
Tarptautinės energetikos 
konferencijos „Energijos 
vartojimo efektyvumas ir 
inovacijos šilumos ūkyje. 

Lietuvos ir Europos 
 patirtis“ apžvalga

Plačiau skaitykite 10 p.

Pasikeitė Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacijos vadovai

Plačiau skaitykite 3 p.

Konkurencija dėl konkurencijos ar 
dėl šilumos prieinamumo?

Plačiau skaitykite 4 p.

2018 m. Nr. 1 (Nr. 73) Balandis

Balandžio 17 d. –
Lietuvos energetikų diena 

LŠTA sveikina visus 
šalies energetikus bei 
švenčia savo veiklos 

20 metų jubiliejų!
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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“
Konstitucijos pr. 7
LT-09308 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 „NEP Pipe“
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

AB „Prienų šilumos tinklai“
Statybininkų g. 6
LT-59131 Prienai
Tel. (8 319) 53 300

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 Lietuva“
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“ 
Ateities pl. 30A 
LT-52163 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 

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

AB „Panevëþio energija“
Senamiesèio g. 113
LT-35114 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
Studentų g. 56
LT-51424 Kaunas
Tel. (8 37) 32 38 28

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“
Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius
Tel. (8 5) 210 7431

AB Vilniaus šilumos tinklai
Jočionių g. 13
LT-02300 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7359
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PASIKEITĖ LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ 
ASOCIACIJOS VADOVAI

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Tapęs asociacijos tarybos pirmininku 
M. Burokas žada reikšmingų pokyčių orga-
nizacijoje.

Pasak LŠTA tarybos pirmininko, šilumos 
ūkis šiuo metu išgyvena transformacijas. 
„Siekiant efektyviai įgyvendinti būsimus 
Nacionalinės energetikos strategijos tikslus, 
būtina nedelsiant imtis ryžtingų darbų ir poky-

čių. Šie pokyčiai būtini reguliavimo aplinkoje, 
energijos efektyvumo srityje. Todėl sieksime, 
kad šių klausimų sprendimas prisidėtų prie 
efektyvesnio šilumos ūkio valdymo, Europos 
Sąjungos finansavimo galimybių panaudoji-
mo ir geresnių sąlygų šilumos vartotojams 
kūrimo. Manau, kad LŠTA turi dideles ga-
limybes siekdama šių tikslų, pasitelkdama 
geriausias praktikas ir inicijuodama teisės 
aktų ir veiklos reguliavimo pokyčius, kurie 
leistų greičiau pasiekti teigiamų rezultatų. Jei 
norime kurti pažangių ir pasitikėjimo vertų 
šilumos energetikų įvaizdį, turime aktyviai ir 
konstruktyviai bendradarbiauti su valdžios 
institucijomis, atvirai bendrauti su visuomene 
ir prisidėti prie bendros šalies energetikos 
plėtros.“

Naujojo LŠTA prezidento dr. Valdo Lu-
koševičiaus nuomone, „šildymo kokybė ir 
išlaidos yra labai svarbios šalies žmonėms 
Lietuvos klimato sąlygomis. LŠTA turėtų 
sujungti atskirų įmonių pastangas siekdama 
patikimo ir efektyvaus šilumos tiekimo. Dėl 
to mūsų asociacija teiks pagalbą ir skatins 
Lietuvos šilumos tiekėjus perimti pažangią 
kitų šalių patir tį, diegti naujoves ir siekti, 
kad centralizuota energijos gamyba ir tieki-

mas tarnautų jos vartotojams, kad tai būtų 
patrauklus aprūpinimo šiluma būdas, bet 
ne pasipelnymo sritis. Nors šildymo išlai-
dos pastaraisiais metais sumažėjo, tačiau 
infrastruktūrą reikia priderinti prie naujų 
šilumos poreikių, įgyvendinti aplinkosaugos 
priemones, žmonėms turi būti suteikta teisė 
patiems reguliuoti energijos vartojimą ir pan. 
Taigi asociacijos laukia daug darbų siekiant 
tolimesnės pažangos šilumos ūkyje.“

LŠTA taryba. Iš kairės: Artūras Danulevičius (UAB Šalčininkų šilumos tinklų direktorius), Antanas Katinas  
(AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius), Jonas Jurkus (UAB Mažeikių šilumos tinklų direktorius), 
Mantas Burokas (AB Vilniaus šilumos tinklų generalinis direktorius, LŠTA tarybos pirmininkas), Gintaras 
Diržauskas (UAB Utenos šilumos tinklų direktorius), Česlovas Kasputis (AB „Šiaulių energija“ generalinis 
direktorius), Petras Diksa (AB „Panevėžio energija“ generalinis direktorius), Rimantas Bakas (AB „Kauno 
energija“ generalinis direktorius)

ŠIŲ METŲ KOVO 9 D. PREZIDENTAS VY-
TAUTAS STASIŪNAS IR VICEPREZIDEN-
TAS ROMALDAS MORKVĖNAS BAIGĖ 
DARBĄ LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ 
ASOCIACIJOJE (LŠTA). TĄ PAČIĄ DIENĄ 
ĮVYKO VISUOTINIS ATASKAITINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS, KURIS TREJŲ METŲ 
KADENCIJAI IŠRINKO NAUJĄ TARYBĄ. 
PIRMAJAME TARYBOS POSĖDYJE MAN-
TAS BUROKAS (AB VILNIAUS ŠILUMOS 
TINKLŲ GEN. DIREKTORIUS) BUVO IŠ-
RINKTAS TARYBOS PIRMININKU, O ASO-
CIACIJOS PREZIDENTU – KAUNO TECH-
NOLOGIJOS UNIVERSITETO ŠILUMOS 
IR ATOMO ENERGETIKOS KATEDROS 
DOCENTAS DR. VALDAS LUKOŠEVIČIUS, 
PASTARASIS DARBĄ ASOCIACIJOJE 
PRADĖJO NUO ŠIŲ METŲ KOVO 12 D.

Asociacijos tarybos pirmininkas Mantas Burokas

Asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius
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Asociacijos veiklą reglamentuoja LŠTA 
įstatai. Pagrindinis LŠTA tikslas yra koordinuoti 
narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos 
ginti. Aukščiausiasis asociacijos organas yra 

Visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Su-
sirinkime 3 metų kadencijai išrenkama LŠTA ta-
ryba, kurią sudaro 9 nariai. Tarybos nariai balsų 
daugumos principu išsirenka savo pirmininką. 

Taryba taip pat renka ir atšaukia asociacijos va-
dovą – prezidentą. Prezidentas yra vienasmenis 
asociacijos valdymo organas, kuriam suteikta 
teisė formuoti LŠTA administraciją.

Šilumos tiekimo įmonių vadovai ir atstovai LŠTA 2018 m. kovo 9 d. visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime

KONKURENCIJA DĖL KONKURENCIJOS AR 
DĖL ŠILUMOS PRIEINAMUMO?

Dr. Valdas Lukoševičius   
Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas 

Prieš baigiantis 2017–2018 m. šildymo 
sezonui vėl užvirė diskusijos dėl centralizuo-
tai tiekiamos šilumos kainų gyventojams. 
Tik pastaruoju metu diskutuojant atsirado 
naujas aspektas – tai centralizuoto šilumos 
tiekimo (CŠT) įmonių ir nepriklausomų 
šilumos gamintojų (NŠG) ginčas dėl kon-

kurencijos vaidmens šilumos ūkyje ir jos 
įtakos šilumos kainoms. Didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose, kur veikia reikšmingas 
kiekis NŠG katilinių, šaltuoju periodu pradėjo 
didėti šilumos kainos, pasipylė šilumos tie-
kėjų ir nepriklausomų gamintojų kaltinimai 
vieni kitiems, prasidėjo skundai valdžios 

įstaigoms dėl konkurencijos iškraipymo 
arba dėl jos neveiksnumo šilumos ūkyje ir 
panašiai. Eiliniam šilumos vartotojui ar net 
politikui dažnai sunkoka susigaudyti šiuose 
išvedžiojimuose. Informacijos nebus per 
daug, tad čia pateikiama dar viena nuomonė 
šiuo klausimu.

DR. VALDO LUKOŠEVIČIAUS BIOGRAFIJA

Valdas Lukoševičius gimė 1957 m. spalio 31 d. Lazdijų rajone.  
Nuo 1959 iki 2002 metų gyveno Kaune, paskui Vilniuje. 1975 me tais 
baigė Kauno 15 vidurinę mokyklą, o 1980 metais Kauno politech-
nikos institute su pagyrimu įgijo Pramonės šiluminės energetikos 
inžinieriaus kvalifikaciją. Tais pačiais metais pradėjo dirbti tuomečio 
Kauno politechnikos instituto Šiluminės energetikos katedroje, 
ten ne visu docento etatu dirba iki šiol. 2005–2013 metais dirbo 
docentu ir Vilniaus Gedimino technikos universitete Pastatų ener-
getikos katedroje.

Mokslinio darbo kryptis – šilumos ir elektros gamybos įrenginių 
techninių, aplinkosaugos bei ekonominių charakteristikų tyrimai. 
1987 metais tyrimų rezultatai buvo apibendrinti apginant technikos 
mokslų daktaro (kandidato) disertaciją Talino politechnikos institute 
(dabar Talino technikos universitetas).

Nuo 1991 metų V. Lukoševičius, dirbdamas Kauno technolo-
gijos universitete Šilumos ir atomo energetikos katedroje docentu, 
vadovavo Termosistemų analizės ir optimizavimo centrui. Centro 
kolektyvas dalyvavo keliuose tarptautiniuose projektuose, susiju-

siuose su energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo didinimu. 
Atlikta nemažai biudžetinių ir užsakomųjų darbų Lietuvos pramonės 
ir energetikos bendrovėse.

1998 metais V. Lukoševičius įkūrė UAB „Ekotermijos servisas“ 
ir iki 2001 metų buvo jos direktorius. Ten jam dirbant kaip gene-
raliniam rangovui buvo pastatyta ir pradėta eksploatuoti nemažai 
įvairios galios katilinių Lietuvos pramonės ir energetikos įmonėse, 
įvykdyta stambių katilų ir infrastruktūros modernizavimo projektų.

2001 metais V. Lukoševičius įkūrė UAB „Termosistemų pro-
jektai“ ir ten iki 2002 metų dirbo direktoriumi. Pagrindinė veiklos 
kryptis – energetinių sistemų analizė, projektavimas ir konsultacinė 
veikla. Vėliau konsultacinė bendrovė tapo Suomijos koncerno „AF 
Consult“ dalis.

2002–2007 metais Valdas Lukoševičius vienai kadencijai buvo 
paskirtas dirbti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nariu. Eidamas šias pareigas dalyvavo kuriant energetikos įmonių 
techninės-ekonominės analizės sistemą, kuravo centralizuoto ši-
lumos tiekimo sektorių. Prisidėjo formuojant Lietuvos šilumos ūkio 
teisinę ir reguliavimo bazę. Dalyvavo ir darė pranešimus nemažai 
Europos Sąjungos energetikos reguliuotojų konferencijų ir seminarų.
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DABARTINĖS SITUACIJOS 
PRIEŠISTORĖ 

Konkurenciją šilumos ūkyje paskatino 
labai išaugusios gamtinių dujų kainos šio 
dešimtmečio pradžioje, kai dujų kainos 
dedamoji šilumos kainoje pasiekė apie  
5 ct už kWh. Biokuras rinkoje tada nekainavo 
net 1 ct už kWh. CŠT įmonės statėsi biokuro 
katilines, tačiau tam stengėsi panaudoti Eu-
ropos Sąjungos subsidijas, kad sumažintų 
kapitalo kaštus siekdamos užtikrinti dujų 
pakeitimą biokuru mažiausiomis sąnaudo-
mis. Subsidijų skyrimo procedūros ilgos ir 
sudėtingos, reikėdavo laukti naujų kvietimų 
paraiškoms teikti ir panašiai, tad statybų pro-
cesas nebuvo labai greitas. Tuo pasinaudojo 
privatūs investuotojai: jie pasiūlė pastatyti  
analogiškų katilinių „už tvoros“ (privačios 
katilinės buvo statomos verslininkų turimuo-
se žemės sklypuose, neatsižvelgus į tai, kur 
iš tikrųjų CŠT sistemai jų reikia) ir biokuru 
pagamintą šilumą parduoti už dujų kainą. Šis 
verslas pasirodė labai geras, nes pirmosios 
nepriklausomos katilinės generavo didžiulį 
pelną ir skatino padrikai statyti vis naujus 
NŠG objektus. Netgi kai kurie privatūs CŠT 
sistemų operatoriai (per susijusias įmones) 
pradėjo statyti biokuro katilines ne savo 
valdomose CŠT sistemose, o „už tvoros“ –  
taip išvengė valstybės reguliavimo, pelno 
ribojimo ar sąnaudų kontrolės.       

