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ĮVADAS 
 

Studija atlikta Žuvinto biosferos rezervato direkcijos vykdant projektą „Aplinkai palankaus 

ūkininkavimo skatinimas, siekiant užtikrinti nykstančių paukščių rūšių apsaugą agrariniame 

kraštovaizdyje“ Nr. LIFE09NAT/LT/000233 (toliau – Projektas), finansuojamo Europos Sąjungos 

LIFE+ programos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Latvijos Respublikos ir projekto 

partnerių, kurioje analizuojama šlapžemių prie Žuvinto ežero tvarkymo ir biomasės panaudojimo 

galimybės 

Žuvinto biosferos rezervate prie Žuvinto ežero tvarkomų šlapžemių plotas yra apie 200 ha. 

Šlapžemių tvarkymas yra 3 kartus daugiau lėšų reikalaujantis veiksmas, nei paprastų pievų. Todėl 

yra planuojama, kad iš šlapžemių biomasės granulių gaunamos pajamos dalinai kompensuotų 

šlapžemių tvarkymo kaštus. Pagrindinis veiklos tikslas yra gamtosauginis, siekiant paskatinti vietos 

ūkininkus ūkininkauti Žuvinto šlapžemėse, bei sutvarkyti didžiąją dalį svarbių šlapžemių. 

Biomasei poreikis yra didelis ir nuolat auga. Dažniausiai biomasė apdirbta naudojama kurui. 

Šiuo metu Lietuvoje miestuose ir miesteliuose statomos katilinės, kurios kūrentų biomasės atliekų 

produktus. Iš biomasės produkcijai paklausa yra didelė ne tik Lietuvos rinkoje bet ir Lenkijos ir 

Vakarų Europos rinkose. Labai svarbu nupirkti arba pasigaminti reikiamą kiekį biomasės. Biomasė 

turi būti atitinkamo drėgnumo, kad galėtų vykti gamybos procesas. Biomasės granulės yra dar 

naujas produktas, pvz. lyginant su biomasės briketais, tačiau sparčiai populiarėjantis.  

Išsivysčiusiose šalyse vis dažniau auginami augalai biomasei ir sėkmingai konkuruoja su 

tradicine žemės ūkio produkcija. Biomasės poreikio didėjimą išduoda augančios kainos, bei apleistų 

plotų naudojimo poreikis. Vieni iš tokių plotų yra šlapžemės, kurios pastaruoju metu buvo apleistos 

ir užaugo sumedėjusia augalija. Be abejo saugomose teritorijose yra labai svarbus aplinkosauginis 

faktorius, kuris taip pat skatina tvarkyti šlapžemes, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę ir 

Europinės svarbos buveinių gerą būklę. 

Šlapžemės apleidžiamos dėl sunkesnio naudojimo režimo, nes būtina speciali technika, kuri 

nenaudojama įprasto drėgnumo laukuose. Technikos naudojimo faktorius šlapžemėse yra labai 

svarbus, nes naudojant įprastą techniką daugeliu atvejų būtų pažeistas paviršius ir prarandamos 

saugomos buveinės su rūšimis. Šlapžemėse paviršinis sluoksnis būna lengvai pažeidžiamas, nes 

vanduo stovi arti paviršiaus, pelkinis dirvožemis yra žymiai labiau paveikiamas suspaudimui. 

Pagrindinis reikalavimas technikai yra kuo mažesnis slėgimas į ploto vienetą. Ratiniai traktoriai turi 

būti su sudvigubintais kuo platesniais ratais, padangos su sumažintu slėgiu. Pastaruoju metu 

pradedami naudoti ir plačiavikšriai traktoriai, kurie pritaikomi dirbti pelkiniuose dirvožemiuose. 

Pagrindinė idėja šlapžemių tvarkymo – ekstensyvus ūkininkavimo režimas siekiant išlaikyti 

gerą buveinių ir saugomų rūšių radviečių būklę, bei pagaminti iš gaunamos biomasės 
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konkurencingą produkciją. Šlapžemių biomasė dažniausiai naudojama kurui arba kraikui. 

Šlapžemių biomasės naudojimo idėjos suteikia kelis privalumus: 

1. Pagaminta kurui produkcija pakeis ir sumažins iškastinio kuro naudojimą, kas labai aktualu 

nedaug naudingųjų iškasenų turinčioms šalims, bei padės balansuoti anglies dvideginio išmetimus; 

2. Atstatys ir palaikys gerąją būklę šlapžemių buveinėse ir saugomų rūšių radvietėse. 
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AUGALŲ BIOMASĖS APDIRBIMO ĮRANGOS ANALIZĖ 
 

Žuvinto biosferos rezervato direkcijai, prie Žuvinto ežero ūkininkaujantys ūkininkai iškėlė 

problemą – nėra kur padėti susidarančios biomasės iš šlapžemių. Didžioji žolinės dangos dalis yra 

viksvos, kurių guvuliai neėda. Todėl ūkininkai šlapžemėse su čioperiais sumaldavo žolės biomasę ir 

palikdavo jos nepašalinę iš tvarkomų plotų. Po kelių metų susidarė velėna, kuri tapo trukdžiu 

maitintis šlapžemių retiems paukščiams. Be to visos biogeninės medžiagos likdavo šlapžemėse. 

Direkcija studijavo, kaip skatinti ūkininkus pašalinti gaunamą biomasę iš šlapžemių.  

Žolinių augalų biomasės panaudojimo galimybės yra ribotos. Ji gali būti naudojama kaip 

maistas gyvuliams, kaip kuras, kaip kraikas. Šlapžemėse augančios viksvų rūšys yra vienos 

mažiausiai tinkančių pašarų gyvuliams, jas ėda tik specialios galvijų, kitų gyvulių rūšys, kurios 

mažiausiai reiklios pašarui. Todėl liko kitos dvi panaudojimo galimybės – kurui arba kraikui. Viena 

iš plačiausiai paplitusių ir sparčiai plintančių veiklų yra biomasės suspaudimas siekiant panaudoti 

biomasę kaip kurą arba kraiką.  

Biomasė laukuose turi būti išdžiovinama ir susukama į rulonus. Vėliau rulonai išvežami iš 

tvarkomų plotų ir tiesiogiai panaudojami specialiuose pečiuose arba yra perdirbami į briketus arba 

granules. Neperdirbtų rulonų panaudojimas kurui buvo atmestas, nes nėra apylinkėse pastatytų 

specialių pečių, kuriuos gali naudoti tik stambūs šilumos vartotojai. Todėl liko 2 variantai – 

biomasės briketavimas arba granuliavimas. Biomasės briketavimas yra praeities veikla, nes briketų 

panaudojimas yra labai ribotas, moderniems pečiams netinkamas. Briketai yra naudojami tik kurui. 

Biomasės granuliavimas yra inovatyvesnė veikla, granulės naudojamos kurui, kraikui, trąšoms. 

Granulės yra plačiai naudojamos Vakarų Europoje, turėtų sparčiai plėstis poreikis ir Lietuvoje. 

Biomasės smulkinimo ir granulių gamybos įrangos paskirtis – smulkinti augalų biomasę ir 

paruošti ją kuro granulių, tinkamų naudoti automatizuotoms stambioms katilinėms ir individualiems 

vartotojams, gamybai. Technologiniam procesui atlikti ypatingą svarbą sudaro švari, sausa, 

kokybiška žaliava. Rekomenduojamas biomasės drėgmės lygis ne didesnis nei 14 %. Visas linijas 

sudaro šie pagrindiniai elementai:  

1. Biomasės rulonų ir ryšulių transporteris, skirtas tiekti į draskytuvą (našumas turi būti 

didesnis, nei granuliatoriaus);  

2. Biomasės rulonų ir ryšulių draskytuvas, skirtas suspaustos biomasės išdraskymui, 

susmulkinimui peiliais ir tiekimui į malūną;  

3. Malūnas (su akmenų ir metalinių dalių gaudytuvu), skirtas susmulkintos biomasės malimui;  

4. Sumalta biomasė oro srautu nunešama į cikloną – nusodintuvą;  

5. Dulkių surinkimo ir oro filtravimo įrenginiai;  

6. Granulių gamybos presas;  

7. Pakavimo įranga. 
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1 pav. Granuliavimo linijos principinė schema (Radviliškio mašinų gamykla) 

 
Granuliavimo linijos yra labai įvairaus galingumo. Mažiausi granuliatoriai yra mobilūs, kurie 

pagamina iki 100 kg/h produkcijos. Didžiausi Lietuvos rinkoje yra Radviliškio mašinų gamykloje 

gaminami granuliatoriai gaminantys iki 1,5 t/h produkcijos. Visos kitos linijos dalys yra derinamos 

prie granuliatoriaus. Yra linijų gaminančių daugiau nei 10 t/h produkcijos, kurios susideda iš kelių 

granuliatorių su aptarnaujančiais įrenginiais.  

