrindiniai 

Lietuvos energetikos sektoriaus strateginiai principai – energetinė nepriklausomybė, 

konkurencingumas ir darni plėtra. UAB „KLAS“ planuojama ūkinė veikla atitinka šiuos 

principus, t.y. uţtikrina vietinio kuro naudojimą ir vykdydama šilumos ūkio plėtrą, uţtikrina 

šilumos tiekėjų konkurencingumą, o plėtra, kuri uţtikrina konkurencingumą yra darni. 

Šiluminės energijos tiekimo vartotojams kainų reguliavimas nėra ūkio subjekto kompetencijos 

dalykas. 

2. Pastaba - Naujo veiklos objekto įvedimas įtakoja iki 17 darbo vietų sukūrimą. 

Tačiau privačiam tiekėjui perėmus dalį šilumos gamybos, dėl sumaţėjusių gamybos apimčių 

AB „Šiaulių energija“ privalės atleisti iš darbo daugiau negu 17 darbuotojų (privati veikla 

paprastai efektyvesnė), todėl nedarbo lygis mieste neţymiai išaugs. 

Atsakymas – planuojama ūkinė veikla tiesiogiai negali įtakoti AB „Šiaulių energija“ 

darbuotojų skaičiaus. Šiuo metu Šiaulių miesto centralizuoto šilumos generavimo įrenginių 

gamybos galia ir išnaudojimas sudaro tik apie 50% instaliuotos galios, o AB „Šiaulių energija“ 

Pietinėje katilinėje galių balansas tesiekia 30%. Tai neigiamai atsiliepia finansiniams 

rodikliams, tame tarpe didina šiluminės energijos pardavimo savikainą. Šilumos energijos 

tiekimo vartotojams kainos viena iš dedamųjų yra darbo uţmokestis, tad sumaţinus darbo 

uţmokesčio fondą, šilumos energijos kaina vartotojui turėtų maţėti, pateisinant šilumos 

energijos vartotojų socialinius – ekonominius lūkesčius. 

3. Pastaba - AB „Šiaulių energija“ šilumos tiekimo sistemoje visa šiluma nešildymo 

sezono metu bei dalis šildymo sezono metu tiekiama iš biokuro mišinį naudojančios 

termofikacinės elektrinės (TE). TE sumontuotas 40 MW galios katilas. Vasaros galingumo 

poreikis atitinka 20 MW galios katilą. Tokį kiekį galėtų tiekti nepriklausomas gamintojas. 

Tokiu būdu atsirastų galimybė TE stabdymui. 

Atsakymas – UAB „KLAS“ planuojama biokuro katilinė bus eksploatuojama tik šildymo 

sezono metu, t.y. 222 dienas, tad įtakos šilumos energijos tiekimui ne šildymo sezono metu 

neturės. 

 

 

PRIDEDAMA: Suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų registro kopija. 

 

 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 
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Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 

 

dėl UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, 

Šiauliuose   

                                  (planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)  

 

poveikio aplinkai vertinimo registracija 

 

Eil. 

Nr. 

Suinteresuotos 

visuomenės  

pasiūlymo 

gavimo data 

Suinteresuotos 

visuomenės  

pasiūlymo 

teikimo 

data  

Suinteresuotos 

visuomenės atstovo 

vardas, pavardė 

(pavadinimas) ir 

adresas 

Suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymai ir aplinkybės, 

įrodymai, kuriais pagrindţiamas 

pasiūlymas 

1 2 3 4 5 

1 2013-05-07 2013-05-07 
AB „Šiaulių 

energija“ 

2013-05-07 raštas Nr.SD-1488 

(uţregistruota 2013-05-07) 

2. 2013-07-26 2013-07-26 
AB „Šiaulių 

energija“ 
2013-07-26 raštas Nr.SD-2394 

3. 2013-07-26 2013-07-24 
Lietuvos Sąjūdţio 

Šiaulių skyrius 
2013-07-24 raštas Nr.13.07-05 

 

Suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus registravo Rolandas Aušra, UAB „Pajūrio  

 

planai“ direktorius, tel./faksas 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831,                                  2013-07-26 

  (vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, parašas, data) 
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyrius, 

Asociacija „Pilietinių iniciatyvų sambrūzdis“ 

Rimantas Balbierius 

Vytauto g. 156-16, LT-76334 Šiauliai 

 

  2013-09-09  Nr.PP.13.09.09-1 

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

Vykdant UAB „Pajūrio planai“ parengtos ir papildytos pagal visuomenės pastabas       

UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, 

Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaita) viešinimo procedūras 

2013-08-30 buvo gautos Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriaus ir asociacijos „Pilietinių iniciatyvų 

sambrūzdis“ pastabos (2013-08-27 raštas). 

Gautas raštas 2013-08-30 buvo uţregistruotas suinteresuotos visuomenės motyvuotų 

pasiūlymų registre (registro Nr. 5). 

UAB „Pajūrio planai“, atsiţvelgdama į gautame rašte išdėstytus motyvus, teikia šį 

atsakymą: 

 

Klausimas: Viešojo visuomenės susirinkimo-supaţindinimo protokolo (nuo 2013-07-29) 

punkto 1 atsakyme Jūs paţymite, kad Šiaulių Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus 

išvados gali būti neobjektyvios, nes AB ,,Šiaulių energija“ 95,3 proc. akcijų priklauso Šiaulių 

Savivaldybės administracijai.  

Manome, kad tai nekorektiškas, be įrodymų teiginys. Ekonomikos skyriaus aiškinamajame 

rašte nuo 2013-01-14 rašoma: ,,3. Projektas (AB ,,Šiaulių energijoje“- aut. past.) 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) leis 

sumaţinti šilumos energijos kainą 6,6 proc. arba 1,58 ct/kWh (skaičiuojant naudojamos 2012 m. 

spalio mėn. dujų ir biokuro mišinio kainos). Toks šilumos kainos sumaţėjimas vartotojam leistų 

sutaupyti apie 6,6 mln. Lt per metus, priklausomai nuo kuro kainų ir kitų kintamųjų sąnaudų 

pokyčių“. Mes pritariame šiems teiginiams. Todėl prašome konkrečiai nurodyti, kaip UAB 

,,KLAS“ pasiryţusi maţinti šilumos kainas: pateikti skaičiavimus ir įrodymus, kaip  Šiaulių 

gyventojai pajus kainų sumaţėjimą dėl privataus šilumos tiekėjo atėjimo į rinką. 

 

Atsakymas: Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos skyriaus išvados galimai 

prieštarauja Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijai, patvirtintai LR Seimo 2012-

06-26 nutarimu Nr.XI-2133, kur numatyta, kad centralizuoto šilumos tiekimo sektorius turi būti 

pertvarkytas sudarant prielaidas susiformuoti sąţininga ir efektyvia konkurencija pagrįstai 

šilumos gamybos ir perdavimo įmonių veiklai.  

 

 

http://www.ausra.org/
mailto:pajurio.planai@hotmail.com
http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://www.balticseaportal.net/media/image/org59851d8eaca7.jpg&imgrefurl=http://www.balticseaportal.net/bsp_section/web/?id=1112&gallery_id=1138&sub_gallery_id=1148&usg=__ND2INlTPiBemKH6phC7usa_tbnM=&h=533&w=800&sz=273&hl=lt&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=fAnEF0sD2g8oEM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images?q=Paj%C5%ABris&hl=lt&sa=N&um=1
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Skaidri šilumos gamybos ir perdavimo įmonių veikla ir jos kontrolė uţtikrins šildymo 

paslaugų teikimą vartotojams maţiausiomis kainomis. 

UAB „KLAS“ yra pasiryţusi šilumos energiją gaminti efektyviau ir pigiau nei AB „Šiaulių 

energija“ ir tuo prisidėti prie kainų maţėjimo, tačiau galutinis rezultatas priklausys nuo šilumos 

tiekėjo – AB „Šiaulių energija“, kadangi būtent jis yra galutinis šilumos energijos pardavėjas. 

 

Klausimas: Dar kartą teigiame, kad dabartinė įstatyminė šilumos ūkio sistema (naudojanti 

logikai nesuprantamą (-aut. past.) kintamąją dedamąją) nesudaro sąlygų teisingai ir sąţiningai 

konkurencijai. Jūs skelbiatės esą skaidrios konkurencijos šalininkais. Ar Jūs, kaip skaidrios 

šilumos gamybos ir sąţiningos bei efektyvios konkurencijos šalininkai, pasiryţę pateikti savo 

šilumos gamybos kainų skaičiavimus? 

Teigiame, kad pagal preliminarius skaičiavimus šilumos gamybos iš biokuro galutinė kaina 

– 6,5-7,5 ct/kWh. Uţ kokią kainą pasiryţę parduoti Jūs? 

Pagal Šilumos ūkio įstatymo nuostatas reikalaujama šilumą tiekti uţ maţiausias sąnaudas. 

Kokiomis priemonėmis Jūs prie šito reikalavimo prisidėsite ir ar savo skaičiavimais įrodysite, 

kad Jūsų šilumos kainos atitinka tuos kriterijus? 

 

Atsakymas: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato centrinio šildymo 

ir karšto vandens kainų skaičiavimo principus ir metodiką. Vidutinė šilumos gamybos kaina 

nuosavuose šilumos tiekėjo energetikos objektuose nustatoma remiantis Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos parengta skaičiuokle nepriklausomų šilumos gamintojų 

investicijų atsipirkimui. Tarifo pagrindą sudaro kuro kaina, šilumos generavimo ir perdavimo 

kainos.  

Šilumos energijos iš nepriklausomų šilumos gamintojų supirkimo kaina privalo būti 

maţesnė nei šilumos tiekėjo, šiuo atveju AB „Šiaulių energija“, palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos. Taip pat supirkimo kaina negali būti didesnė nei nustatyta, vadovaujantis 

Šilumos kainų nustatymo metodika. 

Nepriklausomam gamintojui – UAB „KLAS“ pradėjus gaminti šilumos energiją, ši 

energija privalo būti supirkta tiekimui centralizuotais šilumos tinklais uţ maţesnę kainą, nei tą 

mėnesį yra apskaičiuota palyginamoji kaina nuosavuose šilumos tiekėjo – AB „Šiaulių energija“ 

energetikos objektuose. Skaičiuojant palyginamąją kainą sekantį mėnesį, palyginamoji kaina bus 

skaičiuojama įvertinant tai, kad nuosavuose energetikos objektuose nebus eksploatuojama       

AB „Šiaulių energija“ iškastinį kurą naudojančių įrenginių galia, atitinkanti nepriklausomo 

gamintojo generuojamą galią, todėl palyginamoji kaina sumaţės ir UAB „KLAS“ tiekėjui 

parduodamos šilumos kaina sumaţės. Pradėjus veiklą kitiems nepriklausomiems gamintojams, 

AB „Šiaulių energija“ nebeeksploatuos iškastinį kurą naudojančių šilumos energijos įrenginių su 

galia, atitinkančia nepriklausomų gamintojų eksploatuojamų įrenginių galią, tad dėl maţesnių 

išlaidų kurui, palyginamoji šilumos energijos kaina maţės, o taip pat maţės vartotojams 

parduodamos šilumos energijos kaina. 

 

Klausimas: Išanalizavus AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos galingumus (su kuo Jūs 

susipaţinę detaliau), galime teigti, kad AB „Šiaulių energija“, įdiegdama 20 MW galios biokuro 

katilus, uţtikrina patikimą šilumos tiekimą 7 mėn. Jūsų (pagal PAV) numatoma veikla – 7 mėn. 

per metus. Todėl uţ Valstybės ir Šiaulių gyventojų pinigus pastatyti ir įdiegti biokuro katilai bus 

stabdomi ir AB ,,Šiaulių energija“ patirs nuostolius, kuriuos privalės apmokėti Šiaulių šilumos 

vartotojai. 

 

Atsakymas: AB „Šiaulių energija“ Pietinėje katilinėje instaliuota įrenginių galia yra 303 

MW, iš kurių 40 MW termofikacinės elektrinės, naudojančios biokurą galia. Tad gamtines dujas 
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naudojančių įrenginiuose yra instaliuota 263 MW galia. Atsiţvelgiant į tai, kad šildymo sezono 

metu Pietinė katilinė eksploatuojama 50 proc. pajėgumu, būtinoji įrenginių galia yra apie 150 

MW, uţtikrinanti Pietine katiline aptarnaujamų 94 proc. Šiaulių miesto gyventojų šilumos 

energijos poreikius. Eksploatuojant 40 MW termofikacinę elektrinę taip pat būtina eksploatuoti 

110 MW galios gamtinių dujų įrenginius. UAB „KLAS“ pradėjus 23 MW galios biokuro 

katilinės eksploataciją, Pietinėje katilinėje būtų būtina eksploatuoti 87 MW galios įrenginius 

naudojančius kuru gamtines dujas. Tad net tuo atveju, jei AB „Šiaulių energija“ įrengtų 

papildomus 20 MW šilumos energijos įrenginius, Pietinėje katilinėje šildymo sezono metu būtų 

būtina eksploatuoti apie 67 MW galios įrenginius, kuru naudojant brangų iškastinį kurą – 

gamtines dujas. 

Pagal šilumos tiekimo sutartį, sudarytą tarp šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos 

gamintojo, šilumos pardavimo kaina apskaičiuojama kiekvieną mėnesį, įvertinant šilumos tiekėjo 

palyginamąją kainą. Šilumos tiekėjo vidutinė šilumos gamybos kaina nuosavuose šilumos tiekėjo 

energetikos objektuose apskaičiuojama remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos parengta skaičiuokle nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų atsipirkimui. 

Paţymėtina, kad centralizuotos šilumos tiekėjo paimtos paskolos įrenginių statybai pagal 

patvirtintą kainų skaičiavimo metodiką yra įtraukiamos į palyginamąją šilumos kainą, ir paskolos 

kaštus apmoka šilumos vartotojai. Tuo tarpu privataus investuotojo paskolos kaštų 

susigrąţinimas yra pačio investuotojo reikalas. Didinant šilumos tiekėjo palyginamąją šilumos 

kainą, įskaitant joje paskolos kaštus, privačiam investitoriui yra galimybė didinti 

nepriklausomuose šilumos įrenginiuose pagamintos šilumos pardavimo tiekėjui kainą. Esant 

monopolistinei šilumos tiekimo rinkai, šilumos vartotojai padengia visus centralizuoto šilumos 

tiekėjo kaštus, neanalizuojant kiek jie efektyvūs įmonės administravimo, įrenginių amortizacijos 

aspektais. Kai nėra konkurencijos, tuo pačiu neegzistuoja ir mechanizmas kaip patikrinti, kiek 

administravimo išlaidų iš tikro reikia funkcijai atlikti. Šiuo metu šilumos gamybos kaštai 

tvirtinami lyginant su rinka, kurioje visi dalyviai nėra skatinami šiuos kaštus optimizuoti. 

 

 

 

Direktorius     Rolandas Aušra 
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob.tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Lietuvos Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos 

šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė 

Vytautas Kabaila 

Krymo g. 8-22, LT-78255 Šiauliai 

 

  2013-09-09  Nr.PP.13.09.09-2 

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

Vykdant UAB „Pajūrio planai“ parengtos ir papildytos pagal visuomenės pastabas        

UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, 

Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaita) viešinimo procedūras 

2013-08-30 buvo gautos Lietuvos Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų 

iniciatyvinės grupės pastabos (2013-08-30 raštas). 

Gautas raštas 2013-08-30 buvo uţregistruotas suinteresuotos visuomenės motyvuotų 

pasiūlymų registre (registro Nr. 6). 

 

UAB „Pajūrio planai“, atsiţvelgdama į gautame rašte išdėstytus motyvus, teikia šį 

atsakymą: 

Klausimas: PAV ataskaitoje rašoma, jog priimama prielaida, kad UAB „KLAS“ 

parduodamos šilumos energijos vidutinė metinė kaina bus 15 proc. maţesnė nei AB „Šiaulių 

energija“ šilumos gamybos kaina savuose generavimo šaltiniuose. 

Kiek procentų UAB „KLAS“ parduodamos šilumos energijos vidutinė metinė kaina bus 

maţesnė, jei AB „Šiaulių energija“ visą šilumos energiją gamins naudodama tik biokurą. 

Atsakymas: UAB „KLAS“, būdama nepriklausomu šilumos energijos gamintoju, 

atsiţvelgdama į galiojančius teisės aktus, ketindama parduoti savo pagamintą energiją šilumos 

tiekėjui, kiekvieną mėnesį privalės dalyvauti aukcione, siūlant energijos pardavimo kainą. Jei 

kaina bus pasiūlyta per didelė, sekantį mėnesį energija nebus superkama. Todėl, kad uţtikrinti 

energijos supirkimą, UAB „KLAS“ ketina siūlyti savo pagamintos energijos kainą 15 proc. 

maţesnę, nei AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos kaina savuose generavimo šaltiniuose. 

Nepriklausomo gamintojo pagamintos energijos pardavimo kaina būtų siūloma 15 proc. maţesnė 

ir tuo atveju, jei šilumos tiekėjas visą šilumos energiją gamins naudodamas tik biokurą, nes tuo 

atveju palyginamosios kainos dedamoji būtų šilumos tiekėjo įsigyto pigesnio uţ gamtines dujas 

biokuro kaina. 

 

Klausimas: Kur ir kada buvo įregistruota UAB „KLAS“ savininkė „Three Thousand 

Corporations“, kokio dydţio yra šios bendrovės įstatinis kapitalas, kas yra šios bendrovės 

akcininkai? 

Atsakymas: Nuo 2010-03-01 įsigaliojo Akcinių bendrovių įstatymo pataisos, kur numatyta 

prievolė uţdarosioms akcinėms bendrovėms sudaryti ir juridinių asmenų registro tvarkytojui 

pateikti bendrovės akcininkų sąrašą. UAB „KLAS“ akcininkai yra nustatyta tvarka pateikti 

http://www.ausra.org/
mailto:pajurio.planai@hotmail.com
http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://www.balticseaportal.net/media/image/org59851d8eaca7.jpg&imgrefurl=http://www.balticseaportal.net/bsp_section/web/?id=1112&gallery_id=1138&sub_gallery_id=1148&usg=__ND2INlTPiBemKH6phC7usa_tbnM=&h=533&w=800&sz=273&hl=lt&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=fAnEF0sD2g8oEM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images?q=Paj%C5%ABris&hl=lt&sa=N&um=1
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registro tvarkytojui. Šie duomenys yra vieši. Detalesni duomenys apie UAB „KLAS“ steigėją ir 

vienintelį akcininką – juridinį asmenį PAV ataskaitoje nėra pateikti, kadangi nėra teisinio 

pagrindo pateikti informaciją apie UAB „KLAS“ akcininką plačiau, nei tai pateikta juridinių 

asmenų registro tvarkytojui. 

 

Klausimas: Lietuvoje panašios 20 MW galios biokuro katilinės įprastai statomos ne 

brangiau kaip uţ 20 mln. Lt. Kodėl katilinė kainuos ne 20 mln. Lt, o 25 mln. Lt. 

Atsakymas: Statinio statybos kaina yra privataus investuotojo kompetencijos dalykas. 

Paţymėtina, kad katilinės statybos kaina neapsprendţia šilumos, parduodamos tiekėjui, kainos tuo 

aspektu, kad parduodamos šilumos kaina privalo būti maţesnė uţ tiekėjo palyginamąją kainą. 

Statinio statybos kainos ir šilumos energijos pardavimo kainos santykis lemia investuotojo pelną 

ir atsipirkimo laikotarpį. 

 

Klausimas: Kas garantuos uţ 6 mln. paskolą, skirtą katilinės statybai? Kas į biokuro 

katilinės statybą investuos likusią 19 mln. Lt sumą?  

Atsakymas: Numatoma, kad katilinės statyba bus finansuojama privačių investuotojų 

lėšomis. 

 

 

Direktorius                         Rolandas Aušra 
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob. tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Šiaulių miesto savivaldybės  

tarybos nariui Aurimui Nausėdai 

 

  2013-09-09 Nr.PP.13.09.09-3 

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

Vykdant UAB „Pajūrio planai“ parengtos ir papildytos pagal visuomenės pastabas UAB „KLAS“ 

planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose, poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaita) viešinimo procedūras 2013-08-26 buvo gauti Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos pasiūlymai (2013-08-25 raštas). 

Gautas raštas 2013-08-26 buvo uţregistruotas suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų 

registre (registro Nr. 4). 

 

UAB „Pajūrio planai“, atsiţvelgdama į gautame rašte išdėstytus motyvus, teikia šį atsakymą: 

 

1.  Klausimas: Ar UAB „KLAS“ galės gaminti šilumą ir ją parduoti AB „Šiaulių energija“ vasaros 

metu? Pagal valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010-10-04 nutarimu Nr.O3-202 

patvirtintą Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, 

nepriklausomas šilumos gamintojas negali įsipareigoti parduoti arba neparduoti šilumos konkretaus sezono 

metu, kadangi šilumos tiekėjas apie taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas praneša kas 

mėnesį? Kokia garantija pateikta „Šiaulių energijai“, kad šiluma nebus gaminama nešildymo sezono 

laikotarpiu? 

Atsakymas: UAB „KLAS“, būdama nepriklausomu šilumos gamintoju galės tiekti šilumos 

energiją į šilumos perdavimo tinklą šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis. 

Nepriklausomas šilumos gamintojas turi uţtikrinti reikiamą šilumos gamybos galią ir nenutrūkstamą 

šilumos tiekimą ties šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytos galios riba ne trumpiau kaip vieną 

šildymo sezoną. Šilumos tiekėjas ir nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos pirkimo–pardavimo 

sutartyje gali numatyti kitą (ilgesnį) laikotarpį.  

Numatoma, kad ne šildymo sezono metu UAB „KLAS“ šilumos energijos gamybos biokuro 

katiline Daubos g. 1F, Šiauliuose nevykdys. Bet kuriuo atveju, vykdant šilumos energijos gamybą ilgiau 

nei 222 dienas PAV ataskaitoje pateikti skaičiavimai privalo būti patikslinti. Sprendimai, priimti dėl 

parengtos PAV ataskaitos, bus paţeisti, jei katilinė bus eksploatuojama ilgesnį nei 222 dienų laikotarpį. Jei 

būtų nuspręsta ilginti eksploatacijos terminą, būtų privaloma PAV ataskaitą koreguoti ir vykdyti viešinimo 

procedūrą iš naujo. 

 

2.    Klausimas: Kodėl nenurodyta, kad statoma biokuro katilinė gali sumaţinti gamybinius Šiaulių 

termofikacinės elektrinės pajėgumus? 

Atsakymas: Šiaulių mieste privaloma uţtikrinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės 

strategijoje įtvirtinti tikslus, t.y. generuojant energiją biokuro dalį bendrame sunaudojamo kuro balanse iki 

2020 metų padidinti iki 23 %. Šiaulių mieste šildymo sezono metu yra būtinybė kuro balanse didinti 

biokuro naudojimo santykį kartu su eksploatuojama termofikacine elektrine, kadangi eksploatuojant tik 

termofikacinę elektrinę siektinas balansas negali būti pasiektas. Planuojama, kad ne šildymo sezono metu, 

kai esama termofikacine elektrine galima patenkinti šilumos energijos poreikius, UAB „KLAS“ biokuro  

 

http://www.ausra.org/
mailto:pajurio.planai@hotmail.com
http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://www.balticseaportal.net/media/image/org59851d8eaca7.jpg&imgrefurl=http://www.balticseaportal.net/bsp_section/web/?id=1112&gallery_id=1138&sub_gallery_id=1148&usg=__ND2INlTPiBemKH6phC7usa_tbnM=&h=533&w=800&sz=273&hl=lt&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=fAnEF0sD2g8oEM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images?q=Paj%C5%ABris&hl=lt&sa=N&um=1
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katilinė Daubos g. 1F nebus eksploatuojama, todėl planuojama veikla nedarys įtakos Šiaulių 

termofikacinės elektrinės pajėgumams. 

 

3.    Klausimas: 2006-12-15 UAB „Termosistemų projektai“ atlikti tyrimai parodė, kad katilinės 

teritorijoje azoto dioksidas viršija DLK 3 kartus, sieros dioksidas – 3 kartus, kietos dalelės – 3,5 karto. 

Kodėl ataskaitoje duomenys pateikti taip, kad neviršija normų ribų? 

Atsakymas: UAB „Termosistemų projektai“ 2006 m. rengiant Energijos rūšies parinkimo ir 

naudojimo Šiaulių mieste specialųjį planą aplinkos oro taršos tyrimu nustatė, kad minimų teršalų ribinių 

verčių viršijimai buvo įtakoti trijų įmonių, t. y. UAB „Šiaulių tauro kalvis“, UAB „Volunta Parket“ ir AB 

„Šiaulių grūdai“. Aplinkos oro viršijimai nustatyti tik šių įmonių sanitarinės apsaugos zonų ribose, 

teritoriškai nesusijusiose su planuojamos ūkinės veiklos teritorija. Ataskaitoje planuojamos ūkinės veiklos 

galima įtaka aplinkos orui buvo įvertinta atsiţvelgiant į planuojamoje ūkinėje veikloje numatomus 

eksploatuoti aplinkos oro taršos šaltinius ir foninius aplinkos oro taršos duomenis. Taršos vertinimas 

specialiajame plane buvo atliktas naudojant netinkančius dabarčiai teisės aktus. PAV ataskaitos 

skaičiavimai atlikti vadovaujantis galiojančia metodika pagal esamą aktualią informaciją. Planuojamos 

vietovės Šiaulių mieste foniniai taršos duomenys nustatyti ir Ataskaitoje įvertinti atsiţvelgiant į Aplinkos 

apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymą Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro uţterštumo 

duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ ir 

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-06-12 raštu Nr.(4)-SR-S-1518(6.19) nurodytą 

planuojamą papildomą vietovės aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis. Ataskaitoje yra pateiktos foninės 

aplinkos oro taršos modeliavimo schemos, pagal kurias nustatyta, kad planuojamoje vietovėje aplinkos  

oro foninė tarša neviršija leistinų ribinių taršos verčių. Ataskaitoje apskaičiuota, kad planuojamos ūkinės 

veiklos įtakojama azoto dioksido aplinkos oro tarša kartu su fonine tarša siekia 56,8 proc. ribinės taršos 

vertės, kietųjų dalelių – 90,3 proc. ribinės taršos vertės. Sieros dioksido taršos planuojama ūkinė veikla 

neįtakos. 

