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1 Įvadas 

Atsinaujinančių išteklių energija (toliau - AIE) apibrėžta Lietuvos Respublikos at-

sinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936 su vėlesniais 

pakeitimais) 2 straipsnyje: tai energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, 

saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų 

energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbi-

mo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių panau-

dojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija.  

Kadangi galimybės energetinėms reikmėms naudoti vietinį iškastinį kurą yra ribo-

tos, AIE naudojimo reikšmingumas yra itin aktualus. Per pastarąjį dešimtmetį AIE 

vartojimas Lietuvoje padidėjo trečdaliu, tačiau šios plėtros tendencijos nėra pakan-

kamos, norint įgyvendinti Europos Sąjungos Lietuvai iškeltus tikslus 2020 metams: 

› AIE dalis, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, 2020 

m. sudarytų ne mažiau kaip 23 proc.; 

› AIE dalį, palyginti su transporto sektoriaus galutiniu energijos suvartojimu, 

visų rūšių transporte padidinti ne mažiau kaip iki 10 proc. 

2011 m. priimtas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstaty-

mas suteikia didesnį vaidmenį savivaldybėms AIE plėtroje - vietos savivaldos insti-

tucijos tampa vienomis iš pagrindinių institucijų, atsakingų už AIE plėtrą. Kiekvie-

na savivaldybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių ener-

getikos įstatymo 12 straipsniu, parengia ir patvirtina savo AIE plėtros veiksmų pla-

ną, kurio pagrindu bus skiriamos lėšos AIE finansavimo programų konkretiems 

projektams savivaldybių teritorijoje remti.  

Situacija atskirose savivaldybėse yra skirtinga, todėl kiekvienai savivaldybei nau-

dinga atlikti AIE naudojimo esamos būklės analizę, identifikuoti potencialą, plėtros 

galimybes, tolimesniais etapais, reikalinga nusistatyti AIE naudojimo planinį rodik-

lį 2020 m. bei tarpinius AIE naudojimo planinius rodiklius 2011-2012 m., 2013-

2014 m., 2015-2016 m., 2017-2018 m., 2019-2020 m., įsivardinti priemones šiems 

tikslams pasiekti, ir suderinti plėtros planą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

įgaliota institucija, kaip numatyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo 57 straipsnyje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 



  
Telšių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 

 

15 

"Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių iš-

teklių energetikos įstatymą" (Žin., 2011, Nr. 129-6114 su vėlesniais pakeitimais) 

derinti savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų 

planų projektus įgaliota Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.  

Telšių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 

veiksmų planas (toliau - Telšių rajono AIE planas) rengiamas Telšių rajono savi-

valdybės administracijos užsakymu.   
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2 Bendroji informacija 

2.1 Geografinė informacija 

Telšių rajonas įsikūręs šiaurės vakarinėje Lietuvos Respublikos dalyje, Žemaičių 

aukštumoje. Telšių rajono plotas - 1439 km
2
, kas sudaro 2,2 proc. Lietuvos Res-

publikos teritorijos. 

 

1 pav. Telšių rajonas Lietuvos Respublikos žemėlapyje 

Telšių rajone yra 2 miestai - Telšiai ir Varniai - ir 11 miestelių - Eigirdžiai, Gadū-

navas, Janapolė, Lauko Soda, Luokė, Nerimdaičiai, Nevarėnai, Pavandenė, Tryš-

kiai, Ubiškė ir Žarėnai. Rajono teritorija suskirstyta į 11 seniūnijų: 10 kaimo seniū-

nijų ir 1 miesto. 
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1 lentelė. Telšių rajono kaimo seniūnijos1 

Kaimo seniūnija Gyventojų skaičius 

Degaičių 2 115 

Gadūnavo 1 573 

Luokės 1 831 

Nevarėnų 1 573 

Ryškėnų 2 463 

Tryškių 2 746 

Upynos 1 790 

Varnių 3 739 (1 140 - Varnių m.) 

Viešvėnų 2 611 

Žarėnų 1 013 

 

Seniūnijos skiriasi ir pagal plotą, ir pagal gyventojų skaičių. Didžiausia pagal plotą 

seniūnija yra Varnių (281,86 km
2
), mažiausia - Žarėnų (101,1 km

2
).  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. sausio 1 d. Telšių rajone 

buvo užregistruoti 46 366 gyventojai, iš kurių 26 398 mieste ir 19 968 kaime (57 

proc. mieste ir 43 proc. kaime).  

Lietuvos registrų centro duomenimis
2
, 2013 m. sausio 1 d. nekilnojamojo turto re-

gistre Telšių rajone įregistruoti 12 291 pastatai (be pagalbinio ūkio paskirties pasta-

tų): 4 606 mieste ir 7 685 rajone. Bendras plotas juose sudaro 2 912 tūkst. m
2
.  

2 lentelė. Telšių rajone 2013 m. sausio 1 d. įregistruoti pastatai pagal paskirtį 

Pastatų paskirtis Vnt. Bendras plotas, tūkst. m2 

1-2 butų gyvenamieji namai 8 349 1 094,9 

Daugiabučiai gyvenamieji namai 620 558,5 

Namai socialinėms grupėms 25 54,4 

Administracinės paskirties pastatai 166 105,7 

                                                      

 

 
1
 2011 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenys 

2
 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Valstybės įmonė Registrų cent-

ras. „Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotų statinių apskaitos duo-

menys 2013 m. sausio 1 d.”. Vilnius, 2013. 
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Viešbučiai, prekybos, paslaugų, mait-
inimo ir poilsio paskirties pastatai  

221 88 

Gamybos, pramonės, sandėliavimo, 
tranporto ir garažų paskirties pastatai 

1 137 477,9 

Kultūros mokslo ir sporto paskirties 
pastatai 

131 155,2 

Gydymo paskirties pastatai 45 36,7 

Žemės ūkio paskirties pastatai 290 215 

Sodų paskirties pastatai 976 47,2 

Specialiosios, religinės ir kitos 
paskirties pastatai  

331 78,9 

Viso: 12 291 2 912 

 

2013 m. sausio 1 d. vienam gyventojui Telšių rajone vidutiniškai teko apie 62,8 m
2
 

pastatų ploto (62,96 m
2
 mieste ir 62,6 m

2
 kaime), neįskaitant pagalbinio ūkio pa-

skirties pastatų, gyvenamojo ploto - 23,3 m
2
 1 gyventojui (17,5 m

2
 mieste ir 31,1 

m
2
 kaime). 

3 lentelė. Telšių rajone 2013 m. įregistruoti pastatai pagal nuosavybės teisę 

Nuosavybės teisė Vnt. Bendras plotas, tūkst. m2 

Valstybės nuosavybė 224 365,5 

Savivaldybių nuosavybė 598 857,4 

Juridinių asmenų nuosavybė 1 444 2 661,9 

Fizinių asmenų nuosavybė 43 406 8 374,3 

Kita nuosavybė3 2 157 3 150,5 

 

2.2 Telšių rajono klimatinės sąlygos 

Telšių rajono skaičiuojamosios klimatinės sąlygos yra priimamos pagal RSN 156-

94 „Statybinė klimatologija”, kuriose pateikiamos klimatinės sąlygos Telšių mies-

tui. Priimama prielaida, kad klimatinės sąlygos rajone yra tokios pačios kaip ir 

mieste.  

                                                      

 

 
3
 Bendroji fizinių ir juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių, valstybės ir fizinių bei juri-

dinių asmenų, savivaldybių ir fizinių bei juridinių asmenų nuosavybė. Taip pat įrašyti pas-

tatai, kuriems nuosavybės teisės neįregistruotos. 
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4 lentelė. Telšių rajono klimatinės sąlygos 

Vidutinė metinė išorės oro temperatūra 5,9 oC 

Šildymo sezono pradžia/pabaiga prie <8oC 

Vidutinė šildymo sezono temperatūra -0,2 oC 

Šildymo sezono trukmė 202 paros 

Šildymo sezono dienolaipsniai 3676 

Šildymo sezono pradžia/pabaiga prie <10oC 

Vidutinė šildymo sezono temperatūra 0,7 oC 

Šildymo sezono trukmė 225 paros 

Šildymo sezono dienolaipsniai 3893 
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3 Esamas galutinis energijos vartojimas 

Telšių rajone 

Bendras galutinis energijos suvartojimas – energijos tikslais pramonei, transportui, 

namų ūkiams, paslaugų sektoriui (įskaitant viešąsias paslaugas), žemės ūkiui, miš-

kininkystei ir žuvininkystei tiekiami energijos produktai, įskaitant elektros energi-

jos ir šilumos, kurią elektros energijos ir šilumos gamybai sunaudoja energetikos 

sektorius, suvartojimą ir įskaitant elektros energijos bei šilumos nuostolius paskirs-

tymo ir perdavimo proceso metu
4
.  Bendrą galutinį energijos suvartojimą sudaro 

galutinis šilumos energijos, galutinis elektros energijos ir galutinis transporto sek-

toriaus suvartotos energijos suvartojimas. Kuras, tiesiogiai suvartotas energijos 

gamybos tikslais, yra įtraukiamas yra bendros galutinės energijos suvartojimo skai-

čiavimus. 

Energijos sunaudojimas analizuojamas dviem pjūviais: 

› pagal atskirus galutinio energijos suvartojimo sektorius (namų ūkiai, visuo-

meninės paskirties pastatai, pramonės ir paslaugų sektoriai, savivaldybės įmo-

nių transportas, transportas); 

› pagal kuro rūšį (iškastinis: gamtinės dujos, mazutas; AIE: biomasė, biodega-

lai, biodujos, saulės, hidro, vėjo, geoterminė energija ir kt.). 

3.1 Prielaidos suvartojamos galutinės energijos 
nustatymui 

Energijos poreikis šildymui ir karštam vandeniui ruošti pastatuose, nustatytas nau-

dojant sustambintus šilumos vartojimo rodiklius.  

                                                      

 

 
4
 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB 2009 m. balandžio 23 d. dėl skati-

nimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti 

Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (L 140, 2009 6 5, p.16). Nuoroda: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:lt:PDF (žiūrėta 

2013-04-23) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:lt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:lt:PDF
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Energijos poreikis karšto vandens ruošimui yra priimamas, atsižvelgiant į statybos 

techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinis 

naudingumo sertifikavimas“ (Žin., 2012, Nr. 99-5071; 2012, Nr. 145-7477) stan-

dartines pastatų rodiklių vertes pastatų energinio naudingumo skaičiavimui. Prii-

mama, kad metinis energijos poreikis karštam vandeniui gyvenamosios paskirties 

vieno ir dviejų butų pastatuose yra 10 kWh/m
2
, o kituose gyvenamosios paskirties 

pastatuose – 20 kWh/m
2
. 

Skirtingi informacijos šaltiniai pateikia įvarius šilumos suvartojimo šildymui rodik-

lius, kurie svyruoja nuo 130 kWh/m
2
 iki 250 kWh/m

2
. Skaičiavimuose daroma 

prielaida, kad šilumos poreikis šildymui daugiabučiuose namuose, kurie yra aprū-

pinami šiluma necentralizuotai, sudaro 190 kWh/m
2
. Vieno ir dviejų butų (indivi-

dualiuose) gyvenamuose namuose šilumos suvartojimas šildymui paprastai yra di-

desnis, tačiau pastaruoju metu dėl didėjančių energijos išteklių kainų išryškėjo ši-

lumos taupymo tendencija. Dėl šios priežasties, vertinant šilumos poreikį šildymui 

individualiam namui yra daroma prielaida, kad suvartojimas bus didesnis 20 proc., 

lyginant su daugiabučiais gyvenamaisiais namais, ir sudarys 228 kWh/m
2
. 

Atsižvelgiant į tai, kad VĮ „Registrų centras“ nekilnojamo turto registre įregistruotų 

statinių apskaitoje yra pateikti duomenys apie bendrąjį pastatų plotą yra daroma 

prielaida, kad daugiabučių ir socialinio būsto pastatų šildomas plotas sudaro 90 

proc. nuo bendrojo ploto, o vieno ir dvejų butų pastatuose – 80 proc. 

Skaičiavimuose naudojamos lyginamojo kuro kaloringumo (kaloringumo ekviva-

lentai) vertės (žr. 5 lentelė) išdėstytos Kuro ir energijos balanso sudarymo metodi-

kos 4 priede (Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybės generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. DĮ-154 redakcija 

(Žin., 2008, Nr. 90-3626)). 

5 lentelė. Lyginamasis kuro kaloringumas (kaloringumo ekvivalentai) 

Kuro rūšis Vnt. TJ/vnt. MWh/vnt. 

Akmens anglys t 0,02512 7,034 

Durpės kurui t 0,0117 3,28 

Durpių briketai t 0,015 4,2 

Malkos  t 0,0082 2,3 

Medžio skiedros erdm  0,70 

Biodujos  1000 m3 0,02 5,6 

Gamtinės dujos (1000 m3) 1000 m3 0,03349 9,304 

Suskystintos naftos dujos t 0,04642 12,99 

Automobilių benzinas t 0,04479 12,54 

Pramoninis benzinas t 0,04479 12,54 

Žibaliniai reaktyviniai degalai t 0,04316 12,08 

Dyzelinis kuras t 0,04307 12,06 

Buitinis krosnių kuras t 0,0422 11,82 

Mazutas t 0,03977 11,14 

    

 TNE GJ Gcal MWh 

TNE 1,000 41,86 10,00 11,63 

GJ 0,024 1,00 0,24 0,28 

Gcal 0,100 4,19 1,00 1,163 

MWh 0,085 3,60 0,86 1,00 
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Visos šios prielaidos naudojamos galutinės energijos suvartojimo skaičiavimuose. 

3.2 Galutinis šilumos energijos vartojimas 

3.2.1 Centralizuotas šilumos tiekimas (CŠT) Telšių rajone 

UAB „Litesko” filialas „Telšių šiluma” yra centralizuotai gaminamos šilumos tie-

kėja daliai Telšių miesto ir Rainių kaimo (Viešvėnų seniūnija) vartotojų. UAB „Li-

tesko” filialas „Telšių šiluma” yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narė. 

 

Telšių rajone centralizuotai šilumą gamina 4 katilinės: Luokės, Dariaus ir Girėno 

g., Šviesos g. ir Rainių, kurias eksploatuoja UAB „Litesko” filialas UAB „Telšių 

šiluma”. Taip pat Telšių rajone yra 0,06 MW instaliuotos galios katilinė, gaminanti 

šilumą greitosios pagalbos pastatui Kalno g. 21. Telšių rajono teritorijoje iš kiek-

vienos šių katilinių šiluma tiekiama izoliuotu tinklu t.y. CŠT trasos nėra sužiedin-

tos. 

Remiantis įmonės pateiktais duomenimis, Telšių rajono centralizuotai tiekiamos 

šilumos gamybos įrenginių instaliuota galia (be užkonservuotų įrenginių) - 68,22 

MW, iš kurių 5 MW biokuro, o likęs kiekis - gamtinių dujų ir skysto kuro. 2012 m. 

UAB „Litesko” filialas „Telšių šiluma” į tinklus patiekė 60,6 tūkst. MWh šilumos 

energijos.  
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6 lentelė. Telšių rajono centralizuotai tiekiamą šilumą gaminantys įrenginiai ir jų pa-

jėgumai 

Katilo tipas 
Katilo nom-

inali galia 

Katilo galia pagal kuro rūšį Katilo būklė 

Sumontavimo 

metai Biokuras, 

MW 

Gamtinės 

dujos, MW 

Skystas 

kuras, MW 
veikiantis 

Luokės kvartalo katilinė 

DKVR 10-13 7 
   

- 1979 

DKVR 10-13 5,8 
 

5,5 
 

+ 1979 

KVGM 20-150 23,3 
 

16 17 + 1996 

KVGM 20-150 23,3 
 

19 
 

+ 1996 

COMPACT-

C500 
5 5 

  
+ 2002 

Dariaus ir Girėno kvartalo katilinė 

VK-21 1,86 
 

1,74 
 

+ 1994 

VK-21 1,86 
 

0,82 
 

+ 1994 

KVG -7,5 7,5 
   

- 1992 

VK-21 1,86 
 

1,63 
 

+ 1994 

Šviesos katilinė 

E-1,9 0,733 
 

0,42 
 

+ 1982 

E-1,9 0,733 
 

0,31 
 

+ 1982 

Kalno g. 21 katilinė 

Beretta 28CSI 0,028 
 

0,028 
 

+ 2002 

Beretta 28CSI 0,028 
 

0,028 
 

+ 2002 

Rainių katilinė 

VK-21 1,8 
 

1,02 
 

+ 1990 

VK-21 1,8 
 

0,66 
 

+ 1990 

VIESSMANN 0,2 
 

0,2 
 

+ 2002 
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Luokės kvartalo katilinė yra stambiausia katilinė Telšių rajone, kuri aptarnauja 

daugiausiai miesto CŠT vartotojų. Joje instaliuota šiluminė galia (be užkonservuotų 

įrenginių) siekia 53,7 MW. Iš Luokės kvartalo katilinės centralizuotai gaminama 

šiluma tiekiama 145 daugiabučiams, 6 mažaaukščiams gyvenamiesiems namams 

bei 33 visuomeninių pastatų ir 26 kitiems pastatams. Bendras šildomas plotas suda-

ro 371,02 tūkst. m
2
, tame tarpe 278,77 tūkst. m

2
 gyvenamojo ploto. 

Dariaus ir Girėno kvartalo katilinės instaliuota šiluminė galia yra 5,58 MW. Vienas 

7,5 MW instaliuotos galios katilas užkonservuotas. Iš Dariaus ir Girėno kvartalo 

katilinės centralizuotai tiekiama šiluma 19 daugiabučių, 6 visuomeninės paskirties 

pastatams ir 2 kitiems pastatams. Bendras šildomas plotas sudaro 53,5 tūkst. m
2
, 

tame tarpe 36,5 tūkst. m
2
 gyvenamojo ploto.  

Šviesos katilinė, kurios instaliuota galia siekia 1,47 MW, aptarnauja 6 Šviesos g. 

esančius daugiabučius gyvenamuosius namus, kurių bendras šildomas plotas suda-

ro 4,8 tūkst. m
2
. 

Kalno g. katilinės instaliuota galia siekia 0,06 MW ir ši katilinė aptarnauja tik grei-

tosios pagalbos pastatą.  

Rainių katilinė tiekia šilumą 9 daugiabučiams gyvenamiesiems namams ir vaikų 

darželiui-mokyklai. Šios katilinės instaliuota galia siekia 3,8 MW, o bendras šil-

domas plotas sudaro 9,4 tūkst. m
2
, iš jų 8,7 tūkst. m

2
 gyvenamojo ploto.  

Iš viso UAB „Litesko” filialo „Telšių šiluma” eksploatuojamų katilinių šilumos 

gamybos duomenys pateikti 7 lentelėje. 

7 lentelė. Telšių rajono centralizuotos šilumos gamybos ir tiekimo duomenys 2010-

2012 m.  

Centralizuotos šilumos gamyba  

ir tiekimas 

Matavimo 

vnt. 

Metai 

2010 2011 2012 

Pagaminta šilumos šaltiniuose: MWh 78 418 69 017 70 396 

naudojant gamtinės dujas MWh 49 330 40 708 42 509 

naudojant biokurą MWh 29 075 28 309 27 887 

naudojant kitą kurą MWh 13 - - 

Šilumos atleidimas nuo kolektorių MWh 78 418 69 017 70 396 

Šilumos tiekimo nuostoliai MWh 11 597 10 630 9 775 

Realizuota šilumos (iš viso): MWh 66 821 58 387 60 621 

Gyventojai: MWh 54 596 47 482 49 281 
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šildymui MWh 40 251 33 175 34 789 

karštam vandeniui ruošti MWh 5 422 5 478 5 435 

cirkuliacijai MWh 8 923 8 829 9 057 

Biudžetinės organizacijos MWh 10 197 9 154 9 389 

Pramonė MWh 0 0 0 

Kiti MWh 2 028 1 751 1 951 

Kuro sąnaudos  

Gamtinės dujos tne 4 531 3 681 3 841 

Biokuras tne 2 986 2 850 2 839 

Kitas kuras tne 1 - - 

 

Bendrai Telšių rajone centralizuotai 2012 m. pagaminta 70 396 MWh šilumos, 

iš kurios 42 509 MWh pagaminta kūrenant gamtines dujas ir 27 887 MWh - 

biokurą.  

3.2.2 Necentralizuotas šilumos tiekimas Telšių rajone 

Sunku tiksliai įvertinti necentralizuoto aprūpinimo šiluma sektoriaus kuro balansą, 

nes išsamios statistikos apie šį sektorių savivaldybių lygmenyje viešojoje erdvėje 

nėra.  

Dujofikuotose teritorijose vietinėse katilinėse dažniausiai kaip kuras yra naudoja-

mos gamtinės dujos, kitose – mediena ar kitas kuras. Rečiau šilumos poreikiams 

šildymui patenkinti yra naudojama elektros energija. Surinkta informacija iš AB 

„Lietuvos dujos” ir AB „LESTO” apie gamtinių dujų ir elektros energijos suvarto-

jimą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. Gamtinės dujos namų ūkiuose yra 

naudojamos ne tik šildymui ir karštam vandeniui ruošti, bet ir maisto ruošimui. 

Taip pat ir elektros energija, kuri namų ūkiuose naudojama šildymui, karštam van-

deniui ruošti, maistui gaminti bei buitiniuose elektros prietaisuose. 

Esant tokiam neapibrėžtumui dėl gamtinių dujų bei elektros energijos sunaudojimo 

namų ūkiuose, kuro balansas buvo sudarytas atsižvelgiant į Lietuvos statistikos 

departamento atliktą tyrimą dėl energijos sunaudojimo namų ūkiuose
5
. Šio tyrimo 

                                                      

 

 
5
 Lietuvos statistikos departamentas. Energijos sunaudojimas namų ūkiuose 2009, Vilnius 

2011. Nuoroda: http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/viewfree/?id=1993 (žiūrėta 2013-04-24) 

http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/viewfree/?id=1993
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duomenimis gamtinių dujų ir elektros energijos panaudojimo skirtingiems tikslams 

namų ūkiuose yra pateiktas 8 lentelėje. 

8 lentelė. Gamtinių dujų ir elektros energijos suvartojimas pagal panaudojimo kryptį 

Kuro, energijos 

rūšis 

Šildymui, proc. Karštam vandeniui 

ruošti, proc. 

Maistui gaminti, 

proc. 

Gamtinės dujos 59,0 13,0 28,0 

Elektros energija 5,1 6,7 7,5 

 

Pagal šias proporcijas šildymui priskiriamas gamtinių dujų ir elektros kiekis. Re-

miantis Lietuvos statistikos departamento energijos vartojimo namų ūkiuose tyrimo 

rezultatais, buvo apskaičiuota, kad likusi poreikio dalis padengiama deginant me-

dieną (92,7 proc. poreikio šildymui ir 89,6 proc. karštam vandeniui ruošti) ir kitą 

kurą. Energijos balansas pagal kuro rūšis yra pateikiamas 11 lentelėje. 

AB „Lietuvos dujos” pateikė gamtinių dujų sunaudojimo rodiklius pagal dujų var-

totojų sektorius. 

9 lentelė. Gamtinių dujų sunaudojimas Telšių rajone per metus 2010-2012 m. 

Metai 

 

Sektorius 

2010 2011 2012 

tūkst. m3 MWh tūkst. m3 MWh tūkst. m3 MWh 

Energetika 5 662 53 094 4 599 43 126 4 784 44 861 

Maisto pramonė 6 205 58 186 6 414 60 145 5 839 54 753 

Pramonė 2 029 19 026 2 477 23 227 2 121 19 889 

Komunaliniai-buitiniai var-

totojai6 

2 718 25 487 2 032 19 054 2 428 22 768 

Gyventojai 3 515 32 961 3 237 30 354 2 829 26 528 

Iš viso: 20 129 188 754 18 759 175 907 18 001 168 799 

 

3.2.3 Namų ūkiai 

Remiantis Lietuvos registrų centro duomenimis, Telšių rajone gyvenamasis fondas 

sudaro 1 707,7 tūkst. m
2
, iš kurių 981,1 tūkst. m

2
 mieste ir 726,6 tūkst. m

2
 kaime.  

                                                      

 

 
6
 Ligoninės, parduotuvės, kavinės, kepyklos ir pan.  
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Atsižvelgiant į tai, kad VĮ „Registrų centras“ nekilnojamo turto registre įregistruotų 

statinių apskaitoje yra pateikti duomenys apie bendrąjį pastatų plotą yra daroma 

prielaida, kad daugiabučių ir socialinio būsto pastatų šildomas plotas sudaro 90 

proc. nuo bendrojo ploto, o vieno ir dviejų butų pastatuose – 80 proc. Taigi Telšių 

rajone bendras šildomas plotas sudaro 1 427,5 tūkst.m
2
, iš kurių 836 tūkst. m

2
 

mieste ir 591,5 tūkst. m
2
 kaime. Atmetus prie CŠT sistemos prijungtą plotą, ap-

skaičiuojamas nepriklausančių CŠT šilumos vartotojų gyvenamasis fondas - 1 

098,7 tūkst. m
2
 gyvenamojo ploto. Namų ūkiai, neprijungti prie CŠT sistemos, šil-

dymui naudoja gamtines dujas, elektrą, kietąjį kurą (malkas) ir kitą kurą. 

Šilumos poreikių skaičiavimas atliktas naudojant sustambintus šilumos vartojimo 

rodiklius ir statistinius duomenis: 

› gyventojų skaičius; 

› gyvenamųjų namų tipai pagal butų kiekį pastatuose; 

› gyvenamojo fondo plotas gyvenamųjų namų amžiaus grupė; 

› specifiniai metiniai šilumos poreikiai šildymui priklausantys nuo pastato tipo. 

 

10 lentelė. 2012 m. šilumos suvartojimas Telšių rajono gyvenamuosiuose na-

muose, nepriklausančiuose CŠT sistemai 

 Daugiabučiai gyvenamieji 

pastatai ir socialinis būstas 

Vieno ir dviejų butų 

pastatai 

Bendras pastatų plotas, m2 612 850 1 094 862 

Šildomas plotas, m2 551 565 875 890 

Šildomas plotas aprūpinamas 

šiluma ir karštu vandeniu iš 

CŠT sistemų, m2 

328 409 378 

Šildomas plotas, neprijungtas 

prie CŠT sistemų, m2 

223 156 875 511 

Šilumos poreikis karštam van-

deniui pastatuose, neprijung-

tuose prie CŠT sistemų, MWh 

4 463 8 755 

Šilumos poreikis šildymui pas-

tatuose, neprijungtuose prie 

CŠT sistemų, MWh 

39 380 185 401 

Bendras šilumos suvarto-

jimas, MWh 

43 843 194 156 

 

Metinis šilumos suvartojimas per 2012 m. gyvenamųjų namų šildymui ir karš-

to vandens ruošimui Telšių rajone sudarė 238 GWh. 

Remiantis 8 lentelėje pateiktomis proporcijomis, apskaičiuojamas galutinis šilumos 

energijos balansas Telšių rajono savivaldybės namų ūkiuose, kurie nėra prisijungę 

prie CŠT sistemos, pagal kuro rūšis: gamtinės dujos, elektros energija, mediena, 

kitas kuras. Rezultatai pateikiami 11 lentelėje.  
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11 lentelė. Galutinis šilumos energijos vartojimas 2012 m. Telšių rajono savival-

dybės namų ūkiuose, kurie nėra prisijungę prie CŠT sistemos, pagal kuro rūšis, 

MWh/metus 

 Šilumos 

energijos 

poreikis 

Gamtinės 

dujos 

Elektros 

energija 

Mediena Kitas 

kuras 

Šildymas 224.781 15.652 1.689 192.298 15.143 

Karštas vanduo 13.218 3.449 2.218 6.766 785 

Iš viso: 238.000 19.100 3.907 199.064 15.929 

 

Namų ūkiuose gamtinės dujos vartojamos ne tik šildymui ir karštam vandeniui 

ruošti, bet ir maisto ruošimui. Per metus namų ūkiai suvartojo 2,83 mln. m
3
 gamti-

nių dujų, iš kurių 2,04 mln. m
3
 (19 100 MWh) atiteko šildymui ir karšto vandens 

ruošimui ir 0,79 mln. m
3
 (7 428 MWh) maisto ruošimui ir kitoms reikmėms.  

Galutinis Telšių rajono šilumos energijos suvartojimas šildymui namų ūkiuose, 

neprisijungusiuose prie CŠT sistemų, prilyginamas apskaičiuotam šilumos energi-

jos poreikiui ir sudaro 238 GWh per metus. 2 pav. pateiktoje diagramoje grafiškai 

pavaizduotas namų ūkių, neprisijungusių prie CŠT sistemų, naudojamo kuro šil-

dymui populiarumas. 

 

2 pav. Kuro naudojimas Telšių rajono savivaldybės namų ūkiuose, kurie nėra pri-

sijungę prie CŠT sistemų, proc. 

Toliau diagramoje pateikiamas kuro naudojimas Telšių rajono (įskaitant miestą ir 

kaimą) namų ūkiuose, įvertinant ir centralizuotą šildymą. 

Gamtinės 

dujos 

8,0% Elektra 

1,6% 

Mediena 

83,7% 

Kitas kuras 

6,7% 
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3 pav. Telšių rajono (miesto ir kaimo) kuro naudojimas namų ūkių šildymui (įver-

tinant ir centralizuotą šildymą), proc. 

Kaip matyti 3 pav., didžioji dalis namų ūkių Telšių rajono savivaldybės teritorijoje 

yra šildoma naudojant biokurą (malkas, smulkintą medieną ir kt.). 

3.2.4 Valstybės ir savivaldybės įstaigos 

Šiam energijos naudojimo sektoriui priskiriami visi pastatai, už kurių eksploataciją 

bei šildymą yra atsakingos valstybinės ir savivaldybių įstaigos. Tai administraciniai 

pastatai, ligoninės ar medicinos punktai, mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstai-

gos, kultūros ir kitų valstybinių įstaigų pastatai.  

Valstybės turto fondo ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento duome-

nimis, Telšių rajono teritorijoje yra 3 valstybės valdomos įmonės - VĮ „Telšių re-

giono keliai”, VĮ „Telšių miškų urėdija”, Valstybės biudžetinė įstaiga Duseikių 

socialinės globos namai. Šios įmonės patalpas šildo gamtinėmis dujomis, malkomis 

ir kitu kuru. Bendrai šios įstaigos suvartojo 1 702 MWh šilumos energijos. 

Apie puse Telšių rajono savivaldybei priklausančių visuomeninės paskirties pastatų 

(76 891 m
2
) naudoja centralizuotai tiekiamą šilumą (2012 m. 9 389 MWh). Įverti-

nant šilumos tiekimo nuostolių dalį, tenkančią savivaldybės visuomeninės paskir-

ties pastatams, galutinis šilumos energijos suvartojimas visuomeninės paskirties 

pastatuose, prijungtuose prie CŠT sistemos, 2012 m. sudarė 10 903 MWh/metus. 
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Biokuras

Elektra

Kitas kuras



   
30 Telšių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 

 

 

4 pav. Telšių rajono teritorijoje esančių savivaldybės visuomeninės paskirties pas-

tatų šildymas pagal plotą, įvertinant kuro rūšį, proc. 

Orientacinės gamtinių dujų, elektros ir kito kuro sąnaudos visuomeninės paskirties 

pastatų šildymui apskaičiuotos atsižvelgiant į šilumos energijos vidutines sąnaudas 

1 m
2
, naudojant centralizuotai tiekiamą šilumą ir malkas. Šilumos energijos sąnau-

dos savivaldybės visuomeninės paskirties pastatuose, neprijungtuose prie CŠT sis-

temos, 2012 m. sudarė 23 701 MWh, iš kurių 12 103 MWh šilumos, pagamintos iš 

AIE. 

 

5 pav. 2012 m. kuro ir energijos naudojimas savivaldybės visuomeninės paskir-

ties pastatų šildymui, proc.  

