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AB „Panevėžio energija“  
Rokiškio katilinės  

rekonstrukcijos pradžia
Skaitykite 14 psl.

 AB „Pakruojo šiluma“  
rekonstruotos rajoninės  

katilinės atidarymas
Skaitykite 15 psl.

 Šilutėje – europietiško  
lygio šilumos jėgainė.  

Ilgametis tikslas pasiektas.
Skaitykite 16 psl.



 ƒ Wilo įrangos paleidimą ir personalo apmokymus
 ƒ Profesionalią siurblių patikrą
 ƒ Siurblių patikros planų sudarymą
 ƒ Visų modelių siurblių remontą
 ƒ Centravimą
 ƒ Vibracijų matavimą 

Mūsų servisas siūlo:

Wilo serviso tarnyba – savalaikė patikra visada atsiperka.
Mes siūlome įvairius metodus reguliariai mūsų įrenginių veikimo patikrai ir tuo užtikriname jų patikimą ir ilgalaikį 
tarnavimą. Turėdami didžiulę patirtį ir įvairius patikros prietaisus mes sukursime aptarnavimo ir patikros mechanizmą 
geriausiai atitinkantį Jūsų indvidualius poreikius.

“Reguliari patikra - 
 geriausia rizikos 
 prevencija. 

Tai aš vadinu 
Pioneering for You.”

Sven Wähner, serviso inžinierius 
WILO SE

Daugiau informacijos www.wilo.lt arba tel.: +370 5 231 64 95
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„Alfa Laval“ SIA filialas
Lvovo g. 25 
LT-09320 Vilnius 
Tel. (8 5) 215 0092 

UAB „Anykðèiø ðiluma“
Vairuotojø g. 11
LT-29107 Anykðèiai
Tel. (8 381) 59 165

UAB „Axis Technologies“
Kulautuvos g. 45A
LT-47190 Kaunas
Tel. (8 37) 42 45 14

UAB „Birðtono ðiluma“
B. Sruogos g. 23
LT-59209 Birðtonas
Tel. (8 319) 65 801

UAB „E energija“
Jogailos g. 4
LT-01116 Vilnius
Tel. (8 5) 268 5989

UAB „Elektrënø  
komunalinis ûkis“
Elektrinës g. 8 
LT-26108 Elektrënai 
Tel. (8 528) 58 081

UAB „ENG“
Kęstučio g. 86 / I. Kanto g. 18 
LT-44296 Kaunas 
Tel. (8 37) 40 86 27

UAB „Fortum Heat Lietuva“ 
J. Jasinskio g. 16B  
LT-01112 Vilnius 
Tel. (8 5) 243 0043

UAB „Fortum Joniðkio 
energija“
Baþnyèios g. 4
LT-84139 Joniðkis
Tel. (8 426) 53 488

UAB „Fortum Ðvenèioniø 
energija“
Vilniaus g. 16A
LT-18123 Ðvenèionys
Tel. (8 387) 51 593

UAB „Gandras 
energoefektas“
Veteranø g. 5
LT-31114 Visaginas
Tel. (8 386) 70 424

UAB „Komunalinių  
paslaugų centras“ 
Vytauto g. 71, Garliava 
LT-53258 Kauno r. 
Tel. (8 37) 39 30 78 

SIA „Grundfos Pumps Baltic“ 
Lietuvos filialas
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 239 5430

UAB „Ignalinos ðilumos 
tinklai“
Vasario 16-osios g. 41
LT-30112 Ignalina
Tel. (8 386) 52 701

AB „Jonavos ðilumos tinklai“
Klaipëdos g. 8
LT-55169 Jonava
Tel. (8 349) 52 189

UAB „Kaiðiadoriø ðiluma“
J. Basanavièiaus g. 42
LT-56135 Kaiðiadorys
Tel. (8 346) 51 139

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas
Tel. (8 37) 30 56 50

AB „Klaipëdos energija“
Danës g. 8
LT-92109 Klaipëda
Tel. (8 46) 41 08 50

UAB „Lazdijø ðiluma“
Gëlyno g. 10
LT-67129 Lazdijai
Tel. (8 318) 51 839

Lietuvos techninës  
izoliacijos ámoniø  
asociacija 
Ringuvos g. 65A 
LT-45245 Kaunas 
Tel. (8 37) 34 04 48

UAB „Litesko“
Joèioniø g. 13
LT-02300 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7500

UAB LOGSTOR
Gedimino g. 5-2
LT-44332 Kaunas
Tel. (8 37) 40 94 41 

UAB „Maþeikiø ðilumos 
tinklai“
Montuotojø g. 10
LT-89101 Maþeikiai
Tel. (8 443) 98 171

UAB „Molëtø ðiluma“
Mechanizatoriø g. 7
LT-33114 Molëtai
Tel. (8 383) 51 962

UAB „Nepriklausomos 
energijos paslaugos“
Taikos pr. 149
LT-52119 Kaunas
Tel. (8 37) 47 40 02

UAB „Pakruojo ðiluma“
Saulëtekio al. 34
LT-83133 Pakruojis
Tel. (8 421) 61 139

AB „Panevëþio energija“
Senamiesèio g. 113
LT-35114 Panevëþys
Tel. (8 45) 46 35 25

UAB „Plungës ðilumos 
tinklai“
V. Maèernio g. 19
LT-90142 Plungë
Tel. (8 448) 72 077

UAB „Radviliðkio ðiluma“
Þironø g. 3
LT-82143 Radviliðkis
Tel. (8 422) 60 872

UAB „Raseiniø ðilumos 
tinklai“
Pieninës g. 2
LT-60133 Raseiniai
Tel. (8 428) 51 951

UAB „Ðakiø ðilumos tinklai“
Gimnazijos g. 22/2
LT-71116 Ðakiai
Tel. (8 345) 60 585

UAB „Šalčininkų šilumos 
tinklai“
Pramonės g. 2A 
LT-17102 Šalčininkai 
Tel. (8 380) 53 645

AB „Ðiauliø energija“
Pramonës pr. 10
LT-78502 Ðiauliai
Tel. (8 41) 59 12 00

UAB „Ðilalës ðilumos tinklai“
Maironio g. 20B
LT-75137 Ðilalë
Tel. (8 449) 74 491

UAB „Ðilutës ðilumos tinklai“
Klaipëdos g. 6A
LT-99116 Ðilutë
Tel. (8 441) 62 144

UAB „Ðirvintø ðiluma“
Vilniaus g. 49
LT-19118 Ðirvintos
Tel. (8 382) 51 831

LIETUVOS ÐILUMOS TIEKËJØ
ASOCIACIJOS NARIØ SÀRAÐAS

UAB „Danfoss“
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 210 5740 

UAB „Sweco Energy 
Consulting“
A. Strazdo g. 22
LT-48488 Kaunas
Tel. (8 37) 40 70 61

UAB „Energijos taupymo 
centras“
Pramonės g. 8
LT-35100 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 34 06

UAB „Enerstena“ 
Raktaþoliø g. 21 
LT-52181 Kaunas
Tel. (8 37) 37 32 31

UAB „Genys“ 
Lazdijø g. 20 
LT-46393 Kaunas
Tel. (8 37) 39 14 53

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas
Tel. (8 37) 30 56 50

AB „Klaipëdos energija“
Danës g. 8
LT-92109 Klaipëda
Tel. (8 46) 41 08 50 

AB „Lietuvos dujos“
Aguonø g. 24
LT-03212 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6925 

Lietuvos energetikos institutas
Breslaujos g. 3
LT-44403 Kaunas
Tel. (8 37) 40 18 05

AB „Panevëþio energija“
Senamiesèio g. 113
LT-44242 Panevëþys
Tel. (8 45) 46 35 25

AB „Ðiauliø energija“
Pramonës g. 10
LT-78502 Ðiauliai
Tel. (8 41) 59 12 00

Pastatų energetikos katedra 
Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas
Saulëtekio al. 11
LT-10223 Vilnius
Tel. (8 5) 276 4453

Ðilumos ir atomo  
energe tikos katedra  
Kauno technologijos 
universitetas
Donelaièio g. 20
LT-44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 04 45

UAB „Bioprojektas“
S. Daukanto g. 19
LT-69430 Kazlų Rūda
Tel. (8 343) 98 949 

Valstybės įmonė  
„Visagino energija“
Taikos pr. 26A
LT-31002 Visaginas
Tel. (8 386) 25 900

UAB „Utenos šilumos tinklai“
Pramonės pr. 11
LT-28216 Utena
Tel. (8 389) 63 641

Akcinė bendrovė 
„Montuotojas“
Naugarduko g. 34
LT-03228 Vilnius
Tel. (8 5) 233 2590

LIETUVOS ÐILUMINËS 
TECHNIKOS INÞI NIE RIØ 
ASOCIACIJOS KOLEKTY
VINIØ NARIØ SÀRAÐAS

UAB „Tauragës ðilumos 
tinklai“
Paberþiø g. 16
LT-72324 Tauragë
Tel. (8 446) 62 860

VðÁ Technikos prieþiûros 
tarnyba
Naugarduko g. 41
LT-03227 Vilnius
Tel. (8 5) 213 1330

UAB „Utenos ðilumos tinklai“
Pramonës pr. 11
LT-28216 Utena
Tel. (8 389) 63 641

UAB „Varënos ðiluma“
J. Basanavièiaus g. 56
LT-65210 Varëna
Tel. (8 310) 31 029 

UAB „Vilniaus energija“
Joèioniø g. 13
LT-02300 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7199

AB „Vilniaus ðilumos tinklai“
V. Kudirkos g. 14
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 210 7430



ÐILUMINË TECHNIKA

2014 m. Nr. 3 (Nr. 60)4

Vytautas Stasiūnas, 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Biokuro Birža – lyg pažinčių svetainė 
su išankstiniais įpareigojimais

Biokuro birža startavo šių metų pradžio-
je, jau esant nusistovėjusiems dvišaliams 
santykiams tarp rinkos dalyvių – šilumos 
tiekimo įmonių ir biokuro gamintojų. Už 
nenutrūkstamą ir saugų šilumos tiekimą 
atsakingi tiekėjai kelia griežtus reikalavimus 
biokuro sudėčiai, kokybei, pristatymui ir 
rezervavimui. Ilgalaikiai (kelerių metų) bio-
kuro įsigijimo kontraktai užtikrina biokuro 
gamybos, logistikos infrastuktūros plėtrą 
ir naujų, biokurą naudojančių, gamybos 
šaltinių statybą pasinaudojant finansinių 
institucijų kredito linijomis. 

Faktas, kad įpareigojimai biokurą pirkti 
biržoje priimti įstatyminiu lygmeniu, sufle-
ruoja, kad ši prekyvietė yra svetimkūnis. 
Tai – valdžios ambicijų išraiška, bet ne 
objektyvus rinkos poreikis. Priminsiu, kad 
šiemet šilumos tiekėjai biržoje privalo įsigyti 
10 procentų, 2015 metais – 30 procentų, o 
nuo 2016-ųjų – 50 proc. viso suvartojamo 
biokuro.

Šiandien biokuro biržos veiklą galime 
prilyginti internetinių pažinčių por talui, 
turinčiam specialių įpareigojimų sistemą. 
Įprasta, kad pažinčių svetainėse susipaži-
nusių porų santykiai toli gražu ne visuomet 
nuveda iki altoriaus. Vestuvėmis besi-
baigiančių vir tualių pažinčių procentas – 
menkas. Tokie por talai suteikia pirminės 
atrankos paslaugą, bet neįpareigoja porų 
įforminti santykius teisiškai, o tuo labiau 
neužker ta kelio poroms susirasti vienas 
kitą kitais būdais. 

Gi biokuro birža visų rinkos dalyvių 
atžvilgiu dabar yra įpareigojančio pažinčių 
portalo vaidmenyje. Čia poros privalomai 

sutuokiamos, o po to jau žinokitės – jei 
netinka, skirkitės per teismus. 

Šiuo metu šis valstybinis kūrinys neati-
tinka nė vieno klasikinės energijos resursų 
biržos požymio, būdingo elektros ar dujų 
prekyvietėms. Būtent į energijos resursų 
biržų, o ne į grūdų, metalų ar cukraus pre-
kyviečių standartus turi orientuotis biokuro 
rinka. Biokuro, kaip ir dujų ar elektros, rinkos 
yra strateginės reikšmės. Pagrindiniai tokių 
prekyviečių požymiai: sandorių anonimiš-
kumas, centralizuotas atsiskaitymas ir 
vieninga kaina. 

Sandorių anonimiškumo modelis turi 
užtikrinti, kad nei pardavėjas, nei pirkėjas 
vienas kito nematytų. Abiems pusėms teturi 
būti žinoma, ar pavyko biržoje parduoti bei 
nupirkti norimą kiekį už norimą kainą. 

Kadangi biokuro rinkoje nėra išspręsta 
vieningo transpor tavimo problema, par-
davėjas, teikdamas pavedimą parduoti 
biržoje, privalo pateikti ir informaciją apie 
transportavimo įkainius. Prekybos sistema 
įvertina atstumus nuo pardavėjo iki pirkėjų ir 
paskaičiuoja galutinę biokuro kainą visiems 
galimiems pirkėjams. 

Pardavėjas, žinodamas savo pateikta-
me pavedime nurodytą biokuro kainą bei 
pateiktus transpor to įkainius, nesunkiai 
gali (pagal atstumus iki konkretaus pirkėjo) 
identifikuoti kiekvieną pirkėją biržoje, kuriam 
buvo pateikti pardavėjo pavedimai parduoti. 

Taigi, net pirminėje pavedimų pateikimo 
stadijoje biokuro birža neužtikrina anoni-
miškumo. O vėliau, kuomet sandoriai yra 

patvir tinami, biokuro birža vienai sandorio 
šaliai atskleidžia kitą. Akivaizdu, kad vienas 
iš pagrindinių biržos uždavinių – užtikrinti 
sandorių anonimiškumą – nėra vykdomas.

Centralizuoto atsiskaitymo modelis 
turi užtikrinti, kad ir pirkėjai, ir pardavėjai 
už sandorius biržoje atsiskaitytų per biržos 
operatorių. Pirkėjas, gavęs patvirtinimą apie 
biržoje nupirktus kiekius ir kainas, per biržos 
operatoriaus nustatytą laiką ir pateiktą sąs-
kaitą sumoka už įsigytą produktą. 

Pardavėjas, gavęs patvir tinimą apie 
biržoje parduotus kiekius ir kainas, per 
biržos operatoriaus nustatytą laiką pateikia 
biržos operatoriui sąskaitą apmokėti ir 
gauna lėšas už parduotą produktą. Įprasta, 
kad atsiskaitoma per kelias dienas nuo 
sandorio patvir tinimo dienos. Nei produkto 
vartotojui žinomas gamintojas, nei pasta-
rajam – vartotojas. 

Kokia situacija lietuviškoje biokuro bir-
žoje? Biokuro biržos operatoriui patvir tinus 
sandorius, atskleidžiami pirkėjas ir parda-
vėjas, kurie pasirašo dvišalę sutartį pagal 
biržos operatoriaus nurodytas standartines 

NUO PAT ĮKūRIMO DIENOS DAUG AISTRų KELIANTI, ANALOGų PASAULyJE NETU-
RINTI, LIETUVOS BIOKURO BIRžA GALėTų TAPTI NAUDINGA IR KURO PIRKėJAMS, 
IR PARDAVėJAMS. TIESA, NORINT ŠIO TIKSLO PASIEKTI, BūTINA UžLOPyTI AKIS 
BADANČIAS SPRAGAS IR PASIVyTI KITUOSE ENERGETIKOS SEKTORIUOSE VEI-
KIANČIų BIRžų STANDARTUS. 

Prezidentas Vytautas Stasiūnas
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sąlygas. Toliau visi santykiai dėl biokuro 
kokybės nustatymo, transportavimo, pri-
ėmimo, sąskaitų pateikimo ir apmokėjimo 
yra pirkėjo ir pardavėjo reikalas. Taigi, 
biokuro birža neužtikrina ir centralizuoto 
atsiskaitymo.

Vieningos kainos modelis nurodo, kad 
vienoje rinkoje vienu metu turi būti sufor-
muota visiems rinkos dalyviams vienoda 
kaina. Gi biokuro biržoje prekyba organi-
zuojama vienpusio aukciono principu, t.y. 
kiekviename pirkimo taške vykdomas atski-
ras aukcionas. Tai reiškia, kad priklausomai 
nuo to, kiek kiekvieno aukciono vykdymo 
metu yra pirkėjų, tiek bus ir biokuro kainų.

