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Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba. 
Pagal žaliųjų viešųjų pirkimų procedūrą perkamo produkto 

aprašymas 
 

Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame technologinių 
reikalavimų dokumente pateikiama bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (BŠEEG) 
produktų grupei parengtų ŽVP kriterijų santrauka. Pagrindinėje ataskaitoje pateikiama išsami 
informacija apie šių kriterijų parinkimo priežastis ir nurodoma, kur gauti daugiau informacijos. 
 
Pirkimo rekomendacijos pateikiamos dviejų kriterijų rinkinių pavidalu: 

• pagrindiniai kriterijai yra tinkami taikyti bet kuriai perkančiajai organizacijai, esančiai 
bet kurioje valstybėje narėje, ir apima poveikio aplinkai aspektus. Jie parengti taip, 
kad juos taikant reikėtų atlikti kuo mažiau papildomų patikrų ir kad būtų patirta kuo 
mažiau papildomų išlaidų; 

 
• išsamūs kriterijai yra skirti norintiems įsigyti geriausius rinkoje parduodamus 

produktus. Taikant šiuos kriterijus gali reikėti atlikti papildomas patikras ir gali būti 
patirta daugiau išlaidų, palyginti su kitais tokių pačių funkcinių galimybių produktais. 

 
Pagrindiniuose ir išsamiuose kriterijuose pateikiamos gairės, susijusios su įvairiais viešųjų 
pirkimų procedūros etapais ir paaiškinama, kaip kiekviename etape geriausia įtraukti 
ekologinius kriterijus: 
 

• dalykas: konkurso pavadinimas, t. y. glaustas perkamo produkto, darbų arba 
paslaugų aprašas; 

• techninės specifikacijos: pateikiamas aiškus, tikslus ir išsamus reikalavimo arba 
standarto, kurį prekės, darbai arba paslaugos turėtų atitikti, aprašas. Aprašomos 
būtinosios techninės specifikacijos, kurias turi atitikti visi pasiūlymai. Nustatomi 
specifiniai ekologiniai kriterijai, įskaitant savybes ir lygius, kuriuos turėtų atitikti 
konkretūs produktai;  

• atrankos kriterijai: grindžiami pasiūlymų teikėjų pajėgumu ir (arba) gebėjimu įvykdyti 
sutartį. Padeda nustatyti tinkamus tiekėjus, pvz., užtikrinti, kad būtų pasitelkti 
tinkamos kvalifikacijos darbuotojai arba kad būtų taikomos reikiamos aplinkos 
politikos priemonės ir procedūros; 

• laimėtojų atrankos kriterijai: pagrindas, kuriuo remdamasi perkančioji organizacija 
lygins pasiūlymus ir spręs, su kuo sudaryti sutartį. Laimėtojų atrankos kriterijai nėra 
teigiamo arba neigiamo sprendimo priėmimo kriterijai, t. y. pasiūlymai dėl produktų, 
kurie neatitinka tam tikrų kriterijų, vis tiek gali būti nagrinėjami priimant galutinį 
sprendimą, jeigu jie surenka tam tikrą balų skaičių pagal kitus laimėtojų atrankos 
kriterijus;  

• sutarties įvykdymo sąlyga: nurodomos sąlygos, kurių privalu laikytis vykdant sutartį, 
pvz., kaip turėtų būti tiekiamos prekės arba kaip turėtų būti teikiamos paslaugos, 
įskaitant informaciją arba nurodymus dėl produktų, kuriuos tiekėjas tieks. 

 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad rangovas privalo laikytis galiojančios teisės sistemos 
reikalavimų. 
 
Jeigu patikrinus pagal kriterijus nustatoma, kad gali būti naudojami kiti įrodymai, šiais 
įrodymais, be kitų, galėtų būti gamintojo techninė dokumentacija, pripažintos institucijos 
parengta bandymų ataskaita arba kiti techniniai duomenys. Perkančioji organizacija kiekvienu 
konkrečiu atveju turės įsitikinti, ar pateiktus įrodymus techniniu ir (arba) teisiniu požiūriu 
galima pripažinti tinkamais.  
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1. Apibrėžtis ir taikymo sritis 
 
Šios ŽVP specifikacijos taikymo sritis toliau apibrėžta remiantis Termofikacijos direktyva. 
Šioje ŽVP specifikacijoje bendra šilumos ir elektros energijos gamyba apibrėžiama kaip „kartu 
vykdoma šiluminės energijos ir elektros ir (arba) mechaninės energijos gamyba“. Kriterijai 
taikomi bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainėms, t. y. jėgainėms, galinčioms 
veikti bendros šilumos ir elektros energijos gamybos režimu.  