3.2.5 Šilumos energijos poreikis pramonės ir paslaugų 

sektoriuose 

Didžioji dalis pramonės įmonių naudoja gamtines dujas, o šilumos iš CŠT vartotojų 

pramonės ir paslaugų sektoriuose Telšių rajone nėra. Daugiausia gamtinių dujų 

sudegina energetikos ir maisto pramonės sektoriai, pastarajam priskiriama AB 

„Žemaitijos pienas”.  
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6 pav. 2012 m. gamtinių dujų suvartojimas pagal sektorius Telšių rajone, proc. 

Remiantis AB „Lietuvos dujos” duomenimis, pramonės sektoriuje Telšių rajone 

bendrai sunaudojama apie 7,96 mln. m
3
 dujų (arba 74 643 MWh per metus galuti-

nės šilumos energijos) per metus. Komunalinės - buitinės įmonės sunaudojo apie 

2,43 mln. m
3
 dujų per metus (arba 22 786 MWh/metus galutinės šilumos energijos) 

- į šią gamtinių dujų vartotojų grupę įskaičiuotas ir gamtinių dujų kiekis, suvartotas 

visuomeninės paskirties pastatuose. Kitos įmonės, ypač kaimo vietovėse, apsirūpi-

na šiluma, pagaminta deginant medieną.  

Telšių rajone yra gamybinių įmonių, kurios turi atskiras katilines, kuriose degina-

mos malkos, baldų gamybos, medienos perdirbimo proceso atliekos, pavyzdžiui, 

UAB „Eliuda”, UAB „Telsoda”. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 

duomenimis, 2012 m. šiose katilinėse buvo sudeginta 1126 t biokuro (arba 3170 

MWh). 

3.2.6 Bendras energijos suvartojimas Telšių rajone 

Telšių rajono galutinės energijos metinis sunaudojimas, įvertinant CŠT, MWh per 

metus, pateiktas 12 lentelėje. 

12 lentelė. Telšių rajono galutinės energijos metinis sunaudojimas 2012 m., įver-

tinant CŠT ir nuostolius, MWh 

Sektorius CŠT Gamtinės 

dujos 

Mediena Kitas kuras Iš viso 

Gyvenamieji namai 57 228 26 528 199 064 15 929 298 748 

Valstybės ir savi-

valdybės pastatai 

10 903 5 892 13 322 350 30 467 

Pramonės ir verslo 

įmonės 

0 74 643 3 170 - 77 813 

Kiti 2 266 16 875 - - 19 141 

Iš viso 70 396 123 938 215 556 16 278 426 169 
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3.3 Galutinis elektros energijos vartojimas  

13 lentelėje pateikiami metiniai elektros energijos suvartojimo duomenys Telšių  

rajone. Sektoriai išskirti atsižvelgiant į tai, kaip duomenis renka AB „LESTO“: 

gyventojai (namų ūkiai) ir komercija. Pažymėtina, kad į komercijos sektorių įtrauk-

tas visuomeninės paskirties pastatų elektros energijos suvartojimas (įskaitant elekt-

ros energiją, suvartotą gatvių apšvietimui). 

13 lentelė. 2010-2012 m. metinis galutinis elektros energijos suvartojimas Telšių 

rajone, MWh 

Sektorius 

Elektros energijos suvartojimas 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Namų ūkiai 31 679 32 551 33 110 

Komercija 58 535 59 264 58 172 

Iš viso: 90 214 91 815 91 282 

 

Elektros energijos suvartojimas yra gana pastovus. Metinis Telšių rajono 2012 m. 

elektros energijos suvartojimas lygus 91 282 MWh/metus. 2012 m. namų ūkiai 3 

907 MWh/metus elektros energijos suvartojo šildymui ir karšto vandens ruošimui. 

Telšių rajone daugiau nei pusę elektros energijos suvartoja verslo sektorius.  

 

7 pav. Telšių rajono 2012 m. elektros energijos vartojimas pagal sektorius, proc. 

Remiantis Telšių rajono savivaldybės pateiktais duomenimis, metinis elektros 

energijos poreikis gatvių apšvietimui sudaro 581,7 MWh, kitų visuomeninės pa-

skirties pastatų - apie 1441 MWh elektros energijos per metus. 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. kuro ir energijos balanso 

duomenimis, apskaičiuota, kad šalyje 1 MWh suvartotos galutinės elektros energi-
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jos tenka 0,08 MWh nuostolių
7
. Taigi 2012 m. galutinis elektros energijos, patiek-

tos iš elektros tinklo, suvartojimas, įskaitant nuostolius, yra lygus 98 728 MWh. 

3.4 Transportas 

VĮ „Telšių regiono keliai” Telšių rajono savivaldybės teritorijoje prižiūri 431,53 

km valstybinės reikšmės kelių, tai sudaro 32,9 proc. visų įmonei priklausančių 

valstybinės reikšmės kelių, iš jų 51,8 proc. magistraliniai keliai, 27,7 proc. - krašto 

keliai, 33,5 proc. - rajoniniai keliai
8
.   

 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento paskutiniais duomenimis, iš viso Tel-

šių rajone 2011 m. pabaigoje buvo registruotos 30 103 transporto priemonės. Prie-

kabų ir puspriekabių skaičius eliminuojamas iš tolesnių skaičiavimų. Jų pasiskirs-

tymas pagal tipus pavaizduota 8 pav. 

 

8 pav. 2012 m. Telšių rajone registruotos transporto priemonės pagal tipus 

VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas“ duomenimis, 2012 m. transporto priemo-

nių rida Telšių rajono valstybinės reikšmės keliuose yra lygi 490,67 mln. km. Rida 

tarp skirtingo tipo transporto priemonių padalinama, remiantis registruotų transpor-

to priemonių duomenimis (žr. 8 pav). Remiantis Lietuvos techninės apžiūros įmo-

nių asociacijos „Transeksta“ duomenimis
9
, Lietuvoje registruoti dyzeliniai auto-

mobiliai sudaro 48 proc. viso šalies transporto priemonių parko. Daroma prielaida, 

kad šis santykis galioja ir Telšių rajone. 

Vidutinės lengvųjų automobilių kuro sąnaudos (normatyvinės kuro sąnaudos) ap-

skaičiuojamos, remiantis Automobilių kuro normų nustatymo metodikoje, patvir-

                                                      

 

 
7
 Nuostoliai apskaičiuoti kaip transportavimo ir paskirstymo nuostolių santykis su bendruo-

ju sunaudojimu (be transportavimo ir paskirstymo nuostolių).  
8
 VĮ „Telšių regiono keliai”. Nuoroda: http://www.telsiurk.lt/Telsiai (žiūrėta 2013-04-29) 

9
 „Transeksta” asociacijos naujienos „Dyzeliniams automobiliams - nauja patikros procedū-

ra”. 2012-02-09. Nuoroda: http://www.vta.lt/index.php/lt/nv/pagrindinis-

meniu/asociacija/asociacijos-naujienos/spaudai-dyzeliniai--automobiliai  (žiūrėta 2013-04-

30) 
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http://www.vta.lt/index.php/lt/nv/pagrindinis-meniu/asociacija/asociacijos-naujienos/spaudai-dyzeliniai--automobiliai
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tintoje 1995 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymu 

Nr. 405 (Žin., 1995, 85-1933), pateiktomis formulėmis. Skaičiuojant vidutinį Lie-

tuvos lengvųjų automobilių ūkio sunaudojamo kuro kiekį 100 km daroma prielaida, 

kad Lietuvos lengvųjų automobilių ūkio vidutinis variklio darbinis tūris yra 1,8 

litro, koregavimo koeficientas apie 15 proc. Taigi lengvųjų automobilių vidutinės 

kuro sąnaudos yra 10,18 l benzino, 7,12 l dyzelino, 12,22  l suskystintų naftos dujų.  

Tuo pačiu metodu apskaičiuojamos ir krovininių transporto priemonių kuro sąnau-

dos. Krovininių transporto priemonių vidutinės kuro sąnaudos apskaičiuotos nau-

dojant metodinių nurodymų „Automobilių degalų sąnaudų nustatymo ir normavi-

mo metodikos“
10

 4 priede pateiktas kontrolines (bazines) degalų sąnaudas, jų vi-

durkį perskaičiuojant į normatyvines degalų sąnaudas, remiantis Automobilių kuro 

normų nustatymo metodikoje, patvirtintoje 1995 m. spalio 12 d. Lietuvos Respub-

likos susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 405 (Žin., 1995, 85-1933), pateiktomis 

formulėmis. Krovininio transporto kuro sąnaudos: 52,5 l dyzelino, 35 l benzino 100 

km.  

Telšių mieste ir rajone viešojo transporto paslaugas teikia UAB „Telšių autobusų 

parkas”, kuris eksploatuoja 42 autobusus, įmonėje dirba 73 darbuotojai. Taigi Tel-

šių rajone yra registruota 140 autobusų, kurių neeksploatuoja autobusų parkas.  

14 lentelė. UAB „Telšių autobusų parkas” 2012 m. veiklos duomenys 

2012 m. 
Miesto maršru-

tais 

Priemiesčio 

maršrutais 
Iš viso 

Pervežtų keleivių skaičius, 

vnt. 

737 804 377 770 1 115 574 

Metinis nuvažiuotas atstumas, 

km 

373 997 526 735 900 732 

Dyzelinio kuro sąnaudos, l 106 309 106 360,8 212 669,8 

Benzino sąnaudos, l 0 2410,6 2 410,6 

 

Autobusų parkas yra senas - 88 proc. UAB „Telšių autobusų parkas” eksploatuo-

jamų autobusų yra senesni nei 20 metų.  

Miesto maršrutus aptarnauja tik dyzelinį kurą naudojantys UAB „Telšių autobusų 

parkas” autobusai, o priemiesčio - ir dyzelinį kurą, ir benziną. 2012 m. iš viso UAB 

„Telšių autobusų parkas” sudegino 212 670 litrų (179,7 t
11

) dyzelinio kuro ir 

                                                      

 

 
10

 Valentinas Mickūnaitis, Alvydas Pikūnas. Metodiniai nurodymai „Automobilių degalų 

sąnaudų nustatymo ir normavimo metodikos“. Vilnius, 2005. Nuoroda: 

http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Mokslai/VGTU/Leidiniai/Leidinukai/6.pdf (žiūrėta 2013-

04-30) 
11

 Dyzelinio kuro tankis - 0,845 g/cm
3
. Lietuvos statistikos departamento Kuro ir energijos 

balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės) 4 priedas. Nuoroda: 

http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Mokslai/VGTU/Leidiniai/Leidinukai/6.pdf
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2410,6 litrų (1,81 t
12

) benzino. Galutinis energijos suvartojimas viešojo transporto 

sektoriuje 2012 m. Telšių rajone siekė 2173,2 MWh/metus. 2012 m. UAB „Telšių 

autobusų parkas” valdomame autobusų parke vidutinės dyzelinio kuro sąnaudos 

sudarė 24,1 l/100 km., benzino - 13,2 l/100 km. UAB „Telšių autobusų parkas” 

valdomo autobusų parko vidutinių dyzelinio kuro ir benzino sąnaudų dydžiai nau-

dojami kaip visų Telšių rajone registruotų tokio tipo transporto priemonių vidutinių 

kuro sąnaudų dydžiai. 

Dviračių transporto priemonių kuro sąnaudos sudaro apie 6 l benzino/100km. To-

kia prielaida padaryta atlikus rinkoje siūlomų tokių transporto priemonių apžvalgą. 

Galutinis energijos suvartojimas transporto sektoriuje apskaičiuojamas naudojant 

Merų pakto gairių „How to develop a sustainable energy action plan“ antrojoje 

knygoje
13

 pateiktą energijos suvartojimo transporto sektoriuje skaičiavimo metodi-

ką. Kuro suvartojimas kiekvienai kuro rūšiai ir transporto priemonių grupei kelių 

transporte apskaičiuojamas naudojantis formule: 

Kuro suvartojimas (kWh) = kilometražas (km) x vidutinis kuro suvartojimas (l/km) 

x konversijos faktorius (kWh/l)          (1) 

Taikomi konversijos faktoriai: 9,2 kWh/l benzinui ir 10 kWh/l dyzelinui 

(EMEP/EEA 2009; IPCC, 2006). 

Apskaičiuotas 2012 m. Telšių rajono galutinis energijos suvartojimas transporto 

sektoriuje pagal transporto priemonių grupes pateiktas 15 lentelėje.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/EN01_metine_2010_p.pdf?PHPSESSID=d9b8218157f8

a6ec7571634a224440a8 (žiūrėta 2013-04-30) 
12

 Benzino kuro tankis - 0,752 g/cm
3
. Lietuvos statistikos departamento Kuro ir energijos 

balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės) 4 priedas. Nuoroda: 

http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/EN01_metine_2010_p.pdf?PHPSESSID=d9b8218157f8

a6ec7571634a224440a8 (žiūrėta 2013-04-30) 
13

 Covenant of Mayors. „How to develop a sustainable energy action plan”. Part 2. Guide-

book. Nuoroda: http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/004_Part_II.pdf (žiūrėta 2013-04-30) 

http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/EN01_metine_2010_p.pdf?PHPSESSID=d9b8218157f8a6ec7571634a224440a8
http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/EN01_metine_2010_p.pdf?PHPSESSID=d9b8218157f8a6ec7571634a224440a8
http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/EN01_metine_2010_p.pdf?PHPSESSID=d9b8218157f8a6ec7571634a224440a8
http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/EN01_metine_2010_p.pdf?PHPSESSID=d9b8218157f8a6ec7571634a224440a8
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/004_Part_II.pdf
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15 lentelė. 2012 m. Telšių rajono galutinis energijos suvartojimas transporto 

sektoriuje pagal transporto grupes, MWh/metus 

 Galutinis energijos suvartojimas 

Lengvieji automobiliai 359 788 

Krovininis transportas, specialūs au-

tomobiliai 

158 576 

Autobusai, viešasis transportas 5 417 

Dviratės transporto priemonės 8 830 

Iš viso: 532 610 
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3.5 Bendras galutinis energijos suvartojimas 

Apibendrinti šilumos ir elektros energijos, gamtinių dujų suvartojimo ir transporto 

sektoriaus duomenys pateikiami 16 lentelėje. 

16 lentelė. 2012 m. bendras galutinis energijos suvartojimas Telšių rajone pagal 

sektorius ir kuro bei energijos rūšis, MWh 

MWh/metus 

Šilumos 

energija 

iš CŠT 

Gamtinės 

dujos 

Elektros 

energija 
Mediena 

Kitas ku-

ras 
Dyzelinas Benzinas 

Namų ūkiai: 49 281 26 528 33 110 199 064 15 929  -  - 

Šildymui, karšto van-

dens ruošimui  
49 281 19 100 3 907 199 064 15 929  -  - 

Kitoms reikmėms 

(išskyrus šildymui) 
 - 7 428 29 203  -  -  -  - 

Valstybės, savival-

dybių įstaigos: 9 389 5 892 2 022 13 322 350 2 151 23 

Priklausantys CŠT 

sistemai 
9 389  -  -  -  -  -  - 

Nepriklausantys CŠT 

sistema (šildymui ir 

kitoms reikmėms) 
 - 5 892 1 441 13 322 350  -  - 

Gatvių apšvietimas  -  - 582  -  -  -  - 

Pramonė ir verslo 

įmonės 
 - 74 643 56 150 3 170  -  -  - 

Kiti 1 951 16 875  -  -  - 245 117 285 320 

CŠT sistemos nuo-

stoliai ir suvartoji-

mas savoms reik-

mėms 

9 775  -  -  -  -  -  - 

Elektros energijos 

nuostoliai 
 -  - 7 445  -  -  -  - 

Iš viso: 70 396 123 938 98 728 215 556 16 278 247 268 285 343 

 

Bendras galutinis energijos suvartojimas Telšių rajono teritorijoje 2012 m. 

sudarė 1 057 507 MWh/metus (arba apie 1,1 proc. Lietuvos bendrųjų vidaus 

energijos sąnaudų).
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4 Atsinaujinančių energijos išteklių 

apimčių nustatymas Telšių rajone 

Remiantis 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies kei-

čiančios bei vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (toliau – 

Direktyva 2009/28/EB), nuostatomis, bendras AIE kiekis bendrosiose galutinės 

energijos sąnaudose nustatomas sumuojant:  

1 elektros energijos, pagamintos iš AIE, kiekį;  

2 katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse iš AIE pagamintą centralizuotai tie-

kiamos šilumos ir vėsumos kiekį (pastaba: jei šilumai ar vėsumai gaminti nau-

dojami atsinaujinantys ir tradiciniai energijos ištekliai, kiekvieno ištekliaus in-

dėlis apskaičiuojamas remiantis jo energetine verte);  

3 tiesiogiai ūkio šakose sunaudotus biokuro, biodujų, saulės energijos ir kitų 

AIE kiekius;  

4 transporto sektoriuje sunaudotą biodegalų kiekį.  

Prie tiesiogiai sunaudotų AIE pridedami ne pirminiai elektros energijai ir šilumai 

pagaminti sunaudoti AIE, o iš jų pagamintos energijos kiekis, ir taip nustatomas 

bendras galutinis AIE suvartojimas. 

                                              ( ) 
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Lietuvos įsipareigojimai dėl AIE naudojimo plėtros pateikti 17 lentelėje. 

17 lentelė. Nacionaliniai bendrieji planiniai rodikliai ir tarpiniai nacionaliniai plani-

niai rodikliai 

Įvykdymo laikotarpis Vidutinė AIE dalis turi sudaryti ne 

mažiau kaip: 

2011-2012 m. 16,6 proc. 

2013-2014 m. 17,4 proc. 

2015-2016 m. 18,6 proc. 

2017-2018 m. 20,2 proc. 

2020 m. 23 proc. 

 

Kaip numatyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, 

minimalų iki 2020 m. privalomą pasiekti AIE naudojimo planinį rodiklį savivaldy-

bei nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Savivaldybės privalo nusistatyti 

tarpinius AIE naudojimo planinius rodiklius 2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–

2016 m., 2017–2018 m.  

4.1 AIE naudojimas CŠT sistemose 

Telšių rajono teritorijoje centralizuota šiluma yra gaminama deginant gamtines du-

jas, biokurą.  

18 lentelė. UAB „Litesko” filialo „Telšių šiluma” 2010-2012 m. kuro sąnaudos 

centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai, tne  

 2010 2011 2012 

Kuras šilumos gamy-

bai 

7518 6532 6680 

Gamtinės dujos 4531 3681 3841 

Biokuras 2986 2850 2839 

Skystas kuras 1 0 0 

AIE dalis kure 39,7 % 43,6 % 42,5 % 

 

Vienas iš Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nusta-

tytų uždavinių 2020-iems metams yra centralizuotai tiekiamos šilumos energijos, 

pagamintos iš AEI, dalies šilumos energijos balanse padidinimas ne mažiau kaip 

iki 60 proc.  
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AIE dalis (biokuras) kuro, naudojamo centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai 

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, balanse 2012 m. sudarė 42,5 proc. UAB 

„Litesko” filialo „Telšių šiluma” duomenimis, centralizuotai tiekiamos šilumos iš 

biokuro 2012 m. buvo pagaminta 27 887 MWh (39,6 proc. nuo viso pagaminto 

šilumos energijos kiekio). Taigi reikalingos papildomos pastangos, kurios leistų 

pasiekti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nusta-

tytus tikslus. 

4.2 AIE naudojimas šildymui CŠT 
nepriklausančiuose namų ūkiuose 

Vienas iš Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nusta-

tytų uždavinių iki 2020 m. yra padidinti AEI dalį šildymui sunaudojamų energijos 

išteklių balanse namų ūkiuose padidinti ne mažiau kaip iki 80 procentų.  

Galutinis Telšių rajono šilumos energijos suvartojimas tik šildymui (be energijos 

sąnaudų karšto vandens ruošimui ir maisto ruošimui) namų ūkiuose, neprisijungu-

siuose prie CŠT sistemų, yra 224,8 GWh per metus (žr. 3.2.3 skyrių), o AEI dalis, 

įvertinus biokuro kiekį ir AEI kiekį elektros energijos sąnaudose, 2012 m. sudarė 

85,63 proc. Taigi Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esantys namų ūkių, nepri-

sijungusių prie CŠT sistemų, sektoriuje jau dabar yra pasiektas 2020-iems metams 

nustatytas tikslas dėl AEI dalies naudojimo šildymui. 

4.3 Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių 

energijos išteklių 

Telšių rajone šiuo metu veikia 6 hidroelektrinės ir 2 vėjo jėgainės, kurios gamina 

elektros energiją ir ją tiekia į bendrą elektros tinklą. Daugiau elektros generavimo 

įrenginių, kurie dirbtų naudojant AIE bei būtų prijungti prie bendro elektros tinklo, 

nėra. Informacija apie esamus individualius įrenginius, kurie netiekia elektros į 

tinklą, neskelbiama. 

19 lentelė. Telšių rajono hidroelektrinės ir elektros energijos gamyba 

Hidroelektrinės 

pavadinimas 

Sukončių HE Tryškių HE Ubiškės HE Jucių HE Biržuvėnų HE Baltininkų HE 

Adresas Sukončių 

km., Telšių 

raj. 

Tryškių mstl., 

Tryškių sen., 

Telšių raj. 

Ubiškės km., 

Telšių raj. 

Jucių km., 

Luokės 

sen., Tel-

šių raj. 

Biržuvėnų km., 

Luokės sen., 

Telšių raj. 

Kūlių daubos 

km., Luokės 

sen., Telšių raj. 

Savininkas UAB „Ekoe-

lektra“ 

UAB „Plungės 

darna“ 

UAB „Paja-

ras“ 

UAB „Ma-

karika“ 

UAB „Gamtos 

energija“ 

UAB „Žemaiti-

jos hidroenergi-

ja“ 

Instaliuota galia, 

MW 

0.32 0.9 0.35 0.1 0.2 0.4 

Eksploatacijos pra-

džia 

1999-01-01 2010-02-01 1997-11-18 2002-07-

21 

2004-07-28 2005-07-14 
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Pagamintas elekt-

ros energijos kiekis 

per 2012 m., kWh  

1 169 177 571 193 968 682 359 165 191 503 1 153 794 

 

Telšių rajone veikia 2 vėjo elektrinės: Anulyno ir Anulyno vėjo jėgainė Nr. 2. Jė-

gainių bendra instaliuota galia yra 0,25 MW. 2012 m. šios vėjo elektrinės pagami-

no 100 793 kWh elektros energijos. Kadangi elektros energija tiekiama į bendrą 

elektros tinklą, vėjo jėgainių pagamintas elektros energijos kiekis nenormalizuoja-

mas, kaip numatyta Direktyvoje 2009/28/EB. Taip pat 2012 m. veikė 4 saulės jė-

gainės, kurių instaliuota galia yra 117,5 kW, ir 2012 m. šios jėgainės pagamino 41 

373 kWh elektros energijos. 

Iš viso Telšių rajone 2012 m. pagaminta 4555,7 MWh elektros energijos iš AIE.  

20 lentelė. 2012 m. Telšių rajono elektros energijos iš AIE dalis bendrame suvar-

totos elektros energijos kiekyje 

Suvartotas elektros energijos kiekis Telšių rajone 2012 m. (be 

nuostolių), kWh/metus 

91 282 000 

Pagamintas elektros energijos kiekis Telšių rajone iš AIE, 

kWh/metus 

4 555 680 

Pagaminta elektros energijos dalis Telšių rajone iš AIE nuo bendro 

sunaudoto kiekio, proc. 

4,99 % 

 

AB „LITGRID“ duomenimis, per 2012 m. elektros energijos iš AIE iš viso šalyje 

pagaminta 1,156 TWh/metus, tuo tarpu bendrasis elektros energijos sunaudojimas 

sudarė 10,607 TWh. 2012 m. Lietuvoje elektros energijos iš AIE dalis bendrame 

elektros energijos suvartojime sudarė 10,9 proc. 2012 m. Telšių rajono galutinis 

elektros energijos suvartojimas (įskaitant nuostolius) sudarė 98 728 MWh, kuriame 

AIE kiekis siekė 10 762 MWh. 

4.4 Biodegalų naudojimas 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. Kuro ir energijos balanso 

ataskaitos duomenimis, 2011 m. biodegalų dalis transporto sektoriuje sunaudotame 

dyzeliniame kure sudarė 3,53 proc., benzine - 3,55 proc. 2012 m. galutinis AIE 

(biodegalų) suvartojimas transporto sektoriuje Telšių rajone sudaro 18 863 

MWh/metus, tame tarpe viešojo transporto sektoriuje sudaro 77 MWh/metus. 

4.5 AIE sunaudojimo bendrame galutinės 
energijos suvartojime nustatymas 

Remiantis Direktyva 2009/28/EB, bendras galutinis atsinaujinančių išteklių energi-

jos suvartojimas kiekvienoje valstybėje narėje apskaičiuojamas sudedant šiuos ro-

diklius: 
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› bendro galutinio elektros energijos iš AIE suvartojimo; 

› bendro galutinio AIE suvartojimo šildymui ir aušinimui;  

› galutinio AIE suvartojimo transporto sektoriuje. 

Bendras galutinis elektros energijos iš AIE suvartojimas apskaičiuojamas kaip 

valstybėje narėje iš AIE pagamintos elektros energijos kiekis (neįskaitant elektros 

energijos, pagaminamos hidroakumuliaciniais įrenginiais, kuriems naudojamas 

prieš tai į aukštutinį baseiną pakeltas vanduo).  

Bendras galutinis AIE suvartojimas šildymui ir aušinimui apskaičiuojamas kaip 

valstybėje narėje iš AIE pagamintas centralizuotai tiekiamos šilumos bei vėsumos 

kiekis ir kitos atsinaujinančių išteklių energijos suvartojimas pramonėje, namų 

ūkiuose, teikiant paslaugas, žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje šildy-

mo, aušinimo ir technologinio proceso tikslais. Remiantis Nacionalinėje atsinauji-

nančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vy-

riausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Nacionalinės atsinaujinan-

čių energijos išteklių plėtros strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 73-3725), 

nuostatomis, bendro galutinio AIE sunaudojimo šildymui dalis skaičiuojama ben-

droms šilumos (pagaminto šilumos kiekio ir kuro, sunaudojamo šildymui) sąnau-

doms, t.y. į bendrą galutinį šilumos energijos suvartojimą įeina nepriklausančių 

CŠT sistemai sektoriuje sunaudotas kuras. 

Pažymėtina, kad egzistuoja paklaidos galimybė tiek nustatant bendrą galutinį ener-

gijos suvartojimą, tiek AIE apimtis, nes nėra kai kurių energijos rūšių gamybos ir 

suvartojimo apskaitos (pavyzdžiui, nėra duomenų apie šilumos energijos kiekius iš 

geoterminės energijos ar saulės energijos, todėl netraukiami į galutinės energijos 

suvartojimo skaičiavimus).  

Vadovaujantis šiais apibrėžimais ir prielaidomis, apskaičiuotas bendras galutinis 

AIE suvartojimas ir bendras galutinės energijos suvartojimas Telšių rajone pateik-

tas 21 lentelėje. 

21 lentelė. 2012 m. bendras galutinis AIE suvartojimas ir bendras galutinės 

energijos suvartojimas Telšių rajone, MWh 

 Metinis kiekis tame tarpe iš AIE 

Suvartotas šilumos energijos iš CŠT sistemos kiekis 60 621 24 015 

Šilumos nuostoliai tinkluose 9 775 3 873 

Suvartotas elektros energijos kiekis 91 282 9 951 

Elektros energijos nuostoliai tinkluose 7 445 812 

Transporto sektoriuje suvartotas degalų kiekis 532 610 18 863 

Tiesiogiai suvartota biokuro 215 556 215 556 

Tiesiogiai suvartota gamtinių dujų 123 938 0 
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Tiesiogiai suvartota kito kuro 16 278 0 

Iš viso: 1057 507 273 069 

AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartoji-

me, proc. 
25,82% 

 

Gamtinių dujų suvartojime nėra įskaičiuotas energetikos sektoriuje suvartotas gam-

tinių dujų kiekis, kadangi šis kiekis naudojamas šilumos gamyboje ir į bendrąjį su-

vartojimą traukiamas kaip UAB Litesko filialo „Telšių šiluma” pagamintas šilumos 

kiekis.  

Jei AIE dalies bendro galutinės energijos suvartojimo skaičiavimuose elektros 

energijos iš AIE kiekis būtų vertinamas Telšių rajono, o ne visos šalies lygmeniu 

(t.y. jei elektros energijos iš AIE kiekis būtų prilygintas Telšių rajone pagamintam 

iš AIE elektros energijos kiekiui), tuomet AIE dalis bendrame galutinės energijos 

suvartojime sudarytų 25,31 proc. 
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5 Atsinaujinančių išteklių energijos 

potencialo Telšių rajone įvertinimas 

5.1 Saulės energijos potencialas ir panaudojimo 
galimybės 

Saulės radiacinė energija yra darni, nuolatos pasikartojanti, bei neišsenkanti energi-

jos rūšis. 2008 m. Europos komisijos Jungtinių tyrimų centras (EC JRC) baigė su-

daryti Europos šalių saulės spinduliavimo potencialo duomenų bazes bei parengė 

žemėlapius, kuriuos galima rasti adresu: 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm. Lietuvos teritorijos saulės energijos 

potencialo žemėlapis pateiktas 9 pav. 

 

9 pav. Saulės potencialas Lietuvos teritorijoje14 

                                                      

 

 
14

 Fotoelektros geografinė informacinė sistema. Duomenų bazė. Prieiga internete: 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_opt/G_opt_LT.png  (žiūrėta 2013-04-30) 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_opt/G_opt_LT.png
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Iš pateikto žemėlapio matyti, kad didžiausia saulės spinduliuotė yra Lietuvos šiau-

rės vakarinėje (ŠV), šiaurinėje (Š) ir šiaurės rytinėje (ŠR) dalyse. Mažiausias saulės 

radiacijos srautas stebimas vidurio Lietuvoje ir pietvakariuose. Vidutinė metinė 

ekspozicija horizontaliojoje plokštumoje Lietuvoje yra apytiksliai 985 kWh/m
2
. 

Telšių rajonas patenka tarp aukšto perspektyvumo vietų saulės energijos plėtrai: 

horizontaliai plokštumai tenka 1018 kWh/m
2
, statmenai - 1407 kWh/m

2
. 

22 lentelė. Saulės spindulių energijos kiekis, patenkantis į 1 m2, Lietuvoje per 

metus, kWh/m215 

Vietovė Statmena 

plokštuma 

Horizontali 

plokštuma 

Rytai Pietryčiai Pietūs Pietvakariai Vakarai 

Šilutė 1411 1029 676 804 825 790 650 

Nida 1439 1042 684 811 832 797 658 

Kaunas 1354 976 644 774 801 762 620 

Vilnius 1306 939 622 754 783 744 599 

Telšiai 1407 1018 669 798 820 784 648 

Šiauliai 1380 996 631 786 810 773 631 

Klaipėda 1402 1013 666 795 818 782 641 

Vėžaičiai 1369 988 651 781 806 769 626 

Utena 1316 946 626 757 786 746 603 

Biržai 1290 926 614 746 777 736 591 

Dotnuva 137 989 652 782 807 770 627 

Dūkštas 1305 938 621 752 783 742 598 

Kybartai 1405 1015 670 795 818 784 643 

Lazdijai 1411 1021 671 799 821 786 645 

Varėna 1307 939 622 753 787 742 599 

 

Vidutinė šalies metinė saulės spindėjimo trukmė yra apie 1 766 val. per metus. Tel-

šių rajono rezultatas viršija šalies vidurkį - 1 818 val. per metus. 
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 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenys 
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23 lentelė. Saulės spindėjimo trukmė (valandomis)16 

Vietovė 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Metai 

Šilutė 39 68 131 185 263 287 274 246 169 103 41 30 1836 

Nida 37 65 131 189 265 290 281 254 171 102 42 30 1857 

Kaunas 40 68 128 175 251 265 256 238 160 99 41 30 1751 

Vilnius 41 70 126 165 243 250 243 234 150 96 42 30 1690 

Telšiai 37 66 126 182 263 286 266 242 169 104 45 32 1818 

Šiauliai 36 65 125 176 263 277 261 243 167 100 42 29 1784 

Klaipėda 34 65 122 180 264 285 274 252 167 100 40 28 1811 

Vėžaičiai 35 66 123 182 262 263 265 241 166 101 38 28 1790 

Utena 39 68 123 170 248 259 252 229 151 95 40 28 1702 

Biržai 28 59 119 170 254 266 258 233 149 89 29 16 1670 

Dotnuva 31 62 128 180 263 279 269 249 163 96 32 20 1772 

Dūkštas 29 60 120 171 256 268 261 236 151 90 30 17 1689 

Kybartai 47 75 134 180 254 268 260 241 165 105 48 38 1815 

Lazdijai 46 74 134 181 257 271 262 244 166 105 47 36 1823 

Varėna 32 64 125 167 252 260 252 243 151 92 33 20 1681 

 

Saulės energija pastatuose gali būti naudojama pasyviuoju arba aktyviuoju būdu. 