Akivaizdu, kad šiandienes biokuro biržos 
problemas lemia objektyvios priežastys. 
Nesant vieningos produkto kokybės užti-
krinimo, transpor tavimo, rezervavimo ir 
balanso užtikrinimo sistemos, biržai keliamų 
uždavinių (anonimiškumas, centralizuotas 
atsiskaitymas, vieninga kaina) iš principo 
neįmanoma įvykdyti.

Vieninga transportavimo sistema turėtų 
užtikrinti tą pačią transpor tavimo kainą 
visiems biokuro pirkėjams, nepriklausomai 
nuo jų geografinės padėties, nei nuo ga-
mintojo ir jo lokacijos. Šis elektros ir dujų 
sektoriuose taikomas transportavimo kaino-
daros metodas yra vadinamas pašto ženklo 
principu. Tik esant vieningam transportavi-
mo tarifui, paremtam pašto ženklo principu, 
birža gali užtikrinti vieningą produkto kainą.

Vieninga produkto kokybės sistema 
turėtų užtikrinti, kad pagamintas produktas 
atitiktų keliamus kokybės reikalavimus, 
kurie įforminami kokybės sertifikatais. Šie 
patvir tintų, kad prekės kokybės nebereikia 
atskirai tikrinti var totojui. Esant vieningai 
kokybės užtikrinimo sistemai taptų nebe-
svarbu, kas ir kur tą produktą pagamino. 
Tai leistų užtikrinti pirkėjų ir pardavėjų 
anonimiškumą biržoje.

Vieningo rezervavimo ir prekybos bei 
gamybos–vartojimo balanso sistema užti-
krintų, kad produktas visada, esant bet ko-
kioms sąlygoms, būtų pristatytas vartotojui 
norimu metu ir norima apimtimi, nesvarbu, 
ar biržoje sudaryto sandorio šalis (pardavė-
jas) pagamino šį produktą ar ne. Gamybos 
sutrikimo atveju būtų panaudojamas kitų 
gamintojų potencialas – vartotojas galėtų 
būti tikras, kad įsigytą prekę gaus laiku. 

Taip organizuota sistema leistų užtikrinti 
centralizuotą atsiskaitymą biržoje.

Nereikia būti energetiku, kad taptų aišku, 
kad dirbtinai sukurta biokuro birža šiandien 
apsunkina biokuro pirkėjų ir pardavėjų san-
tykius, stabdo darnią biokuro rinkos plėtrą. 

Visų pirma, pirkėjas, biržoje įsigijęs 
biokurą iš nežinomo tiekėjo, nėra tikras, ar 
jis bus pristatytas – birža nesuteikia jokių 
garantijų. Įsigijęs biokurą iš kelių tiekėjų 
biržoje, pirkėjas turi atlikti kiekvieno tiekėjo 
atvežto kuro kokybės patikrą – kuro kokybės 
patikros kaštai išauga keleriopai.

Didelėms šilumos tiekimo įmonėms 
aktualu tiksliai reguliuoti atvežamo biokuro 
srautus. Biržoje įsigijus kurą iš kelių tiekė-
jų, atsiranda tikimybė, kad biokuras bus 
pristatytas tuo pačiu metu. Šiai problemai 
spręsti reikia papildomos kompetencijos 
ir žmogiškųjų išteklių, o tai didina kaštus.

Maža to, pirkėjui, įsigijusiam kurą biržo-
je, pačiam reikia ieškoti kuro rezervavimo 
šaltinių ar alternatyvų. Jei pirkėjas turi 
pakankamai kuro saugyklų savo teritorijoje, 
jam didėja rezervinio kuro saugojimo kaštai. 
Jei pirkėjas neturi pakankamai kuro saugo-
jimo erdvių, jam reikia atskirai ieškoti šios 
paslaugos tiekėjų.

Biržoje formuojamos skir tingos kainos 
ne tik skir tingu laikotarpiu, bet ir atskiruose 
regionuose, todėl įmonėms sunkiau planuoti 
verslo ateitį. Šilumos tiekėjams biokuro kai-
nos turi įtakos šilumos tarifams, o biokuro 
gamintojams – jų galimybėms iš anksto 
planuoti žaliavų užpirkimus, logistikos galias 
ir kitus verslo aspektus.

Praktika rodo, kad draudimas arba 
apribojimai pirkti ir parduoti biokurą tiesio-
ginių dvišalių sutarčių pagrindu užkerta ar 
apriboja galimybę darniai biokuro gamybos 
verslo ir biokuro panaudojimo verslo plėtrai. 
Maža to, apsunkina prieigą prie verslo kre-
ditavimo šaltinių.

Jei biokuro birža apsiribotų prekybos 
apimtimis iki 10-15 proc. viso biokuro po-
reikio, o likusios biokuro rinkos segmentų 
veikla liktų nepakitusi, tai rinkos dalyviai dar 
„suvirškintų“ tuos nepatogumus. Tačiau 
didinant prekybos apimtis ir nesprendžiant 
vieningos infrastruktūros ir kitų svarbiau-
sių šios prekyvietės problemų, birža, kaip 

svetimkūnis biokuro rinkoje, bus priversta 
žlugti. 

Akivaizdu, kad tiek daug aštrių diskusijų 
dėl biokuro biržos vietos biokuro rinkoje 
nekiltų, jei ši prekyvietė nebūtų paremta 
administracine prievole joje dalyvauti. 

Verta prisiminti, kad biržos iniciatoriai 
savo laiku pagrindine jos kūrimo priežas-
timi įvardino neva neskaidrius sandorius, 
paremtus pirkimais tiesioginių sutarčių pa-
grindu. Jei problema tik ši, ar ne teisingesnis 
sprendimas – geriau reglamentuoti dvišalių 
sutarčių sudarymo sąlygas? 

Šiuo metu įmonėms, veikiančioms 
energetikos srityje, galioja tam tikra ener-
gijos ir kuro, kurių reikia elektros ir šilumos 
gamybai, pirkimo tvarka. Paruoškime prie-
dą, nustatantį standartines tokių sutarčių 
sąlygas pagal skir tingus pirkėjų poreikius 
ir pardavėjų galimybes. 

Pavyzdžiui, galėtų būti sudaryta stan-
dartinių sąlygų matrica, įvertinanti reikala-
vimus produkto kokybei, atsiskaitymams, 
prievolių įvykdymo užtikrinimui, prista-
tymui, rezervo užtikrinimui, reikalavimus 
minimaliam kiekiui ir taip toliau. Tuomet 
pirkėjai „susikomplektuotų“ savo pirkimo 
sutar ties reikalavimus pasirinkdami tam 
tikras pozicijas iš siūlomų standar tinių 
sutarčių sąlygų matricos, ir skelbtų pirkimų 
konkursus biokuro įsigijimams. Tai leistų 
užkirsti kelią nepagrįstiems įtarimams dėl 
skelbiamų konkurso skaidrumo ir dalyvių 
lygiateisiškumo. 

Toks žingsnis pareikalautų tik vienkar-
tinio teisės aktų pakeitimo ar papildymo. 
Nereikėtų jokių papildomų neva saugiklių, 
nustatančių privalomą prekybą biržoje ar 
prievolę skaičiuoti biokuro vidutinę kainą, 
kurios pagrindu pripažįstamos šilumininkų 
sąnaudos. Taip rinkos dalyviai patys pa-
sirinktų, kuris iš prekybos būdų (birža ar 
dvišalės sutartys) jiems geresnis ir kokia 
norimo įsigyti kuro kiekio proporcija. Nea-
bejoju, kad vietos šioje rinkoje atsirastų ir 
vienam, ir kitam prekybos būdui. 

Gi privalomos porų tuoktuvės, kurių 
siekiama šiandien, žlugimui pasmerks kie-
kvieną interneto pažinčių svetainę. Nepadės 
čia nei patrauklus dizainas, nei krūvos pinigų 
reklamai, nei valdžios ambicija trūks plyš 
poras nuvesti iki altoriaus.



RĖMĖJAI
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Europos Komisija, reaguodama į pastaruoju metu vykstančius 
geopolitinius procesus Ukrainoje, arabų pasaulyje ir kituose regio-
nuose, susirūpino Europos Sąjungos (ES) priklausomybe nuo išorinių 
energijos tiekėjų ir ėmėsi iniciatyvos rengti Europos energetinio 
saugumo strategiją (EESS). 2014 metų gegužės mėnesį Europos 
Komisijos paskelbtame komunikate ES Parlamentui ir Tarybai nu-
matomos pagrindinės siūlomos kryptys, tarp kurių svarbiausiais 
prioritetais laikoma energijos šaltinių diversifikavimas, energetinės 
infrastruktūros tobulinimas, vidinės ES energetinės rinkos galutinis 
suformavimas ir energijos taupymas. Rekomenduojamos priemonės 
skirstomos į skubias ir ilgalaikes. Kaip labai skubią priemonę ES 
šalims narėms siūloma atlikti „išorinio gamtinių dujų tiekimo nutrū-
kimo“ testą. Tokio „virtualaus“ bandymo metu reikėtų įvertinti, kaip 
esama energetinė sistema gali kompensuoti gamtinių dujų tiekimo 
sumažėjimą ar visišką nutraukimą. Atitinkamai siūloma paruošti 
planą tokiam scenarijui suvaldyti ir parengti reikiamas priemones. 
Tarp kitų ilgalaikių priemonių siūloma plėsti vietinių atsinaujinančių 
energijos išteklių naudojimą ir didinti tvarią vietinio iškastinio 
kuro gavybą. Atitinkamai reikia tobulinti dabartinę energetikos sis-
temos infrastruktūrą.

Suprantama, kad šalia bendrų europinių energetinio saugumo 
pastangų būtina tobulinti ir nacionalines energetinio saugumo prie-
mones. Atlikta ir Europos Komisijos paskelbta studija atspindi gerai 
žinomą situaciją, kad gana smarkiai skiriasi atskirų ES šalių turimi 
energijos ištekliai, energijos 
var tojimo struktūra ir inten-
syvumas, išorinio energijos 
tiekimo ryšiai ar energetinė 
infrastruktūra ir t. t. Energetinis 
pažeidžiamumas ir jo mažinimo 
keliai turėtų būti siejami su 
konkrečių šalių energetinės 
sistemos specifika.

Lietuvos Nacionalinė ener-
getinės nepriklausomybės 
strategija numato pagrindinius 
projektus, kuriais siekiama 
didinti energijos išteklių tie-
kimo įvairovę ir taip pagerinti 
energetinį saugumą, tikimasi 
konkurencingų energijos kainų. 
Tokie projektai, kaip suskystin-
tųjų gamtinių dujų terminalas 
Klaipėdoje ar elektros jungtys 
su Švedija ir Lenkija, tikrai pa-
didins importuojamų energijos 
išteklių pasirinkimą, tačiau 
ar Lietuva bus tik išorinių 
energetinių žaliavų bei ište-
klių vartotoja? Ar ant pirštų 

suskaičiuojami išoriniai energetiniai ryšiai yra tikra ir pakankama 
energetinio saugumo garantija? Manytina, kad siekiant šių tikslų 
lygiagrečiai su išorinių energetinių jungčių statybomis būtina plačiau 
naudoti ir nuosavus Lietuvos energetinius išteklius, taip diversifikuo-
jant ir harmonizuojant energetinio apsirūpinimo sistemą.

Buitiniams energijos vartotojams svarbu ne kokios energetinės 
žaliavos vartojamos, o kaip saugiai, patogiai ir konkurencingomis 
kainomis apsirūpinti šiluma ir elektros energija. Pavyzdžiui, gamtinės 
dujos, naudojamos viryklėse, lengvai galėtų būti pakeistos elektros 
energija, jeigu tai būtų ekonomiškai naudinga. Tiesiogiai technologijos 
procesuose gamtinės dujos, kaip žaliava, naudojamos iš esmės tik 
„Achemos“ trąšų gamykloje. Kitose įmonėse gamtinės dujos nesun-
kiai galėtų būti pakeistos šviesiaisiais naftos produktais, įvairiomis 
granuliuoto kuro rūšimis ar elektros energija, jeigu tik tokia būtinybė 
būtų arba jeigu tai apsimokėtų. 

Lietuvoje, kitaip nei daugumoje Europos Sąjungos šalių, šilumos 
suvartojama apie 2 kartus daugiau negu elektros energijos. 2012 
metų duomenimis, elektros suvartota apie 10 TWh, o šiluminės 
energijos suvartota atitinkamai 25 TWh. Iš šio kiekio apie 9 TWh 
šilumos pagaminama ir patiekiama per centralizuoto šilumos tiekimo 
(CŠT) sistemas, kurios įrengtos praktiškai kiekviename bent kiek 
didesniame Lietuvos mieste. Likusi suvartojama šiluminės energijos 
dalis (apie 16 TWh) pagaminama vartojimo vietoje – tai vietinis šildy-
mas (VŠ) – naudojant gamtines dujas, malkas, anglis, durpes ir t. t. 

dr. Valdas Lukoševičius, 
KTU Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas,

AB „Kauno energija“ valdybos pirmininkas

lietuvos vietiniai energijos ištekliai – nacionalinės 
ekonomikos ir energetinio saugumo stiprinimui?

Šalyje sparčiai vyksta kuro konversija – atidaromos į biokuro vartojimą rekonstruotos katilinės
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Kalbant apie saugų apsirūpinimą energija, akivaizdu, kad techni-
niu požiūriu labiausiai pažeidžiami yra smulkūs gamtines dujas 
vartojantys vietinio šildymo atstovai. Dėl kokių nors priežasčių 
nutrūkus išoriniam gamtinių dujų tiekimui vietines katilines tektų 
pertvarkyti kitokių kuro rūšių deginimui. Tai pareikalautų ne tik laiko, 
bet ir nemenkų piniginių išteklių. Didesnės galios dujinės katilinės 
(daugiau kaip 5 MW) ir dabar privalo turėti įrengtas ir rezervinio kuro 
(dažniausiai skystojo) naudojimo sistemas. Centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemos yra gana saugios, nes jose privaloma tvarka, šalia 
gamtinių dujų, saugomas ir naudojamas skystasis ar kietasis rezervi-
nis kuras. Panašiai užtikrinamas saugumas ir šiluminėse elektrinėse, 
kuriose saugoma rezervinio kuro bent 10-čiai dienų, o bėdos atveju 
būtų naudojamos ir valstybinės naftos produktų atsargos.

Pastaraisiais metais Lietuvoje vykstanti sparti biokuro naudojimo 
plėtra ne tik sumažino šilumos kainas, bet ir reikšmingai pagerino 
energetinį saugumą. Dabar daugiau kaip trečdalis centralizuotai 
tiekiamos šilumos pagaminama iš kietojo biokuro, o 2020 metais 
tikimasi taip gaminti apie 60–80 proc. visos centralizuotai tiekiamos 
šilumos. Dar daugiau kietojo kuro sunaudoja vietinio šildymo siste-
mų naudotojai. Pagal 2012 metų statistiką iš 25 TWh sunaudotos 
šiluminės energijos apie 12 TWh jau buvo gaminama iš biokuro, 
kurio didžioji dalis yra vietinės kilmės: CŠT sektoriuje taip pagaminta 
per 3, o vietinio šildymo katiluose – apie 9 TWh energijos. žinoma, 
vietiniam šildymui dideliais kiekiais tradiciškai naudojamos malkos, 
kuriomis daugiausia šildosi kaimų, miestelių ir priemiesčių gyven-
tojai. CŠT sistemų ir didesnėse vietinio šildymo katilinėse paprastai 
naudojamos medienos drožlės, kiek rečiau durpės, šiaudai ar įvairios 
kilmės granulės. 

Statistika rodo, kad apsirūpinimui šiluma daugiausia naudoja-
mas biokuras – jo metinis suvartojimas yra apie 12 TWh/m. – t.y. 
daugiau negu bendra-
sis elektros energijos 
suvartojimas Lietuvoje 
(apie 10 TWh/m.). Taigi, 
vietinio kietojo kuro 
naudojimas yra labai 
reikšmingas Lietuvos 
energetikos veiksnys, 
kurį ne visuomet tinka-
mai įvertina politikai ar 
valdininkai, energetinį 
šalies saugumą sieda-

mi tik su gamtinių dujų ir elektros importu. 
Kaip vietiniai energetiniai ištekliai galėtų 
dar labiau padidinti Lietuvos energetinį 
saugumą? 