Atsiradus kelioms NŠG katilinėms vienoje 
CŠT sistemoje ir šilumos pasiūlai viršijant 
poreikį, pavyzdžiui, vasarą, pradėjo veikti 
konkurencija ir „nepriklausomos šilumos“ 

kainą teko mažinti. Tačiau galima atsigriebti 
žiemą, kai šilumos poreikis išauga kelis 
kar tus ir išorinę šilumą galima parduoti 
už palyginti aukštą „gamtinių dujų kainą“. 
Tad nereguliuojamų NŠG tiekiama šiluma 
žiemą reikšmingai pabrangsta, palyginti su 
vasara. Dėl to miestuose, kur atsirado daug 
NŠG, radosi dideli „vasarinės“ ir „žieminės“ 
šilumos kainų skirtumai. Tačiau tai netenki-
na nei šilumos vartotojų, kurie daugiausia 
šilumos sunaudoja būtent šalčiausiais 
mėnesiais, nei šilumos tiekėjų, kurie spaud-
žiami nuolat mažinti šilumos kainas. Išeitis 
viena – statyti nuosavas biokuro katilines ir 
taip mažinti reguliuojamas šilumos kainas, 
nors „už tvoros“ yra didelės NŠG katilinės, 
šalčiausiais mėnesiais „užsidirbančios pi-
nigų“ už visus metus. Kai šilumos tiekėjas, 
pavyzdžiui, Kaune, pasistatė reikšmingos 
galios biokuro katilines ir taip šilumos kainas 
sumažino beveik dvigubai, nepriklausomi 
šilumos gamintojai pradėjo skųstis, kad 
dirba nuostolingai, bankrutuoja ar panašiai. 
Valdžios institucijos sutrikusios, ieško naujų 
sprendimų ir dabar tenka iš naujo permąstyti 
konkurencijos veiksmingumą šilumos ūkyje.        

KONKURENCIJOS 
VEIKSMINGUMAS IR 
PERSPEKTYVOS ŠILUMOS ŪKYJE
Centralizuoto šilumos tiekimo rinka yra 

izoliuota (šilumos ar įrenginių kitur nenu-
sineši ir nepanaudosi), šilumos poreikis 
per metus labai netolygus. Vadinasi, kad 
konkurencija šilumos gamybos srityje būtų 
veiksminga visus metus, reikia turėti pertek-
linį kiekį lygiaverčių konkurencingų įrenginių 
netgi šalčiausio laikotarpio dienomis. Tačiau 
kitu metų laikotarpiu jie nebedirbs – tai yra 
neuždirbs jokių pajamų. Kažin ar koks nors 
verslininkas statytų naujus per teklinius 
įrenginius dviejų mėnesių per metus darbui. 
O jeigu ir pastatytų, tai greičiausiai priverstų 
bankrutuoti kitus. Vadinasi, pagrindo veiks-
mingai konkurencijai žiemą vėl neliktų.

Kita aplinkybė – visi NŠG žiemą realiai 
konkuruoja tik su šilumos tiekėju. Jei šis 
neturi kuo pigiai gaminti šilumos, visiems 
NŠG šilumos vartotojai mokės dujų kainą. O 
kokia iš to nauda vartotojams? Taigi šilumos 
tiekėjas priverstas statyti vis naujus biokuro 
katilus, kad sumažintų NŠG apetitą žiemos 
mėnesiais. Taip veiksmingai konkurencijai 
žiemą reikalingi, sakykim, 100 proc. galios 
biokuro katilai pas šilumos tiekėją, nors 
„už tvoros“ jau yra beveik tiek pat. Jeigu tik 
uždegsi dujas, padidinsi palyginamąsias ši-

lumos gamybos sąnaudas ir šilumos tiekėjas 
(t. y. šilumos vartotojai) turės daugiau mokėti 
nepriklausomiems šilumos gamintojams už 
jų tiekiamą šilumą. Tokia „konkurencija“ veda 
į didžiulį „perinvestavimą“, tai yra neraciona-
liai naudojamos lėšos, kurios neadekvačios 
šilumos kainų sumažėjimui. Žinoma, šilumos 
vartotojams tai gal neįdomu, tačiau valstybei 
(jos piliečiams) tai prarastos kitos galimybės, 
iššvaistytos ES lėšos, negauti mokesčiai į 
biudžetą ir panašiai.                    

Dėl tokių ir panašių priežasčių Europos 
Sąjungos šalyse konkurencija centralizuotos 
šilumos gamyboje teisiškai galima, tačiau 
realiai nevyksta ir valstybių institucijų dirbtinai 
nėra skatinama. Atlikti tyrimai, pavyzdžiui, Vo-
kietijoje, parodė, kad veiksmingai konkurenci-
jai užtikrinti šilumos ūkyje reikalingos pernelyg 
didelės išlaidos, kurios nekompensuoja jos 
efekto galutiniams šilumos vartotojams. Taigi 
santykiai tarp šilumos tiekėjų ir NŠG paprastai 
grindžiami dvišalių sutarčių pagrindu.

UNIKALI SITUACIJA LIETUVOS 
ŠILUMOS ŪKYJE

Lietuvoje, bene vienintelėje ES šalyje, 
CŠT sektoriuje susidarė situacija, kai didelio 
masto šilumos gamybos įrenginiai dauge-
lyje miestų priklauso ne šilumos tiekėjui, o 
nepriklausomiems investuotojams. Kadangi 
jau sukaupta reali patirtis su „konkurencija“ 
šilumos ūkyje ir paaiškėjo, kokį efektą ji duo-
da ir kokių problemų sukelia, atėjo metas šį 
verslo modelį peržiūrėti iš esmės, nes atrodo, 
kad juo patenkintų jau nebeliko. 

NŠG biokuro katilinė

AB „Panevėžio energija“ dujinė kogeneracinė 
jėgainė
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Apibendrinant „konkurencijos“ suke-
liamas problemas šilumos ūkyje ir ieškant 
optimalaus sprendimo būtina atsižvelgti į 
šias aplinkybes:
1. Didžiulės santykinės investicijos galios 

vienetui sukurti (EUR už MW) dėl dub-
liuojamų įrenginių. Kad šios investicijos 
atsipirktų, reikia aukštesnių negu dabar 
šilumos kainų – tai patvirtina Energetikos 
ministerijos užsakymu atlikta studija. 
Priešingu atveju šilumos tiekėjas arba 
NŠG nesurinks pakankamai lėšų įrengi-
niams išlaikyti ir gali pasitraukti iš rinkos.

2. Veiksmingai konkurencijai izoliuotoje ir 
labai netolygiai per metus veikiančioje 
CŠT rinkoje užtikrinti būtini pertekliniai 
itin brangūs biokuro katilai, kurių didelė 
dalis dirbtų tik 1–2 mėnesius per metus. 
Tačiau tokios investicijos verslo požiūriu 
sunkiai atsiperka. Tą ir stebime Lietuvoje, 
kai visi šilumos gamintojai siekia žiemą 
„užsidirbti“ už visų metų „prastovas“. O 
tai nedžiugina šilumos vartotojų mies-
tuose, kur veikia daug NŠG.  Būtent dėl 
tokios priežasties skatinti konkurenciją 
CŠT sistemose atsisakė Vokietijos kon-
kurencijos tarnyba, atlikusi detalų jos 
veiksmingumo tyrimą.

3. VKEKK vasario 28 d. priėmė naują šilu-
mos supirkimo iš NŠG tvarką, kuri leis 
dalį lėšų, skirtų pastoviosioms sąnau-
doms padengti, iš reguliuojamų šilumos 
tiekėjų tiesiog perduoti nepriklausomiems 
šilumos gamintojams. Tačiau taip pa-
žeidžiamas pagrindinis reguliavimo 
principas – reguliatorius privalo užtikrinti 

būtinąsias pajamas reguliuojamų įmonių 
gyvybingumui palaikyti – juk jos kitų lėšų 
negauna. Kita išeitis – didinti šilumos kai-
nas ir taip palaikyti visų šilumos gamin-
tojų gyvybingumą. Tačiau tai nedžiugina 
šilumos vartotojų ir toks reguliavimas 
netvarus.     

4. Geriausias šilumos kainas Lietuvoje visus 
metus užtikrina miestai, kuriuose jokios 
konkurencijos nėra (Utena, Mažeikiai, 
Šiauliai ir t. t.).

5. Šilumos tiekėjas turi tam tikrų prievolių, 
atsakomybę ir įpareigojimų, ko neturi 
NŠG. Pavyzdžiui, CŠT katilinėse ruo-
šiamas vanduo vamzdynams papildyti, 
paruošti darbui rezerviniai katilai ir kuro 
atsargos, saugomas avarinio papildymo 
vanduo, siurblinės ir t. t. (daugiau žr. 
lentelę „CŠT ir NŠG įmonių atsakomybės 
ir „lygiaver tės“ konkurencijos sąlygų 
palyginimas“).

6. Reguliuojamos CŠT įmonės pinigus iš 
šilumos vartotojų surenka gerokai vėluo-
damos, tačiau už nuperkamą šilumą rei-
kia atsiskaityti per 30 dienų. Papildomas 
pinigų surinkimo išlaidas tenka „praryti“ 
pačiam šilumos tiekėjui.

7. Licencijuojamos CŠT įmonės privalo 
atitikti finansinio pajėgumo sąlygas, 
už nekokybišką šilumos tiekimą gresia 
baudos ir sankcijos, o NŠG iš esmės 
už nieką neatsako ir bet kada gali savo 
įrenginius persikelti į kitą vietą.

8. NŠG katilinės nepadeda užtikrinti bend-
rojo šilumos tiekimo kokybės, nes 
statomos ten, kur norima ir galima dau-

giau uždirbti, bet ne ten, kur jų reikėtų. 
Griaunama infrastruktūra, prastėja CŠT 
paslaugos kokybė – kas už tai prisiims 
atsakomybę? Pavyzdžiui, labai reikėtų 
katilinės šildymo patikimumui užtikrinti 
Pilaitėje (Vilnius), tačiau NŠG kuriasi 
Gariūnuose, kur ir taip didžiulis šilumos 
šaltinių perteklius.

9. Jeigu nebus didinamos šilumos kainos, 
tai bankrutavus arba neišpildžius šilumos 
gamybos planų, kai panaudotos ES lėšos 
(tiek NŠG, tiek ir CŠT katilinėse), galima 
sulaukti sankcijų iš ES.

10. Privačios NŠG katilinės pelną gali panau-
doti bet kur, o savivaldybių valdomos CŠT 
įmonės jį panaudoja miestų poreikiams 
tenkinti, t. y. bendrajam gėriui kurti arba 
infrastruktūrai atnaujinti.

11. Didžiosioms kogeneracinėms elektri-
nėms ir atliekas deginančioms jėgainėms 
reikia stabilaus ir prognozuojamo darbo 
režimo, nes negalima kaupti atliekų ir  
t. t. Dabar tinis reguliavimas šilumos 
ūkyje kelia grėsmę efektyviai elektros 
gamybai didelėse elektrinėse. 

12. Mėnesiniai šilumos aukcionai duoda 
trumpalaikį efektą šiltuoju laikotarpiu, ta-
čiau  neužtikrina mažiausių kaštų principo 
ilguoju laikotarpiu. Pavyzdžiui, visos elekt-
rinės atskirais laikotarpiais gali brangiai 
gaminti elektrą, o pigiai parduoti šilumą. 
Tačiau CŠT įmonė negalės jos pirkti, nes 
privalo tuo metu pirkti brangesnę šilumą 
iš NŠG, laimėjusių mėnesio aukcioną.

13. Katilinių ar elektrinių statybai panaudoti 
kreditai laiduojant savivaldybėms. Kas 
juos grąžins bankrutavus atskiriems 
objektams arba tam negavus lėšų iš 
vartotojų? 

14. Europos Sąjungos parengta Šildymo ir 
vėsinimo strategija ragina šalis nares 
sukur ti tokią reguliacinę aplinką, kad 
CŠT įmonė būtų suinteresuota ir turėtų 
galimybes lanksčiai ir operatyviai naudoti 
bet kokius pigiausius energijos išteklius. 
Pavyzdžiui, utilizuoti Saulės energiją, 
kaupti pigesnę nei biokuras elektros 
energiją, surinkti iš vartotojų perteklinę 
šilumą ir t. t. Neaišku, kaip tai padaryti, 
jeigu tuo metu privalai supirkti iš NŠG 
daug brangesnę šilumą.