 

4. Klausimas: Kodėl nėra patikslintos didelės pasekmės ţmonių sveikatai biokuro katilinės 

veikimo metu. Kokios konkrečiai gali būti pasekmės? 

Atsakymas: Ataskaitos sudėtyje yra atlikta planuojamos ūkinės veiklos rizikos analizė ir jos 

vertinimas. Išanalizuoti avarijų tikimybės scenarijai transportuojant kurą ir pelenus, termofikacinio 

vandens ruošimo procese bei vykdant kuro sandėliavimą. Nustatyta, kad didţiausia rizika yra įmonės 

teritorijoje įvykti eismo įvykiui, kurio metu gali būti suţaloti ţmonės. Kadangi yra tikimybė kartą per 1-10 

metų įmonės teritorijoje įvykti eismo įvykiui, kurio metu gali būti suţalotas ar ţūti ţmogus, todėl tokia 

prognozuojama avarija priskiriama prie dideles pasekmes ţmonių sveikatai turinčios avarijos. Maţiau 

tikėtina, tačiau visiškai tikėtina avarija, kuri gali įvykti vieną kartą per 10-100 metų yra aukšto slėgio indų 

avarija, kurios metu gali būti didelės pasekmės ţmonių sveikatai, t. y. būti suţalotas ar ţūti ţmogus ir 

ribotos pasekmės veiklos vykdytojo materialinėms vertybėms. Taip pat visiškai tikėtinas vieną kartą per 

10-100 metų yra medienos kuro sandėlyje savaiminis uţsidegimas, tačiau dėl nereikšmingų padarinių 

ţmogaus sveikatai ir ribotų padarinių materialinėms vertybėms, numatoma, kad avarija gali sukelti ribotas 

pasekmes. Kadangi kuras drėgnas, neturėtų kilti greitai plintantis gaisras, kurio metu ţmonės nespėtų 

evakuotis. 

 

5. Klausimas: Kodėl informacija apie toksiškas dujas anglies monoksidą pateikiama pasiremiant 

nepatikima elektronine enciklopedija „Vikipedija“, kuri nuolat pildoma? Nenurodytas mokslinis šaltinis 

pagal kurį šis straipsnis paruoštas. 

Atsakymas: Informacija apie anglies monoksidą pateikta elektroninėje enciklopedijoje tapati 

pateikiamai teritorinių visuomenės sveikatos centrų internetiniuose tinklapiuose:  

 http://vilniausvsc.sam.lt/naujienos/gresme-apsinuodyti-salciu-metu/;  

 http://utenosvsc.sam.lt/naujienos/apsinuodijimas-smalkemis-gali-baigtis-mirtimi/;  

 http://kaunovsc.sam.lt/naujienos/kokiu-oru-kvepuojame-kauno-mieste/. 

Ataskaitoje bus pateikta nuoroda į patikimą informacijos šaltinį. 

 

 

 

 

http://vilniausvsc.sam.lt/naujienos/gresme-apsinuodyti-salciu-metu/
http://utenosvsc.sam.lt/naujienos/apsinuodijimas-smalkemis-gali-baigtis-mirtimi/
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6. Klausimas: Kaip suprasti pastabą pateiktą p. 112, apie kurui naudojamas durpes. Ar durpes 

planuojama naudoti eksploatuojant biokuro katilinę? 

Atsakymas: Ataskaitoje analizuojant poveikio aplinkai maţinimo ir kompensavimo priemones 

nurodyta, kad planavimo organizatorius atsisakė kuru naudoti durpes, tuo sumaţindamas aplinkos oro 

taršą sieros dioksidu, nes deginant sudėtyje sieros turinčias durpes aplinkos oras būtų teršiamas sieros 

dioksidu. Durpių naudojimas kartu su biokuru buvo analizuojamas rengiant planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaitą, kuri yra sudėtinė poveikio vertinimo ataskaitos dalis. 

Durpių naudojimas kuru eksploatuojant biokuro katilinę Daubos g. 1F Šiaulių m., neplanuojamas. 

 

7. Klausimas: Kodėl ataskaitoje ir atsakyme Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriui nenurodyta, kad 

Šiaulių miesto centralizuoto šilumos generavimo įrenginių gamybos galia ir jos išnaudojimas yra 

skirtingas šildymo ir nešildymo sezono metu, AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės galių balansas yra 

skirtingas šildymo sezono metu ir nešildymo sezono metu. 

Atsakymas: Šiaulių miesto centralizuotų šilumos tinklų įrenginių galių išnaudojimo balanso 

duomenys PAV ataskaitoje pateikti vidutiniai metiniai. Šilumos vartotojams kainų aspektu yra aktualus 

tik šildymo sezono laikotarpis. AB „Šiaulių energija“ eksploatuoja Pietinę katilinę su bendra 303,4 MW 

galia, iš kurių 40,4 MW yra biokuru kūrenama termofikacinė elektrinė. Šildymo sezono metu yra būtina 

apie 150 MW galia, tad išnaudojama tik 50 proc. galių. Nešildymo sezono metu galios poreikis yra apie 

29 MW, tad išnaudojama tik apie 10 proc. galių.  

 

8. Klausimas: Kokiais šaltiniais remtasi pateikiant skaičius atsakyme Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių 

skyriui bei ataskaitos 75 puslapyje? 

Atsakymas: Duomenys apie tai, kad Šiaulių miesto centralizuoto šilumos generavimo įrenginių 

vidutinė metinė gamybos galia ir vidutinis metinis išnaudojimas sudaro tik apie 50% instaliuotos galios, o 

AB „Šiaulių energija“ Pietinėje katilinėje galių balansas tesiekia 30% yra pateikti iš galiojančio Energijos 

rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2008-04-24 sprendimu Nr.T-166 „Dėl energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste 

specialiojo plano ir reglamento patvirtinimo“. 

 

9. Klausimas: Kodėl ir kaip sumaţės ţmonių emigracija, jei bus pastatyta biokuro katilinė? 

Atsakymas: Planuojama ūkinė veikla gali daryti poveikį ţmonių emigracijos maţėjimui 

ekonominės naudos aspektu, maţinant šiluminės energijos kainas Šiaulių miesto vartotojams. Taip pat 

naujo ūkinės veiklos objekto naudojimas įtakoja iki 17 darbo vietų sukūrimą. Tai nėra didelis poveikis 

emigracijos maţinimui, tačiau jei pavyktų teisiškai ir faktiškai sutvarkyti biokuro naudojimą energetikos 

sektoriuje, tai šilumos energija turėtų atpigti, pakeliant ţmonių gyvenimo lygį. 

 

10. Klausimas: Kodėl nenurodyta, kad biokurą veţantis transportas vaţiuojantis gatvėmis tik 

darbo metu gali sukelti papildomus kamščius, nes šiose gatvėse labai intensyvus eismas? Kaip bus 

uţtikrinta, kad transportas vaţiuos tik darbo metu? Ar paskaičiuota gatvių tarša dėl statybos darbų 

statomoje katilinėje? 

Atsakymas: Ataskaitoje paskaičiuota, kad įvertinant naudojamo kuro ir susidarančių pelenų kiekį, 

įmonės aptarnavimui per parą reikės 17 vnt. automobilių. Atsiţvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės 

teritorijos bendrąjį planą (http:/ /www.siauliai.lt/ architektura/bplanas/ Susisiekimo%20brezinys.pdf), 

Išradėjų ir Pramonės gatvės priskiriamos C1 kategorijos gatvėms. Išradėjų gatvę, atsiţvelgiant į Šiaulių 

miesto bendrąjį planą yra numatyta rekonstruoti, pratęsiant iki Sembos gatvės ir sujungiant su Eţero, 

Statybininkų gatvėmis. Atsiţvelgiant į Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos parengtą     

2012 m. triukšmo kartografavimo Šiauliuose ataskaitą, Išradėjų gatvės eismo intensyvumas atkarpoje nuo 

Pramonės gatvės iki Liejyklos gatvės siekia 5516 automobilių per parą, iš jų 1039 krovininiai 

automobiliai. Pramonės gatvės intensyvumas atkarpoje nuo Tilţės iki Išradėjų gatvės siekia 20287 

automobiliai per parą, iš jų 1750 krovininiai automobiliai. Daubos gatvės eismo intensyvumas siekia 2190 

automobilių per parą. Todėl papildomas 17 vnt. krovininių automobilių eismas įtakos eismo intensyvumui 

neturės. 
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Ataskaitoje įvertinta, kad kuras į kuro aikštelę bus tiekiamas tik dienos metu. Kuro aikštelėje bus 3 

parų kuro rezervas, tad yra techninės galimybės veiklos vykdytojui apsirūpinti kuru dienos metu. Jei 

veiklos vykdytojas planuotų apsirūpinti kuru ne dienos metu, PAV ataskaitą reikėtų koreguoti, nes greta 

teritorijos yra priklausomybės ligų centras, kuriam gali būti daroma transporto, eksploatuojamo ne dienos 

metu, įtaka – sukeliamas triukšmas. 

Gatvių tarša statybų metu nėra šios planuojamos ūkinės veiklos objektas, todėl taršos analizė 

neatliekama. Gatvių tarša statybų metu draudţiama. 

 

11. Klausimas: Kiek planuojama sumokėti mokesčių ir kitų papildomų mokesčių į savivaldybės 

biudţetą? 

Atsakymas: Atsiţvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimą Nr. T-155 

„Dėl 2012 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo“, į savivaldybės biudţetą bus mokama 

0,6 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Atsiţvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2012-11-29 sprendimą Nr. T-309 „Dėl 2013 metų ţemės mokesčio tarifų nustatymo“, į savivaldybės 

biudţetą bus mokama 1,13 proc. nuo ţemės mokestinės vertės – pramonės ir sandėliavimo objektų 

teritorijoms. Mokesčių tarifai kinta, atsiţvelgiant į vėlesnius savivaldybės tarybos sprendimus. Taip pat 

bus mokama gyventojų pajamų mokesčio dalis. 

 

12.  Klausimas: Ar planuojama ataskaitą derinti su rengiamu Šiaulių miesto savivaldybės šilumos 

ūkio specialiuoju planu? 

Atsakymas: Ataskaitos sprendiniai nėra derinti su rengiamu specialiuoju planu, nes specialusis 

planas nėra patvirtintas ir uţregistruotas nustatyta tvarka. 

 

13. Klausimas: Kada ir kur buvo įregistruota UAB „KLAS“ akcininkė „Three Thousand 

Corporations“? Kokio dydţio šios bendrovės įstatinis kapitalas? Kas yra šios bendrovės akcininkai? 

Atsakymas: Nuo 2010-03-01 įsigaliojo Akcinių bendrovių įstatymo pataisos, kuriose įstatymo 

leidėjas numatė pareigą uţdarosioms akcinėms bendrovėms sudaryti ir juridinių asmenų registro 

tvarkytojui pateikti bendrovės akcininkų sąrašą. UAB „KLAS“ akcininkai yra nustatyta tvarka pateikti 

registro tvarkytojui. Šie duomenys yra vieši. Duomenys apie UAB „KLAS“ akcininką PAV ataskaitoje 

nėra pateikti, kadangi nėra teisinio pagrindo pateikti informaciją apie UAB „KLAS“ akcininką plačiau, 

nei tai pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

 

14. Klausimas: Kaip tiksliai planuojama ūkinė veikla atitinka GPGB reikalavimus? 

Atsakymas: Ataskaitoje yra atlikta planuojamos katilinės eksploatacijos analizė, atsiţvelgiant į 

geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB) ir nurodyta technologija, kuriai taikomi GPGB 

reikalavimai. Ataskaitoje numatyta, kad kuro sandėlyje bus įdiegta uţdara transportavimo sistema, 

juostinių transporterių valymo įranga, sandarūs aikštelės paviršiai su drenaţo sistema; pakuroje bus 

įdiegtas mechanizuotas ardelinis kuro deginimas; deginių išmetimo sistemoje bus įdiegti oro valymo 

įrenginiai; nenumatoma į aplinkos orą išmesti sieros dioksido; numatoma reguliuoti perteklinį oro kiekį, 

maţinant aplinkos oro taršą azoto oksidais, anglies monoksidu ir azoto dioksidu; numatoma naudoti 

uţdarą vandens ciklą su filtravimo įrenginiais ekonomaizeryje; numatoma surinkti potencialiai uţterštas 

lietaus nuotekas ir jas valyti; atliekos bus saugomos uţdarose talpose, neuţteršti pavojingomis 

medţiagomis pelenai gali būti panaudoti miškų ar ţemės ūkyje. Išvardintos technologinės priemonės 

atitinka GPGB reikalavimus. 

 

15. Klausimas: Kodėl nėra nurodytos techninės priemonės termofikacinio vandens ruošimo rizikos 

analizės lentelėje? 

Atsakymas: Termofikacinio vandens ruošimo įrenginiai tiekiami į rinką atsiţvelgiant į slėginių 

įrenginių techninį reglamentą (Reglamentas), patvirtintą LR ūkio ministro 2000-10-06 įsakymu Nr. 349, 

kurio reikalavimai privalo būti pasiekti statinio statybos metu, todėl papildomos techninės priemonės nėra 

reglamentuotos. Reglamentas nustato į Lietuvos rinką tiekiamų slėginių įrenginių ir agregatų esminius 

saugos reikalavimus bei atitikties šiems reikalavimams įvertinimo procedūras, siekiant garantuoti ţmonių 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=90260&p_query=&p_tr2=&p_org=851&p_fix=n&p_gov=n
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=90260&p_query=&p_tr2=&p_org=851&p_fix=n&p_gov=n
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saugą bei sveikatą, taip pat naminių gyvulių ir materialinių vertybių apsaugą nuo pavojų, kylančių 

naudojant šiuos įrenginius bei agregatus. Eksploatacijos metu bus vykdoma įrenginių techninė prieţiūra. 

 

16. Klausimas: Kokia skaičiuokle buvo paskaičiuota prognozinė vidutinė šilumos gamybos kaina 

šilumos tiekėjo gamybos įrenginiuose? 

Atsakymas: Vidutinė šilumos gamybos kaina nuosavuose šilumos tiekėjo energetikos objektuose 

nustatyta remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengta skaičiuokle 

nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų atsipirkimui (http://www.regula.lt/ 

lt/naujienos/index.php?full=yes&id=26726). 

 

17. Klausimas: Ar pataisytoje ataskaitoje pakeitimai bus išskirti kitu šriftu? Ar bus pateikta 

vertinimo lentelė atsakant į klausimus? Ar vertinimo dokumentai bus pateikti ataskaitos sudėtyje? 

Atsakymas: Ataskaitos papildymai ir pakeitimai nebus išskiriami kitu šriftu. Vykdant Ataskaitos 

korektūrą parengiama nauja Ataskaitos versija. Ataskaitos sudėtyje bus pateiktas argumentuotas 

suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimas. Argumentuotas suinteresuotos visuomenės 

motyvuotų pasiūlymų įvertinimas bus atliktas baigus Visuomenės supaţindinimo su Ataskaita procedūras.  

 

 

 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 

 

 

  

http://www.regula.lt/%20lt/naujienos/index.php?full=yes&id=26726
http://www.regula.lt/%20lt/naujienos/index.php?full=yes&id=26726
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Lietuvos Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos 

šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė 

Vytautas Kabaila 

Krymo g. 8-22, LT-78255 Šiauliai 

 

     2013-09-17  Nr.PP.13.09.17-1 

Į  2013-09-09 

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

Vykdant UAB „Pajūrio planai“ parengtos ir papildytos pagal visuomenės pastabas          

UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, 

Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaita) viešinimo procedūras 

2013-09-11 buvo gautos Lietuvos Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų 

iniciatyvinės grupės pastabos (2013-09-09 raštas). 

Gautas raštas 2013-09-11 buvo uţregistruotas suinteresuotos visuomenės motyvuotų 

pasiūlymų registre (registro Nr. 7). 

 

UAB „Pajūrio planai“, atsiţvelgus į gautame rašte išdėstytus motyvus, teikia šį atsakymą: 

Klausimas: Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos nuostatą 

„Priimama prielaida, kad UAB „KLAS“ parduodamos šilumos energijos vidutinė metinė kaina 

bus 15 proc. maţesnė nei AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos kaina savuose generavimo 

šaltiniuose (vidutiniškai per 2016-2035 m. uţ 13,2 ct/kWh)“ patikslinti ir papildyti įvertinant šios 

ataskaitos pristatytojų ir rengėjų atsakymus, kurie yra įtraukti į protokolą. 

Atsakymas: Ataskaitos 4.7. skyrius „Socialinės ekonominė aplinka“ yra papildyta 

vadovaujantis protokolu.  

Nepriklausomam gamintojui – UAB „KLAS“ pradėjus gaminti šilumos energiją, ši energija 

privalo būti supirkta tiekimui centralizuotais šilumos tinklais uţ maţesnę kainą, nei tą mėnesį yra 

apskaičiuota palyginamoji kaina nuosavuose šilumos tiekėjo – AB „Šiaulių energija“ energetikos 

objektuose. Skaičiuojant palyginamąją kainą sekantį mėnesį, palyginamoji kaina bus 

skaičiuojama įvertinant tai, kad nuosavuose energetikos objektuose nebus eksploatuojama AB 

„Šiaulių energija“ iškastinį kurą naudojančių įrenginių galia, atitinkanti nepriklausomo 

gamintojo generuojamą galią, todėl palyginamoji kaina sumaţės ir UAB „KLAS“ tiekėjui 

parduodamos šilumos kaina sumaţės. Pradėjus veiklą kitiems nepriklausomiems gamintojams, 

AB „Šiaulių energija“ nebeeksploatuos iškastinį kurą naudojančių šilumos energijos įrenginių su 

galia, atitinkančia nepriklausomų gamintojų eksploatuojamų įrenginių galią, tad dėl maţesnių 

išlaidų kurui, palyginamoji šilumos energijos kaina maţės, o taip pat maţės vartotojams 

parduodamos šilumos energijos kaina. 

Klausimas: Atsakyti į visuomenės atstovų pateiktą klausimą - kur ir kada buvo įregistruota 

uţdarosios akcinės bendrovės „KLAS“ savininkė „Three Thousand Corporations“, kokio dydţio 

yra šios bendrovės įstatinis kapitalas, kas yra šios bendrovės akcininkai? 

 

http://www.ausra.org/
mailto:pajurio.planai@hotmail.com
http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://www.balticseaportal.net/media/image/org59851d8eaca7.jpg&imgrefurl=http://www.balticseaportal.net/bsp_section/web/?id=1112&gallery_id=1138&sub_gallery_id=1148&usg=__ND2INlTPiBemKH6phC7usa_tbnM=&h=533&w=800&sz=273&hl=lt&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=fAnEF0sD2g8oEM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images?q=Paj%C5%ABris&hl=lt&sa=N&um=1
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Atsakymas: Duomenys apie UAB „KLAS“ yra vieši. Detalesni duomenys apie              

UAB „KLAS“ steigėją ir vienintelį akcininką – juridinį asmenį Ataskaitoje nėra pateikti, kadangi 

nėra teisinio pagrindo pateikti informaciją apie UAB „KLAS“ akcininką plačiau, nei tai pateikta 

juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

Klausimas: Poveikio aplinkai vertino ataskaitoje tiksliai, aiškiai ir išsamiai pagrįsti 

planuojamos vykdyti ūkinės veiklos galimybes maţinti šilumos kainas vartotojams. 

Atsakymas: Ataskaitos 4.7. skyrius „Socialinės ekonominė aplinka“ yra papildyta 

vadovaujantis protokolu.  

UAB „KLAS“, būdama nepriklausomu šilumos energijos gamintoju, atsiţvelgdama į 

galiojančius teisės aktus, ketindama parduoti savo pagamintą energiją šilumos tiekėjui, kiekvieną 

mėnesį privalės dalyvauti aukcione, siūlant energijos pardavimo kainą. Jei kaina bus pasiūlyta 

per didelė, sekantį mėnesį energija nebus superkama. Todėl, kad uţtikrinti energijos supirkimą, 

UAB „KLAS“ ketina siūlyti savo pagamintos energijos kainą 15 proc. maţesnę, nei AB „Šiaulių 

energija“ šilumos gamybos kaina savuose generavimo šaltiniuose. Nepriklausomo gamintojo 

pagamintos energijos pardavimo kaina būtų siūloma 15 proc. maţesnė ir tuo atveju, jei šilumos 

tiekėjas visą šilumos energiją gamins naudodamas tik biokurą, nes tuo atveju palyginamosios 

kainos dedamoji būtų šilumos tiekėjo įsigyto pigesnio uţ gamtines dujas biokuro kaina. 

Nepriklausomo gamintojo parduodamos energijos kaina privalės maţėti maţėjant palyginamąjai 

kainai. Palyginamoji kaina maţės tiekėjo įrenginiuose naudojant pigesnį kurą, tačiau gali didėti 

dėl tiekėjo paimtų paskolų įrenginių modernizacijai kaštų. Centralizuotos šilumos tiekėjo 

paimtos paskolos įrenginių statybai pagal patvirtintą kainų skaičiavimo metodiką yra įtraukiamos 

į palyginamąją šilumos kainą, ir paskolos kaštus apmoka šilumos vartotojai. Didinant šilumos 

tiekėjo palyginamąją šilumos kainą, įskaitant joje paskolos kaštus, yra galimybė didinti 

nepriklausomuose šilumos įrenginiuose pagamintos šilumos pardavimo tiekėjui kainą. 

Klausimas: Su papildyta ir pagal visuomenės atstovų pastabas bei pasiūlymus patikslinta 

planuojamos vykdyti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita supaţindinti 

visuomenę įstatymų nustatyta tvarka. 

Atsakymas: Atsiţvelgiant į LR aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr.D1-370 (Ţin., 

2011, Nr.108-5122) patvirtinto visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Aprašas) 34 punktą,               

poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas Ataskaitą, kuri pataisyta atsiţvelgiant į 

suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, turi pateikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo subjektams.  

Jeigu Ataskaita po viešo supaţindinimo, poveikio aplinkai vertinimo subjektų ir           

atsakingos institucijos motyvuotų išvadų pateikimo turi būti iš esmės taisoma, tokiais atvejais 

atsakinga institucija, t.y. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, turi teisę    

pareikalauti, kad poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas pakartotinai organizuotų viešą 

visuomenės supaţindinimą su pataisyta ar patikslinta Ataskaita, kaip tai  nuamtyta Aprašo        

35 punkte. 

 

 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 
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 SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMAS  
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Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl  

UAB "KLAS" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, 

Šiauliuose  
(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas) 

 

poveikio aplinkai vertinimo  

įvertinimas 

 

Eil. 

Nr. 

Suinteresuotos 

visuomenės atstovo 

vardas, pavardė 

(pavadinimas) ir 

adresas 

Suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymai 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 

argumentuotas įvertinimas 

1. 

AB „Šiaulių 

energija“, 

Pramonės g. 10, 

LT-78502 Šiauliai. 

Raštas 2013-05-07 

Nr.SD-1488 dėl 

poveikio aplinkai 

vertinimo 

programos. 

Pasiūlymas 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.1) 

Nenurodytas (metinis) 

gamtinių dujų kiekis, kuris 

bus naudojamas kietojo kuro 

uţdegimui. „Kuro ir 

energijos vartojimas“ 

lentelėje nėra nurodyto 

gamtinių dujų kiekio. 

Gamtinės dujos kietojo kuro uţdegimui nebus 

naudojamos. Kuras pakurose bus uţdegamas 

rankiniu būdu. Į pastabą neatsiţvelgta, programa 

nekoreguota. 

2.  

“Kuro parametrai“ lentelėje 

nurodytas biokuro santykis 

yra 70%. Koks kuras sudarys 

likusią 30% naudojamo kuro 

dalį? 

Rengiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimą buvo planuota 

kartu su biokuru naudoti 30% durpių. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo metu, numatant aplinkos apsaugos 

priemones durpių kuro buvo atsisakyta. 

Planuojama katilinėje naudoti 100% biokuro. Į 

pastabą atsiţvelgta, programa pakoreguota. 

3.  

Neįvertinta biokuro aikštelės 

tarša – nenurodytas kaip 

taršos šaltinis 

Biokuro aikštelėje sukaupto kuro aplinkos oro 

tarša bus įvertinta planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje. 

Programa pakoreguota nurodant biokuro 

sandėliavimo aikštelę neorganizuotu taršos 

šaltiniu. Į pastabą atsiţvelgta, programa 

pakoreguota. 
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4. 

AB „Šiaulių 

energija“, 

Pramonės g. 10, 

LT-78502 Šiauliai. 

Raštas 2013-05-07 

Nr.SD-1488 dėl 

poveikio aplinkai 

vertinimo 

programos. 

Pasiūlymas 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.1) 

Nurodytas senas 

normatyvinis dokumentas 

LAND 43-2001 

LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu 

Nr.D1-244 „Dėl išmetamų teršalų iš kurą 

deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 

patvirtinimo“ patvirtintas normatyvinis 

dokumentas LAND 43-2013 įsigaliojo 2013-04-

16 jį paskelbus leidinyje „Valstybės ţinios“. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo programa buvo parengta iki 2013-04-

16 ir apie jos parengimą buvo pranešta Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijai UAB 

„Pajūrio planai“ 2013-04-16 raštu 

Nr.PP.13.04.16-2. Poveikio aplinkai vertinimo 

atskaita bus rengiama pagal normatyvinį 

dokumentą LAND 43-2013. Į pastabą 

atsiţvelgta, programa pakoreguota. 