Išskir tinė Lietuvos energetinė ypatybė 
yra plačiai išvystytos centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemos. 1990 metais centrali-
zuotai buvo tiekiama apie 3 kartus daugiau 
šiluminės energijos negu dabar. Dėl žinomų 
priežasčių, Nepriklausomybės laikotarpiu 
bankrutavus įvairioms įmonėms ir atsijungus 
daugeliui pramoninių ir komercinių vartotojų 
(nenorėjo subsidijuoti buitinių vartotojų), CŠT 
sistemos tapo dažnai per didelės, tačiau buvo 
išsaugotos, modernizuotos ir dabar yra puiki 
energetinė infrastruktūra, padedanti gaminti 

šilumą naudojant įvairias „sudėtingo“ kietojo kuro rūšis. Tai sudarė 
prielaidas Lietuvos miestuose atsirasti įvairaus dydžio katilinėms, 
kuriose labai kokybiškai deginamos medienos drožlės, šiaudai, 
durpės, komunalinės atliekos ar kitas panašus kuras. žinoma, be CŠT 
sistemų to įgyvendinti miestuose būtų neįmanoma. Ir tai sukuria didelį 
energetinį saugumą. Priešingai, daugumoje Vakarų Europos šalių, 
pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ar pietinėse šalyse, kur 
centralizuotai tiekiama palyginti nedidelė šilumos dalis, energetinio 
saugumo smulkiems vartotojams garantas iš esmės yra tik patikimas 
gamtinių dujų tiekimas. Kuo gi galima jas pakeisti daugiabutyje? Ne-
bent elektra, kuri irgi ne mažiau probleminė ir brangi. O Šiaurės šalys, 
turinčios CŠT sistemas, kaip ir Lietuva, savo energetinį saugumą 
daugiausia grindžia platesniu vietinio kuro naudojimu šilumai kartu 
su elektra (kogeneracija) gaminti ir tiekti centralizuotai. Taigi, CŠT 
sistemos padeda lengvai keisti vieną kuro rūšį kita (diversifikuoti kurą) 
ir sudaro galimybes itin efektyviai gaminti elektros energiją. Lietuvoje 
energetinio saugumo požiūriu labiausiai pažeidžiami „dujiniai“ vietinio 
šildymo vartotojai. Tačiau didelė dalis tokių vietinio šildymo vartotojų 
yra anksčiau buvę CŠT sistemų naudotojai arba išsidėstę netoli 
CŠT vamzdynų, tad jų šildymo sistemos lengvai gali būti prijungtos 
prie esamų termofikacinio vandens tinklų. Sparčiai didėjant pigaus 
biokuro naudojimui CŠT sistemose, tiekiamos šilumos kainos yra 
konkurencingos, lyginant su vietiniu šildymu, paremtu gamtinėmis 
dujomis. Dažnai skundžiamasi, kad nėra galimybės reguliuoti cen-
tralizuoto šildymo. Betgi individualus šildymo reguliavimas butuose 
galimas tiek gaminant šilumą vietinėje katilinėje, tiek gaunant ją iš 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklo. Tai nepriklauso nuo šilumos 
šaltinio tipo, o lemia pastate įrengta (rekonstruota) šildymo sistema. 
Pastatas ir dujas, ir šiluminę energiją gali savarankiškai įsigyti savo 
nuožiūra ištisus metus ir dabar.

CŠT bendrovių kuro sąnaudos pagal rūšį 2013 m.

POREIKIS AEI ir vietinio kuro 2020-2025 m. (namų ūkiuose, energetikos sektoriui ir kt. ūkio šakose)

CŠT sektorius Kitose 
elektrinėse ir 

katilinėse

Namų 
ūkiuose

Kituose 
sektoriuose VISOCŠT šilumos 

gamybai
CŠT elektros 

gamybai Viso

t.n.e t.n.e t.n.e t.n.e t.n.e t.n.e t.n.e

Total: 504 400 182 900 687 300 123 700 467 000 202 200 1 480 200

VISO CŠT sektoriuje 2013: 299 500 t.n.e.
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Kad ir šilumos tiekėjai būtų suinteresuoti ir pajėgūs plėsti CŠT 
rinką, turi būti suformuotos atitinkamos ekonominės ir teisinės prie-
laidos, kurias kuria Lietuvos energetikos reguliatorius – Valstybinė 
kainų ir energetikos kontrolės komisija bei kitos atsakingos valstybės 
institucijos. Kai šilumos tiekimo veiklos norminis pelnas priklauso 
tik nuo disponuojamo turto vertės ir paskolų dydžio, realiai nėra 
ekonominės motyvacijos „vargti“ su smulkiaisiais šilumos vartotojais 
ir siekti, kad CŠT infrastruktūra būtų labiau pasiekiama didesniam 
vartotojų skaičiui. Centralizuoto šilumos tiekimo sektorius galėtų 
ir Lietuvoje plėstis tokiais tempais kaip Skandinavijos šalyse, 
garantuodamas saugų, patikimą ir efektyvų energijos tiekimą. 
Deja, dabartinė reguliavimo sistema to neskatina, o esami ar išgalvoti 
centralizuoto šilumos tiekimo „baubai“ vis dar trukdo efektyviai pa-
naudoti šią labai vertingą energetinę infrastruktūrą siekiant racionaliai 
tenkinti nacionalinius interesus. 

Stambios katilinės ir elektrinės, esančios centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemose, kietąjį kurą gali sudeginti labai kokybiškai, užti-
krindamos pačius aukščiausius aplinkosauginius reikalavimus. Jų 
darbą nuolat seka sudėtingi prietaisai, kontroliuoja įvairios institu-
cijos. Danijoje atlikti tyrimai parodė, kad smulkiuose primityviuose 
katiluose deginamos malkos, pagamindamos tą patį šilumos kiekį, 
su dūmais išmeta apie 1000 kartų didesnį kiekį kancerogeninių ir kitų 
pavojingų aplinkai ir žmonėms medžiagų (beje, iš esmės kvėpavimo 
zonoje), negu deginant tą patį kurą stambiuose katiluose. Danijoje 
siekiama iš viso uždrausti malkų deginimą, o vietiniam šildymui 
naudoti tik biokuro granules, kurias tolygiai tiekiant į katilą ir atitin-
kami primaišant reikiamą kiekį oro pasiekiamas „švarus“ degimas. 
Danijoje, Suomijoje ir Švedijoje prie CŠT tinklų prijungti ne tik miestų 
daugiabučiai, bet ir didelė dalis individualių namų. Plečiant centrali-
zuoto šilumos tiekimo sistemas, siekiama suformuoti kuo didesnę 
energijos rinką vietinio kuro „švariam“ ir efektyviam panaudojimui 
bei per CŠT sistemas utilizuoti atliekinę šilumą iš šiluminių elektrinių 
ar pramonės įmonių. 

Lietuvos energetikos strategijoje svarbus vaidmuo tenka malkinės 
medienos ir atliekų panaudojimui energijai gaminti esamose CŠT 
sistemose. 2020 metais planuojama iš biokuro per metus paga-
minti apie 18 TWh šiluminės ir elektros energijos vietoje dabartinių 
12 TWh. Nors įvairūs skaičiavimai rodo, kad susidarančių biokuro 
išteklių (medienos, šiaudų ir komunalinių atliekų) Lietuvoje turėtų 
pakakti, skirtumas tarp šio kuro atsinaujinimo ir suvartojimo mastų 
bus nedidelis. O jeigu kaimynai pasiūlys geresnes kainas, tai biokuro 
gali ir pritrūkti arba jis smarkiai pabrangs. Šiame kontekste labai 
gera alternatyva medienos kurui galėtų būti vietinės lietuviškos 
durpės, kurių ištekliai yra gana dideli. Naudojamų ir galimų naudoti 
telkinių kuro durpių ištekliai, kuriuos jau šiandien galima naudoti 
energetikoje, sudaro apie 18 mln. tonų, o jų energetinė vertė – apie 
56 TWh. Kelis kartus didesni durpių klodai yra susikaupę šiuo metu 
nenaudojamuose durpynuose. Be to, durpės yra „švelniai“, ar lėtai, 
atsinaujinantis kuras, nors oficialiai ir nelaikomas atsinaujinančiu. Ma-
noma, kad durpių kiekis Lietuvoje kasmet padidėja po 2–3,5 mln. m3. 
Mediena jau tampa tarptautiniu kuru ir yra transportuojama vis dides-
niais atstumais, o durpės iš esmės yra vietinis kuras ir dažniausiai 
naudojamos ne didesniu kaip 200 km atstumu nuo išgavimo vietos. 
Durpių kainos stabilios – maždaug trečdaliu pigesnės nei medienos 
drožlių. Pasitelkus šiuolaikines technologijas durpės gali būti labai 
švariai transportuojamos ir sudeginamos. Lietuvos energetikoje 
kuro durpės, palyginti su kaimynais, dar mažai naudojamos, tačiau 
potencialas yra didelis. Dideli kiekiai durpių naudojami Airijoje, Balta-

rusijoje, Suomijoje, Švedijoje ir kitose šalyse, kur durpės deginamos 
ir atskirai, ir sumaišytos su medienos drožlėmis. Pastaruoju atveju, 
20–30 proc. durpių deginant kartu su biokuru, sumažinamas degimo 
produktų korozinis aktyvumas, mažiau šlakuojasi katilų paviršiai. Tai 
didina periodus tarp katilų remontų, įrenginiai ilgiau eksploatuojami. 

Menkai Lietuvos energetikoje kol kas tepanaudojami ir šiaudai ar 
kitos žemės ūkio atliekos, kurių energija dažnai paleidžiama „pavėjui“. 
Dirbtiniai ginčai dėl komunalinių atliekų taip pat neprisideda prie pla-
tesnio jų panaudojimo energetinės nepriklausomybės užtikrinimui. 
Vietinių energijos išteklių potencialas realiai gali patenkinti visus 
Lietuvos šilumos ir didesniąją dalį elektros poreikių. Dažnai klaidinga 
nuomonė, kad „tai brangu“, susidaro dėl to, kad primityviai lyginant 
atskiras energijos šaltinių rūšis į jų kainą neįskaičiuojamos pačios 
valstybės patiriamos išlaidos, nacionalinio energetinio saugumo 
kaina (kuris, šių dienų kontekste, atrodo gana brangus) ar kitos 
netiesioginės išlaidos. Formuojant energetinio saugumo strategiją 
svarbu įvertinti, kad kilovatvalandė energijos, nupirkta užsienyje ar 
už tą pačią kainą pagaminta šalyje, turi labai skirtingą įtaką nacio-
nalinei ekonomikai. Vietinis kuras, panaudotas energijos gamybai, 
ne tik didina šalies energetinį saugumą, bet ir sukuria naujas darbo 
vietas, ypač regionuose. Nacionalinis ir savivaldos biudžetai gauna 
papildomų pajamų ir t. t. Deja, šiuo metu atliekamos įvairios stu-
dijos, susijusios su Lietuvos energetinės strategijos atnaujinimu, 
menkai vertina kompleksinį energetikos ir ekonomikos vystymąsi. 
Investuotojai taip pat nevertina fiskalinio efekto ar poveikio Lietuvos 
ekonomikai – jiems paprasčiausiai rūpi įdėtų lėšų grąža.

Tad kas gi trukdo Lietuvos energetikoje panaudoti įvairesnes 
vietinio kuro rūšis ? Manytina, kad pagrindinės to priežastys yra 
šios:
1.  Reguliuojamos centralizuoto šilumos tiekimo bendrovės eko-

nominiu požiūriu nelabai motyvuotos ieškoti pigesnių, bet tech-
nologiškai sudėtingesnių kietojo kuro rūšių. Situaciją šiek tiek 
keičia šilumos gamybos konkurencija, atsirandanti kai kuriuose 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

2.  Šilumos tiekimo įmonės iki šiol didžiąją dalį biokuro katilų CŠT 
sektoriuje įrengė pasinaudodamos ES lėšomis ir aplinkosauginių 
fondų parama. Šios paramos priemonės buvo orientuotos į anglies 
dvideginio mažinimą, tad nebuvo skatinama naudoti durpes ar 
kitą iškastinį kurą.

3.  Paramos priemonės elektros generacijos sektoriuje nukreiptos tik 
į „žaliosios“ elektros skatinimą, dažniausiai nevertinant poveikio 
šalies ekonomikai – lyg to reikėtų tik Europos Sąjungai.

4.  Vietinių neatsinaujinančių išteklių panaudojimas, nors ir sukuriantis 
didžiulę pridėtinę vertę valstybei, niekaip nėra skatinamas, valstybė 
su investuotojais sukuriama ekonomine nauda nesidalija.

5.  Dėl pigesnės elektros importo komercinės investicijos į vietinio 
kuro naudojimą elektros generavimui dažniausiai neatsiperka. 

Nors ne viename valstybės dokumente deklaruojamas siekis 
remti atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių naudojimo plėtrą, 
realiai iki šiol buvo skatinama tik atsinaujinanti energija, nors jai 
gaminti kartais naudojami ir ne vietinės kilmės ištekliai. Įvertinant 
dabar vykstančius geopolitinius procesus, energetinį saugumą ir 
planuojant naujo ES finansinio laikotarpio priemones tikslinga labiau 
atsigręžti į Lietuvoje esančius įvairesnius energetinius išteklius 
ir realiai paskatinti jų naudojimą didinant valstybės energetinį ir 
ekonominį saugumą.
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Šiemet baigiasi 2012 m. kovo mėn. pradėtas vykdyti programos 
„Pažangi energetika Europai“ projektas „Buy Smart+ – Žalieji 
viešieji pirkimai Europoje“. Jo vykdytojai atstovauja 15 ES šalių 
(Austrijai, Bulgarijai, Kroatijai, Kiprui, Čekijai, Prancūzijai, Vokietijai, 
Graikijai, Vengrijai, Italijai, Latvijai, Lietuvai, Rumunijai, Slovakijai, 
Švedijai). Projekto koordinatorius „Berliner Energieagentur GmbH“. 
Lietuvai atstovauja Kauno regioninė energetikos agentūra (KREA). 

Kiekvieną dieną ir valdžios institucijos, ir privačios įmonės įsi-
gyja mažų ir didelių pirkinių, pasirinkdami vien mažiausios kainos 
pasiūlymus. Šie sprendimai daromi neatsižvelgiant į tai, kad šie 
produktai dažnai reikalauja didesnių eksploatacinių išlaidų, daugiau 
išteklių ir energijos. 

žaliųjų viešųjų pirkimų (žVP) pasiūlymų atranka yra pagrįsta Gy-
vavimo ciklo (pirkimo, naudojimo ir šalinimo išlaidų) kaštais (GCK), o 
ne tik orientuojantis į mažiausią kainą. Nors ir brangesni pirkimo metu, 
ekologiški produktai eksploatuojami ilgainiui gali pasirodyti pigesni.

2014 m. birželio 18 d. Kaune įvyko šio projekto baigiamasis 
renginys. Renginyje dalyvavo ūkio ministerijos, Viešųjų pirkimų 
tarnybos, VĮ Energetikos agentūros, projekto partnerių iš Latvijos 
energetikos įstaigos „Ekodoma“ ir Lietuvos savivaldybių atstovai. 

ūkio ministerijos atstovas Darius Vedrickas informavo apie Lietu-
voje įdiegtas naujoves ir žaliųjų viešųjų pirkimų apimtis, numatomus 
patvirtinti dokumentus bei perspektyvas.

„Ekodoma“ atstovės Linda Drukmanė ir Julija Bulgakova pateikė 
žaliųjų viešųjų pirkimų Latvijoje plėtros analizę. 

Renginio dalyviai išklausė KREA direktoriaus Felikso Zinevičiaus 
pranešimą apie nuveikto darbo rezultatus: įkurtas pagalbos centras, 
kuriame KREA darbuotojai gali konsultuoti žaliųjų viešųjų pirkimų 
klausimais; galima pasinaudoti parengta mokomąja medžiaga ir skai-

čiuoklėmis keturių pagrindinių gaminių grupių (transporto priemonių, 
apšvietimo, pastatų elementų ir biuro įrangos) pirkimui, naudojantis 
GCK pagrindais; surengta 12 mokomųjų seminarų, kuriuose dalyvavo 
15-os Lietuvos savivaldybių darbuotojai. Parengtas lankstinukas, 
projekto naujienos pateiktos penkiuose naujienlaiškiuose, platina-
muose per KREA tinklalapį. Svarbiausias elementas – parengtas 
skaičiuotės modelis, apimantis GCK ir kriterijų įverčių sistemą. Šis 
pirkimo pasiūlymų vertinimo būdas leidžia objektyviai nustatyti pa-
teikto pasiūlymo naudingumą ir pirkėjo, ir pasiūlymo teikėjo požiūriu. 
Šios skaičiuotės „Excel“ lentele gali naudotis bet kuris vartotojas. 
3 pav. pateikiamas KREA atlikto matavimo prietaisų pirkimo pasiū-
lymų vertinimo pavyzdys.