Nustatant perkamos linijos galingumą pirmiausia atsižvelgiama į prognozuojamos apdirbti 

biomasės kiekį, turimų patalpų dydį, bei ekonominius skaičiavimus. Skaičiuojant praktinį linijos 

galingumą, dažniausiai pagaminama apie 20 % mažiau produkcijos, nei yra deklaruojama 

gamintojo. Nes biomasės kokybė dažnai būna prastesnė, nei optimali, pagal kurią galingumus 

skaičiuoja linijos gamintojas. 

Lietuvoje yra vienas granulių linijų gamintojas – Radviliškio mašinų gamykla. Jų gaminami 

granuliatoriai yra didelio galingumo, technologija yra perimta iš anksčiau vykdytos žolės miltų 

gamybos. Taip pat yra užsienio gamintojų atstovai. Vyrauja čekų gamintojų atstovai. Yra lenkų, 

rusų, kinų, italų, vokiečių gamintojų atstovų. Pigiausios granulių linijos yra kinietiškos, o 

brangiausios yra vokiškos. Čekiškos ir lenkiškos granuliavimo linijos yra vidutinio brangumo. 
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PASIRINKTOS ĮRANGOS ANALIZĖ IR PAGRINDIMAS 

 

Skaičiuojama, kad prie Žuvinto ežero yra apie 200 ha šlapžemių, kuriose reikia vykdyti 

ekstensyvią ūkinę veiklą. Šiuose plotuose vyrau aukštaviksvė augaliją, yra nendrynų, yra ir 

žemaūgių viksvų augalijos. Aplamai buvo imtas vidurkis, kad iš 1 ha bus gaunama apie 5 t/ha 

sausos biomasės. Iš viso per sezoną būtų pagaminta apie 1000 t. sausos biomasės. Siekiant tokį 

kiekį biomasės apdirbti, reikia apdoroti apie 85 t/mėn arba 4,3 t. per dieną. Priimant, kad pamaina 

yra 8 darbo valandos, tai granuliavimo linijos skaičiuojamasis galingumo poreikis yra apie 0,5 t/h. 

Todėl buvo nuspręsta pirkti apie 0,65 t/h našumo biomasės granuliavimo liniją, kuri realiai gamins 

0,5 t/h biomasės granulių.  

Pagrindinė rizika vykdant biomasės granulių gamybą yra gamybos sutrikimai. Siekiant jų 

išvengti bus naudojama nauja biomasės granulių gamybos linija, kuriai suteikiama gamintojo 

garantija ir gaunamas įsipareigojimas prižiūrėti liniją eksploatacijos metu. 

Atsižvelgus į nurodytus faktus ir susumavus projekto metu iškilusius poreikius, atsižvelgus į 

turimas patalpas, buvo sudaryti perkamai granuliavimo linijai techniniai reikalavimai: 

1. Visi granuliavimo linijos įrengimai ir komponentai nauji; 

2. Granuliavimo linija sudaryta iš dalių: biomasės rulonų transporteris į draskytuvą, biomasės 

rulonų draskytuvas, biomasės smulkintuvas-malūnas, granulių presas, granulių atvėsinimo 

įrenginys, granulių surinkimo talpa, pakavimo stalas, linijos valdymo įrengimai; 

3. Visos granuliavimo linijos dalys turi būti tarpusavyje susiję ir suderintos, kad leistų vykdyti 

nepertraukiamą granulių gamybos procesą nuo biomasės rulonų padavimo iki granulių 

supakavimo; 

4. Biomasės rulonų draskytuvas pritaikytas ne mažesniems, kaip 1,5 m skersmens biomasės 

rulonams (standartinis dydis); 

5. Prieš biomasės smulkintuvą-malūną yra įrengti magnetai metalinėms dalims pašalinti; 

6. Prie ciklono-nusodintuvo ar kaupimo bunkerio yra įrengti dulkių surinkimo ir oro 

nufiltravimo įrenginiai; 

7. Granulių presas yra ne mažesnio kaip 650 kg/h skaičiuojamojo našumo. Visa linija pritaikyta 

dirbti prie siūlomo granulių preso našumo; 

8. Numatyta galimybė pakuoti į mažus maišus (15-50 kg), konteinerius arba „big-bag“ maišus; 

9. Presas spaudžia į 6 mm skersmens granules; 

10. Granulių prese yra hidraulinis velenų prie matricos prispaudimas; 

11. Numatyta galimybė pakeitus matricą gaminti kitokio išmatavimo granules; 

12. Granulių atvėsinimo įrenginys atvėsina granules iki ne didesnės kaip +40 ºC temperatūros; 

13. Granulių surinkimo talpa ne mažesnė kaip 3000 kg.; 
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14. Maksimali linijos reikalaujama elektros galia – 150 kW; 

15. Linija turi tilpti į ne didesnę nei 200 m2 patalpą; 

16. Linija pagamina DIN+ standarto granules, esant tinkamai žaliavai; 

17. Numatyta galimybė gamybos proceso metu stabdyti liniją ir vėl paleisti be grėsmės 

užblokuoti arba sugadinti matricą; 

18. Linijoje yra įdiegta informavimo sistema operatoriui apie esančius trukdžius ar avarines 

situacijas; 

19. Linijoje įdiegta automatinio sustojimo sistema, kai nepatiekiama žaliava; 

20. Įranga pagaminta Europos Sąjungos šalyje – narėje; 

21. Įranga pagaminta pagal Europos Sąjungos reikalavimus, turi CE ženklą; 

22. Įrangai suteikiama ne mažiau kaip 2000 darbo valandų arba 12 mėnesių garantija; 

23. Tiekėjas į pasiūlymo kainą įtraukia linijos transportavimo, sumontavimo ir apmokymo dirbti 

kaštus. 

 
2 pav. Granuliavimo linija Žuvinto biosferos rezervato direkcijoje 
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ŠLAPŽEMIŲ GAMTOTVARKOS IR BIOMASĖS PANAUDOJIMO SUDERINIMAS 
 

Šlapios pievos pereinančios į žemapelkes, esančios prie Žuvinto ežero, dėl pastoviai aukšto 

gruntinio vandens lygio yra mažai patrauklios ūkininkavimui. Dėl nuolatinio didelio dirvos 

užmirkimo formuojasi kiek kitokia žolinių augalų struktūra, kuri yra mažiau produktyvi ir mažiau 

tinkama pašarams, nei upių deltose ar salpose esančių užliejamų pievų. Todėl dažniausiai tokios 

vietos šiandien yra apleidžiamos ir jos palaipsniui užauga krūmais arba nendrėmis nors tradiciškai 

jos būdavo naudojamos šienavimui ir galvijų ganymui. Pastaruoju metu prie Žuvinto ežero atsirado 

keli iniciatyvūs ūkininkai, kurie pasiryžo tvarkyti šlapžemes. Juos paskatino ir siūlomos išmokos už 

pelkių tvarkymą Kaimo plėtros programos „Kraštovaizdžio tvarkymo“ priemonėse. Šiuos ūkininkus 

nuolat konsultuoja Žuvinto biosferos rezervato direkcijos specialistai dėl ūkininkavimo režimo ir 

aplinkosauginių klausimų.  