5.  
Nėra metinės taršos 

skaičiavimų. 

Atsiţvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo programos ir 

ataskaitos rengimo nuostatus, patvirtintus LR 

aplinkos ministro 2005-12-23 įsakymu Nr. D1-

636, programa rengiama siekiant nustatyti 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitos turinį ir apimtį bei joje 

nagrinėjamus klausimus. Teršalų kiekiai bus 

suskaičiuoti planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitoje. Apie tai nurodyta 

programos 8 ir 11 skyriuose. Į pastabą 

neatsiţvelgta, programa nekoreguota. 

6.  
Nenagrinėtas atliekų 

susidarymas ir jų tvarkymas. 

Atsiţvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo programos ir 

ataskaitos rengimo nuostatus, atliekų 

susidarymas, jų tvarkymo būdai bus įvertinti 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitoje. Apie tai nurodyta 

programos 11 skyriuje. Į pastabą neatsiţvelgta, 

programa nekoreguota. 

7.  
Programoje pateikti skirtingi 

biokuro kiekiai 

Sunaudojamo biokuro kiekis gali kisti 

atsiţvelgiant į naudojamo kuro kaloringumą, 

tačiau metinis kuro kiekis neviršys 52950 t. Į 

pastabą atsiţvelgta, programa pakoreguota. 
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8.  

Šiaulių visuomenės sveikatos 

centro sprendime pateikti 

prieštaringi duomenys: 

skirtingi katilo nominalūs 

našumai (Šiaulių visuomenės 

sveikatos centro – 10,3 MW, 

PAV programos – 9,5 MW), 

skirtingi biokuro kiekiai – 

(Šiaulių visuomenės 

sveikatos centro – 107171 t, 

PAV programos – 40947 t ar 

52950 t) 

Vykdant planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimą buvo planuota 

kartu su biokuru naudoti 30% durpių. 

Atsiţvelgiant į durpių kuro kaloringumą buvo 

planuojama 10,3 MW katilo nominali šiluminė 

galia. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo metu, numatant aplinkos 

apsaugos priemones durpių kuro buvo atsisakyta. 

Naudojant maţiau kaloringą kurą – medieną, 

planuojama pakūros nominali šiluminė galia – 

9,5 MW. Poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaitoje įvertintas 107171 t metinis 

kuro kiekis susijęs su tuo, kad poveikis 

visuomenei buvo išnagrinėtas ketinant naudoti 

katilinę 8000 val. per metus. PAV proceso metu 

įsipareigojama naudoti katilinę 222 dienas, t.y. 

5328 val., per metus sunaudojant biokuro kiekį – 

iki 52950 t. Į pastabą neatsiţvelgta, programa 

nekoreguota. 

1. 

AB „Šiaulių 

energija“ Pramonės 

g. 10, LT-78502 

Šiauliai.  

Raštas 2013-07-26 

Nr.SD-2394.  

Pasiūlymas 2013-

07-26 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.2) 

Nenurodytas pelenų, veţamų 

į sąvartyną kiekis. 

Susidarančių ir į sąvartyną išveţamų pelenų 

kiekis yra nurodytas Ataskaitos 3 skyriuje 

„Atliekos“. Planuojamos ūkinės veiklos 

vykdymo metu per metus susidarys 795 t pelenų 

ir jie bus tvarkomi pagal atliekų tvarkymo 

taisyklėse numatytą D1 atliekų tvarkymo veiklos 

kodą – išvertimas ant ţemės ar po ţeme. Į 

pastabą neatsiţvelgta, ataskaita nekoreguota. 
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2. 

AB „Šiaulių 

energija“ Pramonės 

g. 10, LT-78502 

Šiauliai.  

Raštas 2013-07-26 

Nr.SD-2394.  

Pasiūlymas 2013-

07-26 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.2) 

Neįvertinta kuro krautuvo bei 

kitų mobilių taršos šaltinių 

tarša (neuţpildyta Poveikio 

aplinkai vertinimo programos 

ir ataskaitos rengimo 

nuostatų 4.2.3 lentelė)“. 

Nenumatytas krautuvo 

sunaudojamas kuro kiekis, 

kuro atsargų saugojimas bei 

prevencinės priemonės kuro, 

tepalų išsiliejimui stabdyti. 

Nenurodyta kaip bus 

vykdoma krautuvo techninė 

prieţiūra, remontas. 

Tarša iš mobilių taršos šaltinių yra įvertinta 

vykdant planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimą. Poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita yra 

sudėtinė Ataskaitos dalis ir pateikiama 2 priedu. 

Taip pat pakoreguota ataskaita parengiant 

mobilių taršos šaltinių ir jų taršos duomenis, 

nurodant sunaudojamo kuro kiekį ir į aplinkos 

orą išmetamų teršalų kiekį. 

Biokuro krovimui ant kuro platformų numatoma 

eksploatuoti mobilų dyezeliniu kuru varomą 

krautuvą. Krautuvą eksploatuos veiklos 

vykdytojas, todėl bus vykdoma sunaudoto kuro 

apskaita. Kuru krautuvas bus papildomas viešojo 

kuro tiekėjo. Krautuvo techninę prieţiūrą vykdys 

įmonė pagal sutartį uţ planuojamos teritorijos 

ribų, todėl teritorijoje nebus sandėliuojamas 

kuras, alyva ir kiti naftos produktai. 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, veiklos 

teritorija nebus vertinama kaip galimai teršiama 

teritorija, todėl, atsiţvelgiant į LR aplinkos 

ministro 2007-04-02 įsakymą Nr. D1-193 „Dėl 

paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 

patvirtinimo“ nėra numatomos prevencinės ir 

apsaugos priemonės naftos produktų taršos 

prevencijai ar maţinimui. 

Į pastabą atsiţvelgta, ataskaita pakoreguota. 

3.  

Atliekų sąraše nenurodyta: 

filtravimo maišai, pakuotės, 

kuriose yra yra pavojingų 

cheminių medţiagų likučių, 

filtrų medţiagos iš dulkingų 

patalpų. 

Susidarančia ekotoksiška atlieka – pakuote, 

kurioje yra cheminių medţiagų likučių, 

papildytas ataskaitos 3 skyrius.  

Filtravimo maišai ir filtrų medţiagos 

eksploatacijos metu bus tik valomi, priskiriant 

išvalymo atliekas nepavojingoms komunalinėms 

atliekoms, kurių kiekis ataskaitoje yra įvertintas.  

Į pastabą atsiţvelgta, ataskaita pakoreguota. 
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4. 

AB „Šiaulių 

energija“ Pramonės 

g. 10, LT-78502 

Šiauliai.  

Raštas 2013-07-26 

Nr.SD-2394.  

Pasiūlymas 2013-

07-26 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.2) 

“Nulinės“ alternatyvos ir 

planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkos 

komponentams palyginimas 

atliktas pateikiant 

klaidinančią ir nepagrįstą 

esamos situacijos informaciją 

apie esamus šilumą 

generuojančius įrenginius, 

deginamo kuro rūšis, poveikį 

aplinkos oro taršai ir 

visuomenės sveikatai. 

Ataskaitoje duomenys paimti iš AB „Šiaulių 

energija“ internetinio tinklapio:  

„Bendras kogeneracinio įrenginio ir degimo 

produktų kondensatoriaus efektyvumas sieks 96-

100 proc. Numatoma, kad biomase kūrenamoje 

termofikacinėje elektrinėje bus galima deginti ne 

vien medieną ar medienos atliekas, bet, esant 

būtinybei, ir iki 5 proc. šiaudų (nuo viso į katilą 

tiekiamo kuro kiekio), iki 30 proc. durpių, arba 

iki 30 proc. gamtinių dujų.“ (šaltinis: 

http://www.siaulenerg.lt/Apie-

bendrove/Projektai/Projektas-Siauliu-

termofikacines-elektrines-statyba/Projekto-

aprasymas). 

Taip pat, įvertinant Aplinkos apsaugos agentūros 

vykdytą aplinkos oro taršos 2012 m. 

modeliavimą Šiaulių mieste, nustatyta, kad 

kietųjų dalelių viršijimai nustatyti AB „Šiaulių 

energija“ šiluminių įrenginių eksploatacijos 

vietovėse. (šaltinis: http:// oras.gamta.lt / files/ 

Siauliai_2012_KD_vid.png). 

Į pastabą neatsiţvelgta, ataskaita nekoreguota. 

5.  

Nenurodytos aplinkos oro 

taršos maţinimo galimybės ir 

priemonės esant 

nepalankioms teršalų 

išsiskalaidymo sąlygoms, 

išmetamų teršalų į aplinkos 

orą ribinių verčių viršijimui. 

Atsiţvelgiant į LR aplinkos ministro 2010-11-08 

įsakymu Nr. D1-904 patvirtintus nepalankių 

teršalų išsisklaidymo sąlygų nustatymo kriterijus 

ir savivaldybių vykdomųjų institucijų, stacionarių 

taršos šaltinių naudotojų ir visuomenės 

informavimo apie susidariusias ir pasibaigusias 

nepalankias teršalų išsisklaidymo sąlygas tvarkos 

aprašą, įmonė turi būti informuota apie 

nepalankių teršalų išsisklaidymo sąlygų 

susidarymą, tačiau teisės akte nėra numatytos 

taršos maţinimo galimybės ir priemonės, kurios 

privalomos stacionarius taršos šaltinius 

naudojančioms įmonėms, esant nepalankioms 

teršalų išsisklaidymo sąlygoms. Atsiţvelgiant į 

LR Aplinkos oro apsaugos įstatymo 4 straipsnio 

3 dalį, rengti ir tvirtinti oro kokybės valdymo 

programas ir jos įgyvendinimo priemonių planą, 

siekiant uţtikrinti, kad ribinės uţterštumo vertės 

ir pavojaus slenksčiai nebūtų viršyti yra 

savivaldybės vykdomosios institucijos priskirtoji 

funkcija.  

Į pastabą neatsiţvelgta, Ataskaita nekoreguota. 
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1. 

Lietuvos Sąjūdţio 

Šiaulių skyrius 

Gedimino pr.1,   

LT-01103 Vilnius. 

Raštas 2013-07-24 

Nr.13.07-05. 

Pasiūlymas 2013-

07-26 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.3) 

Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo 4 str. bei Šiaulių 

regiono aplinkos apsaugos 

departamento raštas 

įpareigoja nustatyti, 

apibūdinti ir įvertinti 

tiesioginį ir netiesioginį 

planuojamos veiklos poveikį 

visuomenės socialinei, 

ekonominei aplinkai. 

Teigiama, kad atsiţvelgiant į 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos ekonomikos 

skyriaus 2013-01-04 atliktą 

analizę ir išvadą, kad 

nepriklausomų šilumos 

tiekėjų, net ir gaminančių 

šilumos energiją iš biokuro, 

atsiradimas nesumaţina 

galutinės šilumos energijos 

kainos vartotojams tiek, kiek 

tai padaryti įgalina paties 

šilumos tiekėjo – AB 

„Šiaulių energija“ investicija, 

didinant gamybos iš biokuro 

pajėgumus, planuojama 

ūkinė veikla skurdins Šiaulių 

miesto gyventojus, maţins 

gyventojų perkamąją galią, 

t.y. pablogins gyventojų 

socialinę - ekonominę 

aplinką, bei neuţtikrins 

vartotojų šilumos poreikių 

tenkinimo galimomis 

maţiausiomis sąnaudomis. 

Šie aspektai ataskaitoje nėra 

išanalizuoti. 

Ataskaitos 4.7. skyriuje „Socialinės ekonominė 

aplinka“ Planuojamos ūkinės veiklos įtaka 

socialinei ekonominei aplinkai išnagrinėta šiais 

aspektais - ţmonių emigracijos Šiaulių mieste 

maţinimas, naujų darbo vietų įkūrimas, šiluminės 

energijos gamybos kaštų ir pardavimo kainos 

vartotojams maţinimas. 

Pastaboje teikiama išvada apie prognozuojamas 

nepriklausomų šilumos tiekėjų tiekiamos šilumos 

energijos kainą nėra pagrįsta ir prieštarauja 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 

strategijai, patvirtintai LR Seimo 2012-06-26 

nutarimu Nr.XI-2133, kur nurodyta, kad 

centralizuoto šilumos tiekimo sektorius turi būti 

pertvarkytas sudarant prielaidas susiformuoti 

sąţininga ir efektyvia konkurencija pagrįstai 

šilumos gamybos ir perdavimo įmonių veiklai. 

Skaidri šilumos gamybos ir perdavimo įmonių 

veikla ir jos kontrolė uţtikrins šildymo paslaugų 

teikimą vartotojams maţiausiomis kainomis. 

Savivaldybės administracijos skyriaus išvados 

gali būti neobjektyvios, nes AB „Šiaulių 

energija“ 95,3 proc. akcijų priklauso 

savivaldybės administracijai.  

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 

strategijoje numatyti trys pagrindiniai Lietuvos 

energetikos sektoriaus strateginiai principai – 

energetinė nepriklausomybė, konkurencingumas 

ir darni plėtra. UAB „KLAS“ planuojama ūkinė 

veikla atitinka šiuos principus, t.y. uţtikrina 

vietinio kuro naudojimą ir vykdydama šilumos 

ūkio plėtrą, uţtikrina šilumos tiekėjų 

konkurencingumą, o plėtra, kuri uţtikrina 

konkurencingumą yra darni. Šiluminės energijos 

tiekimo vartotojams kainų reguliavimas nėra 

ūkio subjekto kompetencijos dalykas. 

2.  

Naujo veiklos objekto 

įvedimas įtakoja iki 17 darbo 

vietų sukūrimą. Tačiau 

privačiam tiekėjui perėmus 

dalį šilumos gamybos, dėl 

sumaţėjusių gamybos 

apimčių AB „Šiaulių 

energija“ privalės atleisti iš 

darbo daugiau negu 17 

darbuotojų (privati veikla 

paprastai efektyvesnė), todėl 

nedarbo lygis mieste 

neţymiai išaugs. 

Planuojama ūkinė veikla tiesiogiai negali įtakoti 

AB „Šiaulių energija“ darbuotojų skaičiaus. Šiuo 

metu Šiaulių miesto centralizuoto šilumos 

generavimo įrenginių gamybos galia ir 

išnaudojimas sudaro tik apie 50% instaliuotos 

galios, o AB „Šiaulių energija“ Pietinėje 

katilinėje galių balansas tesiekia 30%. Tai 

neigiamai atsiliepia finansiniams rodikliams, 

tame tarpe didina šiluminės energijos pardavimo 

savikainą. Šilumos energijos tiekimo 

vartotojams kainos viena iš dedamųjų yra darbo 

uţmokestis, tad sumaţinus darbo uţmokesčio 

fondą, šilumos energijos kaina vartotojui turėtų 

maţėti, pateisinant šilumos energijos vartotojų 

socialinius – ekonominius lūkesčius. 
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3. 

Lietuvos Sąjūdţio 

Šiaulių skyrius 

Gedimino pr.1,   

LT-01103 Vilnius. 

Raštas 2013-07-24 

Nr.13.07-05. 

Pasiūlymas 2013-

07-26 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.3) 

AB „Šiaulių energija“ 

šilumos tiekimo sistemoje 

visa šiluma nešildymo 

sezono metu bei dalis 

šildymo sezono metu 

tiekiama iš biokuro mišinį 

naudojančios termofikacinės 

elektrinės (TE). TE 

sumontuotas 40 MW galios 

katilas. Vasaros galingumo 

poreikis atitinka 20 MW 

galios katilą. Tokį kiekį 

galėtų tiekti nepriklausomas 

gamintojas. Tokiu būdu 

atsirastų galimybė TE 

stabdymui. 

UAB „KLAS“ planuojama biokuro katilinė bus 

eksploatuojama tik šildymo sezono metu, t.y. 

222 dienas, tad įtakos šilumos energijos tiekimui 

ne šildymo sezono metu neturės. 

1. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės  

tarybos narys 

Aurimas Nausėda. 

Geguţių g. 4A, LT-

78348, Šiauliai. 

Raštas 2013-08-25. 

Pasiūlymas 2013-

08-26 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.4) 

Ar UAB „KLAS“ galės 

gaminti šilumą ir ją parduoti 

AB „Šiaulių energija“ 

vasaros metu? Pagal 

valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės 

komisijos 2010-10-04 

nutarimu Nr.O3-202 

patvirtintą Šilumos 

supirkimo iš nepriklausamų 

šilumos gamintojų tvarkos ir 

sąlygų aprašą, 

nepriklausomas šilumos 

gamintojas negali įsipareigoti 

parduoti arba neparduoti 

šilumos konkretaus sezono 

metu, kadangi šilumos 

tiekėjas apie taikomas 

palyginamąsias šilumos 

gamybos sąnaudas praneša 

kas mėnesį? Kokia garantija 

pateikta „Šiaulių energijai“, 

kad šiluma nebus gaminama 

nešildymo sezono 

laikotarpiu? 

UAB „KLAS“, būdama nepriklausomu šilumos 

gamintoju galės tiekti šilumos energiją į šilumos 

perdavimo tinklą šilumos pirkimo–pardavimo 

sutartyje nustatytomis sąlygomis. 

Nepriklausomas šilumos gamintojas turi 

uţtikrinti reikiamą šilumos gamybos galią ir 

nenutrūkstamą šilumos tiekimą ties šilumos 

pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytos galios 

riba ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną. 

Šilumos tiekėjas ir nepriklausomas šilumos 

gamintojas šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje 

gali numatyti kitą (ilgesnį) laikotarpį. 

Numatoma, kad ne šildymo sezono metu UAB 

„KLAS“ šilumos energijos gamybos biokuro 

katiline Daubos g. 1F, Šiauliuose nevykdys. Bet 

kuriuo atveju, vykdant šilumos energijos 

gamybą ilgiau nei 222 dienas PAV ataskaitoje 

pateikti skaičiavimai privalo būti patikslinti. 

Sprendimai, priimti dėl parengtos PAV 

ataskaitos, bus paţeisti, jei katilinė bus 

eksploatuojama ilgesnį nei 222 dienų laikotarpį. 

Jei būtų nuspręsta ilginti eksploatacijos terminą, 

būtų privaloma PAV ataskaitą koreguoti ir 

vykdyti viešinimo procedūrą iš naujo. 

2. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės  

tarybos narys 

Aurimas Nausėda. 

Geguţių g. 4A, LT-

78348, Šiauliai. 

Raštas 2013-08-25. 

Pasiūlymas 2013-

08-26 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.4) 

Kodėl nenurodyta, kad 

statoma biokuro katilinė gali 

sumaţinti gamybinius Šiaulių 

termofikacinės elektrinės 

pajėgumus? 

Šiaulių mieste privaloma uţtikrinti 

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės 

strategijoje įtvirtinti tikslus, t.y. generuojant 

energiją biokuro dalį bendrame sunaudojamo 

kuro balanse iki 2020 metų padidinti iki 23 %. 

Šiaulių mieste šildymo sezono metu yra 

būtinybė kuro balanse didinti biokuro naudojimo 

santykį kartu su eksploatuojama termofikacine 

elektrine, kadangi eksploatuojant tik 

termofikacinę elektrinę siektinas balansas negali 

būti pasiektas. Planuojama, kad ne šildymo 

sezono metu, kai esama termofikacine elektrine 

galima patenkinti šilumos energijos poreikius, 

UAB „KLAS“ biokuro katilinė Daubos g. 1F 

nebus eksploatuojama, todėl planuojama veikla 

nedarys įtakos Šiaulių termofikacinės elektrinės 

pajėgumams. 
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3. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės  

tarybos narys 

Aurimas Nausėda. 

Geguţių g. 4A, LT-

78348, Šiauliai. 

Raštas 2013-08-25. 

Pasiūlymas 2013-

08-26 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.4) 

2006-12-15 UAB 

„Termosistemų projektai“ 

atlikti tyrimai parodė, kad 

katilinės teritorijoje azoto 

dioksidas viršija DLK 3 

kartus, sieros dioksidas – 3 

kartus, kietos dalelės – 3,5 

karto. Kodėl ataskaitoje 

duomenys pateikti taip, kad 

neviršija normų ribų? 

UAB „Termosistemų projektai“ 2006 m. 

rengiant Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo 

Šiaulių mieste specialųjį planą aplinkos oro 

taršos tyrimu nustatė, kad minimų teršalų ribinių 

verčių viršijimai buvo įtakoti trijų įmonių, t. y. 

UAB „Šiaulių tauro kalvis“, UAB „Volunta 

Parket“ ir AB „Šiaulių grūdai“. Aplinkos oro 

viršijimai nustatyti tik šių įmonių sanitarinės 

apsaugos zonų ribose, teritoriškai nesusijusiose 

su planuojamos ūkinės veiklos teritorija. 

Ataskaitoje planuojamos ūkinės veiklos galima 

įtaka aplinkos orui buvo įvertinta atsiţvelgiant į 

planuojamoje ūkinėje veikloje numatomus 

eksploatuoti aplinkos oro taršos šaltinius ir 

foninius aplinkos oro taršos duomenis. Taršos 

vertinimas specialiajame plane buvo atliktas 

naudojant netinkančius dabarčiai teisės aktus. 

PAV ataskaitos skaičiavimai atlikti 

vadovaujantis galiojančia metodika pagal esamą 

aktualią informaciją. Planuojamos vietovės 

Šiaulių mieste foniniai taršos duomenys nustatyti 

ir Ataskaitoje įvertinti atsiţvelgiant į Aplinkos 

apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 

įsakymą Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro 

uţterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų 

patvirtinimo“ ir Šiaulių regiono aplinkos 

apsaugos departamento 2013-06-12 raštu Nr.(4)-

SR-S-1518(6.19) nurodytą planuojamą 

papildomą vietovės aplinkos oro taršą 

kietosiomis dalelėmis. Ataskaitoje yra pateiktos 

foninės aplinkos oro taršos modeliavimo 

schemos, pagal kurias nustatyta, kad 

planuojamoje vietovėje aplinkos oro foninė tarša 

neviršija leistinų ribinių taršos verčių. 

Ataskaitoje apskaičiuota, kad planuojamos 

ūkinės veiklos įtakojama azoto dioksido aplinkos 

oro tarša kartu su fonine tarša siekia 56,8 proc. 

ribinės taršos vertės, kietųjų dalelių – 90,3 proc. 

ribinės taršos vertės. Sieros dioksido taršos 

planuojama ūkinė veikla neįtakos. 
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4. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės  

tarybos narys 

Aurimas Nausėda. 

Geguţių g. 4A, LT-

78348, Šiauliai. 

Raštas 2013-08-25. 

Pasiūlymas 2013-

08-26 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.4) 

Kodėl nėra patikslintos 

didelės pasekmės ţmonių 

sveikatai biokuro katilinės 

veikimo metu. Kokios 

konkrečiai gali būti 

pasekmės? 

Ataskaitos sudėtyje yra atlikta planuojamos 

ūkinės veiklos rizikos analizė ir jos vertinimas. 

Išanalizuoti avarijų tikimybės scenarijai 

transportuojant kurą ir pelenus, termofikacinio 

vandens ruošimo procese bei vykdant kuro 

sandėliavimą. Nustatyta, kad didţiausia rizika 

yra įmonės teritorijoje įvykti eismo įvykiui, 

kurio metu gali būti suţaloti ţmonės. Kadangi 

yra tikimybė kartą per 1-10 metų įmonės 

teritorijoje įvykti eismo įvykiui, kurio metu gali 

būti suţalotas ar ţūti ţmogus, todėl tokia 

prognozuojama avarija priskiriama prie dideles 

pasekmes ţmonių sveikatai turinčios avarijos. 

Maţiau tikėtina, tačiau visiškai tikėtina avarija, 

kuri gali įvykti vieną kartą per 10-100 metų yra 

aukšto slėgio indų avarija, kurios metu gali būti 

didelės pasekmės ţmonių sveikatai, t. y. būti 

suţalotas ar ţūti ţmogus ir ribotos pasekmės 

veiklos vykdytojo materialinėms vertybėms. 

Taip pat visiškai tikėtinas vieną kartą per 10-100 

metų yra medienos kuro sandėlyje savaiminis 

uţsidegimas, tačiau dėl nereikšmingų padarinių 

ţmogaus sveikatai ir ribotų padarinių 

materialinėms vertybėms, numatoma, kad 

avarija gali sukelti ribotas pasekmes. Kadangi 

kuras drėgnas, neturėtų kilti greitai plintantis 

gaisras, kurio metu ţmonės nespėtų evakuotis. 

5.  

Kodėl informacija apie 

toksiškas dujas anglies 

monoksidą pateikiama 

pasiremiant nepatikima 

elektronine enciklopedija 

„Vikipedija“, kuri nuolat 

pildoma? Nenurodytas 

mokslinis šaltinis pagal kurį 

šis straipsnis paruoštas. 

Informacija apie anglies monoksidą pateikta 

elektroninėje enciklopedijoje tapati pateikiamai 

teritorinių visuomenės sveikatos centrų 

internetiniuose tinklapiuose:  

 http://vilniausvsc.sam.lt/naujienos/gresme-

apsinuodyti-salciu-metu/;  

 http://utenosvsc.sam.lt/naujienos/apsinuodiji

mas-smalkemis-gali-baigtis-mirtimi/;  

 http://kaunovsc.sam.lt/naujienos/kokiu-oru-

kvepuojame-kauno-mieste/. 

Ataskaitoje yra pateikta nuoroda į patikimą 

informacijos šaltinį. 

6.  

Kaip suprasti pastabą 

pateiktą p. 112, apie kurui 

naudojamas durpes. Ar 

durpes planuojama naudoti 

eksploatuojant biokuro 

katilinę? 