Pasyvus saulės energijos panaudojimas reiškia, kad saulės energija yra panaudoja-

ma tiesiogiai dėl vykstančių fizikinių procesų. Tokiam panaudojimui yra įgyvendi-

nami specialūs architektūriniai sprendimai (pvz., taip vadinama „saulės architektū-

ra“). Aktyvus saulės energijos panaudojimas reiškia, kad šilumos arba elektros 

energijos gamybai yra reikalinga speciali energijos transformavimo įranga. Toliau 

nagrinėjamas aktyvus saulės energijos panaudojimo būdas. 

5.1.1 Saulės energijos panaudojimas šildymui 

Saulės spinduoliuotės tyrimai parodė, kad Lietuvos geografinė padėtis yra tinkama 

naudoti saulės energiją montuojant buitinio karšto vandens ruošimo sistemas. Jos 

daugiausia eksploatuojamos ne šildymo sezonu. 

Skiriami trys vandens šildymui skirtų saulės kolektorių tipai: plokštieji, vaku-

uminiai ir koncentruotieji. Labiausiai paplitęs tipas - plokštieji kolektoriai. Vakuu-

minio tipo kolektoriuose vakuumas leidžia smarkiai sumažinti ar beveik visiškai 

panaikinti šilumos nuostolius dėl konvekcijos kolektoriaus viduje. Koncentruotieji 

saulės kolektoriai didesnėse nei 40° geografinėse platumose nenaudojami (Lietu-

                                                      

 

 
16

 http://www.saulesvejoenergija.lt/Fotoelektra/Istekliai/&Language=lt_LT (žiūrėta 2013-

04-30) 

http://www.saulesvejoenergija.lt/Fotoelektra/Istekliai/&Language=lt_LT
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vos teritorija yra tarp 54° ir 56° geografinių platumų). Koncentruotieji saulės ko-

lektoriai negali fokusuoti difuzinės spinduliuotės, o ji šiaurinėse platumose yra di-

delė (Lietuvoje ji siekia apie 60 proc.). 

Saulės kolektoriai yra montuojami taip, kad sudarytų 30
o
 – 40

o
 kampą su horizontu, 

kad į kolektoriaus plokštumą kristų didžiausias saulės energijos kiekis. Remiantis 

fotovoltine geografine informacine sistema (PVGIS
17

), Telšių rajonui apskaičiuota, 

kad, kai plokštuma yra pasvirusi 36° ir orientuota tiksliai pietų kryptimi, vidutinė 

metinė saulės ekspozicija yra 1 200 kWh/m
2
.  

Apskaičiuota, kad 1 m
2
 plokščiojo tipo saulės kolektorius per metus naudingai pa-

gamina apie 0,504 MWh šiluminės energijos, o vakuuminio tipo saulės kolektorius 

per metus naudingai pagamina apie 0,684 MWh. Priimama, kad 1 kW galiai insta-

liuoti reikalinga atitinkamai 1,47 m
2
 plokščiojo saulės kolektoriaus, instaliuotas 1 

kW saulės kolektorių atitinkamai per metus pagamins 0,741 MWh; 1 kW galiai 

instaliuoti reikalinga 1,43 m
2
 vakuuminio saulės kolektoriaus, instaliuotas 1 kW 

saulės kolektorių atitinkamai per metus pagamins 0,978 MWh.  

24 lentelė. Saulės kolektorių (plokščiųjų ir vakuuminių tipų) charakteristikos18 

Charakteristika  

(reikšmė) 

Saulės kolektoriaus tipas 

Plokščiasis Vakuuminis 

Kolektoriaus konversijos 
efektyvumas, proc. 

79 85 

Bendras sistemos efekty-
vumas, proc. 

42 57 

Karšto vandens ruošimo 
sistemos tarnavimo laikas, 
metais 

25 25 

 

Tokio tipo įrenginiai dažniausiai naudojami kaip papildomas energijos šaltinis, ka-

dangi reikalinga kelių parų karšto vandens poreikio dydžio akumuliacinė talpa arba 

didelis plotas saulės kolektorių - abu variantai reikalauja nemažų išlaidų. Saulės 

kolektorių plėtra priklauso ir nuo kituose šaltiniuose gaminamos šilumos kainos ir 

nuo pačios saulės kolektorių sistemos kainos. Saulės kolektorių gaminamos šilu-

mos savikaina priklauso nuo to, kokio ploto saulės kolektoriai yra instaliuoti: di-

desnio ploto saulės kolektorių sistemoje gaminamos šilumos savikaina yra mažesnė 

nei mažo ploto saulės kolektorių. Be to, diegiant didesnio ploto saulės kolektorių 

sistemą, sumažėja santykiniai 1 vieneto kaštai. Brangiausia saulės kolektorių sis-

                                                      

 

 
17

 Photovoltaic Geographical Information System (EC JRC, 2010): 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# (žiūrėta 2013-04-30) 
18

 E. Perednis, A. Kavaliauskas, V. Plikšnienė, Karšto vandens ruošimo naudojant saulės 

kolektorius efektyvumo tyrimai, Energetika. 2007. Nr. 1. Prieiga internete: 

http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Energetika/2007_1/2007_01_06.pdf (žiūrėta 2013-

05-02) 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Energetika/2007_1/2007_01_06.pdf
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temos dalis yra saulės kolektoriai, tačiau išlaidų reikalauja ir pagalbinės sistemos 

dalys - siurbliai, valdymo prietaisai ir kiti įtaisai. 

Saulės kolektoriai gali efektyviai gaminti karštą vandenį tik vasarą - žiemą dėl že-

mos spinduliuotės saulės kolektoriai negali padengti viso šilumos poreikio, todėl 

potencialą turi saulės kolektorių naudojimas vasarnamiuose arba kaip papildomas 

šilumos energijos šaltinis gyvenamuosiuose namuose.  

5.1.2 Saulės energijos panaudojimas elektros gamybai 

Elektros energijos gamybai panaudojant saulės šviesos energiją yra naudojami spe-

cialūs saulės fotoelementai. Jų gamybai daugiausia yra naudojami puslaidininkai 

(dažniausiai yra naudojamas silicis). 

Saulės elementai yra trijų tipų:  

› monokristalinio silicio,  

› polikristalinio silicio, 

› amorfinio silicio. 

Saulės elementų efektyvumas skiriasi, priklausomai nuo pasirinkto tipo. Efektyvu-

mo dydžiai pateikti 25 lentelėje. Taip pat elektros gamybos efektyvumas priklauso 

nuo išorės oro temperatūros: kuo aukštesnė aplinkos temperatūra, tuo mažesnis 

saulės elemento elektros gamybos efektyvumas. 

25 lentelė. Saulės elementų efektyvumai, proc.  

Saulės elementų 
tipas 

Monokristalinio 
silicio 

Polikristalinio 
silicio 

Amorfinio silicio 

Efektyvumas, proc. 2019 1620 1021 

 

Saulės elementų kainų lygis nustatytas remiantis tarptautinės saulės energijos tyri-

mų ir konsultacijų kompanijos „Solarbuzz“ rinkos analizės duomenimis (iki 2012 

m. kovo mėn.). Ši kompanija nuo 2001 m. renka informaciją apie saulės energijos 

įrangos kainą Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Saulės elementų kainų 

dinamika pateikta žemiau esančiame 10 pav.  

                                                      

 

 
19

 Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija. Nuoroda: 

http://www.pvatvirainovacija.lt/index.php/lt/apvalgos/1 (žiūrėta 2013-05-02) 
20

 Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija. Nuoroda: 

http://www.pvatvirainovacija.lt/index.php/lt/apvalgos/1 (žiūrėta 2013-05-02) 
21

 Atlikus įvairių šaltinių vertinimą. 

http://www.pvatvirainovacija.lt/index.php/lt/apvalgos/1
http://www.pvatvirainovacija.lt/index.php/lt/apvalgos/1
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10 pav. Saulės elementų kainų kitimas22 

Šiuo metu saulės elemento kaina svyruoja apie 2,2 eurų/W (7,6 Lt/W). Kaip rodo 

kitimo tendencijos, saulės elementų kainos nuolat pinga. Atlikus Lietuvos rinkos 

apžvalgą, priimta, kad 1 kW saulės elektrinės, įjungtos į skirstomąjį tinklą, neišski-

riant, ar tai integruota, ar neintegruota į pastatą, kaina (įskaitant įrangą, montavimo 

ir integravimo darbus) yra apie 7 000 Lt. Kadangi pagaminta elektros energija par-

duodama tiesiai į tinklą, laikoma, kad saulės elektrinėje neegzistuoja pastovūs ir 

kintamieji kaštai (nereikalingas personalas).  

Pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą elektros 

tinklų operatoriai yra įpareigoti supirkti visą elektrą iš AIE ir 12 metų nuo leidimo 

gaminti elektros energiją išdavimo dienos mokėti skatinantį tarifą. Šiuo metu galio-

jantys tarifai pateikti 26 lentelėje. 

26 lentelė. Elektros energijos, pagamintos iš saulės energijos, supirkimo tarifai 

2013 m., ct/kWh (be PVM)23 

Saulės jėgainės  

įrengtoji galia (ĮG) 

Integruota į pastatą Neintegruota į pastatą 

ĮG iki 10 kW 0,97 0,75 

10 kW < ĮG ≤ 100 kW 0,87 0,69 

100 kW < ĮG  0,81 0,64 

                                                      

 

 
22

 Solarbuzz duomenys. Nuoroda: http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-

environment/module-prices (žiūrėta 2013-05-13) 
23

 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Elektros energijos gamintojams, nau-

dojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, supirkimo tarifai. Nuoroda: 

http://www.regula.lt/lt/atsinaujinantys_istekliai/tarifai/elektros.php (žiūrėta 2013-05-02) 
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Saulės jėgainės paprastasis atsipirkimo laikas skaičiuojamas pagal formulę: 

T  = I / (E * t ) 

kur T - paprastas atsipirkimo laikas, metais; I - investicijos, Lt; E - pagamintos el-

ektros kiekis, MWh/metus; t - supirkimo tarifas (arba elektros kaina) Lt/MWh). 

Daroma prielaida, kad 1 kW saulės elementas užima 6,8 m
2 24

. 30 kW saulės elekt-

rinės paprastasis atsipirkimo laikas pateiktas 27 lentelėje. 

27 lentelė. Saulės elementų atsipirkimo laikas, metais 

Atsipirkimo  

laikas 

Jei ekspozicija lygi 1200 kWh/m2 

Monokristalinio 

silicio 

Polikristalinio 

silicio 

Amorfinio 

silicio 

Integruota į pastatą 
4,9 6,1 9,8 

Neintegruota į pastatą 
6,2 7,7 12,4 

 

Remiantis AB "Litgrid" duomenimis, vidutiniškai Lietuvoje 2012 m. 1 kW saulės 

elementų pagamino apie 924 kWh elektros energijos per metus (vertinant įrengi-

nius, veikusius visus 2012 m.). Norint Telšių rajoną aprūpinti švaria elektros ener-

gija, reikėtų beveik 107 MW saulės elementų (nevertinant nuostolių tinkle - be-

veik 100 MW). Šie pajėgumai apskaičiuoti siekiant užtikrinti energijos balansą, 

tačiau dėl nepastovios elektros energijos saulės elektrinėse gamybos ir besiskirian-

čio elektros energijos vartojimo neįmanoma visiškai užtikrinti elektros energijos iš 

AIE tiekimo (pavyzdžiui, dienos metu elektros energijos gamybos perteklius būtų 

tiekiamas per bendrą tinklą kitiems vartotojams, nakties metu elektros energija bū-

tų vartojama iš bendro tinklo). 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos duomenimis, pateikta apie 11 600 

prašymų išduoti leidimus įrengti ne didesnės nei 30 kW galios saulės jėgaines, iš jų 

Telšių rajone 124 vnt. (15 vnt. arba 0,43 MW - 2013 m.). 

5.2 Vėjo energijos potencialas ir panaudojimo 
galimybės 

Vėjo energijos panaudojimas Lietuvoje tampa vis labiau populiaresnis. Vėjo jėgai-

nės gali būti dviejų tipų: 

                                                      

 

 
24

 UAB „Informacinių technologijų pasaulis”. Saulės elementas (Polycrystaline 240W 

(P60)). Nuoroda: http://www.sauleselektrines.lt/lt/saules-moduliai/polycrystalline-240w-

p60 (žiūrėta 2013-05-13) 

http://www.sauleselektrines.lt/lt/saules-moduliai/polycrystalline-240w-p60
http://www.sauleselektrines.lt/lt/saules-moduliai/polycrystalline-240w-p60
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› horizontalios ašies; 

› vertikalios ašies. 

Horizontaliosios ašies vėjo jėgainės pasižymi aukštesniu naudingumo koeficientu, 

yra galingesnės, todėl yra populiaresnės. Visgi horizontaliosios ašies vėjo jėgai-

nėms labai svarbi vėjo kryptis, nes jėgainė pilnai išnaudojama tik tuo atveju, kai 

yra orientuota į vyraujančią vėjo kryptį. Remiantis ekspertų vertinimu, horizonta-

liosios vėjo jėgainės yra triukšmingesnės, gali turėti neigiamą poveikį žmogus 

sveikatai. Europos Vėjo asociacija nustatė, kad vėjo jėgainės sukeliamas triukšmas, 

esant vėjo greičiui 8 m/s, 200 m atstumu nuo jėgainės, negali viršyti 45 dB iki ar-

timiausio pastato ribų. Triukšmo ribinius dydžius Lietuvoje reglamentuoja Lietu-

vos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr. 75-3638).  

Bendromis Baltijos valstybių ir Jungtinių tautų Vystymo programos (UNDP/GEF) 

pastangomis buvo parengtas ir 2003 m. visuomenei pristatytas Baltijos šalių vėjo 

atlasas. Vėjo matavimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijose duomenys buvo 

apibendrinti naudojant Danijos Risoe laboratorijos sukurtą Vėjų atlaso metodiką. 

Remiantis šia informacija, buvo parengtas Lietuvos vėjų žemėlapis su vyraujan-

čiais vidutiniais vėjų greičiais. Pažymėtina, kad vėjo žemėlapiai atspindi tik ben-

druosius dėsningumus.  

 

11 pav. Vidutinių metinių vėjo greičių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje 50 m. 

aukštyje25 

                                                      

 

 
25

 Lietuvos vėjų žemėlapis. Prieiga internete: 

http://www.jegaines.lt/images/vejozemelapisnaujausias.jpg (žiūrėta 2013-05-02) 

http://www.jegaines.lt/images/vejozemelapisnaujausias.jpg
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Baltijos šalių vėjo atlaso duomenimis, Telšių rajone vidutinis daugiametis vėjo 

greitis 10 metrų aukštyje siekia 3,12 m/s, o 50 metrų - 4,21 m/s. Vertinant vidutinį 

metinį Lietuvos regionų vėjo greitį, nustatyta, kad 10 metrų aukštyje greitis yra 

3,46 m/s, o 50 metrų aukštyje 4,66 m/s. 

Vėjo jėgainės pagaminamas energijos kiekis priklauso nuo vėjo rotoriaus ašies 

aukštyje, oro temperatūros ir vietovės atvirumo. Didesniame aukštyje vėjo greitis 

yra didesnis, todėl vėjo jėgainės įrengimo aukštis yra vienas pagrindinių faktorių, 

turinčių įtakos energijos gamybai. Renkant vietą vėjo jėgainėms, būtina atsižvelgti 

į vietovės aplinkinių statinių, miško masyvų ar kitų kliūčių aukštį ir išsidėliojimą 

planuojamos vietos atžvilgiu ir daugelį kitų aplinkybių. Pagaminamos per metus 

elektros energijos kiekis priklauso nuo jėgainės galingumo ir vėjo greičio.  

28 lentelė. Vėjo jėgainės elektros generavimo efektyvumo priklausomybė nuo vi-

dutinio metinio vėjo greičio26 

Vėjo vidutinis metinis greitis m/s Efektyvumas, proc. 

4,0 7% 

4,5 11% 

5,0 14% 

5,5 19% 

6,0 23% 

6,5 27% 

7,0 31% 

7,5 35% 

8,0 39% 

 

Vėjo jėgainė pradeda dirbti, kai vidutinis vėjo stiprumas yra 3,5 m/s, bet norint, 

kad jėgainė atsipirktų ekonomiškai, remiantis įvairiais šaltiniais laikoma, kad reik-

tų, jog vėjo greitis būtų 5 m/s. 

 

 

 

 

                                                      

 

 
26

 http://www.jegaines.lt/index.php?lang=lt&page=duk (žiūrėta 2013-05-09) 

http://www.jegaines.lt/index.php?lang=lt&page=duk


  
Telšių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 

 

53 

29 lentelė. Vėjo krypčių pasikartojimas (%) ir vidutinis vėjo greitis (m/s)27 Telšių 

rajone 

Stebėjimų 

mėnuo 

Vėjo kryptys Š ŠR R PR P PV V ŠV Štilis 

Sausis vėjo krypčių pasi-

kartojimas,% 

6 6 8 16 19 19 17 9 1 

vidutinis greitis, 

m/s 

2,9 2,8 3,2 4,0 3,5 4,0 4,3 3,6 0 

Liepa vėjo krypčių pasi-

kartojimas,% 

9 8 7 6 10 20 23 17 3 

vidutinis greitis, 

m/s 

2,5 2,4 2,2 2,4 2,4 3,3 3,2 3,0 0 

 

Vėjo jėgainių naudojimas yra efektyvesnis vakarinėje Lietuvos dalyje, nes  ten vy-

rauja didesni vėjo greičiai. Telšių rajone jėgainių efektyvumas gali būti ties efekty-

vaus naudojimo riba. 

Remiantis 2011 m. Telšių rajono savivaldybės administracijos patvirtintu Teritori-

jos, esančios Degaičių, Eigirdžių, Patausalės, Dirmeikių, Tryškių, Ubiškės, Dusei-

kių kadastrinėse vietovėse, Telšių rajone, specialiuoju planu, Telšių rajone numaty-

tos 28 vėjo elektrinių jėgainių parkų, generuosiančių švarią elektrą, teritorijos,- iš 

viso 5074,13 ha.  

Telšių rajone yra techninės galimybės prijungti generuojančias galias (prie 110 kV 

perdavimo tinklo): 

› prie linijos Telšiai - Kretinga: iki 2 MW; 

› prie linijos Telšiai - Seda: iki 70 MW; 

› prie linijos Telšiai - Venta: iki 57 MW. 

Prie 330 kilovoltų (kV) perdavimo tinklo regione galima prijungti iki 540 MW. Be 

to, statoma nauja 330 kV elektros perdavimo oro linija Klaipėda-Telšiai, kuri 

drieksis per Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonus. Linijos ilgis – 89 kilometrai. 

Elektros linijos Klaipėda-Telšiai statybas planuojama užbaigti 2014 m. pabaigoje. 

Perduodama galia sieks 900 MW.  

AB „Litgrid” duomenimis (2012 m. lapkričio 13 d.), prie elektros perdavimo tinklo 

prijungtų vėjo jėgainių parkų galia Lietuvoje siekia 161,83 MW, išduotos sąlygos 

                                                      

 

 
27

 Statybinė klimatologija RSN 156-94 
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ir suderinti techniniai projektai prijungti dar 595 MW vėjo energijos. Telšių rajone 

planuojama pastatyti iki 200 MW galios vėjo jėgainių
28

. 

Vertinant investicijas, mažesni kaštai ir mažesnė pagamintos elektros energijos 

savikaina susidaro statant didesnio galingumo vėjo jėgainių parką. 1 kW kaina gali 

svyruoti nuo 5000 Lt iki 20 000 Lt, priklausomai nuo vėjo jėgainių parko dydžio. 

Remiantis AB "Litgrid" vėjo jėgainių parkų elektros energijos gamybos duomeni-

mis, vėjo jėgainių gamyba svyruoja nuo 1600 iki 2400 MWh iš 1 MW įrenginių 

galios. 5 MW galios vėjo jėgainė gali pagaminti apytiksliai 10 000 MWh elektros 

energijos. Siekiant patenkinti metinį Telšių rajono elektros energijos poreikį (įver-

tinant nuostolius tinkle), reikėtų iki 50 MW vėjo jėgainių. Kaip ir naudojant saulės 

elektrines, šie galingumai apskaičiuoti siekiant užtikrinti energijos balansą, tačiau 

dėl nepastovios elektros energijos vėjo jėgainėse gamybos ir besikeičiančio energi-

jos vartojimo neįmanoma visiškai užtikrinti elektros energijos iš AIE tiekimo (ga-

mybos perteklius turėtų būti parduodamas į bendrą tinklą, o trūkumas kompensuo-

jamas vartojant elektros energiją iš bendro tinklo). 

30 lentelė. Elektros energijos, pagamintos iš vėjo, supirkimo tarifai, Lt/kWh (be 

PVM)29 

Vėjo jėgainės  

įrengtoji galia (ĮG) 

Supirkimo tarifas, 

Lt/kWh 

ĮG ≤ 10 kW 0,33 

10 kW < ĮG ≤ 350 kW 0,32 

350 kW < ĮG  0,26 

 

Remiantis pateikta informacija, galima daryti išvadą, kad Telšių rajone yra didelis 

potencialas vėjo energetikos plėtrai. 

5.3 Hidroenergijos išteklių įvertinimas 

Hidroenergija – patvenkto ir (arba) tekančio vandens energija, naudojama elektros 

energijai gaminti. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įsta-

tyme (Žin., 2011, Nr. 62-2936, aktuali redakcija 2012-07-01) vienas iš šio įstatymo 

uždavinių elektros energetikos sektoriuje iki 2020 m. yra hidroelektrinių, prijungtų 

                                                      

 

 
28

 Telšių rajono savivaldybė. Nuoroda: 

http://www.telsiai.lt/go.php/lit/Vadovaujantis_Telsiu_rajono_savivaldybes/3143 (žiūrėta 

2013-05-16.  Lietuvos energetikos institutas. nuoroda: 

http://www.lei.lt/main.php?m=420&k=1 (žiūrėta 2013-05-16). 
29

 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Elektros energijos gamintojams, nau-

dojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, supirkimo tarifai. Nuoroda: 

http://www.regula.lt/lt/atsinaujinantys_istekliai/tarifai/elektros.php (žiūrėta 2013-05-09) 

http://www.telsiai.lt/go.php/lit/Vadovaujantis_Telsiu_rajono_savivaldybes/3143
http://www.lei.lt/main.php?m=420&k=1
http://www.regula.lt/lt/atsinaujinantys_istekliai/tarifai/elektros.php
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prie elektros tinklų, įrengtosios suminės galios padidinimas iki 141 MW (2012 m. 

spalio mėn. duomenimis, Lietuvoje instaliuota 127,5 MW
30

).  

Statomoms hidroelektrinėms keliami reikalavimai: 

› Vyriausybės nustatyta tvarka pirmenybė turi būti teikiama nepatvankinio tipo 

hidroelektrinių statybai;  

› jeigu hidroelektrinės tvenkinys užlieja teritoriją, teisės aktų nustatyta tvarka 

mokama kompensacija teritorijos savininkui ar valdytojui arba jiems susitarus 

žemė išperkama; 

› hidroelektrinėse turi būti įrengiami žuvitakiai ir sudaroma galimybė periodiš-

kai pašalinti hidroelektrinės tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose susikaupu-

sius nešmenis; 

› kiti statomų hidroelektrinių aplinkosauginiai reikalavimai nustatomi teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

Vienas iš esminių hidroelektrinių trūkumų - sutrikdyta natūrali žuvų migracija į 

nerštavietes. Be to, užliejama teritorija, statyba vyksta ilgą laikotarpį.  

Telšių rajone yra 51 ežeras
3132

 ir 25 tvenkiniai
33

. Didžiausi Telšių rajono ežerai yra 

Mastis (272,2 ha) ir Lūkstas (1000,9 ha). 90 proc. Telšių rajono priklauso Ventos 

baseinui, likęs plotas - Nemuno baseinui (daugiausia Minijos pabaseiniui). Per Tel-

šių rajoną teka Virvytė su intakais: Rešketa, Upyna, Patekla. 

                                                      

 

 
30

 2012 m. spalio mėn. AB„LITGRID” ataskaita apie elektros energiją, kurios gamybai 

naudojami AIE. Nuoroda: http://www.litgrid.eu/index.php/paslaugos/kilmes-garantiju-

suteikimas/ataskaitos/563 (žiūrėta 2013-05-07). 
31

 Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 130 (Žin., 2003, Nr. 34-1442). Nuoroda: 

http://gamta.lt/files/LR_ezeru_klasifikatorius.pdf (žiūrėta 2013-05-03).  
32

 Lietuvos Respublikos ežerų, tvenkinių ir upių klasifikatorių informacijos papildymas 

(2012 m. vasario 2d.). Nuoroda: 

http://gamta.lt/files/Informacijos%20apie%20kadastro%20objektus%20atnaujinimas%2020

12%2002%2002.pdf  (žiūrėta 2013-05-03). 
33

 Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 594 (Žin., 2001, Nr. 107-3888). 

Nuoroda: http://gamta.lt/files/LR_tvenkiniu_klasifikatorius.pdf (žiūrėta 2013-05-03). 

http://www.litgrid.eu/index.php/paslaugos/kilmes-garantiju-suteikimas/ataskaitos/563
http://www.litgrid.eu/index.php/paslaugos/kilmes-garantiju-suteikimas/ataskaitos/563
http://gamta.lt/files/LR_ezeru_klasifikatorius.pdf
http://gamta.lt/files/Informacijos%20apie%20kadastro%20objektus%20atnaujinimas%202012%2002%2002.pdf
http://gamta.lt/files/Informacijos%20apie%20kadastro%20objektus%20atnaujinimas%202012%2002%2002.pdf
http://gamta.lt/files/LR_tvenkiniu_klasifikatorius.pdf
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12 pav. Ventos upės baseino rajono (UBR) žemėlapis ir Telšių rajono savivaldybės 

ribos (geltona spalva pavaizduotas Ventos UBR)34 

31 lentelė. Telšių rajono Ventos baseino pagrindinių upių ilgiai35 

Upė 

 

Vyresnė upė 

 

Ilgis, km Debitas, m3/s 

Bendras Lietuvoje 

Venta Baltijos jūra 343,3 184,2 95 

Virvyčia Venta 99,7 99,7 10 

Patekla Virvyčia 19,2 19,2 2,8 

Tausalas Patekla 12,1 12,1 0,3 

Sruoja Varduva 30,0 30,0 1,8 

Trimėsėdis Virvyčia 10,9 10,9 - 

Būgenis Virvyčia 14,5 14,5 - 

Uogys Venta 27,6 27,6 0,6 

Pievys Venta 26,9 26,9 0,9 

Lušinė Sruoja 14,2 14,2 - 

Gervainys Patekla 16,5 16,5 - 

                                                      

 

 
34

 Vandens telkinių interaktyvus žemėlapis. Nuoroda: http://gis.gamta.lt/baseinuvaldymas 

(žiūrėta 2013-05-03). 
35

 Aplinkos apsaugos agentūra. Upių baseinų rajonai (UBR): Nemuno UBR , Lielupės UBR 

, Dauguvos UBR , Ventos UBR. Nuoroda: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2b2010df-

f129-4b52-b1e7-6f977a40fbd6 (žiūrėta 2013-05-03) 

http://gis.gamta.lt/baseinuvaldymas
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2b2010df-f129-4b52-b1e7-6f977a40fbd6
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=2b2010df-f129-4b52-b1e7-6f977a40fbd6
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Upyna Virvyčia 13,6 13,6 0,4 

Šatrija Aunuva 24,5 24,5 0,6 

Druja Virvyčia 5,5 5,5 - 

Rešketa Virvyčia 18,6 18,6 1 

Varnelė Virvyčia 11,2 11,2 1 

Nakačia Virvyčia 20,6 20,6 0,7 

 

Ventos baseinas lemia viso rajono hidroenergetinio potencialo dydį. Šiuo metu 

Telšių rajone pastatytos 6 hidroelektrinės: 5 ant Virvytės upės, 1 - ant Pateklos 

upės. 

Remiantis patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respub-

likos žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 27/3D-13 (Žin., 2003, 

Nr. 19 -835), yra nurodytas Lietuvos Respublikos upėse saugomų ir globojamų 

žuvų rūšių migracijos kelių sąrašas (žr. 32 lentelė). 

32 lentelė. Saugomų ir globojamų žuvų rūšių migracijos kelių sąrašas Ventos 

upės baseine 

Venta 182,5 – iki Ventos regioninio 

parko 
l, š, u, ž, N, SL, RK, GR, BK, LU, 

EBD 

  267,0 ribos (Žilių kaimo) SA, KA   

Saldupis 0–13,5 iki Šventupio žiočių u, KR GR, BK 

Viešetė 0–2,5 iki Daubarių užtvankos u, KR GR, BK 

Šerkšnė 0–23,8 iki Šerkšnėnų užtvankos u, Š, ž, N, KR GR, BK, EBD 

Sutartiniai žymėjimai. Saugomos žuvų rūšys: L – lašiša, Š – šlakis, Ž – žiobris, U – upėtakis, K – kiršlys, S – skersnukis, V 

– vijūnas, N – nėgė, SL – salatis, ŪS – ūsorius, KR – kirtiklis, SA – srovinė aukšlė, KA – kartuolė, SL – saulažuvė, KU – 

paprastasis kūjagalvis. 

Teisinis pagrindas: RK – Lietuvos raudonosios knygos žuvų rūšys, GR – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 

03 31 įsakymu Nr. 84 „Dėl globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašo“ patvirtintos Lietuvoje globojamos rūšys, BK – Europos 

laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos (Berno) konvencijos saugomos rūšys, LU – upės, kuriose saugomos 

lašišos Lietuvoje pagal HELCOM, Baltijos jūros žvejybos komisijos (IBSFC) ir Lietuvos lašišų atkūrimo ir apsaugos 

programą, EBD – Gamtinių buveinių ir laukinės gyvūnijos bei augalijos apsaugos direktyvos (92/43 EEC) saugomos 

rūšys. 

 

Telšių rajone nėra įtrauktų į sąrašą ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių, 

prie kurių bet kokia ūkinė veikla būtų draudžiama. 

Remiantis patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respub-

likos žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 27/3D-13, Pasruojės 

tvenkinys (Ventos baseinas, Sruojos upė) yra įtrauktas į sąrašą tvenkinių, prie kurių 

galima mažųjų hidrojėgainių statyba (atstatymas). Sruoja yra Varduvos dešinysis 

intakas. Ant minėto tvenkinio galima įrengti nedidelės galios (iki 30 kW) hidrojė-
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gainę. Tokios mažos jėgainės ekonominiu požiūriu sunkiai atsiperkančios, todėl jos 

statyba nėra perspektyvi. 

Siekiant nustatyti ekonominį potencialą, remiamasi 2011 m. sausio 27 d. galutinių 

rezultatų ataskaita „Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius iš-

teklius, ir biodujų supirkimo tarifų nustatymui reikalingos informacijos surinkimas, 

efektyviausios technologijos nustatymas ir tarifų apskaičiavimas“
36

. Priimama, kad 

investicijos 1 kW elektros jėgainei įrengti sudaro apie 10 000 Lt, į tinklą patiekia-

ma apie 3676 kWh/kW (efektyvumas - apie 42 proc.) per metus. Gamybos ir veik-

los sąnaudos sudaro apie 600 Lt/kW per metus. Elektrinės vidutiniškai eksploatuo-

jamos 28 m.  