Senesniais laikais taikydamiesi prie užliejamų pievų specifinių sąlygų, ūkininkaujantys šiuose 

plotuose sukūrė savitus šieno paruošų būdus. Išdžiovintas šienas pievose būdavo kraunamas į 

kupetas ant medinių pakylų, 0,5–1 m pakeltų virš drėgnos žemės, taip jis buvo saugomas nuo 

rudens potvynių. Šienas dažniausiai būdavo išvežamas tik žiemą rogėmis – šalčiui sukausčius 

klampynes, užšalus senvagėms. Nedaug kur šieną iš užliejamų pievų pavykdavo išvežti įprastiniais 

arklių vežimais (Purvinas, 2007). Gamtos apribotos sąlygos lėmė, kad ūkininkavimo intensyvumas 

buvo toks, jog ne tik kad nenaikino naudą duodančių ekologinių sistemų, bet net ir atvirkščiai – 

sąlygojo natūralių, pasižyminčių išskirtine biologine įvairove šlapių pievų, pelkių susiformavimą. 

Ūkinio naudojimo režimo subalansavimas visų pirma prasideda nuo hidrologinio lygio 

esančio šlapžemėse, kuris tiesiogiai priklauso nuo vandens lygio Žuvinto ežere. Atlikus Žuvinto 

ežero patvankų rekonstrukcijas – vandens lygis yra nereguliuojamas ir tiesiogiai priklauso nuo 

klimatinių sąlygų. Geriausios ūkininkavimo sąlygos yra sausuoju metų laikotarpiu – nuo liepos 15 

d., arba užšąlus žiemos laikotarpiu.  

Meldinės nendrinukės apsaugai svarbiose teritorijose rekomenduojama pradėti šienauti ne 

anksčiau liepos 15 d. o ten, kur šis paukštis peri – ne anksčiau rugpjūčio 15 d. Nemenką įtaką 

rūšinei įvairovei turi ir biomasės gamybos technologijos. Šieno gamyba, džiovinant jį ant žemės, 

yra palankiausias biologinei įvairovei pašarų gamybos būdas. Kadangi šiose šlapžemėse augančių 

viksvų rūšys mažai tinka pašarams, didesnė tikimybė gautą šieną panaudoti kurui ar kraikui, tai toks 

biomasės apdorojimo būdas yra galutiniam produktui neturi įtakos šienavimo laikas ir džiovinimo 

būdas.  



 10 

 
3 pav. Bandomasis viksvyno šienavimas 

Nupjautą biomasę privalu išvežti. Tą reikia padaryti iki kitų metų kovo 1 d. Tačiau iki rugsėjo 

30 d. biomasė turi būti surinka. Tik tais atvejais, kai dėl gamtinių sąlygų nėra galimybės nupjautą 

biomasę surinkti, nebus laikoma pažeidimu, jei ji bus susmulkinta ir paskleista teritorijoje. 

Biomasės išvežimas duoda keleriopą naudą – sumažina maismedžiagių kiekį teritorijoje, o tuo pačiu 

ir išsiplovimą į vandenis; tose vietose, kur potvyniai nestiprūs, o gruntinio vandens lygis žemai, 

pavasarį lengviau išauga nauji augalai; senos biomasės sankaupų vietose gali įsigalėti azotą 

mėgstančios žolės (garšvos, dilgėlės, builiai ir pan.), kurios prastina esamą augalų bendrijų 

struktūrą. Būtent biomasės perdirbimo galimybė ir skatins kuo daugiau biomasės paimti iš 

tvarkomų plotų. 

Svarbiausios rekomendacijos ūkininkaujantiems meldinės nendrinukės apsaugai skirtose 

teritorijose:  

! neturi būti persėjamos kultūrinėmis ar kitomis žolėmis; 

! neturi būti naudojami pesticidai, trąšos, kalkės; 

! šienaujama ne mažiau kaip 1 kartą. Augalų vegetacijos pabaigoje (rugsėjo 30 d.) vidutinis 

žolės aukštis šienautoje pievoje negali viršyti 0,5 m; 

! šienaujant skurdžius žemesnius nei 1 metro aukščio viksvynus rekomenduojama kasmet 

šienauti ne daugiau kaip ketvirtį teritorijos. Negali būti nušienauta daugiau nei ¾ tokios viksvynų 

pievos, paliekant ketvirtadalį 20-ies metrų pločio juostomis. Juostų vieta kasmet keičiama; 

! nušienauta žolė turi būti sutvarkoma iki rugsėjo 30 d. Pašalinama – iki kitų metų kovo 1 d.; 
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! šienaujant naudoti žirklines pjaunamąsias, smulkių gyvūnų atbaidymo priemones. Pats 

paprasčiausias „baidytuvas“ gali būti iš metalinių strypų suvirintas rėmas, įtaisytas ne mažiau kaip 

metras prieš pjaunamąją. Ant rėmo kas 40-50 cm pritvirtintos žemės paviršių siekiančios grandinės 

gana efektyviai baidys paukščius ir kitus gyvūnus. Ypač tai aktualu naudojantiems diskines 

pjaunamąsias. Šienauti iš centro į lauko pakraščius arba į vieną lauko pusę. Naudojant diskines 

šienapjoves šienauti pakėlus ne mažiau kaip 10 cm nuo žemės paviršiaus.; 

! gyvuliai turi būti ganomi tik atole. Ganomų gyvulių tankumas neturi būti didesnis kaip 1 

SG/1 ha faktiškai ganomo ploto; 

 

Klimato šilimo poveikio mažinimas 
 

Šlapžemėse aukštas vandens lygis neleidžia atsilaisvinti sukauptų didžiulių kiekių CO2 ir NO2, 

kurie patenka į atmosferą ir didina klimato atšilimo efektą.  

Pavyzdys: tankūs nendrynai duoda iki 40 t/ha sausos masės (Rodewald-Rudescu, 1974). 

Skaičiuojant vidutinį biomasės kiekį iš nendrynų imamas kuklesnis 12 t/ha sausos masės. Deginant 

iškiriama šiluminė energija lygi 17,5 MJ/kg sausos masės (Wulf et al. 2008), vidutiniškai 210 

MJ/ha. Siekiant pagaminti 1 GJ šiluminės energijos reikia apie 4,8 ha nendryno. Tau pačiu aukštas 

vandens lygis neleidžia atsilaisvinti 15 tCO2/eq ha per metus, t.y. iš 4,8 ha 71 tCO2/eq ha per metus. 

Atmetus biomasės apdorojimui (šianavimas, vartymas, presavimas, išvežimas, kuro gamyba) 

išmetamą anglies dvideginį vidutiniškai neleidžiama išlaisvinti apie 10 tCO2/eq ha per metus 

 
1 lentelė. 

Parametrai Matavimo 
vnt. Nendrės Viksvos Nendrinis 

dryžutis Karklai 

Produkcijos kiekis (sausa) t/ha 12 4 5 5 
Šiluminė energija MJ/kg 17.5 13,8 17.7 19.7 
Šiluminė energija MJ/ha 210 55,2 88.5 98.4 
Plotas 1 TJ pagaminti ha/TJ 4.8 18,1 11.3 10.2 
Išmetimai CO2 palaikant 
aukštą vandens lygį 

tCO2/eq ha -15 -10 -10 -10 

Išmetimai CO2 palaikant 
aukštą vandens lygį 

tCO2/eq TJ -71 -181 -113 -102 

Išmetimai CO2 apdirbant 
biomasę 

tCO2/eq TJ 10 10 10 10 

Išmetimai CO2 kai atsisakoma 
iškastinio kuro 

tCO2/eq TJ -75 -75 -75 -75 

Balansas CO2 tCO2/eq TJ -136 -246 -178 -167 
 

Balansas dujų kaupimo vienam šilumos vienetui viksvyne yra didžiausias, nes tai mažiausiai 

kaloringas kuras, todėl 1 TJ-eq pagaminti produkcijos reikia apdirbti didžiausią plotą. 
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GRANULIŲ, PAGAMINTŲ IŠ ĮVAIRIOS ŽALIAVOS, KOKYBĖS ANALIZĖ 
 

Šiaudai yra ekologiškas, atsinaujinantis, vietinis kuras, kurio platesnis naudojimas šalyje turi 

būti skatinamas. Svarbu paminėti, kad granulės naudojamos mechanizuojant biokuro tvarkymo ūkį 

bei automatizuojant degimo procesus tiek didelėse jėgainėse (arba katilinėse), tiek individualių 

pastatų katilinėse. Šiaudų briketų (arba apskritai briketų) naudojimas automatinėse kuro padavimo 

sistemose yra komplikuotas. Tam tikslui turi būti specialiai gaminami minkštesni briketai, kuriuos 

galėtų traiškyti kuro padavimo sistemos sraigtai ir pan. Kurui galima panaudoti ne tik kvietinius, 

ruginius ar miežinius šiaudus, bet ir rapsų bei grikių šiaudus ir kitus žolinius augalus. Įvairių rūšių 

augalai dega skirtingai. Vieni sudega greitai, beveik nepalikdami pelenų, kiti dega lėtai ir palieka 

visą pelenais virtusį stiebo skeletą. Degimo charakteris priklauso nuo cheminės sudėties. Taip pat 

svarbios savybės yra drėgnis, tankis, peleningumas, elementinė sudėtis ir šilumingumas. 