Jeigu kriterijai taikomi skirtingų dydžių bendros šilumos ir elektros energijos gamybos 
jėgainėms, t. y. mažoms arba labai mažoms jėgainėms, taikomos šios apibrėžtys: 

- labai maža bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainė – bendros šilumos ir 
elektros energijos gamybos jėgainė, kurios didžiausioji galia mažesnė kaip 50 kWe; 

- maža bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainė – bendros šilumos ir 
elektros energijos gamybos jėgainė, kurios įrengtoji galia mažesnė kaip 1 MWe. 

 
Apimamos įvairios bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainės, nes vyriausybinės 
organizacijos gali rengti ŽVP BŠEEG jėgainėms įsigyti įvairioms pagrindinėje ataskaitoje 
nurodytoms paskirtims. BŠEEG jėgainės gali būti perkamos ne tik viešojo sektoriaus 
pastatams, pvz., mokykloms ir ligoninėms, bet ir mažesniems pastatams, pvz., atskiriems 
komunaliniams gyvenamiesiems namams arba įvairaus dydžio centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemoms. 
 
Sprendžiant, ar rinktis BŠEEG, ar ne, svarbu atsižvelgti į ekonomiškai pagrįstus šilumos 
poreikius, taip pat į elektros energijos poreikius. Perkančioji organizacija turėtų nuspręsti, ar 
šilumos paklausa yra pakankama, kad būtų galima pateisinti BŠEEG, ir, prieš pasirinkdama 
BŠEEG, išnagrinėti kitų variantų, pvz., tinklo elektros energijos, pranašumus ir trūkumus. 
 
Pagaminta elektros ir šilumos energija taip pat gali būti naudojama šaldyti, tačiau šaldymas 
nėra tiesioginis BŠEEG jėgainės produktas, todėl šiuose ŽVP kriterijuose jis nenagrinėjamas. 
Pvz., BŠEEG jėgainėje pagaminta šiluma gali būti naudojama absorbciniams šaldymo 
įrenginiams arba oro kondicionavimo įrenginiams, tačiau šaldymo veiksmingumas bus 
konkretaus šaldymo įrenginio, o ne BŠEEG jėgainės savybė. Oro kondicionavimui skirti 
BŠEEG kriterijai parengti kaip atskirai produktų grupei. 

 
2. Pagrindiniai poveikio aplinkai būdai 
 
Paprastai didžiausia BŠEEG nauda aplinkai yra ta, kad sunaudojama mažiau kuro, palyginti 
su įprasta situacija, kai elektros energija ir šiluma gaminamos atskirai, nors visiškai šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo išvengti neįmanoma. 

• Todėl pagrindiniai kriterijai yra daugiausia susiję su bendru energiniu naudingumu ir 
su atitinkamai sutaupomu pirminės energijos kiekiu. 

• Išsamiais kriterijais, įskaitant laimėtojų atrankos kriterijus, skatinama sutaupyti dar 
daugiau pirminės energijos, palyginti su minimaliais reikalavimais, ir rinktis jėgaines, 
kurių oro tarša yra dar mažesnė negu reikalaujama minimaliais reikalavimais dėl oro 
taršos. 
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Pagrindiniai poveikio aplinkai būdai  ŽVP strategija 
 

• Poveikis, susijęs su iškastinio 
kuro gavyba. 

• Didesnės kuro sąnaudos 
atskirai gaminant elektros 
energiją ir šilumą. 

• Anglies dvideginio išmetimas 
gaminant elektros energiją ir 
šilumą. 

• Oro tarša dėl kitų teršalų, pvz., 
CO, NOx, SO, dulkių, išmetimo 
į orą. 

 
 
 

  
• Skatinti naudoti BŠEEG jėgaines, 

kuriose kuras naudingiausiai 
paverčiamas šiluma ir elektros 
energija, siekiant taupyti išteklius ir 
kuo labiau sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą. 

• Skatinti naudoti tokias BŠEEG 
jėgaines, iš kurių į orą išmetama 
mažai teršalų. 