33 lentelė. Elektros energijos, pagamintos iš hidroenergijos, supirkimo tarifai, 

Lt/kWh (be PVM)37 

Hidroenergijos jėgainės  

įrengtoji galia (ĮG) 

Supirkimo tarifas, 

Lt/kWh 

ĮG ≤ 10 kW 0,27 

10 kW < ĮG ≤ 1000 kW 0,24 

1000 kW < ĮG  0,22 

 

Įrengus hidroenergijos jėgainę, esant priimtoms prielaidoms, hidroenergijos jėgainė 

yra neatsiperkanti.  

5.4 Biodujų energija 

Biodujos – tai iš biomasės pagamintos dujos, kurios yra gaunamos mikroorganiz-

mų dėka anaerobinių būdu (bedeguonėje aplinkoje) perdirbant biomasę ir organi-

nes atliekas (gyvulių mėšlas) fermenteriuose. Tipinė fermentizacijos metu susida-

riusių biodujų sudėtis tokia: metanas CH4 (50-75 proc.), anglies dvideginio CO2 

(25-45 proc.), azoto N2 (0-10 proc.), vandenilio H2 (1-2 proc.), sieros vandenilio 

H2S (0-3 proc.) ir deguonies (0-2 proc.)
38

.  

Biodujos gali būti naudojamos elektros energijos bei šilumos gamybai kogeneraci-

niuose įrenginiuose. Tuo atveju priemaišų kiekis neturi labai didelės reikšmės. No-

                                                      

 

 
36

 Nuoroda: http://www.regula.lt/lt/naujienos/EYB%20pastabos/patikslintai-

ataskaitai/Viesosios_konsultacijos_dokumentas-galutine_ataskaita_2012-01-27.pdf  (žiūrė-

ta 2013-05-03) 
37

 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Elektros energijos gamintojams, nau-

dojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, supirkimo tarifai. Nuoroda: 

http://www.regula.lt/lt/atsinaujinantys_istekliai/tarifai/elektros.php (žiūrėta 2013-05-03) 
38

 Eglė Sendžikienė ir kt. Biodujų valymo eksperimentiniai tyrimai, 2010. Nuoroda: 

http://www.asu.lt/file.doc?id=36236 (žiūrėta 2013-05-10) 

http://www.regula.lt/lt/naujienos/EYB%20pastabos/patikslintai-ataskaitai/Viesosios_konsultacijos_dokumentas-galutine_ataskaita_2012-01-27.pdf
http://www.regula.lt/lt/naujienos/EYB%20pastabos/patikslintai-ataskaitai/Viesosios_konsultacijos_dokumentas-galutine_ataskaita_2012-01-27.pdf
http://www.regula.lt/lt/atsinaujinantys_istekliai/tarifai/elektros.php
http://www.asu.lt/file.doc?id=36236
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rint biodujas panaudoti kaip transporto kurą arba išvalius ir suspaudus, tiekti į gam-

tinių dujų tinklą, būtina sumažinti priemaišų dalį iki minimalaus lygio. 

Biodujos iš gyvulininkystės atliekų ir augalininkystės 

Gyvulininkystės atliekas sudaro naminių gyvulių ir paukščių mėšlas. Naudoti gy-

vulininkystės atliekas biodujų jėgainei, kurioje gaminasi biodujos ir toliau jos nau-

dojamos elektros ir šilumos gamybai, yra prasminga tik didesniuose gyvulių ar 

paukščių kompleksuose. 

34 lentelė. Deklaruoti ūkiniai gyvūnai Telšių rajono savivaldybės seniūnijose 

2013 m. sausio 1 d., vnt.39 

Seniūnija Kiaulės Vištos Galvijai 

Degaičių 15 227 59 143 2 293 

Gadūnavo 126 56 2 188 

Luokės 73 77 3 351 

Nevarėnų 196 0 2 194 

Ryškėnų 37 437 947 

Telšių m. 10 232 67 

Tryškių 176 200 475 1 045 

Upynos 50 0 2 680 

Varnių 110 48 5 342 

Viešvėnų 605 80 2 312 

Žarėnų 21 44 1 329 

 

Remiantis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų re-

gistro skyriaus duomenimis, Telšių rajone 2012 m. buvo auginama apie 23 tūkst. 

galvijų ir beveik 17 tūkst. kiaulių. Biodujų gamybos generatorius tikslinga įrengti 

ten, kur yra pakankamas biodujoms gaminti žaliavos kiekis, todėl nagrinėti verta 

tik stambius ūkius (nuo 10 000 vnt. kiaulių ir 30 000 vnt. paukščių). 

Vienas didesnių kiaulių ūkių Telšių rajone yra UAB „Eigirdžių agrofirma” Degai-

čių seniūnijoje, kuriame per metus susidaro apie 25 tūkst. t mėšlo per metus (iš šio 

mėšlo kiekio būtų galima išgauti apie 500 tūkst. m
3
 biodujų, kurių energetinė vertė 

                                                      

 

 
39

 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registro skyrius. Ūki-

nių gyvūnų ir išmokų skaičiaus pasiskirstymas savivaldybėse 2013 m. sausio 1d. ataskaita. 

Nuoroda: http://www.vic.lt/uploads/file/201301_UGRS_2012_II_pusmecio_ataskaita.pdf 

(žiūrėta 2013-05-07) 

http://www.vic.lt/uploads/file/201301_UGRS_2012_II_pusmecio_ataskaita.pdf
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apie 2,99 GWh
40

). Taip pat Telšių rajone yra keli paukštynai (Degaičių ir Tryškių 

seniūnijose), kuriuose, remiantis 34 lentelės duomenimis, per metus susidaro apie 

13 tūkst. t paukščių mėšlo, iš kurio susidarytų apie 910 tūkst. m
3
 biodujų, kurių 

energetinė vertė būtų apie 5,44 GWh. Planuojama Anulėnų paukštyno plėtra: atei-

tyje numatoma pagaminti ir perdirbti iki 1,2 mln. kiaušinių, auginti net 800 tūkst. 

vištų dedeklių, kurioms bus sunaudojama 30 tūkst. tonų lietuviškų grūdų per metus. 

Tokio dydžio paukštyne turėtų susidaryti apie 39,8 tūkst. t paukščių mėšlo, iš kurio 

susidarytų apie 2,8 mln. m
3
 biodujų, kurių energetinė vertė būtų apie 16,6 GWh.   

Naudojant tik paukščių mėšlą, biodujų jėgainės veikimas yra komplikuotas. Nau-

dojant paukščių mėšlą, biodujų jėgainėje susidaro agresyvi rūgštinė aplinka, todėl 

yra problemų dėl įrenginių ilgalaikio eksploatavimo. Siekiant, kad jėgainė gerai 

funkcionuotų, reikalinga papildomai prie minėto paukščių mėšlo naudoti biomasę 

(augalininkystės kultūras, atliekas). Tokiu būdu, naudojant ir mėšlą, ir biomasę 

(augalininkystės kultūras), galima statyti biodujų jėgainę ir gautas biodujas naudoti 

elektros energijos ir šilumos gamybai. 35 lentelėje nurodytų biodujų energetinė 

vertė viršija 10 GWh. 

35 lentelė. Biodujų gamybos iš žemės ūkio atliekų bei biomasės substratų porei-

kis bei energijos gamybos kiekiai (elektrinis galingumas 1,2 MW) 

Substratai bio-

dujų jėgainei 

Substratų 

kiekis, 

t/metus 

Biodujų išei-

ga, 

m3/metus 

Elektros en-

ergijos 

gamyba, 

MWh/m 

Pagaminamos 

šilumos 

kiekis, 

MWh/m 

Paukščių mėšlas 13 000 910 000   

Žolės silosas 5 000 860 000   

Iš viso: 18 000 1 770 000 4 493 4 728 

 

Tokios biodujų jėgainės schema pateikiama 13 paveikslėlyje. 

                                                      

 

 
40

 BiG>East projektas, 2008. http://www.big-east.eu/. Biodujų jėgainių planavimo duomenų 

bazė 2009. http://daten.ktbl.de/biogas/  

http://www.big-east.eu/
http://daten.ktbl.de/biogas/
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13 pav. Biodujų jėgainės principinė schema 

Ši jėgainė, panaudodama atliekas (šiuo atveju paukščių mėšlą) bei biomasę, anae-

robinio pūdymo metu gautas biodujas naudoja vidaus degimo variklyje, kuris suk-

damas elektros generatorių gamina elektros energiją. Ji perduodama į bendrą elekt-

ros tinklą. Likusi šilumos energija paprastai išnaudojama šildymo tikslams, jeigu 

šalia yra šilumos vartotojų. Substratas, perdirbtas fermentatoriuose, lieka kaip labai 

gera trąša laukams. Ją galima atiduoti arba parduoti ūkininkams laukų tręšimui. 

Biodujų įrenginių statybos yra brangios, reikalingos investicijos siekia apie 13-17 

tūkst. Lt/1 kWel. Elektros energijos iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu 

perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, supirkimo 

tarifai pateikti 36 lentelėje. 

36 lentelė. Elektros energijos iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu 

perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, supirkimo 

tarifai, Lt/kWh (be PVM)41 

Biodujų jėgainės  

įrengtoji galia (ĮG) 

Supirkimo tarifas, 

Lt/kWh 

ĮG ≤ 10 kW 0,55 

10 kW < ĮG ≤ 500 kW 0,51 

500 kW < ĮG ≤ 1000 kW 0,48 

1000 kW < ĮG ≤ 2000 kW 0,46 

2000 kW < ĮG  0,33 

                                                      

 

 
41

 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Elektros energijos gamintojams, nau-

dojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, supirkimo tarifai. Nuoroda: 

http://www.regula.lt/lt/atsinaujinantys_istekliai/tarifai/elektros.php (žiūrėta 2013-05-10) 

http://www.regula.lt/lt/atsinaujinantys_istekliai/tarifai/elektros.php
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Apibendrinant turimą informaciją, galima teigti, kad Telšių rajone gyvulininkystės 

atliekų potencialas biodujų gamybai yra aukštesnis nei vidutinis, o įvertinant Anu-

lėnų paukštyno plėtrą - netgi aukštas.  

Biodujų gamyba iš komunalinių atliekų sąvartynų: potencialas ir panaudoji-

mo galimybės 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos duomenimis, Telšių rajone 2011 m. 

surinkta 15 455 t komunalinių atliekų. Telšių rajono atliekos vežamos į Jėrubaičių 

sąvartyną (Plungės raj.), pradėtą eksploatuoti 2008 m. liepos 1 d., vienintelį regio-

ninį sąvartyną. Užpildant visas esamas ir numatytas įrengti sekcijas, užimančias 

maždaug 5 ha plotą ir užkraunant jas iki 10 m., sąvartyne bus galima sukaupti be-

veik 500 tūkst. m
3
 atliekų, kurios sutankintos užims apie 625- 650 tūkst. m

3
 tūrį. 

Iš savartynų biodujos efektyviai išgaunamos  per penkis metus nuo sąvartyno užda-

rymo. Jėrubaičių sąvartyno projektas turi užtikrinti atliekų kaupiamąjį pajėgumą, 

kurio Telšių apskričiai užteks 20 metų laikotarpiui, todėl remiantis surinktais duo-

menimis apie komunalines atliekas galima teigti, kad šiuo metu Telšių rajone bio-

dujų gamybos iš komunalinių atliekų sąvartynų potencialo nėra. 

Biodujų gamyba iš nutekamųjų vandenų valymo įrenginių: potencialas ir pa-

naudojimo galimybės 

Valant nutekamuosius vandenis yra atskiriamas dumblas, kurio sudėtyje yra orga-

ninių atliekų. Jeigu naudojamas anaerobinis dumblo pūdymas, gaunamos biodujos, 

kurias toliau galima panaudoti šilumos generavimo įrenginiuose gaminti šilumą 

arba kogeneraciniuose įrenginiuose gaminti elektros energiją ir šilumą. Tam reika-

linga nuotekų valymo įrenginiuose įrengti anaerobinio pūdymo technologiją. Ji 

paprastai projektuojama ten, kur susidaro didesni dumblo kiekiai, t. y. didesnio gy-

ventojų skaičiaus miestuose. Nedideliems miestams statyti tokius įrenginius yra 

ekonomiškai nuostolinga. 

2006 m. parengta galimybių studija „Investicinė programa dumblo tvarkymui Lie-

tuvoje“. Prognozuojama, kad 2016 m. Telšių regione nuotekų dumblo (sausos me-

džiagos) susidarys apie ~4146 t/metus. Studijos duomenimis, Telšių regione dvi 

galutinės dumblo apdorojimo vietos- Telšiuose ir Mažeikiuose. Abiejose aglome-

racijose planuojamas dumblo džiovinimas. Telšių nuotekų valyklos pūdytuvuose 

numatoma pūdyti tik Telšių nuotekų valykloje susidarantį dumblą. 

2011 m. UAB „Telšių vandenys” pradėjo vykdyti Europos Sąjungos Sanglaudos 

fondo remiamą aplinkosauginį projektą „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių sta-

tyba”. Naujaisiais įrengimais numatoma išdžiovinti dumblą iš Telšių, Plungės ir 

Rietavo nuotekų valyklų. Dumblas bus džiovinamas surenkant dujas, o dujas sude-

ginant bus pagaminama elektros energija (180 kWel galios). Išdžiovintas dumblas 

užims daug mažesnius sandėliavimo plotus. Planuojama, kad suprojektuoti įrengi-

niai kasmet perdirbs iki 52 925 m
3
 nuotekų dumblo. Energetinis šio kuro potencia-

las sudaro 343 MWh. 
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5.5 Šiaudų kuro išteklių įvertinimas 

Šiaudai yra ekologiškas, atsinaujinantis, vietinis kuras
42

. Šiaudų kuro ruošimas at-

liekamas pasitelkiant skirtingas technologijas. Pasirinkimas priklauso nuo norimo 

gauti kuro savybių. Pats paprasčiausias būdas yra šiaudų presavimas į ritinius ir 

tiesioginis deginimas specialiose pakurose. Kitas būdas yra šiaudų briketavimas, 

kuomet gaunamas sutankintas stambesnių parametrų produktas artimas malkiniam 

kurui. Ir trečiasis šiaudų kuro ruošimo būdas yra granuliavimas. Sutankintos šiaudų 

granulės gali būti naudojamos automatizuotose šilumos gamybos sistemose.  

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos (Litbioma) duomenimis, žemės ūkyje 

susidaro apie 4 mln. tonų šiaudų per metus, iš kurių apie 2,4 mln. tonų gali būti 

panaudota energijos gamybai. Tai sudarytų apie 840 kt naftos ekvivalento. Nepai-

sant tokio esamo potencialo, Lietuvoje šiaudų deginimo įrenginiai nėra labai popu-

liarūs dėl kuro sezoniškumo ir reikalavimų deginamam kurui, investicijos yra di-

desnės nei į medienos ar iškastinio kuro katilus. Didžiausias šiaudų panaudojimo 

potencialas numatytas mažose katilinėse, kurių galia siekia apie 2 MW, kadangi 

taip būtų galima išvengti didelių transportavimo išlaidų.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. pasėlių plotai Telšių rajo-

ne sudarė 43 035 ha, iš kurių šiaudų kurui tinkami javai ir rapsai užėmė 17 735 ha 

ir 1360 ha (palyginimui: Panevėžio rajone, kur šiaudų kuro potencialas yra aukštas, 

2012 m. pasėlių plotas sudarė 90 369 ha, iš kurių javai - 59 240 ha, rapsai - 18 548 

ha). Priimta, kad iš vieno hektaro prikuliamų grūdų ir gaunamų šiaudų santykis 

lygus ~0,9. 2012 m. vidutinis grūdų derlius siekia ~2,5 t/ha, rapsų - 1,67 t/ha (Pa-

nevėžio rajone javų - 4,6 t/ha, rapsų - 2,4 t/ha), taigi gaunama, kad iš ~19 tūkst. ha 

pasėlių nuimamas ~42 tūkst. t šiaudų derliaus. Įvertinus tai, kad kurui gali būti pa-

naudota vidutiniškai 12-15 proc. šiaudų derliaus, gaunama, kad metinis šiaudų kuro 

potencialas Telšių rajone sudaro apie 5034-6292 t. Įvertinant, kad šiaudų kuro ši-

lumingumas yra apie 14 GJ/t
43

, šiaudų energetinis potencialas sudaro apie 19,67-

24,59 GWh. Šio kuro kiekio pakaktų aprūpinti 2,8-3,5 MW galios katilinę. 
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 Studijos „Šiaudų kuro naudojimo technologijų įvertinimas ir rekomendacijų tolimesniam 

jų naudojimui bei biokuro briketų iš smulkių šiaudų ir žolinių augalų paruošimo technologi-

jos parengimas” ataskaita. Vilnius, 2007. Nuoroda: 

http://www.ena.lt/Ataskaitos/Siaudu_kuras.pdf  (žiūrėta 2013-05-13) 
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 Šateikis, I. Augalinės biomasės auginimo ir naudojimo kietajam kurui energetinis poten-

cialas ir mokslinės problemos. LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas, 2006. Nuoroda: 
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14 pav. Šiaudų kuro potencialo regioninis pasiskirstymas44 

Energetinėms reikmėms būtų tikslinga naudoti tradicines, Lietuvoje gerai augan-

čias gyvulių pašarui naudojamas žoles (geriausiai varpines) ir netradicinius žolinius 

augalus (nendrinių dryžučių, drambliažolės, topinambų, saulėgrąžų, kanapių ir kt. 

stiebus). Tam tiktų peraugusi, pašarui nesunaudojama žolė (ji sudaro apie 1 % pa-

šarui auginamos žolės) ir užliejamų pievų žolė. Tiktų ir nendrės, tačiau tikslių 

duomenų apie jų plotus ir tikslingumą panaudoti kurui kol kas nėra. Tradicinių žo-

lių panaudojimo energetinėms reikmėms teorinis potencialas Lietuvoje parodytas 

37 lentelėje
45

. 

37 lentelė. Tradicinių žolių panaudojimo energetinėms reikmėms teorinis poten-

cialas 

Tradiciniai augalai Auginami plotai, 

tūkst. ha 

Derlius, 

t/ha 

Bendras kiekis, 

tūkst. t 

Užliejamų pievų žolė 75 2 150 

Peraugusi, pašarui nenau-

dojama žolė 

65 6 390 

Nenaudojama žemė 300 5 1 500 

 

                                                      

 

 
44

 Genutis, A. Šiaudų kuro vartojimas // Seminaro “Biomasė energijai gaminti” medžiaga. 

Lietuvos žemės ūkio universitetas, Žemės ūkio institutas. 2006 10 06, Kaunas. Nuoroda: 

http://balticbiomass.com/content/index.cfm?id_bereich=10&id_nr=303&CFID=23608396

&CFTOKEN=63696451 (žiūrėta 2013-05-13) 
45

 Nacionalinės biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo technologijų platformos gali-

mybių studija. Prieiga internete: http://www.lsta.lt/files/studijos/2007/5_Bioenergetika.pdf 

(žiūrėta 2013-05-14) 
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Peraugusios, pašarui nesunaudotos ir užliejamų pievų žolės, tinkančios energeti-

nėms reikmėms, galima panaudoti tik nedidelę dalį. Ruošiant šią žolę kurui, tiks-

linga naudoti šieno ruošimo technologijas, ją efektyviausia išdžiovinti lauke iki 17-

18 proc. drėgnumo. Lietuvoje esančios laisvos žemės per ateinančius 5 metus prak-

tiškai galima užsėti (užsodinti) energetiniais augalais apie 10 proc. ploto.  

Remiantis Lietuvos Respublikos žemės fondo (2012 m. sausio 1 d.) duomenimis, 

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje nenaudojamos žemės yra apie 4837 ha. Pri-

ėmus, kad augalų derlingumas yra 5 t/ha, apskaičiuotas preliminarus žolinių augalų 

energetinis potencialas (energetinė vertė - 17,6 GJ/t) - apie 120 GWh. 

Telšių rajonas, kartu su Utenos rajonu, patenka tarp regionų, kur susidaro mažiausi 

šiaudų kiekiai (žr. 14 pav.), taigi šiaudų kuro potencialas yra žemas, tačiau tai ne-

paneigia galimybių šiaudų deginimo įrenginių įdiegimo plėtros CŠT sistemose. 

Pastatuose, kuriuose šildymui naudojamos dujos, investicijos į šiaudais kūrenamus 

katilus yra galimos, tačiau mažai tikėtinos dėl kuro kainų.   

5.6 Medienos kuro vietinių išteklių įvertinimas 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. Telšių rajono miškingu-

mas siekė 34,7 proc. Šis rodiklis yra aukštesnis nei šalies vidurkis, lygus 33,3 proc.  

Telšių rajono miškai yra administruojami VĮ Telšių miškų urėdijos, kurią sudaro 12 

girininkijų. VĮ Telšių miškų urėdijos veiklos teritorijoje inventorizuota 90 288 ha 

miškų, iš jų – valstybinės reikšmės – 34 728 ha (38,5 proc.), urėdijos valdomų ne-

valstybinės reikšmės – 14 ha, privačių – 41 325 ha (45,8 proc.), nuosavybės teisių 

atkūrimui skirtų – 13 677 ha (15,1 proc.) ir 545 ha (0,6 proc.) kitų naudotojų miš-

kų. Urėdijos miškai yra 4 savivaldybių teritorijose: Telšių rajono – 52,6 proc., 

Plungės rajono – 45,2 proc., Skuodo rajono – 0,7 proc., Rietavo – 1,5 proc.  

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje vyrauja spygliuočių ir mišrių spygliuočių 

miškai: eglynai užima 4 659,5 ha, pušynai – 4 374,5 ha, beržynai – 1 462,1 ha. 

Kitokie miškai užima gerokai mažesnius plotus: ąžuolynai – 152,7 ha, drebulynai – 

150,3 ha.  

Miškų kirtimai yra reguliuojami skirstant miškus į grupes: 

› I grupė (rezervatiniai miškai) – kirtimai yra draudžiami (Telšių miškų urėdijos 

teritorijoje 1 743 ha); 

› II grupė (specialiosios paskirties miškai) – leistinas retinimas, bet galutiniai 

kirtimai draudžiami (7 652 ha); 

› III grupė (apsauginiai miškai) – leistinas retinimas, galutinis kirtimas yra lei-

džiamas su išlygomis (4 514 ha); 

› IV grupė (ūkiniai miškai) – galimas pramoninis kirtimas (20 819 ha). 
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VĮ Tešių miškų urėdijos duomenimis, III ir IV miškų grupių medynai pagal plotą 

brandumo grupėmis pasiskirsto taip: jaunuolynai – 36 proc., pusamžiai – 34 proc., 

bręstantys – 12 proc. ir brandūs – 18 proc.  

VĮ Telšių miškų urėdijos duomenimis, 2012 m. iškirsta 90,9 tūkst. ktm medienos, 

iš kurių 61,7 tūkst. ktm iškirsta pagrindiniais kirtimais. Urėdija pardavė 84,9 tūkst. 

ktm medienos, kurioje didžiausią dalį sudarė pjautinieji rąstai (49,5 tūkst. ktm). 

Malkinė mediena sudarė 13,5 proc. parduotos medienos (arba 11,5 tūkst. ktm). Be 

to, parduota 6 tūkst. ktm medienos nenukirstu mišku bei 5,5 tūkst. ktm miško kir-

timo atliekų.  

Lyginant su privalomomis miškų atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo užduotimis - Tel-

šių miškų urėdijos teritorijoje yra mažos medienos kirtimo apimtys. Urėdija iš 1 ha 

valstybinio miško iškerta per metus apie 2,5 m
3
, kai šalies vidurkis apie 3,5 m

3
. 

Remiantis Miško ūkinių priemonių projektu 2006-2015 m., III–IV grupės tiek vals-

tybiniuose, tiek privačiuose miškuose galima pasiekti 3,3 m
3
/ha likvidinės medie-

nos kasmetinį naudojimą (likvidinė mediena – prekinę vertę turinti mediena, kurią 

sudaro padarinė ir malkinė mediena, pagaminta iš stiebų arba likvidžių šakų
46

).  

Malkinė mediena ir miško kirtimo atliekos yra svarbiausia iš miško gaunamo bio-

kuro dalis. Medienos atliekų kiekis, kurio paruošimo ir transportavimo išlaidos ne-

viršija realizavimo kainos, yra laikomas ekonomiškai naudingu. Apsirūpinimas 

smulkinta mediena yra labiausiai racionalus, kai kuras yra transportuojamas ma-

žesniais atstumais - rekomenduojama, kad atstumas nuo biokuro susiformavimo 

vietos iki jėgainės neviršytų 100 km. 

Medienos kuro potencialas apskaičiuojamas įvertinus, kad medynų tūrio metinis 

einamas prieaugis Telšių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje siekia 6,4 

ktm/ha. Išgaunama medienos dalis priimta 88 proc. nuo miško prieaugio. Naudin-

gas medienos kuro kiekis sudaromas iš netinkamos pramonei kamienų medienos, 

šakų ir kitos menkavertės medienos. Kurui panaudojama medienos dalis, įvertinant 

tai, kad didelę dalį sudaro menkavertė mediena bei įskaitant atliekas iš medienos 

pramonės, priimta 40 proc. nuo išgauti galimo medienos kiekio. Medienos kuro 

šiluminė vertė priimta 8,2 GJ/ktm (2,3 MWh/ktm)
 47

.  

 

 

 

 

                                                      

 

 
46

  Žin., 2004, Nr. 177-6554, aktuali redakcija 2012-03-11 
47

 Kuro ir energijos balanso sudarymo metodikos 4 priedas (Lietuvos statistikos departa-

mento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 31 d. 

įsakymo Nr. DĮ-154 redakcija) (Žin., 2008, Nr. 90-3626). 
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38 lentelė. Medienos kuro pirminės ir galutinės energijos potencialas Telšių rajo-

ne 

Miškų užimamas plotas 47 492 ha 

Medienos prieaugis 304 tūkst. ktm/metus 

Išgauti galima mediena 267 tūkst. ktm/metus 

Medienos kiekis kurui  107 tūkst. ktm/metus 

Energetinė kuro vertė 246 GWh/metus 

 

VĮ Telšių miškų urėdijos duomenimis, pastaraisiais metais kasmet Telšių rajone 

buvo parduota apie 17 tūkst. ktm malkinės medienos ir miško kirtimo atliekų, kurių 

energetinė vertė sudaro apie 39 GWh. 

Medienos kuras yra populiarus tose teritorijose, kur nėra išvystyta dujotiekio sis-

tema. Mediena brangsta, nes didėja vartotojų skaičius, brangsta medienos paruoši-

mas ir transportavimas. Medžio apdirbimo įmonės naudoja gamybos atliekas šilu-

mos gamybai individualiose katilinėse.  

5.7 Biokuro gamyba iš energetinių augalų 

Energetiniams tikslams taip pat gali būti naudojami energetiniai augalai. Energeti-

niai augalai – žemės ūkio augalai (javai, rapsai, cukriniai runkeliai, kukurūzai, 

daugiametės žolės, trumpos vegetacijos medžiai ir krūmai), auginami kaip žaliava 

biokurui gaminti. Energetiniams tikslams gali būti naudojami tradiciniai žoliniai 

augalai, Lietuvoje naudojami gyvulių pašarui (pagrinde varpinės kultūros) ir netra-

diciniai žoliniai augalai (nendrės, kanapės, drambliažolės, saulėgrąžos ir kt.).  

Telšių rajono savivaldybės žemės fondas sudaro 143,9 tūkst. ha, iš kurių žemės 

ūkio naudmenos - 75,2 tūkst. ha (52,2 proc.). Žemės ūkio naudmenų ariamoji žemė 

sudaro 53,5 tūkst. ha (71,1 proc.), sodai - 0,98 tūkst. ha (1,3 proc.), ir pievos bei 

natūralios ganyklos - 20,7 tūkst. ha (27,6 proc.)
48

. Lietuvos statistikos departamen-

to duomenimis, Telšių rajono naudojama ariama žemė 2011 m. sudarė 43,3 tūkst. 

ha.  

Mokslininkų tyrimų rezultatuose
49

 yra nurodoma, kad daugiamečių žolynų energe-

tinis potencialas palankiais jų auginimui metais yra 123–153 GJ/ha, nepalankiais 

metais – 52–115 GJ/ha. Daroma prielaida, kad dėl žemo derlingumo Telšių rajone 
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 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Valstybės įmonė Registrų cent-

ras. „Lietuvos Respublikos žemės fondas 2012 m. sausio 1 d.“, Vilnius, 2012. 
49

 Aldona Kryževičienė, Algirdas Žaltauskas, Algirdas Jasinskas „Daugiamečių žolių augi-

nimas ir panaudojimas biokurui“, Lietuvos mokslo akademija, 2005. Nuoroda: 

http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Zemes%20ukio%20mokslai/Zem_040_049.pdf 

žiūrėta 2013-05-13) 
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68 Telšių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 

 

vidutinis energetinis potencialas sieks 88 GJ/ha. Telšių rajone šiuo metu yra ne-

naudojama apie 32 tūkst. ha ariamos žemės. Energetiniams augalams auginti gali 

būti naudojamos mažiau derlingos, rekultivuojamos, esančios prie kelių ir kitų ap-

linkos orą teršiančių objektų žemės. Energetiniai augalai galėtų užimti 10–15 proc. 

(Nacionalinės biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo technologijų platformos 

galimybių studija, 2006) nenaudojamos ariamos žemės ploto. Atsižvelgiant į tai, 

kad energetinių augalų auginimui būtų panaudojama iki 10 proc. nenaudojamos 

ariamos žemės, teorinis energetinių augalų potencialas rajone sudarytų iki 282 TJ 

per metus (79 GWh per metus). Šio kiekio pakaktų aprūpinti 11-13 MW galios ka-

tilinę. 

5.8 Geoterminės energijos panaudojimo 
galimybių įvertinimas 

Geoterminė energija – šilumos energija, susikaupusi žemiau žemės paviršiaus. To-

kia energija gali būti panaudota dvejopai: tiesiogiai, kaip šiluminė energija ir netie-

siogiai, elektros energijai gaminti. Geoterminė energija yra dviejų tipų – giluminė 

ir seklioji. 

Prieinamiausias Lietuvos teritorijos geoterminės giluminės energijos potencialas 

yra išsidėstęs Kambro vandeningame sluoksnyje (žr. 15 pav.). Temperatūros buvo 

nustatytos atliekant matavimus 158 gręžiniuose visoje Lietuvos teritorijoje. Kamb-

ro vandeningo sluoksnio temperatūra kinta nuo 14 °C rytinėje Lietuvoje iki 96 °C 

vakarų Lietuvoje. Perspektyviu galima laikyti plotą, kuriame temperatūra viršija 30 

°C. Ši izoterma praeina Marijampolės - Kauno - Kupiškio linija. Šiame perspekty-

viniame plote yra tokie stambūs šilumos vartotojai kaip Šiauliai, Klaipėda, Rasei-

niai, Tauragė, Telšiai, Plungė, Akmenė ir kiti. Ypatingai geros geoterminės sąlygos 

yra centrinėje ir ypač pietinėje Vakarų Lietuvos dalyje, kur temperatūra viršija 80 

°C. Tai Klaipėda, Gargždai, Šilutė, kiti smulkesni šilumos vartotojai
50

. 