2014 m. birželio 26 d. Briuselyje (Belgija), Europos darnios ener-
getikos savaitės (EUSEW 2014) metu, įvyko „Buy Smart+ – Žalieji 
viešieji pirkimai Europoje“ konferencija. Joje dalyvavo KREA direk-
torius Feliksas Zinevičius ir Lietuvos aplinkos ministerijos Aplinkos 
apsaugos agentūros (AM AAA) vyriausioji specialistė Eglė Šalčiūtė.

žaliųjų viešųjų pirkimų (žVP) projekto „BUY Smart+“ kon-
ferencija analizavo skir tingus požiūrius: kaip pirkti produktus ir 
paslaugas, siekiant taupyti energiją; kaip optimizuoti biudžeto 
išlaidas ir ekologiškai bei efektyviai vykdyti pirkimus. EK atstovas, 
Vykdomosios agentūros mažoms ir vidutinėms įmonėms (EASME) 
skyriaus vadovas Vincentas Berruto savo įžanginėje kalboje išdėstė 
žaliųjų viešųjų pirkimų svarbą taupant energiją ir mažinant šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijas Europoje. EK Aplinkos generalinio 
direktorato atstovė Stefania Minestrini pabrėžė pagrindines naujau-
sias 2014 m. kovo mėn. ES viešųjų pirkimų reformos nuostatas: dėl 
etikečių, dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos ir ypač 
svarbaus Gyvavimo ciklo kaštų panaudojimo vaidmens. Valstybės 
narės turi dvejų metų laikotarpį, per kurį šias nuostatas gali perkelti 
į savo teisinę sistemą. 

Renginyje daugiausia dėmesio skirta projekto rezultatų aptarimui. 
Projekto partneriai iš įvairių Europos šalių išryškino nacionalinius sa-
vitumus ir bendrus pasiekimus, plėtojant žVP: pavyzdžiui, tiesioginei 

Feliksas Zinevičius, 
Kauno regioninė energetikos agentūra

tarptautinio projekto „Buy smart+ – žalieji viešieji 
pirkimai europoje“ įgyvendinimo lietuvoje rezultatai

1 pav. Linda Drukmanė, „Ekodoma“, Latvija 2 pav. Darius Vedrickas, Ūkio ministerija 
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pagalbai teikti įkurti žaliųjų pirkimų pagalbos centrai visose 15-oje 
šalių, specializuotos žinios ir priemonės perteikiamos nacionalinėmis 
kalbomis. Berlyno energetikos agentūros atstovė Eva Marks pasi-
dalijo su konferencijos dalyviais mintimis apie tikslinius mokymus, 
pagalbą įgyvendinant žVP pilotinius projektus, inovatyvias patyrusių 
šalių technologijas. žVP politikos rekomendacijas, siūlomas naujoms 
valstybėms narėms, aptarė SEVEN (Čekija) atstovas Jiří Karásek‘as.

Apskritojo stalo diskusijose, kurioms vadovavo Klimato aljanso 
atstovas Andreasas Kressas, Kipro, Latvijos, Lietuvos ir Vengrijos 
atstovai apsikeitė patir timi įgyvendinant žVP ir aptarė kliūtis bei 
iššūkius, kuriuos reikia įveikti atskirose valstybėse plėtojant žVP. 
Diskusija su vietinių ir nacionalinių valdžios institucijų ekspertais 
parodė, kad, nepaisant kliūčių, pavyzdžiui, lėšų trūkumo, trukdančio 
pirkti prekes didesnėmis pradinėmis kainomis, ar stokojant laiko ir 
pajėgumų, skiriamų žaliesiems pirkimams, žVP plėtra visose vals-
tybėse nesustojo.

Vaisingos diskusijos taip pat parodė vertingą sinergiją tarp Dar-
nios energetikos veiksmų planų (DEVP) ir žVP. Viena vertus, DEVP 
yra svarbi priemonė, remianti žVP veiklą vietos lygmeniu ir skatinanti 
savivaldybes suteikti žVP politinę paramą bei organizuoti struktū-
ras, kita vertus, žVP gali svariai prisidėti prie ES tikslų 20-20-20 
įgyvendinimo.

Daugiau informacijos: http://www.buy-smart.info.home.

Projektą „Buy Smart+ – Žalieji viešieji pirkimai Europoje“ finan-
savo Europos programa „Pažangi energetika Europai“, jo dalyviai 
teikia nemokamas konsultacijas ir informacinę medžiagą ekologiškų 
viešųjų pirkimų klausimais. 

4 pav. Bendras konferencijos vaizdas

5 pav. Eglė Šalčiūtė (Lietuvos AM AAA) ir Vincentas Berutto (EK)

3 pav. Aplinkos temperatūros matuoklių Gyvavimo ciklo kaštų vertinimo lentelė

Gyvavimo ciklo kaštų skaičiuoklė  
aplinkos temperatūros matuokliams Prietaisas Nr. 1 Prietaisas Nr. 2 Prietaisas Nr. 3

Gamintojas

Prietaiso tipas

Kaštai Konk. Balas Kaštai Konk. Balas Kaštai Konk. Balas

Kaina

Produkto pirkimo kaina [Lt] 200,00 54,00 250,00 43,20 180,00 60,00

Naudojimo laikas

Garantinis laikotarpis [metais] 2,00 6,67 3,00 10,00 1,00 3,33

Numatomas eksploatacijos laikas [metais] 4,00 4,00 4,00

Vidutinis naudojimo laikas per metus [valandomis] 500,00 500,00 500,00

Energijos kaštai

Energijos šaltinio veikimo laikas [valandomis] 200,00 200,00 200,00

*Energijos šaltinio kaina [Lt] 3,00 4,00 4,00

Energijos kaštai per metus [Lt] 7,50 10,00 10,00

Energijos kainos didėjimas per metus [%] 2,00 2,00 2,00

Energijos kaštai būvio laikotarpiui [Lt] 31,53 42,04 42,04

Diskontas

Diskonto norma [%] 3,00 3,00 3,00

Diskontuotos energijos kaštai būvio laikotarpiui [Lt] 30,16 30,00 40,21 22,50 40,21 22,50

Prietaiso ir jo eksploatacijos kaštai būvio laikotarpiui [Lt] 230,16 90,67 290,21 75,70 220,21 85,83

*Prietaise naudojamo energijos šaltinio (pvz., galvaninio elemento, akumuliatoriaus ar kt.) kaina, prieinama rinkoje
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RUGSėJO 11 D. LIETUVOS VIDURyJE, NETOLI KėDAINIų, ĮSIKū-
RUSIOJE SODyBOJE „MEDžIOTOJų SOSTINė“ SUSIRINKO DI-
DELIS BūRyS RENOVACIJOS SPECIALISTų, VIENAIP AR KITAIP 
DALyVAUJANČIų ŠIUO METU ITIN SPARČIAI VyKSTANČIAME 
DAUGIABUČIų RENOVACIJOS PROCESE.

Juos visus čia sukvietė Danijos tarptautinio koncerno atstovai 
Lietuvoje – UAB „Danfoss“. Profesionalūs „Danfoss“ inžinieriai, 
remdamiesi ne tik Lietuvoje per kelerius aktyvios renovacijos metus 
įgyta patirtimi, bet ir ilgamete Vokietijos, Lenkijos bei kitų kaimyni-
nių Europos šalių praktika, parengė Techninį žinyną, skirtą šildymo 
sistemų modernizavimo specialistams. 

Tai pirmas tokio tipo praktinis žinynas Lietuvoje. Svarbu pabrėžti, 
kad kvalifikuoti „Danfoss“ inžinieriai, konsultuodami renovacijos 
proceso dalyvius, pradedant gyventojais ir baigiant visų renovacijos 
grandžių techniniais specialistais, diskutuodami su jais ir teikdami 
tinkamiausius sprendimus efektyviam šildymo ir karšto vandens 
tiekimo sistemų veikimui bei energijos taupymui, išanalizavo ir 
susistemino visus pasitaikančius nesklandumus, trūkumus, taip 

pat pasiūlė būdus, kaip 
jų išvengti. 

Visa ši patirtis ir buvo 
sudėta į leidinį „Techninis 
žinynas šildymo siste-
mų modernizavimui“. 
Tai pirmasis, tačiau ne 
vienintelis šio žinyno 
leidimas. Jis bus toliau 
tobulinamas ir papildo-
mas naujais praktiniais 
pavyzdžiais, įžvalgomis, 
rekomendacijomis. Dar-
bas tebevyksta, ir kitų metų pradžioje planuojamas išleisti antras 
šio žinyno leidimas.

Džiugu, kad visi renginio dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijoje 
ir dalijosi patirtimi, itin vertinga atstovams tų miestų ir miestelių, 
kuriuose renovacija prasidėjo neseniai.

„Danfoss“ specialistai visada pasiruošę padėti rasti atsakymus ir 
pasiūlyti efektyviausius sprendimus renovuojant šildymo bei karšto 
vandens sistemas.

Romualda Jakaitienė, 
„Danfoss“

„danfoss“ techninio žinyno pristatymas

Savo klientams gamtines dujas 
tiekiame geriausiomis sąlygomis

www.haupas.com
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aB „kauno energija“ pradeda 
Biokuro katilų statyBas petrašiūnų 

elektrinėje ir „inkaro“ katilinėje

2014 M. RUGSėJO 29 D., PAžyMINT NAUJų BIOKURO KATI-
Lų STATyBOS PRADžIą, AB „KAUNO ENERGIJA“ PETRAŠIūNų 
ELEKTRINėJE IR „INKARO“ KATILINėJE ĮMūRyTOS KAPSULėS 
SU LAIŠKAIS ATEITIES KARTOMS APIE DABARTIES KARTOS 
SIEKIUS PUOSELėTI ŠVARESNę APLINKą LIETUVOJE.

Kapsulės įmūrytos į rekonstruojamos „Inkaro“ katilinės ir į re-
konstruojamos Petrašiūnų elektrinės naujai statomų biokuro katilų 
pamatus.

„Inkaro“ katilinėje pradedami statyti du po 8 MW galios biokuro 
katilai ir 4 MW galios kondensacinis ekonomaizeris. Bendra katilinės 
galia sudarys 20 MW ir ji galės patiekti iki 10 proc. viso Kauno inte-
gruotame tinkle suvartojamo šilumos kiekio. Projekto vertė – 17,025 
mln. Lt. Projektui skirta 6 mln. litų Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų parama. Rangos sutartis rekonstrukcijai pasirašyta 2014 m. 
rugpjūčio 5 d. Aktyvioji projekto darbų fazė pradėta šiemet ir jau šį 
šildymo sezoną iš katilinės numatoma pradėti tiekti šilumą.

Petrašiūnų elektrinėje AB „Kauno energija“ stato 2 biokuru 
kūrenamus katilus po 12 MW galios ir 6 MW galios kondensacinį 
ekonomaizerį. Bendra įrenginių galia sudarys 30 MW. Taip pat bus 
įrengtas biokuro sandėlis bei kuro transportavimo įranga, jau rekons-
truota ir geležinkelio, vedančio į elektrinę, atšaka. Rangos sutartis 
rekonstrukcijai pasirašyta 2014 m. kovo 31 d. Aktyvioji katilinės 
įrengimo darbų fazė taip pat pradėta tik šiemet, o jau šį šildymo 
sezoną katilinė turėtų pradėti tiekti šilumą. Projektui skirta ir 6 mln. 
litų Europos Sąjungos Struktūrinių fondų parama. Visa projekto vertė 
be PVM sudarys 21,47 mln. Lt.

Kapsulės įmūrijimo ceremonijoje dalyvavęs Kauno meras Andrius 
Kupčinskas sakė, kad svarbiausias šių projektų tikslas – kad žmonės 
pajustų realų šilumos kainos sumažėjimą. Pasak mero, jau dabar, 
Kaune atsiradus keletui biokuro katilinių, jau pasijuto realus šilumos 
kainos sumažėjimas. „Kauno energijos“ tiekiama šiluma tapo viena 
pigiausių šalyje. O įdiegus biokuro deginimo įrenginius Petrašiūnų 
elektrinėje, „Inkaro“ bei „Šilko“ katilinėse, šis sumažėjimas tikrai 
turėtų pasijusti dar labiau.

Modernizuodama sau priklausančius gamybos šaltinius, per 
pastaruosius 2 metus AB „Kauno energija“ savo vartotojams tiekia-
mos šilumos kainą sumažino bemaž dvigubai – nuo 31,11 ct/kWh 
be PVM 2012–ųjų metų liepą iki 16,22 ct/kWh be PVM 2014–ųjų 
rugsėjį. Įdegusi visus planuojamus biokuro deginimo įrenginius, AB 
„Kauno energija“ vien tik Kauno integruotame tinkle turės daugiau 
nei 72 MW bendros galios biokuro deginimo įrenginių, kurie sudarys 
rimtą konkurenciją nepriklausomiems šilumos gamintojams. Šių 
biokuro galių atsiradimas turėtų dar labiau sumažinti palyginamąsias 
šilumos gamybos sąnaudas, jei nedidės biokuro kainos. O tai, savo 
ruožtu, leistų palaikyti mažesnes šilumos kainas ir ateinančių šildymo 
sezonų šalčiausiais mėnesiais. Jau šį spalį šilumos kaina Kaune bus 
daugiau nei 20 proc. mažesnė nei pernai tuo pačiu metu.

Abiejų objektų projektavimo, technologinės įrangos gamybos, 
tiekimo ir rekonstrukcijos darbus atlieka Kauno įmonė – biomasės 
deginimo technologijų lyderė Lietuvoje UAB „Enerstena“. Ši įmonė 
katilinių rekonstrukcijoms atlikti laimėjo konkursus, kuriuose dalyvavo 
ne mažiau nei 3 dalyviai.

Artimiausiu metu planuojama paminėti ir dar vienos iš ES Struk-
tūrinių fondų remiamos biokuro katilinės statybos pradžią AB „Kauno 
energija“ „Šilko“ katilinėje.

Ūdrys Staselka, 
Atstovas ryšiams su visuomene AB „Kauno energija“

Įkasama kapsulė „Inkaro“ katilinėje Įkasama kapsulė Petrašiūnų elektrinėje
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2014 m. rugsėjo 17 d. Rokiškyje pradėta AB „Panevėžio energija“ 
Rokiškio katilinės rekonstrukcija – įkasta kapsulė.

Projektui skir tas finansavimas pagal ES SF 2007-2013 m. 
priemonę VP3-3.4-ūM-02-K ir VP3-3.4-ūM-06-V „Atsinaujinančių 
energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. 

Projekto pabaiga – 2015 m. vasara. 
Projekto esmė yra katilinės rekonstrukcija, kurios metu bus 

demontuotas esamas mazutu kūrenamas katilas (34,8MW) ir įrengti 
nauji smulkintą medieną ir biokurą deginantys katilai. Bendras jų 
galingumas kartu su kondensaciniu ekonomaizeriu sieks 12,5 MW. 
Katilinę sudarys du 5,0 MW nominalios galios vandens šildymo katilai 
ir 2,5 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, kuris iš išeinančių 
dūmų papildomai leis atgauti iki 25 proc. šilumos energijos. Katilinės 
teritorijoje bus įrengtas dengto tipo biokuro sandėlis. Įgyvendinus 
projektą bus galima diferencijuoti kuro naudojimą šilumos gamybai 
įmonėje, ir tai iš dalies pakeis kuro balansą – padidins atsinaujinančių 
išteklių naudojimą. Įgyvendinus projektą, per metus į aplinką būtų 
išmetama iki 2 722 t mažiau CO2 lyginant su ta pačia šilumos gamyba 
mazutu kūrenamame katile. Todėl atliktos investicijos prisidės prie 
aplinkos išsaugojimo ir prie globalinio atšilimo poveikio mažinimo. 

Rokiškio rajone šilumos rinka segmentuojama pagal keturias 
vartotojų grupes: gyventojai, verslo klientai, pramonės įmonės ir 
biudžetinės organizacijos. Projektas teigiamai paveiks visų jų poreikį 
patirti kuo mažesnes sąnaudas šildymui. 