15. Detaliai reguliuojamas šilumos tiekėjas 
adekvačiai reaguoja į valstybinių įstaigų 
siunčiamus signalus, tad koks reguliavi-
mas, toks ir rezultatas. Pažangesnių šalių 
politika – skatinti šilumos tiekėją pačiam 
imtis iniciatyvos ir mažinti reguliavimą 
siekiant konkuruoti dėl šilumos vartotojų.   AB „Šiaulių energija“ biokogeneracinė jėgainė
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Šios ir panašios aplinkybės akivaizdžiai 
parodo, kad pagal licencijavimo sąlygas dir-
bančių reguliuojamų šilumos tiekėjų ir laisvai 
sprendimus darančių nepriklausomų šilumos 
gamintojų verslo sąlygos ir atsakomybė nėra 
vienodos. Pajamų perskirstymas arba šilu-
mos kainų didinimas pagerins vienų padėtį 
(tikėtina tų katilinių, kurios buvo pastatytos 
anksčiausiai ir jau atsipirko), tačiau gali 
sukelti sunkių finansinių pasekmių naujoms 
katilinėms ir elektrinėms, kurios privalo į savo 
šilumos kainas įskaičiuoti dideles sumas grą-
žintinų paskolų ir palūkanų. Kas atsakys už 
sužlugdytus ES lėšomis finansuotus projek-
tus ir nevykdomus įsipareigojimus? Atskirų 
šilumos gamintojų statusas ir situacija labai 
skir tingi, tad norint įgyvendinti lygiavertę 
konkurenciją reikia sudėtingų sprendimų. O 
sukurti naujų problemų nesunku.   

VKEKK planuose numatoma, kad iš regu-
liuojamo šilumos tiekėjo bus atimama dalis 
„pastoviųjų“ pajamų ir jos perduodamos 

nepriklausomiems šilumos gamintojams, 
jeigu jų atitinkama dedamoji yra mažesnė. 
Tai vadinama konkurencija „pilnais kaštais“ 
arba kitaip „lygiaverte konkurencija“. Ką tai 
iš tiesų reiškia?     

Pirmiausia reikia įvertinti, kad šilumos 
poreikis CŠT sistemose atskirais mėnesiais 
labai nevienodas: šalčiausius 2 mėnesius 
poreikis išauga iki 5–7 kartų, palyginti su 
vasaros mėnesiais. Taigi didelė dalis katilinių 
(NŠG ar CŠT) realiai dirbs tik 1–3 mėnesius 
per metus. Taigi žiemos mėnesiais turi atsi-
imti lėšas už „prastovas“ kitais mėnesiais. 
Tačiau VKEKK įvedė šilumos gamybos kainų 
ribojimą – kainų kepurę – ir tikriausiai sakys, 
kad tai konkurencijos rezultatas. Matyt, kitas 
reguliatoriaus žingsnis bus „nukelti kepurę“, 
tik nežinia prieš ką...

Į šilumos kainos pastoviąją dalį įeina įren-
ginių nusidėvėjimo sąnaudos (investicijoms 
panaudotoms lėšoms, kreditams ar pan. 
apmokėti) ir pelnas (investicijų grąža prily-

Lentelė. „CŠT ir NŠG įmonių atsakomybės ir „lygiavertės“  
konkurencijos sąlygų palyginimas

CŠT įmonės atsako už: NŠG (ne)atsako už:

šilumos pagaminimą nuosavuose šilumos 
gamybos šaltiniuose užtikrinant reikiamus 
šilumos parametrus kiekvienam vartotojui;

šilumos pagaminimą nuosavuose šilumos 
gamybos šaltiniuose siekiant maksimalaus jos 
kiekio ir didžiausio pelno;

šilumos gamybos galingumų rezervavimą 
nepriklausomiems šilumos gamintojams;

be skaudesnių pasekmių kartais sustoja net 
keli NŠG objektai, kuriuos nuolat turi rezervuoti 
šilumos tiekėjas;

patikimą šilumos tiekimą vartotojams ir 
šilumos tiekimo atkūrimą per 3 valandas: todėl 
katilinės atitinkamai išdėstomos CŠT sistemoje, 
kad įvykus avarijai trasoje būtų galima šilumą 
tiekti iš kitos pusės;

katilines gali statyti bet kur, kur yra vamzdynų 
pralaidumas, nekreipiamas dėmesys į 
patikimumo ir rezervavimo poreikius; 

šilumos tiekimo tinklų eksploatavimą 
ir atnaujinimą (rekonstravimą; pelnas, 
(reguliuojamas) gautas gaminant šilumą, 
naudojamas vamzdynų sistemai atnaujinti);

uždirbtas pelnas (iš esmės neribojamas) 
nenaudojamas miesto poreikiams; 

sąskaitų pateikimą vartotojams (pavyzdžiui, 
Kaune kiekvieną mėnesį vartotojams 
pateikiama apie 118 000 sąskaitų, kurių 
spausdinimas ir pristatymas vartotojams 
kainuoja!);

1 sąskaitos per mėnesį pateikimą CŠT įmonei, 
kad būtų apmokėta už parduotą šilumą;

mokėjimų surinkimą ir įsiskolinimų 
administravimą (vartotojų skolų naštos 
prisiėmimą, nes apyvartinių lėšų palūkanos į 
kainą neįskaičiuojamos);

pinigus gauna tiesiai ir greitai iš šilumos 
tiekėjo;

vartotojų aptarnavimą, konsultavimą, 
atsakymų, pažymų, įvairių duomenų ir 
dokumentų pateikimą;

neturi jokių reikalų su galutiniu šilumos 
vartotoju;

šilumos tiekimo vartotojams kokybę ir privalo 
padengti patirtą žalą (jei tokia buvo) šilumos 
vartotojams.

už nieką neatsako galutiniam šilumos 
vartotojui.

ginta paskolų palūkanų dydžiui). Pažymėtina, 
kad gaminant šilumą iš biokuro pastovieji 
kaštai (ct už kWh) net kelis kartus didesni 
už paties biokuro kainą. Tai reiškia, kad ats-
kirais mėnesiais konkurencijoje dėl šilumos 
gamybos aiškų privalumą turės anksčiau-
siai pastatytos katilinės ar elektrinės (ypač 
nereguliuojamosios), kurių investicijos jau 
(beveik) susigrąžintos ir pastovieji kaštai 
maži (iš esmės darbo užmokestis ir pelnas). 
Konkurencijos „pilnais kaštais“ principas: ne-
gaminsi šilumos – negausi pajamų. Vadinasi, 
vėliau statytos biokuro katilinės pasmerktos 
dirbti 1–3 mėnesius per metus ir greičiausiai 
vis tiek bus nuostolingos ir negalės grąžinti 
paimtų kreditų, apmokėti palūkanų ir t. t. Ži-
noma, tai nepadės atsirasti naujiems šilumos 
gamintojams, o tai garantuoja, kad veiks-
mingos konkurencijos šalčiausiu laikotarpiu 
nebus. Tai nekokia žinia šilumos vartotojams. 
Dar blogiau, jeigu viešojo sektoriaus įmonė, 
kuri neseniai panaudojo didelius kreditus 
biokuro katilinėms ar elektrinėms statyti, pa-
vyzdžiui, laiduojant savivaldybei ar valstybei, 
nesugebės dėl „laukinės konkurencijos“ jų 
grąžinti (šiuo metu tai keliasdešimt milijonų 
EUR). Tuomet šiuos nuostolius dar kartą 
teks „praryti“ paprastiems piliečiams. Pasi-
žiūrėjus į Lietuvos didmiesčiuose pastatytų 
biokuro katilinių sąrašą ir palyginus datas, 
kada jos buvo pastatytos ir kiek investicijų 
jau „atkalė“, darosi akivaizdu, kas toje „ly-
giavertėje konkurencijoje pilnais kaštais“ vėl 
krausis gerą pelną, o kas su savo naujais ir 
efektyviais įrenginiais gali tapti dar keliais pa-
minklais Lietuvos energetikos diletantizmui. 

O kaip su detaliai reguliuojamos CŠT 
veiklos kokybės užtikrinimu, tęstinumu, 
plėtra? Kaip kogeneruoti elektrą tokiomis 
sąlygomis? Ar tikrai įvertintos visos aplinky-
bės? Ar atsižvelgta į kitų šalių patirtį darant 
esmines permainas? Kiek kartų ten liaudies 
išmintis pataria pamatuoti prieš „nurėžiant“?

Tas faktas, kad Lietuvoje jau turime daug 
biokurą naudojančių NŠG valdomų katilinių, 
reikalauja iš esmės peržiūrėti reguliavimą 
ir kainodarą taip, kad jau sukur tas gėris  
(70 % biokuro ir atliekų kuro balanse) bū tų 
neiššvaistytas, o nukreiptas šilumos var-
totojų poreikiams tenkinti ir centralizuoto 
šilumos tiekimo patrauklumui didinti. 
VKEKK parengta ir vasario 28 d. priimta 
nauja šilumos supirkimo iš NŠG tvarka įneš 
naują sumaištį ir neišspręs esminių prob-
lemų šilumos ūkyje. Laikas rasti optimalų 
verslo modelį susidariusioms problemoms 
Lietuvos šilumos ūkyje spręsti. „Antklodės 
tąsymas“ čia nepadės...  
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2017 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respub-
likos Seime įvyko tarptautinė energetikos 
konferencija „Energijos vartojimo efektyvumas 
ir inovacijos šilumos ūkyje. Lietuvos ir Europos 
patirtis“. Konferencijos organizatoriai: Lietuvos 
Respublikos Seimo Energetikos komisija, Dani-
jos ambasada, Šiaurės ministrų tarybos biuro 
Lietuvoje ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija.

Šia konferencija buvo siekiama aptarti 
energijos var tojimo efektyvumo Lietuvos 
šilumos ūkyje klausimus, sunaudojamos 
šilumos sumažinimo būdus, taip pat kartu 
susipažinti su Europos šalių inovacijomis, 
patirtimi ir rekomendacijomis šilumos ūkyje. 
Konferencijoje dalyvavo apie 300 mokslo, 
verslo, valdžios ir savivaldos bei kitų sričių 
atstovų, besidominčių Lietuvos ir tarptautinės 
energijos vartojimo efektyvumo ir inovacijų 
šilumos ūkyje naujovėmis. 

Konferencijos dalyvius ir svečius pasvei-
kino ir įžanginį žodį tarė Lietuvos Respublikos 
energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, 
Danijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje 
Danas E. Frederiksenas ir Šiaurės ministrų 
tarybos biuro Lietuvoje vadovė Helen Nilsson.

Konferenciją pradėjo Seimo Energetikos 
komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys. Jis 

TARPTAUTINĖS ENERGETIKOS KONFERENCIJOS  
„ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS IR 
INOVACIJOS ŠILUMOS ŪKYJE. LIETUVOS IR 

EUROPOS PATIRTIS“ APŽVALGA
Audronė Nakrošienė, Mantas Paulauskas

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

savo pranešime aptarė gyventojų didelių mo-
kėjimų už šildymą problematiką ir mažinimo 
galimybes. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos pirmininkė Inga Žilienė 
pasiūlė lankstesnį reguliavimo principų 
įgyvendinimą šilumos ūkio sektoriuje ir at-
kreipė dėmesį į šilumos sąskaitų mažinimo 
perspektyvas, kurios iš esmės susijusios su 
inovacijų diegimu šilumos ūkio sektoriuje. 
Pranešėja esminėmis inovacijomis išskyrė 
šilumos gamybą ir tiekimą optimizuojančių 
technologijų bei efektyvumą didinančių prie-
monių taikymą šilumos ūkio sektoriuje, o tai 
padėtų sumažinti šilumos vartotojų sąskaitas 
už šildymą. 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
Europos Sąjungos investicijų departamento 
direktorius Ramūnas Dilba aptarė valstybės 
investicijų ir finansinių priemonių įgyvendi-
nimo būdus, kurie prisidėtų prie energinio 
efektyvumo didinimo. Šiuo klausimu taip pat 
pasisakė ir UAB Viešųjų investicijų plėtros 
agentūros generalinis direktorius Gvidas Dar-
gužas. Jis akcentavo energijos efektyvumo 
fondo įtaką finansuojant pastatų moderni-
zavimo, gatvių apšvietimo, atsinaujinančių 
energijos išteklių, energijos efektyvumo prie-

monių didinimą. VšĮ Būsto energijos taupymo 
agentūros direktorius Valius Serbenta aptarė 
pastatų renovacijos klausimus. Pranešėjas 
pagrindinį dėmesį skyrė daugiabučių namų 
atnaujinimo 2013–2017 m. progresui, kurio 
pagrindine priežastimi įvardijo savivaldybių 
įsitraukimą į pastatų renovacijos procesą. 
Pranešėjas kartu aptarė kvartalų energetinio 
efektyvumo didinimo progreso įgyvendinimą, 
alternatyvių energijos šaltinių diegimą bei 
inovatyvių projektų plėtojimą, tai įvardyda-
mas kaip prioritetines pastatų atnaujinimo 
kryptis. 