Granulių gamyba, kaip ir briketų gamyba, leidžia sutankinti pirminę žolinę žaliavą nuo 150-

250 kg/m3 iki 600 kg/m3, taip padidinant energijos kiekį tūrio vienete bei sumažinant būtinus 

sandėliavimo plotus.  

Pagrindiniai procesai lydintys granulių gamybą yra: biomasės paruošimas ir smulkinimas; 

susmulkintos žaliavos kondicionavimas; granuliavimas; aušinimas. 

Emisijų kiekis deginant augalų biomasę % nuo svorio vieneto 

Emisijos 
rūšis 

Drambliažolė 
(Miscanthus ) 

– Miglinių 
šeima 

Paprastoji 
nendrė 

(Phragmites 
australis) 

Paprastoji 
nendrė 

(Phragmites 
australis) 

Nendrinis 
dryžutis 
(Phalaris 

arundinacea) 

Eglės 
mediena 

Duomenų 
šaltinis 

Hohmann 
1994 

Eder ir kt. 
2004 

Paist ir kt. 
2007  

Kastberg ir 
Burvall 1998 

Hartmann 
ir kt. 2003 

Chloridai 0.3 0.20 0.1 0.05 0.005 
Siera 0.1 0.04 – 0.05 0.04 0.1 0.015 
Azotas 0.4 0.24 – 0.30 0.3 0.6 0.13 
Anglis 49.6 46 – 47 47.5 45.4 49.8 
Vandenilis 6.3 5.8- 6.0 5.6 6.1 6.3 
Deguonis 43.1 42 – 43 43.3 k.A. 43.2 
Pelenai 5.4 5.12 3.2 8.0 0.6 

 

Emisijų kiekis iškastinio ir biomasės kuro, % nuo svorio vieneto 

Kuro rūšis Kaloringumas 
MJ/kg 

Lengvosios 
dalelės (%) 

Pelenai 
(%) 

Emisijų išmetimas (vidurkis) % 

C H N O S Cl 
Akmens anglis 31.8 38.8 6.3 79.4 5.1 1.5 6.6 1.0 <0.2 

Kuras iš biomasės 
Paprastoji nendrė 17.7 66.8 8.8 46.5 5.9 0.3 42.5 0.14 0.16 
Drambliažolė 17.8 81.0 2.7 47.2 6.5 0.7 41.7 0.13 0.23 
Pušinė mediena 18.7 84.0 0.3 50.9 6.6 0.2 42.0 0.02 0.01 
Grūdinių šiaudai 17.1 79.6 5.3 46.7 6.3 0.4 41.2 0.1 0.4 
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Kuro rūšis Kaloringumas 
MJ/kg 

Lengvosios 
dalelės (%) 

Pelenai 
(%) 

Emisijų išmetimas (vidurkis) % 

C H N O S Cl 
Šienas 17.5 80.1 4.6 47.0 6.2 0.4 41.7 0.1 0.34 
Kukurūzų atliekos 16.8 - 5.3 45.6 6.4 0.3 43.3 0.04 0.16 
Rapsų atliekos 17.0 78.7 6.5 48.3 6.3 0.7 38.0 0.2 - 

 

Šiaudų ir šieno peleningumas dažniausiai yra 3-5% pelenų. Pelenų lydymosi temperatūra 

800–1100 oC. Dėl palyginti žemos pelenų lydymosi temperatūros, žoliniai augalai gali būti 

deginami tik specialiai tam pritaikytose pakurose. Deginant kyla problemų ir dėl to, kad chloras ir 

šarmai tarpusavyje reaguoja sudarydami natrio ir kalio chloridus, kurie yra ypatingai agresyvūs ir 

aukštose temperatūrose skatina katilo bei kamino plieninių paviršių koroziją. Tai yra pagrindinė 

problema deginant žolinius augalus. Tačiau chloridų mažėja, jeigu biomasė paliekama lauke ilgesnį 

laiką ir esant lietaus poveikius jie išsiplauna. Be to, dalis pelenų kyla ir maišosi su degimo 

produktais. Šie pelenai vadinami „skraidančiaisiais“ pelenais. Deginant žolinius augalus, būtinas 

išmetamų dūmų filtravimas nuo kietųjų dalelių. 

Biomasės augimo metu anglies dvideginio kiekis, sugertas iš atmosferos vykstant fotosintezei, 

yra lygus degimo metu išsiskyrusio į atmosferą anglies dvideginio kiekiui. Be to, reikėtų paminėti, 

kad biomasės irimo metu gamtoje CO2 taip pat išmetamas į atmosferą. Jeigu biomasės sudeginama 

tiek, kiek jos priauga, anglies dvideginis, išmestas biomasės deginimo metu į atmosferą, nedaro 

įtakos CO2 kiekiui atmosferoje ir pagal tarptautinius susitarimus nėra laikomas šiltnamio efektą 

sukeliančiomis dujomis. CO ir nesudegusių angliavandenilių koncentracija degimo produktuose 

praktiškai priklauso tik nuo degimo sąlygų ir tinkamo tolygaus degimo oro paskirstymo. Daugelio 

rūšių biokure azoto ir sieros kiekis nedidelis, todėl šių junginių sulaikymo įrenginiai biokuru 

kūrenamose katilinėse naudojami retai. 
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ŽUVINTO BRD VAIDMUO ORGANIZUOJANT GAMTOTVARKĄ IR  
GRANULIAVIMO VEIKLĄ 

�
Žuvinto biosferos rezervato direkcija vykdant projektą „Aplinkai palankaus ūkininkavimo 

skatinimas, siekiant užtikrinti nykstančių paukščių rūšių apsaugą agrariniame kraštovaizdyje“ Nr. 

LIFE09NAT/LT/000233, finansuojamo Europos Sąjungos LIFE+ programos, įsigyja granuliavimo 

liniją ir traktorių su papildoma įranga: prasu su vikšrine važiuokle, diskine šienapjove, grėbliu, 

rulonų transportavimo priekaba su savikroviu mechanizmu, kurie bus naudojami šlapžemių 

gamtotvarkos darbams atlikti svarbiuose meldinei nendrinukei šlapžemių plotuose. Kadangi 

direkcija yra biudžetinė įstaiga, kuriai neleidžiama vykdyti ūkinės-komercinės veiklos, tai bus 

steigiamas viešosios įstaigos filialas (steigėjai Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Nacionalinių 

ir reioginių parkų asociacija), kurio veikla būtų biomasės granulių gamyba ir gamtotvarkos veikla 

Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje. Būtent per VšĮ filialą ir vykdys skatinimo ir viešinimo 

veiklą Žuvinto biosferos rezervato direkcija. 

Įranga bus skirta viešinti biomasės alternatyvius panaudojimo būdus, bei parodyti šlapžemių 

tvarkymo būdus vietos gyventojams-ūkininkams. Būtent Žuvinto apylinkėse kuro problema visada 

yra, nes šalia nėra miškų masyvų, o čia siūloma kurą pasidaryti iš beveik bet kokios biomasės. Tuo 

pačiu ūkininkams taptų patrauklesnės Žuvinto apyežerio šlapios pievos-pelkės, kurių biomasės 

panaudojimas yra labai ribotas. 

