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DĖL LAAIF PARAMOS VIDUTINĖS GALIOS KIETĄJĮ KURĄ DEGINANČIŲ
ĮRENGINIŲ ORO TARŠOS MAŽINIMO TECHNOLOGIJŲ DIEGIMUI

Š. m. balandžio 9 d. įvyko Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – LŠTA), Aplinkos
ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovų nuotolinis susitikimas, kurio metu
buvo

pateikta

informacija

apie

šiuo

metu

rengiamą

LAAIF

programos

paramos

priemonę „Projektų, susijusių su eksploatuojamų 1 - 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį
kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų
technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“.
Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos paklausimą, teikiame siūlymus dėl galimų technologinių
sprendimų oro taršo mažinimui bei galimas tokių projektų įgyvendinimo kainas (pasiūlymai
pateikti priede).
Susitikimo metu taip pat kilo klausimų, kas yra laikoma vienu vidutiniu kurą deginančiu
įrenginiu (toliau - KDĮ). Aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778
patvirtintose Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normose (toliau – Normos)
9 ir 10 p. reglamentuota:
9. Ūkinės veiklos objekte iš dviejų ar daugiau naujų vidutinių KDĮ sudarytas junginys, kai
išmetamosios dujos yra šalinamos per bendrą kaminą arba, atsižvelgiant į techninius ir
ekonominius veiksnius, kompetentingos institucijos nuomone, jos galėtų būti šalinamos per bendrą
kaminą, laikomas vienu vidutiniu KDĮ.
10. Iš Normų 9 punkte nurodytų vidutinių KDĮ sudaryto junginio vardinė šiluminė galia
apskaičiuojama sudedant visų junginį sudarančių įrenginių bendrą vardinę šiluminę galią.
Šilumos tiekimo įmonėms siekiant tiksliai identifikuoti esamus kurą deginančius įrenginius ar
jų junginius apskaičiuojant jų bendrą šiluminę galią kyla neaiškumu, pavyzdžiui:
1) Ar vidutinė KDĮ junginio bendra šiluminė galia apskaičiuojama sudedant visų junginį
sudarančių esamų įrenginių (katilų), kai jų išmetamosios dujos šalinamos per bendrą
kaminą, bendras vardines šilumines galias? Ar esami kurą deginantys įrenginiai šiuo atveju
yra sumuojami, kadangi Normų 9 p. apibrėžtas tik naujų (t.y. pastatytų po 2018-12-20 d.)
katilų junginys?

2) Jeigu tame pačiame ūkinės veiklos objekte (katilinėje) veikia 2 katilai, kurių išmetamosios
dujos yra šalinamos atskirai per 2 kaminus (ne per bendrą kaminą), ar tokiu atveju reiktų
vertinti kaip atskirus KDĮ ar kaip vieną junginį?
3) Kaip nustatoma vardinė KDĮ galia: ar pagal vardinį katilo šilumos galingumą ar pagal
suvartojamo kuro projektinę šiluminę galią (galia pagal suvartojamą kurą ar galia pagal
pagaminamą šilumą)?
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prašome Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją pateikti
nuomonę / paaiškinimą dėl KDĮ apibrėžties.

PRIDEDAMA:
1. LŠTA siūlymai dėl galimų technologinių sprendimų oro taršo mažinimo priemonėms pagal
planuojamą LAAIF 3.2.1 paramos krytį.
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