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Pagrindinės prielaidos perorientuoti bendrovės vystymosi gaires ir 
pradėti vystyti nuosavus šilumos gamybos šaltinius 

Pagrindinis bendrovės energijos 
generavimo šaltinis – UAB Kauno 

termofikacijos elektrinė (KTE) 
pagrindinio akcininko – Kauno m. 

savivaldybės sprendimu 2003 m. buvo 
parduota Rusijos dujų koncerno 
„Gazprom“ valdomai bendrovei. 

Pardavimo sutartimis bendrovė buvo 
įsipareigojusi pirkti iš KTE ne mažiau, 

kaip 80 % šilumos, suvartojamos Kauno 
integruotame tinkle. 

2003–2006 m. šilumos kaina 
vartotojams Kaune buvo pastovi. 

Nuo 2006 m. gruodžio mėn. šilumos 
kaina pradėjo didėti dėl didėjančios 

gamtinių dujų kainos. 
2012 m. liepos mėn. šilumos kaina 

pasiekė aukščiausią tašką –              
9,01 ct/kWh (be PVM). 
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Kas buvo padaryta? 

Inicijuotas šilumos pirkimo sutarties nutraukimas ir įsipareigojimo 
pirkti ne mažiau, kaip 80 % šilumos iš KTE atšaukimas. 
Įsipareigojimas atšauktas 2012 m. rugsėjo mėn. Bendrovei 
atsirado galimybė vystyti nuosavus gamybos šaltinius. 

• Kauno integruotame tinkle buvo pradėti 3 biokuro katilinių 
statybos projektai, kurių metu pastatyti 6 biokuru kūrenami 
vandens šildymo katilai. 

• Dar 2 biokuro projektai buvo įgyvendinti Kauno rajono 
katilinėse. 

• Taip pat Kauno integruotame tinkle buvo įgyvendinti ir 2 
efektyvių dujinių katilų statybos projektai. 
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Investicijų rezultatai. 2015 m. baigti įgyvendinti biokuro katilų įrengimo projektai 
Petrašiūnų elektrinėje ir „Inkaro“ katilinėje, iš dalies finansuojami Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų 

1. „Petrašiūnų elektrinės rekonstravimas, keičiant naudojamą 
kurą į biokurą (I etapas)“. 

Petrašiūnų elektrinėje garo katilas BKZ Nr. 1 pakeistas į du biokuru 
kūrenamus vandens šildymo katilus, kurių bendra galia yra 24 MW 
šiluminės galios. Taip pat įrengtas 6 MW šiluminės galios 
kondensacinis ekonomaizeris. Bendra naujų įrenginių šiluminė galia 
yra apie 30 MW. Projekto darbai pradėti 2014 m. pavasarį, baigti 
2015 m. vasario mėn. Bendra projekto vertė – 6,298 mln. Eur. Iš jų, 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama – 1,523 mln. Eur. Per 
2015 m. šiais įrenginiais pagaminta 189,8 tūkst. MWh šilumos. 

 

 

2. „Inkaro katilinės rekonstravimas, keičiant naudojamą kurą į 
biokurą“. 

Nuo 2000-ųjų m. „Inkaro“ katilinė buvo užkonservuota ir šilumos 
negamino. Projekto metu katilinėje instaliuoti du po 8 MW galios 
biokuru kūrenami vandens šildymo katilai su 4 MW galios 
kondensaciniu ekonomaizeriu (bendra galia 20 MW). Rangos 
sutartis katilinės rekonstrukcijai pasirašyta 2014 m. rugpjūčio 5 d., 
o 2015 m. vasario 17 d. katilinė oficialiai pradėta eksploatuoti. 
Projekto vertė – 5,709 mln. Eur, iš jų, Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų parama – 1,738 mln. Eur. Per 2015 m. šiais įrenginiais 
pagaminta 140,5 tūkst. MWh šilumos. 
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Investicijų rezultatai. 2015 m. įgyvendinti 2 biokuro katilų įrengimo projektai 
„Šilko“ katilinėje, iš dalies finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 

1. „Šilko katilinės rekonstravimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą (II etapas) “. 

Vykdant šį projektą „Šilko“ katilinėje įrengtas 8 MW biokuro vandens šildymo katilas ir 
4 MW kondensacinis ekonomaizeris. Projekto darbai pradėti 2014 m. birželio mėn., 
2015 m. vasario 6 d. katilinė oficialiai pradėta eksploatuoti. Bendra projekto vertė – 
2,327 mln. Eur, iš jų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama – 1,154 mln. Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „Šilko katilinės rekonstrukcija keičiant nusidėvėjusį biokuro katilą nauju “. 