Lietuvos Respublikos energetikos vice-
ministras Vidmantas Macevičius pristatė 
„Mažosios“ renovacijos (šilumos punkto) 
vidaus šildymo ir karšto vandens ypatumus. 
Mažos pradinės investicijos, greitas įgyven-
dinimas yra išskiriami kaip šios renovacijos 
privalumai. Viceministras vieną iš kliūčių 
„Mažosios“ renovacijos įgyvendinimui pažy-
mėjo teisinę aplinką, nes, pavyzdžiui, teisės 
aktai įpareigoja šilumos punktų priežiūrą ir 
reguliavimą atlikti tik gyventojų pasirinktam 
prižiūrėtojui, nors didžioji dalis šilumos punk-
tų priklauso šilumos tiekėjams. Dėl šios ir kitų 
priežasčių Lietuvoje nuo 2011 m. sustojo 
elevatorinių šilumos punktų modernizavimo 
procesas į automatinius nepriklausomo 
pajungimo šilumos punktus.

Birgeris Lauersenas, Tarptautinės cent-
ralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto 
vėsinimo ir kombinuotos šilumos ir elektros 
energijos gamybos asociacijos viceprezi-
dentas ir Danijos šilumos tiekėjų asociacijos 
tarptautinių reikalų vadovas, pristatė Danijos 
centrinio šildymo asociaciją, kurią vienija 396 
nariai, iš jų 38 yra viešieji šilumos tiekėjai, 
kurie sudaro 49 proc. viso centrinio šildy-
mo, ir 353 kooperatyvai (privatūs tiekėjai), 
kurie sudaro 51 proc. centrinio šildymo. 
Pranešėjas aptarė Danijos energijos taupymo 
įsipareigojimų schemą, kurios pagrindiniai 
uždaviniai būtų energijos vartojimo efekty-
vumo didinimas, suprantamas kaip galutinio 

Projekto „Urban Baltic Industrial Symbiosis“ (UBIS) partneriai
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energijos vartojimo mažinimas, bei iškastinio 
kuro atsisakymas iki 2050 m. 

Vytautas Stasiūnas, Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacijos prezidentas, apžvelgė 
energijos efektyvumo centralizuoto šilumos 
tiekimo nuo gamybos iki galutinio vartotojo 
klausimus, pagrindinį dėmesį skirdamas 
šilumos taupymui mažiausiomis sąnau-
domis, modernizuojant daugiabučių namų 
šildymo ir karšto vandens sistemas ir tokiu 
būdu užtikrinant tolygų šildymą daugiabučių 
namų butuose (šiuo metu vienuose butuose 
per karšta, kituose – šalta dėl išbalansuotų 
vidaus šildymo sistemų). 

Justas Rutkauskas, UAB „Danfoss“ 
konsultantas-inžinierius, pristatė filmuotą 
medžiagą apie vienvamzdės vidaus šildymo 
ir karšto vandens sistemų per tvarkymo 
galimybes. Pranešime pagrindinis dėmesys 
buvo skiriamas daugiabučių namų šildymo 
sistemų modernizavimo praktiniams pavyz-
džiams ir ekonominėms naudoms. 

Trečiojoje konferencijos sesijoje prane-
šimus skaitė svečiai iš užsienio. Pirmasis 
pranešėjas buvo Mortenas Hofmeisteris. 
Danijos „Savosolar“ projektų vadovas pri-
statė Saulės energijos naudojimo galimybes 
šilumos sektoriuje, kartu atskleisdamas šios 
energijos privalumus ir naudą aplinkai, šalies 
ekonomikai ir galutiniam vartotojui. Martas 
Kivikas, „NODA Deutschland GmbH“, „NODA 
Intelligent Systems“ vykdomasis direktorius, 
pranešime pristatė intelektualias sistemas 
visos energetikos įmonių sistemos optimi-
zavimui Švedijoje ir Europoje. Pranešėjo 
nuomone, pažangios energetikos paslaugos 
leidžia sukurti energijos vartojimo efektyvu-
mą, optimizavimą ir sumažinti eksploatacines 
išlaidas ir CO2 emisiją. 

Bene daugiausia dėmesio sulaukė prane-
šėjos iš Danijos pranešimas. Maggie Lund, 

„Symbiosis Center“ vyr. projektų vadovė, pri-
statė Danijos Kalundborgo simbiozę, kuri yra 
laikoma unikaliu viešojo ir privataus sektoriaus 
partnerystės pavyzdžiu. Šis pavyzdys atsklei-
džia pagrindinį pramoninės simbiozės princi-
pą, kad produktai, komponentai ir medžiagos 
būtų visuomet naudingi ir vertingi simbiozėje 
dalyvaujantiems par tneriams. Pramoninė 
simbiozė, kaip žiedinės ekonomikos dalis, 
lemia abipusę partnerių naudą, kai likutinė 
dalis vienoje įmonėje tampa ištekliais kitoje, 
tai reiškia abiejų partnerių finansinę naudą, 
mažesnes vietos išteklių kainas, mažesnes 
atliekų tvarkymo išlaidas, geresnę investicijų 
grąžą naudojant bendras investicijas, naudą 
aplinkai, CO2 išmetimo sumažinimą, medžiagų 
ir vandens mažesnį suvartojimą. 1961 m.  
Kalundborgo simbiozė, prasidėjusi nuo dvie-
jų partnerių (naftos perdirbimo gamyklos 
„Statoil“ ir Kalundborgo savivaldybės) ir iki  
2017 m. išaugusi iki 8, leido sukurti tvarią 
plėtrą kompanijose, užtikrinusią ilgalaikį, 
atsakingą išteklių naudojimo suderinimą tiek 
ekonominiu, tiek socialiniu požiūriu. Tai ne tik 

Lietuvai, bet ir kitoms Europos valstybėms 
siektinas pavyzdys, kaip suderinami verslo, 
savivaldos ir gyventojų interesai.

Jakobas Bjerregaard’as, Danijos užsienio 
reikalų ministerijos vyr. patarėjas (centralizuo-
tos energijos tiekimo klausimais), pristatė 
naujos Šiaurės šalių koncepcijos centralizuoto 
šilumos ir vėsinimo tiekimo įgyvendinimo ir 
jos varomosios jėgos įgyvendinimo ypatu-
mus. Pranešėjas, vadovaudamasis Švedijos, 
Danijos, Aliaskos valstybių praktika, kartu ap-
tarė energijos vartojimo efektyvumo didinimo, 
žaliosios energijos konkurencinio pranašumo, 
naujų pokyčių alternatyvių vėsinimo įrenginių 
ir dujų katilų sprendimų klausimus. Werneris 
Lutschas, „Euroheat&Power“ – tarptautinės 
centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto 
vėsinimo ir kombinuotos šilumos ir elektros 
energijos gamybos asociacijos – viceprezi-
dentas (Belgija), Vokietijos energetinio efek-
tyvumo asociacijos AGFW generalinis direk-
torius, aptarė centralizuoto šildymo klausimus 
Europoje ir Vokietijoje. Pranešėjas pristatė 
2016 m. Europos Sąjungos siūlomą šildymo 
ir vėsinimo strategiją, kurioje pripažįstamas 
centralizuoto šilumos tiekimo vaidmuo. Va-
dovaudamasis Vokietijos vidaus energetikos 
pavyzdžiu pranešėjas akcentavo nuolat palai-
komą, veiksmingą, aplinką tausojantį ir saugų 
centralizuotą šilumos tiekimą sąžiningomis 
rinkos sąlygomis. 

Lietuvos ekspertams buvo labai įdomi 
ir naudinga užsienio šalių kolegų patir tis, 
todėl Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 
visų pranešėjų pranešimus paskelbė savo 
svetainėje www.lsta.lt (tiesioginė nuoroda  
http://www.lsta.lt/lt/events/view/721) ir iš-
platino apie 600 adresatų el. paštu. Tikimės 
ir ateityje glaudaus užsienio partnerių ir Lietu-
vos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus 
atstovų bendradarbiavimo.

LŠTA prezidentas V. Stasiūnas Danijos „Symbiosis Center“ vyr. projektų vadovė M. Lund

LR energetikos ministro Ž. Vaičiūno įžanginis žodis konferencijos dalyviams
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„KAUNO ENERGIJA“ PASIRAŠĖ PARAMOS 
SUTARTĮ DĖL DALYVAVIMO TARPTAUTINIAME 
MOKSLO TIRIAMAJAME PROJEKTE „FLEXCHX“

Ūdrys Staselka
AB „Kauno energija“ atstovas ryšiams su visuomene

Projektą FLEXCHX vykdo tarptautinis 
konsorciumas, sudarytas iš mokslo tyrimų, 
technologijų ir plėtros organizacijų, pra-
monės ir mažo bei vidutinio verslo įmonių, 
sudarančių visą vertės grandinę. Tyrimų, 
technologijų ir plėtros organizacijų puikios 
sinergijos kompetencijos, pramonės part-
neriai atstovauja pažangiausioms pramonės 
šakoms, sudarančioms visą vertės grandinę 
nuo biomasės dujofikavimo, dujų išvalymo ir 
kuro sintezės komponentų, jėgainių gaminto-
jų iki paslaugų teikėjų bei galutinių vartotojų.

BENDROVĖS  
DALYVAVIMAS PROJEKTE

Kartu su AB „Kauno energija“ projekte 
dalyvaus ir partneriai iš Lietuvos – Lietuvos 
energetikos institutas, UAB „Enerstena“. 
Partneriai iš kitų šalių – Vokietijos oro erd-
vės centras, „NesteJacobs“ „Helen“ bei 
kitos technologijų kompanijos iš Vokietijos, 
Suomijos ir Jungtinės Karalystės.

„Kauno energija“ dalyvaus trijuose 
projekto FLEXCHX etapuose: proceso kon-
cepcijos kūrimo, koncepcijos techninio bei 
ekonominio ir aplinkosaugos įver tinimo, 
eksploatacijos ir dalijimosi patirtimi. Bend-
rovė tirs bei analizuos kombinuotos šilumos 
ir elektros gamybos Lietuvos sąlygomis 
ekonominę dalį ir įdiegs demonstracinius 
įrenginius viename iš savo gamybos šaltinių.

Be to, bendrovė bus viena iš dviejų įmo-
nių – projekto FLEXCHX galutinių vartotojų. 
Kartu su Suomijos energetikos kompanija 
„Helen“ bendrovė naudos savo išvystytus 
tinklus elektrai bei šilumai gaminti.

AB „Kauno energija“ generalinis di-
rektorius dr. Rimantas Bakas sako, kad 
dalyvavimas tokio lygio tarptautiniame 
projekte neabejotinai bus bendrovės veiklos 
pripažinimas. Pasak generalinio direktoriaus, 
dalyvaudama projekte bendrovė sieks ne 
tik prisidėti prie naujų šilumos gamybos ir 
tiekimo technologinių procesų kūrimo bei 
įdiegimo savo gamybos šaltiniuose, bet ir 
skleis gerąją patirtį kitoms Lietuvos šilumos 
gamybos bei tiekimo įmonėms.

Projektu siekiama sukurti būdus vasarą iš 
biomasės gaminti tarpinius skystus produk-
tus (FT-WAX) automobilių degalų gamybai, 
panaudojant perteklinę Saulės energiją, o 
žiemą gaminti šilumą ir elektrą. AB „Kauno 
energija“ projekte dalyvaus kaip projekto 
gamybinė bazė, kurioje bus pradėti gaminti 
šie nauji produktai.

Projekto pavadinimas – „Lanksti kombi-
nuota elektros, šilumos ir transporto degalų 
gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių“ 
(Flexible combined production of power, heat 
and transport fuels from renewable energy 
sources – FLEXCHX). Jį vykdo ir koordi-
nuoja Suomijos taikomųjų mokslinių tyrimų 
institutas VTT, kuris yra viena pažangiausių 
mokslo tiriamųjų įstaigų pasaulyje. Projektas 
vykdomas pagal didžiausią Europos Sąjun-
gos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą 
„Horizontas 2020“ (Horizon 2020). 

Vykdant projektą turėtų būti sukurtas 
lankstus energijos gamybos procesas, kuris 
įvairiuose Europos energijos gamybos šal-
tiniuose leistų iš biomasės gaminti tarpinius 
skystus produktus (FT-WAX) automobilių 
degalų gamybai, panaudojant per teklinę 
Saulės energiją, o žiemą gaminti šilumą 
ir elektrą. Taip mažiausiomis sąnaudomis 
būtų pasiektas aukštas jau esamų gamybos 
šaltinių efektyvumas.

