
Atsakymai Tarybos nariui p. A.Nausėdai į 2013-01-21 pateiktus klausimus: 

1. Kokios ir kokio dydžio (ct/kWh) sąnaudos bei kitos išlaidos sudarys 21,64 ct/ kWh dydžio 
galutinę šilumos kainą vartotojams? 

Kintamos sąnaudos sudaro 12,70 ct/kWh, pastovios sąnaudos – 6,39  ct/kWh.,    
pelnas – 1,76 ct/kWh, nepadengtos sąnaudos už kurą – 0,79 ct/kWh. 

 
2. Kokiais ir kokių dydžių gamybos efektyvumo rodikliais akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 

ketina konkuruoti su nepriklausomu šilumos gamintoju? 
AB „Šiaulių energija“ su nepriklausomu šilumos gamintoju ketina konkuruoti 

aukštu šilumos gamybos efektyvumu (Pietinės katilinės naudingo veiksmo koeficientas 
yra apie 100 % priklausomai nuo technologinių sąlygų). 

 
 

3. Kaip konkurencijai su nepriklausomu šilumos gamintoju atsilieps tai, kad akcinei bendrovei 
„Šiaulių energija“ priklausanti termofikacinė elektrinė gali naudoti tik išskirtinės kokybės 
biokurą, kurio pakanka tik 5 paroms, o pastačius naują biokuro katilą – mažiau nei 5 
paroms? 

 
AB „Šiaulių energija“ nėra naudojamas išskirtinės kokybės biokuro mišinys. 

Biokuro sandėlio dydis neturi įtakos šilumos gamybos kainos kintamajai dedamajai. 
 
 

4. Pagal dokumentus, kuriuos akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atstovas pateikė 2012-12-
20 vykusiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje, galima spręsti, kad 
nepriklausomas šilumos gamintojas per metus, įskaitant nešildymo sezoną, parduos 95 tūkst. 
MWh šilumos energijos. 
Pagal akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atsiųstą atsakymą į 2012-12-27 pateiktus 
klausimus galima spręsti, kad nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos energiją gamins 
ir  parduos tik šildymo sezono metu. 
Kaip yra ištikrųjų – nepriklausomas šilumos gamintojas Pietinės katilinės sistemai tieks ar 
netieks šilumos energiją nešildymo sezono metu? 
 

Vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir 
sąlygų aprašu, tai priklausys nuo to, ar AB„Šiaulių energija“ palyginamosios šilumos 
gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos kaip atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos 
kintamoji dedamoji konkrečioje sistemoje, bus mažesnės už nepriklausomo šilumos 
gamintojo parduodamos šilumos energijos kainą.   
 

5. Kokios ir kokių dydžių (ct/kWh) yra akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ priklausančių vien 
dujinių katilų palyginamosios šilumos energijos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos kaip 
atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji Pietinės katilinės 
sistemoje? 

 
 16,6 ct/kWh 
 

6. Svarbiausia sąlyga, užtikrinanti teisingą ir efektyvią konkurenciją tarp akcinės bendrovės 
„Šiaulių energija“ ir nepriklausomo šilumos gamintojo, - nepriklausomas šilumos 
gamintojas akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės sistemoje parduoda 
šilumos energiją ne didesne kaina kaip termofikacinės elektrinės ir naujo biokuro katilo 
palyginamosios šilumos energijos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos kaip atitinkamo 
mėnesio šilumos gamybos kainos pastovioji ir kintamoji dedamoji Pietinės katilinės 
sistemoje. 



Lapas 2 

Jeigu aš netinkamai įvertinau ekonomines aplinkybes, būtinas teisingai sąžiningai ir 
efektyviai konkurencijai tarp akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ir nepriklausomo šilumos 
gamintojo Pietinės katilinės sistemoje, prašau – paaiškinkite kodėl? 
 
 
 Žiūr. atsakymą į 4 klausimą.  
 Prieš Valstybinei kainų ir energetikos kontrolei patvirtinant  šiuo metu galiojantį 
Supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, vyko labai 
aktyvūs debatai apie tai, kokia kaina turėtų būti superkama šiluma iš nepriklausomų 
šilumos gamintojų. Tačiau Valstybinė kainų ir energetikos komisija, įvertinusi, kad 
šilumos tiekėjui lieka rezervinės galios palaikymo prievolė (t.y. šilumos tiekėjas bet 
kuriuo momentu turi užtikrinti vartotojų šilumos energijos poreikį: šilumos tiekėjo 
įrenginiai, užtikrinantys visą šilumos poreikį, nuolat turi būti parengtyje, šilumos 
tiekėjas turi būti apsirūpinęs rezerviniu kuru ir kt.), bei tai, kad pastovių sąnaudų 
įskaitymas į superkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos  kainą didina 
galutinę šilumos kainą vartotojams, nusprendė, kad visais atvejais nepriklausomas 
šilumos gamintojas negali taikyti kainų, didesnių nei šilumos tiekėjo palyginamosios 
šilumos energijos gamybos sąnaudos, nustatytos, vadovaujantis Šilumos energijos 
kainų nustatymo metodika. Jei šilumos tiekėjas disponuoja šilumos energijos gamybos 
įrenginiais, kurių galios pakanka visam vartotojų šilumos poreikiui patenkinti, tačiau 
naudojama ne visa jų galia dėl to, kad dalis suvartojamos šilumos energijos superkama 
iš nepriklausomų šilumos gamintojų, šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos energijos 
gamybos sąnaudos apskaičiuojamos kaip atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos 
kintamoji dedamoji konkrečioje sistemoje.  
 

7. Kokios būtų sprendimo neigiamos pasekmės, jei biokatilas nebūtų įrengtas? Kiek laiko 
užtruktų naujo Tarybos sprendimo ruošimo procesas? Ar nebūtų prarasta ES parama? 

  
  Neigiamos pasekmės – šilumos kaina nesumažėtų, o atsiradus nepriklausomam 

šilumos gamintojui sumažėtų neženkliai. Atsižvelgiant į investicijos naudą ir į 
investicijos pristatymo mastą (akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ organizavo 
investicijos pristatymus bendrovės buveinėje,  2012 metų gruodžio mėn. Šiaulių miesto 
savivaldybės Taryboje, sausio mėn.  akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ vėl organizavo 
susitikimą su Tarybos nariais tikslu atsakyti į iškilusius klausimus apie naująją 
investiciją,  buvo raštu atsakyta į visą eilę Tarybos narių ir visuomeninių organizacijų 
pateiktų klausimų, taip pat bendrovės atstovai dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės 
Tarybos ūkio ir plėtros bei finansų komitetų posėdžiuose ir atsakė į visus pateiktus 
klausimus) nematome priežasčių, kodėl Tarybos sprendimas turėtų būti atidėtas. 

 

 

Pagarbiai,  

Technikos direktorius Virgilijus Pavlavičius 

Finansų ir ekonomikos direktorė Audronė Čepulienė 