Projekto vykdymo metu vietoje nusidėvėjusio, nuo 1959 m. veikusio vandens šildymo 
katilo, pastatytas naujas 9 MW galios vandens šildymo katilas, prijungiant jį prie     
2013 m. pastatytos biokuru kūrenamos pakuros. Rangos darbų sutartis pasirašyta 
2015 m. liepos 24 d. Katilas oficialiai paleistas 2015 m. gruodžio 10 d. Projektui buvo 
skirta daugiau nei 150 tūkst. Eur parama pagal Klimato kaitos specialiosios programos 
lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Biokuro katilų 
įrengimas, pakeičiant nusidėvėjusius biokuro katilus naujais“. Visa projekto „Šilko 
katilinės rekonstrukcija keičiant nusidėvėjusį biokuro katilą nauju“ vertė – 0,7 mln. Eur. 
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„Noreikiškių katilinės rekonstrukcija įrengiant joje 4 MW biokuru kūrenamą vandens 
šildymo katilą”. 

• Projekto vykdymo metu katilinėje pastatytas 4 MW biokuru kūrenamas vandens 
šildymo katilas su 1 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. 

• Statybos pradžia – 2013 m. birželio mėn. Katilas oficialiai pradėjo veikti 2013 m. 
gruodžio mėn. 

• Projekto vertė – 1,80 mln. Eur. Iš jų, 0,67 mln. Eur – LAAIF dalinis finansavimas iš 
Specialiosios klimato kaitos programos lėšų. 

„Ežerėlio katilinės rekonstrukcija įrengiant joje 3,5 MW biokuru kūrenamą vandens 
šildymo katilą”. 

 Projekto vykdymo metu katilinėje pastatytas 3,5 MW biokuru kūrenamas vandens 
šildymo katilas su 0,8 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. 

 Statybos pradžia – 2013 m. balandžio mėn. Katilas oficialiai pradėjo veikti 2014 m. 
sausio mėn. 

 Projekto vertė – 1,32 mln. Eur. Iš jų, 0,52 mln. Eur – LAAIF dalinis finansavimas iš 
Specialiosios Klimato kaitos programos lėšų. 

2013 m. Kauno rajone įgyvendinti biokuro projektai, iš dalies remiami 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) 
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Šilumos gamybos šaltiniai – papildomi pelno centrai privačioms investicijoms 

7 



2015 m. balandžio 20 d. Kauno miesto CŠT tinklo integruotoje sistemoje veikiančių šilumos 
gamybos šaltinių galios ir kontrolinio taško slėgis (para su dujiniu šaltiniu "rytiniam pikui" 
padengti) 

DUJOS 

BIOKURAS 

SLĖGIS 

TIKSLAS (5,5 ± 0,5 BAR) 
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Grįžimas į lyderiaujančias pozicijas šilumos gamybos 
sektoriuje Kaune 

Suintensyvinusi investicijas į gamybos sektoriaus vystymą bei 
sugrįžusi į šilumos gamybos verslą Kauno integruotame tinkle, 
2016 metų sausio mėn. AB „Kauno energija“  tapo daugiausiai 
šilumos pagaminančia įmone Kaune (kartu su izoliuoto tinklo 
katilinėmis, esančiomis mieste). 

 

Pirmosiomis 2016 m. sausio mėn. dienomis, laikantis šaltiems 
orams, AB „Kauno energija“ gamybos šaltiniai mieste (kartu su 
izoliuoto tinklo katilinėmis) veikė daugiau nei 200 MW 
pajėgumu. Tuo tarpu, UAB Kauno termofikacijos elektrinės –    
150 MW pajėgumu, nors iš viso elektrinėje šilumos generavimo 
galių yra net apie 1500 MW. 
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Šilumos tiekimo bendrovių šilumos kainų dedamosios 2013, 2014 ir 2015 m. 
balandžio mėnesiais, ct/kWh 

2013 m. balandis 2014 m. balandis 2015 m. balandis 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos informacija, http://www.regula.lt  
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Šilumos tiekimo bendrovių šilumos kainų dedamosios 2014, 2015 ir 2016 m. 
gegužės mėnesiais, ct/kWh 

2014 m. gegužė 2015 m. gegužė 2016 m. gegužė 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos informacija, http://www.regula.lt  
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Objektų prijungimo ir atjungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo dinamika 
2010–2015 m., MW 

*Iš jų: 
• 3,67 MW – Sargėnų mikrorajono vartotojai, kuriems 2015 m. spalio 1 d. AB „Kauno energija“ pradėjo tiekti šilumą, 

perėmusi šią veiklą iš UAB „Litesko“. Nuo šios datos Kauno m. savivaldybei nebereikia mokėti subsidijos UAB „Litesko“ 
skirtumui tarp jos ir AB „Kauno energija“ kainos už Sargėnų vartotojų suvartotą šilumą padengti. 2014–2015 m. šildymo 
sezono metu ši subsidija sudarė apie 50 tūkst. Eur; 

• 6,18 MW – VšĮ Kauno Klinikinė ligoninė, Josvainių g. 2, Kaunas. 
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Ačiū už dėmesį 