• Remti BŠEEG, siekiant sumažinti 
iškastinio kuro sąnaudas, palyginti 
su atskira elektros energijos ir 
šilumos gamyba. 

• Naudoti didelio naudingumo 
BŠEEG jėgaines, kurios padėtų 
mažinti anglies dvideginio išmetimą. 

• Skatinti naudoti tokias BŠEEG 
jėgaines, iš kurių į orą išmetama 
mažai teršalų. 

• Skatinti naudoti didelio naudingumo 
BŠEEG jėgaines, viršijančias teisės 
aktais nustatytus reikalavimus. 

 
 
Atkreipkite dėmesį, kad poveikio būdai nebūtinai išdėstyti pagal svarbą. 
 
 
3. Bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai taikomi ŽVP kriterijai 
 

3.1. Bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai taikomi pagrindiniai ŽVP 
kriterijai 

 
DALYKAS 
 
Efektyvių bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginių arba jėgainės pirkimas.  
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. Norint užtikrinti efektyvų energijos virsmą elektros energija arba šiluma, bendras 
jėgainės naudingumas1 turi būti ne mažesnis kaip 75 proc., kaip nustatyta II priedo 
a dalies i punkte, arba 80 proc., kaip nustatyta II priedo a dalies ii punkte, jeigu 
sutaupytas pirminės energijos kiekis skaičiuojamas pagal III priedo b dalį, arba 
didesnis kaip 70 proc., jeigu sutaupytas pirminės energijos kiekis skaičiuojamas pagal 

                                                 
1  „Bendras naudingumas“ – tai elektros ir mechaninės energijos gamybos bei naudingosios šilumos gamybos, padalintos iš 
kuro kiekio, kuris sunaudotas šilumos gamybai termofikacijos proceso metu, ir elektros energijos bei mechaninės energijos bendros 
gamybos apimties metinė suma. 
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III priedo c dalį, kai BŠEEG jėgainės elektrinė galia didesnė kaip 25 MW, kaip 
nustatyta 12 straipsnio 2 dalyje2. 

 
Patikra. Pasiūlymo teikėjas3 pateikia rašytinį įrodymą, kad jėgainė atitinka privalomą 
kriterijų dėl didelio BŠEEG naudingumo. 
 
 

 
2. BŠEEG jėgainė turi atitikti reikalavimus dėl BŠEEG didelio naudingumo, kaip nustatyta 
Termofikacijos direktyvoje (2004/8/EB) ir nurodyta toliau: 

 
• Naudojant suderintas standartines vertes turi būti įrodyta, kad BŠEEG jėgainėse, 

kurių įrengtoji galia mažesnė kaip 1 MWe, sutaupoma energijos, palyginti su 
atskira šilumos ir elektros energijos gamyba. Labai mažose bendros šilumos ir 
elektros energijos gamybos jėgainėse, kurių galia mažesnė kaip 50 kWe, 
sutaupytas pirminės energijos kiekis gali būti skaičiuojamas remiantis oficialiai 
patvirtintomis vertėmis. 

• Naudojant suderintas standartines vertes turi būti įrodyta, kad BŠEEG jėgainėse, 
kurių įrengtoji galia didesnė kaip 1 MWe, sutaupoma ne mažiau kaip 10 proc. 
energijos, palyginti su atskira šilumos ir elektros energijos gamyba4. 

 
Patikra. Pirminės energijos taupymas įrodomas taikant metodiką, aprašytą 
Termofikacijos direktyvos III priede. Pasiūlymo teikėjas pateikia rašytinį patvirtinimą, 
kad bus laikomasi šio kriterijaus, nurodydamas konkrečias darbo sąlygas. Labai mažų 
bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainių atveju gali būti naudojami 
oficialiai patvirtinti duomenys. 

 
 

3.2. Bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai taikomi išsamūs ŽVP 
kriterijai 

 
DALYKAS 
 
Efektyvių bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginių arba jėgainės pirkimas.  
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. Norint užtikrinti efektyvų energijos virsmą elektros energija arba šiluma, bendras 
jėgainės naudingumas turi būti ne mažesnis kaip 75 proc., kaip nustatyta II priedo 
a dalies i punkte, arba 80 proc., kaip nustatyta II priedo a dalies ii punkte5, jeigu 
sutaupytas pirminės energijos kiekis skaičiuojamas pagal III priedo b dalį, arba 
didesnis kaip 70 proc., jeigu sutaupytas pirminės energijos kiekis skaičiuojamas pagal 
III priedo c dalį, kai BŠEEG jėgainės elektrinė galia didesnė kaip 25 MW, kaip 
nustatyta 12 straipsnio 2 dalyje6. 
 