Priminsim, kad Rokiškio r., Bajorų gyvenvietės katilinėje, katilai 
rekonstruoti ir pritaikyti naudoti biokurą dar 1998 metais. 2001 m. 
atlikta Rokiškio katilinės rekonstrukcija, pradėta kūrenti biokuru. 2003 
m. rekonstruotas dar vienas garo katilas, pritaikytas naudoti biokurą. 
2008 m. įgyvendintas Rokiškio katilinės rekonstrukcijos projektas, 
kurio vertė sudarė daugiau nei 4 mln. litų, iš jų 2 mln. litų – ES para-
ma. Rekonstrukcijos metu esamas garo katilas, kūrenamas mazutu, 
buvo pritaikytas naudoti biokurą, išplėstas kuro ūkis, įrengti nauji 
garo / vandens šilumokaičiai, leidžiantys biokuro katiluose pagamintą 
šilumą tiekti vartotojams.

2012 m. AB „Panevėžio energija“ užbaigė Rokiškio r. Bajorų k. 
šilumos tiekimo sistemos modernizavimą. Projekto tikslas – moder-

aB „panevėžio energija“ rokiškio 
katilinės rekonstrukcijos pradžia

nizuoti šilumos trasas ir panaikinti boilerinę, įrengiant automatizuotus 
šilumos punktus vartotojams. Iš viso pakeista 1,8 km ilgio vamzdy-
nų. Projekto įgyvendinimo tikslas – sumažinti šilumos nuostolius, 
padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos 
tiekimą 53 vartotojams Bajorų kaime. 1,8 mln. litų vertės projektui 
įgyvendinti skirta iki 0,7 mln. litų ES parama.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
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aB „pakruojo šiluma“ rekonstruotos 
rajoninės katilinės atidarymas

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

2014 M. LIEPOS 8 D. ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONėJE UAB „PA-
KRUOJO ŠILUMA“ ĮVyKO REKONSTRUOTOS RAJONINėS KATI-
LINėS ATIDARyMAS.

PROJEKTO APRAŠYMAS:
• Biokuro katilo instaliuota šiluminė galia: 4 MW
• Ekonomaizerio galingumas: 1,02 MW
• VISO galingumas: 5,02 MW
• Projekto pabaiga: 2014 m. pavasaris
•  Projektui skirtas finansavimas pagal Klimato kaitos specialio-

sios programos lėšų naudojimo 2011 m. detalizuojančio plano 
priemonę (1.2.1.2 punktą) „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW 
galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savival-
dybėse, kurių bendras gyventojų skaičius ne didesnis negu 100 
tūkst. gyventojų". 

Rekonstruotos katilinės atidarymo šventėje dalyvavo ir sveikinimo 
kalbas sakė Pakruojo rajono merė Asta Jasiūnienė, Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas, šilumos tiekimo 
įmonių vadovai. 
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– Dabar Šilutės šilumos gamybos jėgainės galingumas naudojant 
biokurą išaugo iki 23,5 MW, – sako Šilutės šilumos tinklų direktorius 
Algis Mykolas Šaulys. – Veikia 3 MW, 4,5 MW, 6 MW ir 10 MW 
biokuro katilai. Net ir šalčiausiomis žiemomis šitokios galios Šilutės 
miesto namams šildyti visiškai pakanka. Buvo metas, kai esant ne-
mažai skysto kuro katilų jėgainės instaliuota galia siekė net 86 MW, 
bet realiai buvo naudojama 25–30 MW. Negalima pamiršti, kad šiuo 
metu visus mūsų biokuro katilus jungia prieš ketvertą metų statytas 
kondensacinis ekonomaizeris, kuris iš išeinančių dūmų gauna dar 
apie 20–25 proc. daugiau energijos, tam nenaudodamas jokio papil-
domo kuro. Ekonomaizeris buvo pastatytas galingesnis, įskaičiuojant 
ir naujojo 10 MW galios biokuro katilą.

Kaip pabrėžia bendrovės direktorius A. M. Šaulys, didžiausias 
laimėjimas – visuose šilumos tinkluose kūrenti tik biokuru – pagaliau 
pasiektas. Šio pagrindinio tikslo kantriai, atkakliai ir kryptingai siekta 
ne vienerius metus. Svarbiausias projekto tikslas buvo visam laikui 
atsisakyti brangaus ir taršaus kuro – mazuto, didinti šilumos gamybą 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, mažiau teršti atmosferą, taip pat 
užtikrinti šilumos gamybos efektyvumą ir patikimumą Šilutėje ir dar 
labiau mažinti sąnaudas. Pastačius naują biokuro katilą, sudarytos 
geros techninės sąlygos miesto gyventojams ir komerciniams var-
totojams už palankesnę kainą naudotis centralizuotai tiekiama šiluma 
šildymui ir karštam vandeniui ruošti.

– Kadangi neturime gamtinių dujų, tai dar yra mazuto, kaip rezer-
vinio kuro, likučių. O anksčiau per šildymo sezoną tekdavo sudeginti ir 
700, 800, 1000 tonų mazuto, atsižvelgiant į oro temperatūrą. Pagal nau-
jausius gamtosaugos reikalavimus tas mazutas turėjo būti ne didesnio 
kaip vieno procento sieringumo. Tokio mažai sieringo kuro „Mažeikių 
nafta“ negamino, tad tekdavo jį importuoti iš Rusijos, Kazachstano. 
Su transportavimo, saugojimo išlaidomis tai mums kainuodavo apie 
2,2–2,3 tūkst. Lt už toną. Dabar kasmet prireiks iki 90 tūkst. kietme-
trių biokuro, kurį kūrenant viena šilumos megatvalandė kainuoja tris 
kartus pigiau už skystą atvežtinį kurą. Atsisakę mazuto sutaupysime 
apie 3200 MWh metinių šilumos sąnaudų mazuto ūkyje, o tai sudarys 
apie 230 tūkst. Lt. Vietoj sunaudojamų 800–1000 tonų mazuto bus 
sudeginama vidutiniškai 2300–2500 ktm smulkintos medienos.

– Mūsų naujasis ketvirtas biokuro katilas, jo pakura yra suprojek-
tuoti ir pagaminti Lietuvoje, tai yra grynai lietuviški gaminiai, – sako 
direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Mačiulis. – Mūsų skelbtą kon-

šilutėje – europietiško lygio šilumos jėgainė
ilgametis tikslas pasiektas

Zenonas Mikšys,
žurnalas „Mokslas ir technika“ 2014 Nr. 6

kursą laimėjo UAB „Enerstena“, jos žmonės taip pat suprojektavo ir 
pastatė kondensacinį ekonomaizerį. Naujasis biokuro katilas, palyginti 
su stovinčiais senaisiais, gerokai patikimesnis, ekonomiškesnis, 
savo kokybe, technologiniais sprendimais niekuo nenusileidžia 
geriausiems skandinaviškiems tokių įrenginių pavyzdžiams. Atlikti 
bandymai patvirtino, kad biokuro katilas įvairiais režimais dirba ne-
priekaištingai, be jokių sutrikimų, didelis jo naudingumo koeficientas. 
Mūsų specialistai ir valstybinė komisija aukštai įvertino „Enerstenos“ 
konstruktorių, inžinierių ir montuotojų darbą.

– Įkurtuvės reikšmingos ir tuo, kad nuo šiol šilumai gaminti ne-
benaudosime atvežtinio iškastinio kuro. Biokurui išleidžiami pinigai 
tiks čia, Lietuvoje, nemokėsime nei Rusijai, nei Kazachstanui, iš kur 
gabendavome mazutą. Manyčiau, svariau prisidėsime ne tik prie 
šilumos kainos vartotojams mažinimo, bet ir prie socialinių problemų 
sprendimo – vis daugiau žmonių įsidarbina biokuro ruošos darbuose, 
papildomai sukuriama nemažai darbo vietų. žodžiu, ši didelė mūsų 
investicija naudinga ir šilumos tiekėjams, ir šilumos vartotojams, ir 
visiems Lietuvos žmonėms.

– Ta pačia proga norėčiau štai dar ką priminti, – sako V. Mačiu-
lis. – Visi turbūt mato, kad ir Šilutės pagrindinėje katilinėje, ir kitose 
rajono katilinėse ūžia, sukasi daugiausia lietuviškų įmonių pagaminti 
įrenginiai, įvairūs mechanizmai. Iki šiol dar veikia Alytaus „Kaitros“ 
biokuro katilai ir pakuros, Juknaičiuose pastatyti Utenos „Umegos“ 

IR VėL ŠILUTIŠKIų ŠILUMININKų DARNų DARBą VAINIKUOJA MALONIOS, VISų – IR PAČIų GAMyBININKų, IR ŠILUMOS VARTOTO-
Jų – LABAI LAUKTOS ĮKURTUVėS. UAB ŠILUTėS ŠILUMOS TINKLAI PAGRINDINėJE IR DIDžIAUSIOJE JėGAINėJE RAJONO CENTRE 
PASTATyTAS, IŠBANDyTAS IR VALSTyBINėS KOMISIJOS PRIIMTAS NAUDOTI NAUJAS, JAU KETVIRTAS, VANDENS ŠILDyMO KA-
TILAS, KūRENAMAS BIOKURU. ŠIO ĮRENGINIO GALIA – 10 MW. TAIP PAT SUMONTUOTOS AUTOMATINėS KURO SVARSTyKLėS, 
ĮRENGTOS MEDIENOS SAUGOJIMO AIKŠTELėS, BIOKURO SAUGyKLOS, NAUJAI PERTVARKyTA DISPEČERINė. JėGAINėS PASLAU-
GOMS – 200 KW DyZELINIS ELEKTROS GENERATORIUS SU 150 KW SAVA JėGAINE, KURI ĮSIJUNGIA NUTRūKUS MIESTE ELEK-
TROS TIEKIMUI, IR KATILINė GALI DIRBTI MINIMALIU REžIMU.
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šiaudų deginimo katilai, ketvirtus metus patikimai tarnauja Kauno 
„Enerstenos“ gamintas kondensacinis ekonomaizeris, ilgą laiką 
naudojome Šiaulių „Kalvio“ akmens anglimi kūrenamus katilus. Iš 
pradžių lietuvišką įrangą pirkome tik dėl ribotų finansinių galimybių, 
kol nepajėgėme įsigyti aukštesnės klasės vakarietiškų įrenginių. 
Dabar ir Lietuvoje atsirado nemažai įmonių, išmokusių gaminti 
mums reikalingą įrangą pagal europietiškus standartus, o kai kuriais 
parametrais net lenkiančią garsių Europos gamintojų produkciją.

Be Šilutės šilumos tinklų vadovų ir specialistų nuolatinio dėmesio 
nelieka ir kitos aštuonios mažesnės miestelių, gyvenviečių katilinės. 
Dauguma jų yra visiškai rekonstruotos, pastatyta nauja įranga. Štai 
Švėkšnos katilinėje įrengtas medžio granulėmis kūrenamas katilas, 
dirbantis automatiniu rėžimu. Našiai ir tvarkingai dirba šiaudų, šieno 
deginimo katilai Juknaičiuose. Rusnės, Kintų katilinėse jau baigiasi 
katilų tarnavimo laikas, tad į juos numatoma investuoti, keisti įrangą.

ŠILUMOS KAINą LEMIA NE TIK BIOKURAS

– Mūsų bendrovės katilinės per metus pagamina apie 
100 tūkst. MWh šilumos energijos, – teigia direktorius A. M. Šaulys. 
– Vien tik Šilutės rajoninėje jėgainėje kasmet reikia vidutiniškai po 
60 tūkst. kietmetrių biokuro, dar apie 30 tūkst. kietmetrių – mažo-
sioms katilinėms. Ieškant optimalaus kuro varianto teko išbandyti 
ne vieną kuro rūšį: deginome pjuvenas, skiedras, medžių šakas, 
krūmus, kelmus, nendres, rapsą, šiaudus, šieną, medžio ir šiaudų 
granules. žodžiu, kūrenome viską, kas dega. Dabar apsistojome prie 
smulkintos medienos, medžio granulių, šiaudų ir šieno.

– Pakaitomis naudojamės ne vieno, o kelių biokuro ruošėjų ir tiekėjų 
paslaugomis, nelygu kas laimi skelbiamus pirkimo konkursus. Tai ir 
pajūrio „Šilalės mediena“, ir Telšių bendrovė „Kietasis biokuras“, ir UAB 
„Pusbroliai“, ir kt. Dabar visi tiekėjai, aptarnaujantys mūsų šilumos ūkio 
įmones, gerokai pasitempė, jaučia didesnę atsakomybę, nebereikia 
kovoti dėl pristatomos medienos kokybės. Su tiekėjais pasirašytos 
reiklios sutartys garantuoja, kad visada būsime apsirūpinę reikiamu 
kiekiu aukštos kokybės biokuro. O štai dėl energijos išteklių biržos 
„Baltpool“ kyla daug abejonių. Pirmiausia dėl keisto kainų skirtumo. 
50–100 km atstumu viena nuo kitos esančioms katilinėms biržos 
parduodamo biokuro kaina skiriasi daugiau nei ketvirtadaliu. žinoma, 
nupirksime tuos privalomus 10 proc. biokuro iš biržos, bet tai mūsų 
netenkina. Turėjome specialiai įsigyti naujas automatines svarstykles, 
kuriomis biokuras sveriamas, ir atsiskaitymai vyks pagal naftos tonos 
ekvivalentą. Teko įkurti kuro kokybės laboratoriją, naujai mokyti žmo-
nes. Anksčiau galiojęs atsiskaitymas už megavatvalandę buvo daug 
patogesnis, patikimesnis ir garantuotesnis. Neiškildavo jokių problemų, 
nereikėjo nei rezervinio kuro pirkti, nei jo saugoti. Būdavo viskas ap-
tariama pas tiekėją. O ar kaina biržoje bus mažesnė – labai neaišku, 
gali net ir didėti. Atsiskaitydami už megatvalandę sumokėdavome po 
78,8 Lt. Kainų komisijos duomenimis, šią žiemą vidutinė medienos 
kilmės biokuro žaliavos kaina be PVM buvo 725,9 Lt/tne. „Baltpool“ 
biržoje kovo pabaigoje vidutinė svertinė medžio skiedrų kaina buvo 
nukritusi iki 636,66 Lt/tne, bet tai laikinas kainos mažėjimas.

Šilutiškiai teisėtai didžiuojasi sukaupę didelę patirtį šilumą ga-
mindami iš šiaudų ir šieno. Prieš dešimt metų Juknaičiuose buvo 
pastatyti pirmieji Lietuvoje keturi šiaudų deginimo katilai, kurie tinka 
ir šienui kūrenti. žolė pamario pievose užauga ilgastiebė, todėl ji ne 
visai prilygsta šiaudams. Šiaudų ir kaloringumas didesnis. Bet, kaip 
pabrėžia bendrovės vadovai, tona šieno kainuoja dešimčia litų pigiau 
negu toks pats kiekis šiaudų. Šieno surinkimo technologija beveik 

tokia pati, kaip ir šiaudų: tinka tie patys presai, kita technika, nėra jokių 
keblumų transportuojant. Paprastai Juknaičių katilinei reikėdavo apie 
1400–1500 tonų šiaudų. Jam laikyti šilumininkai pasistatė daržines, ir 
dabar visas šis kuras bus ne laukų stirtose šlapias, sulytas, o suvežtas 
po stogu. Šienu Šilutės kraštas nuo seno garsėja, o štai šiaudų ne 
visada turi užtektinai. Šiemet daug kur žiemkenčiai iššalo, tad šiaudų 
gero derliaus ir vėl nebus, taigi reikės daugiau šieno supirkti.

– Čia tarsi geranoriška rotacija, – sako A. M. Šaulys. – Juknaitiš-
kiai sėja javus, šienauja, po to mums parduoda šiaudus, šieną, mes 
jų namus šildome, ir jie už tai sumoka pinigais, gautais už šiaudus, 
šieną, šiek tiek padengia savo išlaidas už šildymą.