                                                      

 

 
50

Taikomasis mokslinis tyrimas monitoringas „Vakarų Lietuvos regione esančių geotermi-

nės energijos resursų potencialo išaiškinimas ir pagrindimas, bei galimybės jų panaudoji-

mui energijos gamybai“. Geologijos ir geografijos institutas. Vilnius, 2008. Prieiga interne-

te: 

http://www.enmin.lt/lt/activity/veiklos_kryptys/atsinaujantys_energijos_saltiniai/Geotermin

es_energijos_potencialas.pdf  (žiūrėta 2013-05-13) 

http://www.enmin.lt/lt/activity/veiklos_kryptys/atsinaujantys_energijos_saltiniai/Geotermines_energijos_potencialas.pdf
http://www.enmin.lt/lt/activity/veiklos_kryptys/atsinaujantys_energijos_saltiniai/Geotermines_energijos_potencialas.pdf
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15 pav. Kambro vandeningo sluoksnio temperatūrų žemėlapis (Geologijos ir geog-

rafijos institutas, 2008) 

Vienas iš šilumos parametrų yra šilumos srautas, jo intensyvumas. Vakarų Lietuvo-

je šilumos srauto intensyvumas siekia 70-90 mW/m
2
, tuo tarpu kai vidutinė Rytų 

Europos platformos reikšmė yra 43 mW/m
2
. Taigi geoterminis gradientas Vakarų 

Lietuvoje yra dvigubai didesnis, o tai reiškia, kad perspektyvios temperatūros šilu-

mos gamybai gali būti gręžiniais pasiektos dvigubai mažesniuose gyliuose. Kadan-

gi gręžiniai yra viena brangiausių sudedamųjų dalių geoterminėje jėgainėje, geo-

terminė energija pradėta naudoti ten, kur ji yra arčiau žemės paviršiaus – Vakarų 

Lietuvos regione. Kituose rajonuose taip pat yra geoterminės energijos, tačiau ji 

yra žymiai giliau, reikalingi gilesni gręžiniai (esami Lietuvos geologijos tarnybos 

tyrimai siekia tik apie 2,5 km
51

) tyrimams. 

 

                                                      

 

 
51

 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė „Valstybinio audito ataskaita: Atsinaujinančių 

energijos išteklių potencialo naudojimas Lietuvoje”. 2010 m. sausio 15 d. Nr. VA-P-20-2-1, 

Vilnius. Nuoroda: www.vkontrole.lt/failas_senas.aspx?id=4007 (žiūrėta 2013-05-13) 

http://www.vkontrole.lt/failas_senas.aspx?id=4007
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16 pav. Lietuvos kristalinio pamato uolienų šilumos generacija, μW/m3 52 

Geoterminės elektros gamybos temperatūros riba yra aukštesnė nei šilumos gamy-

bos. Dar prieš penkis metus ekonominė geoterminės elektros gamybos riba buvo 

siejama su 200°C temperatūra. Dabar ši kartelė nuleista iki 120-150°C, o kai kurios 

geoterminės jėgainės pasaulyje jau naudoja telkinius, kurių temperatūra tėra 100°C. 

Ekonomiškai efektyvi 150°C laipsnių temperatūra Lietuvoje sutinkama tik kristali-

nio pamato uolienose. Geoterminis modeliavimas rodo, kad mažiausias gylis yra 

pietinėje Vakarų Lietuvos dalyje ir pietiniame pajūryje, kur 150°C izoterma yra 

4,3-4,5 km gylyje. Kituose Vakarų Lietuvos rajonuose ši temperatūra yra giliau – 

nuo 5 km (pvz. Klaipėdoje) iki 6 km. Palyginimui – rytinėje Lietuvos dalyje jos 

gylis siekia 7-8 km
53

. Geoterminių jėgainių telkinių gylis siekia iki 5 km, tad Vaka-

rų Lietuvos perspektyvos techninių galimybių požiūriu vertinamos optimistiškai. 

Remiantis geoterminės giluminės energijos pasiskirstymo Lietuvoje žemėlapiu, 

Telšių rajonas patenka į Lietuvos mastu palyginus aukštesnės temperatūros zoną, 

tačiau geoterminės giluminės energijos vystymo potencialas visgi laikomas žemu.  

Seklioji geotermija – tai šilumos gavimo būdas naudojant įšildytą gruntą ir grunti-

nį bei negiliai slūgsantį subspūdinį vandenį. Sukaupta šiluma paimama specialiais, 

tam tikslui pritaikytais, šiluminiais siurbliais. Šis šilumos gavybos būdas daugiau-

siai naudojamas individualių gyvenamųjų namų šildymui. Žemės grunte yra sukau-

piama iki 98 proc. išspinduliuojamos saulės energijos. Net ir šalčiausiu žiemos me-

tu grunte yra susikaupę pakankamai šilumos, kurią galima panaudoti šilumos siurb-

lio darbui.  

                                                      

 

 
52

Saulius Šliaupa. „Žemės šilumos panaudojimo elektros energijos gamybai perspektyvos 

Lietuvoje”. Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus Universitetas. Nuoroda: 

http://geotermijosasociacija.lt/dokumentai/010_Elektros_erdves.pdf  (žiūrėta 2013-05-13) 
53

 Saulius Šliaupa. „Geoterminė energetika Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos”. Geologijos 

ir geografijos institutas, Vilniaus Universitetas. Nuoroda:  

http://geotermijosasociacija.lt/dokumentai/014_Mokslas_ir_gyvenimas.pdf  (žiūrėta 2013-

05-13) 

http://geotermijosasociacija.lt/dokumentai/010_Elektros_erdves.pdf
http://geotermijosasociacija.lt/dokumentai/014_Mokslas_ir_gyvenimas.pdf
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Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pagaminta 18,7 GWh geo-

terminės energijos. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje suinstaliuota apie 41,5 

MW mažo galingumo siurblių, t.y. virš 4000 šildymo sistemų. Be abejo, tokių sis-

temų yra ir Telšių rajone, tačiau tikslesnių duomenų apie instaliuotą galią, paga-

mintus ir suvartotus šilumos energijos kiekius nėra. 

Sekliosios geotermijos potencialas yra didelis, tačiau įranga, skirta išnaudoti seklią-

ją geotermiją, yra brangi. Kylant energijos kainai ir pingant technologijoms, yra 

didelė tikimybė ekonominės naudos didėjimui.  

5.9 Bendras atsinaujinančių išteklių energijos 

potencialas 

Apibendrinti atsinaujinančių išteklių energijos potencialo duomenys pateikiami 39 

lentelėje. 

39 lentelė. Bendras energijos gamybos iš AIE potencialas 

Kuro ir energijos 

rūšis 
Kuro kiekis, plotas Energijos išeiga Potencialas Kiekis, GWh 

Saulės energija - - 924 kWh/1 kW Taip 

98,73 

Vėjo energija - - 2000 kWh/1 kW Taip 

Hidroenergija - - 3676 kWh/1 kW Ne - 

Biodujos: kiaulių mėš-

las 
500 tūkst. m3 5,98 kWh/m3 Taip 2,99 

Biodujos: paukščių 

mėšlas (su žolės silosu) 
1 770 tūkst. m3 5,98 (5,38) kWh/m3 Taip 10,07 

Biodujos: nuotekų 

dumblas 
52,925 tūkst. m3 6,5 kWh/m3 Taip 0,34 

Šiaudai 5 663 t 14 GJ/t Taip 22,2 

Daugiametės žolės 24 185 t 17,6 GJ/t Taip 119,18 

Mediena 107 tūkst. ktm 8,2 GJ/ktm Taip 245,67 

Energetiniai augalai 3,2 tūkst. ha 88 GJ/ha Taip 78,85 

Geotermija - - - - Ne - 

 

Siekiant Telšių rajoną pilnai apsirūpinti elektros energija iš AIE, reikėtų 107 MW 

saulės elektrinių arba 50 MW vėjo jėgainių. Norint Telšių rajone įrengti tokios ga-

lios saulės elektrines, reikėtų 72,76 ha ploto saulės elektrinių. Remiantis 2011 m. 

Telšių rajono savivaldybės administracijos patvirtintu Teritorijos, esančios Degai-

čių, Eigirdžių, Patausalės, Dirmeikių, Tryškių, Ubiškės, Duseikių kadastrinėse vie-

tovėse, Telšių rajone, specialiuoju planu, Telšių rajone numatytos 28 vėjo elektri-

nių jėgainių parkų, generuosiančių švarią elektrą, teritorijos,- iš viso 5074,13 ha. 



   
72 Telšių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 

 

Darant prielaidą, kad 1 vėjo elektrinės instaliuota galia sieks 2 MW, tuomet numa-

tytos teritorijos pakaktų visos Telšių rajonui reikalingos elektrinės galios instalia-

vimui. Tačiau energijos gamyba iš šių išteklių nebūtinai sutampa su energijos po-

reikiu, todėl būtina užtikrinti energijos srautų iš/į bendrąjį tinklą valdymą, be to, 

pradinės investicijos nėra greitai atsiperkančios. 

Kitų Telšių rajone identifikuotų kaip potencialių kuro rūšių (biodujų, šiaudų, dau-

giametės žolės, medienos ir energetinių augalų) bendra energetinė vertė siekia 479 

GWh.  
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6 Energijos taupymo ir atsinaujinančių 

išteklių energijos panaudojimo plėtros 

galimybės Telšių rajone 

Nuo 2001 m. Telšių rajone gyventojų skaičius, kaip ir kitose mažose Lietuvos sa-

vivaldybėse, pastoviai mažėjo. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gy-

ventojų skaičius Telšių rajone 2001-2012 m. laikotarpiu sumažėjo 21 proc. Gyven-

tojų skaičius šiuo laikotarpiu mažėjo gana pastoviai, todėl tikėtina, kad tokia situa-

cija išliks ir ateityje. Esant tokioms tendencijoms, Telšių rajone 2020 m. gyventojų 

skaičius turėtų būti apie 37,5 tūkst.  

 

17 pav. Gyventojų skaičiaus kitimas 2001-2012 m. ir tendencija iki 2020 m. 

Tokios tendencijos rodo, kad labiau gyventojų sumažėtų miesto teritorijoje, tačiau 

gyventojų pasiskirstymas tarp gyvenančių mieste ir kaime išliktų panašus. Miestų 

gyventojų skaičius 2020 m. siektų apie 21,4 tūkst., o kaime - 16,1 tūkst. gyventojų.  
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18 pav. Telšių rajono kaimo ir miesto gyventojų skaičiaus kitimo prognozė iki 2020 

m. 

Mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja reikalingas gyvenamasis plotas, tačiau didėja 

vienam gyventojui tenkantis naudingasis plotas. Per pastarąjį dešimtmetį gyventojų 

skaičiui sumažėjus 21 proc., gyvenamasis fondas sumažėjo 9 proc., o naudingasis 

plotas, tenkantis vienam gyventojui, padidėjo beveik 15 proc. Jei šios tendencijos 

išliktų, gyvenamojo fondo poreikis būtų pilnai patenkintas, kas reikštų, kad naujų 

daugiabučių namų statyba nebūtų vykdoma, todėl energijos poreikio didėjimas ne-

numatomas.  

6.1 Energijos taupymo galimybės Telšių rajone 

6.1.1 Šilumos energijos taupymo galimybės 

Daugiabučių namų atnaujinimas 

Namų ūkiai 

Vienas iš būdų sutaupyti šilumos energiją namų ūkiuose yra gyvenamųjų pastatų 

atnaujinimas, diegiant energinį efektyvumą didinančias priemones. Energinį efek-

tyvumą didinančios priemonės - tai pastatų atitvarų šiluminę varžą didinančios 

priemonės, kitaip,- pastatų šiltinimo priemonės.  

Pagrindinės pastatų šiltinimo priemonės, diegiamos atnaujinant gyvenamuosius 

namus: išorės sienų šiltinimas, langų, balkono durų keitimas, stogo atnaujinimas, 

rūsio perdangos izoliavimas. Atnaujinant namus atnaujinamos namų šildymo ir 

karšto vandens tiekimo sistemos. 

Iš visų iki šiol atnaujintų ar atnaujinamų namų daugiau nei pusė yra 30 - 50 m. am-

žiaus. Rekonstruojant senesnius nei 50 metų pastatus, pagal galimybes jau būna 

išspręsti namų šiltinimo klausimais, todėl jų nereikia papildomai atnaujinti. Dėl to 

labiausiai nusidėvėjusių pastatų grupei priklauso 30 - 50 m. daugiabučiai. Jauniau-

siems, iki 20 m. amžiaus pastatams, dažnai itin aktualus stogo dangos atnaujinimas, 
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kadangi jos gyvavimo trukmė yra gana trumpa, o senesniems pastatams stogo dan-

ga dažnai jau būna pakeista. Ne taip seniai statytiems daugiabučiams aktuali ir ši-

lumos sistemų renovacija, nes to laikmečio plieniniai šildymo prietaisai paprastai 

būna nusidėvėję. Senesniems, daugiau kaip 50 m. amžiaus, daugiabučiams, neretai 

būtina keisti lauko duris. Dėl visiško nusidėvėjimo ir avarijų grėsmės tokiuose na-

muose dažnai būtina remontuoti balkonus. Tačiau šios grupės pastatuose mažiau-

sias sienų šiltinimo poreikis - ypač seni pastatai buvo statomi storomis, didelę ši-

lumos varžą turinčiomis sienomis.
54

 

Naujai statomi gyvenamieji namai privalo atitikti aukštesnius keliamus reikalavi-

mus pastatų konstrukcijų šiluminiams parametrams ir apšiltinimui, bet tokių namų, 

lyginant su jau esamais, yra labai nedaug. Taigi šilumos energijos taupymo poten-

cialas yra labai didelis. 

Remiantis 2009 ir 2010 m. atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų atnauji-

nimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo ataskaitomis
55

, išnagrinėti šilu-

mos suvartojimo pokyčiai 2009-2010 m. modernizuotuose pastatuose pateikti 19 

pav.  

 

19 pav. Šilumos suvartojimo pokyčiai 2009-2010 m. modernizuotuose pastatuose 

Siekiant apskaičiuoti šilumos energijos taupymo potencialą namų ūkiuose Telšių 

rajone, skaičiavimui naudojamas šilumos energijos suvartojimo sumažėjimo pro-

centinis vidurkis - 47 proc. Iš viso Telšių rajono namų ūkiuose tai gali siekti apie 

122 GWh/metus galutinės šilumos energijos. Tai gali būti vertinama tik teoriškai, 

                                                      

 

 
54

 „Atnaujink būstą”. Nuoroda: http://www.atnaujinkbusta.lt/index.php/lt/p/atnaujink-

busta/apie-programa/stebesena (žiūrėta 2013-07-10) 
55

 2009 ir 2010 m. atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų atnaujinimo (moderniza-

vimo) programos įgyvendinimo ataskaitos. UAB „Miesto renovacija”. 2010, 2011 m. Vil-

nius. Nuoroda: http://www.miestorenovacija.lt/lt/darbai/kiti-atlikti-darbai (žiūrėta 2013-07-

10) 

http://www.atnaujinkbusta.lt/index.php/lt/p/atnaujink-busta/apie-programa/stebesena
http://www.atnaujinkbusta.lt/index.php/lt/p/atnaujink-busta/apie-programa/stebesena
http://www.miestorenovacija.lt/lt/darbai/kiti-atlikti-darbai
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nes priemonių įgyvendinimas susijęs su finansiniais įsipareigojimais, kuriuos prisi-

imti gali nedaugelis. Be to, yra menka tikimybė, kad gyventojai įdiegtų visas ener-

gijos taupymo priemones - pirmenybę turės mažesnių investicijų reikalaujančios ir 

būsto kokybę gerinančios priemonės. 

 

20 pav. Techninis šilumos energijos taupymo potencialas namų ūkiuose Telšių ra-

jone, GWh per metus 

Nagrinėjant ekonominį energijos taupymo potencialą, gali būti išskirti 2 scenarijai: 

› esami pastatai modernizuojami intensyviai, t.y. intensyvaus esamų pastatų 

modernizavimo atveju daroma prielaida, kad iki 2020 m. bus modernizuota 50 

proc. esamų pastatų statytų iki 1993 m.
56

  

› esami pastatai modernizuojami lėčiau nei iškelti valstybiniai tikslai, t.y. ma-

žesnio intensyvumo esamų pastatų modernizavimo atveju daroma prielaida, 

kad iki 2020 m. bus modernizuota 10 proc. visų esamų pastatų.  

Vertinant esamus CŠT vartotojus, numatoma, kad pastatuose bus didinamas energi-

jos vartojimo efektyvumas. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) pro-

gramoje iškeltas tikslas iki 2020 m. pabaigos sumažinti šiluminės energijos (kuro) 

sąnaudas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal iki 1993 m. galiojusius sta-

tybos techninius normatyvus, ne mažiau kaip 20 proc.
57

 Darant prielaidą, kad vidu-

tiniai sutaupymai atnaujinant pastatus siekia apie 40 proc., galima teigti, kad iki 

                                                      

 

 
56

 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respub-

likos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 

2012, Nr. 1-1) 
57

 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respub-

likos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 

2012, Nr. 1-1) 
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2020 m. Lietuvoje turi būti atnaujinta 50 proc. esamų daugiabučių pastatų, statytų 

pagal iki 1993 m. galiojusius reikalavimus. 

Deja, daugiabučių gyvenamųjų pastatų modernizavimas Lietuvoje vyksta lėčiau nei 

planuota, todėl tikėtina, kad iškelti tikslai gali būti ir nepasiekti. Šiuo metu atnau-

jinti yra 497 pastatai, darbus vykdo - 506
58

. Tai sudaro tik apie 2,8 proc. nuo mo-

dernizuotinų pastatų. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2013 m. vasario mėn. pristatė naują 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo modelį. 

Šio modelio esmė - sudaryti būsto savininkams sąlygas neprisiimti organizacinių, 

kreditinių įsipareigojimų bei projektų įgyvendinimo rizikos, išmokant jų namui 

padarytas investicijas. Šio modelio taikymas spartina daugiabučių gyvenamųjų 

namų atnaujinimo procesą.  

Telšių rajone yra apie 170 nerenovuotų daugiabučių namų, kuriems šiluma tiekia-

ma centralizuotai. Telšių rajono savivaldybė atrinko 17 Telšių mieste esančių na-

mų, kuriems yra parengti šių namų energinio naudingumo sertifikatai ir investicijų 

planai. Iki 2013 m. pab. planuojama paskelbti statybos rangos konkursą ir pradėti 

projektavimo darbus, o iki 2014 m. pab. - šiuos namus atnaujinti. I etapo namai 

sudaro 10 proc. visų namų, t.y. atnaujinus juos, būtų  įgyvendintas mažesnio inten-

syvumo scenarijus. 

Faktinis vidutinis atnaujinti parengtų namų šilumos suvartojimas šildymui, per-

skaičiuotas norminiams metams, sudaro 160 kWh/m
2
 naudingo namo ploto. Šiuo 

metu šie 17 namų šildymui sunaudoja vidutiniškai apie 4 GWh per metus arba 6 

proc. bendro centralizuotai gaminamos šilumos kiekio Telšių mieste. 

Parengtuose ir patvirtintuose investicijų planuose numatyta, kad atnaujintuose na-

muose vidutiniškai bus sutaupoma apie 50 proc. šilumos arba 2 GWh šilumos 

energijos šildymui. Sutaupyta šiluma sudarys 3 proc. nuo bendrai Telšių mieste 

sunaudotos centralizuotai pagaminamos šilumos. Šiam sutaupymui pasiekti reika-

lingos investicijos sudarys apie 18,1 mln. Lt. Pagal naują daugiabučių namų atnau-

jinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo modelį valstybės parama suda-

ro:  

› 100 proc. investicijų plano ir projekto parengimo išlaidų, 

› 15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 

įgyvendinti, ir  

› 25 proc. parama iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų (projektams, 

kurie bus įgyvendinti iki 2014 m. pabaigos), jei planuojamas energinis efekty-

vumas ne mažesnis kaip 40 proc.  

                                                      

 

 
58

 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos tinklalapis 

www.atnaujinkbusta.lt (žiūrėta 2013-08-29) 

http://www.atnaujinkbusta.lt/
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Planuojama, kad nagrinėjamų namų atnaujinimui valstybės parama sudarys apie 8 

mln. Lt. Atskaičius paramą, reikalingos investicijos sudarytų apie 10,1 mln. Lt.   

Šiuo metu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija yra paskelbusi II-etapu pla-

nuojamų atnaujinti daugiabučių sąrašą, į kurį pateko 34 Telšių miesto daugiabučių, 

prijungtų prie CŠT. Šie daugiabučiai suvartoja 7,7 GWh šilumos energijos. Po mo-

dernizacijos jų suvartojamos šilumos energijos kiekis sumažėtų apie 50 proc. arba 

apie 3,9 GWh. 

Visuomeninės paskirties pastatai 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyta, kad 

jau nuo 2012 m. sausio 1 d. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių 

nauji pastatai ir esami pastatai, kuriuos reikia kapitališkai atnaujinti, turi atitikti 

AIE naudojimo reikalavimus. Be to, nuo 2014 m. gruodžio 31 d. nauji pastatai ir 

esami pastatai, kuriuos reikia kapitališkai atnaujinti, turi atitikti AIE naudojimo 

reikalavimus. Atitiktis šiems reikalavimams gali būti užtikrinama ir naudojant cent-

ralizuotai tiekiamą šilumos ir vėsumos energiją, kurios gamybai naudojama didelė 

AEI dalis. Vadovaujantis Energetinio efektyvumo direktyvos 2010/31/ES (OL L 

153, 2010 6 18, p.13) 9 straipsniu, po 2018 m. gruodžio 31 d. visi viešosios val-

džios institucijų užimti ir valdomi nauji pastatai privalo būti beveik nulinės energi-

jos pastatai. Taigi šie reikalavimai yra stiprus postūmis valstybės ir savivaldybės 

įmonėms prisidėti prie AIE naudojimo plėtros.  

Kaip ir namų ūkiuose, norint taupyti šilumos energiją, viena iš reikalingiausių 

priemonių visuomeninės paskirties pastatuose yra jų apšiltinimas. Remiantis šilu-

mos energijos suvartojimo sumažėjimo procentiniu vidurkiu, naudotu namų ūkių 

šilumos energijos taupymo potencialo apskaičiavimui - 47 proc.- apskaičiuojamas 

šilumos energijos taupymo potencialas visuomeninės paskirties pastatuose (žr. 21 

pav.), kuris sudaro 13,6 GWh/metus. 

 

21 pav. Techninis šilumos energijos taupymo potencialas visuomeninės paskirties 

pastatuose Telšių rajone, GWh per metus 
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Lietuvoje imtasi energinio efektyvumo didinimo ir AIE naudojimo plėtros priemo-

nių, tokių kaip parama visuomeninės paskirties pastatų modernizavimui ir biokuro 

katilų įrengimui visuomeninės paskirties pastatų šildymui. Kvietimus skelbia biu-

džetinė įstaiga „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas” (toliau - LAAIF). 

Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau maksi-

malų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginiai efekty-

vumo kriterijai. Taip pat minėtos priemonės gali būti įgyvendintos naudojant savi-

valdybių AEI plėtros finansavimo programų lėšas, kaip numatyta Lietuvos Respub-

likos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme. 

Šilumos sąnaudų mažinimas individualiuose pastatuose 

Vertinant pagal kuro naudojimą, daugiausiai kuro patalpų šildymui suvartoja indi-

vidualių namų sektorius. Siekiant įvertinti energijos sąnaudas patalpų šildymui in-

dividualiuose namuose, skaičiuojamas šilumos energijos poreikis.  

Duomenys apie tikrąsias kuro ir energijos sąnaudas nerenkami arba pateikiami api-

bendrinti visam sektoriui. Nėra žinoma, kiek medienos kuro gyventojai pasigamina 

patys, kiek jo parduoda individualių miškų savininkai. Taip pat nėra duomenų apie 

pastatų energinį naudingumą, individualiuose namuose naudojamų katilų efekty-

vumą. Dėl šių priežasčių energijos taupymo potencialas gali būti įvertintas tik abst-

rakčiai, grindžiant prielaidomis apie katilų efektyvumą, šilumos gamybos apimtis.  

Priimama prielaida, kad Telšių rajono teritorijoje esančiuose namų ūkiuose labiau-

siai paplitę senesni katilai, kurių vidutinis sezoninis katilų efektyvumas yra ne di-

desnis nei 55 proc.; tuo tarpu vidutinis naujų katilų efektyvumas siekia 70 proc. 

Remiantis šiomis prielaidomis, apytikris galimas kuro sutaupymas yra apie 29 

GWh per metus.  

Vertinant energijos taupymo potencialą individualiuose pastatuose, reikėtų atsi-

žvelgti į pastatų energinio naudingumo didinimą. Nors tikslūs duomenys apie šilu-

mos sąnaudas šiuose pastatuose nėra skelbiami, remiantis prielaidomis, išdėstyto-

mis 3.1 skyriuje, darome išvadą, kad mažesnio ploto pastatų santykinis šilumos 

poreikis yra didesnis nei didesnio ploto pastatuose. Taip pat investicijos į individu-

alių namų modernizaciją yra didesnės nei į daugiabučių namų renovaciją.  

Renovavus prie CŠT neprijungtus Telšių rajono individualius namus ir juose insta-

liavus naujus efektyvesnius katilus vietoje senų, turinčių santykinai žemą efekty-

vumo lygį, teoriškai būtų galima sutaupyti apie 112 GWh šilumos energijai per 

metus sunaudojamų energijos išteklių. Investicijos į šias priemones siektų iki 578 

mln. Lt. Siekiant įvertinti priemonių įgyvendinimo patrauklumą, buvo skaičiuoja-

mos abiejų priemonių sutaupomos energijos kaina (žr. 40 lentelė).  

40 lentelė. Energijos taupymo priemonių įgyvendinimo individualiuose namuose 

charakteristikos   

Parametras Mat. vnt. 

Priemonė 

Pastatų renovacija Efektyvesni katilai 

Individualių namų šildomas plotas tūkst. m2 875,5 875,5 
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Investicijos Lt/m2 550 110 

Šildymo sąnaudų sumažinimas % 40% 15% 

Šilumos energijos sąnaudos (prieš 

energijos taupymo priemonių diegi-

mą) 

GWh 208,372 

Suminės investicijos mln. Lt 481,53 96,31 

Sutaupomos galutinės energijos kie-

kis 

GWh 83 29 

Priemonės tarnavimo laikas metai 20 15 

Šilumos energijos sąnaudos (įdiegus 

energijos taupymo priemones) 

GWh 112,472 

Energijos sąnaudų sumažinimas % 54% 

Sutaupomos energijos kaina (SEK) Lt/MWh 286,74 219,22 

 

Sutaupomos energijos kaina yra aukštesnė negu šilumos energijos gamybos savi-

kaina deginant malkinę medieną, todėl priemonės įgyvendinimas nėra ekonomiškai 

naudingas be papildomo rėmimo.  

Lietuvoje imtasi energinio efektyvumo didinimo ir AIE naudojimo plėtros priemo-

nių, tokių kaip parama fiziniams asmenims, norintiems atnaujinti 1-2 butų gyve-

namuosius namus, pasiekiant pastato energinio naudingumo C klasę ir sumažinant 

energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 proc., bei norintiems įdiegti sau-

lės kolektorius ir elektrines, vėjo jėgaines, šilumos siurblius energijos gamybai sa-

vo poreikiams (ne pardavimui), pakeisti iškastinį kurą naudojančius katilus į bioku-

rą naudojančius katilus. Kvietimus skelbia LAAIF (Lietuvos aplinkos apsaugos 

investicijų fondas). Finansuojama iki 30 proc. faktiškai patirtų tinkamų finansuoti 

projekto išlaidų, neviršijant 50 tūkst. Lt. Taip pat minėtos priemonės gali būti įgy-

vendintos naudojant savivaldybių AEI plėtros finansavimo programų lėšas, kaip 

numatyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.  

6.1.2 Elektros energijos taupymo galimybės 

Gatvių apšvietimas 

Telšių rajono elektros energijos sąnaudose gatvių apšvietimui suvartota elektros 

energija per metus sudaro apie 0,64 proc. (582 MWh). Nors bendrose sąnaudose tai 

sudaro labai mažą dalį, tačiau kasmet Telšių rajono savivaldybei gatvių apšvieti-

mas kainuoja apie 260 tūkst. Lt.  

Savivaldybės renkasi skirtingus būdus taupyti gatvės apšvietimui skiriamas lėšas. 

Vienos savivaldybės palieka kas antrą, trečią šviečiantį žibintą arba išvis gatvės 

neapšviečiamos, kitos - investuoja į naujas technologijas, kurių pagalba gatvės ap-
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šviečiamos minimaliomis sąnaudomis. Savivaldybėje turėtų būti išnagrinėtos Tel-

šių rajono savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo ir jo įgyvendi-

nimo, prisidėsiančio prie efektyvaus miesto gatvių apšvietimo viešosios paslaugos 

teikimo, gyventojų ir miesto svečių gyvenimo kokybės gerinimo, palankių sąlygų 

verslo ir turizmo plėtrai, galimybės.  

Elektros sąnaudų mažinimas visuomeninės paskirties pastatuose 

Elektros energijos sąnaudos sudaro nemažą dalį savivaldybės ir jos įstaigų biudže-

tų, todėl efektyvus elektros energijos sąnaudų valdymas yra itin aktualus. Daugiau-

siai elektros energijos visuomeninės paskirties pastatuose suvartojama patalpų ap-

švietimui ir biurų prietaisams (pavyzdžiui, pastato technologinių sistemų elektros 

varikliai, pagalbiniai elektriniai kaitintuvai, liftai ir eskalatoriai). 

 

22 pav. Apytikrės elektros energijos vartojimo įstaigų ir biurų pastatuose dalys59 

Elektros energijos taupymas ne tik leistų sumažinti išlaidas elektros energijai, ta-

čiau ir prisidėtų prie aplinkos taršos mažinimo. Elektros sąnaudos visuomeninės 

paskirties pastatuose galėtų būti mažinamos ne tik diegiant naujas technologijas, 

tačiau ir didinant darbuotojų sąmoningumą aplinkosauginiais efektyvesnio energi-

jos naudojimo klausimais. Savivaldybei ir jos įstaigoms siūlomos priemonės: 

› senų nusidėvėjusių elektros prietaisų pakeitimas naujais, taupiai energiją var-

tojančiais įrenginiais;  

› judesiui jautrių šviesos jungiklių koridoriuose ir neintensyviai naudojamose 

patalpose įrengimas; 

› elektrą taupančių lempučių (dujošvyčių) naudojimas (nereikia keisti įprastinio 

šviestuvo lizdo ir pačių šviestuvų); 

                                                      

 

 
59

 Žurnalas "Energijos erdvė" (2012, Nr. 1(12). Nuoroda: 

http://www.leka.lt/sites/default/files/dokumentai/12_energijos_erdves_pdf.pdf (žiūrėta 

2013-09-10) 

http://www.leka.lt/sites/default/files/dokumentai/12_energijos_erdves_pdf.pdf
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› darbuotojų skatinimas išjungti prietaisus iš elektros lizdo, kai jais nesinaudo-

jama. 

6.2 Kuro taupymo galimybės Telšių rajone 

Telšių rajono gyventojų mobilumą lemia automobilizacijos lygis, kurį nusako 

lengvųjų automobilių skaičius 1000-ui gyventojų. Lietuvos statistikos departamen-

to duomenimis, nuo 1998 m. automobilizacijos rodiklis Telšių rajone viršija visos 

Lietuvos Respublikos rodiklį ir 2012 m. siekė 560 automobilių 1000 gyventojų 

(Lietuvos - 541). Anksčiau populiarų viešąjį transportą vis labiau išstumia lengvieji 

automobiliai, dėl to sparčiau auga automobilių srautas ir kamščiai keliuose, parka-

vimo vietų stygius miestuose, aplinkos tarša.  

Telšių rajono bendrajame plane numatyta, kad perspektyvoje (iki 2017 m.) Telšių 

rajono gyventojai apie 20 proc. kelionių turėtų atlikti viešuoju transportu, 35-40 

proc. kelionių individualiais lengvaisiais automobiliais ir apie 40 proc. - dviračiais 

ir pėsčiomis. Dviračių takų tinklo plėtra rajono gyvenvietėse turi būti vienas iš pa-

grindinių susisiekimo sistemos plėtros tikslų. 