Įranga būtų naudojamasi ne tik komerciniams tikslams, bet ir informacijos sklaidai tarp vietos 

ūkininkų. Pvz. ūkininkai ūkininkaujantys svarbiuose Žuvinto BR gamtotvarkos plotuose galėtų už 

savikainą susigranuliuoti atitinkamą kiekį biomasės nuo atitinkamo ploto, dalį sugranuliuoto kuro 

už savikainą galima būtų skirti Simno katilinei ir t.t. Direkcija per VšĮ filialą skatins vietinių 

ūkininkų norą ūkininkauti gamtosaugai svarbiose teritorijose. 
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PRAKTINIAI GRANULIŲ ĮRANGOS NAUDOJIMO ASPEKTAI, PRELIMINARŪS 

EKONOMINIAI PASKAIČIAVIMAI 
 

Rizikos analizė 

Biomasės granulių gamyba nėra labai rizikingas verslas, nes produkcijai paklausa yra didelė 

ne tik Lietuvos rinkoje bet ir Lenkijos ir Vakarų Europos rinkose. Didžiausios rizikos yra pačiame 

gamybos procese. Labai svarbu nupirkti arba pasigaminti reikiamą kiekį biomasės. Biomasė turi 

būti atitinkamo drėgnumo, kad galėtų vykti gamybos procesas. Biomasės granulės yra dar naujas 

produktas, pvz. lyginant su biomasės briketais, tačiau sparčiai populiarėjantis.  

Finansinė rizika. Kainų pokyčiai yra prognozuojami tik teigiami, nes visos kuro rūšys 

kasmet brangsta. Sumažėjus grynajam pinigų srautui 6 %, vis tiek vykdoma veikla būtų 

nenuostolinga.  

Kadangi tai yra patrauklus produktas, tai atsiskaitymai turi būti gaunami per 1 mėnesį. Todėl 

pati likvidumo rizika būtų išvengiama. Nors atsiskaitymo vėlavimai yra visada galimi, todėl 

planuojama pastoviai turėti bent 1 mėnesiui reikiamos biomasės atsargų. Pradėjus veiklą už 

biomasę būtų galima atsiskaityti su ūkininkais ne iš karto, o gavus atsiskaitymus už produkciją.  

Parduodant produkciją į Vakarų Europos rinkas valiutų kursų svyravimo rizika atkrenta, nes 

beveik visose šalyse atsiskaitoma Eurais, o Lietuvos litas yra pririštas prie Euro. Didžiausia rizika 

dėl valiutų kurso svyravimo yra Lenkija. Tačiau svyravimas gali įtakoti kelis procentus produkcijos 

kainos, todėl veikla vis tiek būtų nenuostolinga. 

Valdymo rizika. Viešojoje įstaigoje didžiausia valdymo rizika yra dalininkų tarpusavio 

nesutarimai ir reikiamų sprendimų nepriėmimas. Tačiau reikia prognozuoti, kad įstaigą kurs bendrai 

mąstantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie esminiais klausimais ras tarpusavio supratimą ir priims 

logiškus sprendimus. Veiklai vykdyti bus samdomi darbuotojai turintys reikiamą išsilavinimą veiklai 

vykdyti. Darbininkai neturės patirties dirbant prie granuliavimo linijos, tačiau juos apmokys dirbti 

linijos gamintojas. 

Išorinė rizika. Didžiausia išorinė rizika įstaigos veiklai būtų šalia atsidarius panašia veikla 

užsiimanti įmonė, kuri taip pat pradėtų supirkinėti iš ūkininkų biomasę. Atsirastų didesnė 

konkurencija įsigyjant žaliavas, todėl gali pabrangti žaliava. Tačiau šios rizikos planuojama išvengti, 

nes dauguma biomasės būtų gaunama iš Žuvinto biosferos rezervato šlapžemių, kuriai paimti yra 

būtina speciali technika, kurią irgi planuoja įsigyti Žuvinto biosferos rezervato direkcija LIFE+ 

projekto lėšomis. 

Ekonominė rizika. Didžiausia rizika, tai gamybos proceso nutrūkimas, kai pritrūkstama 

žaliavos arba sugenda granuliavimo linija. Gaminant mažesnį kiekį, nei leidžia linijos galingumas, 
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biomasės granulių atsiranda rizika linijos gamybos rentabilumui. Tačiau biomasės granuliavimo 

linija yra perkama nauja ir didelių gamybos sutrikimų įstaiga turėtų išvengti: 

 

Veiklai vykdyti reikalingi įrenginiai 

Įrenginio pavadinimas Modelis Kiekis, 
vnt. 

Biomasės rulonų transportavimo 
priekaba savadarbė 1 

Biomasės granuliavimo linija 0,7 t/h 
skaičiuojamuoju galingumu. 

Mikrom 
EVOL 500 1 

Frontalinis keltuvas prie traktoriaus – 
biomasės rulonams pakelti į 
smulkintuvą 

? 1 

Traktorius su frontaliniu krautuvu ? 1 
Iš viso: - 4 

 

Gamybiniai pajėgumai 

Nupirktos granuliavimo linijos maksimalūs pajėgumai yra 0,7 t/h, tačiau realus granuliavimo 

našumas gali būti apie 0,5 t/h. Tikėtinas pagaminamų granulių kiekis yra 4 t/pamainą. Todėl 

žaliavos poreikis būtų 5 t/pamainą. Per mėnesį reikėtų 100-120 t biomasės rulonų. Optimalus 

gamybinis našumas būtų 0,6 t/h arba 4,8 t/pamainą. Pesimistinis gamybinis našumas – 0,4 t/h arba 

3,2 t/pamainą. Planuojama, kad bus dirbama 1 pamainos trukme, 20 dienų per mėnesį. Likusios 

dienos būtų išnaudojamos įrangos priežiūrai atlikti. 

 
Gamybos programa, tonomis 

Laikotarpis I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Per metus 
Variantai 

Optimistinis 288 288 288 288 1152 
Tikėtinas 240 240 240 240 960 
Pesimistinis 192 192 192 192 768 

Žaliavos, reikalingos gamybai 

Žaliavų kainos nurodytos žemiau lentelėje, jų kiekiai apskaičiuoti 1 t. supakuotų granulių. 

Granules planuojama pakuoti į 25 kg maišus.  

Žaliavų sąnaudų apskaičiavimas 1 t. produkcijos (kai žaliava perkama) 
Pavadinimas Kiekis, kg Kaina Iš viso, Lt. 

Biomasės rulonai 1100 0,05 Lt/kg 55 
Pakavimo maišai 40 0,4 Lt/vnt. 16 
  Iš viso: 71,00 
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Žaliavų sąnaudų apskaičiavimas 1 t. produkcijos (kai žaliava gaunama iš šlapžemių) 
Pavadinimas Kiekis, kg Kaina Iš viso, Lt. 

Biomasės rulonai 1100 0,03 Lt/kg 33 
Pakavimo maišai 40 0,4 Lt/vnt. 16 
  Iš viso: 49,00 

Žaliavų sąnaudų apskaičiavimas 1 t. produkcijos (kai žaliava brangiai perkama) 
Pavadinimas Kiekis, kg Kaina Iš viso, Lt. 

Biomasės rulonai 1100 0,1 Lt/kg 110 
Pakavimo maišai 40 0,4 Lt/vnt. 16 
  Iš viso: 126,00 

Realizavimo įplaukos 

Realizavimo įplaukos parodo kiek galime realiai gauti už parduotą produkciją. Buvo 

skaičiuota visais 3 variantais. Optimistiniame variante buvo pasirinkta aukštesnė granulių 

pardavimo kaina nei kituose variantuose. Vertinant kuro rinkos prognozes, buvo galvojama, kad 

produkcijos kaina kasmet augs po 5 %. 

Realizavimo įplaukų apskaičiavimai: 

Varian-
tai 

Laiko-
tarpis I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 1 metai 

Kaina 
Lt/t 

Pardavi-
mai, t. 

Suma, 
tūkst. Lt 

Pardavi-
mai, t. 

Suma, 
tūkst. Lt 

Pardavi-
mai, t. 

Suma, 
tūkst. Lt 

Pardavi-
mai, t. 

Suma, 
tūkst. Lt 

Pardavi-
mai, t. 