  
Patikra. Pasiūlymo teikėjas pateikia rašytinį įrodymą, kad jėgainė atitinka privalomą 
kriterijų dėl BŠEEG didelio naudingumo. 

                                                                                                                                         
2  Visos pagal šį kriterijų pateiktos nuorodos į priedus ir straipsnius yra susijusios su Termofikacijos direktyva. 
3  „Pasiūlymo teikėjas“ gali būti suprantamas kaip įrangos tiekėjas, jeigu tiekiamas supakuotas produktas, arba kaip projekto 
rengėjas, jeigu deginimo įrenginių tiekėjas nėra atsakingas už galutinių įrenginių veikimą. Patikra turėtų būti atliekama tinkamiausiu 
būdu, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. 
 
4  Naudojant suderintas standartines vertes bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą galima palyginti su 
veiksmingiausiomis technologijomis, pagal kurias atskirai šilumos ir elektros energijos gamybai naudojamas toks pat kuras: 
 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:EN:PDF 
5  Visos pagal šį kriterijų pateiktos nuorodos į priedus ir straipsnius yra susijusios su Termofikacijos direktyva. 
6  „Bendras naudingumas“ – tai elektros ir mechaninės energijos gamybos bei naudingosios šilumos gamybos, padalintos iš 
kuro kiekio, kuris sunaudotas šilumos gamybai termofikacijos proceso metu, ir elektros energijos bei mechaninės energijos bendros 
gamybos apimties metinė suma. 
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2. BŠEEG jėgainė turi atitikti reikalavimus dėl BŠEEG didelio naudingumo, kaip nustatyta 

Termofikacijos direktyvoje (2004/8/EB) ir nurodyta toliau: 
 

• naudojant suderintas standartines vertes turi būti įrodyta, kad BŠEEG jėgainėse, 
kurių įrengtoji galia mažesnė kaip 1 MWe, sutaupoma energijos, palyginti su 
atskira šilumos ir elektros energijos gamyba. Labai mažose bendros šilumos ir 
elektros energijos gamybos jėgainėse, kurių galia mažesnė kaip 50 kWe, 
sutaupytas pirminės energijos kiekis gali būti skaičiuojamas remiantis oficialiai 
patvirtintomis vertėmis; 

• naudojant suderintas standartines vertes turi būti įrodyta, kad BŠEEG jėgainėse, 
kurių įrengtoji galia didesnė kaip 1 MWe, sutaupoma ne mažiau kaip 10 proc. 
energijos, palyginti su atskira šilumos ir elektros energijos gamyba. 

 
Patikra. Pirminės energijos taupymas įrodomas taikant metodiką, aprašytą 
Termofikacijos direktyvos III priede. Pasiūlymo teikėjas pateikia rašytinį patvirtinimą, 
kad bus laikomasi šio kriterijaus, nurodydamas konkrečias darbo sąlygas. Labai mažų 
bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainių, kurių galia mažesnė kaip 
50 kWe, atveju gali būti naudojamos oficialiai patvirtintos vertės. 

 
LAIMĖTOJŲ ATRANKOS KRITERIJAI 
 

1. Papildomi taškai gali būti skiriami proporcingai tam mastui, kuriuo BŠEEG jėgainėje 
viršijami pirminės energijos taupymo kriterijai, nustatyti techninėje specifikacijoje Nr. 2. 

 
Patikra. Pareiškėjas perkančiajai organizacijai kaip rašytinį įrodymą pateikia 
deklaraciją.  
 

2. Papildomi taškai gali būti skiriami proporcingai tam mastui, kuriuo BŠEEG jėgainėje 
viršijami atitinkami minimalūs reikalavimai, susiję su išmetamųjų teršalų išmetimu į 
orą. 

 
Patikra. Kad įrodytų atitiktį šiam laimėtojų atrankos kriterijui, pasiūlymo teikėjas 
pateikia gamintojo parengtą techninę dokumentaciją arba pripažintos organizacijos 
parengtą bandymų ataskaitą7. 