Ataskaitoje analizuojant poveikio aplinkai 

maţinimo ir kompensavimo priemones nurodyta, 

kad planavimo organizatorius atsisakė kuru 

naudoti durpes, tuo sumaţindamas aplinkos oro 

taršą sieros dioksidu, nes deginant sudėtyje 

sieros turinčias durpes aplinkos oras būtų 

teršiamas sieros dioksidu. Durpių naudojimas 

kartu su biokuru buvo analizuojamas rengiant 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatos vertinimo ataskaitą, kuri 

yra sudėtinė poveikio vertinimo ataskaitos dalis. 

Durpių naudojimas kuru eksploatuojant biokuro 

katilinę Daubos g. 1F Šiaulių m., 

neplanuojamas. 

http://vilniausvsc.sam.lt/naujienos/gresme-apsinuodyti-salciu-metu/
http://vilniausvsc.sam.lt/naujienos/gresme-apsinuodyti-salciu-metu/
http://utenosvsc.sam.lt/naujienos/apsinuodijimas-smalkemis-gali-baigtis-mirtimi/
http://utenosvsc.sam.lt/naujienos/apsinuodijimas-smalkemis-gali-baigtis-mirtimi/
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7. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės  

tarybos narys 

Aurimas Nausėda. 

Geguţių g. 4A, LT-

78348, Šiauliai. 

Raštas 2013-08-25. 

Pasiūlymas 2013-

08-26 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.4) 

Kodėl ataskaitoje ir atsakyme 

Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių 

skyriui nenurodyta, kad 

Šiaulių miesto centralizuoto 

šilumos generavimo 

įrenginių gamybos galia ir 

jos išnaudojimas yra 

skirtingas šildymo ir 

nešildymo sezono metu, AB 

„Šiaulių energija“ Pietinės 

katilinės galių balansas yra 

skirtingas šildymo sezono 

metu ir nešildymo sezono 

metu. 

Šiaulių miesto centralizuotų šilumos tinklų 

įrenginių galių išnaudojimo balanso duomenys 

PAV ataskaitoje pateikti vidutiniai metiniai. 

Šilumos vartotojams kainų aspektu yra aktualus 

tik šildymo sezono laikotarpis. AB „Šiaulių 

energija“ eksploatuoja Pietinę katilinę su bendra 

303,4 MW galia, iš kurių 40,4 MW yra biokuru 

kūrenama termofikacinė elektrinė. Šildymo 

sezono metu yra būtina apie 150 MW galia, tad 

išnaudojama tik 50 proc. galių. Nešildymo 

sezono metu galios poreikis yra apie 29 MW, tad 

išnaudojama tik apie 10 proc. galių. 

8.  

Kokiais šaltiniais remtasi 

pateikiant skaičius atsakyme 

Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių 

skyriui bei ataskaitos 75 

puslapyje? 

Duomenys apie tai, kad Šiaulių miesto 

centralizuoto šilumos generavimo įrenginių 

vidutinė metinė gamybos galia ir vidutinis 

metinis išnaudojimas sudaro tik apie 50% 

instaliuotos galios, o AB „Šiaulių energija“ 

Pietinėje katilinėje galių balansas tesiekia 30% 

yra pateikti iš galiojančio Energijos rūšies 

parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste 

specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimu 

Nr.T-166 „Dėl energijos rūšies parinkimo ir 

naudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir 

reglamento patvirtinimo“. 

9.  

Kodėl ir kaip sumaţės 

ţmonių emigracija, jei bus 

pastatyta biokuro katilinė? 

Planuojama ūkinė veikla gali daryti poveikį 

ţmonių emigracijos maţėjimui ekonominės 

naudos aspektu, maţinant šiluminės energijos 

kainas Šiaulių miesto vartotojams. Taip pat 

naujo ūkinės veiklos objekto naudojimas įtakoja 

iki 17 darbo vietų sukūrimą. Tai nėra didelis 

poveikis emigracijos maţinimui, tačiau jei 

pavyktų teisiškai ir faktiškai sutvarkyti biokuro 

naudojimą energetikos sektoriuje, tai šilumos 

energija turėtų atpigti, pakeliant ţmonių 

gyvenimo lygį. 



 

259 

10. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės  

tarybos narys 

Aurimas Nausėda. 

Geguţių g. 4A, LT-

78348, Šiauliai. 

Raštas 2013-08-25. 

Pasiūlymas 2013-

08-26 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.4) 

Kodėl nenurodyta, kad 

biokurą veţantis transportas 

vaţiuojantis gatvėmis tik 

darbo metu gali sukelti 

papildomus kamščius, nes 

šiose gatvėse labai 

intensyvus eismas? Kaip bus 

uţtikrinta, kad transportas 

vaţiuos tik darbo metu? Ar 

paskaičiuota gatvių tarša dėl 

statybos darbų statomoje 

katilinėje? 

Ataskaitoje paskaičiuota, kad įvertinant 

naudojamo kuro ir susidarančių pelenų kiekį, 

įmonės aptarnavimui per parą reikės 17 vnt. 

automobilių. Atsiţvelgiant į Šiaulių miesto 

savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (http:/ 

/www.siauliai.lt/ architektura/bplanas/ 

Susisiekimo%20brezinys.pdf), Išradėjų ir 

Pramonės gatvės priskiriamos C1 kategorijos 

gatvėms. Išradėjų gatvę, atsiţvelgiant į Šiaulių 

miesto bendrąjį planą yra numatyta rekonstruoti, 

pratęsiant iki Sembos gatvės ir sujungiant su 

Eţero, Statybininkų gatvėmis. Atsiţvelgiant į 

Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų 

laboratorijos parengtą     2012 m. triukšmo 

kartografavimo Šiauliuose ataskaitą, Išradėjų 

gatvės eismo intensyvumas atkarpoje nuo 

Pramonės gatvės iki Liejyklos gatvės siekia 

5516 automobilių per parą, iš jų 1039 

krovininiai automobiliai. Pramonės gatvės 

intensyvumas atkarpoje nuo Tilţės iki Išradėjų 

gatvės siekia 20287 automobiliai per parą, iš jų 

1750 krovininiai automobiliai. Daubos gatvės 

eismo intensyvumas siekia 2190 automobilių 

per parą. Todėl papildomas 17 vnt. krovininių 

automobilių eismas įtakos eismo intensyvumui 

neturės. 

Ataskaitoje įvertinta, kad kuras į kuro aikštelę 

bus tiekiamas tik dienos metu. Kuro aikštelėje 

bus 3 parų kuro rezervas, tad yra techninės 

galimybės veiklos vykdytojui apsirūpinti kuru 

dienos metu. Jei veiklos vykdytojas planuotų 

apsirūpinti kuru ne dienos metu, PAV ataskaitą 

reikėtų koreguoti, nes greta teritorijos yra 

priklausomybės ligų centras, kuriam gali būti 

daroma transporto, eksploatuojamo ne dienos 

metu, įtaka – sukeliamas triukšmas. 

Gatvių tarša statybų metu nėra šios planuojamos 

ūkinės veiklos objektas, todėl taršos analizė 

neatliekama. Gatvių tarša statybų metu 

draudţiama. 

11.  

Kiek planuojama sumokėti 

mokesčių ir kitų papildomų 

mokesčių į savivaldybės 

biudţetą? 

Atsiţvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2011-05-26 sprendimą Nr. T-155 „Dėl 

2012 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 

nustatymo“, į savivaldybės biudţetą bus 

mokama 0,6 procento nekilnojamojo turto 

mokestinės vertės. Atsiţvelgiant į Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimą Nr. 

T-309 „Dėl 2013 metų ţemės mokesčio tarifų 

nustatymo“, į savivaldybės biudţetą bus 

mokama 1,13 proc. nuo ţemės mokestinės vertės 

– pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms. 

Mokesčių tarifai kinta, atsiţvelgiant į vėlesnius 

savivaldybės tarybos sprendimus. Taip pat bus 

mokama gyventojų pajamų mokesčio dalis. 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=90260&p_query=&p_tr2=&p_org=851&p_fix=n&p_gov=n
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=90260&p_query=&p_tr2=&p_org=851&p_fix=n&p_gov=n
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Ar planuojama ataskaitą 

derinti su rengiamu Šiaulių 

miesto savivaldybės šilumos 

ūkio specialiuoju planu? 

Ataskaitos sprendiniai nėra derinti su rengiamu 

specialiuoju planu, nes specialusis planas nėra 

patvirtintas ir uţregistruotas nustatyta tvarka. 

13.  

Kada ir kur buvo įregistruota 

UAB „KLAS“ akcininkė 

„Three Thousand 

Corporations“? Kokio dydţio 

šios bendrovės įstatinis 

kapitalas? Kas yra šios 

bendrovės akcininkai? 

Nuo 2010-03-01 įsigaliojo Akcinių bendrovių 

įstatymo pataisos, kuriose įstatymo leidėjas 

numatė pareigą uţdarosioms akcinėms 

bendrovėms sudaryti ir juridinių asmenų registro 

tvarkytojui pateikti bendrovės akcininkų sąrašą. 

UAB „KLAS“ akcininkai yra nustatyta tvarka 

pateikti registro tvarkytojui. Šie duomenys yra 

vieši. Duomenys apie UAB „KLAS“ akcininką 

PAV ataskaitoje nėra pateikti, kadangi nėra 

teisinio pagrindo pateikti informaciją apie UAB 

„KLAS“ akcininką plačiau, nei tai pateikta 

juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

14.  

Kaip tiksliai planuojama 

ūkinė veikla atitinka GPGB 

reikalavimus? 

Ataskaitoje yra atlikta planuojamos katilinės 

eksploatacijos analizė, atsiţvelgiant į geriausius 

prieinamus gamybos būdus (GPGB) ir nurodyta 

technologija, kuriai taikomi GPGB reikalavimai. 

Ataskaitoje numatyta, kad kuro sandėlyje bus 

įdiegta uţdara transportavimo sistema, juostinių 

transporterių valymo įranga, sandarūs aikštelės 

paviršiai su drenaţo sistema; pakuroje bus 

įdiegtas mechanizuotas ardelinis kuro 

deginimas; deginių išmetimo sistemoje bus 

įdiegti oro valymo įrenginiai; nenumatoma į 

aplinkos orą išmesti sieros dioksido; numatoma 

reguliuoti perteklinį oro kiekį, maţinant aplinkos 

oro taršą azoto oksidais, anglies monoksidu ir 

azoto dioksidu; numatoma naudoti uţdarą 

vandens ciklą su filtravimo įrenginiais 

ekonomaizeryje; numatoma surinkti potencialiai 

uţterštas lietaus nuotekas ir jas valyti; atliekos 

bus saugomos uţdarose talpose, neuţteršti 

pavojingomis medţiagomis pelenai gali būti 

panaudoti miškų ar ţemės ūkyje. Išvardintos 

technologinės priemonės atitinka GPGB 

reikalavimus. 
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Kodėl nėra nurodytos 

techninės priemonės 

termofikacinio vandens 

ruošimo rizikos analizės 

lentelėje? 

Termofikacinio vandens ruošimo įrenginiai 

tiekiami į rinką atsiţvelgiant į slėginių įrenginių 

techninį reglamentą (Reglamentas), patvirtintą 

LR ūkio ministro 2000-10-06 įsakymu Nr. 349, 

kurio reikalavimai privalo būti pasiekti statinio 

statybos metu, todėl papildomos techninės 

priemonės nėra reglamentuotos. Reglamentas 

nustato į Lietuvos rinką tiekiamų slėginių 

įrenginių ir agregatų esminius saugos 

reikalavimus bei atitikties šiems reikalavimams 

įvertinimo procedūras, siekiant garantuoti 

ţmonių saugą bei sveikatą, taip pat naminių 

gyvulių ir materialinių vertybių apsaugą nuo 

pavojų, kylančių naudojant šiuos įrenginius bei 

agregatus. Eksploatacijos metu bus vykdoma 

įrenginių techninė prieţiūra. 

16.  

Kokia skaičiuokle buvo 

paskaičiuota prognozinė 

vidutinė šilumos gamybos 

kaina šilumos tiekėjo 

gamybos įrenginiuose? 

Vidutinė šilumos gamybos kaina nuosavuose 

šilumos tiekėjo energetikos objektuose nustatyta 

remiantis Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos parengta skaičiuokle 

nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų 

atsipirkimui (http://www.regula.lt/ 

lt/naujienos/index.php?full=yes&id=26726 

17.  

Ar pataisytoje ataskaitoje 

pakeitimai bus išskirti kitu 

šriftu? Ar bus pateikta 

vertinimo lentelė atsakant į 

klausimus? Ar vertinimo 

dokumentai bus pateikti 

ataskaitos sudėtyje? 

Ataskaitos papildymai ir pakeitimai nebus 

išskiriami kitu šriftu. Vykdant Ataskaitos 

korektūrą parengiama nauja Ataskaitos versija. 

Ataskaitos sudėtyje bus pateiktas argumentuotas 

suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų 

įvertinimas. Argumentuotas suinteresuotos 

visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimas 

bus atliktas baigus Visuomenės supaţindinimo 

su Ataskaita procedūras. 

http://www.regula.lt/%20lt/naujienos/index.php?full=yes&id=26726
http://www.regula.lt/%20lt/naujienos/index.php?full=yes&id=26726
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Viešojo visuomenės 

susirinkimo-supaţindinimo 

protokolo (nuo 2013-07-29) 

punkto 1 atsakyme Jūs 

paţymite, kad Šiaulių 

Savivaldybės administracijos 

Ekonomikos skyriaus 

išvados gali būti 

neobjektyvios, nes AB 

,,Šiaulių energija“ 95,3 proc. 

akcijų priklauso Šiaulių 

Savivaldybės 

administracijai.  

Manome, kad tai 

nekorektiškas, be įrodymų 

teiginys. Ekonomikos 

skyriaus aiškinamajame rašte 

nuo 2013-01-14 rašoma: ,,3. 

Projektas (AB ,,Šiaulių 

energijoje“- aut. past.) 

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) leis sumaţinti 

šilumos energijos kainą 6,6 

proc. arba 1,58 ct/kWh 

(skaičiuojant naudojamos 

2012 m. spalio mėn. dujų ir 

biokuro mišinio kainos). 

Toks šilumos kainos 

sumaţėjimas vartotojam 

leistų sutaupyti apie 6,6 mln. 

Lt per metus, priklausomai 

nuo kuro kainų ir kitų 

kintamųjų sąnaudų pokyčių“. 

Mes pritariame šiems 

teiginiams. Todėl prašome 

konkrečiai nurodyti, kaip 

UAB ,,KLAS“ pasiryţusi 

maţinti šilumos kainas: 

pateikti skaičiavimus ir 

įrodymus, kaip  Šiaulių 

gyventojai pajus kainų 

sumaţėjimą dėl privataus 

šilumos tiekėjo atėjimo į 

rinką. 

Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos 

skyriaus išvados galimai prieštarauja 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 

strategijai, patvirtintai LR Seimo 2012-06-26 

nutarimu Nr.XI-2133, kur numatyta, kad 

centralizuoto šilumos tiekimo sektorius turi būti 

pertvarkytas sudarant prielaidas susiformuoti 

sąţininga ir efektyvia konkurencija pagrįstai 

šilumos gamybos ir perdavimo įmonių veiklai.  

Skaidri šilumos gamybos ir perdavimo įmonių 

veikla ir jos kontrolė uţtikrins šildymo paslaugų 

teikimą vartotojams maţiausiomis kainomis. 

UAB „KLAS“ yra pasiryţusi šilumos energiją 

gaminti efektyviau ir pigiau nei AB „Šiaulių 

energija“ ir tuo prisidėti prie kainų maţėjimo, 

tačiau galutinis rezultatas priklausys nuo šilumos 

tiekėjo – AB „Šiaulių energija“, kadangi būtent 

jis yra galutinis šilumos energijos pardavėjas. 
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Dar kartą teigiame, kad 

dabartinė įstatyminė šilumos 

ūkio sistema (naudojanti 

logikai nesuprantamą (-aut. 

past.) kintamąją dedamąją) 

nesudaro sąlygų teisingai ir 

sąţiningai konkurencijai. Jūs 

skelbiatės esą skaidrios 

konkurencijos šalininkais. Ar 

Jūs, kaip skaidrios šilumos 

gamybos ir sąţiningos bei 

efektyvios konkurencijos 

šalininkai, pasiryţę pateikti 

savo šilumos gamybos kainų 

skaičiavimus? 

Teigiame, kad pagal 

preliminarius skaičiavimus 

šilumos gamybos iš biokuro 

galutinė kaina – 6,5-7,5 

ct/kWh. Uţ kokią kainą 

pasiryţę parduoti Jūs? 

Pagal Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatas reikalaujama 

šilumą tiekti uţ maţiausias 

sąnaudas. Kokiomis 

priemonėmis Jūs prie šito 

reikalavimo prisidėsite ir ar 

savo skaičiavimais įrodysite, 

kad Jūsų šilumos kainos 

atitinka tuos kriterijus? 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 

komisija nustato centrinio šildymo ir karšto 

vandens kainų skaičiavimo principus ir metodiką. 

Vidutinė šilumos gamybos kaina nuosavuose 

šilumos tiekėjo energetikos objektuose nustatoma 

remiantis Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos parengta skaičiuokle 

nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų 

atsipirkimui. Tarifo pagrindą sudaro kuro kaina, 

šilumos generavimo ir perdavimo kainos.  

Šilumos energijos iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų supirkimo kaina privalo būti maţesnė 

nei šilumos tiekėjo, šiuo atveju AB „Šiaulių 

energija“, palyginamosios šilumos gamybos 

sąnaudos. Taip pat supirkimo kaina negali būti 

didesnė nei nustatyta, vadovaujantis Šilumos 

kainų nustatymo metodika. 

Nepriklausomam gamintojui – UAB „KLAS“ 

pradėjus gaminti šilumos energiją, ši energija 

privalo būti supirkta tiekimui centralizuotais 

šilumos tinklais uţ maţesnę kainą, nei tą mėnesį 

yra apskaičiuota palyginamoji kaina nuosavuose 

šilumos tiekėjo – AB „Šiaulių energija“ 

energetikos objektuose. Skaičiuojant 

palyginamąją kainą sekantį mėnesį, 

palyginamoji kaina bus skaičiuojama įvertinant 

tai, kad nuosavuose energetikos objektuose 

nebus eksploatuojama       AB „Šiaulių energija“ 

iškastinį kurą naudojančių įrenginių galia, 

atitinkanti nepriklausomo gamintojo 

generuojamą galią, todėl palyginamoji kaina 

sumaţės ir UAB „KLAS“ tiekėjui parduodamos 

šilumos kaina sumaţės. Pradėjus veiklą kitiems 

nepriklausomiems gamintojams, AB „Šiaulių 

energija“ nebeeksploatuos iškastinį kurą 

naudojančių šilumos energijos įrenginių su galia, 

atitinkančia nepriklausomų gamintojų 

eksploatuojamų įrenginių galią, tad dėl maţesnių 

išlaidų kurui, palyginamoji šilumos energijos 

kaina maţės, o taip pat maţės vartotojams 

parduodamos šilumos energijos kaina. 
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Išanalizavus AB „Šiaulių 

energija“ šilumos gamybos 

galingumus (su kuo Jūs 

susipaţinę detaliau), galime 

teigti, kad AB „Šiaulių 

energija“, įdiegdama 20 MW 

galios biokuro katilus, 

uţtikrina patikimą šilumos 

tiekimą 7 mėn. Jūsų (pagal 

PAV) numatoma veikla – 7 

mėn. per metus. Todėl uţ 

Valstybės ir Šiaulių 

gyventojų pinigus pastatyti ir 

įdiegti biokuro katilai bus 

stabdomi ir AB ,,Šiaulių 

energija“ patirs nuostolius, 

kuriuos privalės apmokėti 

Šiaulių šilumos vartotojai. 

AB „Šiaulių energija“ Pietinėje katilinėje 

instaliuota įrenginių galia yra 303 MW, iš kurių 40 

MW termofikacinės elektrinės, naudojančios 

biokurą galia. Tad gamtines dujas naudojančių 

įrenginiuose yra instaliuota 263 MW galia. 

Atsiţvelgiant į tai, kad šildymo sezono metu Pietinė 

katilinė eksploatuojama 50 proc. pajėgumu, būtinoji 

įrenginių galia yra apie 150 MW, uţtikrinanti 

Pietine katiline aptarnaujamų 94 proc. Šiaulių 

miesto gyventojų šilumos energijos poreikius. 

Eksploatuojant 40 MW termofikacinę elektrinę taip 

pat būtina eksploatuoti 110 MW galios gamtinių 

dujų įrenginius. UAB „KLAS“ pradėjus 23 MW 

galios biokuro katilinės eksploataciją, Pietinėje 

katilinėje būtų būtina eksploatuoti 87 MW galios 

įrenginius naudojančius kuru gamtines dujas. Tad 

net tuo atveju, jei AB „Šiaulių energija“ įrengtų 

papildomus 20 MW šilumos energijos įrenginius, 

Pietinėje katilinėje šildymo sezono metu būtų 

būtina eksploatuoti apie 67 MW galios įrenginius, 

kuru naudojant brangų iškastinį kurą – gamtines 

dujas. 

Pagal šilumos tiekimo sutartį, sudarytą tarp šilumos 

tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo, 

šilumos pardavimo kaina apskaičiuojama kiekvieną 

mėnesį, įvertinant šilumos tiekėjo palyginamąją 

kainą. Šilumos tiekėjo vidutinė šilumos gamybos 

kaina nuosavuose šilumos tiekėjo energetikos 

objektuose apskaičiuojama remiantis Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengta 

skaičiuokle nepriklausomų šilumos gamintojų 

investicijų atsipirkimui. 

Paţymėtina, kad centralizuotos šilumos tiekėjo 

paimtos paskolos įrenginių statybai pagal 

patvirtintą kainų skaičiavimo metodiką yra 

įtraukiamos į palyginamąją šilumos kainą, ir 

paskolos kaštus apmoka šilumos vartotojai. Tuo 

tarpu privataus investuotojo paskolos kaštų 

susigrąţinimas yra pačio investuotojo reikalas. 

Didinant šilumos tiekėjo palyginamąją šilumos 

kainą, įskaitant joje paskolos kaštus, privačiam 

investitoriui yra galimybė didinti 

nepriklausomuose šilumos įrenginiuose 

pagamintos šilumos pardavimo tiekėjui kainą. 

Esant monopolistinei šilumos tiekimo rinkai, 

šilumos vartotojai padengia visus centralizuoto 

šilumos tiekėjo kaštus, neanalizuojant kiek jie 

efektyvūs įmonės administravimo, įrenginių 

amortizacijos aspektais. Kai nėra konkurencijos, 

tuo pačiu neegzistuoja ir mechanizmas kaip 

patikrinti, kiek administravimo išlaidų iš tikro 

reikia funkcijai atlikti. Šiuo metu šilumos gamybos 

kaštai tvirtinami lyginant su rinka, kurioje visi 

dalyviai nėra skatinami šiuos kaštus optimizuoti. 
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tiekiamos šilumos 

vartotojų 

iniciatyvinė grupė 

Vytautas Kabaila 

Krymo g. 8-22, LT-

78255 Šiauliai. 

Raštas 2013-08-30. 

Pasiūlymas 2013-

08-30 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.6) 

PAV ataskaitoje rašoma, jog 

priimama prielaida, kad 

UAB „KLAS“ parduodamos 

šilumos energijos vidutinė 

metinė kaina bus 15 proc. 

maţesnė nei AB „Šiaulių 

energija“ šilumos gamybos 

kaina savuose generavimo 

šaltiniuose. 

Kiek procentų UAB 

„KLAS“ parduodamos 

šilumos energijos vidutinė 

metinė kaina bus maţesnė, 

jei AB „Šiaulių energija“ 

visą šilumos energiją gamins 

naudodama tik biokurą. 

UAB „KLAS“, būdama nepriklausomu šilumos 

energijos gamintoju, atsiţvelgdama į 

galiojančius teisės aktus, ketindama parduoti 

savo pagamintą energiją šilumos tiekėjui, 

kiekvieną mėnesį privalės dalyvauti aukcione, 

siūlant energijos pardavimo kainą. Jei kaina bus 

pasiūlyta per didelė, sekantį mėnesį energija 

nebus superkama. Todėl, kad uţtikrinti energijos 

supirkimą, UAB „KLAS“ ketina siūlyti savo 

pagamintos energijos kainą 15 proc. maţesnę, 

nei AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos 

kaina savuose generavimo šaltiniuose. 

Nepriklausomo gamintojo pagamintos energijos 

pardavimo kaina būtų siūloma 15 proc. maţesnė 

ir tuo atveju, jei šilumos tiekėjas visą šilumos 

energiją gamins naudodamas tik biokurą, nes tuo 

atveju palyginamosios kainos dedamoji būtų 

šilumos tiekėjo įsigyto pigesnio uţ gamtines 

dujas biokuro kaina. 

2.  

Kur ir kada buvo įregistruota 

UAB „KLAS“ savininkė 

„Three Thousand 

Corporations“, kokio dydţio 

yra šios bendrovės įstatinis 

kapitalas, kas yra šios 

bendrovės akcininkai? 

Nuo 2010-03-01 įsigaliojo Akcinių bendrovių 

įstatymo pataisos, kur numatyta prievolė 

uţdarosioms akcinėms bendrovėms sudaryti ir 

juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti 

bendrovės akcininkų sąrašą. UAB „KLAS“ 

akcininkai yra nustatyta tvarka pateikti registro 

tvarkytojui. Šie duomenys yra vieši. Detalesni 

duomenys apie UAB „KLAS“ steigėją ir 

vienintelį akcininką – juridinį asmenį PAV 

ataskaitoje nėra pateikti, kadangi nėra teisinio 

pagrindo pateikti informaciją apie UAB „KLAS“ 

akcininką plačiau, nei tai pateikta juridinių 

asmenų registro tvarkytojui. 

3.  