– Jei šiandien neturėtume biokuro katilų, tai, kūrenant mazutu, 
šilumos kaina vartotojams tikriausiai būtų šoktelėjusi iki 30 ct/
kWh, panašiai kaip yra kai kuriuose rajonuose, – svarsto direktorius 
A. M. Šaulys. – O dabar šilutiškiai už kilovatvalandę panaudotos ši-
lumos moka šiek tiek daugiau negu 19 ct be PVM. Nuo gegužės 1 d. 
taikome tokią galutinę suminę vienanarę šilumos kainą gyventojams 
už sunaudotą šilumos kiekį – 19,49 ct/kWh (su 9 % PVM – 21,27 ct/
kWh), kitiems vartotojams – 19,11 ct/kWh (su 21 % PVM – 23,12 ct/
kWh). Karšto vandens kaina gyventojams šiuo metu yra 19,71 Lt/m3 
(su 9 % PVM – 21,48 Lt/m3). Pagal šilumos pigumą, mūsų bendrovė 
šeštoje vietoje Lietuvoje. Tai tikrai geras rodiklis, kuris ateityje turėtų 
dar pakilti. Na, o kadangi dabar atlikta milijoninė investicija į ketvirtą 
biokuro katilą Šilutės jėgainėje, šilumos kaina bus didesnė, bet labai 
nežymiai, dešimtosiomis cento dalimis. Ir tik laikinai, o paskui vėl ims 
mažėti. Kainos bus pastovios, nebeliks jokių didelių šuolių, nes mes 
tapome visiškai nepriklausomi nuo užsienio kuro tiekėjų, o galime 
naudoti savą, lietuvišką biokurą.

TARPTAUTINIAME PROJEKTE – IR NAUJA PATIRTIS, 
IR DARBO įVERTINIMAS

Šių metų birželį baigiasi trejus metus trukęs tarptautinis projektas 
„Naujovių diegimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms“, kurio 
iniciatoriai buvo Švedijos šilumininkai. Iš Lietuvos jame dalyvauti buvo 
pakviesti Šilutės šilumos tinklai ir Mažeikių šilumos tinklai. Projekto 
partneriai buvo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, „Opec Gdynia“, 
„Kalabrzeg“ (Lenkija), Skonės regionas, „Sustainable Business 
Hub“, SIDA (Švedija).

– Mums buvo didelė garbė atstovauti Lietuvos šilumininkams 
tarptautinėje arenoje, – pabrėžia A. M. Šaulys. – Tuo pačiu jautėme 
ir atsakomybę, tai buvo ir mūsų darbo įvertinimas. Praktiniuose ir 
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teoriniuose užsiėmimuose, vykusiuose Švedijoje, drauge su švedais 
ir lenkais analizavome šilumos tiekimo skirtumus ir panašumus, pa-
matėme, kaip dirba toliau pažengusios šalys, kur esame pranašesni ir 
kur dar atsiliekame, kokios iškyla bendros problemos. Teko pasidalinti 
ir šilutiškių sukaupta patirtimi, įgyta pertvarkant gamybą, diegiant 
naujas technologijas, efektyviau panaudojant veikiančius įrenginius, 
renovuojant šilumos trasas. Turėjome gerą progą iš arčiau susipažinti 
su Švedijos ir Vokietijos šilumos ūkio įvairovėmis. Švedijos specialistai 
irgi buvo atvykę į Šilutę, lankėsi bendrovės katilinėse, domėjosi mūsų 
darbais pereinant prie šimtaprocentinio biokuro panaudojimo.

– Kai maždaug prieš dešimt, dvylika metų pirmą kartą lankėmės 
Švedijoje, tai, ką tuo metu pamatėme šio krašto šilumos gamybos 
įmonėse, mums atrodė kaip didžiausias stebuklas. Viskas – ir pačios 
katilinės, ir modernūs, našūs vandens šildymo katilai, ir deginamas 
biokuras, ir kompiuterizacija, ir pavyzdinga švara, tvarka, aukšta darbo 
kultūra – mus be galo stebino ir kėlė pavydą. Šiandien žvelgdami į tai, 
ką esame padarę Šilutėje, to didelio skirtumo tarp švedų ir mūsų jau 
nebejaučiame. Tiesa, kai kur švedai mus dar gerokai lenkia. Štai jų 
šilumos tinkluose jau seniai nutiestos bekanalės šilumos trasos, mums 
dar iki to toloka. Nors nestoviniuojame vietoje, kasmet nedidelėmis 
atkarpomis renovuojame vamzdynus. Ir šiemet užsibrėžę beveik tris 
kilometrus trasų Šilutėje pakeisti bekanalėmis. Gal kai kurie jų įrenginiai 
šiek tiek modernesni, bet ir čia mes sparčiai artėjame prie Švedijos.

– Palyginti su Švedija, kitomis Vakarų Europos šalimis, mums 
dar gerokai reikėtų pasitempti įrengiant ir tvarkant automatizuotus 
šilumos punktus daugiabučiuose namuose, – direktoriaus mintį 
tęsia V. Mačiulis. – Kaip teisingai sakė švedų energetikos eks-
pertai, turėtų būti glaudesnis ir konkretesnis įmonės bendravimas 
su šilumos vartotojais, informacija apie atliekamus, investicinius 
projektus, biokuro kainų pokyčius, šilumos kainų mažinimą turėtų 
būti išsamesnė ir operatyvesnė. Šiuo požiūriu Švedijoje padėtis 
geresnė, nes švedai pilietiškesni, o savivalda ten irgi arčiau gy-
ventojų negu pas mus.

– Galime tik pasigir ti ir pasidžiaugti, kad švedų energetikos 
ekspertai Šilutės šilumos ūkį vertina gana gerai, kai kurias mūsų 
gamybos pozicijas rodo kaip pavyzdį kitiems, – sako A. M. Šaulys. 
–Nors buvo ir pavėluotų rekomendacijų, kai kas jau mūsų padaryta 
anksčiau, negu skandinavai siūlė. O apskritai pastaraisiais metais 
smarkiai pajudėjome priekin. Ir biokuro, ir su šiluminių trasų reno-
vacijos, ir statybų srityje. Praktiškai pagrindinė šilumos gamybos 
ir tiekimo jėgainė Šilutėje atrodo taip pat kaip švedų, vokiečių, 
lenkų jėgainės. Įmonės teritorija sutvarkyta, įrengtos kuro priėmimo 
aikštelės, mechanizmai, technika stovi jiems skirtose vietose, visur 
pavyzdinga tvarka ir švara, maloniai nuteikianti ne tik darbuotojus, 
bet ir svečius. žodžiu, šiandien atrodome gana patraukliai, tapome 
normalia šiuolaikine europinio lygio šilumos gamybos įmone.

GALIOS CHARAKTERISTIKA IR JOS VALDYMAS
Galios charakteristika gali būti išreikšta kaip santykis tarp di-

džiausios galios P100 ir galios ties reguliavimo riba, kai valdymas 
yra dar stabilus (kvr), verte – Pkvr. žinome, kad slėgio perkryčiui 
vožtuve didėjant, jam reikia vis mažiau prasiverti. Jei naudosime 
slėgio perkryčio reguliatorių, galime teigti, kad sistema dirbs, kai 
kvr vertė bus arti P100. 

Patogumo dėlei, karšto vandens temperatūra turi būti labai sta-
bili. Greitaeigėse karšto vandens ruošimo sistemose susiduriame 
su dideliu galios poreikio svyravimu. Viena iš tipinių situacijų yra 
galios poreikis dušui ir cirkuliacijos 
nuostoliams padengti. Sistemose su 
dviejų laipsniu karšto vandens ruoši-
mu išnaudojame iš šildymo sistemos 
grąžinamo šilumnešio energiją ir 
dalinai pašildome šaltą vandenį. Tar-
kime, mūsų pavyzdyje dviejų laipsnių 
karšto vandens ruošimo sistemos 
termofikacinio vandens debitas 
žiemos metu bus 0,2 m3/h, o tokio 
paties poreikio lygiagretaus jungimo 
sistemos debitas bus 0,33 m3/h. 

Pav. matome, kad sistema su 
slėgio perkryčio reguliatoriumi gali 
veikti esant dideliam slėgio skirtumui 
įvade. Matome, kad ribinis slėgio 
perkrytis reguliavimo vožtuvui dviejų 

karšto vandens temperatūros reguliavimas
Kęstutis Paulavičius,

UAB „DANFOSS“ šildymo technikos skyriaus vadovas

laipsnių schemoje yra 1 bar, o esant lygiagrečiam jungimui perkrytis 
reguliavimo vožtuve gali būti ~2,7.

Iš šių duomenų matome, kad šilumos punktų įrengimo taisyklėse 
punktas nevisiškai sprendžia reguliavimo bėdą. Ištrauka iš taisyklių: 
„199. Kai vartotojo sistemos yra nepriklausomosios, o slėgių skir-
tumas tarp tiekiamo ir grąžinamo šilumnešių šilumos punkte viršija 
0,4 MPa, reikia įrengti slėgio skirtumo reguliatorių.“

Parengta pagal DANFOSS techninį leidinį VF.CB.U2.02 Differential 
pressure controllers as a tool for optimization of heating systems



ÐILUMINË TECHNIKA

2014 m. Nr. 3 (Nr. 60) 19

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKėJų ASOCIACIJA (LŠTA) PROGNOZUO-
JA, KAD ŠILUMA GAMTINėMIS DUJOMIS ŠILDOMUOSE MIES-
TUOSE ARTėJANTĮ ŠILDyMO SEZONą IKI NAUJųJų METų BUS 
NUO 8 IKI 25 PROCENTų MAžESNė, LyGINAT SU PRAėJUSIA 
žIEMA. 

1. 2014/2015 M. SPALIO–BALANDŽIO MĖNESIAIS 
MOKĖJIMAI UŽ ŠILUMą ŠILDYMUI DAUGIABUČIUOSE 
GYVENAMUOSE NAMUOSE

MOKĖJIMAS 
UŽ ŠILUMą 
ŠILDYMUI  

(Lt per mėn.)

suvartotas 
šilumos kiekis  

(kWh per mėn.)

Šilumos 
kaina 

(ct už kWh)
= x

ŠILUMOS KAINA – tai šilumos tiekimo bendrovėms nustatyta 
šilumos vienos kilovatvalandės kaina (ct/kWh). Šilumos kainas 
šilumos tiekimo įmonėms, vadovaudamasi „Šilumos kainų nustatymo 
metodika“, nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
(VKEKK), kainos yra perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, įvertinus 
kuro kainos ir perkamos šilumos kainų pasikeitimą (žr. VKEKK 
tinklalapį). Šilumos kainų dydį labiausiai lemia šilumos gamybai 
naudojamo kuro kainos. 

Lietuvos miestuose, kuriuose šilumos gamybai naudojamas 
vietinis biokuras, ateinantį šildymo sezoną prognozuojama vidutinė 
šilumos kaina yra apie 20 ct/kWh su 9% PVM (nuo 18 iki 24 ct/
kWh). Tai – tokios įmonės kaip Utenos šilumos tinklai, Molėtų šiluma, 
Širvintų šiluma, Varėnos šilumos tinklai, Tauragės šilumos tinklai, 
Birštono šiluma, Ignalinos šilumos tinklai, Šilutės šilumos tinklai, 
Plungės šilumos tinklai, Šilalės šilumos tinklai, Radviliškio šiluma, 
Mažeikių šilumos tinklai ir t. t. (žr. VKEKK tinklalapį). 

O miestuose, kuriuose šilumos gamybai naudojamos gamtinės 
dujos, šilumos kaina sieks vidutiniškai 27 ct/kWh su 9% PVM (nuo 
24 iki 32 ct/kWh). Tai – tokios įmonės kaip Prienų energija, Nemėžio 
komunalininkas, Fortum Joniškio energija, Skuodo šiluma, Nemen-
činės komunalininkas, Šalčininkų šilumos tinklai, Anykščių šiluma, 
Ukmergės šiluma, Palangos šiluma, Telšių šiluma, Balterma ir ko, 
Vilniaus energija ir t. t. (žr. VKEKK tinklalapį). 

Palyginimui, patalpas šildant elektra reikalingas tas pats šilumos 
kiekis kWh, tačiau skiriasi pačios energijos kaina. Elektros 1 kWh 
kaina yra apie 47 ct/kWh, o centralizuotai tiekiamos šilumos – apie 
25,0 ct/kWh (su 9 % PVM), todėl šildytis elektra yra beveik dvigubai 
brangiau. 

SUVARTOJAMOS ŠILUMOS KIEKIS per mėnesį daugiabučių 
namų ir kitų pastatų šildymui priklauso nuo tų pastatų būklės ir 
šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūros kokybės. Lietuvoje 
daugiabučius namus pagal suvartojamą šilumos kiekį galima su-
skirstyti į VI kategorijas (žr. 1 lentelę).

Kiekvieno daugiabučio mokėjimai už šilumą kiekvieną mėnesį 
skiriasi, nes priklauso ne tik nuo šilumos kainos (Lt/kWh), bet ir nuo 
suvartoto šilumos kiekio (kWh).

Pavyzdys: 
2014/2015 m. šildymo sezono metu labiausiai paplitusio 60 m2 

ploto V kategorijos buto šildymas neapšiltintame 1959–1992 m. 
statybos laikotarpio daugiabučiame name kainuos:

1. Miestuose, kuriuose pagrindinis kuras šilumos gamybai yra 
gamtinės dujos, apie 405 Lt: ~25 kWh/m2 x 60 m2 x 27,0 ct/kWh 
= 405 Lt per mėn.

 [25 kWh/m2 – tai vidutinis šilumos suvartojimas per šešis pil-
nus mėnesius. Atskirais mėnesiais šilumos suvartojama skirtingai, 
priklausomai nuo šildymo trukmės per mėnesį bei lauko oro tempe-
ratūros. Spalį suvartojama ~9 kWh/m2 (~146 Lt per mėn.), lapkritį 
~20 kWh/m2 (~324 Lt per mėn.), gruodį ~27 kWh/m2 (~437 Lt per 
mėn.), sausį ~33 kWh/m2 (~ 535 Lt per mėn.), vasarį ~27 kWh/
m2 (~473 Lt per mėn.), kovą ~19 kWh/m2 (~308 Lt per mėn.), 
balandį ~6 kWh/m2 (~97 Lt per mėn.)]

2. Miestuose, kuriuose pagrindinis kuras šilumos gamybai yra 
vietinis biokuras, tokio buto šildymas per mėnesį kainuos apie 300 
Lt: ~25 kWh/m2 x 60 m2 x 20,0 ct/kWh = 300 Lt per mėn.

[25 (kWh/m2) – tai vidutinis šilumos suvartojimas per šešis 
pilnus mėnesius. Atskirais mėnesiais šilumos suvartojama skir-
tingai, priklausomai nuo šildymo trukmės per mėnesį bei lauko oro 
temperatūros. Spalį suvartojama ~9 kWh/m2 (~108 Lt per mėn.), 
lapkritį ~20 kWh/m2 (~240 Lt per mėn.), gruodį ~27 kWh/m2 
(~324 Lt per mėn.), sausį ~33 kWh/m2 (~396 Lt per mėn.), vasarį 
~27 kWh/m2 (~324 Lt per mėn.), kovą ~19 kWh/m2 (~228 Lt per 
mėn.), balandį ~6 kWh/m2 (~72 Lt per mėn.)]

Prastos būklės pastatų gyventojams, gaunantiems dideles sąskai-
tas ir norintiems sumažinti mokėjimų naštą atsiskaitant už šilumą tik 
šildymo sezono metu, šilumos tiekimo įmonės siūlo šiuos mokėjimus 
išdėstyti tolygiai per visus metus. Tokiu būdu vietoj vidutiniškai 400 
Lt per mėn. (tik šildymo sezono metu) galima mokėti apie 200 Lt 
per mėn. mokant kiekvieną metų mėnesį. Tokiu būdu atsiskaityti už 
šilumą gali ir kiti gyventojai. Tokiu principu atsiskaito daugumos 
Europos Sąjungos šalių gyventojai. 

2. 2014/2015 M. SPALIO–BALANDŽIO MĖNESIAIS 
MOKĖJIMAI UŽ ŠILUMą KARŠTAM VANDENIUI 
RUOŠTI DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSE 
NAMUOSE
Karštas vanduo – geriamas vanduo, pašildytas iki higienos 

normomis nustatytos temperatūros. 
Lietuva – viena iš nedaugelio Europos šalių, naudojanti buities 

reikmėms vien tik požeminį geriamąjį vandenį, kurio vidutinė metinė 
temperatūra yra apie +8 °C. Karštas vanduo į gyvenamąsias patalpas 

šilumininkų prognozė – nuo 8 iki 25 procentų mažesnė 
šilumos kaina 2014-2015 m. šildymo sezono metu

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
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1 lentelė. Mokėjimai už šilumą skirtingų kategorijų daugiabučiuose

Daugiabučių kategorijos

2014/2015 m. šildymo sezonas  
(prognozuojama vidutinė šilumos kaina ~25,0 ct/kWh su PVM) 

Atitinkamos daugia
bučių namų katego

rijos dalis (proc.) 

