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ENG grupę sudaro daugiau kaip 17 
kompanijų, užsiimančių skirtingomis 
veiklomis:

Šilumos 
gamyba

Elektros 
gamyba

Šilumos 
perdavimas/ 

tiekimas

Inžinerinės 
paslaugos

Nekilnojamojo 
turto projektai

Verslo 
valdymas



Nuo pradžios iki dabar...

Didžiausios 
ENG 

grupės 
kompanijos
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Energetikos sektorius



Istorija

.

.

.

UAB “RNI Property”

Nuo 2003-09-17

Investicijos į nekilnojamojo turto objektus

UAB “ENG”

Nuo 2008-11-06

▪ Verslo konsultavimas ir vystymas,

▪ Investicinių energetikos projektų rengimas, vykdymas, valdymas.

UAB “ENG”

Dabar

Energijos generavimo sritys.

Misija: Būti patikima ir efektyvia energijos veiklą vykdančia bendrove, vystančia draugiškus aplinkai 
energetikos projektus, skatinančia kogeneracijos ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą 
energijos generavimo procese.



Pagrindiniai faktai apie UAB „ENG“

.

• Nuo 2008, UAB „ENG“ įgyvendino tris svarbiausius projektus,
kurių bendra investicijų vertė, kartu su Europos Sąjungos
struktūrinių fondų parama, siekė 6,7 mln. Eur;

• UAB „ENG“ veikia kaip nepriklausomas šilumos gamintojas
Pasvalio ir Garliavos teritorijose;

• UAB „ENG“ veikia kaip šilumos tiekėjas teritorijoje tarp
Elektrėnų ir Vievio miestų.

• Asociacijų veikla:
Lietuvos hidroenergetikų asociacija;
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija;
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija.

.

.

Pagrindiniai skaičiai

Pagaminta elektros energija ~ 24000 MWh

Pagaminta šilumos energija kogeneracijos

procese

~ 27000 MWh

Pagaminta šilumos energija iš atsinaujinančių 

energijos šaltinių (biokuro)

~ 164000 MWh

Perduotas šilumos energijos kiekis ~ 57000 MWh

Įgyvendintų projektų vertė ~ 6,7 mln. Eur



UAB „ENG“ projektai

.

• Didelio efektyvumo termofikacinės elektrinės įrengimas Pasvalio
RK, Mūšos g. 16, Pasvalys;

• Atliekinės šilumos panaudojimas Vievio miesto šildymui
apjungiant Elektrėnų ir Vievio centralizuoto šilumos tiekimo
tinklus;

• Garliavos miesto rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant
biokurą deginančius šilumos gamybos technologinius įrenginius.

.



Didelio efektyvumo termofikacinės elektrinės įrengimas Pasvalio RK, Mūšos g. 16, 
Pasvalys

Projekto vertė - 1,36 mln. Eur.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama-
0,50 mln. Eur. .

.
Vienas vidaus degimo variklis su elektros
generatoriumi (kogeneracinis įrenginys), kurio
elektrinė galia -1000 kW, šiluminė galia- 1100 kW.

Bendras kogeneracijos įrenginio energijos
gamybos efektyvumas siekia iki 90%.

Per metus kogeneracinė elektrinė gali pagaminti
apie 8,6 tūkst. MWh elektros ir apie 9,4 tūkst.
MWh šilumos energijos. Tai sudaro apie 25 %
metinio Pasvalio centralizuoto šilumos energijos
tiekimo tinklo poreikio.

. .

.
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Atliekinės šilumos panaudojimas Vievio miesto šildymui apjungiant Elektrėnų ir Vievio 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklus

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama trasos
tiesimui sudarė 1,74 mln. Eur. Tokią pačią sumą UAB
„ENG“ investavo nuosavomis lėšomis.

.
Nuo 2010 m. pabaigos, šiluma Vievį pasiekia naujai
nutiesta 9 km ilgio bekanaline šilumos tinklų trasa,
panaudojant iš anksto pramoniniu būdu izoliuotų
vamzdžių technologiją.

Prieš: šilumos kaina Vievio mieste buvo viena
didžiausių šalyje; .
Po to: padidintas centralizuoto šilumos energijos
tiekimo efektyvumas ir patikimumas Vievyje,
sumažinta šilumos kaina Vievio gyventojams..

Šilumos tiekimo trasa gali būti panaudota ne tik
šilumos tiekimui iš Elektrėnų į Vievį, tačiau ir atvirkščiai
– iš Vievio į Elektrėnus.

. .
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Garliavos miesto rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokurą deginančius
šilumos gamybos technologinius įrenginius

Projekto įgyvendinimo vertė sudaro 1,74 mln. Eur.

Projektas finansuotas UAB „ENG“ nuosavomis lėšomis.
.

Sumontuotas 5,2 MW galios danų firmos Danstoker
VP13 biokuro vandens šildymo katilas su 1,3 MW galios
dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu. Bendras biokuro
katilinės šiluminis galingumas siekia apie 6,5 MW. .

Katilinės teritorijoje pastatytas naujas 25 m aukščio
dūmtraukis. .

Per metus biokuro katilinė gali gaminti iki 30 GWh
šilumos energijos, kuri gali būti patiekta Garliavos
miesto šilumos vartotojams.

.
Šildymo sezono metu iš biokuro pagaminta šiluma
sudaro apie 80 proc., nešildymo sezono metu – 100
proc. visos Garliavos mieste suvartojamos šilumos.

.
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Aplinkos apsauga projektų įgyvendinimo metu

UAB „ENG“ įgyvendinami
projektai atitinka Nacionalinės
darnaus vystymosi strategijos
(Žin., 2003 Nr. 89-4029)
nustatytus Lietuvos darnaus
vystymosi prioritetus:
pagrindinių ūkio šakų poveikio
aplinkai mažinimas, pavojaus
žmonių sveikatai mažinimas,
pasaulio klimato kaitos ir jos
padarinių švelninimas.



Partnerystė

UAB „ENG“ projektų įgyvendinimas siejamas su patikimu rangovų ir 
techninę priežiūrą vykdančių partnerių darbu.

Bendrovė, vystydama savo veiklą energijos generavimo srityje, ieško 
partnerių, su kuriais:.

- būtų įgyvendinami projektai apimant projektų rengimo, vykdymo, įrangos tiekimo 

sritis, suformuojant ilgalaikius strateginius bendradarbiavimo susitarimus; .
- būtų vykdoma bendrovės veiklos plėtra realizuojant analogiškus projektus Rytų ir 

Centrinės Europos šalyse.. 

.

UAB „ ENG“
Maironio g.11
44298 Kaunas .
Telefonas +370 37 408 627 .
Faksas +370 37 408 628 .
El.pašto adresas info@englt.lt .
www.englt.lt .

mailto:info@englt.lt
http://www.englt.lt/