Šiuo metu Lietuvos savivaldybės neturi daug priemonių, galinčių drastiškai suma-

žinti automobilių skaičių ir jų kuro vartojimą. Savivaldybės gali: 

› planuoti aukšto ir žemo intensyvumo transporto ir pėsčiųjų zonas, riboti sun-

kiųjų transporto priemonių srautus ir pan. 

› Planuoti teritorijas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius, t.y. kad pre-

kių/paslaugų teikėjai būtų kuo arčiau prekių/paslaugų gavėjų. 

› Plėsti įstaigų teikiamų elektroninių paslaugų spektrą, siekiant sumažinti gy-

ventojų kelionių poreikį. 

› Sudaryti sąlygas ekologiško transporto - dviračių, elektromobilių - naudoji-

mui. Intensyvaus judėjimo gatvių pritaikymas dviratėms transporto priemo-

nėms bei naujų dviračių takų tiesimas, įvairių lengvatų taikymas elektromobi-

liams prisidėtų prie ekologiško transporto plėtros.  

› Pakeisti savivaldybės ir jos valdomų įmonių turimų transporto priemones nau-

jomis, kurioms eksploatuoti reikalingos mažesnės kuro sąnaudos arba kurios 

naudotų biodegalus, elektrą. Šios transporto priemonės sudaro nedidelę dalį 

bendrame transporto sektoriuje sunaudojamos energijos balanse. 

› Optimizuoti visuomeninio transporto maršrutus, atnaujinti transporto priemo-

nes. 

› Telšių rajono kelių ir gatvių būklės gerinimas ir priežiūros užtikrinimas. Va-

žiuojant geresnės būklės keliais, deginama mažiau kuro bei mažėjo transporto 

priemonės eksploatacinės išlaidos. 
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Savivaldybės transporto sunaudojami kuro kiekiai sudaro nedidelę dalį Telšių rajo-

no transporto sunaudojamų degalų, todėl transporto sektoriuje įgyvendinamos 

priemonės pirmiausia turėtų būti pavyzdžiu gyventojams ir verslui. Savivaldybė 

didžiausią vaidmenį galėtų atlikti šviečiant gyventojus energetikos ir klimato kaitos 

klausimais, skatinant jų domėjimąsi ekologiškais sprendimais, įgyvendinant paro-

domuosius projektus. Nuoseklus ir aktyvus gyventojų informavimas apie galimy-

bes sutaupyti kurą prisidėtų prie rajono bendro kuro sąnaudų taupymo, išspręstų 

aktualias aplinkos problemas bei sumažintų gyventojų išlaidas kurui.  

6.3 AEI vartojimo plėtra Telšių CŠT integruotame 
tinkle 

UAB „Litesko” filialo „Telšių šiluma” katilinėse per 2010-2012 m. vidutiniškai 

buvo pagaminta 72,6 GWh/metus šilumos energijos. Didžiausias centralizuotos 

šilumos gamybos šaltinis Telšių rajone yra Luokės rajoninė katilinė (toliau - Luo-

kės RK), kurioje pagaminama apie 85 proc. visos UAB „Litesko” filialo „Telšių 

šiluma” šilumos arba 61,57 GWh/metus.   

Šilumos rinka Telšių mieste yra nusistovėjusi, todėl tikslinga panagrinėti kelias 

alternatyvas, kuriomis būtų mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, taip pat didi-

namas AEI naudojimas energijos gamybai. Šiuo metu Luokės RK iš AEI pagami-

nama apie 28 GWh/metus šilumos energijos - tai sudaro 45 proc. metinio šilumos 

poreikio. 23 pav. pateikiamas šilumos gamybos grafikas esamiems katilinės šilu-

mos gamybos įrenginiams. Pažymėtina, kad modeliavimas atliktas darant prielaidą, 

jog esamas 5 MW biokuro katilas veikia pirmu prioritetu. 

 

23 pav. Luokės RK šilumos gamybos įrenginių darbas (esama situacija) 

Norint labiau padidinti šilumos gamybos apimtis iš AEI Telšių mieste, tikslinga 

įrengti naujus šilumos gamybos įrenginius, kurie degintų biokurą. Toliau vertina-

mos kelios galimos alternatyvos:  

› įrengti kondensacinį dūmų ekonomaizerį (KDE) esamui biokuro katilui; 

› įrengti naują biokuro katilą; 

› įgyvendinti abi priemones. 
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Įrenginiai galėtų būti įrengiami tiek pas šilumos tiekėją - Luokės RK, tiek pas ne-

priklausomus šilumos gamintojus.  

Remiantis Katilinių įrenginių įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis 2006 m. sausio 

18 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-15 „Dėl Katilinių įrengi-

nių įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 12-428; 2008, Nr. 104-4009), 

katilams, kurių galingumas didesnis kaip 400 kW, privaloma įrengti KDE, todėl 

nagrinėjamuose Luokės RK katilinės modernizavimo scenarijuose iš karto įvertin-

tos KDE įrengimo galimybės.  

Įrengus KDE, didėtų energijos gamybos efektyvumas, energetiniai ištekliai būtų 

naudojami taupiau (žr. 24 pav.). Šiame paveiksle pateikiamas Luokės RK šilumos 

gamybos įrenginių darbas, kai esamam biokuro katilui įrengiamas KDE. KDE vi-

dutiniškai galės iš dūmų atgauti iki 20 proc. šilumos energijos daugiau nei esama 

katilo galia. 

 

24 pav. Šilumos gamybos įrenginių darbas (esama situacija + 1 MW KDE) 

Vertinant šilumos poreikio grafiką, būtų racionalu įrengti 5-7 MW galios šilumos 

gamybos įrenginį ar energetikos objektą, kuriame būtų naudojami AEI. 25 pav. 

pateikiamas Telšių miesto šilumos poreikio grafikas su šilumos gamybos šaltiniais, 

kai įrengiamas 5 MW galios biokuro katilas ir papildomai ne mažesnės kaip 1 MW 

galios KDE (Luokės RK jau numatytas apie 1 MW KDE įrengimas). 

Ženkliai didinti naujų, biokurą deginančių, įrenginių galią mieste nėra tikslinga, 

nes tokie įrenginiai didesnį laiką būtų prastovose ir tai reikštų ankstesnį ar vėlesnį 

jų uždarymą (pvz., dėl bankroto) bei konkurencijos sumažėjimą. Iš 25 pav. matyti, 

kad pakankama konkurencija (esant nepriklausomiems šilumos gamybos šalti-

niams) būtų sudaroma maždaug 9 mėnesius per metus ir tai galėtų užtikrinti ma-

žesnes šilumos gamybos kainas. Konkurencija galima esant sąlygai, kai visų šilu-

mos gamintojų kaina būtų nereguliuojama. Siekiant apsaugoti šilumos vartotojus 

nuo kartelinių susitarimų didinti šilumos gamybos kainą, turėtų būti nustatyta šilu-

mos gamybos kainos viršutinė riba. Šilumos gamybos kainos viršutinė riba galėtų 

būti nustatoma taikant esamus šilumos kainodaros principus (turėtų būti perskai-

čiuojama kas mėnesį).  
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25 pav. Šilumos gamybos įrenginių darbas (esama situacija + 5 MW biokuro katilas 

+ 2 MW KDE) 

Telšių miesto CŠT integruoto tinklo šilumos poreikis nešildymo sezono metu yra 

stabilus ir siekia apie 2 MW. Taigi mieste galėtų būti išnaudojama galimybė įrengti 

kogeneracinius įrenginius, kuriuose būtų naudojami AEI: tai galėtų būti tiek biodu-

jas, tiek biomasę ar kitus AEI deginantys įrenginiai. 26 pav. pateikiamas Telšių 

miesto šilumos poreikio grafikas su šilumos gamybos šaltiniais, kai įrengiamas ko-

generacinis blokas (elektrinė) su maždaug 1,5 MWel galios turbina ir elektros gene-

ratoriumi. Atleidžiamos šilumos galia iš šio įrenginio su KDE siektų apie 6-7 MW 

(Luokės RK jau numatytas apie 1 MW KDE įrengimas). 

 

 

26 pav. Šilumos ir elektros gamybos įrenginių darbas (esama situacija + kogenera-

cinė elektrinė (blokas) + 1 MW KDE Luokės RK) 
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Vertinimui pasirinkti tradiciniai biokuro deginimo scenarijai, nes biokuro išteklių 

kaina ir jų deginimo technologija yra viena pigiausių, o jų panaudojimas miestui ir 

rajonui duotų didžiausią naudą. Galimos ir kitos priemonės, kurios leistų didinti 

AEI panaudojimą šilumos gamybai, pavyzdžiui, saulės kolektorių įrengimas, bio-

dujų deginimas katiluose ar kogeneraciniuose įrenginiuose, komunalinių atliekų 

deginimas (didesnėse CŠT sistemose), geoterminės energijos panaudojimas ir pan. 

Kitų technologijų pritaikomumas yra labiau priimtinas kitose vietose, pvz. saulės 

kolektorių įrengimas galėtų būti atsvara elektriniams vandens šildytuvams, biodujų 

panaudojimas daugiau lokaliai - gaminti elektros ir/ar šilumos energiją ūkinėms 

reikmėms ir pan.  

41 lentelėje apibendrintai pateikiami modeliavimo rezultatai. Telšių mieste įrengus 

5 MW biokuro katilą su KDE, AEI panaudojimo šilumos gamybai plėtra būtų 

ženkli. 

41 lentelė. Telšių miesto integruoto tinklo galimų plėtros scenarijų modeliavimas 

Rodiklis Vnt. 

Scenarijus 

Esama 

situacija 

Įrengiamas 

KDE 

Luokės RK 

Naujas 5 MW 

biokuro kati-

las su KDE 

Naujas kogen-

eracinis 

blokas (el-

ektrinė) su 

KDE 

Šilumos gamyba MWh/metus 61.569 61.569 61.569 61.569 

Šilumos gamyba iš 

AEI 
MWh/metus 27.987 31.938 54.088 56.351 

Elektros gamyba iš 

AEI 
MWh/metus 

   
9.209 

Šilumos gamyba iš 

AEI 
proc. 45% 52% 88% 92% 

 

Gamtinių dujų 

deginimas 

1.000 

nm3/metus 
3.930 3.463 870 609 

Biokuro deginimas t/metus 13.245 12.680 21.430 27.659 

Gamtinių dujų 

deginimas 
tne 3.142 2.769 696 487 

AEI deginimas tne 2.859 2.737 4.625 5.969 

Bendras kuro su-

vartojimas 
tne 6.001 5.506 5.321 6.457 

 

AEI dalis kuro bal-

anse 
proc. 48% 50% 87% 92% 
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Energijos gamybos 

efektyvumas 
proc. 88% 96% 99% 94% 

 

Vertinant kitų CŠT sistemų pertvarkymą AEI naudojimo plėtrai, pagrindiniai krite-

rijai turėtų būti tokių sistemų eksploatavimo patogumas ir tai, ar pakeitimai nedidi-

na šilumos gamybos savikainos. Praktiškai visos mažesnės Telšių miesto katilinės 

yra pilnai automatizuotos (deginamos gamtinės dujos) ir reikalauja mažai priežiū-

ros. 

Naujų, biokurą deginančių įrenginių galia turi būti parenkama, atsižvelgiant į šilu-

mos poreikio grafiką ir ženkliai neviršijant bazinės šilumos gamybos galios. Bazinė 

šilumos gamybos galia CŠT sistemoje yra maždaug 35 proc. maksimalios pareika-

laujamos šilumos galios. Pavyzdžiui, Dariaus ir Girėno g. 9, Telšiuose, esančioje 

katilinėje preliminari šilumos galia nešildymo sezono metu gali siekti apie 200-250 

kW (metinės šilumos gamybos apimtys apie 7-8 GWh). Tokiu būdu būtų galima 

svarstyti iki 0,5 MW galios biokuro katilo įrengimo alternatyvą. Tokia informacija 

patvirtinta ir specialiajame Telšių rajono šilumos ūkio plane, kuriame buvo numa-

tyta, kad biokuro katilas turėjo būti pastatytas dar 2012 m. 

2008 m. Telšių rajono savivaldybės administracijos užsakymu buvo atlikta studija 

„S.Daukanto g. 12A ir S.Daukanto g. 19C Varniuose galimybių studija panaudo-

jant pastatų apšildymui alternatyvias suskystintoms dujoms kuro rūšis“. Studijos 

tikslas - įvertinti galimas alternatyvas šildant daugiabučius Varnių mieste S. Dau-

kanto g. 12A ir 19C, kurie šiuo metu šildomi kūrenant suskystintas dujas. Studijoje 

išnagrinėta esama situacija, įvertinta daugiabučių šilumos šaltinio įranga, daugia-

bučių būklė, kuro talpyklos būklė. Taip pat įvertinti esami objektai nagrinėjamoje 

teritorijoje bei išanalizuota esama šilumos gamybos savikaina. Remiantis šia studi-

ja ir atsižvelgiant į esamą situaciją, siūloma įrengti kieto kuro katilines prie kiek-

vieno namo. Visų kitų scenarijų savikainos vertinimas parodė, kad iš esmės šilu-

mos kaina gyventojams nesumažės. 
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7 Atsinaujinančių energijos išteklių 

ateities panaudojimo tendencijos 

Atlikta esamos situacijos ir potencialo analizė parodė, kad AIE potencialas Telšių 

rajone sudaro beveik 54 proc. dabartinio energijos poreikio. Daugiausiai iškastinio 

kuro suvartojama transporto sektoriuje, tačiau savivaldybė šiame sektoriuje turi 

labai mažą įtaką. Iškastinio kuro naudojimą lemia gamtinių dujų vartojimas šilu-

mos energijos gamybai bei kuro dalis, suvartota elektros energijos gamybai šilumi-

nėse elektrinėse. Reikšmingus iškastinio kuro kiekius naudoja pramonės įmonės, 

todėl AIE naudojimo plėtros projektai turėtų būti šio sektoriaus prioritetas.  

 

27 pav. Bendro galutinio energijos poreikio prognozė 2013-2020 m. laikotarpiui, 
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Saulės energija 

Pastaraisiais metais saulės energetikos plėtra buvo itin sparti. 2011-2012 m. nusta-

čius itin palankius saulės energijos supirkimo tarifus, išaugo susidomėjimas mažųjų 

(iki 30 kW galios) saulės jėgainių statyba. Sparti saulės energetikos plėtra neaplen-

kė ir Telšių rajono.  

Šiuo metu Telšių rajono fiziniams ir juridiniams asmenims išduota leidimų plėtoti 

5,07 MW elektros energijos gamybos pajėgumus, o jau veikiančių įrenginių galia 

siekia 2,8 MW. Remiantis AB "Litgrid" duomenimis, vidutiniškai Lietuvoje 2012 

m. 1 kW saulės elementų pagamino apie 924 kWh elektros energijos per metus 

(vertinant įrenginius, veikusius visus 2012 m.). Vertinant jau veikiančius įrenginius 

Telšių rajone, metinė elektros energijos gamyba sudarytų apie 2 594 MWh.  

Atsižvelgiant į tai, kad jau yra priimtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių ištek-

lių energetikos įstatymo pataisos, ribojančios saulės jėgainių plėtrą, bei į tai, kad 

saulės energijos supirkimo tarifai, kuriuos nustato VKEKK, tik mažėja, tolesnė 

saulės jėgainių plėtra Telšių rajone nenumatoma. Darant prielaidą, kad projektai, 

kuriems išduoti leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, bus vysto-

mi iki pabaigos ir kad pusė projektų, kuriems išduoti leidimai pradės veikti nuo 

2014 m., o likusi pusė - nuo 2015 m., iš viso metinė elektros energijos gamyba Tel-

šių rajone nuo 2015 m. kasmet sudarytų apie 7 277 MWh.  

Vėjo energija 

Telšių rajone yra išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 

150 MW vėjo jėgainėms. Jei šis projektas būtų įgyvendintas, Telšių rajone iš viso 

būtų įdiegta 150,25 MW vėjo energijos įrenginių, kas leistų ne tik pilnai padengti 

Telšių rajono elektros energijos poreikį, bet ir eksportuoti "žaliosios" elektros 

energijos perteklių į kitas savivaldybės, taip prisidedant ne tik prie rajono AEI nau-

dojimo dalies bendrame rajono energijos suvartojime didinimo (AIE dalis bendra-

me rajono energijos suvartojimo padidėtų daugiau nei 7 proc.), bet ir prie šalies 

įsipareigojimų vykdymo energetikos ir klimato kaitos srityse.  

 

28 pav. Anulyno vėjo jėgainės60 

                                                      

 

 
60

 UAB "Ritvida" internetinis puslapis. Nuoroda:  http://ritvida.weebly.com/anulyno-vejo-

elektrine.html (žiūrėta 2013-09-10) 

http://ritvida.weebly.com/anulyno-vejo-elektrine.html
http://ritvida.weebly.com/anulyno-vejo-elektrine.html
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Vėjo elektros energijos gamyba 150 MW vėjo jėgainių parke prognozuojama re-

miantis 2012 m. AB "Litgrid" duomenimis apie visus metus veikusių vėjo jėgainių 

parkų, kurių galia viršija 10 MW, elektros energijos gamybą. Vidutiniškai 2012 m. 

1 MW vėjo jėgainių pagamino apie 2 400 MWh elektros energijos, tai 150 MW 

vėjo jėgainių parkas pagamintų apie 360 GWh elektros energijos. Daroma prielai-

da, kad šis vėjo jėgainių parkas pradės savo veiklą nuo 2015 m. Šiuo metu veikian-

čių Anulyno vėjo jėgainių gaminamos elektros metinis kiekis prognozuojamas re-

miantis faktiniais šios elektrinės 2012 m. duomenimis.  

Hidroenergija 

Hidroelektrinių pagamintas elektros energijos kiekis prognozuojamas remiantis AB 

"Litgrid" duomenimis apie 2012 m. Telšių rajone esančių hidroelektrinių pagamin-

tą elektros energijos kiekį, kuris sudarė 4 414 MWh. Leidimų plėtoti elektros ener-

gijos gamybos pajėgumus, naudojant hidroenergiją, neišduota, be to, įvertinta, kad 

hidroenergijos potencialas Telšių rajone yra žemas, todėl daroma prielaida, kad 

naujų hidroenergijos jėgainių Telšių rajone iki 2020 m. nebus pastatyta.  

Biodujos 

Telšių rajone yra santykinai aukštas energijos gamybos iš biodujų potencialas. At-

sižvelgiant į atliktą biodujų potencialo vertinimą, numatoma, kad Telšių rajone nuo 

2016 m. galėtų būti pastatyta 1 biodujų jėgainė, kurioje būtų naudojamos iš kiaulių 

mėšlo išgautos biodujos (preliminariai apie 500 tūkst. m
3
 biodujų, kurių energetinė 

vertė apie 2,99 GWh). Jei biodujų jėgainėje būtų naudojamos tik iš kiaulių mėšlo 

išgautos dujos (nemaišant su silosu), šių dujų kiekio pakaktų apie 0,15 MW galios 

kogeneracinei jėgainei, kuri per metus pagamintų iki 1 000 MWh elektros energijos 

ir 146 MWh šilumos energijos (didžioji dalis šilumos energijos būtų sunaudojama 

biodujų gamyboje).  

Vertinant technologiniu biodujų gamybos požiūriu, žymiai efektyviau biodujų ga-

mybai naudoti ne vien gyvulinės kilmės mėšlą, bet mėšlo ir siloso mišinį. Tokį mi-

šinį sudarančių sudėtinių dalių proporcijos ir atitinkamai šilumingumas nustatomas 

laboratoriniais tyrimais, kurių metu parenkamas pagamintos energijos atžvilgiu 

efektyviausias mišinys. Tokiu atveju pagamintos energijos kiekis gali išaugti kelis 

kartus. Kadangi nėra aišku, koks kiaulių mėšlo ir siloso mišinys būtų naudojamas 

biodujų jėgainėje, todėl studijoje laikomasi konservatyvaus požiūrio, t.y. skaičia-

vimams naudojamas tik iš kiaulių mėšlo pagamintos energijos kiekis.  

Anulėnų paukštyno plėtra sudarytų pakankamas ekonomines ir technines sąlygas 

biodujų jėgaines statybai. Eksploatuojant biodujų jėgainę, būtina naudoti paukščių 

mėšlo ir siloso mišinį, nes dėl paukščių mėšlo naudojimo susidaro itin rūgšti aplin-

ka. Paukštyne numatoma auginti iki 800 tūkst. vištų, turėtų susidaryti apie 39 822 t 

paukščių mėšlo per metus, iš kurio susidarytų apie 2,8 mln. m
3
 biodujų (energetinė 

vertė būtų apie 16,6 GWh), papildomai reikėtų apie 16 000 t žolės siloso. Prelimi-

nariais skaičiavimais iš tokio kiekio biodujų 1,5 MW galios įrenginyje būtų galima 

pagaminti apie 12 231 MWh elektros energijos ir 10 665 MWh šilumos energijos 

(šilumos energija galėtų būti naudojama tik šildymo sezono metu fermose, t.y. rea-

liai galėtų būti panaudota tik pusė šio kiekio). Daroma prielaida, kad biodujų jėgai-

nė pradėtų veikti ne anksčiau nei nuo 2016 m. 
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Telšių rajone pradėtas vykdyti dumblo apdorojimo įrenginių statybos projektas. 

Surinkus biodujas, išsiskiriančias iš džiovinamo dumblo, numatyta, kad jos bus 

deginamos 180 kWel/230 kWš galios įrenginyje. Planuota, kad biodujų jėgainė pra-

dės veikti nuo 2014 m., tačiau dumblo apdorojimo įrenginių statybos laikinai su-

stabdytos, todėl daroma prielaida, kad biodujų iš dumblo jėgainė pradės veikti 

2015 m. (puse metinio pajėgumo, o pilnu pajėgumu - nuo 2016 m.). Prognozuoja-

ma, kad veikdama pilnu pajėgumu, jėgainė galėtų pagaminti apie 1 440 MWh 

elektros energijos ir 1 840 MWh šilumos energijos. 

Biomasė (biokuras, medienos atliekos) 

Prognozuojant biokuro sunaudojimą CŠT 2013-2020 m. laikotarpiu Telšių rajone, 

buvo atsižvelgta į dėl daugiabučių namų modernizacijos (įvertintas I ir II etapas) 

numatomą energijos vartojimo sumažėjimą, 5 MW ir KDE įrengimą Telšių mieste 

(nuo 2016 m.), 0,5 MW galios katilo įrengimą Dariaus ir Girėno g. katilinėje ir kitų 

energijos efektyvumo didinimo priemonių įdiegimo įtaką šilumos energijos kiekiui, 

kuris bus pareikalautas iš CŠT sistemos.  

 

29 pav. Prognozuojamos biokuro deginimo apimtys Telšių rajono savivaldybės teri-

torijoje 2013-2020 m. laikotarpiu, tne 

Vertinant biokuro kiekį, numatomą sunaudoti neprisijungusiuose prie CŠT sistemų 

namų ūkiuose 2013-2020 m., atsižvelgta į gyvenamojo fondo kitimą Telšių rajono 

savivaldybės teritorijoje, o vertinant biokuro naudojimą visuomeninės paskirties 

pastatuose, neprisijungusiuose prie CŠT sistemų, atsižvelgta į gyvenamojo fondo ir 

BVP kitimą.   

Skaičiuojant biokuro kiekį pramonėje, atsižvelgta į BVP kitimą. Taip pat įvertintas 

biokuro poreikio Telšių rajono savivaldybės teritorijoje padidėjimas dėl AB „Že-

maitijos pienas” statomo 10 MW galios biokuro katilo veiklos pradžios.  
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Biodegalai 

Prognozuojant galutinį energijos suvartojimą transporto sektoriuje, įvertinama 

transporto priemonių kiekio, BVP ir gyventojų skaičiaus kitimo įtaka, taip pat iš 

dalies atsižvelgiama į Bendrojo plano nuostatas.  

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 

62-2936; su vėlesniais pakeitimais) numatytas vienas iš šio įstatymo uždavinių iki 

2020 m. yra AIE dalies, palyginti su transporto sektoriaus galutiniu energijos su-

vartojimu, visų rūšių transporte padidinimas ne mažiau kaip iki 10 procentų. Euro-

pos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/30/EB (OL L140, 2009 6 5, p. 88) 

numatyta, kad biodyzelino dalis dyzeline turėtų sudaryti ne mažiau nei 7 proc. At-

sižvelgiant į šį reikalavimą, prognozuojant biodegalų dalį transporto sektoriuje, 

biodyzelino dalis didinama nuosekliai iki 7 proc., o bioetanolio - iki 10 proc. 2020 

m. Taigi biodegalų kiekis nuo 1,6 ktne padidėja iki 3,9 ktne. 

Apibendrinti AIE gamybos pajėgumai ir potenciali gamyba Telšių rajono savival-

dybėje 2013-2020 m. laikotarpiu pateikti 42 lentelėje. 

42 lentelė. AIE gamybos planuojami pajėgumai ir potenciali gamyba 2013-2020 

m. 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Saulės fotoelektrinės 

Įrengtoji galia MW 2,81 5,3 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Pagamintos 

elektros ener-

gijos kiekis 

MWh 2 594 4 936 7 277 7 277 7 277 7 277 7 277 7 277 

Vėjo elektrinės 

Įrengtoji galia MW 0,25 0,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 150,25 

Pagamintos 

elektros ener-

gijos kiekis 

MWh 101 101 360 101 360 101 360 101 360 101 360 101 360 101 

Hidroelektrinės 

Įrengtoji galia MW 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Pagamintos 

elektros ener-

gijos kiekis 

MWh 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 4 414 

Biodujos (kiaulių mėšlas) 

Įrengtoji galia MW    0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Pagamintos 

elektros ener-

gijos kiekis 

MWh    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
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Pagamintos 

šilumos ener-

gijos kiekis 

MWh    146 146 146 146 146 

Biodujos: paukščių mėšlas 

Įrengtoji galia MW    1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Pagamintos 

elektros ener-

gijos kiekis 

MWh    12 231 12 231 12 231 12 231 12 231 

Pagamintos 

šilumos ener-

gijos kiekis 

MWh    5 333 5 333 5 333 5 333 5 333 

Biodujos: nuotekų dumblas 

Įrengtoji galia MW   0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Pagamintos 

elektros ener-

gijos kiekis 

MWh   720 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 

Pagamintos 

šilumos ener-

gijos kiekis 

MWh   920 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 

Biokuras 

Įrengtoji galia 

(CŠT) 

MW 5 5,5 5,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

Pagamintos 

šilumos ener-

gijos kiekis 

MWh 234 908 269 671 287 289 312 556 310 990 309 827 308 596 307 258 

Biodegalai MWh 25 476 28 723 31 807 35 183 36 176 39 354 42 533 45 869 

Iš viso energi-

jos iš AEI, 

vertinant loka-

lią elektros 

energijos ga-

mybą (be 150 

MW vėjo jė-

gainių parko) 

MWh 267 493 307 844 332 525 381 520 380 947 382 962 384 910 386 908 

Iš viso energi-

jos iš AEI, 

vertinant loka-

lią elektros 

energijos ga-

mybą 

MWh 267 493 307 844 692 525 741 520 740 947 742 962 744 910 746 908 
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AEI dalis, ver-

tinant lokalią 

elektros ener-

gijos gamybą 

% 25,3% 28,1% 65,3% 69,8% 71,8% 71,7% 71,7% 71,6% 

AEI dalis, ver-

tinant lokalią 

elektros ener-

gijos gamybą 

(be 150 MW 

vėjo jėgainių 

parko) 

% 25,3% 28,1% 31,4% 35,9% 36,9% 37,0% 37,0% 37,1% 

Iš viso energi-

jos iš AEI, 

vertinant 

elektros ener-

gija iš AEI iš 

elektros ener-

gijos tinklo, 

biokuro, bio-

degalų kiekį 

MWh 273 421 312 613 335 540 366 445 367 021 370 212 373 364 376 587 

AEI dalis ver-

tinant elektros 

energija iš AEI 

iš elektros 

energijos tink-

lo, biokuro, 

biodegalų, 

šilumos iš 

biodujų iš 

nuotekų kiekį 

% 25,9% 28,6% 31,6% 34,5% 35,5% 35,7% 35,9% 36,1% 

 

Nustatant tarpinius AIE naudojimo planinius rodiklius 2013-2014 m., 2015-2016 

m., 2017-2018 m., 2019-2020 m., reikėtų atsižvelgti į priemonių kainą ir teikiamą 

efektą. Remiantis atlikta analize ir prognozėmis, Telšių rajono savivaldybei siūlomi 

tarpiniai AIE vartojimo tikslai pateikti 43 lentelėje. 

43 lentelė. Tarpiniai AIE vartojimo tikslai 

Metai Tikslai, % 

2013-2014 27,0% 

2015-2016 32,0% 

2017-2018 35,0% 

2019-2020 36,0% 
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Atkreiptinas dėmesys, kad tarpiniai AIE tikslai nustatyti remiantis prielaidomis 

visuose energijos vartojimo sektoriuose, todėl tikslų vykdymo stebėsenos metu 

privaloma įvertinti ir atsižvelgti į esamas ir būsimas ekonomines sąlygas, finansa-

vimo galimybes ir kitus faktorius, turinčius ir turėsiančius įtakos tarpinių tikslų dėl 

AIE dalies galutiniame energijos vartojime pasiekimui Telšių rajono savivaldybėje. 

Prieš priimant sprendimus dėl priemonių įgyvendinimo, siekiant maksimalaus 

efekto Telšių rajono savivaldybei ir valstybei, reikalinga analizė dėl ekonominės 

socialinės naudos. 
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8 Atsinaujinančios energetikos plėtros 

ekonominio socialinio poveikio 

vertinimas 

8.1 Darbo vietų pokytis dėl AEI naudojimo 
didinimo 

Vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šalyje tiesiogiai didina 

darbo vietų skaičių darbininkams, kurie dirba biokuro paruošimo ir tiekimo grandi-

nėje, taip pat išsaugomos ar sukuriamos papildomos tiesioginės darbo vietos kurą 

deginančiuose įrenginiuose - jėgainėse. Pagal šioje studijoje atliktus vertinimus 

AEI kiekis galutinės energijos balanse didėja kaip nurodyta žemiau esančioje lente-

lėje. 

44 lentelė. AEI kitimas, MWh 

Bendras balansas (galuti-

nė energija) 

2012 2020 Augimas, 

MWh 

Augimas, 

tne 

Mediena, želdiniai 243 444 315 142 71 698 6 166 

Biodujos 0 21 990 21 990 1 891 

Hidroenergija 4 414 4 414 0 0 

Saulės energija 41 7 277 7 236 622 

Vėjo energija 101 360 101 360 000 30 960 

Biodegalai (siektinas rodik-

lis) 

18 863 53 291 34 428 2 961 

Viso: 266 862 762 214 495 352 42 600 

 

Vietinių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai skatina šalies eko-

nomiką, mažina importą, didina darbo vietų skaičių. Tai leidžia daugiau surinkti su 
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darbo santykiais susijusių mokesčių. Kadangi AEI naudojimo plėtra labiausiai pa-

veiks gamtinių dujų suvartojimą (mažins), o gamtinių dujų išgavimo šalyje nėra, 

dėl kuro konversijos nenumatomas darbo vietų skaičiaus kitimas (sumažėjimas). 

Numatoma, kad dėl planuojamos AEI plėtros bus sukurtos tiesioginės ir netiesiogi-

nės darbo vietos.   

Tiesioginės darbo vietos laikomos tos darbo vietos, be kurių tiesiogiai negalėtų būti 

naudingai panaudojami AEI - žaliavos augintojai, tiekėjai, personalas dirbantis jė-

gainėse, įrangos gamintojai. Netiesioginės darbo vietos - moksliniai tyrimo institu-

tai, įrangos tiekėja ir panašaus pobūdžio darbo vietos. 

AEI naudojimo įtaka darbo vietų sukūrimui yra vertinama pasinaudojant Vokietijos 

Taikomosios ekologijos instituto (Öko-Institut e.V. - Institute für angewandte 

Ökologie) sukurta GEMIS programa, leidžiančia įvertinti išorinius skirtingų te-

chnologijų panaudojimo efektus. Programoje pateikiami 2005 m. Vokietijos ener-

gijos gamybos procesų duomenys bei aplinkinių šalių atskirų procesų duomenys. 