Lietuvoje panašios 20 MW 

galios biokuro katilinės 

įprastai statomos ne brangiau 

kaip uţ 20 mln. Lt. Kodėl 

katilinė kainuos ne 20 mln. 

Lt, o 25 mln. Lt. 

Statinio statybos kaina yra privataus investuotojo 

kompetencijos dalykas. Paţymėtina, kad 

katilinės statybos kaina neapsprendţia šilumos, 

parduodamos tiekėjui, kainos tuo aspektu, kad 

parduodamos šilumos kaina privalo būti 

maţesnė uţ tiekėjo palyginamąją kainą. Statinio 

statybos kainos ir šilumos energijos pardavimo 

kainos santykis lemia investuotojo pelną ir 

atsipirkimo laikotarpį. 

4.  

Kas garantuos uţ 6 mln. 

paskolą, skirtą katilinės 

statybai? Kas į biokuro 

katilinės statybą investuos 

likusią 19 mln. Lt sumą? 

Numatoma, kad katilinės statyba bus 

finansuojama privačių investuotojų lėšomis. 
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1. 

Šiaulių miesto 

centralizuotai 

tiekiamos šilumos 

vartotojų 

iniciatyvinė grupė 

Vytautas Kabaila 

Krymo g. 8-22, LT-

78255 Šiauliai. 

Raštas 2013-09-09. 

Pasiūlymas 2013-

09-11 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.7) 

Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos nuostatą 

„Priimama prielaida, kad 

UAB „KLAS“ parduodamos 

šilumos energijos vidutinė 

metinė kaina bus 15 proc. 

maţesnė nei AB „Šiaulių 

energija“ šilumos gamybos 

kaina savuose generavimo 

šaltiniuose (vidutiniškai per 

2016-2035 m. uţ 13,2 

ct/kWh)“ patikslinti ir 

papildyti įvertinant šios 

ataskaitos pristatytojų ir 

rengėjų atsakymus, kurie yra 

įtraukti į protokolą. 

Ataskaitos 4.7. skyrius „Socialinės ekonominė 

aplinka“ yra papildyta vadovaujantis protokolu. 

Nepriklausomam gamintojui – UAB „KLAS“ 

pradėjus gaminti šilumos energiją, ši energija 

privalo būti supirkta tiekimui centralizuotais 

šilumos tinklais uţ maţesnę kainą, nei tą mėnesį 

yra apskaičiuota palyginamoji kaina nuosavuose 

šilumos tiekėjo – AB „Šiaulių energija“ 

energetikos objektuose. Skaičiuojant 

palyginamąją kainą sekantį mėnesį, 

palyginamoji kaina bus skaičiuojama įvertinant 

tai, kad nuosavuose energetikos objektuose 

nebus eksploatuojama AB „Šiaulių energija“ 

iškastinį kurą naudojančių įrenginių galia, 

atitinkanti nepriklausomo gamintojo 

generuojamą galią, todėl palyginamoji kaina 

sumaţės ir UAB „KLAS“ tiekėjui parduodamos 

šilumos kaina sumaţės. Pradėjus veiklą kitiems 

nepriklausomiems gamintojams, AB „Šiaulių 

energija“ nebeeksploatuos iškastinį kurą 

naudojančių šilumos energijos įrenginių su galia, 

atitinkančia nepriklausomų gamintojų 

eksploatuojamų įrenginių galią, tad dėl maţesnių 

išlaidų kurui, palyginamoji šilumos energijos 

kaina maţės, o taip pat maţės vartotojams 

parduodamos šilumos energijos kaina. 

2.  

Atsakyti į visuomenės 

atstovų pateiktą klausimą - 

kur ir kada buvo įregistruota 

uţdarosios akcinės bendrovės 

„KLAS“ savininkė „Three 

Thousand Corporations“, 

kokio dydţio yra šios 

bendrovės įstatinis kapitalas, 

kas yra šios bendrovės 

akcininkai? 

Duomenys apie UAB „KLAS“ yra vieši. 

Detalesni duomenys apie UAB „KLAS“ steigėją 

ir vienintelį akcininką – juridinį asmenį 

Ataskaitoje nėra pateikti, kadangi nėra teisinio 

pagrindo pateikti informaciją apie UAB „KLAS“ 

akcininką plačiau, nei tai pateikta juridinių 

asmenų registro tvarkytojui. 
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3. 

Šiaulių miesto 

centralizuotai 

tiekiamos šilumos 

vartotojų 

iniciatyvinė grupė 

Vytautas Kabaila 

Krymo g. 8-22, LT-

78255 Šiauliai. 

Raštas 2013-09-09. 

Pasiūlymas 2013-

09-11 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.7) 

Poveikio aplinkai vertino 

ataskaitoje tiksliai, aiškiai ir 

išsamiai pagrįsti planuojamos 

vykdyti ūkinės veiklos 

galimybes maţinti šilumos 

kainas vartotojams. 

 

 

 

Ataskaitos 4.7. skyrius „Socialinės ekonominė 

aplinka“ yra papildyta vadovaujantis protokolu. 

UAB „KLAS“, būdama nepriklausomu šilumos 

energijos gamintoju, atsiţvelgdama į 

galiojančius teisės aktus, ketindama parduoti 

savo pagamintą energiją šilumos tiekėjui, 

kiekvieną mėnesį privalės dalyvauti aukcione, 

siūlant energijos pardavimo kainą. Jei kaina bus 

pasiūlyta per didelė, sekantį mėnesį energija 

nebus superkama. Todėl, kad uţtikrinti energijos 

supirkimą, UAB „KLAS“ ketina siūlyti savo 

pagamintos energijos kainą 15 proc. maţesnę, 

nei AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos 

kaina savuose generavimo šaltiniuose. 

Nepriklausomo gamintojo pagamintos energijos 

pardavimo kaina būtų siūloma 15 proc. maţesnė 

ir tuo atveju, jei šilumos tiekėjas visą šilumos 

energiją gamins naudodamas tik biokurą, nes tuo 

atveju palyginamosios kainos dedamoji būtų 

šilumos tiekėjo įsigyto pigesnio uţ gamtines 

dujas biokuro kaina. Nepriklausomo gamintojo 

parduodamos energijos kaina privalės maţėti 

maţėjant palyginamąjai kainai. Palyginamoji 

kaina maţės tiekėjo įrenginiuose naudojant 

pigesnį kurą, tačiau gali didėti dėl tiekėjo paimtų 

paskolų įrenginių modernizacijai kaštų. 

Centralizuotos šilumos tiekėjo paimtos paskolos 

įrenginių statybai pagal patvirtintą kainų 

skaičiavimo metodiką yra įtraukiamos į 

palyginamąją šilumos kainą, ir paskolos kaštus 

apmoka šilumos vartotojai. Didinant šilumos 

tiekėjo palyginamąją šilumos kainą, įskaitant 

joje paskolos kaštus, yra galimybė didinti 

nepriklausomuose šilumos įrenginiuose 

pagamintos šilumos pardavimo tiekėjui kainą 
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4. 

Šiaulių miesto 

centralizuotai 

tiekiamos šilumos 

vartotojų 

iniciatyvinė grupė 

Vytautas Kabaila 

Krymo g. 8-22, LT-

78255 Šiauliai. 

Raštas 2013-09-09. 

Pasiūlymas 2013-

09-11 

uţregistruotas 

suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymų registre 

(registro Nr.7) 

Su papildyta ir pagal 

visuomenės atstovų pastabas 

bei pasiūlymus patikslinta 

planuojamos vykdyti ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaita 

supaţindinti visuomenę 

įstatymų nustatyta tvarka. 

Atsiţvelgiant į LR aplinkos ministro 2005-07-15 

įsakymu Nr.D1-370 (Ţin., 2011, Nr.108-5122) 

patvirtinto visuomenės informavimo ir 

dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 

(Aprašas) 34 punktą, poveikio aplinkai vertinimo 

dokumentų rengėjas Ataskaitą, kuri pataisyta 

atsiţvelgiant į suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymus, turi pateikti planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektams.  

Jeigu Ataskaita po viešo supaţindinimo, 

poveikio aplinkai vertinimo subjektų ir 

atsakingos institucijos motyvuotų išvadų 

pateikimo turi būti iš esmės taisoma, tokiais 

atvejais atsakinga institucija, t.y. Šiaulių regiono 

aplinkos apsaugos departamentas, turi teisę 

pareikalauti, kad poveikio aplinkai vertinimo 

dokumentų rengėjas pakartotinai organizuotų 

viešą visuomenės supaţindinimą su pataisyta ar 

patikslinta Ataskaita, kaip tai  nuamtyta Aprašo 

35 punkte. 

 

 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą parengė: 

 

Rolandas Aušra, UAB „Pajūrio planai“ direktorius, tel./faksas 8 46 412418                  2013-09-18 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, parašas, data) 
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 VIEŠO SUSIRINKIMO DOKUMENTAI 
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UAB “KLAS” planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose 

eksploatacijos, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešo supaţindinimo, įvykusio                             

2013-07-29  11 val. AB „Axis Industries“ biure Pramonės g. 15, Šiauliuose 

 

PROTOKOLAS 

 

Viešas visuomenės supaţindinimas su UAB “KLAS” planuojamos ūkinės veiklos – biokuro 

katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita įvyko 

2013-07-29 11 val. AB „Axis Industries“ biure Pramonės g. 15, Šiauliuose. 

 

Viešame svarstyme dalyvavo: 

PAV dokumentų rengėjo UAB „Pajūrio planai“ atstovas Rolandas Aušra 

Taip pat dalyvavo 18 visuomenės atstovų 

Susirinkimo pirmininkas – Rolandas Aušra. 

 

Registruojami susirinkimo dalyviai. 

 

PAV dokumentų rengėjo Rolando Aušros pranešimas: 

Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas UAB „KLAS“, esanti Pramonės g. 97, Vilnius. 

Planuojama ūkinė veikla – biokuro katilinės eksploatacija.  

Planuojamos ūkinės veiklos ţemės sklypo Daubos g. 1F, Šiauliuose naudojimo paskirtis, būdas ir 

pobūdis atitinka planuojamą veiklą, todėl rengti ţemės sklypo detalųjį planą nėra būtinybės. Po PAV 

proceso pabaigos būtų rengiamas katilinės techninis projektas. 

Iki poveikio aplinkai vertinimo proceso pradţios buvo parengta UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kuri visuomenės susidomėjiomo nesulaukė ir 

2013-03-19 Šiaulių visuomenės sveikatos centro raštu Nr.PVSVA-3 buvo priimtas sprendimas dėl veiklos 

galimybių poveikio visuomenės sveikatai aspektu, nustatant sanitarinės apsaugos zonos ribas 

sutampančias su ūkinės veiklos ţemės sklypu. 

PAV ataskaita parengta pagal Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-06-26 raštu 

Nr.(4)SR-S-1651(7.1) patvirtintą UAB „KLAS“ biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiaulių 

mieste PAV programą (Programa). 

Prieš tvirtinant Programą, ją suderino Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Šiaulių 

visuomenės sveikatos centras, Šiaulių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo 

departamento Šiaulių teritorinis padalinys. 

Programa apsprendţia nagrinėjamos PAV ataskaitos turinį ir apimtį. 

Iki viešo susirinkimo yra gauti du visuomenės kreipimaisi raštu dėl PAV ataskaitos, t.y. raštą 2013-

07-24 parašė Lietuvos Sąjūdis Šiaulių skyrius ir 2013-07-26 raštą parašė AB „Šiaulių energija“. Yra 

paruošti atsakymai į gautus raštus ir jie bus paviešinti susirinkimo metu. Taip pat susirinkimo metu yra 

gautas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013-07-28 kreipimasis į Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos direktorių ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 

direktorių. Prašymas buvo aptartas su susirinkimo dalyviais. Šiaulių m. savivaldybės tarybos narys 

Aurimas Nausėda paţymi, kad su PAV dokumentais susipaţino du kartus AB "Axis industries" 

buveinėje. A.Nausėda buvo atvykęs 2013-05-02 ir 2013-07-18.  

Iki viešo susirinkimo ir jame gauti raštai paviešinami susirinkimo metu. 

Atsiţvelgę į Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriaus motyvus, išdėstytus rašte, teikiame atsakymus į 

pastabas: 

1. Pastaba – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 4 str. bei 

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento raštas įpareigoja nustatyti, apibūdinti ir įvertinti 

tiesioginį ir netiesioginį planuojamos veiklos poveikį visuomenės socialinei, ekonominei aplinkai. 

Teigiama, kad atsiţvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ekonomikos skyriaus    2013-

01-04 atliktą analizę ir išvadą, kad nepriklausomų šilumos tiekėjų, net ir gaminančių šilumos energiją iš 

biokuro, atsiradimas nesumaţina galutinės šilumos energijos kainos vartotojams tiek, kiek tai padaryti 

įgalina paties šilumos tiekėjo – AB „Šiaulių energija“ investicija, didinant gamybos iš biokuro 

pajėgumus, planuojama ūkinė veikla skurdins Šiaulių miesto gyventojus, maţins gyventojų perkamąją 

galią, t.y. pablogins gyventojų socialinę - ekonominę aplinką, bei neuţtikrins vartotojų šilumos poreikių 

tenkinimo galimomis maţiausiomis sąnaudomis. Šie aspektai Ataskaitoje nėra išanalizuoti. 

Atsakymas – Ataskaitos 4.7. skyriuje „Socialinės ekonominė aplinka“ Planuojamos ūkinės veiklos 

įtaka socialinei ekonominei aplinkai išnagrinėta šiais aspektais - ţmonių emigracijos Šiaulių             



 

271 

mieste maţinimas, naujų darbo vietų įkūrimas, šiluminės energijos gamybos kaštų ir pardavimo kainos 

vartotojams maţinimas. 

Pastaboje teikiama išvada apie prognozuojamas nepriklausomų šilumos tiekėjų tiekiamos šilumos 

energijos kainą nėra pagrįsta ir prieštarauja Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijai, 

patvirtintai LR Seimo 2012-06-26 nutarimu Nr.XI-2133, kur nurodyta, kad centralizuoto šilumos tiekimo 

sektorius turi būti pertvarkytas sudarant prielaidas susiformuoti sąţininga ir efektyvia konkurencija 

pagrįstai šilumos gamybos ir perdavimo įmonių veiklai. Skaidri šilumos gamybos ir perdavimo įmonių 

veikla ir jos kontrolė uţtikrins šildymo paslaugų teikimą vartotojams maţiausiomis kainomis. 

Savivaldybės administracijos skyriaus išvados gali būti neobjektyvios, nes AB „Šiaulių energija“ 95,3 

proc. akcijų priklauso savivaldybės administracijai.  

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyti trys pagrindiniai Lietuvos 

energetikos sektoriaus strateginiai principai – energetinė nepriklausomybė, konkurencingumas ir darni 

plėtra. UAB „KLAS“ planuojama ūkinė veikla atitinka šiuos principus, t.y. uţtikrina vietinio kuro 

naudojimą ir vykdydama šilumos ūkio plėtrą, uţtikrina šilumos tiekėjų konkurencingumą, o plėtra, kuri 

uţtikrina konkurencingumą yra darni. Šiluminės energijos tiekimo vartotojams kainų reguliavimas nėra 

ūkio subjekto kompetencijos dalykas. 

2. Pastaba - Naujo veiklos objekto įvedimas įtakoja iki 17 darbo vietų sukūrimą. Tačiau 

privačiam tiekėjui perėmus dalį šilumos gamybos, dėl sumaţėjusių gamybos apimčių AB „Šiaulių 

energija“ privalės atleisti iš darbo daugiau negu 17 darbuotojų (privati veikla paprastai efektyvesnė), todėl 

nedarbo lygis mieste neţymiai išaugs. 

Atsakymas – planuojama ūkinė veikla tiesiogiai negali įtakoti AB „Šiaulių energija“ darbuotojų 

skaičiaus. Šiuo metu Šiaulių miesto centralizuoto šilumos generavimo įrenginių gamybos galia ir 

išnaudojimas sudaro tik apie 50% instaliuotos galios, o AB „Šiaulių energija“ Pietinėje katilinėje galių 

balansas tesiekia 30%. Tai neigiamai atsiliepia finansiniams rodikliams, tame tarpe didina šiluminės 

energijos pardavimo savikainą. Šilumos energijos tiekimo vartotojams kainos viena iš dedamųjų yra 

darbo uţmokestis, tad sumaţinus darbo uţmokesčio fondą, šilumos energijos kaina vartotojui turėtų 

maţėti, pateisinant šilumos energijos vartotojų socialinius – ekonominius lūkesčius. 

3. Pastaba - AB „Šiaulių energija“ šilumos tiekimo sistemoje visa šiluma nešildymo sezono 

metu bei dalis šildymo sezono metu tiekiama iš biokuro mišinį naudojančios termofikacinės elektrinės 

(TE). TE sumontuotas 40 MW galios katilas. Vasaros galingumo poreikis atitinka 20 MW galios katilą. 

Tokį kiekį galėtų tiekti nepriklausomas gamintojas. Tokiu būdu atsirastų galimybė TE stabdymui. 

Atsakymas – UAB „KLAS“ planuojama biokuro katilinė bus eksploatuojama tik šildymo sezono 

metu, t.y. 222 dienas, tad įtakos šilumos energijos tiekimui ne šildymo sezono metu neturės. 

Įvertinę AB „Šiaulių energija“ teiktas pastabas, atsiţvelgus į rašte nurodytus motyvus, 

pakoregavome PAV ataskaitą.  

Teikiame atsakymus į pastabas: 

1. Pastaba – „Nenurodytas pelenų, veţamų į sąvartyną kiekis.“ 

Atsakymas – susidarančių ir į sąvartyną išveţamų pelenų kiekis yra nurodytas Ataskaitos 3 skyriuje 

„Atliekos“ (32 psl.). Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu per metus susidarys 795 t pelenų ir jie 

bus tvarkomi pagal atliekų tvarkymo taisyklėse numatytą D1 atliekų tvarkymo veiklos kodą – išvertimas 

ant ţemės ar po ţeme. 

Kazimieras Strelkovas AB „Šiaulių energija“ atstovas komentuoja, kad atsiţvelgiant į teisės 

aktus, reikėtų numatyti pelenus ne išmesti sąvartyne, bet panaudoti trąšai. Taip pat klausia ar įvertinti visi 

pelenai, nes PAV ataskaitoje nurodyti pelenai tik iš valymo įrenginių. 

Rolandas Aušra atsako, kad tam, kad perdirbti pelenus, kurie kuro deginimo etape yra atliekos, 

reikia būti registruotu atliekų tvarkytoju, o tai nėra UAB „KLAS“ šio PAV planuose. Pelenų perderbimas 

į trąšas gali būti alternatyvus jų tvarkymo būdas, todėl PAV ataskitoje tai bus nurodyta. PAV ataskaitoje 

įvertintas visas pelenų kiekis, atsiţvelgiant į sunaudojamo kuro kiekį ir jo peleningumą. 

2. Pastaba – „Neįvertinta kuro krautuvo bei kitų mobilių taršos šaltinių tarša (neuţpildyta 

Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų 4.2.3 lentelė)“. Nenumatytas 

krautuvo sunaudojamas kuro kiekis, kuro atsargų saugojimas bei prevencinės priemonės kuro, tepalų 

išsiliejimui stabdyti. Nenurodyta kaip bus vykdoma krautuvo techninė prieţiūra, remontas. 

Atsakymas – tarša iš mobilių taršos šaltinių yra įvertinta vykdant planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita yra sudėtinė 

Ataskaitos dalis ir pateikiama 2 priedu. Taip pat pakoregavome Ataskaitą parengiant mobilių taršos 

šaltinių ir jų tarša lentelę, kurodant sunaudojamo kuro kiekį ir į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį. 

Biokuro krovimui ant kuro platformų numatoma eksploatuoti mobilų dyezeliniu kuru varomą krautuvą. 

Krautuvą eksploatuos veiklos vykdytojas, todėl bus vykdoma sunaudoto kuro apskaita. Kuru         
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krautuvas bus papildomas viešojoje degalinėje. Krautuvo techninę prieţiūrą vykdys įmonė pagal sutartį 

uţ planuojamos teritorijos ribų, todėl teritorijoje nebus sandėliuojamas kuras, alyva ir kiti naftos 

produktai. Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, veiklos teritorija nebus vertinama kaip galimai teršiama 

teritorija, todėl, atsiţvelgiant į LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymą Nr. D1-193 „Dėl paviršinių 

nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nėra numatomos prevencinės ir apsaugos priemonės naftos 

produktų taršos prevencijai ar maţinimui. 

3. Pastaba – „Atliekų sąraše nenurodyta: filtravimo maišai, pakuotės, kuriose yra yra 

pavojingų cheminių medţiagų likučių, filtrų medţiagos iš dulkingų patalpų“ 

Atsakymas – susidarančia ekotoksiška atlieka – pakuote, kurioje yra cheminių medţiagų likučių, 

papildytas Ataskaitos 3 skyrius. Filtravimo maišai ir filtrų medţiagos eksploatacijos metu bus tik valomi, 

priskiriant išvalymo atliekas nepavojingoms komunalinėms atliekoms, kurių kiekis Ataskaitoje yra 

įvertintas.  

4. Pastaba - „“Nulinės“ alternatyvos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos 

komponentams palyginimas atliktas pateikiant klaidinančią ir nepagrįstą esamos situacijos informaciją 

apie esamus šilumą generuojančius įrenginius, deginamo kuro rūšis, poveikį aplinkos oro taršai ir 

visuomenės sveikatai.“ 

Atsakymas – Ataskaitoje duomenys paimti iš AB „Šiaulių energija“ internetinio tinklapio: 

„Bendras kogeneracinio įrenginio ir degimo produktų kondensatoriaus efektyvumas sieks 96-100 proc. 

Numatoma, kad biomase kūrenamoje termofikacinėje elektrinėje bus galima deginti ne vien medieną ar 

medienos atliekas, bet, esant būtinybei, ir iki 5 proc. šiaudų (nuo viso į katilą tiekiamo kuro kiekio), iki 30 

proc. durpių, arba iki 30 proc. gamtinių dujų.“ (šaltinis: http://www.siaulenerg.lt/Apie-

bendrove/Projektai/Projektas-Siauliu-termofikacines-elektrines-statyba/Projekto-aprasymas). 

Taip pat, įvertinant Aplinkos apsaugos agentūros vykdytą aplinkos oro taršos 2012 m. modeliavimą 

Šiaulių mieste, nustatyta, kad kietųjų dalelių viršijimai nustatyti AB „Šiaulių energija“ šiluminių įrenginių 

eksploatacijos vietovėse. (šaltinis: http:// oras.gamta.lt / files/ Siauliai_2012_KD_vid.png). 

Kazimieras Strelkovas AB „Šiaulių energija“ atstovas komentuoja, kad PAV ataskaitoje 

neteisingai nurodyta, kad esami šilumos energijos įrenginiai neaprūpinti oro valymo įrenginiais. Esami 

AB „Šiaulių energija“ elektrostatiniai filtrai yra patys efektyviausi. 

Rolandas Aušra atsako, kad PAV ataskaitos netikslumas bus pakoreguotas, tačiau kietųjų dalelių 

foninė tarša Šiaulių mieste yra didelė ir yra vietovių kur viršija ribines vertes, nors tai vizualiai nėra 

pastebima, todėl tikėtina, kad tai yra taršos modeliavimo netikslumai, įvedant padidintus aplinkos oro 

taršos kiekius. 

5. Pastaba – „Nenurodytos aplinkos oro taršos maţinimo galimybės ir priemonės esant 

nepalankioms teršalų išsiskalaidymo sąlygoms, išmetamų teršalų į aplinkos orą ribinių verčių viršijimui.“ 

Atsakymas – atsiţvelgiant į LR aplinkos ministro 2010-11-08 įsakymu Nr. D1-904 patvirtintus 

nepalankių teršalų išsisklaidymo sąlygų nustatymo kriterijus ir savivaldybių vykdomųjų institucijų, 

stacionarių taršos šaltinių naudotojų ir visuomenės informavimo apie susidariusias ir pasibaigusias 

nepalankias teršalų išsisklaidymo sąlygas tvarkos aprašą, įmonė turi būti informuota apie nepalankių 

teršalų išsisklaidymo sąlygų susidarymą, tačiau teisės akte nėra numatytos taršos maţinimo galimybės ir 

priemonės, kurios privalomos stacionarius taršos šaltinius naudojančioms įmonėms, esant nepalankioms 

teršalų išsisklaidymo sąlygoms. Atsiţvelgiant į LR Aplinkos oro apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalį, 

rengti ir tvirtinti oro kokybės valdymo programas ir jos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant uţtikrinti, 

kad ribinės uţterštumo vertės ir pavojaus slenksčiai nebūtų viršyti yra savivaldybės vykdomosios 

institucijos priskirtoji funkcija.  

Aurimas Nausėda Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys nurodo, kad jis savo rašte išdėstė ir 

aiškina situaciją dėl PAV programos pateikimo Šiaulių miesto savivaldybės tarybai. Jis, kaip tarybos 

narys suţinojo apie PAV dokumentus tik atsitiktinai. PAV programos dokumentai pagal LR Planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 str. 9 dalį privalėjo būti pateikti savivaldybės 

tarybai, tačiau savivaldybės administracijos skyriai tarybai nepateikė. Todėl tarybos narys kreipiasi į 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių paaiškinimo, kodėl buvo priimtas sprendimas dėl 

PAV programos be tarybos pritarimo. 

Rolandas Aušra atsako, kad programos derinimo metu, atsiţvelgiant į LR Planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstaymą Šiaulių miesto savivaldybės administracija turėjo galimybę, 

bet ne pareigą, programą pateikti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai sprendimo priėmimui. Jeigu iki 

programos patvirtinimo savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba priima       
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neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, poveikio aplinkai vertinimo 

procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas sprendimas. 