 
3. Papildomi taškai gali būti skiriami proporcingai tam mastui, kuriuo BŠEEG jėgainėje 

viršijami bendrojo naudingumo kriterijai, nustatyti techninėje specifikacijoje Nr. 1. 
 
Patikra. Pareiškėjas perkančiajai organizacijai kaip rašytinį įrodymą pateikia 
deklaraciją. 

 
3.3. Aiškinamosios pastabos 

 
1. Perkančioji organizacija turi atsižvelgti į vietos aplinkybes (pastatų rūšį ir dydį, šilumos ir 

elektros energijos poreikį, galimus kuro šaltinius ir t. t.) ir atlikti rinkos tyrimą, kad 
nustatytų geriausią turimą technologiją, atitinkančią jos nustatytą poreikį. BŠEEG jėgainė 
turėtų atitikti bent Termofikacijos direktyvos reikalavimus dėl naudingumo ir pirminės 
energijos taupymo ir turėtų būti parinkta taip, kad atitiktų daugelį (jeigu ne visus) gamybos 
vietos šilumos ir elektros energijos poreikių. Sprendžiant, ar rinktis BŠEEG, ar ne, svarbu 
atsižvelgti į ekonomiškai pagrįstus šilumos poreikį ir į elektros energijos poreikį. 
Perkančioji organizacija turėtų nuspręsti, ar šilumos paklausa yra pakankama, kad būtų 
galima pateisinti BŠEEG, ir, prieš pasirinkdama BŠEEG, išnagrinėti kitų variantų, pvz., 
tinklo elektros energijos, pranašumus ir trūkumus. 

 

                                                 
7  Pripažinta organizacija gali būti tinkama bandymų įstaiga, turinti reikiamą kompetenciją ir (arba) akreditaciją atitinkamiems 
teršalų išmetimo bandymams atlikti. 
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2. Perkančioji organizacija, skaičiuodama pirminės energijos taupymą (PET), turi užtikrinti, 
kad tuo atveju, kai PET atitinka pagrindinius kriterijus, BŠEEG jėgainės darbo sąlygos 
atitiktų tas, kurias taiko tiekėjas. Todėl svarbu užtikrinti, kad tiekėjas pateiktų išsamią 
informaciją apie apskaičiuojant PET buvusias darbo sąlygas ir didelio naudingumo 
BŠEEG jėgainės pagamintos elektros energijos kiekį. PET turėtų būti skaičiuojamas 
pagal Komisijos sprendimu 2008/952/EB nustatytas įgyvendinimo rekomendacijas, skirtas 
elektros energijos kiekiui skaičiuoti8. 

 
3. Siekdama kuo labiau padidinti BŠEEG jėgainės teikiamą naudą, perkančioji organizacija 

turėtų užtikrinti, kad būtų įgyvendintos tinkamos energetinio naudingumo didinimo 
priemonės, pvz., termoizoliacija. 

 
4. Laimėtojų atrankos kriterijai. Perkančiosios organizacijos skelbime apie konkursą ir 

konkurso dokumentuose turės nurodyti, kiek taškų papildomai skiriama pagal kiekvieną 
laimėtojų atrankos kriterijų. Ekologiniai kriterijai kartu paėmus turėtų sudaryti ne mažiau 
kaip 10–15 proc. visų galimų taškų. 

 
5. Perkančioji organizacija užtikrina, kad BŠEEG jėgainė atitiktų visų Europos ir nacionalinių 

teisės aktų reikalavimus dėl oro taršos. Europos teisės aktai, kurie gali būti tiesiogiai 
susiję atsižvelgiant į perkamos BŠEEG jėgainės dydį ir rūšį, yra Direktyva dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės, Didelių kurą deginančių įrenginių direktyva ir Atliekų 
deginimo direktyva, tačiau atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir vietovę, gali būti 
taikytini ir kiti teisės aktai arba direktyvos. 

 
6. Perkančioji organizacija turėtų užtikrinti, kad prireikus būtų atsižvelgta į BŠEEG jėgainės 

keliamo triukšmo poveikį ir kad būtų laikomasi vietos standartų. 
 

7. Priimtini įrodymai, pavyzdžiui, galėtų būti bandymų ataskaitos, techninės ataskaitos ir 
(arba) dokumentacijos ir specifikacijos. 