Sunaudoja
mas šilumos 
kiekis 1m2 

buto šildymui 
per mėnesį

Sunaudojamas 
šilumos kiekis 

60 m2 ploto buto 
šildymui per mėne
sį ir mokėjimai už 

šildymą

Šilumos gamybos 
šaltinyje sukūre
namo kuro kiekis, 
reikalingas 60 m2 

ploto buto šildy
mui per mėn. 

I
Daugiabučiai, suvartojantys mažiausiai šilumos  
(naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai 
su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita) 

3 proc.

~9 kWh/m2 ~540 kWh/60m2

(~135 Lt per mėn.) ~54 kgne

II

Daugiabučiai, suvartojantys mažai šilumos  
(naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai, tačiau 
turintys didelius vitrininius langus, jų atitvarų varža ati-
tinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio 
aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato 
formos ir panašūs kiti

11 proc.

~12 kWh/m2 ~720 kWh/60m2

(~180 Lt per mėn.) ~72 kgne

III

Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su 
įrengtais dalikliais individualiai šilumos apskaitai 
(pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistema 
subalansuota; ant kiekvieno šildymo prietaiso įrengti ter-
mostatiniai ventiliai ir šilumos kiekio apskaitos dalikliai; 
įrengti karšto vandens antimagnetiniai skaitikliai; įrengta 
nuotolinė duomenų nuskaitymo ir valdymo sistema; 
įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, butų šildymo prie-
taisų, butų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenys 
nuskaitomi vienu metu) 

1,5 proc.

~15 kWh/m2 ~900 kWh/60m2

(~225 Lt per mėn.) ~90 kgne

IV

Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., 
neapšiltinti, su senomis nesubalansuotomis vidaus šil-
dymo ir karšto vandens sistemomis, dalikliai individualiai 
šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą 
deklaruoja patys gyventojai 

70 proc.

~21 kWh/m2 ~1260 kWh/60m2

(~315 Lt per mėn.) ~126 kgne

V

Daugiabučiai, suvartojantys daug šilumos 
(1959–1992 m. statybos nerenovuoti, nusidėvėję namai, 
kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni 
remonto darbai) 

15 proc.

~25 kWh/m2 ~1500 kWh/60m2

(~375 Lt per mėn.) ~150 kgne

VI
Daugiabučiai, suvartojantys labai daug šilumos 
(senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos 
namai) 

2 proc.

~35 kWh/m2 
ir daugiau

~2100 kWh/60m2 
(~525 Lt per mėn.) ~210 kgne
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patiekiamas +52 °C temperatūros. Vienam kubiniam metrui vandens 
pašildyti nuo 8 °C iki 52 °C reikia sunaudoti 51 kWh šilumos.

Pavyzdys: 2014/2015 m. šildymo sezono vidutinė 1 m3 vandens 
pašildymo kaina Lietuvoje:

51 kWh x 25,0 ct/kWh = 12,75 Lt/m3, su PVM.

Vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina 
Lietuvoje yra apie 6,45 Lt su PVM (skirtinguose miestuose svyruoja 
nuo 4,00 iki 14,00 Lt/m3 su PVM). 

Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką gyventojai už karštą 
vandenį moka:

– esant karšto vandens tiekėjui, karšto vandens vidutinė kaina 
apskaičiuojama taip (ŠTVT nurodytas 1-asis apsirūpinimo karštu 
vandeniu būdas): geriamojo vandens ir šilumos (šalto geriamojo 
vandens pašildymui) kaina didinama iki 10 % (6,45 x 1,10 + 12,75 
x 1,10 = 21,12 Lt/m3) + karšto vandens tiekėjo 5–6 % pelno marža 
(21,12 x 0,055 = 1,16 Lt/m3) = 22,28 Lt/m3;

– be tarpininko – karšto vandens tiekėjo – karšto vandens vi
dutinė kaina, kai šiluma karštam vandeniui ruošti perkama iš šilumos 
tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš 
geriamojo vandens tiekėjo pagal butuose įrengtų geriamojo vandens 
skaitiklių rodmenų ataskaitas (Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 
dalyje, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 
straipsnio 1 dalyje reglamentuotas apsirūpinimo karštu vandeniu 
būdas): šalto geriamojo vandens vidutinė kaina Lietuvoje su PVM 
(6,45Lt/m3) + šiluma šalto geriamojo vandens pašildymui (12,75 
Lt/m3) = 19,2 Lt/m3;

Užtikrinant, kad iš karšto vandens čiaupo bet kuriuo metu tekėtų 
reikiamos temperatūros karštas vanduo, šaltas geriamasis vanduo 
turi būti pašildytas ir namo vidaus vamzdynuose nuolat turi būti 
palaikoma cirkuliacija. Daugiabučio namo karšto vandens cirkulia-
ciniame kontūre prie karšto vandens vamzdynų yra pajungti ir vonių 
patalpose esantys rankšluosčių džiovintuvai („gyvatukai“), kuriais 
cirkuliuodamas karštas vanduo atiduoda šilumos dalį, reikalingą 
vonios patalpų sanitarinėms higienos sąlygoms užtikrinti (palaikyti 
20–23 °C temperatūrą).

Šiluma, suvartota karšto vandens temperatūrai palaikyti bei 
vonios patalpų sanitarinėms sąlygoms užtikrinti („gyvatukui“), taip 
pat šildo daugiabučius namus, todėl šildymo sezono metu reikia 
mažiau šilumos patiekti į šildymo prietaisus.

Šilumos tiekimo įmonės kiekvieną mėnesį pateikia sąskaitas 
visų daugiabučių namų (apie 17 tūkst. namų) butams (apie 700 

tūkst. butų) už šilumą, suvartotą šildymui, karšto vandens ruošimui 
ir cirkuliacijai (pagal LR energetikos ministro įsakymu patvirtintą 
Mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimo formą, kurioje 
yra pateikiami visi duomenys kiekvienam butui (Žin., 2010, Nr. 127-
6488; Aktuali redakcija nuo 2011-10-30). ypač svarbu sąskaitose 
atkreipti dėmesį į suvartotą šilumos kiekį (kWh) buto šildymui ir 
atitinkamai mokėjimų už šilumą dydį, kuris atspindi daugiabučio 
namo atitvarų ir šildymo / karšto vandens sistemų būklę, šių sistemų 
priežiūros kokybę.

3. ATMINTINĖ APIE ŠILUMą PATALPOMS ŠILDYTI IR 
KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI

ŠILUMA – labiausiai paplitusi energijos rūšis, naudojama nuo 
neatmenamų laikų. Pradžioje tai buvo saulės šiluma, vėliau žmogus 
išmoko naudotis ugnimi. Šiuo metu šiluma gaunama iš gamtos – iš 
organinio kuro (gamtinių dujų, naftos produktų, biokuro), jį deginant 
šilumos gamybos šaltiniuose. Fizikiniu požiūriu šiluma – viena iš 
energijos perdavimo formų, skleidžiama trim būdais: konvekcija, 
šiluminiu laidumu ir šiluminiu spinduliavimu. Šilumą apibūdina 
medžiagos mikrodalelių (molekulių, atomų) netvarkingas judėjimas, 
kurio intensyvumas priklauso nuo temperatūros. Šilumos kiekio 
matavimo vienetas SI sistemoje – džaulis (J). Praktiškai dažniau 
vartojamas išvestinis vienetas – kilovatvalandė (1 kWh = 3 600 kJ). 
Apytikriai tiek šilumos pakanka 20 litrų 8 °C temperatūros vandeniui 
pašildyti iki 50 °C.

Norint pagaminti 1 kWh centralizuotai tiekiamos šilumos, reikia 
sudeginti apie 100 gramų kuro (skaičiuojant naftos ekvivalentu). 
Diegiant naujas technologijas šilumos gamyboje, šis rodiklis nuo 
1996 m. iki 2013 m. Lietuvoje sumažėjo nuo 101,70 iki 92,1 gramų, 
todėl šilumos tiekimo įmonės tam pačiam šilumos kiekiui pagaminti 
kasmet sunaudoja apie 86 tūkst. tne (tūkstančių tonų naftos ekviva-
lento) kuro mažiau ir kasmet sutaupo apie 130 mln. Lt vartotojų lėšų.

ŠILDYMAS – teigiamos, aukštesnės už lauko, vidaus temperatū-
ros palaikymas pastato patalpoje šaltuoju metų laiku. Iš patalpos per 
atitvaras bei natūraliai ar priverstinai vėdinant patalpas šiluma perduo-
dama išorės orui. Šių netekčių kompensavimas šildymo sistema ir 
vadinamas patalpų šildymu. Šildymo sezoną sutarta pradėti, kai tris 
paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 °C, 
o galima baigti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra 
yra aukštesnė už +10 °C. Dabartiniu metu Lietuvoje šildymo sezonas 
prasideda apie spalio 15 d. ir baigiasi apie balandžio 15 d. (penki 
pilni mėnesiai – lapkritis, gruodis, sausis, vasaris, kovas ir du nepilni 

2 lentelė. Karšto vandens tiekimo sistemų tipai, vidutiniai šilumos sąnaudų cirkuliacijai normatyvai, mokėjimai už „gyvatuką“ (kai vidutinė šilumos kaina yra 25 ct/kWh

Karšto vandens tiekimo sistemos tipas
Vidutiniai šilumos sąnaudų 
cirkuliacijai normatyvai qBR, 

kWh būstui per mėn.

Mokėjimai už karšto vandens 
temperatūros palaikymą bei vonios 

patalpų sanitarinių sąlygų užtikrinimą 
(„gyvatuką“), Lt butui

1
Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai 
įrengti virtuvėse ir pagalbinėse patalpose, įrengtas vonios 
šildytuvas

240,
iš t. sk. vonios šildytuvas – 80 60

2 Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai 
įrengti pagalbinėse patalpose, įrengtas vonios šildytuvas

160,
iš t. sk. vonios šildytuvas – 80 40

3 Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai 
įrengti buto pagalbinėse patalpose, bet nėra vonios šildytuvo 80 20

4 Kai karšto vandens cirkuliacija yra tik namo rūsyje 10 2,5
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mėnesiai – spalis ir balandis). Šiuo laikotarpiu vidutinė daugiametė 
lauko oro temperatūra yra apie 0 °C (šiltesnėmis žiemomis – apie 
+1,5 °C, o labai šaltomis –1,5 °C). Vidutinė daugiametė temperatūra 
yra: spalio mėnesį +7,2 °C, lapkričio +1,9 °C, gruodžio –2,2 °C, 
sausio –5,5 °C, vasario –4,5 °C, kovo –0,1 °C, balandžio +6,4 °C. 
Kiekvienas pastatas gali pradėti ir baigti šildymo sezoną anksčiau ar 
vėliau individualiai savo nuožiūra, tačiau nepažeidžiant LR higienos 
normose numatytų vidaus patalpų temperatūrų. 

ŠILDYMO BŪDAI – centralizuotas ir individualus. Centralizuotas 
šilumos tiekimas (CŠT) – kai šiluma pagaminama šilumos gamybos 
šaltiniuose (kogeneracinėse elektrinėse, katilinėse) ir į pastatus tie-
kiama šilumos perdavimo tinklu. Individualus – kai šiluma gaminama 
pastate įrengtame šilumos gamybos įrenginyje. Šiuo metu CŠT ir 
individualus šildymas Lietuvoje apima apytiksliai po 50 procentų. 
Panašus santykis yra ir kaimyninėse Skandinavijos šalyse, kitose 
Baltijos valstybėse, Lenkijoje, Čekijoje ir kt. Ir centralizuotas, ir 
individualus šildymas gali būti skirstomas pagal naudojamą kurą 
ar kitą pirminę energiją (dujomis, skystu ar kietu organiniu kuru, 
elektra, saulės, geotermine energija ir kt.), pagal pagamintos šilumos 
pernešimo būdą (vandeninė, garo, orinė, spindulinė). Centralizuotu 
būdu aprūpinant Lietuvos daugiabučių vartotojus šiluma, pastatuose 
dažniausiai naudojama nepriklausomo tipo vandeninė radiatorinė 
priverstinės cirkuliacijos šildymo sistema.

Vartotojams centralizuotai patiekta šiluma yra apskaitoma 
daugiabučių namų ir kitų pastatų įvaduose įrengtais atsiskaitomai-
siais šilumos apskaitos prietaisais, kurie parodo, kiek ataskaitiniu 
laikotarpiu visas namas suvartojo šilumos. Didžioji dalis name 
suvartotos šilumos tenka šildymui (apie 75 %), mažesnės dalys – 
karštam vandeniui ruošti (apie 15 %) ir karšto vandens temperatūrai 
palaikyti (cirkuliacijai) (apie 10 %). Pastate suvartotas šilumos kiekis 
patalpų šildymui (kWh) per mėnesį dalinamas iš pastato bendrojo 
naudingo ploto (m2) ir nustatomas suvartotos šilumos kiekis 1 m2 
ploto šildymui (kWh/m2).

Pavyzdys: 40 butų (1732 m2 ploto) daugiabutis namas Ežero g. 
23 (Šiauliai) 2014 m. vasario mėn. suvartojo 43983 kWh šilumos 
šildymui: 43983 (kWh)/1732 (m2) = 25,4 kWh/m2 per mėnesį (pagal 
šilumos suvartojimą priskiriamas V kategorijai).

Norint iš esmės sumažinti Lietuvos gyventojų mokėjimus už 
šilumą, būtina įgyvendinti keturis pagrindinius projektus.

1. Pervesti Vilniaus, Kauno ir kitų likusių įmonių („Fortum 
Joniškio energija“, „Nemenčinės komunalininkas“, „Prienų energija“, 
Šalčininkų šilumos tinklai, „Druskininkų šiluma“, „Anykščių šiluma“, 
„Palanga šiluma“, „Telšių šiluma“ ir kt.) šilumos gamybos šaltinius 
nuo gamtinių dujų prie daug pigesnio vietinio biokuro ir sumažinti 
šilumos kainą iki 20 ct/kWh.

2. Subalansuoti pastato vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemas, ant kiekvieno šildymo prietaiso įrengti termostatinius 
ventilius ir šilumos kiekio apskaitos daliklius, įrengti karšto vandens 
antimagnetinius skaitiklius, įrengti nuotolinę duomenų nuskaitymo ir 
valdymo sistemą, leidžiančią vienu metu nuskaityti įvadinio šilumos 
apskaitos prietaiso, butų šildymo prietaisų, butų karšto vandens 
apskaitos prietaisų rodmenis ir pagal faktiškai suvartotą šilumą ir 
karštą vandenį pateikti sąskaitas kiekvienam butui. Tai galima atlikti 
nelaukiant viso pastato išorinių atitvarinių konstrukcijų renovacijos 
proceso, nes šių inžinerinių sistemų modernizavimas reikalauja 
santykinai nedaug lėšų ir leidžia nemažai sutaupyti. 

3. Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučių gyvenamųjų namų 
išorines atitvaras pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą 
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

4. Tinkamai prižiūrėti pastato vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemas, užtikrinant tolygų patalpų šildymą ir palaikant optimalų 
ekonomišką režimą.

4. DAUGIABUČIŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO 
VANDENS SISTEMŲ SUBALANSAVIMAS IR 
MODERNIZAVIMAS
Atnaujinus iki 1992 m. daugiabučio gyvenamojo namo vidaus 

šildymo ir karšto vandens sistemą – ją subalansavus, ant kiekvie-
no šildymo prietaiso įrengus termostatinius ventilius ir šilumos 
kiekio apskaitos daliklius, įrengus karšto vandens antimagnetinius 
skaitiklius, įrengus nuotolinę duomenų nuskaitymo ir valdymo sis-
temą – mokėjimai už šilumą tokių namų gyventojams sumažėtų nuo 
~353 Lt butui per mėn. iki ~252 Lt butui per mėn., t. y. ~101 Lt butui 
per mėn. Tai įrodyta atlikus visų Vilniaus miesto daugiabučių namų 
šilumos suvartojimo analizę. Faktinį šilumos vartojimą daugiabučių 
patalpų šildymui ir interaktyvų Vilniaus miesto faktinio energijos 
vartojimo žemėlapį galima pamatyti internete: http://www.vilnius.lt/
vmap/t1.php?layershow=siluma (puslapis greičiau veikia su „Mozilla 
Firefox“ interneto naršykle).