Aurimas Nausėda Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys nurodo, kad negalima tęsti PAV 

ataskaitos tvirtinimo, kol nėra parengtas naujas Šiaulių miesto šilumos ūkio specialusis planas. 

Rolandas Aušra atsako, kad rengiant PAV ataskaitą yra vadovautasi šiuo metu galiojančiu 

Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimu Nr.T-166. Pagal jį numatoma, kad Šiaulių mieste būtina 

naudoti centralizuotą šilumos tiekimo būdą, naudojant kuru atsinaujinančius energijos šaltinius. 

Aurimas Nausėda Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys nurodo, kad pradiniuose UAB 

„KLAS“ dokumentuose yra nurodyta, kad katilinė dirbs 8000 val., tad planuojama, kad katilinė dirbs 

visus metus. Prašo komentaro. 

Rolandas Aušra komentuoja, kad rengiant planuojamos veiklos PAV atrankos dokumentus ir 

vykdant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, buvo numatyta ir įvertinta, kad katilinė dirbs ištisus 

metus, o taip pat kuru naudos iki 30 proc. durpių. Tačiau, tam, kd nedaryti priešpriešos su AB „Šiaulių 

energija“, t.y., kad būtų išnaudojami esami termofikaciniai įrenginiai, buvo atsisakyta katilinę 

eksploatuoti vasarą, numatant eksploatuoti 222 dienas, t.y. apie 5000 val. Taip pat, kad maţinti oro taršą, 

atsisakytas durpių naudojimas. 

Algimantas Sėjūnas Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriaus atstovas klausia kokiu dokumentu bus 

uţtikrinama, kad katilinė dirbs tik šildymo sezono metu. 

Rolandas Aušra atsako, kad tai uţtikrinama PAV ataskaita, kuri po sprendimo priėmimo taps 

dokumentu. Taip pat tai nurodoma AB „Šiaulių energija“ sąlygose, numatant projektuoti statinį. 

Nurodoma, kad darbo laikas pagrįstas konkurencija ir tuo atveju, jei nebus poreikio nebus ir pasiūlos. 

Stasys Grigaliūnas Šiaulių pensininkų sąjūdţio atstovas tvirtina, kad pagal šių dienų teisės aktus 

konkurencijos tarp nepriklausomų šilumos tiekėjų ir šilumos energijos operatorių nėra, nes nėra 

konkurencingų kainų. Klausiama kokia kaina bus gaminama šilumos energija ir kokia kaina superkama, 

koks katilinės atsiperkamumas. Jam pritaria Gintautas Lukošaitis Tėvynės sąjungos narys. 

Rolandas Aušra atsako, kad supirkimo kaina nustatyta teisės aktu, tačiau ji PAV ataskaitoje nėra 

nurodyta, taip pat nėra nurodytas projekto atsiperkamumas. Šiuo spektu PAV ataskaita bus papildyta. 

Tęsiamas supaţindinimas su PAV ataskaita. 

Nurodoma, kad UAB „KLAS“ Daubos g. 1F, Šiauliuose eksploatuos biokuro katilinę su dviem 

katilais, kurių bendra šilumos energijos galia 23,8 MW. Šilumos energija tiekiama į centralizuotus Šiaulių 

miesto tinklus. Ţemės sklypo plotas yra apie 1 ha ir jame bus įrengtas katilinės pastatas su kuro 

sandėliavimo aikštele, kur bus laikomas 3 dienų kuro rezervas. Aikštelė atvira, apribota sienutėmis. Kuras 

į katilinę tiekiamas krautuvu. Krautuvas naktį nebus eksploatuojamas. Aikštelėje su lietaus nuotekomis 

susidarę nešmenys bus sugaudomi maišuose. Deginiai bus valomi skruberyje ekonomaizeryje ir 

ciklonuose. Kadangi kuras drėgnas, tai kondensuojant su deginiais šalinamus vandens garus, 

ekonomaizeryje bus grąţinama apie 4 MW šilumos energijos. Kondensatas valomas ir išleidţiamas į 

buitinių nuotekų tinklus. Yra įvertinta aplinkos oro tarša, įtakojama kuro deginimo ir kuro krovos lauke ir 

viduje. Iš katilinės pastato dulkės bus šalinamos per filtrą. Yra įvertintas triukšmas, sukeliamas vidaus ir 

išorės įrenginių. Taip pat yra įvertinti azoto dioksido kvapai. Vertinimu nustatyta, kad gyvenamosios ir 

visuomeninės aplinkos taršos ribinės vertės nėra viršijamos. Anksčiau parengus poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo ataskaita buvo nustatyta, kad reikia suformuoti įmonės sanitarinės apsaugos zoną, 

sutampančią su ţemės sklypo ribomis. Poveikio greta esančiam Priklausomybės ligų centrui nebus. Taip 

pat greta nėra ir nėra planuojama gyvenamoji teritorija. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje 

vietoje – Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. 

Remigijus Šinkūnas AB „Šiaulių energija“ atstovas nurodo, kad sąlygose, teikiamose įmonei 

statybos projektui rengti nurodomas darbo laikas, pateiktas statytojo. Klausia ar TIPK leidimuose šis 

katilinės darbo laikas bus nurodytas. 

Rolandas Aušra atsako, kad, jei TIPK leidimas bus rengimas pagal patvirtintą PAV ataskaitą, tai 

visi duomenys privalo būti perkelti į leidimą. 

Aldona Lengvinienė klausia ar sumaţės šilumos energijos kaina vartotojams ir jei sumaţės, tai 

kiek. 

Rolandas Aušra atsako, kad galutinė kaina nėra planuojamos ūkinės veiklos vykdytojo 

kompetencijos dalykas. Kaina apsprendţiama teisės aktais. 

Eduardas Svirskis nurodo, kad nepriklausomi šilumos tiekėjai dėl netobulų teisės aktų 

nesumaţina galutinės šilumos energijos kainos vartotojams. Tai galima pasiekti tik pertvarkant esamo 

šilumos tiekėjo ūkį, didinant gamybos iš biokuro pajėgumus. 
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Algirdas Kulikauskas Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriaus tarybos pirmininkas klausia kokiomis 

lėšomis bus statoma katilinė ir jei tai stato įmonė, kurios įstatinis kapitalas 10 tūkst.Lt, tai nėra aiškumo 

su finansavimu, todėl tokie projektai negali būti vykdomi. 

Rolandas Aušra atsako, kad bus naudojamos privačios lėšos ir kol nėra teismo sprendimo, negali būti 

įvardijama nusikalstama veika. 

Stasys Grigaliūnas Šiaulių pensininkų sąjūdţio atstovas tvirtina, kad buvo pokalbis su LR Ministru 

pirmininku ir teisės aktų nuostatos, dėl šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, 

privalomo supirkimo nustatytomis kainomis bus perţiūrimos ir todėl, kol nėra perţiūrėtos, reikia stabdyti 

PAV ataskaitos rengimą.  

Siųloma balsuoti uţ nepritarimą PAV ataskaitai. 

Balsavimo metu visis visuomenės atstovai balsavo prieš PAV ataskaitą ir planuojamą ūkinę veiklą. 

Numatoma rengti dar vieną supaţindinimą su pagal visuomenės pastabas pakoreguota PAV ataskaita. 

 

Prie protokolo pridedami šie dokumentai: 

1. Uţsiregistravusių viešo susirinkimo dalyvių sąrašas. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013-07-28 prašymas dėl biokuro 

katilinės aplinkai vertinimo ataskaitos, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriui ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui;  

3. Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriaus 2013-07-24 raštas Nr.13.07-05;  

4. AB „Šiaulių energija“ 2013-07-26 raštas Nr.SD-2394.  

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas   Rolandas Aušra 

 

 

 

2013 m. liepos 31 d.  
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Pakartotinio viešo visuomenės supaţindinimo su UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – 

biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose eksploatacijos, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, 

įvykusio 2013-08-30 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vasario 16-osios g. 62, 

Šiauliuose 

 

PROTOKOLAS 

2013-08-30, Šiauliai 

 

Pakartotinis viešas visuomenės supaţindinimas su UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – 

biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) 

ataskaita įvyko 2013-08-30 (pradţia 11 val., pabaiga 14 val.) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

patalpose, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose. 

 

Viešame visuomenės supaţindinime dalyvavo: 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus UAB „KLAS“ atstovas – advokato padėjėjas Valentas 

Mitrauskas, veikiantis pagal 2013-08-28 atstovavimo sutartį su UAB „KLAS“ (toliau – Planuojamos 

ūkinės veiklos organizatorius arba Valentas Mitrauskas).  

2. PAV dokumentų rengėjo UAB „Pajūrio planai“ direktorius Rolandas Aušra (toliau – PAV dokumentų 

rengėjas arba Rolandas Aušra). 

3. Visuomenės atstovai (registracijos sąrašas pridedamas prie šio protokolo). 

 

Darbotvarkė: 

1. Visuomenės atstovų registravimas. 

2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus paskyrimas. 

3. Supaţindinimas su susirinkimo vedimo tvarka. 

4. Supaţindinimas su UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės Daubos g. 1F, 

Šiauliuose eksploatacijos PAV ataskaita. 

5. Atsakymai į gautus suinteresuotos visuomenės klausimus ir pastabas. 

6. Suinteresuotos visuomenės pasisakymai ir atsakymai pateiktus klausimus. 

7. Susirinkimo uţbaigimas ir informavimas apie susipaţinimo su protokolu tvarką bei terminus. 

 

1. Visuomenės atstovų registravimas. 

 

PAV dokumentų rengėjas registruoja visus susirinkimo dalyvius (registracijos sąrašas pridedamas prie 

šio protokolo). 

 

2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus paskyrimas. 

 

Susirinkimo pirmininku paskiriamas Valentas Mitrauskas, susirinkimo sekretoriumi – Rolandas Aušra. 

 

3. Supažindinimas su susirinkimo vedimo tvarka. 

 

Susirinkimo dalyviai informuojami apie susirinkimo vedimo tvarką ir eiliškumą. Susirinkimo 

pirmininkas nurodo, jog pirmiausiai bus pristatoma PAV ataskaita, po to atsakoma į suinteresuotos 

visuomenės klausimus ir pasiūlymus, kurie buvo gauti iki susirinkimo pradţios bei galiausiai bus suteiktas 

laikas pasisakyti ir pateikti klausimus visiems uţsiregistravusiems susirinkimo dalyviams. 

 

4. Supažindinimas su UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės Daubos g. 

1F, Šiauliuose eksploatacijos PAV ataskaita. 

 

PAV dokumentų rengėjas pristato parengtą PAV ataskaitą: 
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Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas UAB „KLAS“, esanti Pramonės g. 97, Vilnius, kurios vardu 

susirinkime veikia advokato padėjėjas Valentas Mitrauskas.  

Planuojama ūkinė veikla – biokuro katilinės eksploatacija Daubos g. 1F, Šiauliuose.  

 

 

 

Buvo atlikta PAV atranka ir priėmus galutinę atrankos išvadą nuspręsta vykdyti poveikio aplinkai 

vertinimą. 

Taip pat buvo atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV), parengiant ataskaitą, kuri 

visuomenės susidomėjimo nesulaukė. PVSV ataskaitai ir veiklos galimybėms 2013-03-19 pritarė Šiaulių 

visuomenės sveikatos centras, nustatant sanitarinės apsaugos zoną, sutampančią su naudojamo ţemės sklypo 

ribomis. PVSV ataskaita yra sudėtinė PAV ataskaitos dalis. 

PAV ataskaita parengta pagal 2013-06-26 Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento patvirtintą 

PAV programą. Programą suderino PAV subjektai – Kultūros vertybių departamento Šiaulių teritorinis 

padalinys, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių 

miesto savivaldybės administracija. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius yra UAB „KLAS“, įkurta 2011-02-19. Įstatinis kapitalas – 

10 tūkst. Lt, padalintų į 10 tūkst. vardinių akcijų. 100 proc. akcijų savininkas – įmonė „Three Thousand 

Corporations“. Direktorius Rytis Davidonis, buveinė – Pramonės g. 97, Vilnius. 

Planuojamos jėgainės galia apie 23 MW. Kurui naudojamas tik biokuras – medienos atliekos. 

Eksploatacija vyks tik šildymo sezono metu, t. y. 222 dienas ir bus pagaminta 101232 MWh šilumos 

energijos. Tiekiama į tinklus 101000 MWh. Savo poreikiams naudojama 232 MWh. Katilinėje įrengiami du 

katilai termofikacinio vandens ruošimui. Vandens parametrų pagerinimui numatoma per metus sunaudoti 

1,24 t cheminio preparato Hydro-X.   

Buvo išnagrinėtos dvi katilinės įrengimo vietos alternatyvos, t. y. 1,255 ha ţemės sklypas Daubos g. 

1F ir Pramonės g. 24D. Ţemės sklypas Pramonės g. 24D yra 2,5 ha ploto ir patenka į teritoriją, kur 

modeliavimu nustatyta padidinta aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis. Kadangi katilinės eksploatacijai 

reikalingas tik apie 1 ha ploto ţemės sklypas ir aplinkos oro foninė tarša negali viršyti ribinių verčių, buvo 

pasirinktas ţemės sklypas Daubos g. 1F. 

Kadangi katilinėje bus naudojamas drėgnas kuras, todėl yra galimybė įrengus ekonomaizerį iš 

išmetamų vandens garų atgauti apie 4 MW šilumos energijos. Ekonomaizeris būtų naudojamas kaip oro 

valymo įrenginys – skruberis, kuris vandens uţtvara nusodintų kietąsias daleles į nuotekas, kurios būtų 

valomos ir naudojamos uţdaru ciklu, perteklių išleidţiant į buitinių nuotekų tinklą. 

Įrengiamos dvi po 9,5 MW galios pakuros su judančiu ardynu. Technologijų alternatyvų analizėje 

buvo išnagrinėta galimybė panaudoti verdančio sluoksnio pakurą, tačiau šiai pakurai yra būtinas smulkus 

kuras, todėl būtų reikalinga įrengti smulkintuvą. Smulkintuvas sukeltų nepageidaujamą papildomą triukšmą. 

Todėl pasirinkta ardyno pakura. 

Katilinėje numatoma įrengti kuro sandėlį, o teritorijoje numatoma įrengti atvirą kuro aikštelę, apribotą 

sienomis ir katilinės pastatu. Kuro sandėlyje ir aikštelėje bus talpinamas 3 dienų kuro rezervas. Kuro 

rezervas uţtikrina, kad kuras bus tiekiamas tik dienos metu. Kuro perkrovimui naudojamas krautuvas, 

eksploatuojamas dienos ir vakaro metu. PAV ataskaitoje įvertinta, kad triukšmas nuo transporto vyks tik 

dienos metu, o nuo krautuvo – dienos ir vakaro metu. Numatoma, kad kuro atveţimui ir pelenų išveţimui 

reikalingas 17 vnt. sunkveţimių per dieną. Tai nesukelia reikšmingo eismo intensyvumo padidėjimo, nes 

eismo paros intensyvumas Išradėjų gatvėje yra 1039 vnt. krovininių automobilių, o Pramonės gatvėje – 1750 

vnt. krovininių automobilių. Daubos gatvės intensyvumas – 2190 vnt. automobilių, todėl 17 vnt. automobilių 

eismo intensyvumo reikšmingai nepakeis. 

Katilinėje įrengiami pelenų šalinimo įrenginiai, šalinantys pelenus iš pakurų ir iš valymo įrenginių. 

Pelenai sandėliuojami uţdaruose konteineriuose. Pelenų kiekis apie 800 t per metus. Chemiškai neuţteršti 

pelenai gali būti perdirbami į trąšas miškų ir ţemės ūkiui, tačiau tai nėra šio PAV dalis. Pelenai bus šalinami 

sąvartyne. 

PAV ataskaitoje išnagrinėtas atitikimas geriausiems prieinamiems gamybos būdams (GPGB). 

Ataskaitoje numatyta, kad kuro sandėlyje bus įdiegta uţdara transportavimo sistema, juostinių transporterių 

valymo įranga, sandarūs aikštelės paviršiai su drenaţo sistema; pakuroje bus įdiegtas mechanizuotas 

ardelinis kuro deginimas; deginių išmetimo sistemoje bus įdiegti oro valymo įrenginiai; nenumatoma į 

aplinkos orą išmesti sieros dioksido; numatoma reguliuoti perteklinį oro kiekį, maţinant aplinkos oro taršą 

azoto oksidais, anglies monoksidu ir azoto dioksidu; numatoma naudoti uţdarą vandens ciklą su filtravimo 

įrenginiais ekonomaizeryje; numatoma surinkti potencialiai uţterštas lietaus nuotekas ir jas valyti; atliekos 

bus saugomos uţdarose talpose, neuţteršti pavojingomis medţiagomis pelenai gali būti panaudoti miškų ar 

ţemės ūkyje. Išvardintos technologinės priemonės atitinka GPGB reikalavimus. 



 

282 

Katilinės eksploatacijos metu per metus susidarys 795 t neuţterštų pavojingomis cheminėmis 

medţiagomis pelenų ir 8 t komunalinių atliekų, į kurių sudėtį pateks iš paviršinių nuotekų valymo maišų ir 

ekonomaizeryje sukauptos atliekos. 

 

 

Technologiniam procesui vanduo bus naudojamas iš miesto tinklų. Vandens metinės sąnaudos – 1805 

m
3
. Buitinės nuotekos bus išleidţiamos į miesto buitinių nuotekų tinklus. Buitinių nuotekų metinis kiekis – 

26398 m
3
 (kartu su kondensatu). Lietaus nuotekų metinis kiekis – 2266 m

3
. 

Eksploatuojant katilinę vykdoma aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis, azoto oksidais, anglies 

monoksidu. Vertinant taršą, teršalų sklaidos skaičiavimai buvo atlikti pagal LAND 43-2013 reikalavimus 

pagal ribines teršalų vertes – NOx – 750 mg/m
3
, CO – 1000 mg/m

3
 ir kietos dalelės įvertintos atsiţvelgiant, 

kad iš valymo įrenginių gali būti išmesta 100 mg/m
3
. Metinės kuro sąnaudos – 52950 t medienos. Taip pat 

yra įvertinta tarša iš biokuro sandėliavimo aikštelės. Tarša vertinta atsiţvelgiant į UAB „Rietavo komunalinis 

ūkis“ eksploatuojamą analogišką kuro aikštelę. Analogo panaudojimui pritarė Šiaulių regiono aplinkos 

apsaugos departamentas. Į aplinkos orą išmetama 468,5 t teršalų, iš kurių 420 t anglies monoksido dujos. 

Tarša bus vykdoma 45 m aukščio kaminu, kuris uţtikrins tinkamą teršalų sklaidą. 

Aplinkos oro teršalų sklaida apskaičiuota įvertinant foninius duomenis, pateikiamus Aplinkos 

apsaugos agentūros internetiniame tinklapyje ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento papildomai 

pateiktus kietųjų dalelių taršos duomenis. Sklaidos skaičiavimu apskaičiuota, kad katilinės eksploatacijos 

metu nebus viršijamos ribinės taršos vertės. Kietųjų dalelių tarša yra artima leistinai taršos ribai, t. y. 

apskaičiuotas metinis taršos vidurkis siekia 36,13 µg/m
3
, kai ribinė vertė yra 40 µg/m

3
. 

Pradėjus ūkinę veiklą bus vykdomas ūkio subjektų monitoringas. 

Numatytos šios aplinkos oro taršą maţinančios priemonės – numatomi įdiegti kietųjų dalelių valymo 

įrenginiai, valantys aplinkos oro teršalus, išmetamus iš kuro deginimo įrenginių ir katilinės patalpų; aplinkos 

oro taršos maţinimui atsisakyta naudoti kuru durpes; įrenginių, mechanizmų, autotransporto nuolatinė 

techninė prieţiūra, kad nebūtų viršijamos gamyklinės triukšmo techninės charakteristikos ir aplinkos oro 

cheminės taršos normos; kuro rezervo sukaupimas katilinės sandėlyje, kad nakties metu nebūtų 

eksploatuojamas kuro krautuvas; generuojamo triukšmo valdymo priemonių (vietinių ir bendrųjų) sistemos 

kūrimas ir įgyvendinimas; naudojamos teritorijos nuolatinė prieţiūra, tinkamai sandėliuojant kurą ir 

mechaniškai valant teritoriją; administracijos politika, procedūrų planavimas ir sukūrimas, įgyvendinimas, 

veiksmingumo tikrinimas, stebėjimai ir matavimai, vidaus auditas, reguliari aplinkosauginė ataskaita, 

galimas įrenginio uţdarymas, švaresnių technologijų kūrimas. 

Planuojama ūkinė veikla gali daryti įtaką socialinei ekonominei aplinkai šiais aspektais – ţmonių 

emigracijos Šiaulių mieste maţinimas; naujų darbo vietų kūrimas; šilumos energijos gamybos kaštų ir 

pardavimo kainos vartotojams maţinimas.  

Numatoma įkurti 17 darbo vietų, tuo skatinant uţimtumą ir maţinant poreikį emigruoti. Taip pat prie 

emigracijos mastų maţėjimo gali prisidėti Šiaulių miesto gyventojų gyvenimo gerovės didinimas šilumos 

energijos gamybos kaštų ir pardavimo kainos vartotojams maţinimo aspektu. 

Katilinės įrengimo kaina apie 25 mln. Lt, iš kurių apie 6 mln. Lt nuosavos lėšos. UAB „KLAS“ 

įmonės nuosavų investicijų ir gaunamos naudos atţvilgiu projekto vidutinė grąţos norma (vertinant projekto 

20 metų laikotarpį) yra 11,4%. 

Kadangi daugiausiai centralizuotai tiekiamos šilumos suvartoja gyventojai, todėl aktualiausias 

socialinis ekonominis aspektas yra šilumos energijos tiekimo vartotojams kainos maţinimas. 

Viena iš kainos dedamųjų yra kuro kaina ir galimybė apsirūpinti kuru. Nacionalinėje miškų ūkio 

sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programoje nurodoma, kad metinis kirtimo atliekų potencialas Lietuvos 

Respublikoje sudaro 750 tūkst. m3 kuro. Metinis UAB „KLAS“ katilinės biokuro poreikis sudaro 52,95 

tūkst. t per metus. Atsiţvelgiant į tai, kad biokuro pristatymas į katilinę yra ekonomiškai efektyvus kai 

atstumas nuo biokuro formavimosi vietos iki šilumos gamybos įrenginių neviršija 100 km, biokuro 

potencialo vertinimui Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo apibrėţta sąlyginė teritorija. Konsultanto 

vertinimu šios teritorijos miško kirtimo atliekų potencialas sudarytų 332,8 tūkst. m3 per metus. Planuojamos 

biokuro katilinės poreikis sudaro maţdaug 12,2 % nuo bendro kirtimo atliekų potencialo nagrinėjamoje 

teritorijoje. Netgi tuo atveju, jei esamų šios teritorijos katilinių biokuro poreikiai būtų padengiami vien 

kirtimo atliekomis, UAB „KLAS“ liks pakankamas kiekis kirtimo atliekų. Taip pat būtina atsiţvelgti į tai, 

kad esamose centrinio šildymo įrenginiuose yra galimybė iki 30% kuru naudoti durpes. 

Šilumos energijos, pagamintos nepriklausomo vartotojo katilinėje kaina apskaičiuojama pagal vidutinę 

šilumos energijos gamybos kainą šilumos tiekėjo energetikos objektuose. Vidutinė šilumos energijos 

gamybos kaina šilumos tiekėjo energetikos objektuose nustatoma remiantis Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos parengta skaičiuokle. Nepriklausomo šilumos energijos gamintojo šilumos energijos 

kaina negali būti didesnė nei tiekėjo apskaičiuotoji nuosavuose energetikos objektuose. 
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PAV ataskaitoje priimama prielaida, kad UAB „KLAS“ parduodamos šilumos energijos vidutinė 

metinė kaina bus 15 proc. maţesnė nei AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos palyginamoji kaina savuose 

generavimo šaltiniuose. 

Tiek tiksli parduodamos šilumos energijos kaina, tiek katilinės eksploatavimo terminas bus nustatytas 

sutartimi tarp nepriklausomo šilumos gamintojo – UAB „KLAS“ ir šilumos tiekėjo – AB „Šiaulių energija“.  

 

5. Atsakymai į gautus suinteresuotos visuomenės klausimus ir pastabas. 

 

Sekretorius praneša apie gautus visuomenės pasiūlymus: 

Iki susirinkimo pradţios yra gauti visuomenės atstovų raštai, t. y. AB „Šiaulių energija“ 2013-05-07 ir 

2013-07-26 raštai ir Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriaus 2013-07-24 raštas, kurie buvo paviešinti pirmajame 

viešame susirinkime ir į raštus atsakyta. 

Taip pat 2013-08-26 yra gautas ir uţregistruotas registre (registro Nr. 4) oficialus visuomenės atstovo 

– Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013-08-25 raštas.  

Taip pat iki susirinkimo elektroniniu paštu yra gautas Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriaus ir asociacijos 

„Pilietinių iniciatyvų sambrūzdis“ 2013-08-27 raštas su kreipimusi į valstybines institucijas.  

 

Rimantas Balbierius, asociacijos „Pilietinių iniciatyvų sambrūzdis“ narys patikslina, kad iki 

susirinkimo turėjo būti gautas Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriaus ir asociacijos „Pilietinių iniciatyvų 

sambrūzdis“ oficialus 2013-08-27 raštas. Apie rašto gavimą galima būtų patikslinti susisiekus su PAV 

dokumentų rengėjo biuru. 

 

Sekretorius atsako, kad elektroniniu paštu gautas laiškas taip pat bus viešinamas. Pasitikslinus buvo 

nustatyta, jog oficialus raštas buvo gautas 2013-08-30 paštu. Raštas uţregistruotas registre (registro Nr. 5).  

Susirinkimo metu taip pat buvo gautas Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų 

grupės 2013-08-30 raštas. Raštas uţregistruotas registre (registro Nr. 6). 