PROJEKTO ESMĖ

Šiaurės ir Centrinėje Europoje sezoninis 
Saulės energijos potencialas ir poreikis ši-
lumai bei elektrai nevienodas. Dėl to Saulės 
energijai saugoti nuo vasaros iki žiemos 

sezono reikalingos didelės investicijos. 
Ateities energetikos sistemoje turėtų būti 
naudojamos populiariausios pasaulyje koge-
neracinės elektrinės ir šilumos tinklai. Be šių 
iššūkių, siekiant dekarbonizuoti transporto 
sektorių, reikia masinės atsinaujinančių kuro 
rūšių gamybos. Ypač to reikia sunkiajam 
transportui: lėktuvams, laivams, sunkiajam 
kelių transportui. Projektu FLEXCHX siekiama 
sukurti ekonomiškai efektyvų sprendimą, 
galintį išspręsti šiuos naujojo Europos ener-
getikos derinio iššūkius.

Svarbiausios pasiūlymo idėjos yra šios:
• sukurti hibridinį procesą, integruojantį 

elektrolizę į biomasės dujofikavimą ir 
sintezę – tada pagrindinės proceso 
technologijos pasieks 5 technologijos 
parengtumo lygmenį (TRL5);

• vasaros sezonu tarpinį atsinaujinančio 
kuro produktą (FT-WAX) gaminti iš bio-
masės anglies, procesus paspartinant 
Saulės energija „varoma“ elektrolize. 
Taip bus pagaminamas ir nedidelis kiekis 
šalutinio produkto – šilumos, kuris pa-
tenkintų vasaros centralizuoto šilumos 
tiekimo poreikį. Biomasės sunaudojimas 
būtų sumažintas perpus, palyginti su 
žiemos sezonu, o 50 proc. suvartojamos 
energijos sudarytų pigi perteklinė elektra;

• žiemos sezonu jėgainė veiktų be elekt-
rolizerio taip, kad biomasė virstų skystu 
tarpiniu kuro produktu, o šiluma ir elektra 
būtų gaminamos maksimaliu pajėgumu;

• dauguma naujai įrengtų jėgainės kom-
ponentų būtų visu pajėgumu naudojami 
ištisus metus, tik elektrolizės įrenginys 
veiktų sezoniškai.

AB „KAUNO ENERGIJA“ IR DAR 9 EUROPOS ĮMONĖS IR MOKSLO ĮSTAIGOS SU INO-
VACIJŲ IR TINKLŲ PROGRAMŲ VYKDOMĄJA ĮSTAIGA (INEA), ADMINISTRUOJANČIA 
ES TRANSPORTO, ENERGETIKOS IR TELEKOMUNIKACIJŲ SRIČIŲ INFRASTRUKTŪ-
ROS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMAS, 2018-02-28 PASIRAŠĖ FINANSAVIMO 
SUTARTĮ, PAGAL KURIĄ BENDROVEI BUS SUTEIKTA FINANSINĖ PARAMA DALYVAU-
TI TARPTAUTINIAME MOKSLO TIRIAMAJAME PROJEKTE „LANKSTI KOMBINUOTA 
ELEKTROS, ŠILUMOS IR TRANSPORTO DEGALŲ GAMYBA IŠ ATSINAUJINANČIŲ 
ENERGIJOS ŠALTINIŲ“ (FLEXCHX).
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UAB „LITESKO“ REKONSTRUOJA 
DRUSKININKŲ ŠILUMOS ŪKĮ

Marijan Burinskij
UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ direktorius

UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų 
šiluma“ Druskininkų katilinėje pikinius ap-
krovimus, viršijančius biokuro katilų galią, 
dengia dujiniu kuru kūrenamais katilais. Nuo 
2018 m. sausio mėnesio šiuose katiluose 
deginamos suskystintosios gamtinės dujos 
(SGD). Dujų tiekimo konkursą laimėjo Estijo je 
registruota UAB „JetGas“. Įmonė prie kati-
linės sumontavo dujų priėmimo, saugojimo, 
padavimo komplektą (dujofikavimo stotį), 
prijungė įrangą prie esamo dujotiekio iki 
ka tilinės dujų reguliavimo punkto (DRP), 
užtikrina SGD atvežimą autotranspor tu. 
Dujofikavimo stotį sudaro:
• 40 m³ SGD saugojimo rezervuaras;
• atmosferinio tipo garintuvas – 2 vnt.;
• dujų priėmimo įtaisai;
• odorizacijos blokas;
• dujų reguliavimo blokas;
• automatikos valdymo ir kontrolės blokas.

Dujofikavimo stoties darbo principas: SGD 
atvežimas autocisternomis apie 17,5 to nų  
arba 43,7 m³; slėgis autocisternoje 2 bar, 
temperatūra –150 °C. Prie autocisternos 
esančiais siurbliais SGD perpumpuojamos į 
rezervuarą. Rezervuare slėgis 6 bar, tempe-
ratūra –140 °C. Iš rezervuaro SGD paduoda-
mos į garintuvą, kur skysta fazė paverčiama 

dujine ir per reguliatorių tiekiamos į katilinę, 
dujų slėgis prieš DRP – 4 bar.

Apibendrinant mėnesio SGD dujofikavimo 
stoties eksploatavimo patirtį, galima teigti, 
kad tokia šiuolaikinė technologija leidžia 
užtikrinti dujų tiekimą var totojams, kurie 
neprijungti prie gamtinių dujų dujotiekių, kurie 
naudoja skystąjį kurą arba biokuro katilinėse 
apkrovos pikams padengti, stotis patikimai 
dirba be aptarnaujančio personalo valdoma 

nuotoliniu būdu iš Estijos. Ši technologija 
leido filialui sumažinti išlaidas dujų pirkimui, 
nereikėjo investuoti į dujų ūkio rekonstrukciją.

Iš probleminių dalykų reikėtų paminėti 
stoties inerciją, reikia katilų apkrovimą didinti 
laipsniškai. Vertėtų paminėti ir reikiamo dujų 
kiekio tiekimo autocisternomis užtikrinimo 
problemas. Šąlant orams reikia, kad neper-
traukiamai važinėtų viena ar kelios autocister-
nos tarp Druskininkų ir Klaipėdos terminalo. 
Bet, kaip pranešė dujų tiekėjas, Klaipėdos 
terminalas poilsio ir švenčių dienomis ne-
dirba. Jei poilsio ir švenčių dienomis šalčiai 
būtų didesni, SGD pritrūktų ir reikėtų naudoti 
skystąjį kurą. Žinoma, yra kiti terminalai, bet 
tai jau kiti maršrutai ir kiti atstumai.

2017 m. rudenį UAB „Litesko“ filialas 
„Druskininkų šiluma“ tęsė magistralinių ir 
kvartalinių šilumos tinklų rekonstrukciją, kei-
čiant kanalinius vamzdynus į pramoniniu būdu 
izoliuotus nekanalinius vamzdynus, kartu 
optimizuojant vamzdynų diametrus ir klojimo 
vietas. Iš viso buvo rekonstruota 782 m šilu-
mos tinklų, kurių diametras – 100–400 mm.  
Rekonstravimo vertė sudaro apie 1,26 mln. Eur.  
Iki 50 proc. vertės, apie 628,5 tūkst. Eur, fi-
nansavo Europos Sąjungos paramos fondai, 
likusią sumą – UAB „Litesko“.

Atlikta šilumos tinklų rekonstrukcija 
sumažino nuostolius šilumos tinkluose užtik-
rinus patikimą šilumos tiekimą vartotojams.
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Druskininkų miesto centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklo ruožų, kuriuose vykdoma re-
konstrukcija, vidutinis eksploatacijos amžius 
siekia 40,6 metų. Trasos jau susidėvėjusios, 
izoliuota sena, dabartinių reikalavimų nebe-
atitinkančia ir šilumines savybes praradusia 
šilumos izoliacija. Vykdant Druskininkų mies-
to šilumos tinklų rekonstrukcijos projektą 

Sprendžiant pasaulines klimato kaitos 
problemas ir pagrindžiant energetikos raidos 
kryptis daugumoje pasaulio valstybių anali-
zuojamos atsinaujinančių energijos išteklių, 
kurių kiekis laikui bėgant dėl natūraliai gam-
toje vykstančių procesų ir žmonių veiklos 
nuolat atsinaujina, plėtros galimybės ir kaitos 
tendencijos. Lietuvai, turinčiai mažas iškasti-
nio kuro (durpių ir naftos) atsargas, platesnis 
atsinaujinančių išteklių naudojimas, ypač 
įdiegiant modernias technologijas, jau gerus 
du dešimtmečius periodiškai atnaujinamoje 
Nacionalinėje energetikos strategijoje, Lie-
tuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 
energetikos įstatyme ir įvairiuose teisės 
aktuose įvardijamas kaip viena svarbiausių 

šalies energetikos politikos strateginių nuo-
statų. 2000–2016 m. laikotarpiu šių išteklių 
sąnaudų apimtys augo vidutiniškai 4,9 proc. 
per metus ir padidėjo 2,2 karto. Pagrindiniais 
atsinaujinančiais energijos ištekliais išlieka 
tradiciškai energetinėms reikmėms naudoja-
mos malkos, miško paruošų ir medienos ap-
dirbimo atliekos (žievė, šakos, pjuvenos, pju-
venų briketai ir kt.). Nors šio kuro sąnaudos 
nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo 1,9 karto, 
biokuro dalis šalies atsinaujinančių energi-
jos išteklių balanse nuosaikiai traukėsi –  
nuo 95,7 proc. 2000 m. sumažėjo iki  
82,2 proc. 2016 m. Kitų atsinaujinančių ener-
gijos išteklių indėlis jau matomas, bet jų po-
tencialas dar palyginti menkai išnaudojamas. 

BENDRA ATSINAUJINANČIŲ 
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 
SĄNAUDŲ 2000–2016 M. 
CHARAKTERISTIKA

Kaip matyti iš 1 lentelėje ir 1 paveiksle 
pateiktų duomenų, tik per pastaruosius 
penkerius metus didesnę reikšmę įgijo 
vėjo jėgainėse pagaminta elektros energija, 
transportui naudojami biodegalai, energijai 
gaminti naudojamos biodujos ir atsinauji-
nančios komunalinės atliekos. Bendras šių 
išteklių įnašas šalies balanse 2016 m. sudarė 
14,2 proc. Iki šiol labai mažai pažangos 
pasiekta energetinėms reikmėms plačiau 
naudojant žemės ūkio gamybos atliekas. 

DRUSKININKŲ MIESTO ŠILUMOS
 TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRUKCIJA

Marijan Burinskij
UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ direktorius

senos, nepraeinamuose kanaluose paklotos 
trasos yra keičiamos į naujus nekanalinius, 
pramoniniu būdu izoliuotus vamzdynus.

Bendra šilumos tinklų rekonstravimo 
vertė sudaro apie 1,26 mln. Eur. Iki 50 proc. 
projekto ver tės, apie 628,48 tūkstančius 
Eur, yra Europos Sąjungos parama, likusią 
sumą investuos UAB „LITESKO“. Iš viso bus 
rekonstruotos 850 m ilgio DN 100–400 mm 
diametro senos, susidėvėjusios ir neefekty-
vios šilumos perdavimo trasos, paklojant 
apie 782 m ilgio tokio paties diametro ir 
optimizuotos klojimo trajektorijos nekana-
linius, pramoniniu būdu izoliuotus šilumos 
tiekimo tinklus.

Atlikta šilumos tinklų rekonstrukcija suma-
žins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose. 
Modernizavus šilumos tiekimo trasas dėl 
mažesnio kuro sunaudojimo šilumos gamybai 
sumažės išmetamas šiltnamio efektą suke-

liančių dujų kiekis, modernizuojamos šilumos 
tiekimo trasos remontų skaičius ir apimtys bei 
avarijų tikimybė. Pabaigus rekonstrukcijos 
darbus bus užtikrintas patikimas ir saugus 
šilumos tiekimas prijungtiems vartotojams.  

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 
PLĖTROS LIETUVOJE TENDENCIJOS

Vaclovas Miškinis, Arvydas Galinis, Inga Konstantinavičiūtė, Vidas Lekavičius, Irena Alėbaitė
Lietuvos energetikos institutas
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2016 m. namų ūkiuose buvo sunaudota 
tik 38,4 proc., kitų ūkio šakų galutinių 
vartotojų įrenginiuose tiesiogiai sunaudota –  
11,7 proc. Nagrinėjamu laikotarpiu elektrinė-
se ir katilinėse sunaudojamo biokuro, atliekų 
(įskaitant medienos apdirbimo, žemės ūkio 
ir atsinaujinančias komunalines atliekas) ir 
biodujų kiekis padidėjo net 16 kartų. Todėl 
elektros energijai ir centralizuotai tiekiamai 
šilumai gaminti sunaudojamo biokuro dalis 
šio kuro vartotojų struktūroje 2016 m. išaugo 
iki 49,9 proc. 