Įtaka darbo vietų kūrimui yra įvertinama per: 

› tiesioginę įtaką darbo vietoms, reikalingoms proceso vykimui. Šiose darbo 

vietose taip pat įvertinamos darbo vietos, kurios sukuriamos reikalingai išori-

nei teisinei, administracinei, aplinkosauginei ir kitai veiklai; 

› investicijų įtaką. Vertinant investicijas, numatyta, kad 1 mln. eurų investicijų 

tenka 13,6 darbuotojo; 

› patiriamas pastoviąsias veiklos sąnaudas. Jos apima ne tik tiesioginių kaštų 

patyrimą, bet ir kuriamas darbo vietas reikalingoms medžiagoms pagaminti. 

› patiriamas kintamas veiklos sąnaudas. Jos apima ne tik tiesioginių kaštų paty-

rimą, bet ir kuriamas darbo vietas reikalingoms medžiagoms pagaminti. 

Pagal atsinaujinančios energijos rūšis buvo parinktos kelios galimos panaudojimo 

technologijos ir pagal šių technologijų rodiklius buvo perskaičiuotas vidutinis ga-

limas faktorius, įvertinantis įtaką darbo vietoms. Šie rodikliai pateikiami žemiau 

esančioje lentelėje. 

45 lentelė. Atsinaujinančios energetikos plėtros įtaka darbo vietų kūrimui 

Energijos rūšis Panaudojimo tipas Tiesioginės 

darbo vietos, 

žm./TWh 

Per investici-

jas sukuria-

mos darbo 

vietos, 

žm./TWh 

Per pastovias 

sąnaudas suku-

riamos darbo 

vietos, 

žm./TWh 

Per kintamas 

sąnaudas 

sukuriamos 

darbo vietos, 

žm./TWh 

Viso suku-

riama darbo 

vietų, 

žm./TWh 

Mediena, želdiniai Medienos atliekų degi-

nimas - Vokietija 

150,3 230,3 518,3 148,1 1047,1 

Medienos skiedrų degi-

nimas - Vokietija 

168,2 60,2 284,6 39,1 552,1 

Skaičiuotinas vidurkis 159,3 145,3 401,5 93,6 799,6 
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Biodujos Iš organinių atliekų - 

Vokietija 

256,7 238,5 484,3 221,3 1200,8 

Iš mėšlo - Vokietija 304,9 237,9 482,8 388,7 1414,3 

Skaičiuotinas vidurkis 280,8 238,2 483,5 305,0 1307,5 

Ž.ū. atliekos Šiaudai - Vokietija 153,4 65,5 289,8 595,8 1104,6 

Komunalinių atliekų 

energija* 

Danija 285,7 751,7 1405,9 878,2 3321,4 

Vokietija 286,0 751,8 1404,6 878,4 3320,9 

Skaičiuotinas vidurkis 285,9 751,7 1405,3 878,3 3321,2 

Hidroenergija Lietuva 100 kW 0,4 135,3 605,8 0,0 741,6 

Saulės ir geoterminė KV ruošimas 100kW 5,9 1436,9 305,4 5,5 1753,7 

Geoterminė energija 154,7 519,9 979,9 307,8 1962,1 

Skaičiuotinas vidurkis 80,3 978,4 642,6 156,7 1857,9 

Vėjo energija 10 MW jėgainių parkas 5,4 178,3 229,5 0,6 413,9 

5 MW jėgainių parkas 3,8 195,0 251,5 0,5 450,8 

1 MW atskira jėgainė 3,5 220,4 285,5 0,4 509,8 

0,6 MW atskira jėgainė 4,1 186,6 251,7 0,3 442,7 

Skaičiuotinas vidurkis 4,2 195,1 254,5 0,5 454,3 

Biodegalai (siektinas 

rodiklis) 

RME. Vokietija 2005 70,2 1,8 3,4 533,4 608,8 

Bioetanolis. Lenkija 

2005 

397,8 62,3 21,2 93,3 574,6 

Skaičiuotinas vidurkis 234,0 32,0 12,3 313,3 591,7 

 

Kadangi dauguma pagrindinių energijos generavimo įrangos komponentų yra im-

portuojama iš užsienio šalių, tai numatoma, kad tik iki 30 proc. investicijų duoda-

mo efekto bus tiesiogiai juntama šalyje. Taip pat numatoma, kad iki 20 proc. darbo 

vietų dėl eksploatavimo taip pat bus sukuriama už šalies ribų. 

Pagal AEI naudojimo įtaką darbo vietų kūrimui bei numatomą naudojimo augimą 

įvertintas sukuriamų darbo vietų skaičius pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 
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46 lentelė. Sukuriamos darbo vietos dėl AEI panaudojimo plėtros 

 Energijos 

panaudojimo 

augimas, 

TWh 

Tiesioginės 

darbo vietos, 

žm./TWh 

Per investici-

jas sukuria-

mos darbo 

vietos, 

žm./TWh 

Per pastovias 

sąnaudas su-

kuriamos dar-

bo vietos, 

žm./TWh 

Per kintamas 

sąnaudas su-

kuriamos dar-

bo vietos, 

žm./TWh 

Viso sukuriama 

darbo vietų, 

žm./TWh 

Mediena, želdiniai 0,072 11 10 29 7 57 

Biodujos 0,022 7 5 11 8 30 

Hidroenergija 0,000 0 0 0 0 0 

Saulės energija 0,007 1 7 5 1 13 

Vėjo energija 0,360 2 70 92 0 164 

Biodegalai (siek-

tinas rodiklis) 

0,034 8 1 0 11 20 

Iš viso: 0,495 28 94 136 27 285 

 

Naujų darbo vietų kūrimas leis mažinti šalyje esančią bedarbystę, surinkti papil-

domų lėšų į šalies biudžetą per mokesčius. Tiesioginės įplaukos į šalies biudžetą 

susidės iš nuo darbuotojų uždarbio skaičiuojamų pajamų, sveikatos draudimo ir 

Sodros mokesčių, bei nuo darbdavio mokamų Sodros mokesčių bei įmokų į garan-

tinį fondą. Biudžeto pajamos apskaičiuojamos įvertinant vidutinį mėnesinį darbo 

užmokestį, darbo užmokesčio kitimo prognozes bei šiuo metu galiojančius mokes-

čius. Skaičiavimuose priimama prielaida, kad AEI vartojimo didėjimas bus tolygus 

2013-2020 m. laikotarpiu. 

47 lentelė. Dėl sukuriamų darbo vietų atsirandantys pinigų srautai 2013-2020 m. 

 Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Darbo užmokestis Lt/mėn. 1 819 1 914 2 025 2 157 2 200 2 244 2 289 23 34 

Darbo vietos vnt. 36 71 107 143 178 214 249 285 

Pajamų mokestis tūkst. Lt 99,6 213,8 346,4 502,4 644,5 793,8 950,3 1 114,2 

Privalomo sveika-

tos draudimo mo-

kestis 

tūkst. Lt 46,7 98,2 155,9 221,3 282,2 345,4 411,0 479,2 

Sodros mokesčiai tūkst. Lt 23,3 49,1 77,9 110,7 141,1 172,7 205,5 239,6 

Darbdavio moka-

mi Sodros mokes-

čiai 

tūkst. Lt 241,0 507,1 804,8 1 142,8 1 457,1 1 783,5 2 122,4 2 474,1 

Darbdavio įmokos 

į garantinį fondą 

tūkst. Lt 1,6 3,3 5,2 7,4 9,4 11,5 13,7 16,0 
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Viso mokesčiai tūkst. Lt 412,2 871,5 1 390,2 1 984,6 2 534,4 3 106,9 3 702,9 4 323,0 

Žmonių pajamos tūkst. Lt 608,4 1 275,8 2 017,7 2 854,6 3 635,5 4 445,0 5 283,9 6 153,1 

 

Vien dėl darbo vietų padidėjimo 2013-2020 m. laikotarpiu į valstybės biudžetą bū-

tų sumokama iki 18,3 mln. Lt., o gyventojų pajamos galėtų padidėti iki 26,3 mln. 

Lt. Gyventojų gaunamos pajamos būtų išleidžiamos daugiausia šalies viduje ir to-

liau skatintų šalies ekonomikos vystymąsi. 

8.2 Poveikis importo ir eksporto balansui 

AEI didesnis naudojimas sumažins importuojamo kuro kiekį. Darant prielaidą, kad 

pagrindinio kuro (gamtinių dujų) importo vidutinė kaina per 2013-2020 m. bus 938 

Lt/tne, o pirminės energijos galutinei energijai pagaminti be transporto sektoriaus 

padidėjimas iš AEI sudaro apie 39,6 tūkst. tne, kuro importas būtų sumažintas apie 

40 mln. Lt. 

Papildomas poveikis šalies balansui taip pat gali būti įvertintas per CO2 taršos kaš-

tus. Nesudeginus 42,6 tūkst. tne gamtinių dujų, būtų neišskirta iki 98,5 tūkst. t CO2.  

Bendra AEI naudojimo skatinimo išorinių veiksnių sukuriama pridėtinė vertė per 

2013-2020 m. galėtų siekti iki 90,6 mln. Lt. Gaunama nauda galėtų būti nukreipta į 

AEI naudojančių įrenginių plėtrą ne tik Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, bet 

ir šalies mastu. 
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9 Telšių rajono savivaldybės vaidmuo, 

įgyvendinant Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo nuostatas 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 12 straipsnyje 

apibrėžta savivaldybių kompetencija. Savivaldybės: 

1) rengia ir, suderinusios su Vyriausybe ar jos įgaliota institucija, tvirtina ir 

įgyvendina AIE naudojimo plėtros veiksmų planus; 

2) organizuodamos aprūpinimą šilumos energija savivaldybės teritorijoje, 

siekia, kad šilumos energijos gamybai būtų naudojami AEI; 

3) siekia, kad viešajame transporte būtų naudojamos transporto priemonės, 

naudojančios AIE, elektromobiliai ir hibridinės transporto priemonės; 

4) kuria infrastruktūrą, reikalingą AIE ir elektros energiją naudojančių trans-

porto priemonių naudojimo plėtrai; 

5) rengia ir įgyvendina visuomenės informavimo ir sąmoningumo ugdymo 

priemones, teikia konsultacijas ir rengia mokymo programas apie AEI plė-

tojimo ir naudojimo praktines galimybes ir naudą; 

6) atlieka kitas šio įstatymo nustatytas funkcijas. 

Telšių rajono savivaldybė privalo parengti savivaldybės AIE naudojimo plėtros 

veiksmų planą ir suderinti jį su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Šio 

plano pagrindu rengiama savivaldybės AIE naudojimo plėtros finansavimo pro-

grama, skirta savivaldybės AIE naudojimo plėtros veiksmų plano įgyvendinimui.  

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 23 straipsnio 2 

ir 3 dalyje teigiama, kad „Aprūpinimas šilumos energija organizuojamas vadovau-

jantis šilumos ūkio specialiaisiais planais, kurie rengiami atsižvelgiant į šio įstaty-

mo 55 straipsnio 2 dalyje nurodytus tarpinius nacionalinius planinius rodiklius bei 

šilumos ir vėsumos energijos gamybos iš AEI pajėgumų plėtros prielaidas. Spren-

dimus dėl šilumos ir vėsumos energijos gamybos iš AEI pajėgumų plėtros, vado-

vaudamasi šilumos ūkio specialiojo plano nuostatomis, priima savivaldybės tary-
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ba“, taip pat „Savivaldybės, planuodamos miestų ir (ar) rajonų infrastruktūros 

plėtrą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), viešųjų ir privačių objektų apsirūpi-

nimą šilumos ir (ar) vėsumos energija, įvertina galimybes gaminti šilumos ir vėsu-

mos energiją iš AEI“. Taigi savivaldybė šilumos ūkio specialiuosius planus turėtų 

naudoti kaip vieną iš įrankių, siekiant AIE naudojimo plėtros savivaldybėje. Tai 

reiškia, kad AIE naudojimo plėtros planai turėtų būti suderinti su šilumos ūkio spe-

cialiais planais. Savivaldybės ketinimai modernizuoti viešuosius pastatus turėtų 

atsispindėti savivaldybės AIE naudojimo plėtros veiksmų plane.    

Savivaldybės kompetencijai paliekama AEI naudojimo plėtra viešojo transporto 

srityje, taip pat informacijos sklaida ir viešinimas bei kitų su AIE plėtra susijusių 

projektų finansavimas, įgyvendinimas. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių ištek-

lių energetikos įstatymo 36 straipsnyje nurodyta, kad „Savivaldybės skatina naudo-

ti viešojo transporto sektoriuje, saugomose teritorijose transporto priemones, nau-

dojančias AIE, vandenilį, elektromobilius ir hibridines transporto priemones“, taip 

pat „Savivaldybės kuria infrastruktūrą, reikalingą AIE, vandenilį ir elektros energi-

ją naudojančių transporto priemonių naudojimo plėtrai, vadovaudamosi atitinka-

mos savivaldybės AIE naudojimo plėtros veiksmų planais“. Atkreiptinas dėmesys, 

kad „AIE gamyba ir vartojimas transporto sektoriuje yra finansuojamas šio įstaty-

mo 42 straipsnyje nustatytomis sąlygomis“, t.y. iš Nacionalinei AEI plėtros pro-

gramai įgyvendinti skirtų finansavimo lėšų. 

Atsižvelgiant į atliktus vertinimus, Telšių rajono savivaldybės AIE naudojimo plėt-

ros veiksmų plano, siekiant padidinti AIE dalį bendrame galutinės energijos varto-

jime, siūlomų priemonių projektas pateiktas 1 priede.  
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10 Projektų finansavimo gairės ir projektų 

atrankos kriterijai 

10.1 Projektų finansavimo šaltiniai 

AEI naudojimui skatinti sudaroma nacionalinė AEI plėtros finansavimo programa 

ir savivaldybių AEI plėtros finansavimo programos.  

Savivaldybių AIE naudojimo plėtros veiksmų planų įgyvendinimas finansuojamas 

iš savivaldybių biudžetuose patvirtintų bendrųjų asignavimų, Nacionalinei AEI 

plėtros programai įgyvendinti skirtų lėšų ir kitų finansavimo šaltinių bei lėšų. Na-

cionalinės AEI plėtros programos finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto 

asignavimai, klimato kaitos specialiosios programos lėšos, kaip numatyta Klimato 

kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme, Europos Sąjungos paramos lėšos, 

savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio valstybių lėšos, skirtos AEI 

naudojimo plėtrai ir kitos lėšos, gautos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. AEI panaudojimui skatinti, aplinkai palankioms technologijoms, tarp jų 

efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegti skiriama ne mažiau kaip 

40 procentų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, kurios laikomos Valsty-

bės iždo sąskaitoje atskirai nuo kitų nacionalinės AEI plėtros finansavimo progra-

mos lėšų ir administruojamos aplinkos ministro nustatyta Klimato kaitos specialio-

sios programos lėšų naudojimo tvarka. 

10.2 Remiamos veiklos 

2013 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įsta-

tymo 5, 12, 13, 36, 40, 41, 42, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymu (Žin., 2013, 

Nr. 78-3939) pakeistas 42 straipsnis, kuriuo iki tol buvo detalizuotos priemonės, 

kurioms savivaldybės gali skirti savivaldybės AEI plėtros finansavimo programų 

lėšas. Po pakeitimo šiame įstatyme panaikintos nuostatos dėl savivaldybių AEI 

plėtros finansavimo programų lėšų naudojimo konkrečioms priemonėms, o api-

brėžta, kad Nacionalinėje AEI plėtros programoje gali būti numatytos šios įgyven-

dinimo priemonės: 

1) biokuro naudojimo elektros energijai gaminti termofikaciniu režimu ben-

dro elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, kai šios elekt-
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rinės tiekia šilumą į centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemas ir sutaupo-

mas toks pirminės energijos kiekis, kad bendrą elektros energijos ir šilu-

mos gamybą galima laikyti efektyvia, projektai; 

2) kietojo biokuro naudojimo elektros, šilumos ir (ar) vėsumos energijos, tie-

kiamos į aprūpinimo šiluma (vėsuma) sistemas, taip pat vartojamos pra-

monės įmonėse, žemės ūkio ir komerciniuose objektuose, gamybos projek-

tai; 

3) biodujų naudojimo elektros, šilumos ir (ar) vėsumos energijos, tiekiamos į 

aprūpinimo šiluma (vėsuma) sistemas, taip pat vartojamos pramonės įmo-

nėse, žemės ūkio ir komerciniuose objektuose, gamybos projektai; 

4) kitų AEI naudojimo šilumos ir (ar) vėsumos energijos, tiekiamos į aprūpi-

nimo šiluma (vėsuma) sistemas, taip pat vartojamos pramonės įmonėse, 

žemės ūkio ir komerciniuose objektuose, gamybos projektai; 

5) biodujų gamybos, gavybos, gryninimo, valymo ir paruošimo tolesniam tie-

sioginiam panaudojimui, tiekiant biodujas į gamtinių dujų tinklus ir (ar) 

transportavimui iki galutinės suvartojimo vietos, projektai; 

6) elektromobilių, vandenilį naudojančių ir hibridinių transporto priemonių 

įsigijimo ir transporto priemonių pritaikymo AIE naudoti rėmimas; 

7) geoterminės energijos naudojimo energijai gaminti projektai; 

8) technologijų, naudojančių AEI, kūrimas ir gamyba; 

9) biokuro gamybos rėmimas; 

10) mokslo tiriamieji darbai, susiję su moksliniais tyrimais AEI srityje, tokių 

išteklių naudojimo bandomieji projektai; 

11) įrangos, didinančios AEI panaudojimą savo poreikiams gyvenamajame ir 

visuomeniniame sektoriuose, įsigijimo rėmimas, kompensuojant fiksuotą 

lėšų, tenkančių vienam įrengtosios galios vienetui pagal savivaldybės pat-

virtintą tvarkos aprašą, sumą; 

12) AIE naudojimo transporto sektoriuje infrastruktūros plėtra; 

13) AIE, naudojamos transporto sektoriuje, gamybos infrastruktūros plėtra; 

14) elektromobilių baterijų įkrovimo ir vandenilį naudojančių automobilių už-

pildymo punktų tinklo bei kitos reikiamos infrastruktūros sukūrimo ir plėt-

ros projektai; 

15) demonstracinių (parodomųjų) projektų, susijusių su hibridinių transporto 

priemonių, vandenilį naudojančių transporto priemonių ar elektromobilių 

platesniu panaudojimu ir (ar) šių transporto priemonių eksploatavimui rei-

kiamos infrastruktūros įdiegimu, įgyvendinimas; 
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16) visuomenės informavimas ir švietimas, konsultavimas ir mokymas AEI 

panaudojimo technologijų diegimo klausimais. 

Taip pat numatyta, kad iš Nacionalinei AEI plėtros programai įgyvendinti skirtų 

lėšų negali būti finansuojami projektai, kurie yra skatinami taikant fiksuotų tarifų 

paramos schemas taip, kad toms pačioms veikloms nebūtų taikomas dvigubas fi-

nansavimas, t.y. negali būti remiamas elektros energijos gamybos iš AEI, kurios 

supirkimas vykdomas už fiksuotus tarifus (angl. feed-in tariff), įrangos diegimas. 

Savivaldybių AIE naudojimo plėtros veiksmų planai turi užtikrinti, kad savivaldy-

bių teritorijose nebūtų kuriamos sąlygos, ribojančios AEI naudojimo plėtrą.  

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas projektų finan-

savimo intensyvumo, projekto įgyvendinimo laikotarpio ir kitų nuostatų nenumato. 

10.3 Reikalavimai projektų išlaidoms 

Bendrieji reikalavimai išlaidų atitikčiai siūlomi šie: 

› išlaidos privalo būti būtinos projektams įvykdyti. Tai mažiausia sėkmingam 

projekto įgyvendinimui reikalinga išlaidų suma. Tinkamos finansuoti išlaidos 

yra tik tos projektui įgyvendinti skirtos išlaidos, kurias savivaldybė pripažino 

būtinomis projekto įgyvendinimui. 

› Projekto lėšomis perkama įranga turi būti nauja, nedėvėta, atitikti technines 

savybes, būtinas projektui įgyvendinti, normas, standartus. 

› Išlaidos turi būti patirtos tik po Telšių rajono savivaldybės administracijos di-

rektoriaus įsakymu patvirtinto finansavimo projektui įgyvendinti.  

› Išlaidos turi būti patirtos projekto vykdytojo, o ne kitų asmenų.  

› Išlaidos turi būti realiai patirtos, t.y. apmokėta už atliktus darbus, suteiktas 

paslaugas, patiektas prekes, užfiksuotos projekto vykdytojo apskaitos doku-

mentuose. Išlaidos privalo neviršyti rinkos kainų.  

› Išlaidos privalo būti tinkamai dokumentuotos. Projekto vykdytojas turi užtik-

rinti, kad patirtos išlaidos yra pagrįstos apmokėjimo dokumentais. Dokumen-

tai patirtų išlaidų įrodymui saugomi visą projekto vykdymo laikotarpį, bet ne 

trumpiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

› Apmokant išlaidas nebus pažeisti tarptautiniais teisės aktais reglamentuoti rei-

kalavimai valstybės pagalbai, viešiesiems pirkimams, energetikos, aplinkos 

apsaugos ir kitose srityse.  

10.4 Projektų atrankos kriterijai 

Siekiant efektyvaus savivaldybių AIE naudojimo plėtros veiksmų planų įgyvendi-

nimui skirtų lėšų panaudojimo ir remiantis Klimato kaitos specialiosios programos 
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praktika ir metodikomis, projektai galėtų būti atrenkami naudojant projektų atran-

kos kriterijus, kurie gali būti: 

› Ekonominiai kriterijai, kurių pagalba užtikrinamas projekto papildomumas. 

Tai yra - projektas, gavus subsidiją, turi būti ekonomiškai patrauklus investuo-

tojui, tačiau tas patrauklumas neturi viršyti racionalaus dydžio, siekiant mini-

mizuoti vienam projektui teikiamą paramą ir tokiu būdu užtikrinant, kad pro-

gramos lėšų užtektų kiek galima didesniam remiamų projektų kiekiui. 

› Maksimalus subsidijavimo intensyvumas (subsidijos dydžio ir visos projek-

to kainos santykis). Maksimalus subsidijavimo intensyvumas mažiems projek-

tams neturi viršyti Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 

tvarkos apraše (Žin., 2010, Nr. 42-2040 su vėlesniais pakeitimais) nustatyto 

maksimalaus subsidijavimo intensyvumo vidutiniams ir dideliems projektams. 

Neviršyti maksimalaus subsidijavimo intensyvumo yra svarbu norint užtikrin-

ti, kad investuotojas elgtųsi racionaliai ir dalinai investuotų ir savo lėšas.  

› Aplinkosauginiai kriterijai. Mažiems projektams taikomi tie patys aplinko-

sauginiai kriterijai, kurie yra nustatyti Klimato kaitos specialiosios programos 

lėšų naudojimo tvarkos apraše (Žin., 2010, Nr. 42-2040 su vėlesniais pakeiti-

mais) vidutiniams ir dideliems projektams. Aplinkosauginis kriterijus - tai 

subsidijos kiekis, tenkantis vienam kilogramui sumažintų šiltnamio dujų emi-

sijų (išreikštų CO2 ekvivalentu).  

10.4.1 Ekonominio vertinimo kriterijai 

Grynoji dabartinė vertė 

Grynoji dabartinė vertė (GDV) yra labai populiarus ekonominio projekto (alterna-

tyvos) rentabilumo įvertinimo metodas. Skaičiuojant GDV yra įvertinamas pinigų 

vertės mažėjimas laikui bėgant. Pinigų vertės mažėjimo įvertinimas yra labai svar-

bus, kai nagrinėjami ilgalaikiai projektai su ilgu vertinamuoju laikotarpiu. Pinigų 

vertės mažėjimas laikui bėgant yra vadinamas diskontu. 

Dažnai diskonto vertė naudojama pagal tuo metu rinkoje vyraujančią bankų siūlo-

mą paskolų palūkanų normą. 

Skaičiuojant, kiek sumažėja pinigų vertė per  tam tikrą laiką, reikia dabartinę kapi-

talo vertę padauginti iš diskonto faktoriaus, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 

  nr
faktoriusDiskonto




1

1

 

Čia:  r – diskonto norma (vertinimams naudojama 12 proc.) 

  n – metų skaičius 

faktoriusDiskontoateityjePinigaidabarvertėPinigų   
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GDV yra gaunama iš tam tikro laikotarpio dabartinės vertės atėmus investicijas. Ji 

parodo, kiek projektas uždirbs pinigų dabartine jų verte. Jei grynoji dabartinė vertė 

yra neigiama, reiškia į projektą neapsimoka investuoti. Jeigu grynoji dabartinė ver-

tė yra teigiama, tuomet apsimoka skolintis pinigų ir investuoti į projektą. Atidavus 

paskolą su palūkanomis, investuotojui dar liks dalis pelno. 

Vidinė grąžos norma 

Kai kada investuotojui yra sunku įvertinti kapitalo kainą duotai investicijai. Yra 

keletas skolinamų pinigų šaltinių, neaiškios paskolos sąlygos ir pan. Tokiais atve-

jais yra naudojamas vidinės grąžos normos (VGN) rodiklis. 

VGN, tai yra tokia kapitalo kaina (diskontas), prie kurios projekto GDV yra lygi 

nuliui. 

Ten, kur GDV yra lygi 0, diskonto norma atitinka VGN. VGN kiekvienam ekono-

miškai rentabiliam scenarijui turėtų būti lygi arba daugiau už nustatytą diskonto 

normą.  

VGN rodo alternatyvos rentabilumą. Projektas su aukštesne VGN verte yra rentabi-

lesnis. Jeigu kapitalo kaina skolinantis iš bankų yra žemesnė už VGN, investuoto-

jui skolintis verta. Jei aukštesnė – projektas, įgyvendintas su tokia kapitalo kaina, 

atneš nuostolius. Paprastai privatūs investuotojai siekia, kad nuosavo kapitalo pel-

ningumo norma būtų ne mažesnė kaip 20 proc. 

10.4.2 Subsidijavimo intensyvumo įvertinimas 

Valstybių teikiamą pagalbą ūkio subjektams reglamentuoja Europos Bendrijos 

steigimo sutarties 87-89 straipsniai (Oficialusis leidinys CE, 2006-12-29, Nr. 321-

1), kuriais teigiama, kad "bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam 

tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją 

iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių 

tarpusavio prekybai". Apie visus ketinimus suteikti ar pakeisti pagalbą Komisija 

turi būti laiku informuojama.  

Taip pat numatomos išimtys,  kuomet valstybė neįpareigota pranešti Komisijai apie 

teikiamą pagalbą ir pati gali priiminėti sprendimus dėl pagalbos įmonėms. Šias iš-

imtis numato šie reglamentai: 

› Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių 

taikymo de minimis valstybės pagalbai; 

› Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/2008, skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą, 

suderinamą su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius. 

Pirmasis reglamentas nenusako leidžiamo valstybės pagalbos maksimalaus inten-

syvumo - jis tik nurodo bendrą pagalbos suteiktos vienai įmonei per trejus fiskali-

nius metus maksimalią sumą, kuri yra 200 000 EUR. Jei ši suma didesnė pirmasis 

reglamentas negali būti taikomas. 

http://www.konkuren.lt/teise/doc/vp_1998-2006.pdf
http://www.konkuren.lt/teise/doc/vp_reg_800_2008.pdf
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Antrasis reglamentas apibrėžia bendrąsias išimtis pagalbai, skirtai aplinkos apsau-

gai. Šiam projektui aktualūs reglamento straipsniai: 

22 straipsnis. Aplinkosaugos pagalba investicijoms į labai veiksmingą 

bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą; 

Vadovaujantis šiuo straipsniu didžiausias galimas pagalbos intensyvumas (
61

): 

Mažos įmonės Vidutinės įmonės Didelės įmonės 

65% 55% 45% 

23 straipsnis. Aplinkosaugos pagalba investicijoms, kuriomis skatina-

mas energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas; 

Vadovaujantis šiuo straipsniu didžiausias galimas pagalbos intensyvumas: 

Mažos įmonės Vidutinės įmonės Didelės įmonės 

65% 55% 45% 

 

Be to, 23 straipsnio 4 dalis numato, kad aplinkosaugos pagalbai investicijoms, ku-

riomis skatinama biokuro gamyba, taikoma išimtis, tik jeigu remiamos investicijos 

naudojamos tvaraus biokuro gamybai. 

Taip pat pagalba aplinkos apsaugai, nepažeidžiant Sutarties 88 straipsnio 3 dalies 

nuostatų, gali būti teikiama ir vadovaujantis Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai 

Bendrijos gairėmis (OL 2008 C 82, p. 1). Tačiau šiose gairėse numatytos išimtys, 

kurioms esant gairės negali būti taikomos valstybės pagalbai suteikti. Šių gairių 67 

punktas numato išimtį: "jeigu netaikomos 3.1.5 skirsnyje įtvirtintos su energijos 

taupymu susijusios nuostatos, šios gairės netaikomos valstybės pagalbai investici-

joms į infrastruktūrą, susijusią su centralizuotu šildymu, o ši pagalba bus vertinama 

pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą". Šiuo atveju 3.1.5. punktas tai-

komas valstybės pagalbai, kuri skiriama energijos taupymui, o Lietuvos Respubli-

kos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytose įgyvendinimo prie-

monėse energijos taupymo aspekto nėra numatyta. 

Atlikus Europos Sąjungos reglamentų apžvalgą nustatyta, kad valstybės paramą šio 

projekto nagrinėjamose situacijose reglamentuoja Komisijos reglamentas (EB) Nr. 

800/2008, skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka taikant 

Sutarties 87 ir 88 straipsnius. Maksimali valstybės pagalba neturi viršyti 45 proc. 

didelėms įmonėms, 55 proc. vidutinėms ir 65 proc. mažoms. Svarbu paminėti, kad 

pagal Komisijos reglamentą Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių tai-

                                                      

 

 
61

 Mažų, vidutinių ir didelių įmonių apibrėžimas pateiktas Lietuvos Respublikos smulkiojo 

ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2013, Nr. 79-3991) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC0401(03):LT:NOT
http://www.konkuren.lt/teise/doc/vp_reg_800_2008.pdf
http://www.konkuren.lt/teise/doc/vp_1998-2006.pdf
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kymo de minimis valstybės pagalbai įmonėms gali būti suteikta vienkartinė finan-

sinė pagalba, kuri per 3 fiskalinius metus neturi viršyti 200 000 EUR. 

Kadangi mažiems projektams parama skiriama pagal de minimis taisyklę, jos inten-

syvumas gali būti bet koks. Jeigu paramos dydis yra didesnis kaip 200 000 EUR, 

tokia paramos intensyvumą reikia suderinti su Europos Komisija. Taigi maksima-

lus paramos intensyvumas negali būti didesnis kaip 100 proc. (praktiškai maksima-

lus paramos intensyvumas nebus taikomas). 

10.4.3 Aplinkosauginis kriterijus 

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše yra nustaty-

ta, kad maksimali valstybės parama gali būti ne didesnė nei 0,5 Lt/kg CO2 per pro-

jekto vertinamąjį laikotarpį.  

Pavyzdžiui, jeigu įrengiami saulės kolektoriai, kurie prisideda prie AIE naudojimo 

plėtros ir kuriais per metus sutaupoma 1 t CO2, tai per 12 metų laikotarpį būtų su-

taupoma 12 t CO2 ir pareiškėjas galėtų gauti iki 6 000 Lt paramą. Tokią sumą ir 

gautų pareiškėjas subsidijomis, jeigu nebūtų viršijamas numatytas paramos inten-

syvumas.  