Kadangi kai kurie raštai gauti susirinkimo dieną, nepasiruošta į juos detaliai atsakyti, todėl išsamiai į 

raštus bus atsakyta raštu laikantis teisės aktų reikalavimų. 

 

Vytautas Kabaila, Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų grupės narys prašo 

atsakyti į gautas pastabas raštu trumpai, išsamų atsakymą atsiunčiant paštu. 

 

Aurimas Nausėda, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, paţymi, kad atsiţvelgiant į tai, jog 

PAV procedūra turi būti vykdoma viešai, todėl, kad išvengti teisinių paţeidimų, prašoma į raštais pateiktas 

pastabas atsakyti išsamiai, kiek tai galima dabartinėmis sąlygomis. 

 

Pirmininkas pritaria išsakytoms pastaboms. 

 

Sekretorius pradeda viešinti gautus raštus: 

 

1. Aurimo Nausėdos, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario raštas 2013-08-26 uţregistruotas 

suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų registre (registro Nr. 4). 

 

Klausimas: Ar UAB „KLAS“ galės gaminti šilumą ir ją parduoti AB „Šiaulių energija“ vasaros metu? 

Pagal valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010-10-04 nutarimą Nr.O3-202 patvirtintą 

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, nepriklausomas šilumos 

gamintojas negali įsipareigoti parduoti arba neparduoti šilumos konkretaus sezono metu, kadangi šilumos 

tiekėjas apie taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas praneša kas mėnesį? Kokia garantija 

pateikta „Šiaulių energijai“, kad šiluma nebus gaminama nešildymo sezono laikotarpiu? 

 

Atsakymas: UAB „KLAS“, būdama nepriklausomu šilumos gamintoju, galės tiekti šilumos energiją į 

šilumos perdavimo tinklą šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis. Nepriklausomas 

šilumos gamintojas turi uţtikrinti reikiamą šilumos gamybos galią ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą ties 

šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytos galios riba ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną. Šilumos 

tiekėjas ir nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje gali numatyti kitą 

(ilgesnį) laikotarpį.  

Numatoma, kad ne šildymo sezono metu UAB „KLAS“ šilumos energijos gamybos biokuro katiline 

Daubos g. 1F, Šiauliuose nevykdys. Bet kuriuo atveju, vykdant šilumos energijos gamybą ilgiau nei 222 
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dienas PAV ataskaitoje pateikti skaičiavimai privalo būti patikslinti. Sprendimai, priimti dėl parengtos PAV 

ataskaitos bus paţeisti, jei katilinė bus eksploatuojama ilgesnį nei 222 dienų laikotarpį. 

 

 

 

 

 

Pirmininkas: patikina, kad ne šildymo sezono metu (ilgiau kaip 222 dienas) veikla negali būti 

vykdoma, kadangi vykdant veiklą bus vadovaujamasi šia PAV ataskaita. Jei būtų nuspręsta ilginti 

eksploatacijos terminą, būtų privaloma PAV ataskaitą koreguoti ir vykdyti viešinimo procedūrą.  

 

Klausimas: Kodėl nenurodyta, kad statoma biokuro katilinė gali sumaţinti gamybinius Šiaulių 

termofikacinės elektrinės pajėgumus? 

 

Atsakymas: Šiaulių mieste privaloma uţtikrinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės 

strategijoje įtvirtintus tikslus, t. y. generuojant energiją biokuro dalį bendrame sunaudojamo kuro balanse iki 

2020 metų padidinti iki 23 %. Šiaulių mieste šildymo sezono metu yra būtinybė kuro balanse didinti biokuro 

naudojimo santykį kartu su eksploatuojama termofikacine elektrine, kadangi eksploatuojant tik termofikacinę 

elektrinę siektinas balansas negali būti pasiektas. Planuojama, kad ne šildymo sezono metu, kai esama 

termofikacine elektrine galima patenkinti šilumos energijos poreikius, UAB „KLAS“ biokuro katilinė 

Daubos g. 1F nebus eksploatuojama, todėl planuojama veikla nedarys įtakos Šiaulių termofikacinės 

elektrinės pajėgumams. 

 

Klausimas: 2006-12-15 UAB „Termosistemų projektai“ atlikti tyrimai parodė, kad katilinės 

teritorijoje azoto dioksidas viršija DLK 3 kartus, sieros dioksidas – 3 kartus, kietos dalelės – 3,5 karto. Kodėl 

ataskaitoje duomenys pateikti taip, kad neviršija normų ribų? 

 

Atsakymas: UAB „Termosistemų projektai“ 2006 m. rengiant Energijos rūšies parinkimo ir 

naudojimo Šiaulių mieste specialųjį planą aplinkos oro taršos tyrimu nustatė, kad minimų teršalų ribinių 

verčių viršijimai buvo įtakoti trijų įmonių, t.y. UAB „Šiaulių tauro kalvis“, UAB „Volunta Parket“ ir AB 

„Šiaulių grūdai“. Aplinkos oro viršijimai nustatyti tik šių įmonių sanitarinės apsaugos zonų ribose, 

teritoriškai nesusijusiose su planuojamos ūkinės veiklos teritorija. Specialiojo plano rengėjai apskaičiavo, 

kad tų trijų įmonių, įtakojančių padidintą foninę taršą, tarša siekia įmonių sanitarinės apsaugos zonos ribas ir 

uţ įmonių teritorijų ribų padidintos taršos nėra. Ataskaitoje planuojamos ūkinės veiklos galima įtaka 

aplinkos orui buvo įvertinta atsiţvelgiant į planuojamoje ūkinėje veikloje numatomus eksploatuoti aplinkos 

oro taršos šaltinius ir foninius aplinkos oro taršos duomenis. Šių dienų oficialūs foniniai taršos duomenys 

skiriasi nuo 2006 m. UAB „Termofikaciniai projektai“ sumodeliuotos taršos. Planuojamos vietovės Šiaulių 

mieste foniniai taršos duomenys nustatyti ir Ataskaitoje įvertinti atsiţvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros 

direktoriaus 2008-07-10 įsakymą Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro uţterštumo duomenų naudojimo 

ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ ir Šiaulių regiono aplinkos 

apsaugos departamento 2013-06-12 raštu Nr.(4)-SR-S-1518(6.19) nurodytą planuojamą papildomą vietovės 

aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis. Planuojama teritorija nesiekia specialiajame plane išskirtų taršių 

įmonių teritorijų.  

 

Pirmininkas: Taršos vertinimas 2006 m. atitiko tuo metu buvusią padėtį, tačiau neatitinka esamos 

padėties. Todėl rengiant pristatomą PAV ataskaitą minimais duomenimis vadovautasi nebuvo.  Pristatomos 

PAV ataskaitos skaičiavimai buvo atlikti vadovaujantis galiojančia metodika pagal esamą aktualią 

informaciją. Būtent todėl buvo padarytos objektyvios išvados, jog  tarša nesiekia ribinių verčių. 

 

Sekretorius: Specialiojo plano duomenys yra galiojantys ir jais yra naudojamasi rengiant PAV 

ataskaitą. Akcentuotina, kad nurodyta tarša yra tik įmonių teritorijų ribose ir įtakos PAV sprendiniams neturi. 

Aplinkos apsaugos agentūros atliktas šio laikotarpio aplinkos oro foninės taršos vertinimas, neapima šių 

įmonių taršos.  

 

Klausimas: Kodėl nėra patikslintos didelės pasekmės ţmonių sveikatai biokuro katilinės veikimo 

metu. Kokios konkrečiai gali būti pasekmės? 

 

Atsakymas: Ataskaitos sudėtyje yra atlikta planuojamos ūkinės veiklos rizikos analizė ir jos 

vertinimas. Išanalizuoti avarijų tikimybės scenarijai transportuojant kurą ir pelenus, termofikacinio vandens 
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ruošimo procese bei vykdant kuro sandėliavimą. Yra trys rizikos veiksniai. Nustatyta, kad didţiausia rizika 

yra įmonės teritorijoje įvykti eismo įvykiui, kurio metu gali būti suţaloti ţmonės. Kadangi yra tikimybė kartą 

per 1-10 metų įmonės teritorijoje įvykti eismo įvykiui, kurio metu gali būti suţalotas ar ţūti ţmogus, todėl 

tokia prognozuojama avarija priskiriama prie dideles pasekmes ţmonių sveikatai turinčios avarijos. Didelės 

pasekmės yra tada, kada avarijos metu gali būti suţalotas ar ţūti ţmogus. Įmonės administracija turi imtis 

priemonių, kad į įmonės teritoriją nepatektų pašaliniai ţmonės. Maţiau tikėtina, tačiau visiškai tikėtina 

avarija, kuri gali įvykti vieną kartą per 10-100 metų yra aukšto slėgio indų avarija, kurios metu gali būti 

didelės pasekmės ţmonių sveikatai, t. y. būti suţalotas ar ţūti ţmogus ir ribotos pasekmės veiklos vykdytojo 

materialinėms vertybėms. Techninių priemonių šios avarijos išvengimui imtis negalima dėl slėginių indų 

grieţto techninio reglamentavimo. Galimos administracinės techninės prieţiūros ir eksploatacinės kontrolės 

priemonės. Taip pat visiškai tikėtinas vieną kartą per 10-100 metų yra medienos kuro sandėlyje savaiminis 

uţsidegimas, tačiau dėl nereikšmingų padarinių ţmogaus sveikatai ir ribotų padarinių materialinėms 

vertybėms, numatoma, kad avarija gali sukelti ribotas pasekmes. Kadangi kuras drėgnas, neturėtų kilti greitai 

plintantis gaisras, kurio metu ţmonės nespėtų evakuotis. 

 

Klausimas: Kodėl informacija apie toksiškas dujas anglies monoksidą pateikiama pasiremiant 

nepatikima elektronine enciklopedija „Vikipedija“, kuri nuolat pildoma? Nenurodytas mokslinis šaltinis 

pagal kurį šis straipsnis paruoštas. 

 

Atsakymas: Informacija apie anglies monoksidą pateikta elektroninėje enciklopedijoje tapati 

pateikiamai teritorinių visuomenės sveikatos centrų internetiniuose tinklapiuose. Ataskaitoje bus nurodyti 

visuomenės centrų internetiniai adresai, susiję su informacija apie anglies monoksido poveikį ţmonių 

sveikatai.  

 

Aurimas Nausėda, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, paţymi, kad yra uţsiregistravęs 

„Vikipedija“ vartotojas ir gali keisti informacijos turinį, todėl minėtame tinklapyje gali būti netinkamos 

informacijos. Tinklapio pateikiamai informacijai trūksta patikimumo. 

 

Sekretorius papildomai nurodo, kad informacija apie anglies monoksido poveikį yra perkelta iš 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos, kuri yra sudėtinė PAV ataskaitos dalis. PVSV ataskaitai 

pritarė Šiaulių visuomenės sveikatos centras. 

 

Klausimas: Kaip suprasti pastabą pateiktą p. 112 apie kurui naudojamas durpes. Kaip suprasti 

pastabą, kad galimybė naudoti iki 30 procentų durpes, kai aplinkos tarša naudojant durpes ataskaitoje 

nepaskaičiuota. Ar durpes planuojama naudoti eksploatuojant biokuro katilinę? 

 

Atsakymas: Ataskaitoje analizuojant poveikio aplinkai maţinimo ir kompensavimo priemones 

nurodyta, kad planavimo organizatorius atsisakė kuru naudoti durpes, tuo sumaţindamas aplinkos oro taršą 

sieros dioksidu, nes deginant sudėtyje sieros turinčias durpes aplinkos oras būtų teršiamas sieros dioksidu. 

Durpių naudojimas kartu su biokuru buvo analizuojamas rengiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatos vertinimo ataskaitą, kuri yra sudėtinė poveikio vertinimo ataskaitos dalis. Durpių 

naudojimas kuru eksploatuojant biokuro katilinę Daubos g. 1F Šiaulių m., neplanuojamas. PAV ataskaitoje 

durpės ir jų naudojimu sukeliama aplinkos tarša nėra įvertinta, todėl planuojant naudoti kuru durpes, būtų 

būtina koreguoti PAV ataskaitą. Atsisakymas naudoti durpes yra gamtosauginė priemonė, nes deginant 

durpes naudojamas neatsinaujinantys energijos ištekliai ir aplinkos oras teršiamas sieros dioksidu. 

 

Klausimas: Kodėl ataskaitoje ir antro klausimo atsakyme Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriui 

nenurodyta, kad Šiaulių miesto centralizuoto šilumos generavimo įrenginių gamybos galia ir jos 

išnaudojimas yra skirtingas šildymo ir nešildymo sezono metu, AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės galių 

balansas yra skirtingas šildymo sezono metu ir nešildymo sezono metu. 

 

Atsakymas: Duomenys apie tai, kad Šiaulių miesto centralizuoto šilumos generavimo įrenginių 

gamybos galia ir išnaudojimas sudaro tik apie 50% instaliuotos galios, o AB „Šiaulių energija“ Pietinėje 

katilinėje galių balansas tesiekia 30% yra pateikti iš galiojančio Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo 

Šiaulių mieste specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimu 

Nr.T-166 „Dėl energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento 

patvirtinimo“. Kadangi AB „Šiaulių energija“ eksploatuoja Pietinę katilinę su keliais katilais, todėl 

balansuoti galima, tačiau ne šildymo sezono metu dalis katilų nėra eksploatuojami. 
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Klausimas: Kokiais šaltiniais remtasi pateikiant skaičius atsakyme Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriui 

bei ataskaitos 75 puslapyje? 

 

 

 

 

Atsakymas: Duomenys apie tai, kad Šiaulių miesto centralizuoto šilumos generavimo įrenginių 

gamybos galia ir išnaudojimas sudaro tik apie 50% instaliuotos galios, o AB „Šiaulių energija“ Pietinėje 

katilinėje galių balansas tesiekia 30% yra pateikti iš galiojančio Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo 

Šiaulių mieste specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimu 

Nr.T-166 „Dėl energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento 

patvirtinimo“. 

 

Klausimas: Kodėl ir kaip sumaţės ţmonių emigracija, jei bus pastatyta biokuro katilinė? 

 

Atsakymas: Planuojama ūkinė veikla gali daryti poveikį ţmonių emigracijos maţėjimui ekonominės 

naudos aspektu, maţinant šiluminės energijos kainas Šiaulių miesto vartotojams. Taip pat naujo ūkinės 

veiklos objekto naudojimas įtakoja iki 17 darbo vietų sukūrimą. Tai nėra didelis poveikis migracijos 

maţinimui, tačiau jei pavyktų teisiškai ir faktiškai sutvarkyti biokuro naudojimą, tai šilumos energija turėtų 

atpigti, pakeliant ţmonių gyvenimo lygį. 

 

Klausimas: Kodėl nenurodyta, kad biokurą veţantis transportas vaţiuojantis gatvėmis tik darbo metu 

gali sukelti papildomus kamščius, nes šiose gatvėse labai intensyvus eismas? Kaip bus uţtikrinta, kad 

transportas vaţiuos tik darbo metu? Ar paskaičiuota gatvių tarša dėl statybos darbų statomoje katilinėje? 

 

Atsakymas: Ataskaitoje paskaičiuota, kad įvertinant naudojamo kuro ir susidarančių pelenų kiekį, 

įmonės aptarnavimui per parą reikės 17 vnt. automobilių. Atsiţvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės 

teritorijos bendrąjį planą, Išradėjų ir Pramonės gatvės priskiriamos C1 kategorijos gatvėms. Išradėjų gatvę, 

atsiţvelgiant į Šiaulių miesto bendrąjį planą yra numatyta rekonstruoti, pratęsiant iki Sembos gatvės ir 

sujungiant su Eţero, Statybininkų gatvėmis. Atsiţvelgiant į Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų 

laboratorijos parengtą 2012 m. triukšmo kartografavimo Šiauliuose ataskaitą, Išradėjų gatvės eismo 

intensyvumas atkarpoje nuo Pramonės gatvės iki Liejyklos gatvės siekia 1039 krovininiai automobiliai. 

Pramonės gatvės intensyvumas atkarpoje nuo Tilţės iki Išradėjų gatvės siekia 1750 krovininiai automobiliai. 

Todėl papildomas 17 vnt. krovininių automobilių eismas įtakos eismo intensyvumui neturės. 

Ataskaitoje įvertinta, kad kuras į kuro aikštelę bus tiekiamas tik dienos metu. Kuro aikštelėje bus 3 

parų kuro rezervas, tad yra techninės galimybės veiklos vykdytojui apsirūpinti kuru dienos metu. Jei veiklos 

vykdytojas planuotų apsirūpinti kuru ne dienos metu, PAV ataskaitą reikėtų koreguoti, nes greta teritorijos 

yra priklausomybės ligų centras, kuriam gali būti transporto, eksploatuojamo ne dienos metu įtaka sukeliamu 

triukšmu. 

Gatvių tarša statybų metu nėra šios planuojamos ūkinės veiklos objektas, todėl taršos analizė 

neatliekama. Gatvių tarša statybų metu draudţiama. 

 

Klausimas: Kiek planuojama sumokėti mokesčių ir kitų papildomų mokesčių į savivaldybės 

biudţetą? 

 

Atsakymas: Atsiţvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimą Nr. T-155 

„Dėl 2012 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo“, į savivaldybės biudţetą bus mokama 0,6 

procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Atsiţvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012-

11-29 sprendimą Nr. T-309 „Dėl 2013 metų ţemės mokesčio tarifų nustatymo“, į savivaldybės biudţetą bus 

mokama 1,13 proc. nuo ţemės mokestinės vertės - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms. Mokesčių 

tarifai kinta, atsiţvelgiant į vėlesnius savivaldybės tarybos sprendimus. Taip pat bus mokama gyventojų 

pajamų mokesčio dalis. 

 

Klausimas: Ar planuojama ataskaitą derinti su rengiamu Šiaulių miesto savivaldybės šilumos ūkio 

specialiuoju planu? 

 

Atsakymas: Ataskaitos sprendiniai nėra derinti su rengiamu specialiuoju planu, nes specialusis planas 

nėra patvirtintas ir uţregistruotas nustatyta tvarka. PAV ataskaita yra suderinta su galiojančiu specialiuoju 

planu. 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=90260&p_query=&p_tr2=&p_org=851&p_fix=n&p_gov=n
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=90260&p_query=&p_tr2=&p_org=851&p_fix=n&p_gov=n
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Klausimas: Kada ir kur buvo įregistruota UAB „KLAS“ akcininkė „Three Thousand Corporations“? 

Kokio dydţio šios bendrovės įstatinis kapitalas? Kas yra šios bendrovės akcininkai? 

 

 

 

 

Atsakymas: Nuo 2010-03-01 įsigaliojo Akcinių bendrovių įstatymo pataisos, kuriose įstatymo 

leidėjas numatė pareigą uţdarosioms akcinėms bendrovėms sudaryti ir juridinių asmenų registro tvarkytojui 

pateikti bendrovės akcininkų sąrašą. UAB „KLAS“ akcininkai yra nustatyta tvarka pateikti registro 

tvarkytojui. Šie duomenys yra vieši. Duomenys apie UAB „KLAS“ akcininką PAV ataskaitoje nėra pateikti. 

 

Aurimas Nausėda, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, paţymi, kad netinkamai nurodytas 

UAB „KLAS“ akcininko pavadinimas. Tai Estijos Respublikoje registruota bendrovė. Reikėtų patikslinti 

įmonės juridinį statusą. 

 

Pirmininkas paţymi, kad nėra teisinio pagrindo pateikti informaciją apie UAB „KLAS“ akcininką 

plačiau, nei tai pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojo. 

 

Klausimas: Kaip tiksliai planuojama ūkinė veikla atitinka GPGB reikalavimus? 

 

Atsakymas: Ataskaitoje yra atlikta planuojamos katilinės eksploatacijos analizė, atsiţvelgiant į 

geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB) ir nurodyta technologija, kuriai taikomi GPGB reikalavimai. 

Ataskaitoje numatyta, kad kuro sandėlyje bus įdiegta uţdara transportavimo sistema, juostinių transporterių 

valymo įranga, sandarūs aikštelės paviršiai su drenaţo sistema; pakuroje bus įdiegtas mechanizuotas 

ardelinis kuro deginimas; deginių išmetimo sistemoje bus įdiegti oro valymo įrenginiai; nenumatoma į 

aplinkos orą išmesti sieros dioksido; numatoma reguliuoti perteklinį oro kiekį, maţinant aplinkos oro taršą 

azoto oksidais, anglies monoksidu ir azoto dioksidu; numatoma naudoti uţdarą vandens ciklą su filtravimo 

įrenginiais ekonomaizeryje; numatoma surinkti potencialiai uţterštas lietaus nuotekas ir jas valyti; atliekos 

bus saugomos uţdarose talpose, neuţteršti pavojingomis medţiagomis pelenai gali būti panaudoti miškų ar 

ţemės ūkyje. Išvardintos technologinės priemonės atitinka GPGB reikalavimus. 

 

Klausimas: Kodėl nėra nurodytos techninės priemonės termofikacinio vandens ruošimo rizikos 

analizės lentelėje? 

 

Atsakymas: Termofikacinio vandens ruošimo įrenginiai tiekiami į rinką atsiţvelgiant į slėginių 

įrenginių techninį reglamentą, patvirtintą LR ūkio ministro 2000-10-06 įsakymu Nr. 349, kurio reikalavimai 

privalo būti pasiekti statinio statybos metu, todėl papildomos techninės priemonės nėra reglamentuotos. 

Reglamentas nustato į Lietuvos rinką tiekiamų slėginių įrenginių ir agregatų esminius saugos reikalavimus 

bei atitikties šiems reikalavimams įvertinimo procedūras, siekiant garantuoti ţmonių saugą bei sveikatą, taip 

pat naminių gyvulių ir materialinių vertybių apsaugą nuo pavojų, kylančių naudojant šiuos įrenginius bei 

agregatus. Eksploatacijos metu bus vykdoma įrenginių techninė prieţiūra. 

 

Klausimas: Kokia skaičiuokle buvo paskaičiuota prognozinė vidutinė šilumos gamybos kaina šilumos 

tiekėjo gamybos įrenginiuose? 

 

Atsakymas: Vidutinė šilumos gamybos kaina nuosavuose šilumos tiekėjo energetikos objektuose 

nustatyta remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengta skaičiuokle nepriklausomų 

šilumos gamintojų investicijų atsipirkimui. 

 

Klausimas: Ar pataisytoje ataskaitoje pakeitimai bus išskirti kitu šriftu? Ar bus pateikta vertinimo 

lentelė atsakant į klausimus? Ar vertinimo dokumentai bus pateikti ataskaitos sudėtyje? 

 

Atsakymas: Ataskaitos papildymai ir pakeitimai nebus išskiriami kitu šriftu. Vykdant ataskaitos 

korektūrą parengiama nauja ataskaitos versija. Ataskaitos sudėtyje bus pateiktas argumentuotas 

suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimas. Argumentuotas suinteresuotos visuomenės 

motyvuotų pasiūlymų įvertinimas bus atliktas baigus visuomenės supaţindinimo su ataskaita procedūras.  
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2. Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriaus ir asociacijos „Pilietinių iniciatyvų sambrūzdis“ 2013-08-27 

raštas su kreipimusi į valstybines institucijas. Raštas uţregistruotas registre (registro Nr. 5). 

 

 

 

 

Klausimas: Viešojo visuomenės susirinkimo-supaţindinimo protokolo (nuo 2013-07-29) punkto 1 

atsakyme Jūs paţymite, kad Šiaulių Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus išvados gali būti 

neobjektyvios, nes AB ,,Šiaulių energija“ 95,3 proc. akcijų priklauso Šiaulių Savivaldybės administracijai.  

Manome, kad tai nekorektiškas, be įrodymų teiginys. Ekonomikos skyriaus aiškinamajame rašte nuo 

2013-01-14 rašoma ,,3. Projektas (AB ,,Šiaulių energijoje“- aut. past.) 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 ) leis sumaţinti šilumos energijos kainą 6,6 proc. arba 1,58 ct/kWh 

(skaičiuojant naudojamos 2012 m. spalio mėn. dujų ir biokuro mišinio kainos). Toks šilumos kainos 

sumaţėjimas vartotojam leistų sutaupyti apie 6,6 mln. Lt per metus, priklausomai nuo kuro kainų ir kitų 

kintamųjų sąnaudų pokyčių „(citatos pabaiga). Mes pritariame šiems teiginiams. Todėl prašome konkrečiai 

nurodyti, kaip UAB ,,KLAS“ pasiryţusi maţinti šilumos kainas: pateikti skaičiavimus ir įrodymus, kaip 

Šiaulių gyventojai pajus kainų sumaţėjimą dėl privataus šilumos tiekėjo atėjimo į rinką. 

 

Atsakymas: Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos skyriaus išvados galimai prieštarauja 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijai, patvirtintai LR Seimo 2012-06-26 nutarimu Nr.XI-

2133, kur numatyta, kad centralizuoto šilumos tiekimo sektorius turi būti pertvarkytas sudarant prielaidas 

susiformuoti sąţininga ir efektyvia konkurencija pagrįstai šilumos gamybos ir perdavimo įmonių veiklai.  

Skaidri šilumos gamybos ir perdavimo įmonių veikla ir jos kontrolė uţtikrins šildymo paslaugų 

teikimą vartotojams maţiausiomis kainomis.  

UAB „KLAS“ yra pasiryţusi šilumos energiją gaminti efektyviau ir pigiau nei AB „Šiaulių energija“ 

ir tuo prisidėti prie kainų maţėjimo, tačiau galutinis rezultatas priklausys nuo šilumos tiekėjo – AB „Šiaulių 

energija“, kadangi būtent jis yra galutinis šilumos energijos pardavėjas.  