Hidroelektrinėse, Saulės ir vėjo elektri-
nėse pagamintos elektros energijos apimtys 
šiuo laikotarpiu padidėjo 4,9 karto, o šių 
elektrinių dalis šalies atsinaujinančių ener-
gijos išteklių balanse nuo 4,3 proc. 2000 m. 
padidėjo iki 9,7 proc. 2016 m. 

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS 
IŠTEKLIŲ SRAUTAI 2016 M. 

Lietuvoje sunaudojamų atsinaujinančių 
energijos išteklių apimtis, jų sąnaudas 
elektros energijai ir centralizuotai tiekiamai 
šilumai gaminti bei galutinių energijos var-
totojų įrenginiuose tiesiogiai sunaudotus 
kiekius apibūdina 2 paveikslas. Čia pateikti 
faktiniai visų gaminamų, transformuojamų ir 
galiausiai šalies ūkio šakose sunaudojamų 
atsinaujinančių energijos išteklių srautai. 
Ši diagrama parengta remiantis Statistikos 
depar tamento sudaryto 2016 m. šalies 
kuro ir energijos balanso duomenimis. Visų 
energijos išteklių kiekiai kiekvienoje srauto 
grandyje iš natūrinių vienetų perskaičiuoti 
sutar tiniais vienetais – tūkstančiais tonų 
naftos ekvivalento. Be to, kiekvienos kuro 
ir energijos rūšies srauto plotis šioje diag-
ramoje proporcingai iliustruoja tos kuro ar 
energijos rūšies energetinę vertę bendrame 
atsinaujinančių energijos išteklių balanse.

jų dalis sudarė 95,7 proc. Kauno HE ir ma-
žosiose hidroelektrinėse pagamintai elektros 
energijai teko 4,3 proc. Didžioji biokuro 
dalis (net 81,7 proc.) buvo sunaudota namų 
ūkio sektoriuje, 12,2 proc. šio kuro buvo 
sunaudota pramonėje, statyboje, žemės 
ūkyje ir prekybos bei paslaugų sektoriuje. Tik  
6,1 proc. biokuro buvo panaudota katilinėse 
centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti. 

Žengiant nuo iškastinio kuro link platesnio 
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo 
pamažu buvo siekiama įgyvendinti įvairius 
projektus ir įsisavinti naujus išteklius: geo-
terminę energiją, organinių medžiagų anaero-
binio skaidymo būdu gaunamas biodujas, 
biodegalus, vėjo energiją, Saulės energiją 
ir atsinaujinančias komunalines atliekas. 
Tačiau šiuo metu pagrindiniu atsinaujinančiu 
energijos ištekliumi Lietuvoje išlieka malkos 
ir medienos atliekos – biokuro dalis 2016 m. 
sudarė 82,2 proc., o visų kitų atsinaujinančių 
išteklių – tik 17,8 proc. 

Labai svarbu akcentuoti, kad per pastarąjį 
dešimtmetį iš esmės pasikeitė medienos ir 
jos apdirbimo atliekų vartotojų struktūra: 

Bendras iš sąvartynų išgaunamų biodujų 
ir iš nuotekų valymo dumblo bei žemės 
ūkio atliekų pagamintų biodujų kiekis per 
pastaruosius penkerius metus padidėjo tris 
kartus, bet jų dalis atsinaujinančių energijos 
išteklių balanse 2016 m. tesiekė 2,2 proc. 
Prieš dešimtmetį nemažai vilčių buvo siejama 
su augančiais į automobilių benziną ir kelių 
transporto dyzeliną įmaišytų grynųjų bio-
degalų (bioetanolio ir biodyzelino) kiekiais. 
Bendras sunaudojamų biodegalų kiekis 
2012–2016 m. laikotarpiu nedaug keitėsi ir 
kol kas išlieka mažas. Geoterminės ir Saulės 
energijos, kurios platesnis naudojimas šiuo 
metu siejamas su elektros energijos gamyba, 
įnašas kol kas labai menkas. 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 
bendrame šalies pirminės energijos balanse 
iki 2009 m. svyravo apie 9–10 proc. Užda-
rius Ignalinos AE, jų dalis 2010 m. padidėjo 
iki 15,2 proc., o vėliau nuosekliai augo ir  
2016 m. sudarė 19,9 proc. 

Nagrinėjamo laikotarpio pradžioje šalies 
atsinaujinančių energijos išteklių balanse 
vyravo malkos ir medienos atliekos, 2000 m.  

1 lentelė. Atsinaujinančių energijos išteklių sąnaudos pagal energijos rūšis, tūkst. tne

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Malkos ir medienos atliekos 645,8 832,1 934,2 910,2 998,3 1 020,4 1 080,0 1 200,2 1 201,5
Žemės ūkio atliekos 2,7 5,7 4,9 5,0 6,2 4,9 4,2 4,9
Biodujos 1,9 10,0 11,1 11,6 15,6 21,0 23,6 32,2
Biodegalai 3,4 47,0 46,5 63,1 61,5 66,2 68,4 56,6
Komunalinės atliekos 11,0 11,4 15,7 21,6
Hidroenergija 29,2 38,8 46,4 41,3 36,3 44,8 34,2 30,1 39,0
Vėjo energija 0,2 19,3 40,9 46,5 51,8 55,0 69,7 97,7
Saulės energija 0,2 3,9 6,3 6,3 5,7
Geoterminė energija 2,9 4,5 3,2 3,8 1,7 1,9 1,6 2,0
Iš viso 675,0 882,0 1 067,1 1 058,1 1 164,8 1 216,9 1 280,9 1 419,8 1 461,2
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Diagrama rodo tai, kad malkos ir me-
dienos atliekos ar timoje ateityje neabe-
jotinai išlaikys vyraujantį vaidmenį šalies 
atsinaujinančių energijos išteklių balanse. 
Kita vertus, numatomas keleriopas sunau-
dojamų biodegalų, biodujų, atsinaujinančių 
komunalinių atliekų kiekio augimas, taip pat 
ir tolesnis elektros energijos gamybos vėjo 
elektrinėse padidėjimas reikšmingai prisidės 
prie pokyčių ne tik atsinaujinančių energijos 
išteklių balanse, bet ir bendrame šalies 
pirminės energijos balanse, ypač galutinėse 
atsinaujinančių išteklių energijos sąnaudose 
atskirose ūkio šakose. 

Dabar tiniu metu visų atsinaujinančių 
energijos išteklių galutinių sąnaudų struk-
tūroje vyrauja namų ūkio ir paslaugų sekto-
rius, kur 2016 m. sunaudota 80,5 proc. šių 
išteklių, 13,8 proc. teko pramonei ir statybai, 
tik 4,2 proc. transporto sektoriui ir 1,4 proc. 
žemės ūkiui. Sparčiai augant centralizuotai 
tiekiamos šilumos ir ypač elektros energijos 
gamybos iš atsinaujinančių išteklių apimtims, 
ateityje keisis šių išteklių galutinių sąnaudų 
vertės ir struktūra, nes dėl gyvenamųjų namų 
(tiek daugiabučių, tiek ir individualių) ir visuo-
meninių pastatų modernizavimo namų ūkio ir 
paslaugų sektoriaus dalis mažės, pramonės 
ir statybos, ypač transporto sektoriaus dalis 
nuosekliai didės. 

 Kaip matyti iš 2 paveiksle pateiktų 
duomenų, transpor to sektoriuje vyrauja 

naftos produktai, o atsinaujinančių energi-
jos išteklių sunaudojama labai mažai – jų 
dalis sudaro vos 2,9 proc. Iškastinis kuras 
vis dar vyrauja žemės ūkyje ir pramonės 
bei statybos sektoriuje, kur atsinaujinančių 
energijos išteklių dalis 2016 m. sudarė 
atitinkamai 18,0 proc. ir 18,9 proc. Dau-
giausia „žaliosios“ energijos sunaudoja 
namų ūkio ir paslaugų sektorius – jos dalis 
visų sunaudotų energijos išteklių balanse 
čia sudaro 54,1 proc. Svarbu pastebėti 
tai, kad šiame sektoriuje nuosekliai auga 
iš atsinaujinančių energijos išteklių paga-
mintos elektros energijos ir centralizuotai 
tiekiamos šilumos vaidmuo – 2016 m. šie 
ištekliai jau sudarė 52,4 proc. ir pirmą kar-
tą viršijo tiesiogiai sektoriuje sunaudojamo 
medienos kuro apimtis. Kita vertus, malkos 
ir medienos atliekos smulkiems var toto-
jams, neprijungtiems prie centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemų, išlieka pagrin-
diniu kuru. Kadangi didžioji šio kuro dalis 
sunaudojama patalpoms šildyti, jo poreikių 
kaitą lemia temperatūros svyravimai ir iš 
dalies gyvenamųjų pastatų apšiltinimas 
bei šildymo sistemų modernizavimas. Sie-
kiant labiau sumažinti decentralizuotame 
sektoriuje sunaudojamo biokuro apimtis, 
būtina paskatinti modernizavimo apimtis, 
įgyvendinti papildomas motyvuojančias 
priemones ir suteikti gyventojams svaresnę 
valstybės paramą.

POKYČIAI CENTRALIZUOTO 
ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOSE 

Centralizuoto šilumos tiekimo ūkis yra 
vienas iš reikšmingiausių šalies energetikos 
sektoriaus dalių. Šilumos tiekimo įmonių 
kokybiškos paslaugos aprūpinant galutinius 
vartotojus šiluma patalpoms šildyti, karštam 
vandeniui ruošti ir įmonių technologinėms 
reikmėms tenkinti yra patrauklios esamiems 
ir naujiems vartotojams. Pažanga tobulinant 
šilumos gamybos, tiekimo ir iš dalies var-
tojimo grandis 2000–2016 m. laikotarpiu 
labai įvairi. Lietuva jau tapo matoma lydere 
Europos Sąjungoje įgyvendinant atsinau-
jinančių energijos išteklių plėtros šilumos 
tiekimo sistemose programą: kuriant ir 
įgyvendinant modernias biokuro deginimo 
technologijas, sukuriant medienos ir atliekų 
tiekimo infrastruktūrą, atnaujinant šilumos 
tiekimo vamzdynus, nuosekliai mažinant 
šilumos tiekimo nuostolius ir kt. 

Didžiąją dalį šilumos, kuri vartotojams 
centralizuotai tiekiama vamzdynais, gamina 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) 
narės ir susijusios įmonės savo šilumos 
gamybos šaltiniuose. Asociacija koordinuoja 
jai priklausančių įmonių veiklą, aktyviai pri-
sideda prie šilumos ūkio plėtros strateginių 
krypčių rengimo, įmonių ir šilumos tiekimo 
tinklų atnaujinimo, atsinaujinančių energi-
jos išteklių platesnio naudojimo elektrai ir 
šilumai gaminti, teisės aktų tobulinimo ir 
kitų iniciatyvų. Asociacija nuolat atnaujina 
ir papildo statistikos duomenų bazę, kuri 
suteikia galimybę analizuoti daugybę šilumos 
tiekimo įmonių (tiek asociacijos narių, tiek ir 
susijusių šilumos sektoriaus įmonių) veiklą 
apibūdinančių rodiklių: šilumos gamybos 
apimtis, iš nepriklausomų šilumos gamintojų 
superkamos šilumos kiekius, šilumos balan-
sus, šilumos gamybos šaltinių techninius 
rodiklius, kuro sąnaudas, šilumos tinklų 
ilgius, duomenis apie šilumos vartotojus ir kt. 

LŠTA duomenimis, 2016 m. asociacijai 
priklausančios ir susijusios įmonės galu-
tiniams vartotojams patiekė 7494,5 GWh 
šilumos, įskaitant savo gamybos šaltiniuose 
pagamintą ir iš nepriklausomų gamintojų 
pirktą šilumą. Jos dalis bendrame iš cent-
ralizuoto tiekimo tinklų vartotojams tiektos 
šilumos balanse, t. y. nevertinant pramonės 
įmonėse iš cheminių procesų gautos ir 
tiesiogiai tose įmonėse sunaudotos šilu-
mos, sudarė 95,1 proc. Šalies galutiniams 
var totojams tiekiamos šilumos balanse 
vyrauja didžiausius miestus šiluma ir karštu 
vandeniu aprūpinančios įmonės. 2016 m. 2 pav. Atsinaujinančių energijos išteklių srautų diagrama 2016 m.
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UAB „Vilniaus energija“ patiekė 2 443,5 GWh 
arba 32,6 proc. visos šalies vartotojams 
patiektos šilumos, AB „Kauno energija“ –  
15,8 proc., AB „Klaipėdos energija“ – 10,2 proc.,  
regioninė įmonė AB „Panevėžio energija“ – 
8,5 proc., AB „Šiaulių energija“ – 5,1 proc. 
Reikšmingą vaidmenį vaidina ir UAB „Lites-
ko“, kuri 2016 m. savo filialuose pagamino ir 
galutiniams vartotojams patiekė 574,2 GWh 
arba 7,7 proc. visos šilumos.