 
 
4. Išlaidų aspektai 
 
Pradinės investicijos į BŠEEG gali būti didelės, o jų atsipirkimo laikas – ne vieneri metai. 
Todėl, norint kuo labiau sumažinti išlaidas didinant naudingumą, pasiekiamą kartu naudojant 
pagamintą elektros energiją ir šilumą, reikia išsamiai įvertinti technines BŠEEG jėgainės 
naudojimo galimybes. Norint BŠEEG išlaidas palyginti su kitų techninių galimybių išlaidomis, 
svarbu įvertinti BŠEEG jėgainės ir alternatyvių galimybių viso naudojimo laikotarpio išlaidas. Į 
šias išlaidas įtraukiamos ne tik investicinės, bet ir veiklos, techninės priežiūros ir uždarymo ir 
(arba) sunaikinimo išlaidos.  
 
BŠEEG jėgainės ekonominis gyvybingumas priklausys nuo šilumos ir elektros energijos 
paklausos. Šiuos du veiksnius būtina atidžiai įvertinti nagrinėjant BŠEEG sistemos technines 
galimybes, taip užtikrinant tinkamą jėgainės dydį ir ilgalaikį ekonominį gyvybingumą. 
Netinkamo jėgainės dydžio parinkimas, pvz., jeigu sunaudojama ne visa šiluma, turės 
neigiamos įtakos BŠEEG sistemos ekonominiam gyvybingumui. 
 
Pagrindinės BŠEEG jėgainės eksploatacijos išlaidos yra kuro sąnaudos, todėl ilgalaikė nauda 
išlaidų požiūriu labai priklausys nuo kuro, pvz., dujų, kurios yra dažniausiai naudojama 
BŠEEG jėgainių kuro rūšis, kainos. Kad BŠEEG jėgainė išliktų ekonomiškai gyvybinga ilgą 
laikotarpį, sudarant kuro tiekimo sutartį svarbu atsižvelgti į kuro kainą ir atidžiai įvertinti kainos 
didėjimą ateityje. 
 
Techninės priežiūros išlaidos taip pat gali būti svarbus išlaidų aspektas, priklausantis nuo 
jėgainės dydžio ir rūšies. Šiuos dalykus svarbu įvertinti, nes BŠEEG jėgainę reikės techniškai 
prižiūrėti pagal tiekėjo nurodymus, siekiant užtikrinti nuolatinį veiksmingą jėgainės darbą. 
Jeigu jėgainė veiks ne pačiu tinkamiausiu režimu, nukentės kiti naudingumo aspektai, pvz., 
sutaupytas pirminės energijos kiekis.  
                                                 
8  Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomos išsamios rekomendacijos Direktyvos 2004/8/EB II priedui įgyvendinti ir taikyti. 
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Norint sutaupyti kuo daugiau pradinių kapitalo investicijų, darbo laikas (arba lygiavertis darbo 
visu pajėgumu laikas) turėtų būti kuo ilgesnis, todėl svarbu parinkti tinkamą dydį9. Kai jėgainė 
neveikia, mažėja energijos taupymo galimybės. Užtikrinant veiksmingą techninę priežiūrą 
kartu optimaliai sumažinama prastovų trukmė. 
 
Pvz., Jungtinėje Karalystėje yra įvairių BŠEEG jėgainių, kuriose iš tiesų gerokai sumažintos 
išlaidos. Šių jėgainių dydis labai įvairus, jos naudojamos labai įvairiuose pastatuose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 lentelė. BŠEEG jėgainių ir išlaidų mažinimo suvestinė10 
 

Pavadinimas Taikymas / 
naudojimas 

Įrengimo 
data 

Variklio galia Sutaupoma per 
metus11 
 

Atsipirkimo 
laikotarpis 
metais 

Jorko universitetas Universiteto miestelio 
pastatai 

1995 m. 1 030 kWe 

variklis 
187 500 EUR 4 

Londono Enfildo 
rajonas 

Southbury laisvalaikio 
centras 

2002 m. 80 kWe 

mikroturbina 
15 000 EUR 
(sąmata) 

6 (planuojama) 

Freemano 
ligoninė, 
Niukaslas 

Skubaus gydymo 
ligoninė 

1997 m. Du 1,35 MWe 
kibirkštinio 
uždegimo 
varikliai 

337 500 EUR Nežinoma 

Sautamptono 
miesto taryba 

Įvairūs dideli viešieji ir 
komerciniai 
bendruomeninės 
paskirties pastatai 

1998 m. 5,7 kWe 

variklis 
312 500 EUR 
11 000 tonų CO2 

Nežinoma 

  
 
Be šių JK pavyzdžių, COGEN pateikė išsamios informacijos apie keletą mažesnių projektų. Iš 
šios informacijos matyti galimas sutaupyti kiekis ir atsipirkimo laikotarpis12. 
 