Lietuvos sovietinės statybos daugiabučiuose namuose su-
projektuotos dviejų tipų vidaus šildymo sistemos: vienvamzdės ir 
dvivamzdės. Tipiniai esamų šildymo sistemų trūkumai:

• praktiškai visos šildymo sistemos yra „išbalansuotos“ gyven-
tojams keičiant susidėvėjusius radiatorius naujais, dažniausiai 
dėl didesnio šildomojo paviršiaus; arba dėl daug metų vykdytos 
netinkamos priežiūros radiatoriai užnešti nuosėdomis;

• nebeatitikimas projektinėms sąlygoms po atliktų dalinių energijos 
taupymo priemonių (pvz., langai pakeisti naujais, įstiklinti balkonai 
ir pan.);

3 lentelė. Mokėjimai už šilumą V kategorijos name, taikant skirtingus scenarijus

 DABARTINĖ NAMO BŪKLĖ:
~25,00 kWh/m² per mėn.;

biokuras 20%, iškastinis 80%;
Vid. šilumos kaina ~ 25 ct/kWh

NAMO BŪKLĖ ATNAUJINUS 
(MODERNIZAVUS) ŠILDYMO 

SISTEMą:
~15,00 kWh/m² per mėn.;

biokuras 20%, iškastinis 80%;
Vid. šilumos kaina ~ 25 ct/kWh

NAMO BŪKLĖ PERĖJUS PRIE 
BIOKURO :

~15,00 kWh/m² per mėn.;
biokuras 80%, iškastinis 20%;
Vid. šilumos kaina ~20 ct/kWh 

NAMO BŪKLĖ PERĖJUS PRIE 
BIOKURO IR ATNAUJINUS NAMą 

BEI JO ŠILDYMO SISTEMą:
~9,00 kWh/m² per mėn.;

biokuras 80%, iškastinis 20%;
Vid. šilumos kaina ~ 20 ct/kWh 

Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto 
buto šildymui 25,00*60*0,25 = 
~375 Lt butui per mėn. 

Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto 
buto šildymui 15,00*60*0,25 = 
~225 Lt butui per mėn. 

Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto 
buto šildymui 15,00*60*0,20 = 
~180 Lt butui per mėn.

Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto 
buto šildymui 9,00*60*0,20 = 
~108 Lt butui per mėn.
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• vienvamzdėse šildymo sistemose dėl konstrukcinių ypatybių 
ženkli srauto dalis teka ne pro radiatorių, bet stovu, ir tokiu būdu 
egzistuoja nereguliuojamas, perteklinis šilumos srautas į patalpą;

• neužtikrinamas tolygus patalpų šildymas (vieni butai peršildomi, 
kituose yra per šalta, nors visi moka po lygiai);

• bendro naudojimo patalpose (laiptinėse, rūsiuose, palėpėse) 
palaikoma nepagrįstai aukšta temperatūra;

• suvartojamas perteklinis šilumos kiekis karšto vandens tempe-
ratūrai palaikyti (cirkuliacijai);

• nesąžiningų karšto vandens vartotojų suvartota šiluma išdalinama 
visiems gyventojams po lygiai prie mokėjimų už šildymą;

• nėra galimybės kiekvienam butui reguliuoti šilumos kiekio pagal 
savo finansines galimybes, todėl nėra motyvacijos taupyti šilumą.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija siūlo įdiegti 5 priemonių 
namo šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimo programą 
„Daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų suba-
lansavimas, butuose įrengus kiekvieno šildymo prietaiso individualų 
reguliavimą (termostatiniai ventiliai) ir apskaitą dalikliais, taip pat 
įrengus antimagnetinius karšto vandens skaitiklius su nuotolinio 
vienalaikio duomenų nuskaitymo galimybe“!!!

KODĖL VERTA?

Privalumai: 
- Visi butai šildomi tolygiai, neperšildomi, nes subalansavus sis-

temas ir įrengus termostatinius ventilius bei šilumos kiekio apskaitos 
daliklius į kiekvieną šildymo prietaisą patiekiamas pageidaujamas 
šilumos srautas, kuris užtikrina visuose daugiabučio namo butuose 
pageidaujamą temperatūrą. 

- Atsiranda galimybė kiekvienam butui vartoti šilumą pagal savo 
finansines galimybes.

- Įrengus antimagnetinius karšto vandens skaitiklius su vienalaikio 
nuskaitymo funkcija, nebelieka nesąžiningų karšto vandens vartotojų, 

o subalansavus karšto vandens sistemas sumažėja šilumos kiekis 
karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai).

Sutaupymai:
- Pastate neperšildant butų ir palaikant apie +19 °C temperatū-

rą, vidutiniškai galima sutaupyti iki 21 proc. šilumos kiekio patalpų 
šildymui, palyginti su dabartiniu nesubalansuotu, netolygiai šylančiu 
ir neturinčiu galimybės individualiai reguliuoti kiekvieno šildymo 
prietaiso bute pastatu.

- Sumažinus vidaus temperatūrą 1 °C, šilumos suvartojimas 
šildymui sumažėja 5 proc. 

- Subalansavus pastato vidaus šildymo sistemą, palaikoma 
žemesnė pastato vidaus šildymo sistemos šilumnešio temperatūra 
vamzdynuose, sumažinami šilumos nuostoliai per vamzdynų siene-
les, o tai leidžia sutaupyti dar iki 5 proc. šilumos.

- Kvalifikuotai prižiūrint ir valdant daugiabučio namo vidaus 
šildymo ir karšto vandens sistemą bei įgyvendinus kitas namo val-
dytojo siūlomas taupymo priemones, pastate galima sutaupyti apie 
30 proc. šilumos, o tai sovietinės statybos ir senesnių daugiabučių 
gyvenamųjų namų standartinio buto mokėjimus už šildymą viduti-
niškai sumažina apie 100 Lt per mėnesį.

KIEK KAINUOJA?

• Investicijos yra santykinai nedidelės – apie 50 Lt/m2 (arba 3000 
Lt tipiniam 60 m2 butui). Investicijos atsipirktų per 4–5 metus.

• Vėliau nusprendus pabaigti viso namo renovacijos darbus (išorinių 
sienų šiltinimas, langų keitimas ir t. t.), investuoti reikės mažiau, 
nes jau bus subalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemos ir įrengta individuali apskaita butuose.

• Galima valstybės parama apie 20–30 proc. lėšų poreikio dalyvau-
jant „Daugiabučių namų atnaujinimo programoje“ (dėl valstybės 
paramos kreipiamasi į VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrą 
www.beta.lt).

šildymo sistemos stovų balansavimas

termostatinių ventilių radiatoriams įrengimas

šilumos daliklių radiatoriams įrengimas

karšto vandens sistemos stovų balansavimas

antimagnetinių karšto vandens skaitiklių su vienalaikio nuskaitymo funkcija įrengimas
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Atnaujinus (modernizavus) daug šilumos vartojantį daugiabutį 
gyvenamąjį namą (atitvaras ir šildymo sistemą) ir šilumos gamybai 
naudojant vietinį biokurą, mokėjimai už šilumą gyventojams sumažėtų 
nuo ~375 Lt butui per mėn. iki ~108 Lt butui per mėn. Būtent tiek 
vidutiniškai dabar moka naujai pastatytų ir atnaujintų (modernizuotų) Lie-
tuvos daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai, besišildantys biokuru.

Palyginimui: daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (mo-
dernizavimo) 1 m2 kaina yra apie 450 Lt. O naujo buto statybos 1 m2 
kaina yra daugiau kaip 5000 Lt.

GREITAS įRENGIMAS 

Darbus bute specialistai atlieka per vieną dieną!!! Sienos ir grindys 
išlieka nepažeistos.

Taupykite jau dabar, dar iki nutardami renovuoti visą namą!
Iki 2013 metų pradžios (per beveik 9 metus) šalyje renovuota tik 

500 namų (tai sudaro tik apie 2–3 proc. visų centralizuotai šildomų 
daugiabučių). Taigi, likusių daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija 
vyks dar dešimtmečius, o visas vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemas sutvarkyti be didelių investicijų galima per kelerius metus. 
Investicijos atsipirks per 4–5 metus, o šilumos vartotojai mažiau 
mokės visą gyvenimą.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija siūlo:  
pradėkime visuotinį daugiabučių namų vidaus šildymo sistemų 

subalansavimą ir modernizavimą! 1 – šildymo prietaisas; 2 – didelio pralaidumo termostatinis ventilis; 3 – 
srauto ribotuvas šildymo prietaiso jungtyje; 4 – atbulinio srauto ribotuvas.

KONFERENCIJOS, PARODOS, MUGËS
PLANUODAMI SAVO IÐVyKAS PERÞVELKITE ÐIÀ INFORMACIJÀ

SPALIS 
Norvegijos centralizuoto šilumos tiekimo dienos, 
kurios vyks 2014 m. spalio 14-15 d.
Fornebu, Norvegija.
Info.: http://www.fjernvarmedagene.no/index.php?pageID=150 

Tarptautinė specializuota energetikos, energetinio efektyvumo 
ir aplinkosaugos technologijų paroda „Aplinkosauga ir 
energetika 14“, 
kuri vyks 2014 m. spalio 16-19 d.
Ryga, Latvija.
Info.: http://www.autare.lt/index.php?paroda=995 

LAPKRITIS
Tarptautinė biomasės energetikos konferencija 2014. 
Technologijos. Tendencijos. Sprendimai. 
Vyks 2014 m. lapkričio 4-5 d.
Vilnius, Lietuva.
Info.: http://avgomokymai.lt/tarptautine-biomases-energetikos-
konferencija-technologijos-tendencijos-sprendimai/ 

Tarptautinė konferencija „Šiluma 2014“, 
kuri vyks 2014 m. lapkričio 5 d.
Londonas, Jungtinė Karalystė.
Info.: http://www.heatconference.co.uk/ 

6asis metinis Artimųjų Rytų centralizuoto aušinimo susitikimas, 
kuris vyks 2014 m. lapkričio 10-11 d.
Doha, Kataras
Info.: http://energy.fleminggulf.com/medcs2014 

GRUODIS
Seminaras apie vėjo jėgainių turbinų keliamą triukšmą, 
kuris vyks 2014 m. gruodžio 9-10 d.
Malmė, Švedija
Info.: http://www.ewea.org/events/workshops/wind-turbine-
sound-2014/ 

Energetikos politikos formavimo konferencija, 
kuri vyks 2014 m. gruodžio 19-20 d.
Paryžius, Prancūzija.
Info.: http://macrojournals.com/paris/energy_and_sustainability 

2015 M. BALANDIS
37asis kasmetinis Euroheat & Power kongresas, 
kuris vyks 2015 m. balandžio 27-28 d.
Talinas, Estija.
Info.: http://www.ehpcongress.org/
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Skaudžios nelaimės, kai įgriuvus pastatų stogams žūva žmonių 
ar suniokojamas turtas, verčia ieškoti atsakymo, kaip to išvengti, 
kokios stogų konstrukcijos yra patikimos. Jų pasirinkimą lemia 
pastato paskirtis, atstumas tarp laikomųjų kolonų, laikomųjų atitvarų 
konstrukcijos. Pasak specialistų, kuriamos naujos technologijos, 
padedančios greičiau pasiekti norimą rezultatą. Tačiau lietuvių pasi-
rinkimui įtakos turi ir sentimentai vienai ar kitai medžiagai.

NUO NELAIMIŲ APSAUGO TIKSLUMAS

Tam, kad būtų išvengta klaidų ar net nelaimių projektuojant 
stogą, būtini tikslūs skaičiavimai. „Šiais laikais viską galima ap-
skaičiuoti, yra įvairių metodų – analitinių, kompiuterinių. Reikia 
tik suprasti, kaip skaičiuoti ir įver tinti numatomus poreikius, o 
statybininkai turi padaryti taip, kaip suprojektuota“, – pabrė-
žė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Gelžbetoninių ir 
mūrinių konstrukcijų katedros vedėjas prof. Juozas Valivonis. 
Tikslumas, projektavimas ir konstrukcijų kokybė lemia sau-
gumą. Daugeliui turbūt dar neišdilo iš atminties kaimyninėje 
Latvijoje įvykusi nelaimė, kai stogas įgriuvo dėl to, kad ant jo 
buvo sumanyta įrengti žiemos sodą. Prof. J. Valivonio ver-
tinimu, ši nelaimė įvyko, nes buvo padaryta ne viena klaida. 
„Dėl mažų netikslumų nelaimių nekyla. Galėjo būti neteisingai įver-
tintos apkrovos. Kai keičiama pastato paskirtis ir iš neeksploatuo-
jamo stogo norima padaryti eksploatuojamą – turi būti peržiūrimas 
projektas, perskaičiuojamos ir stiprinamos konstrukcijos, kad būtų 
užtikrintas saugumas“, – pasakojo pašnekovas. 

GELŽBETONIS TINKA NE VISAIS ATVEJAIS

Prof. J. Valivonis pastebi, kad išbandyti naujausias stogų 
konstrukcijų technologijas ir eksperimentuoti ryžtasi ne visi 
statytojai. Anot jo, šiuolaikinėje statyboje gelžbetonio kons-
trukcijos dažniausiai nenaudojamos statant didelės apimties 
objektus, kur reikia perdengti dideles dangas. Jei kalbama apie 
didžiulės salės statybas, patariama rinktis plienines konstrukcijas. 
Gelžbetonio konstrukcijas stogams įrengti naudoti neberacionalu. O 
mūrinės konstrukcijos naudojamos senuose, dažnai – istoriniuose pas-
tatuose. „Jei stogas bus eksploatuojamas, turi būti naudojamos tik gelž-
betonio konstrukcijos, plieninės netinka“, – pabrėžė prof. J. Valivonis. 
Jis dar kartą akcentavo, kad stogo konstrukciją lemia ne pastato 
dydis, bet atstumas tarp laikomųjų kolonų, sienų. Jei būtini tarpsniai 
(atstumai tarp sienų), tokiu atveju racionalu naudoti ne gelžbetonį, 
o medį ar plieną, nes šios medžiagos yra lengvesnės. Jei statomas 
didžiulis prekybos centras, o virš jo – automobilių stovėjimo aikš-
telė, tuomet geriausiai tinka gelžbetonis. Kaip vieną pavyzdžių prof. 
J. Valivonis įvardijo virš sostinės prekybos centro „Europa“ įrengtą 
automobilių stovėjimo aikštelę.

KONSTRUKCIJOS MODERNĖJA
Technikos mokslų daktaro Dariaus Mykolaičio teigimu, me-

dinės konstrukcijos yra tinkamos visiems stogams iki 25 metrų 
tarpatramio. Šios konstrukcijos dažniausiai naudojamos individua-
liųjų namų, žemės ūkio, pramonės, visuomeninių objektų statybai. 
Anot D. Mykolaičio, JAV, Skandinavijos šalyse jau tris dešimtmečius 
naudojamos modernios stogo konstrukcijos iš medžio. Vokietijoje 
populiariausios novatoriškos ir atsparios stogo konstrukcijos – me-
dinės santvaros, kurių sujungimams naudojamos dygliuotos metalo 
plokštelės.

LIETUVOJE TOKIOS NAUDOJAMOS DEŠIMT METŲ – 
DAŽNIAUSIAI DVIŠLAIČIAMS STOGAMS.

Pasak D. Mykolaičio, medinės santvaros, palyginti su pa-
prastomis gegnėmis, yra maždaug 20 proc. pigesnės, nes 
sutaupoma medienos. Gamykloje tašų sujungimo mazgai iš 
abiejų pusių presu suspaudžiami dygliuotomis nerūdijančio-
jo plieno plokštelėmis, kurių dešimties milimetrų dygiai tvir tai 
įpresuojami į medieną. Taip padaromi tvir ti, standūs mazgai. 
Statybos inžinieriaus Juliaus Butkevičiaus nuomone, dėl šiuolaikinių 
technologijų medinės konstrukcijos gali būti pačios įvairiausios, 
dažnai jos pranoksta metalines, gelžbetonio iš anksto įtemptų lynų 
konstrukcijas. Kalbant apie stogų konstrukcijas, mediena puikiai 
atlieka jai keliamus reikalavimus. Suprojektavus stogą specializuota 
programa ir tinkamai pagaminus gaminį, konstrukcijos turi puikią lai-
komąją galią. Kalbant apie objektus, medinės konstrukcijos tarnauja 
visose srityse – pradedant paprastu dvišlaičiu garažo stogu iš gegnių 
ar nedidelių santvarų, baigiant sudėtingu didžiulį tarpatramį turinčiu 
krepšinio arenos stogu iš klijuotinės medienos.

stogų konstrukcijos:  
trūksta racionalaus požiūrio

Darius Babickas, 
žurnalas „Statyba ir architektūra“
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