Lietuvos statistikos departamento ren-
giamuose metiniuose kuro ir energijos ba lan-
suose pateikiami duomenys aprėpia vi sus 
energijos gamybos šaltinius ir visus šilumos 
vartotojus. Centralizuotai tiekiamos šilumos 
balanse apibendrinti šie šilumos gamybos 
šaltiniai: elektrinės, katilinės, įrenginiai, 
gaminantys šilumą iš cheminių procesų 
energijos, ir geoterminiai įrenginiai. Pagrin-
dinių šilumos gamybos šaltinių vaidmens 
kaitą nagrinėjamu laikotarpiu iliustruoja  
3 paveiksle pateikti duomenys. Elektrinė-
se pagamintos šilumos kiekiai didėjo iki  
2006 m., kai jų dalis šalies šilumos gamy-
bos balanse buvo išaugusi iki 51,5 proc. 
Per pastaruosius šešerius metus elektrinių 
vaidmuo nuosekliai mažėjo. O katilinėse 
pagamintos šilumos apimtys iki 2009 m.  
mažėjo, o jų dalis buvo sumenkusi iki  
32,1 proc. Per pastarąjį dešimtmetį buvo įren-
giami vis nauji biokuro katilai ir katilinės tapo 
pagrindiniu centralizuotai tiekiamos šilumos 
šaltiniu. 2016 m. visuose energijos gamy-
bos šaltiniuose pagaminta 11 985,6 GWh  
šilumos: elektrinės pagamino 3 529,4 GWh  
(29,4 proc.), katilinės – 5 794,3 GWh  
(48,3 proc.), UAB „Geoterma“ – 37,9 GWh 
(0,3 proc.), o 2624,0 GWh (21,9 proc.) 

buvo gauta utilizuojant cheminių procesų 
energiją, kuri išsiskiria gaminant trąšas.

Iš cheminių procesų gautos šilumos 
apimtys 2000–2016 m. augo sparčiausiai 
ir padidėjo 1,7 karto. Lietuvos šilumos ga-
mybos balanse cheminių procesų energijai 
tenka didelė dalis – per pastaruosius šešerius 
metus ji nuolat viršijo 20 proc., o 2014 m. 
sudarė net 25 proc. Utilizuota atliekinė šiluma 
panaudojama elektrai gaminti, įmonių tech-
nologinėms reikmėms ir tiekiama galutiniams 
vartotojams. LŠTA duomenų bazėje fiksuo-
jama tik nedidelė šios šilumos dalis (apie  
100 GWh arba 3–4 proc.). Ji tiekiama vamz-
dynu Kėdainių miesto vartotojams (2016 m.  
ši dalis sudarė 4,1 proc.). Apie trečdalis 
cheminių procesų energijos sunaudojama 
elektrai gaminti (2016 m. – 30,9 proc.), o 
didžiąją atliekinės šilumos dalį pramonės 
įmonės sunaudoja tiesiogiai savo technologi-
nėms reikmėms. Bendrame šalies pramonės 
įmonėse sunaudotos šilumos balanse apie 
80 proc. poreikių (2016 m. – 78,3 proc.) 
sudaro būtent cheminių procesų energija ir tik 
apie 20 proc. poreikių tenkina šiluma, gauta 
iš centralizuoto šilumos tiekimo sistemų. 

Didesnio indėlio į centralizuoto šilumos 
tiekimo įvairovę buvo tikimasi 2002 m. Klai-
pėdoje pradėjus eksploatuoti pirmąją Baltijos 
jūros regione geoterminio šildymo jėgainę, 
kurioje pagaminta šiluma tiekiama į miesto 
šilumos tinklus. Tačiau dėl techninių ir ekono-
minių priežasčių bendrovė yra nepajėgi kon-
kuruoti su kitais šilumos gamintojais ir jos 
veikla nerentabili. 2011 m. UAB „Geoterma“ 
buvo įtraukta į privatizuojamų įmonių sąrašą, 
o 2018 m. sausio 18 d. privatizavimo komi-
sija jos privatizavimo programą sustabdė. 

Siekiant kardinaliai pakeisti šilumai 
gaminti naudojamo kuro struktūrą labai 
svarbios buvo aktyvios ir motyvuojančios 
LŠTA pastangos. 2012 m. asociacija siūlė 
kartu su Seimo rinkimais vyksiantį Visagino 
AE referendumą papildyti antru klausimu 
ir „suteikti galimybę šalies gyventojams 
spręsti, ar šilumos ūkyje brangių importinių 
dujų vartojimas turėtų būti keičiamas beveik 
tris kartus pigesniu lietuvišku biokuru“. Net ir 
nesulaukus Seimo pritarimo šiai iniciatyvai, 
gamtinių dujų brangimas ir veiksmingai 
panaudota ES struktūrinių fondų parama 
sudarė palankias prielaidas esamų katilinių 
modernizavimui, pritaikant jas deginti bioku-
rą, statant naujus biokuro katilus, sukuriant 
ir nuosekliai tobulinant biokuro perdirbimo ir 
logistikos sistemas. 

4 paveikslas rodo itin spartų iškastinio 
impor tuojamo kuro, ilgą laiką vyravusio 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, 
pakeitimo vietiniais ir atsinaujinančiais 
energijos ištekliais procesą – iš jų pagamin-
tos šilumos dalis bendrame šalies šilumos 
balanse nuo 14,0 proc. 2000 m. išaugo iki 
35,5 proc. 2009 m., o per pastaruosius pen-
kerius metus iki 72,8 proc. Tokią išskirtinę 
pažangą lėmė būtent šilumos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos išteklių augimas. 
Iš jų pagamintos šilumos dalis šalies šilu-
mos balanse 2016 m. sudarė 48,6 proc. 
Reikšminga dalimi (21,9 proc.) prisidėjo iš 
cheminių procesų gauta šiluma. Iš neatsinau-
jinančių komunalinių ir pramonės atliekų bei 
durpių 2016 m. pagaminta 2,3 proc. šilumos.

Visu nagrinėjamu laikotarpiu didžiąją dalį 
„žaliosios“ šilumos (apie 80 proc.) gamino 
biokuro katilinės, kurių gamybos apimtys 
ypač sparčiai augo 2012–2016 m. – padidė-
jo vidutiniškai 21,6 proc. per metus. 2016 m.  
biokuro katilinės pagamino 78,4 proc. 
visuose šaltiniuose iš atsinaujinančių ener-
gijos išteklių pagamintos šilumos. Sparčią 
biokurą deginančių katilų plėtrą motyvavo 
iš ES struktūrinių fondų ir įvairių programų 
skiriama parama. Maksimali teikiama parama 
buvo ribota ir nepakankama biokogeneracijai 
plėtoti. Todėl šalies centralizuoto šilumos tie-
kimo įmonės, pasinaudodamos šia parama, 
intensyviai įgyvendino biokuro katilų įrengimo 
programą. LŠTA duomenimis, bendra įreng-
toji biokuro katilų galia centralizuoto šilumos 
tiekimo įmonėse 2018 m. pradžioje sudarė 
990 MW, o nepriklausomi šilumos gamintojai 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir 
kituose miestuose savo investicijomis įrengė 
biokuro katilus, kurių suminė galia išaugo iki 
599 MW.
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Lietuvos energetikos sektoriaus raidą 
reglamentuojančiuose įstatymuose ir po-
įstatyminiuose teisės aktuose buvo nuolat 
akcentuojamas prioritetas atsinaujinančius 
energijos išteklius naudojančioms kogene-
racinėms elektrinėms įrengti. Pavyzdžiui,  
2007 m. atnaujintoje Nacionalinėje energeti-
kos strategijoje buvo nuostata, įpareigojanti 
kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėti atsi-
naujinančių energijos išteklių panaudojimo 
naujai statomose kogeneracinėse elektrinėse 
ekonominį patrauklumą. Papildomi motyvai 
tokių elektrinių statybai – svarbus jų vaidmuo 
įgyvendinant ES reikalavimus dėl „žaliosios“ 
energijos gamybos ir aplinkos taršos maži-
nimo bei siekis padidinti šalies energetinį 
saugumą, taip mažinant priklausomybę ir 
nuo iškastinio kuro, ir nuo elektros energijos 
importo.

Reikšmingu įvykiu, net ir praėjus dešimt-
mečiui, laikoma 2006 m. baigta Vilniaus 
2-osios elektrinės garo katilo rekonstruk-
cija, pritaikant jį deginti biomasę ir durpes. 
Šio 17 MW elektrinės ir 43 MW šiluminės 
galios biokogeneracinio įrenginio eksploa-
tacija patvirtino ne tik tiesioginę ekonominę, 
aplinkosaugos, bet ir socialinę naudą. Pro-
jekto įgyvendinimas parodė šalies specialistų 
gebėjimus įgyvendinti esminius poslinkius 
biokuro gamybos, priėmimo, paruošimo, 
sandėliavimo ir kuro kokybės nustatymo 
infrastruktūros bei modernių technologijų 
kūrimo srityse. Tačiau biokuro elektrinių 
plėtra nagrinėjamu laikotarpiu dėl menkos iš 
ES fondų skiriamos paramos ir daugelio kitų 
priežasčių vyko vangiai, gerokai atsiliekant 
nuo įvairiuose dokumentuose nustatytų 

tikslų ir jų įgyvendinimo terminų. Reikšminga 
kliūtimi, stabdančia nedidelės galios biomasę 
naudojančių elektrinių plėtrą iki 2010 m., 
buvo įrengtosios galios perteklius Lietuvoje ir 
elektros rinkoje dominavusi Ignalinos AE, ku-
rioje elektros energijos gamybos kaina buvo 
mažesnė nei organinį kurą naudojančiose 
elektrinėse. Biokogeneracinių elektrinių plėtrą 
ribojo ir kitos kliūtys: techninio prijungimo 
problemos, ilgai trunkančios biurokratinės 
dokumentų derinimo procedūros, verslo 
praktikos stoka, teritorijų planavimo, regu-
liavimo barjerai ir kt. 

Įvedus naujus kogeneracinius pajėgumus 
UAB „Litesko“, AB „Šiaulių energija“, AB „Pa-
nevėžio energija“, UAB „Utenos šilumos 
tinklai“ ir nepriklausomų šilumos gamintojų 
įmonėse, padidėjo elektrinėse iš biokuro pa-
gamintos šilumos kiekis, o jų dalis bendrame 
iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamin-
tos šilumos balanse 2013 m. buvo išaugusi 
iki 31,4 proc. Tačiau per pastaruosius trejus 
metus, nesant šilumos gamybos didėjimo 
elektrinėse ir sparčiai augant šilumos ga-
mybai katilinėse, biokuro elektrinių vaidmuo 
2016 m. sumenko iki 18,9 proc. 

Su griežtėjančiais aplinkosaugos reika-
lavimais buvo siejami ambicingi energijos 
gamybos iš biodujų plėtros tikslai. Pirmoji 
kogeneracinė jėgainė buvo įrengta žemės 
ūkio bendrovėje „Vyčia“ 1998 m., įdiegus 
biodujų gamybos iš kiaulių mėšlo ir maisto 
pramonės atliekų technologiją. Jėgainėje 
buvo įrengti du 185 kW galios kogeneraci-
niai elektros ir šilumos energijos gamybos 
įrenginiai, tačiau po 2004 m. kilusio gaisro 
jos veikla sustabdyta. 

