
 

Bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ toliau investuoja į Jonavos šilumos ūkio 
atnaujinimą    2013 m. balandžio mėn. informacija 

Šių metų pavasarį sėkmingai įgyvendinus 2012 metų spalį pradėtą projektą – Girelės katilinėje įrengus biokuru 
kūrenamą 10 MW vandens šildymo katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu – iki šių metų gruodžio mėnesio 
jonaviečiams šilumos kaina sumažėjo 15 proc. 

Gruodžio 3 d. šalia jau veikiančio vandens šildymo katilo įrengti dar du po 5 MW biokuru kūrenami vandens 
šildymo katilai. Bendra rekonstruotos Girelės rajoninės katilinės biokuru kūrenamų katilų galia padidėjo iki 25 
MW. 

Rekonstruotos katilinės atidarymo šventėje dalyvavo LR susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, Lietuvos 
šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos 
prezidentas Valdas Lukoševičius, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos prezidentas Remigijus 
Lapinskas, Jonavos rajono savivaldybės vadovai: meras Mindaugas Sinkevičius ir administracijos direktorius 
Jonas Klemensas Sungaila, tarybos nariai bei  šilumos tiekimo įmonių vadovai iš Radviliškio, Prienų, Anykščių, 
Šalčininkų, Kauno, Mažeikių ir Kaišiadorių, kiti garbūs svečiai. 

Įgyvendintas projektas prisideda prie pagrindinių Nacionalinės energetikos strategijos tikslų įgyvendinimo: 
didinti energetinę nepriklausomybę nuo importuojamų dujų, energijos gamybai taikyti vietinį kurą, mažinti 
šilumos kainas vartotojams. 

Visą biokuro katilinės technologinę įrangą suprojektavo, pagamino, sumontavo ir eksploatacijai paruošė UAB 
„Enerstena“. Naujuose biokuro įrenginiuose bus pagaminama iki 80 proc. viso Jonavos miesto šilumos 
energijos poreikio. 

„Nelabai tikėjau, kad pajėgsime įsisavinti dviejų fondų lėšas, – atidarymo ceremonijoje sakė  AB „Jonavos 
šilumos tinklai“ direktorius Alfredas Sadzevičius. – Kitais metais planuojame už 3 mln. litų pakeisti šilumos 
perdavimo trasų. Džiugina ir tai, kad Jonavoje pinga  šiluma bei daugėja renovuotų namų. Nuoširdus ačiū 
visiems, padėjusiems įgyvendinti šį projektą“. 

„Džiugių naujienų Lietuvoje vis daugėja, – sakė seimo narys Rimantas Sinkevičius. –  Džiugu, kad pradėti 
darbai davė konkrečius rezultatus.“ 

Pasak mero Mindaugo Sinkevičiaus, įgyvendinus šį projektą, sumažės jonaviečiams finansinė našta šildant 
butus: „Tikiu, kad džiaugsmas ateis ir į kiekvieno jonaviečio būstą.“ 

Simboliniu fakelu katilą uždegė Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius ir „Enerstena“ 
generalinis direktorius Virginijus Ramanauskas, kuris  įteikdamas Merui nuotraukų albumą akcentavo, kad jei 
ne Mero aktyvus palaikymas įgyvendinant projektus bei laiku priimti sprendimai, tokių rezultatų nebūtų 
pasiekta. 

Žmones ir patalpas pašventino Jonavos Šv.Apaštalo Jokūbo parapijos parapijos klebonas dekanas Audrius 
Mikitiukas: „Linkiu naudotis ne tik šia šiluma, bet ir ta, kurią dovanojame vieni kitiems.“ 

Įgyvendinti projektai leis dar iki 10 proc. sumažinti šildymo kainą. Tikimąsi patekti tarp mažiausiai už šilumą 
mokančių šalies rajonų. 
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