Suma, 
tūkst. Lt 

Optimis 
tinis 400 288 115,2 288 115,2 288 115,2 288 115,2 1152 460,8 

Tikėti-
nas 350 240 84,0 240 84,0 240 84,0 240 84,0 960 336,0 

Pesim-
istinis 350 192 67,2 192 67,2 192 67,2 192 67,2 768 268,8 

 

Gaminamo produkto gamybos technologinio proceso analizė 

Planuojamas gaminti produktas yra biomasės granulės. Jos naudojamos keliose srityse – kaip 

kuras, kraikas. Dažniausiai naudojamos kaip kuras, šilumai gauti mažose katilinėse. Biomasės 

granulės gaminamos iš augalų biomasės atliekų: šiaudų, šieno, rapsų stiebų, medienos drožlių, 

saulėgrąžų lukštų ir kt. Atlikus sąnaudų prognozes, atlikus pelno (nuostolio) analizę ir apskaičiavus 

lūžio tašką, buvo išsiaiškinta, kad gaminamas produkcijos kiekis turėtų būti ne mažesnis kaip 0,25 

t/h. Todėl granuliavimo linija turi būti 0,5 t/h našumo. Aplamai granuliavimo linijos naudoja daug 

elektros energijos. Vienos iš naujausių linijų sunaudoja apie 100 kW elektros energijos 1 t. 

produkcijos pagaminti. Vadovaujantis naujausiomis technologijomis sąnaudose ir gaminio 

savikainoje buvo skaičiuota, kad 1 t biomasės granulių pagaminti bus sunaudojama 100 kW elektros 

energijos. Granuliavimo linija turės gaminti DIN arba DIN+ standarto granules, nes tik tokias 

granules galima pardavinėti Vakarų Europos rinkose. Atliekų gamybos metu nesusidaro. 

Realizavimo įplaukos yra pateikiamos 3 skyriuje. Kaina buvo paimta vidutinė, 350 Lt/t, kuri 

yra gaunama parduodant į Lenkijos rinką.  
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Visos numatomos sąnaudos biomasės granulėms gaminti yra pateikiamos Sąnaudų prognozės 

skyriuje. 

Verslo valdymas ir personalas 

Personalo poreikis buvo nustatytas vadovaujantis įstaigos atliekama veikla ir rekomendacijom 

personalo poreikiui aptarnauti tokio našumo granuliavimo liniją. Pardavimo vadybininkui etatas 

nenumatomas, nes su šios produkcijos realizacija problemų neturėtų kilti, todėl pardavimus vykdys 

įstaigos direktorius. Taip pat įmonėje yra privalomas buhalterio etatas ir numatyti darbininko 2 

etatai. 

Darbininkai darbui su granuliavimo linija patirties neturės. Jiems apmokymus nemokamai 

atliks granuliavimo linijos gamintojai. Darbininkai kvalifikaciją įgis praktiškai dirbdami su 

įrengimais. 

Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas, Lt. 

Laikotarpis I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 1 metai 
Tarnautojai Etatai Suma Etatai Suma Etatai Suma Etatai Suma Etatai Suma 

Direktorius 1 6000 1 6000 1 6000 1 6000 1 24000 
Buhalteris 1 4500 1 4500 1 4500 1 4500 1 18000 
Iš viso 
tarnautojų 2 10500 2 10500 2 10500 2 10500 2 42000 

Darbininkai 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 36000 
Iš viso 
darbininkų 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 36000 

Iš viso: 4 19500 4 19500 4 19500 4 19500 4 78000 
 

Finansinis planas 

Finansinis planas – tai svarbiausia verslo plano dalis, kurioje pateikiamas sumanytos idėjos 

rezultatas. Finansinį planą sudaro žemiau pateikiamos dalys. 

 
Lėšų poreikis ir šaltiniai 

Lentelėje, kurią sudaro dvi dalys, pateikiami duomenys: lėšų poreikis (projekto sąnaudos) ir 

finansavimo šaltiniai. Lentelėje yra įvertinta, kad granuliavimo linija bus gaunama naudoti iš 

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos. Ši veikla turės labiau ne ūkinį tikslą, o viešinimo, suteikiant 

daugiau biomasės iš šlapžemių panaudojimo galimybių.  

Kairėje lentelės pusėje pateikiamas sąnaudų poreikis idėjai įgyvendinti - kiek ir kokių lėšų 

reikės. Didžiausią dalį reikalingų sąnaudų sudaro ilgalaikis turtas, gautas iš Žuvinto biosferos 

rezervato direkcijos. Ilgalaikis turtas lentelėje pateikiamas pagal rinkoje vyraujančias kainas. Kitą 

sąnaudų poreikio dalį sudaro lėšos trumpalaikiam turtui įsigyti ir patalpų remontui atlikti. Yra 

planuojama sukaupti biomasės atsargas vienam gamybiniam ciklui. Projekto sąnaudose dar 

įvertinamos statybos ir remonto darbų išlaidos. 
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Dešinėje lentelės pusėje pateikiama, iš kokių šaltinių bus finansuojama idėja, iš kur bus 

gaunama įranga. 

Kapitalo poreikis ir finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt. 

Investicijų poreikis Litais Finansavimo šaltiniai Litais 

Ilgalaikis turtas:  Dalininkų beprocentinės 
paskolos 20 

Granulių gamybos linija 500 Direkcijos suteiktas naudoti 
įstaigai turtas 720 

Linijos aptarnavimo įrengimai 190   
Trumpalaikis turtas:    
Patalpų įrengimo darbams 
(elektros įvado įvedimas, 
instaliacijos suvedžiojimas, kiti 
remonto darbai) 

40   

Biomasės atsargos 10   
Iš viso: 740 Iš viso: 740 

 

Sąnaudų prognozė 

Į sąnaudų prognozės lentelę yra įtraukiamos visos su įstaigos veikla susijusios išlaidos. Ši 

lentelė yra pagrindinė sąnaudų lentelė. Sąnaudos buvo skaičiuojamos pagal biomasės gavimo 

kainas. Produkcijos kiekis buvo vertintas pagal tikėtiną variantą. Ji naudojama gaminio savikainai 

sužinoti. 

Sąnaudos buvo klasifikuotos tradiciškai: gamybos išlaidas, bendrąsias administracines, 

pardavimo ir finansinės investicinės veiklos. Pelno (nuostolio) ataskaitos lentelėje administracinės ir 

pardavimų sąnaudos bus kaip veiklos sąnaudos.  

Produkcijos pagaminimo savikaina (gamybos kaina) – pinigais išreikštos išteklių sąnaudos, 

skirtos produkcijai pagaminti. Produkcijos pagaminimo savikainą sudaro tiesioginės (kintamos) ir 

netiesioginės (pastovios) gamybos išlaidos.  

Tiesioginės išlaidos tiesiogiai priskiriamos gaminamai produkcijai ir kinta priklausomai nuo 

gamybos apimties. Pirmajame veiklos ketvirtyje į šias išlaidas yra įtrauktos patalpų paruošimo 

gamybai ir elektros įvado įvedimo kaštai. Vėliau tokių išlaidų nenumatoma. Todėl pirmąjį ketvirtį 

labai stipriai išauga gaminio savikaina. Tačiau patalpų ruošimo išlaidos grąžinamos dalininkams tik 

nedidelėmis dalimis. 

Netiesioginės išlaidos netiesiogiai susijusios su produkcijos gamyba – tai išlaidos, kurių 

neįmanoma priskirti konkrečiai gamybos veiklai. 

Sąnaudų skirstymas į kintamąsias, kurios keičiasi priklausomai nuo pagamintos produkcijos 

kiekio, ir sąlyginai pastovias, kurios nesikeičia, vėliau naudojamos apskaičiuoti lūžio tašką. 

Veiklos sąnaudoms priskiriamos pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos. Tai 

apmokėtos ir apmokėtinos per ataskaitinį laikotarpį išlaidos, kurių neįmanoma priskirti parduotų 
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prekių ir atliktų darbų savikainai. Tokios išlaidos susijusios su pagrindine įstaigos ūkine veikla, 

vykdyta per ataskaitinį laikotarpį nepriklausomai nuo prekių ar paslaugų pardavimo mąsto. 