Vertinant netiesioginį išmetamo CO2 kiekį tonomis kitose pareiškėjo nevaldomose 

Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiose elektrinėse, sąlygojamą projekto 

pareiškėjo iš tinklo perkamos elektros energijos kiekiu arba projekto pareiškėjo į 

tinklą patiekiamo pagamintos elektros energijos, pakeičiančios elektros gamybą 

kitose projekto pareiškėjo nevaldomose elektrinėse kiekiu, iš tinklo per vertinamąjį 

laikotarpį perkamas elektros energijos kiekis arba per vertinamąjį laikotarpį į tinklą 

patiekiamos elektros energijos kiekis yra dauginamas iš elektros energijos taršos 

faktoriaus, kuris yra lygus 0,707 t CO2e/MWh
62

.  

Vertinant netiesioginį išmetamo CO2 kiekį tonomis centralizuoto aprūpinimo šilu-

ma sistemos pareiškėjo nevaldomuose šilumą generuojančiuose įrenginiuose, sąly-

gojamą projekto pareiškėjo iš tinklo perkamos šiluminės energijos kiekiu arba pro-

jekto pareiškėjo į tinklą patiekiamo pagamintos šiluminės energijos, pakeičiančios 

šilumos gamybą kituose projekto pareiškėjo nevaldomuose šilumą generuojančiuo-

se įrenginiuose kiekiu, iš tinklo per vertinamąjį laikotarpį perkamas šiluminės 

energijos kiekis arba per vertinamąjį laikotarpį į tinklą patiekiamos šiluminės ener-
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 Tai atitinka vidutinę AB Lietuvos elektrinės nuolat kondensaciniu režimu dirbančios 

elektrinės santykinę taršą, tenkančią vienai patiektos į tinklą elektros energijos MWh. AB 

Lietuvos elektrinė yra brangiausią elektros energiją gaminanti Lietuvoje elektrinė. Laiko-

ma, kad esami blokai išliks brangiausiai elektrą gaminančiais pajėgumais Lietuvoje per 

artimiausius 25 metus. Remiantis AB Lietuvos elektrinės pateikta informacija, 2010, 2011 

ir 2012 metais elektrinėje planuojama į tinklą patiekti atitinkamai 2,5 TWh, 2,6TWh ir 3,0 

TWh (iš viso 8,1 TWh). Per tą patį laiką elektrinėje sudeginti 2,11 mlrd. nm
3
 gamtinių dujų 

ir 0,554 mln. t mazuto, tai yra į atmosferą išmesti 5,7232 mln. t CO2. 
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gijos kiekis yra dauginamas iš centralizuoto aprūpinimo šiluma taršos faktoriaus, 

lygaus 0,233 t CO2e/MWh
63

. 

10.5 Projektų atrankos principai 

Savivaldybės AIE naudojimo plėtros veiksmų planui įgyvendinti skirtos lėšos gali 

būti naudojamos tiek savivaldybės, tiek išoriniams projektams įgyvendinti. Siūlo-

ma savivaldybei palikti galimybę spręsti, kokiems projektams ir kokiais kriterijais 

remiantis bus skiriamos subsidijos.  

Siekiant suteikti prioritetus atskiriems projektams, siūloma juos vertinti naudojant 

tokius kriterijus: 

› Energijos išteklių vartojimas. Šis kriterijus reitinguoja projektus pagal ištek-

lius, kurie bus vartojami įgyvendinus projektą ir išteklius, kurių vartojimas 

projektą įgyvendinus sumažės, atsižvelgiant į projekto pobūdį. Dominuojantis 

naujos technologijos energijos išteklius laikomas tas, kurio dalis pirminės 

energijos balanse yra ne mažesnė kaip 70 proc. 

› Projekto vykdymo vieta. Kadangi lėšos būtų skiriamos iš Telšių rajono savi-

valdybės biudžeto, tai projekto vykdymo vieta privalėtų būti Telšių rajono sa-

vivaldybės teritorijoje. Siūloma diferencijuoti pagal seniūnijas. 

› Projekto įvykdymo laikas. Projektas turėtų būti įgyvendintas per 20 mėnesių 

nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios.  

› Projekto finansavimas iš pareiškėjo lėšų didesniu dydžiu. Siekiant gauti para-

mą projektui, pareiškėjas gali sąmoningai prašyti mažesnės paramos nei yra 

nustatytas maksimalus subsidijų dydis. Toks pareiškėjas būtų laikomas prana-

šesniu, lyginant su kitais pareiškėjais, nes jo įgyvendinamam projektui reikėtų 

mažiau lėšų ir taip jis turėtų būti papildomai paskatintas. Tokiu būdu toks pa-

reiškėjas turėtų gauti daugiau balų, lyginant su kitu pareiškėju, kuris ketina 

pasinaudoti didesne parama ir nebando konkuruoti. 
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 Tai atitinka vidutinę katilinių, tiekiančių šilumą į Lietuvos centralizuoto aprūpinimo ši-

luma sistemas taršą, tenkančią vienai vartotojų suvartotos šiluminės energijos MWh. Re-

miantis oficialiai Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) pateikta informacija, 2008 

metais visos Lietuvos LŠTA priklausančios šilumos tiekimo įmonės vartotojams patiekė 

7,6278 TWh šilumos. Per atitinkamą laikotarpį suvartotas kuras šilumai gaminti LŠTA na-

rėms priklausančių šilumos tiekimo įmonių šilumą generuojančiuose įrenginiuose ir įrengi-

niuose, turinčiuose nepriklausomo šilumos gamintojo statusą, iš kurių šiluma yra tiekiama į 

LŠTA priklausančius šilumos tinklus, yra: gamtinių dujų 690733 tne (tonų naftos ekviva-

lento), mazuto 33111 tne, biokuro 146139 tne, geoterminės energijos 1050 tne, durpių ir 

durpių kuro 2172 tne, akmens anglies 1934 tne, dyzelino, suskystintų dujų 362 tne, skalūnų 

alyvos, krosnių kuro, kt 4066 tne, atliekinės energijos 7400 tne. Iš viso: 886967 tne. Į at-

mosferą išmestas CO2 kiekis – 1,7769 mln. t CO2. 
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› Subsidijos CO2 mažinimo efektyvumas (kgCO2/Lt). Šio kriterijaus dėka galėtų 

būti prioretizuojami projektai, kurių skiriamų subsidijų suderinti CO2 mažini-

mo efektyvumai yra didesni. Galima sakyti, kad tokie projektai sutaupytų 

daugiau CO2 prie to paties suteikiamų subsidijų vertės Lt.  

Atsižvelgiant į atliktą analizę, siūloma riboti subsidijavimo intensyvumą tokiu bū-

du:  

› maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, vykdančiam ūkinę-

komercinę veiklą:  

› labai mažoms ir mažoms įmonėms – 65 % visų tinkamų finansuoti pro-

jekto išlaidų, 

› vidutinėms įmonėms – 55 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, 

› didelėms įmonėms – 45 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 

› maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės-

komercinės veiklos yra ne daugiau nei 80 % visų tinkamų finansuoti projekto 

išlaidų. 

Projektų atranką galima vykdyti konkursiniu arba tęstiniu būdais. Konkursiniu bū-

du pareiškėjai teiktų projektus finansavimui pagal savivaldybės skelbiamus kvieti-

mus. Organizuojant paraiškų teikimą tęstiniu būdu, savivaldybei kvietimų skelbti 

nereikėtų, pareiškėjai galėtų nuolat teikti paraiškas. Telšių rajono savivaldybėje 

programą siūloma organizuoti paraiškas atrenkant tęstiniu būdu visus metus. Tokiu 

būdu pareiškėjams būtų sudaryta nuolatinė galimybė gauti finansavimą, jei projek-

tas atitinka nustatytus kriterijus. Savivaldybė turėtų būti nustatyti mažiausią balų 

sumą, kurią viršijus projektas įgautų finansavimo galimybę.  

48 lentelė. Projektų atrankos kriterijai 

Eil. Nr. Kriterijaus pavadinimas Kriterijaus paaiškinimas Balai Pastabos 

1. Projektas privalo atitikti 

Telšių rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu patvir-

tintoje programos sąma-

toje nurodytas kryptis 

Projektas turi atitikti bent vieną 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu patvirtintoje programos 

sąmatoje nurodytą kryptį 

Neskai-

čiuojami 

Nėra 

2. Projektas atitinka tinkamų 

finansuoti projektų išlaidų 

kategoriją 

Paraiškoje pateiktos projekto išlai-

dos turi atitikti tinkamų finansuoti 

išlaidų reikalavimus 

Neskai-

čiuojami 

Nėra 

3. Projekte siūloma įdiegti 

įranga atitinka technines 

savybes, kurios yra būti-

nos projekto rezultatams 

pasiekti 

Vertinama pagal pateiktas sąmatas, 

komercinius pasiūlymus 

Neskai-

čiuojami 

Nėra 

4. Projektų metu numatyta 

įdiegti įranga, įrenginiai 

yra nauji ir nenaudoti 

Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą 

informaciją 

Neskai-

čiuojami 

Nėra 
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kituose objektuose 

5. Projekte siūlomi finansuoti 

investiciniai sprendimai 

yra aiškūs ir konkretūs, 

techniškai įgyvendinami 

Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą 

informaciją 

Neskai-

čiuojami 

Nėra 

6. Projekte siūlomi finansuoti 

investiciniai sprendimai 

yra aiškūs ir konkretūs, 

techniškai įgyvendinami 

Numatytos nuosavos lėšos bendroje 

projekto vertėje 

Maksimali 

balų su-

ma – 10 

balų. 

Pareiškėjas sąmoningai 

gali prašyti mažesnio 

subsidijų dydžio nei jis 

galėtų gauti maksima-

liai. 

7. Įgyvendinus projektą, bus 

naudojami atsinaujinantys 

energijos ištekliai 

Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą 

informaciją 

Maksimali 

balų su-

ma – 10 

balų. 

Įgyvendinama priemo-

nė leidžia sparčiau 

plėsti AIE naudojimą, 

gavus maksimalų nu-

statytą subsidijų dydį. 

8. Įgyvendinus projektą, bus 

sumažintas labiau taršių 

energijos išteklių naudo-

jimas ar/ir centralizuotos 

šilumos, elektros energi-

jos naudojimas. 

Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą 

informaciją 

Maksimali 

balų su-

ma – 3 

balai. 

Įgyvendinama priemo-

nė leidžia mažinti tar-

šaus kuro naudojimą, 

gavus maksimalų nu-

statytą subsidijų dydį. 

9. Įgyvendinus projektą bus 

sumažintas išmetamų į 

aplinką šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis 

Vertinama, ar, įgyvendinus projek-

tą, bus sumažintas išmetamų  į 

aplinką šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis 

Maksimali 

balų su-

ma – 3 

balai. 

Įgyvendinama priemo-

nė leidžia efektyviau 

sumažinti ŠESD emisi-

jas, gavus maksimalų 

nustatytą subsidijų 

dydį. 

10. Projektas įgyvendinamas 

seniūnijoje, kurioje yra 

didžiausias nedarbas (su-

kuriama mažiausiai BVP 

ar kiti kriterijai) 

Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą 

informaciją 

Maksimali 

balų su-

ma – 1 

balas. 

Nėra 

 

49 lentelėje pateikiamas atrankos kriterijų detalizavimas. Jei paraiškos būtų teikia-

mos tęstiniu būdu, rekomenduojama nustatyta maksimalius tinkamų išlaidų dy-

džius (Mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios pro-

gramos lėšų, maksimalūs tinkamų išlaidų dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-463 (Žin., 2013, Nr. 70-

3561 su vėlesniais pakeitimais). 

 

49 lentelė. Projektų atrankos kriterijų detalizavimas 

Nr. Kriterijus Balai 

1. Projekto finansavimas iš pareiškėjo 

didesniu dydžiu 

 

1.1. Jei pareiškėjas prašo 40 % arba mažiau 

maksimalaus skiriamos subsidijos dydžio 

10 
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1.2. Jei pareiškėjas prašo nuo 60 % iki 40 % 

maksimalaus skiriamos subsidijos dydžio 

5-10 

1.3. Jei pareiškėjas prašo nuo 80 % iki 60 % 

maksimalaus skiriamos subsidijos dydžio 

0-5 

2. Pagal energijos išteklius, kurie bus 

naudojami įgyvendinus projektą 

 

2.1. Žemės ūkio atliekos 10 

2.2. Medienos atliekos 5 

2.3. Vėjo, geoterminė energija 3 

2.4. Saulės energija 1 

3. Pagal energijos išteklius, kurių var-

tojimas įdiegus projektą bus suma-

žintas 

 

3.1. CŠT šiluma 1 

3.2. Suskystintos naftos dujos, gamtinės 

dujos 

2 

3.3. Kitas iškastinis kuras, elektros energija 3 

4. CO2 mažinimo efektyvumo kriterijus  

4.1. Suderintas CO2 mažinimo efektyvumas 

didesnis kaip 8 kgCO2/Lt subsidijų 

3 

4.2. Suderintas CO2 mažinimo efektyvumas 

didesnis kaip 5 kgCO2/Lt subsidijų 

2-3 

4.3. Suderintas CO2 mažinimo efektyvumas 

didesnis kaip 2 kgCO2/Lt subsidijų 

1-2 

5. Projekto naujumas  

5.1. Pirmas atitinkamo tipo technologijos 

projektas savivaldybėje, pilotinis projek-

tas 

3 

6. Projekto vykdymo teritorija  

6.1. Projektas įgyvendinamas seniūnijoje, 

kurioje yra didžiausias nedarbo lygis 

1 

 

Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos bei suteikus 

finansavimą, teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biu-

džeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir 

Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos ir kita) ir kitų veiksmų programų priemonių 

arba kitų finansavimo šaltinių, įskaitant fiksuotų tarifų paramos schemas. Taip pat 

finansavimas negali būti teikiamas tiesiogiai su juridiniu asmeniu susijusiam turtui 

įsigyti, kai juridinis asmuo buvo uždarytas arba būtų buvęs uždarytas, jei nebūtų 

buvęs nupirktas, o turtą įsigyja nepriklausomas investuotojas. 
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11 AIE naudojimo plėtros veiksmų plano 

įgyvendinimo stebėsenos ir rezultatų 

vertinimo metodika 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 12 straipsnio 1 

dalyje teigiama, kad Savivaldybės „rengia ir, suderinusios su Vyriausybe ar jos 

įgaliota institucija, tvirtina ir įgyvendina AIE naudojimo plėtros veiksmų planus. 

Siekiant užtikrinti tinkamą savivaldybės AIE naudojimo plėtros veiksmų plano 

įgyvendinimą, reikalinga atlikti nuolatinę įgyvendinimo stebėseną ir rezultatų ver-

tinimą. Siūloma savivaldybės AIE naudojimo plėtros veiksmų plano įgyvendinimo 

stebėsenos ir rezultatų vertinimo metodika pateikiama 2 priede. 
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12 Išvados ir rekomendacijos dėl tolesnių 

veiksmų 

Siekiant padidinti AEI dalį reikalinga arba didinti AEI gamybą ir vartojimą, arba 

mažinti bendrą galutinį energijos suvartojimą. Tikslinga pirmiausia didinti energi-

jos vartojimo efektyvumą CŠT šilumos ir elektros galutinio sunaudojimo sekto-

riuose ir transporto sektoriuje. 

Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energeti-

kos įstatymo nuostatų vykdymą, Telšių rajono savivaldybė turėtų: 

› esant poreikiui, atnaujinti Telšių rajono šilumos ūkio specialųjį planą. Šilumos 

ūkio specialiajame plane turi būti patikrintos ir patvirtintos AEI naudojimo 

plėtros veiksmų plane numatytos priemonės. 

› Modernizuojant viešuosius pastatus, privaloma apsvarstyti AEI panaudojimą; 

› planuojant savivaldybės biudžetą savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, kasmet 

sudaryti savivaldybės AIE plėtros finansavimo programos biudžetą; 

› kiekvienais metais rengti ir viešai skelbti AIE naudojimo plėtros veiksmų pla-

nų įgyvendinimo rezultatų ataskaitas. AIE naudojimo plėtros veiksmų planų 

stebėsena bus vykdoma kartu su Telšių rajono strateginio plėtros plano įgy-

vendinimo stebėsena. 

› pagal kompetenciją teikti pasiūlymus Nacionaliniam AIE naudojimo plėtros 

veiksmų planui rengti ir atnaujinti; 

› jei savivaldybės AIE dalis per paskutinius dvejus metus tapo mažesnė negu 

savivaldybės AIE naudojimo plėtros veiksmų plane nustatyti tarpiniai AIE 

naudojimo planiniai rodikliai, ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo skaičiuoja-

mojo laikotarpio pabaigos patvirtinti atnaujintą savivaldybės AIE naudojimo 

plėtros veiksmų planą ir jame nustatyti adekvačias ir proporcingas priemones, 

skirtas užtikrinti, kad per pagrįstą laikotarpį AIE dalis atitiktų nustatytus pla-

ninius rodiklius. 
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13 Priedai 
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Priedas Nr. 1 

VEIKSMŲ PLANO, SIEKIANT PADIDINTI ATSINAUJINANČIŲ 

IŠTEKLIŲ ENERGIJOS DALĮ BENDRAME GALUTINĖS ENERGIJOS 

VARTOJIME, PROJEKTAS 

Tikslas/Uždavinys Priemonė Investicijos Įgyvendinimo 

pradžia, metai 

Teikiama nauda 

Tikslas. Sumažinti kuro ir energijos poreikius didinant jos vartojimo efektyvumą 

Didinti pastatų energi-

nį naudingumą 

Modernizuoti daugiabu-

čius namus, numatytus 

Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos 

pateiktame sąraše (I 

etapas) 

18,1 mln. Lt (at-

skaičius paramą, 

reikalingos investi-

cijos sudarytų apie 

10,1 mln. Lt) 

Vyksta Atnaujintuose na-

muose vidutiniškai 

bus sutaupoma apie 

50 proc. šilumos 

arba 2 GWh šilumos 

energijos šildymui. 

Modernizuoti daugiabu-

čius namus, numatytus 

Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos 

pateiktame sąraše (II 

etapas) 

Nėra duomenų 2016 Po modernizacijos jų 

suvartojamos šilu-

mos energijos kiekis 

sumažėtų apie 50 

proc. arba apie 3,9 

GWh. 

Siekiant modernizuoti 

visuomeninės paskirties 

pastatus, parengti nu-

matomų modernizuoti 

visuomeninės paskirties 

pastatų sąrašą 

Nėra duomenų Kasmet Direktyvos 

2012/27/ES (OL L 

315, 2012 11 14, p. 

1) 5 straipsnio ir 

Direktyvos 

2010/31/ES (OL L 

153, 2010 6 18, 

p.13) 9 straipsnio 

reikalavimų vykdy-

mas, šilumos energi-

jos sąnaudų maži-

nimas 

Modernizuoti visuomeni-

nės paskirties pastatus 

Nėra duomenų Kasmet 

Didinti energijos var-

tojimo efektyvumą 

transporto sektoriuje 

Pakeisti savivaldybės ir 

jos valdomų įmonių tu-

rimas transporto prie-

mones naujomis, ku-

rioms eksploatuoti reika-

lingos mažesnės kuro 

sąnaudos ir kurios ati-

tinka Euro5 ir Euro6 

standartų reikalavimus 

Nėra duomenų Nuolat Didesnis energijos 

efektyvumas 

 

Mažesnė transporto 

sektoriaus sukeliama 

tarša  

Užtikrinti teisinę bazę 

energinio efektyvumo 

reikalavimų įgyvendi-

nimui 

Taikyti energinio efekty-

vumo reikalavimus su 

energijos vartojimu su-

sijusioms prekėms ir 

paslaugoms viešuosiuo-

se pirkimuose 

Nėra duomenų Kasmet Įgyvendinti energi-

nio efektyvumo rei-

kalavimai su energi-

jos vartojimu susiju-

sių paslaugų ir pre-

kių viešuosiuose 

pirkimuose 

Sumažinti elektros 

energijos sąnaudas, 

diegiant naujas te-

chnologijas 

Išnagrinėti Telšių rajono 

savivaldybės gatvių ap-

švietimo sistemos mo-

dernizavimo ir jo įgy-

Apie 50 tūkst. Lt 2016 m. Mažesnės elektros 

energijos sąnaudos 

Telšių rajono gatvių 

apšvietimui 
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vendinimo galimybes, 

parengti galimybių stu-

diją 

Atsižvelgiant į parengtos 

studijos rezultatus, mo-

dernizuoti Telšių rajono 

savivaldybės gatvių ap-

švietimo sistemą 

Numatoma nusta-

tyti studijos rengi-

mo metu 

2015-2016 m. 

Senų nusidėvėjusių 

elektros prietaisų pakei-

timas naujais, taupiai 

energiją vartojančiais 

įrenginiais 

Nėra duomenų Nuolat Mažesnės elektros 

energijos sąnaudos 

Judesiui jautrių šviesos 

jungiklių koridoriuose ir 

neintensyviai naudoja-

mose patalpose įrengi-

mas visuomeninės pa-

skirties pastatuose 

Nėra duomenų Nuolat Mažesnės elektros 

energijos sąnaudos 

Tikslas. Plėtoti AIE naudojimą 

Užtikrinti AIE naudo-

jimo plėtros teisinę ir 

norminę bazę 

Parengti ir patvirtinti 

savivaldybės tarybos 

sprendimus dėl AIE plėt-

ros veiksmų plano pat-

virtinimo, atsakingų 

institucijų, asmenų pa-

skyrimo, priemones įgy-

vendinančių projektų 

inicijavimo ir rengimo 

Nėra duomenų 2014 m. Aiški teisinė ir nor-

minė bazė 

Parengti ir patvirtinti 

savivaldybės AIE naudo-

jimo plėtros finansavimo 

programą ir jų lėšų pa-

naudojimo tvarkos apra-

šą 

Nėra duomenų 2015 m.  Aiški teisinė ir nor-

minė bazė 

Plėtoti AIE plėtrai pa-

lankią infrastruktūrą 

Planuoti aukšto ir žemo 

intensyvumo transporto 

ir pėsčiųjų zonas, riboti 

sunkiųjų transporto 

priemonių srautus ir 

pan. 

Nėra duomenų Nuolat Mažesnė transporto 

sektoriaus sukeliama 

tarša  

Planuoti teritorijas, atsi-

žvelgiant į gyventojų 

poreikius, t.y. kad pre-

kių/paslaugų teikėjai 

būtų kuo arčiau pre-

kių/paslaugų gavėjų 

Nėra duomenų Nuolat Mažesnė transporto 

sektoriaus sukeliama 

tarša  

Plėsti įstaigų teikiamų 

elektroninių paslaugų 

spektrą, siekiant suma-

žinti gyventojų kelionių 

poreikį 

Nėra duomenų Nuolat Mažesnė transporto 

sektoriaus sukeliama 

tarša  
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Sudaryti sąlygas ekolo-

giško transporto - dvira-

čių, elektromobilių – 

naudojimui, t.y. projek-

tuoti ir statyti dviračių 

takus, organizuoti elekt-

romobilių krovimo stote-

lių atsiradimą 

Nėra duomenų Nuolat Spartesnė AIE plėtra 

 

Mažesnė transporto 

sektoriaus sukeliama 

tarša  

Optimizuoti visuomeni-

nio transporto maršru-

tus 

Nėra duomenų Nuolat Mažesnė transporto 

sektoriaus sukeliama 

tarša  

Telšių rajono kelių ir 

gatvių būklės gerinimas 

ir priežiūros užtikrinimas 

Nėra duomenų Nuolat Mažesnė transporto 

sektoriaus sukeliama 

tarša  

Didinti AIE dalį CŠT 

sektoriuje 

Luokės RK įrengti 1 MW 

KDE 

1,5 mln. Lt 2016 m. Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių iš-

teklių energetikos 

įstatymo uždavinių 

vykdymas (centrali-

zuotai tiekiamos 

šilumos energijos, 

pagamintos iš AEI, 

dalį šilumos energi-

jos balanse padidinti 

ne mažiau kaip iki 

60 proc.) 

Įrengti 5 MW biokuro 

katilą su KDE 

6,5 mln. Lt 2016 m. 

Dariaus ir Girėno g. kati-

linėje įrengti 0,5 MW 

galios biokuro katilą 

0,8 mln. Lt 2014 m. 

Didinti AIE dalį pra-

monės sektoriuje 

Skatinti projektus, užtik-

rinančius pramonės var-

totojų aprūpinimą šilu-

mos energija maksima-

liai panaudojant AIE 

Nėra duomenų Nuolat Didesnė AIE dalis 

pramonės įmonių 

energijos balanse 

Didinti AIE naudojimą 

pastatuose  

Skatinti projektus, užtik-

rinančius AIE naudojimo 

plėtrą pastatuose (sau-

lės kolektorių karšto 

vandens gamybai įren-

gimas, elektros energi-

jos gamyba iš saulės 

energijos ir pan.) 

Nėra duomenų Nuolat Didesnė AIE dalis 

savivaldybės energi-

jos balanse 

Tikslas. Rinkti AIE gamybos ir naudojimo duomenis 

Užtikrinti duomenų, 

susijusių su AIE ga-

myba ir naudojimu, 

rinkimą, saugojimą ir 

naudojimą Telšių rajo-

no  AIE plano stebė-

senai 

Išnagrinėti galimybes 

duomenų, susijusių su 

AIE gamyba ir vartoji-

mu, rinkimo ir apdoro-

jimo sistemai sukurti 

30 tūkst. Lt Nuolat Nustatytos galimy-

bės sukurti duomenų 

bazę faktinių duo-

menų apskaitai 

Sukurti duomenų, susi-

jusių su AIE gamyba ir 

vartojimu, rinkimo ir 

apdorojimo sistemą 

Lėšų poreikis bus 

nustatytas studijos 

metu 

Nuolat Faktinių duomenų 

apskaita 

Tikslas. Šviesti visuomenę apie AIE plėtros naudą 

Užtikrinti savivaldybės Dalyvauti tarptautinėse Nėra duomenų Nuolat Nuoseklus ir aktyvus 
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darbuotojų kompeten-

ciją darnios energeti-

kos klausimais 

programose ir projek-

tuose 

gyventojų informa-

vimas apie galimy-

bes sutaupyti kurą 

prisidėtų prie rajono 

bendro kuro sąnau-

dų taupymo, iš-

spręstų aktualias 

aplinkos problemas 

bei sumažintų gy-

ventojų išlaidas ku-

rui. 

Skatinti gyventojus 

domėtis ekologiškais 

sprendimais 

Skelbti informaciją apie 

AIE plėtros veiksmų 

plano tikslus, uždavinius 

ir priemones, jų įgyven-

dinimą periodiniuose 

leidiniuose, savivaldybės 

internetinėje svetainėje, 

leidžiant kitus informa-

cinius leidinius  

Nėra duomenų Nuolat 

Skelbti informaciją apie 

AIE naudojimo plėtros 

paramos schemas, fi-

nansavimo galimybes 

Nėra duomenų Nuolat 

Įgyvendinti parodomuo-

sius projektus ir viešinti 

informaciją apie šių pro-

jektų įgyvendinimo eigą, 

rezultatus 

Nėra duomenų Nuolat 

Organizuoti kampanijas, 

skirtas darnios energeti-

kos propagavimui 

Nėra duomenų Nuolat 
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Priedas Nr. 2 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ 

ENERGIJOS NAUDOJIMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANO 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS IR REZULTATŲ VERTINIMO 

METODIKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) atsinaujinančių 

išteklių energijos (toliau – AIE) naudojimo plėtros veiksmų plano 

(toliau – Veiksmų planas) įgyvendinimo stebėsenos ir rezultatų 

vertinimo metodika (toliau – Metodika) nustato Telšių rajono savi-

valdybės AIE naudojimo plėtros veiksmų plano, parengto pagal 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 

(Žin., 2011, Nr. 62-2936 su vėlesniais pakeitimais) 57 straipsnio 

nuostatas, įgyvendinimo priemonių stebėsenos vykdymo (toliau – 

Stebėsena) ir rezultatų vertinimo tvarką.  

2. Veiksmų plano įgyvendinimo stebėsena ir rezultatų vertinimas 

vykdomas vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės strateginio 

plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistema, patvirtinta 2012 m. 

kovo 29 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-

103 dėl Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgy-

vendinimo priežiūros sistemos patvirtinimo. Patvirtinus tarybai 

Veiksmų planas bus įtrauktas į Telšių rajono savivaldybės strategi-

nį plėtros planą.  

3. Stebėsenos objektas – priemonės, reikalingos Veiksmų plano tiks-

lams ir uždaviniams įgyvendinti (toliau – Priemonės).  

4. Rezultatų vertinimo objektas – AIE dalis bendrame galutiniame 

Savivaldybės energijos suvartojime.  

5. Stebėsenos ir rezultatų vertinimo subjektai – tai Veiksmų plane nu-

rodytos už Priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos (toliau 

– Atsakingos institucijos); 

II. STEBĖSENOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR REZULTATAI 

1. Stebėsenos tikslas – koordinuoti Veiksmų plano tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo priemonių vykdymą, norint užtikrinti nešališką 

Veiksmų plano įgyvendinimo priemonių vertinimą ir priimti rei-

kiamus sprendimus, siekiant pagerinti Veiksmų plano tikslų ir už-

davinių įgyvendinimą.   

2. Stebėsenos uždaviniai: 

i. įvertinti, kaip Atsakingų institucijų vykdomos priemonės 

padeda įgyvendinti Veiksmų plano tikslus ir uždavinius; 
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ii. įvertinti, kaip Atsakingų institucijų vykdomos priemonės 

prisideda prie konkrečių tikslų ir uždavinių vertinimo krite-

rijų reikšmių pokyčio. 

3. Stebėsenos rezultatas – Atsakingoms institucijoms pateiktos išva-

dos ir pasiūlymai dėl Veiksmų plano priemonių ir jų įgyvendinimo 

užtikrinimo bei priemonių tobulinimo.  

III. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AIE NAUDOJIMO PLĖTROS 

VEIKSMŲ PLANO VYKDYMO STEBĖSENA 

1. Veiksmų plano Stebėsena atliekama vadovaujantis Telšių rajono 

savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sis-

tema, patvirtinta 2012 m. kovo 29 d. Telšių rajono savivaldybės ta-

rybos sprendimu Nr. T1-103 dėl Telšių rajono savivaldybės strate-

ginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemos patvirtinimo. 

IV. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AIE NAUDOJIMO PLĖTROS 

VEIKSMŲ PLANO KOREGAVIMAS 

1. Veiksmų planas koreguojamas taip, kaip numatyta Telšių rajono 

savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sis-

temoje, patvirtintoje 2012 m. kovo 29 d. Telšių rajono savivaldy-

bės tarybos sprendimu Nr. T1-103 dėl Telšių rajono savivaldybės 

strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemos patvir-

tinimo. 

V. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AIE NAUDOJIMO PLĖTROS 

VEIKSMŲ PLANO VYKDYMO REZULTATŲ VERTINIMAS 

1. Veiksmų planas skirtas užtikrinti, kad Savivaldybė pasieks mini-

malius iki 2020 m. privalomus pasiekti atsinaujinančių išteklių 

energijos naudojimo planinius rodiklius. 

2. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, rengdamas, koreguo-

damas, atnaujindamas Telšių rajono savivaldybės strateginio plėt-

ros planą, kasmet kartu atlieka Veiksmų plano esamos būklės ver-

tinimą:  

i. įvertina Savivaldybės vartotojų energijos poreikius pagal 

galutinio vartojimo sektorius;  

ii. nustato, kokia apimtimi Savivaldybėje naudojama atsinauji-

nančių išteklių energija pagal sektorius ir pagal atskiras at-

sinaujinančių energijos išteklių rūšis;  

iii. nustato, kokią dalį atsinaujinančių išteklių energija sudaro, 

lyginant su Savivaldybės bendru galutiniu energijos suvarto-

jimu, skaičiuojant pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/28/EB dėl skatini-
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mo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies kei-

čiančioje bei vėliau panaikinančioje Direktyvas 2001/77/EB 

ir 2003/30/EB (OL 2009 1 140, p. 16) nustatytus principus; 

iv. įvertina techninio ir ekonominio potencialo Savivaldybės te-

ritorijoje pagal atsinaujinančių energijos išteklių rūšis pasi-

keitimus. 