Pavadinima
s 

Taikymas / 
naudojimas 

Įrengim
o data 

Variklio 
galia 

Sutaupoma 
per metus13 
 

Atsipirkimo 
laikotarpis 
metais 

Vlagtwedde 
(NL) 
 

Gyvenamieji ir 
dirbamieji kvartalai 
 

2008 m. 
 

5,5 kWe 
 

Išlaidos 
sumažintos 
3 700 EUR 
 

Atsipirkimo 
laikotarpis – 
4 metai 
 

Šipholio oro 
uostas 
 

Viešbutis „Ibis“ 
 

2007 m. 
 

130 kWe 
 

Išlaidos 
sumažintos 
75 000 EUR 

Atsipirkimo 
laikotarpis – 
mažiau kaip 
3 metai 

                                                 
9  Combined Heat and Power for Buildings: Selecting, installing and operating CHP in buildings – a guide for building 
service engineers (Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba pastatams. BŠEEG jėgainių parinkimas, įrengimas ir valdymas 
pastatuose: rekomendacijos statybų sektoriaus inžinieriams). 
(http://files.harc.edu/Sites/GulfCoastCHP/ProjectDevelopment/UKGoodPracticeGuide.pdf) 
10  http://www.lboro.ac.uk/service/estates/pages/downloads/GPG388.pdf 
11  Svarais sterlingais išreikštas sutaupytas lėšas galima perskaičiuoti į eurus taikant keitimo kursą 1 GBP = 1,25 EUR. 
12  http://www.miniwkk.info/referenties/ 
13  Svarais sterlingais išreikštas sutaupytas lėšas galima perskaičiuoti į eurus taikant keitimo kursą 1 GBP = 1,25 EUR. 
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5. Susiję ES teisės aktai ir informacijos šaltiniai 
 

5.1. ES teisės aktai 
 

• Direktyva 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos 
paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir iš dalies keičianti Direktyvą 92/42/EEB. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:052:0050:0060:EN:PDF 

 
• 2006 m. gruodžio 21 d. Sprendimas 2007/74/EB, nustatantis atskirosios elektros 

energijos ir šilumos gamybos suderintąsias naudingumo atskaitines vertes taikant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/8/EB. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:EN:PDF 
 

• 2008 m. lapkričio 19 d. Komisijos sprendimas (2008/952/EB), kuriuo nustatomos 
išsamios rekomendacijos Direktyvos 2004/8/EB II priedui įgyvendinti ir taikyti. 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0055:0061:EN:PDF 
 

• Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF 
 

• Direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 
panaikinanti Direktyvą 96/92/EB. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0037:0055:EN:PDF 

 
• Direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 

panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF 
 

• Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:en:PDF 
 

• Direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (kodifikuota 
redakcija). 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:EN:PDF 
 

• Pavojingų medžiagų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo etiketėmis direktyva 
67/548/EEB. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:EN:HTML  
 

• KŽP reglamentas (EB) Nr. 1272/2008. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF 
 

• Direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų. 
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:en:pdf 
 

• Rezoliucija dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Bendrijos bendros 
šilumos ir elektros energijos gamybos (BŠEEG) skatinimo ir jos plėtros kliūčių 
šalinimo strategijos (COM(97)0514 – C4-0596/97). 
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=980515&S
DOCTA=7&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=7&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EN 
 

• Komisijos komunikatas Europos Vadovų Tarybai ir Europos Parlamentui – Europos 
energetikos politika (COM(2007)1). 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf 

 
• Direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija 

susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF 

 
5.2. Ekologiniai ženklai ir kiti kriterijų šaltiniai 
 

• „Blue Angel“ – Maži dujomis kūrenami bendros šilumos ir elektros energijos gamybos 
moduliai RAL-UZ 108. 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf  

 
• „Blue Angel“ – Maži skystuoju kuru kūrenami bendros šilumos ir elektros energijos 

gamybos moduliai RAL-UZ 109. 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf 

 
• JK CHPQA sistema. 

http://www.chpqa.com/ 
 