Gaminama produkcija yra labai paklausi rinkoje, kainos yra mažai kintančios, todėl papildomos 

išlaidos pardavimui didelės naudos neatneštų. Minimaliai pardavimams laiko skirs įstaigos 

direktorius. Dažniausiai pirkėjai atvažiuoja ir išsiveža produkciją iš gamintojo patys savo lėšomis. 

Finansines ir investicines veiklos sąnaudas sudaro paimtos ilgalaikės paskolos grąžinamos 

palūkanos ir paskolos dalis. Paskolos imti neplanuojama, todėl šių sąnaudų nenumatoma. 

Sąnaudų prognozė tikėtinam variantui (žaliava perkama), tūkst. Lt 

 Nagrinėjami laikotarpiai  
Sąnaudų straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. 2 metai 

1 t. granulių savikaina, pagal tiesiogines 
gamybos išlaidas Lt.      

240 t. parduotų granulių savikaina: 102,0 62,0 62,0 62,0  
960 t. parduotų granulių savikaina:     248 
Tiesioginės gamybos išlaidos (kintamos): 81,3 41,3 41,3 41,3 165,2 
Sunaudotų pagrindinių medžiagų, žaliavų 
vertė 17,1 17,1 17,1 17,1 68,4 

Tiesiogiai priskiriamo gamybos darbininko 
atlyginimas (su premijomis, priedais, 
priemokomis, papildomu atlyginimu) 

9,0 9,0 9,0 9,0 36 

Tiesiogiai priskiriamos gamybos darbininko 
įmokos socialiniam draudimui 2,8 2,8 2,8 2,8 11,2 

Elektros energija (100 kWh/t produkcijos) 8,4 8,4 8,4 8,4 33,6 
Kuras, tepalai traktoriui 4 4 4 4 16 
Patalpų remontas, elektros įvado įrengimas 40 - - - - 

Pastovios išlaidos: 20,7 20,7 20,7 20,7 82,8 

Netiesioginės gamybos išlaidos: 4,7 4,7 4,7 4,7 18,8 

Aptarnaujančių firmų, remonto ir 
aptarnaujančių įmonių paslaugos 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Elektros energija-galios mokestis 1,0 1,0 1,0 1,0 4 
Įrengimų išlaikymas 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Gamybinių patalpų nuoma 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Gamybinių pastatų nusidėvėjimas - - - - - 

Gamybinių įrenginių nusidėvėjimas - - - - - 

Netiesioginių paslaugų apmokėjimas 
(šiukšlių mokestis) 1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 

Veiklos sąnaudos: 16 16 16 16 64 
Pardavimo sąnaudos: - - - - - 
Bendrosios ir administracinės 
sąnaudos: 16 16 16 16 64 
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 Nagrinėjami laikotarpiai  
Sąnaudų straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. 2 metai 

Bendrojo ir administracinio personalo 
darbo užmokestis bei socialinio 
draudimo įmokos 

13,8 13,8 13,8 13,8 55,2 

Įmonės turto draudimas 1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 

Kitos sąnaudos (ryšių, kanceliarijos) 1 1 1 1 4 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos: - - - - - 
 

Sąnaudų prognozė tikėtinam variantui (žaliava pasigaminama), tūkst. Lt 

 Nagrinėjami laikotarpiai  
Sąnaudų straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. 2 metai 

1 t. granulių savikaina, pagal tiesiogines 
gamybos išlaidas Lt.      

240 t. parduotų granulių savikaina: 96,7 56,7 56,7 56,7  
960 t. parduotų granulių savikaina:     226,8 
Tiesioginės gamybos išlaidos (kintamos): 76,0 36,0 36,0 36,0 144,0 
Sunaudotų pagrindinių medžiagų, žaliavų 
vertė 11,8 11,8 11,8 11,8 47,2 

Tiesiogiai priskiriamo gamybos darbininko 
atlyginimas (su premijomis, priedais, 
priemokomis, papildomu atlyginimu) 

9,0 9,0 9,0 9,0 36 

Tiesiogiai priskiriamos gamybos darbininko 
įmokos socialiniam draudimui 2,8 2,8 2,8 2,8 11,2 

Elektros energija (100 kWh/t produkcijos) 8,4 8,4 8,4 8,4 33,6 
Kuras, tepalai traktoriui 4 4 4 4 16 
Patalpų remontas, elektros įvado įrengimas 40 - - - - 

Pastovios išlaidos: 20,7 20,7 20,7 20,7 82,8 

Netiesioginės gamybos išlaidos: 4,7 4,7 4,7 4,7 18,8 

Aptarnaujančių firmų, remonto ir 
aptarnaujančių įmonių paslaugos 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Elektros energija-galios mokestis 1,0 1,0 1,0 1,0 4 
Įrengimų išlaikymas 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Gamybinių patalpų nuoma 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Gamybinių pastatų nusidėvėjimas - - - - - 

Gamybinių įrenginių nusidėvėjimas - - - - - 

Netiesioginių paslaugų apmokėjimas 
(šiukšlių mokestis) 1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 

Veiklos sąnaudos: 16 16 16 16 64 
Pardavimo sąnaudos: - - - - - 
Bendrosios ir administracinės 
sąnaudos: 16 16 16 16 64 
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 Nagrinėjami laikotarpiai  
Sąnaudų straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. 2 metai 

Bendrojo ir administracinio personalo 
darbo užmokestis bei socialinio 
draudimo įmokos 

13,8 13,8 13,8 13,8 55,2 

Įmonės turto draudimas 1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 

Kitos sąnaudos (ryšių, kanceliarijos) 1 1 1 1 4 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos: - - - - - 
 

Sąnaudų prognozė tikėtinam variantui (žaliava brangiai perkama), tūkst. Lt 

 Nagrinėjami laikotarpiai  
Sąnaudų straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. 2 metai 

1 t. granulių savikaina, pagal tiesiogines 
gamybos išlaidas Lt.      

240 t. parduotų granulių savikaina: 115,2 75,2 75,2 75,2  
960 t. parduotų granulių savikaina:     300,8 
Tiesioginės gamybos išlaidos (kintamos): 94,5 54,5 54,5 54,5 218 
Sunaudotų pagrindinių medžiagų, žaliavų 
vertė 30,3 30,3 30,3 30,3 121,2 

Tiesiogiai priskiriamo gamybos darbininko 
atlyginimas (su premijomis, priedais, 
priemokomis, papildomu atlyginimu) 

9,0 9,0 9,0 9,0 36 

Tiesiogiai priskiriamos gamybos darbininko 
įmokos socialiniam draudimui 2,8 2,8 2,8 2,8 11,2 

Elektros energija (100 kWh/t produkcijos) 8,4 8,4 8,4 8,4 33,6 
Kuras, tepalai traktoriui 4 4 4 4 16 
Patalpų remontas, elektros įvado įrengimas 40 - - - - 

Pastovios išlaidos: 20,7 20,7 20,7 20,7 82,8 

Netiesioginės gamybos išlaidos: 4,7 4,7 4,7 4,7 18,8 

Aptarnaujančių firmų, remonto ir 
aptarnaujančių įmonių paslaugos 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Elektros energija-galios mokestis 1,0 1,0 1,0 1,0 4 
Įrengimų išlaikymas 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Gamybinių patalpų nuoma 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Gamybinių pastatų nusidėvėjimas - - - - - 

Gamybinių įrenginių nusidėvėjimas - - - - - 

Netiesioginių paslaugų apmokėjimas 
(šiukšlių mokestis) 1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 

Veiklos sąnaudos: 16 16 16 16 64 
Pardavimo sąnaudos: - - - - - 
Bendrosios ir administracinės 
sąnaudos: 16 16 16 16 64 
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 Nagrinėjami laikotarpiai  
Sąnaudų straipsniai 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. 2 metai 

Bendrojo ir administracinio personalo 
darbo užmokestis bei socialinio 
draudimo įmokos 

13,8 13,8 13,8 13,8 55,2 

Įmonės turto draudimas 1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 

Kitos sąnaudos (ryšių, kanceliarijos) 1 1 1 1 4 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos: - - - - - 
 

Pelno (nuostolio) ataskaita 

Įgyvendinant bet kokią idėją, tikimasi, kad jo veikla bus sėkminga ir veiks nenuostolingai. 

