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1. Termofikacinės elektrinės (panašu, kad ir naujojo biokatilo, kurį statys akcinė 
bendrovė „Šiaulių energija“) kintamąsias palyginamąsias šilumos energijos gamybos sąnaudas 
sudaro:  

- 1 % - vandens sąnaudos;  
- 2,9 % elektros energijos sąnaudos;  
- 96,1 % technologinio kuro (biokuro) sąnaudos.  
2. Turėdama savo vandens gręžinį ir pati savo reikmėms gamindama elektros energiją 

akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ vandens sąnaudų ir elektros energijos sąnaudų dedamosiose 
turi konkurencinį pranašumą prieš nepriklausomą šilumos gamintoją.  

Toks akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pranašumas apima 3,9 % kintamųjų 
palyginamųjų šilumos energijos gamybos sąnaudų.  

3. Nepriklausomas šilumos gamintojas, priklausantis biokurą ir šilumą gaminančių 
privačių įmonių organizuotai grupei, turėdamas galimybę biokurą iš susijusių įmonių pirkti pačia 
minimaliausia kaina, biokuro sąnaudų dedamojoje turi didelį konkurencinį pranašumą prieš 
akcinę bendrovę „Šiaulių energija“.  

Toks nepriklausomo šilumos gamintojo pranašumas apima 96,1 % kintamųjų 
palyginamųjų šilumos energijos gamybos sąnaudų.  

4. Nepriklausomas šilumos gamintojas, skirtingai nei tai padarė akcinė bendrovė „Šiaulių 
energija“, nesuvaržys savęs perdėtai kokybišku biokuru, nesuvaržys savęs būtinybe pirkti 
biokurą tik iš tokio tiekėjo, kuris kelis metus į priekį įsipareigos užtikrinti dideliais kiekiais, 
nuolatinį ir nepertraukiamą biokuro tiekimą.  

Todėl nepriklausomas šilumos gamintojas, skirtingai nei akcinė bendrovė „Šiaulių 
energija“, didesnius kuro kiekius pirks ne brangesne, o pigesne kaina.  

Tai nepriklausomam šilumos gamintojui suteiks papildomą konkurencinį pranašumą, 
apimantį 96,1 % kintamųjų palyginamųjų šilumos energijos gamybos sąnaudų, prieš akcinę 
bendrovę „Šiaulių energija“.  

5. Naujam biokuro katilui, kurį statys akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, reikės tokio pat 
perdėtai kokybiško biokuro, kokio reikia termofikacinei elektrinei.  

Naujas biokuro katilas, kuriam kuras bus kaupiamas ir saugomas tose pačiose patalpose 
kaip ir termofikacinei elektrinei, bendras kuro atsargas padarys mažesnes nei 5 parų, o tai 
neišvengiamai mažins biokuro tiekėjų gretas, griežtins jų atsakomybę ir brangins biokuro kainą.  

Už perkamą didesnį biokuro kiekį kaina bus dar didesnė nei buvo už vien termofikacinei 
elektrinei perkamą didesnį biokuro kiekį.  

Todėl naują biokuro katilą pasistačiusi akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ biokurą pirks 
dar brangiau nei biokurą pirko termofikacinė elektrinė.  

Tai nepriklausomam šilumos gamintojui suteiks dar didesnį papildomą konkurencinį 
pranašumą, apimantį 96,1 % kintamųjų palyginamųjų šilumos energijos gamybos sąnaudų, prieš 
akcinę bendrovę „Šiaulių energija“.  

6. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ aiškinimai, kad įmonė prieš nepriklausomą 
šilumos gamintoją turi konkurencinį pranašumą, nes turi savo vandenį ir savo pačios pasigamintą 
elektrą, mažai ko verti, nes nepriklausomas šilumos gamintojas prieš akcinę bendrovę „Šiaulių 
energija“ turi konkurencinį pranašumą pigiau pirkdamas biokurą, sudarantį 96,1 % kintamųjų 
palyginamųjų šilumos energijos gamybos sąnaudų.  
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