 

Klausimas: Dar kartą teigiame, kad dabartinė įstatyminė šilumos ūkio sistema (naudojanti logikai 

nesuprantamą (-aut. past.) kintamąją dedamąją) nesudaro sąlygų teisingai ir sąţiningai konkurencijai. Jūs 

skelbiatės esą skaidrios konkurencijos šalininkais. Ar Jūs, kaip skaidrios šilumos gamybos ir sąţiningos bei 

efektyvios konkurencijos šalininkai, pasiryţę pateikti savo šilumos gamybos kainų skaičiavimus? 

Teigiame, kad pagal preliminarius skaičiavimus šilumos gamybos iš biokuro galutinė kaina – 6,5-7,5 

ct/kWh. Uţ kokią kainą pasiryţę parduoti Jūs? 

Pagal Šilumos ūkio įstatymo nuostatas reikalaujama šilumą tiekti uţ maţiausias sąnaudas. Kokiomis 

priemonėmis Jūs prie šito reikalavimo  prisidėsite ir ar savo skaičiavimais įrodysite, kad Jūsų šilumos kainos 

atitinka tuos kriterijus? 

 

Atsakymas: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato centrinio šildymo ir karšto 

vandens kainų skaičiavimo principus ir metodiką. Vidutinė šilumos gamybos kaina nuosavuose šilumos 

tiekėjo energetikos objektuose nustatoma remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

parengta skaičiuokle nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų atsipirkimui. Tarifo pagrindą sudaro kuro 

kaina, šilumos generavimo ir perdavimo kainos.  

Šilumos energijos iš nepriklausomų šilumos gamintojų supirkimo kaina privalo būti maţesnė nei 

šilumos tiekėjo, šiuo atveju AB „Šiaulių energija“, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Taip pat 

supirkimo kaina negali būti didesnė nei nustatyta, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika. 

Nepriklausomam gamintojui – UAB „KLAS“ pradėjus gaminti šilumos energiją, ši energija privalo 

būti supirkta tiekimui centralizuotais šilumos tinklais uţ maţesnę kainą, nei tą mėnesį yra apskaičiuota 

palyginamoji kaina nuosavuose šilumos tiekėjo – AB „Šiaulių energija“ energetikos objektuose. Skaičiuojant 

palyginamąją kainą sekantį mėnesį, palyginamoji kaina bus skaičiuojama įvertinant tai, kad nuosavuose 

energetikos objektuose nebus eksploatuojama AB „Šiaulių energija“ iškastinį kurą naudojančių įrenginių 

galia, atitinkanti nepriklausomo gamintojo generuojamą galią, todėl palyginamoji kaina sumaţės ir UAB 

„KLAS“ tiekėjui parduodamos šilumos kaina sumaţės. Pradėjus veiklą kitiems nepriklausomiems 

gamintojams, AB „Šiaulių energija“ nebeeksploatuos iškastinį kurą naudojančių šilumos energijos įrenginių 

su galia, atitinkančia nepriklausomų gamintojų eksploatuojamų įrenginių galią, tad dėl maţesnių išlaidų 

kurui, palyginamoji šilumos energijos kaina maţės, o taip pat maţės vartotojams parduodamos šilumos 

energijos kaina. 
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Klausimas: Išanalizavus AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos galingumus (su kuo Jūs susipaţinę 

detaliau), galime teigti, kad AB „Šiaulių energija“ įdiegdama 20MW galios biokuro katilus, uţtikrina 

patikimą šilumos tiekimą 7 mėn. Jūsų (pagal PAV) numatoma veikla - 7 mėn./per metus. Todėl uţ Valstybės 

ir Šiaulių gyventojų pinigus pastatyti ir įdiegti biokuro katilai bus stabdomi ir AB ,,Šiaulių energija“ patirs 

nuostolius, kuriuos privalės apmokėti Šiaulių šilumos vartotojai. 

Mes ir toliau pasiryţę ginti Šiaulių visuomenės interesus. Dėl to kreipėmės raštu į LR Ministrą 

Pirmininką, LR Energetikos ministrą, LR Seimo Ekonomikos komitetą, Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisiją, prašydami sudaryti sąţiningos ir efektyvios konkurencijos sąlygas. Tik pateikę savo 

tiekiamos šilumos gamybos kainas, Jūs prisidėsite prie sąţiningos konkurencijos bei Šiaulių gyventojų 

neskurdinimo. 

Nepritariame jūsų PAV ataskaitai ir reikalaujame papildomų skaičiavimų ir analizės. 

 

Atsakymas: AB „Šiaulių energija“ Pietinėje katilinėje instaliuota įrenginių galia yra 303 MW, iš kurių 

40 MW termofikacinės elektrinės, naudojančios biokurą galia. Tad gamtines dujas naudojančių įrenginiuose 

yra instaliuota 263 MW galia. Atsiţvelgiant į tai, kad šildymo sezono metu Pietinė katilinė eksploatuojama 

50 proc. pajėgumu, būtinoji įrenginių galia yra apie 150 MW, uţtikrinanti Pietine katiline aptarnaujamų 94 

proc. Šiaulių miesto gyventojų šilumos energijos poreikius. Eksploatuojant  40 MW termofikacinę elektrinę 

taip pat būtina eksploatuoti 110 MW galios gamtinių dujų įrenginius. UAB „KLAS“ pradėjus 23 MW galios 

biokuro katilinės eksploataciją, Pietinėje katilinėje būtų būtina eksploatuoti 87 MW galios įrenginius 

naudojančius kuru gamtines dujas. Tad net tuo atveju, jei AB „Šiaulių energija“ įrengtų papildomus 20 MW 

šilumos energijos įrenginius, Pietinėje katilinėje šildymo sezono metu būtų būtina eksploatuoti apie 67 MW 

galios įrenginius, kuru naudojant brangų iškastinį kurą – gamtines dujas. 

Pagal šilumos tiekimo sutartį, sudarytą tarp šilumos tiekėjos ir nepriklausomo šilumos gamintojo, 

šilumos pardavimo kaina apskaičiuojama kiekvieną mėnesį, įvertinant šilumos tiekėjo palyginamąją kainą. 

Šilumos tiekėjo vidutinė šilumos gamybos kaina nuosavuose šilumos tiekėjo energetikos objektuose 

apskaičiuojama remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengta skaičiuokle 

nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų atsipirkimui. 

Paţymėtina, kad centralizuotos šilumos tiekėjo paimtos paskolos įrenginių statybai pagal patvirtintą 

kainų skaičiavimo metodiką yra įtraukiamos į palyginamąją šilumos kainą, ir paskolos kaštus apmoka 

šilumos vartotojai. Tuo tarpu privataus investuotojo paskolos kaštų susigrąţinimas yra paties investuotojo 

reikalas. Didinant šilumos tiekėjo palyginamąją šilumos kainą, įskaitant joje paskolos kaštus, privačiam 

investitoriui yra galimybė didinti nepriklausomuose šilumos įrenginiuose pagamintos šilumos pardavimo 

tiekėjui kainą. Esant monopolistinei šilumos tiekimo rinkai, šilumos vartotojai padengia visus centralizuoto 

šilumos tiekėjo kaštus, neanalizuojant kiek jie efektyvūs įmonės administravimo, įrenginių amortizacijos 

aspektais. Kai nėra konkurencijos, tuo pačiu neegzistuoja ir mechanizmas kaip patikrinti, kiek 

administravimo išlaidų iš tikro reikia funkcijai atlikti. Šiuo metu šilumos gamybos kaštai tvirtinami lyginant 

su rinka, kurioje visi dalyviai nėra skatinami šiuos kaštus optimizuoti. 

 

3. Lietuvos Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013-08-

30 raštas. Raštas uţregistruotas registre (registro Nr. 6). 

 

Klausimas: PAV ataskaitoje rašoma, jog priimama prielaida, kad UAB „KLAS“ parduodamos 

šilumos energijos vidutinė metinė kaina bus 15 proc. maţesnė nei AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos 

kaina savuose generavimo šaltiniuose. 

Kiek procentų UAB „KLAS“ parduodamos šilumos energijos vidutinė metinė kaina bus maţesnė, jei 

AB „Šiaulių energija“ visą šilumos energiją gamins naudodama tik biokurą. 

 

Atsakymas:  UAB „KLAS“ būdamas nepriklausomas šilumos energijos gamintojas, atsiţvelgiant į 

galiojančius teisės aktus, ketinant parduoti savo pagamintą energiją šilumos tiekėjui, kiekvieną mėnesį 

privalės dalyvauti aukcione, siūlant energijos pardavimo kainą. Jei kaina bus pasiūlyta per didelė, sekantį 

mėnesį energija nebus superkama. Todėl, kad uţtikrinti energijos supirkimą, UAB „KLAS“ ketina siūlyti 

savo pagamintos energijos kainą 15 proc. maţesnę, nei AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos kaina 

savuose generavimo šaltiniuose. Nepriklausomo gamintojo pagamintos energijos pardavimo kaina būtų 

siūloma 15 proc. maţesnė ir tuo atveju, jei šilumos tiekėjas visą šilumos energiją gamins naudodama tik 

biokurą, nes tuo atveju palyginamosios kainos dedamoji būtų šilumos tiekėjo įsigyto pigesnio uţ gamtines 

dujas biokuro kaina. 
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Klausimas: Kur ir kada buvo įregistruota UAB „KLAS“ savininkė „Three Thousand Corporations“, 

kokio dydţio yra šios bendrovės įstatinis kapitalas, kas yra šios bendrovės akcininkai? 

 

 

 

 

 

 

Atsakymas: Nuo 2010-03-01 įsigaliojo Akcinių bendrovių įstatymo pataisos, kur numatyta prievolė 

uţdarosioms akcinėms bendrovėms sudaryti ir juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti bendrovės 

akcininkų sąrašą. UAB „KLAS“ akcininkai yra nustatyta tvarka pateikti registro tvarkytojui. Šie duomenys 

yra vieši. Detalesni duomenys apie UAB „KLAS“ steigėją ir vienintelį akcininką – juridinį asmenį PAV 

ataskaitoje nėra pateikti. 

 

Klausimas: Lietuvoje panašios 20 MW galios biokuro katilinės įprastai statomos ne brangiau kaip uţ 

20 mln. Lt. Kodėl katilinė kainuos ne 20 mln. Lt, o 25 mln. Lt. 

 

Atsakymas: Statinio statybos kaina yra privataus investitoriaus kompetencijos dalykas. Paţymėtina, 

kad katilinės statybos kaina neapsprendţia šilumos, parduodamos tiekėjui kainos, tuo aspektu, kad 

parduodamos šilumos kaina privalo būti maţesnė uţ tiekėjo palyginamąją kainą. Statinio statybos kainos ir 

šilumos energijos pardavimo kainos santykis lemia investuotojo pelną ir atsipirkimo laikotarpį. 

 

Klausimas: Kas garantuos uţ 6 mln. paskolą, skirtą katilinės statybai? Kas į biokuro katilinės statybą 

investuos likusią 19 mln. Lt sumą?  

Pritarti PAV ataskaitai galėsime tik tada, kai būsime tikri, jog šioje ataskaitoje nėra apgavysčių, jog tai 

skaidri investicija, naudinga miestui ir šilumos vartotojams. 

 

Atsakymas: Šiuo metu numatoma, kad katilinės statyba bus finansuojama privačių investuotojų 

lėšomis. 

 

Pirmininkas praneša, kad baigtas raštu gautų Visuomenės pasiūlymų viešinimas ir pradedami 

susirinkusių į viešą susirinkimą asmenų pasisakymai. 

 

6. Suinteresuotos visuomenės pasisakymai ir atsakymai pateiktus klausimus. 

 

Aurimas Nausėda, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys teigė, kad gali būti paklaida PAV 

ataskaitoje nurodant centralizuotai tiekiamos šilos vartotojų santykinį kiekį. Būtina pasitikslinti pagal 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos viešai skelbiamą informaciją. 

 

Rolandas Aušra, PAV dokumentų rengėjas atsako, kad PAV ataskaita bus patikslinta pagal 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos viešai skelbiamą informaciją apie Šiaulių miesto 

centriniais šilumos tinklais tiekiamos šilumos vartotojus. 

 

Rolandas Mykolaitis klausia, kokios garantijos suteikiamos sutartimi tarp šilumos tiekėjo ir 

nepriklausomo šilumos gamintojo. Ar sutartyje atsispindės PAV ataskaitoje nurodyti duomenys apie šilumos 

energijos pardavimo laikotarpius ir kainas. 

Kaip pasireiškia konkurencija tarp šilumos energijos gamintojų, jei energija tiekiama tais pačiais 

tinklais. 

 

Pirmininkas atsako, kad PAV ataskaita yra parengta pagal uţsakovo pateiktus duomenis ir 

pagrindiniai ataskaitos sprendiniai bus perkelti į tolimesnius aktus, sprendimus ir sutartis. Nesilaikant PAV 

ataskaitos sprendinių, PAV ataskaitą būtų privaloma keisti. Todėl sutartimi negalės būti nustatytas ilgesnis 

laikotarpis, nei numatyta PAV ataskaitoje. Tačiau konkreti pardavimo kaina bus nustatyta sutartyje, laikantis 

teisės aktų reikalavimų, bet garantijų, jog bus uţtikrinta PAV ataskaitoje pateikta planuojama kaina, nėra – 

tai ataskaitoje nėra garantuojama. 

Atsirandant nepriklausomiems šilumos gamintojams bus palaipsniui nutraukiama šilumos įrenginių, 

naudojančių gamtines dujas eksploatavimas, nes trūkstamas energijos galias generuos pigiau veikiantys 

biokuro įrenginiai.  
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Vytautas Kabaila nurodo, kad PAV ataskaitoje reikia paţymėti, kad UAB „KLAS“ ketina parduoti 

šilumos energiją 15 proc. maţesne kaina, lyginant su AB „Šiaulių energija“ kaina, apskaičiuota kuru 

naudojant gamtines dujas ir biokurą. Nepriklausomo gamintojo parduodamos šilumos kainą reikėtų lyginti su 

tiekėjo biokuro įrenginiuose pagaminamos šilumos kaina. 

 

 

 

Pirmininkas atsako, kad PAV ataskaitoje bus nurodyta, jog ketinama šilumos energiją tiekėjui 

parduoti 15 proc. maţesnėmis kainomis, lyginant su tiekėjo įrenginiuose gaminamos šilumos energijos 

palyginamąja kaina. Gamintojo parduodamos energijos kaina privalės maţėti maţėjant palyginamajai kainai. 

Palyginamoji kaina maţės tiekėjo įrenginiuose naudojant pigesnį kurą, tačiau gali didėti dėl tiekėjo paimtų 

paskolų įrenginių modernizacijai kaštų. 

 

Remigijus Šinkūnas, AB „Šiaulių energija“ atstovas, nurodo, kad PAV ataskaitoje yra įvertintos 222 

katilinės eksploatavimo dienos, susirinkime vartojama sąvoka – šildymo sezonas. Tai skirtingos sąvokos, nes 

šildymo sezonas yra 7 mėnesiai, t.y. apie 210 dienų, tad 12 dienų bus eksploatuojama ilgiau nei šildymo 

sezoną. 

Pranešime buvo minima, kad PAV ataskaita suderinta su Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo 

Šiaulių mieste specialiuoju planu, tačiau ar yra suderintos specialiajame plane numatytos biokuro katilinės 

įrengimo vieta.  

 

Pirmininkas atsako, kad šildymo sezono trukmė kiekvienais metais yra skirtinga. Katilinės 

eksploatavimo šildymo sezonu trukmė bus numatyta sutartimi. 

 

Rolandas Aušra, PAV dokumentų rengėjas atsako, kad PAV ataskaita suderinta tik su dalimi ūkinei 

veiklai aktualių specialiojo plano sprendinių. Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste 

specialusis planas nenumato katilinės įrengimo vietos. 

 

Audrutis Jankaitis, AB „Šiaulių energija“ atstovas klausia ar dūmtakiu išmetami aplinkos oro teršalai 

yra įvertinti pagal LAND 43-2013 reikalavimus. 

 

Rolandas Aušra, PAV dokumentų rengėjas atsako, kad aplinkos oro teršalų sklaida yra atlikta 

įvertinant tai, kad katilai bus eksploatuojami pagal LAND 43-2013 leidţiamas ribines vertes, išskyrus 

kietąsias daleles, kurios valomos oro valymo įrenginiuose ir jų liekamasis uţterštumas 100 mg/m
3
. 

 

Irmantas Šteinertas nurodo, kad UAB „KLAS“ sukūrus 17 vnt. naujų darbo vietų, tokiu kiekiu 

sumaţės AB „Šiaulių energija“ darbo vietų skaičius, tačiau šiluminės energijos kaina dėl to ţymiai 

nesumaţės. 

 

Pirmininkas atsako, kad nėra duomenų, jog AB „Šiaulių energija“ privalės maţinti darbo vietų 

skaičių. Priešingai, AB „Šiaulių energija“ gali plėstis, keičiant savo gamtinių dujų įrenginius į biokuru 

kūrenamus įrenginius ir pan. 

 

Nijolė Balčiūnienė klausia, ar biokuro katilinės ir jų gaminamos šilumos kaina bus konkurencinga, jei 

pasikeistų vyriausybė ir atpigtų elektros energija. 

 

Pirmininkas atsako, kad šių dienų teisės aktai skatina atsinaujinančių išteklių naudojimą, kurie be kita 

ko uţtikrina konkurencingumą. Manytina, jog net ir atpigus elektros energijai biokuro katilinės būtų 

konkurencingos. 

  

Rimantas Balbierius nurodo, kad verslo struktūros naudojasi netobulais įstatymais. Kreipėmės į LR 

Vyriausybę, LR Energetikos ministeriją, LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininką, Valstybinę kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos pirmininkę ir reikalaujame stabdyti veiklą. Siūlo pakelti ranką nors vieną 

asmenį iš susirinkusiųjų kas pritaria ataskaitai.  

 

Nijolė Balčiūnienė ataskaitai pritarė. 
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Stasys Grigaliūnas, atstovaujantis pensininkus, nurodo, jog PAV ataskaitoje nėra įvertinta 

automobilinio transporto tarša. Šią taršą reikia įvertinti, nes eksploatuojant katilinę bus pritraukiami 

papildomi transporto srautai.  

Nesuprantama kaip Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiajame plane 

nurodyta, kad trijų taršių įmonių tarša vyksta tik įmonės teritorijoje, nes ţinantis apie faktinę taršą, kadangi 

daug metų dirbo vyriausiojo inţinieriaus pareigose Šiaulių televizorių gamykloje. Taip pat įmonė „Kalvis“ 

veiklai naudoja taršias technologijas, todėl teršalai sklinda toliau uţ veiklai naudojamų teritorijų ribų. 

Nepriklausomas gamintojas šilumos vartotojams yra nuostolingas. Pagal šių dienų teisės aktus visą 

nepriklausomo gamintojo pagamintą šilumą privaloma supirkt, o kaina bus tik 0,01 Lt maţesnė uţ AB 

„Šiaulių energija“ gaminamos šilumos kainą. Šiuo metu net 28 proc. energijos Šiauliuose yra gaminama iš 

biokuro. Jei kaina būtų derinama su šiluma pagaminta tik iš biokuro, būtų teisinga, o palyginamoji kaina būtų 

6 ct/kWh.  

Spaudţiame savivaldybę, kad ši statytų 20 MW šiluminės galios biokuro katilinę. 

Nepriklausomas gamintojas Šiauliuose nepageidaujamas, nes ţlugdoma AB „Šiaulių energija“ veikla. 

Yra prieš biokuro katilinės statybą šiomis sąlygomis. 

 

Rolandas Aušra, PAV dokumentų rengėjas atsako, kad PAV ataskaitoje yra įvertintas automobilinio 

transporto sukeliamas triukšmas. 

Nepriklausomam gamintojui pastačius 20 MW galios biokuro katilinę, tiek pat būtų sumaţinta AB 

„Šiaulių energija“ gamtinių dujų įrenginių galia, kas uţtikrintų palyginamosios energijos kainos maţėjimą, 

todėl iš nepriklausomo gamintojo energija būtu superkama maţesnėmis kainomis ir energijos kaina atpigtų 

galutiniam vartotojui. 

 

7. Susirinkimo užbaigimas ir informavimas apie susipažinimo su protokolu tvarką bei terminus. 

 

Pirmininkas praneša, kad susirinkimas baigtas. Nurodoma, jog susirinkimo protokolas bus pasirašytas 

po 5 darbo dienų ir visuomenės atstovai su juo galės susipaţinti per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo AB 

„Axis Industries“ patalpose, Pramonės g.15, LT-78137 Šiauliai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. 

Visuomenės atstovai taip pat informuojami ir apie kitas jų turimas teises tolimesnėse PAV procedūrose. 

 

 

Prie protokolo pridedami šie dokumentai: 

1. Uţsiregistravusių viešo susirinkimo dalyvių sąrašas. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013-08-26 raštas. 

3. Lietuvos Sąjūdţio Šiaulių skyriaus ir asociacijos „Pilietinių iniciatyvų sambrūzdis“ 2013-08-27 

raštas. 

4. Lietuvos Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013-08-30 

raštas.  

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Valentas Mitrauskas 

     

     

     

     

     

Sekretorius    Rolandas Aušra 

 

   

 

 

 

 

Protokolas pasirašytas 2013 m. rugsėjo 6 d. 
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UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob. tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos 

vartotojų iniciatyvinė grupė 

Vytautas Kabaila 

Krymo g. 8-22, LT-78255 Šiauliai 

 

     2013-09-17  Nr.PP.13.09.17-2 

Į  2013-09-09 

 

DĖL VIEŠO SUPAŢINDINIMO PROTOKOLO 

Pakartotinis viešas visuomenės supaţindinimas su UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – 

biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita įvyko 

2013-08-30 (pradţia 11 val., pabaiga 14 val.) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos patalpose, 

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose. 

Viešo visuomenės supaţindinimo susirinkimo protokolas pasirašytas susirinkimo pirmininko ir 

sekretoriaus 2013-09-06. 

Išnagrinėjome 2013-09-11 gautas Jūsų 2013-09-09 raštu pateiktas pastabas dėl protokolo ir 

atsiţvelgiant į LR aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr.D1-370 (Ţin., 2011, Nr.108-5122) 

patvirtinto visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo procese tvarkos aprašo 29 punktą, nurodome, kad su pateiktomis pastabomis sutinkame, jas 

patvirtiname bei pridedame prie protokolo.  

 

 

 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 
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UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

Tel./faksas: 8 46 412418, mob. tel. 8 698 08831 Interneto svetainė: http://www.ausra.org, El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Šiaulių miesto savivaldybės  

tarybos nariui Aurimui Nausėdai 

 

  2013-09-17 Nr.PP.13.09.17-3 

 

DĖL VIEŠO SUPAŢINDINIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLO 

Pakartotinis viešas visuomenės supaţindinimas su UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – 

biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita įvyko 2013-

08-30 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose. 

Viešo visuomenės supaţindinimo susirinkimo protokolas pasirašytas susirinkimo pirmininko ir 

sekretoriaus 2013-09-06. 

Išnagrinėjome šias 2013-09-06 elektroniniu paštu Jūsų pateiktas pastabas dėl protokolo: 

1. Prašau pateikite prie protokolo visus papildomus dokumentus. 

2. 6 puslapis. 5 pastraipa. Sekretorius pastebi, kad ataskaita bus pataisyta patikslinant šaltinį ir 

nenaudojant enciklopedijos "Wikipedia". 

3. 8 puslapis. 2 pastraipa. Aurimas Nausėda. Prašo pataisyti rašybos klaidą nurodant tiksliau 

bendrovės registravimo tipą ir Estijos Respubliką kaip registracijos vietą. 

4. Prašau atsiųskite pataisytą protokolą. 
 

UAB „Pajūrio planai“ elektroniniu paštu 2013-09-09 Jums buvo atsakyta, kad atsiţvelgiant į 

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese 

tvarkos aprašą (toliau Aprašas), patvirtintą LR aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 (Ţin., 

2011, Nr.108-5122), pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdţiusiems organizatoriams, teikiamos raštu, 

nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, teikimo datą. Pastabas dėl protokolo 

išnagrinėja viešą susirinkimą vykdę organizatoriai. Jeigu jie su pateiktomis pastabomis sutinka, tai jas 

patvirtina ir nurodo pridėti prie protokolo. Jeigu nesutinka, - nurodo motyvus, kodėl pastabos laikomos 

nepagrįstomis. Visais atvejais pastabos dėl protokolo pridedamos prie jo. 

Atsiţvelgiant į Aprašo 29 punktą, nurodome, kad su pateikta pastaba dėl internetinės enciklopedijos 

„Wikipedia“ sutinkame ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 4.2. dalis „Aplinkos oras“ pakoreguota, 

pateikiant nuorodas į patikimus informacijos šaltinius:  
- http://vilniausvsc.sam.lt/naujienos/gresme-apsinuodyti-salciu-metu/;  

- http://utenosvsc.sam.lt/naujienos/apsinuodijimas-smalkemis-gali-baigtis-mirtimi/;  

- http://kaunovsc.sam.lt/naujienos/kokiu-oru-kvepuojame-kauno-mieste/. 

Su pateikta pastaba dėl UAB „KLAS“ steigėjo ir akcininko nesutinkame, kadangi nėra teisinio 

pagrindo pateikti informaciją apie UAB „KLAS“ akcininką plačiau, nei tai pateikta juridinių asmenų registro 

tvarkytojui.  

Viešo visuomenės supaţindinimo susirinkimo protokolas pasirašytas susirinkimo pirmininko ir 

sekretoriaus 2013-09-06, todėl jo koregavimas negalimas. Jūsų pateiktos pastabos protokolui yra pridedamos 

prie pasirašyto protokolo ir yra sudėtinė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 

dalis. 

 

Direktorius    Rolandas Aušra 
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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS TRANSPORTO SISTEMOS IR TARŠOS 

ŠALTINIŲ SCHEMA 
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II DALIS 

 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI 

VERTINIMO ATASKAITA 

 