Pelno (nuostolio) ataskaita pateikiama lentelėje ir būtent ji parodo kiek suplanuota idėja gali būti 

pelninga arba nuostolinga.  

Lentelėje yra pateikiama dviejų metų pelno (nuostolio) prognozė trim variantais: optimistiniu, 

tikėtinu ir pesimistiniu. Variantai skiriasi pagaminamos produkcijos kiekiu. Būtent ši ataskaita 

parodė, kad granules visada bus nenuostolinga gaminti, net brangiai perkant žaliavą ir gaminant 

mažai produkcijos.  

Pelno (nuostolio) ataskaita, kai žaliava perkama po 50 Lt/t (tūkst. Lt.) 

 Laikotarpiai 
1 metai 2 metai 

Variantai 
Straipsniai 

Optimi-
stinis 

Tikėti-
nas 

Pesimis-
tinis 

Optimi-
stinis 

Tikėti-
nas 

Pesimis-
tinis 

Realizacijos pajamos 460,8 336,0 268,8 484,0 353,2 282,8 
Parduotų prekių 
savikaina 197,6 184,0 170,0 197,6 184,0 170,0 

Bendrasis pelnas 
(nuostolis) 263,2 152,0 98,8 286,4 169,2 112,8 

Veiklos sąnaudos 
(pardavimo ir 
administracinės) 

64 64 64 64 64 64 

Veiklos pelnas 
(nuostolis) 

199,2 88,0 34,8 222,4 105,2 48,8 

Finansinės veiklos 
sąnaudos 0 0 0 0 0 0 

Pelnas (nuostolis) 
prieš apmokestinimą 199,2 88,0 34,8 222,4 105,2 48,8 

Pelno mokestis 29,88 13,2 5,22 33,36 15,78 7,32 
Grynasis ataskaitinių 
metų pelnas 

169,32 74,8 29,58 189,04 89,42 41,48 
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Pelno (nuostolio) ataskaita, kai žaliava perkama už 100 Lt/t (tūkst. Lt.) 

 Laikotarpiai 
1 metai 2 metai 

Variantai 
Straipsniai 

Optimi-
stinis 

Tikėti-
nas 

Pesimis-
tinis 

Optimi-
stinis 

Tikėti-
nas 

Pesimis-
tinis 

Realizacijos pajamos 460,8 336,0 268,8 484,0 353,2 282,8 
Parduotų prekių 
savikaina 260,8 236,8 193,6 260,8 236,8 193,6 

Bendrasis pelnas 
(nuostolis) 200,0 99,2 75,2 223,2 116,4 89,2 

Veiklos sąnaudos 
(pardavimo ir 
administracinės) 

64 64 64 64 64 64 

Veiklos pelnas 
(nuostolis) 136,0 35,2 11,2 159,2 52,4 25,2 

Finansinės veiklos 
sąnaudos 0 0 0 0 0 0 

Pelnas (nuostolis) 
prieš apmokestinimą 136,0 35,2 11,2 159,2 52,4 25,2 

Pelno mokestis 20,4 5,28 1,68 23,88 7,86 3,78 
Grynasis ataskaitinių 
metų pelnas 115,6 29,92 9,52 135,32 44,54 21,42 
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1. Lūžio taškas, kai biomasė perkama 

Rentabilumo slenkstis - tai pardavimų apimties taškas, kuriame pajamos ir išlaidos lygios, nėra 

nei pelno, nei nuostolių. Svarbu žinoti, kada gautos pajamos padengs bendrąsias sąnaudas. Lūžio 

(nenuostolingumo) tašką apskaičiuojame pagal žemiau pateikiamas formules bei pateikiame 

grafiškai. 

Gaminant vieno tipo gaminį, lūžio taškas apskaičiuojamas pagal formulę. Produkcijos kiekis 

skaičiuojamas esant tikėtinam gamybos ir pardavimo variantui, ketvirčiui be patalpų įrengimo išlaidų: 

L.T.= Pastovios išlaidos / (Vieneto kaina – Kintamos išlaidos / vienetų skaičiaus) = P. išl./(k – K. 

išl./ N) = 20700/(350-41300/240) = 20700/(350-172) = 20700/178 = 116 tonų per ketv. arba 464 tonos 

per metus. Arba 1,93 t/dieną. 

2. Lūžio taškas, kai biomasė pasigaminama 

Rentabilumo slenkstis - tai pardavimų apimties taškas, kuriame pajamos ir išlaidos lygios, nėra 

nei pelno, nei nuostolių. Svarbu žinoti, kada gautos pajamos padengs bendrąsias sąnaudas. Lūžio 

(nenuostolingumo) tašką apskaičiuojame pagal žemiau pateikiamas formules bei pateikiame 

grafiškai. 

Gaminant vieno tipo gaminį, lūžio taškas apskaičiuojamas pagal formulę. Produkcijos kiekis 

skaičiuojamas esant tikėtinam gamybos ir pardavimo variantui, ketvirčiui be patalpų įrengimo išlaidų: 

L.T.= Pastovios išlaidos / (Vieneto kaina – Kintamos išlaidos / vienetų skaičiaus) = P. išl./(k – K. 

išl./ N) = 20700/(350-36000/240) = 20700/(350-150) = 20700/200 = 103,5 tonų per ketv. arba 414 

tonų per metus, arba 1,725 t/dieną. 

3. Lūžio taškas, kai biomasė brangiai perkama (100 Lt/t) 

Gaminant vieno tipo gaminį, lūžio taškas apskaičiuojamas pagal formulę. Produkcijos kiekis 

skaičiuojamas esant tikėtinam gamybos ir pardavimo variantui, ketvirčiui be patalpų įrengimo išlaidų: 

L.T.= Pastovios išlaidos / (Vieneto kaina – Kintamos išlaidos / vienetų skaičiaus) = P. išl./(k – K. 

išl./ N) = 20700/(350-54500/240) = 20700/(350-227) = 20700/123 = 168 tonų per ketv. arba 672 tonos 

per metus, arba 2,8 t/dieną. 
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IŠVADOS 

 

1. Šlapiose augavietėse yra didelė problema siekiant panaudoti gaunamą biomasę, nes 

pašarui ji beveik netinka. Biomasės perdirbimas į granules padidina jos poreikį ir panaudojimo 

galimybes, bei skatina kuo daugiau biomasės gauti iš tvarkomų plotų. Granules galima naudoti 

kurui ir kraikui. 

2. Nustatant perkamos linijos galingumą svarbiausia atsižvelgti į prognozuojamos 

apdirbti biomasės kiekį, turimų patalpų dydį, bei ekonominius skaičiavimus. Skaičiuojant praktinį 

linijos galingumą, dažniausiai pagaminama apie 20 % mažiau produkcijos, nei yra deklaruojama 

gamintojo. 

3. Įgyvendindama projektą „Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas, siekiant 

užtikrinti nykstančių paukščių rūšių apsaugą agrariniame kraštovaizdyje“ Nr. 

LIFE09NAT/LT/000233, finansuojamo Europos Sąjungos LIFE+ programos, Žuvinto biosferos 

rezervato direkcija įsigijusi granuliavimo liniją ir traktorių su papildoma įranga: presu su vikšrine 

važiuokle, diskine šienapjove, grėbliu, rulonų transportavimo priekaba su savikroviu mechanizmu, 

galės viešinti gamtotvarkos praktinius pavyzdžius svarbiuose meldinei nendrinukei šlapžemių 

plotuose tarp vietos ūkininkų ir kaimo bendruomenės. 

4. Apskaičiavus lūžio tašką tapo aišku, kad reikia gaminti ne mažiau kaip 464 t per 

metus biomasės granulių. 

5. Atlikus pelningumo (nuostolio) skaičiavimus tapo aišku, kad biomasės granulių 1 t. 

kaina negali būti parduota mažiau nei už 300 Lt/t. Šiuo metu žemesnė už vidutinę kaina yra 350 

Lt/t. Brangstant malkoms ir kitam kurui brangs ir iš biomasės padarytas kuras. 
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