Tolesnei iš žemės ūkio atliekų gaminamų 
biodujų panaudojimo plėtrai pasitarnavo 
patir tis, sukaupta UAB „Lekėčiai“ (šiuo 
metu uždaroji akcinė bendrovė „Idavang“) 
jėgainėje, kurioje nuo 2003 m. deginamos 
biodujos, pagamintos iš kiaulių mėšlo ir 
gyvūninių produktų (iš gyvulių bei paukščių 
skerdyklų, žuvies perdirbimo įmonių, naminių 
gyvūnų pašarų gamybos atliekų). Žemės ūkio 
ministerijos duomenimis, 2016 m. veikė 
dvylika tokių jėgainių, kurių suminė įrengtoji 
galia sudarė 13,3 MW. 2016 m. daugiau kaip 
pusė (54,8 proc.) visų Lietuvos jėgainėse 
energijai gaminti sunaudotų biodujų buvo 
pagaminta būtent perdirbant žemės ūkio 
atliekas. Biodujų jėgainių projektai brangūs, 
o jų įgyvendinimui pagal kaimo plėtros 
programas teikiama parama yra per maža. 
Padidinus paramos apimtis ateityje būtų 
galima paskatinti biodujų gamybą dideliuose 
gyvulininkystės ūkiuose (kiaulių komplek-
suose, paukštynuose). Taip būtų sudaromos 
prielaidos utilizuoti didesnius mėšlo kiekius, 
išplėsti energijos gamybos iš atsinaujinančių 
energijos išteklių apimtis kaimo vietovėse ir 
kartu spręsti aplinkosaugos problemas.

1999 m. UAB „Utenos vandenys“ įrengė 
pirmąją Lietuvoje biodujų jėgainę, perdirban-
čią miesto nuotekų dumblą, ir kogeneracinį 
įrenginį. 2000 m. veiklą pradėjo viena di-
džiausių vandenvalos įmonių UAB „Kauno 
vandenys“, kurioje iš susidarančio dumblo 
jo anaerobinio pūdymo metu gaminamos 
biodujos iš pradžių buvo deginamos vietinėje 
katilinėje įrengtuose vandens šildymo katiluo-
se, o jų perteklius tiekiamas į Noreikiškių ka-
tilinę. 2008 m. bendrovė įrengė kogeneracinę 
jėgainę. Iš nuotekų valymo dumblo biodujos 
taip pat gaminamos ir kitose vandenvalos 
įmonėse (Klaipėdoje, Panevėžyje), tačiau 
bendras šių įmonių jėgainėse sudeginamų 
biodujų kiekis šalies biodujų balanse 2016 m.  
sudarė tik apie 10,9 proc. 

Modernios technologijos suteikia gali-
mybes panaudoti aplinkosaugos požiūriu 
kenksmingas metano dujas, kurios išsiskiria 
iš sąvartynuose pūvančių atliekų. 2008 m. 
rekonstravus Domeikavos katilinę, pirmą kar-
tą Lietuvoje pradėta gaminti šilumą ir elekt ros 
energiją iš biodujų, kurios išgaunamos iš 
Lapių sąvartyno. Iš Kazokiškių sąvartyno iš-
gaunamų biodujų pagaminta šiluma tiekiama 
Vievio gyventojams, iš Kairių sąvartyno –  
Kairių miesteliui. Bendrame elektros energijai 
ir šilumai gaminti sunaudojamų biodujų 
balanse sąvartynų biodujos 2016 m. sudarė 
34,3 proc. Tačiau daugeliu atvejų iš sąvar-
tynų biodujų gaminamos šilumos kiekiai yra 

Geoterminiai įrenginiai
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Bendrovė „Axis Technologies“ įgyven-
dino kol kas didžiausią biokuro energetikos 
projektą Latvijoje – įmonės „Rīgas Bio-
Enerģija“ užsakymu pastatė 48 MW galios 
biokuro jėgainę Rygoje. Projekto, kurį „Axis 
Technologies“ įgyvendino per dvejus metus, 
vertė sudaro daugiau kaip 15 mln. eurų. 

„Plečiame mūsų įdiegtų biokuro jėgainių 
žemėlapį – jis kiekvienais metais tampa vis 
tankesnis visose trijose Baltijos valstybėse: 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Latvijoje biokuro 

menki, nes nėra galimybių patiekti šilumą į 
artimiausio miesto ar didesnės gyvenvietės 
šilumos tiekimo tinklus dėl didelių atstumų, 
gamtinių barjerų (upių), esamos infrastruk-
tūros objektų (automagistralių, geležinkelių) 
ir kt. kliūčių. 

Bendras iš biodujų pagamintos šilumos 
kiekis 2016 m. sudarė tik 25,8 GWh arba 
0,4 proc. iš atsinaujinančių energijos ištek-
lių pagamintos šilumos. Biodujų jėgainių 
vaidmuo kur kas didesnis elektros energijos 
balanse – jos pagamino 122,7 GWh arba  
5,9 proc. visos „žaliosios“ elektros.

Statistikos departamento duomenimis, 
2016 m. atsinaujinančių ir vietinių energijos 
išteklių dalis tiek šilumos gamybos struktū-
roje, tiek ir galutinių vartotojų sunaudotos 
šilumos balanse viršijo 72 proc. Ypač reikš-
mingai pasikeitė katilinėse sunaudojamo 
kuro balansas – impor tuojamų gamtinių 
dujų, naftos produktų ir kito iškastinio kuro 
dalis nuo 93,7 proc. 2000 m. sumažėjo iki 
21,1 proc. 2016 m. Nors visos pagrindinės 

šalies elektrinės buvo pritaikytos deginti tik 
importuojamus energijos išteklius (naftos 
produktus, gamtines dujas, branduolinį kurą), 
elektrinėse sunaudojamo importuojamo kuro 
kiekiai nuo 2010 m. visą laiką mažėja, o jų 
dalis nuo 98,5 proc. 2000 m. sumenko iki 
43,6 proc. 2016 m. 

Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 
tendencijų analizė rodo, kad spartaus bran-
gių gamtinių dujų keitimo gerokai pigesniu 
biokuru eiga per pastaruosius trejus metus 
sulėtėjo. Kita vertus, LŠTA parengtos šilumos 
tiekimo bendrovių ūkinės veiklos apžvalgos 
duomenimis, 2016 m. daugelyje miestų iš 
biokuro ir atliekų pagamintos šilumos dalis, 
įskaitant ir iš nepriklausomų gamintojų pirktą 
šilumą, į tinklą patiektos šilumos balanse kol 
kas neviršija 70 proc. Tų šilumos tiekimo 
įmonių teritorijose išlieka stipri motyvacija 
gerokai padidinti šilumos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos išteklių apimtis 
ir yra palankios prielaidoms investicijoms 
į modernias technologijas, atnaujinant 

esamus energijos gamybos šaltinius ir įren-
giant naujus. Prie vietinių ir atsinaujinančių 
energijos išteklių plėtros centralizuoto šilu-
mos tiekimo sistemose turėtų itin prisidėti 
statomos Vilniaus ir Kauno atliekų deginimo 
kogeneracinės jėgainės. 

Atsinaujinančius energijos išteklius 
naudojančių katilinių ir elektrinių plėtra 
užtikrins tolesnio importuojamų energijos 
išteklių dalies centralizuoto šilumos tiekimo 
sektoriuje mažėjimo tendenciją. Akcentuo-
tina dar viena ryškėjanti tendencija – dėl 
intensyvaus daugiabučių gyvenamųjų namų 
ir visuomeninių pastatų bei jų vidaus šildy-
mo sistemų modernizavimo mažėja šilumos 
poreikiai namų ūkio ir paslaugų sektoriuje. 
Todėl atnaujintoje Nacionalinėje energetinės 
nepriklausomybės strategijoje nustatytą 
tikslą – padidinti atsinaujinančių ir vietinių 
energijos išteklių dalį centralizuoto šilumos 
tiekimo sektoriuje 2030 m. iki 90 proc. – 
realiai galima pasiekti jau per artimiausius 
8–10 metų.

 „AXIS TECHNOLOGIES“ 
PASTATĖ BIOKURO KATILINĘ RYGOJE 

UAB „Axis Technologies“

energetikos projektus aktyviai įgyvendiname 
jau 20 metų“, – skaičiavo „Axis Technologies“ 
generalinis direktorius Paulius Arštikys. 

„Axis Technologies“ katilinę Rygoje 
statė kartu su Latvijos inžinierių ir statytojų 
kompanija „VELVE, Moduls-Rīga“. 

Ką tik užbaigtoje ir jau veikiančioje Ry-
gos katilinėje buvo sumontuoti du 20 MW  
šiluminės galios biokuro katilai su dviem  
4 MW galios dūmų kondensaciniais ekono-
maizeriais. Jėgainėje buvo pritaikyti spren-

dimai, leidžiantys kurą katilinei tiekti visiškai 
automatizuotai. 

Šiuo metu „Axis Technologies“ specia-
listai Rygoje įgyvendina dar vieną projektą. 
Lietuviai tiekia, montuoja ir derina elektros-
tatinį filtrą, dūmų kondensacinį ekonomaizerį 
ir kuro tiekimo sistemą 4 MW galios biokuro 
kogeneracinėje elektrinėje. 

Prieš tai paskutinį kartą Rygoje „Axis 
Technologies“ komanda dirbo 2013 metais, 
kai įmonės „Rīgas Siltums“ užsakymu 
pastatė 25 MW galios biokuro jėgainę. Nuo 
2000 metų „Axis Technologies“ prisidėjo įgy-
vendinant 18 skirtingų biokuro energetikos 
projektų Latvijos ūkyje. 

UAB „Axis Technologies“ kuria techno-
loginę biokuro katilinių ir elektrinių įrangą, 
stato industrinius objektus. Bendrovė yra 
įgyvendinusi daugiau nei 200 projektų 
Baltijos šalyse ir kitose užsienio valstybėse. 
Įmonė teikia kompleksines paslaugas: atlieka 
techninę objektų eksper tizę, projektuoja, 
kuria, montuoja, paleidžia ir derina katilinių 
ir elektrinių įrangą.
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Gamtinių  (suskystintų) dujų kaip kuro 
populiarumas pastaraisiais metais smarkiai 
krito. Jo kaina didesnė nei biokuro, o prin-
cipas „mokėk už užsakytą kiekį, net jeigu 
sunaudojai mažiau“ daro jį dar labiau nekon-
kurencingą. Bet iki šiol dar yra nišų, kur šio 
kuro naudojimas, tinkamai parinkus įrangą, 
gali būti ekonomiškai naudingas. 

UAB Šalčininkų šilumos tinklai paskelbė 
nedidelės dujinės katilinės (2 x 200 kW) mo-
kyklai ir darželiui statybos konkursą. Reikėjo 
suprojektuoti katilinę ir pastatyti.

Šilumos tinklams tiesti buvo pasirinkti 
PEX izoliuoti vamzdžiai, kurie buvo tiekiami 
jau reikalingo ilgio ritėmis. Juos reikėjo 
tik pakloti tranšėjose laikantis nuolydžių ir 
posūkio kampų reikalavimų.

Konkurso sąlygose buvo reikalaujami 
kondensaciniai katilai, kurių vandens tūris 
buvo pakankamai didelis 200 kW galios 
vandens šildymo katilams – 680 litrų (pvz., 

„Buderus“ tokio našumo katilams rekomen-
duoja 233 litrus).

Mes manome, kad tokie reikalavimai pa-
grįsti ir protingi, ypač vasaros režimo (karšto 
vandens tiekimo) atžvilgiu.

PAGAL  KONKURSO 
REIKALAVIMUS DEGIKLIS 
TURĖJO BŪTI „TECHNOLOGIŠKAI 
PAŽANGUS“:

• galimybė dirbti moduliaciniu režimu – kad 
būtų užtikrintas kontroliuojamo paramet-
ro tikslios reikšmės palaikymas esant 
aukštam efektyvumo koeficientui visame 
moduliavimo diapazone;

• žemos NOx, CO emisijų reikšmės;
• našumo reguliavimo diapazonas nuo  

30 proc. iki 100 proc.

KONDENSACINIO KATILO 
ĮRENGIMAS KELIA PAPILDOMŲ 
REIKALAVIMŲ:

• dūmtraukis ir kondensato linijos turi 
būti pagaminti iš korozijai atsparaus 
nerūdijančiojo plieno AISI316L (sudėtyje 
turinčio titano);

• turi būti įrengta kondensato neutralizavimo 
sistema.
Kondensacinis katilas leidžia supapras-

tinti katilinės schemą – nereikalingas recir-
kuliacijos siurblys (arba trijų eigų vožtuvas), 

vandens sumaišymo sistema, šilumokaičiai 
ir t. t.

Maksimaliai šaltas grįžtamas iš tinklo 
vanduo paduodamas tiesiai į katilą užtikrinant 
jo veikimą kondensacijos režimu. 

Projektuodami šilumos mazgą iš karto su 
užsakovu susitarėme palikti esamą elektrinio 
vandens pašildymo sistemą karšto vandens 
tiekimui ir ją pajungti nuosekliai kartu su 
šilumos mazgo šilumokaičiu – tai leis vasarą 
užtikrinti grįžtamo vandens temperatūrą ne 
aukštesnę kaip 35÷40 °C ir nebijoti legio-
neliozės.

REZULTATAI:

Degikliai: kad atitiktų užsakovo reikalavi-
mus, buvo parinkti itališki, esant minimaliai 
45 kW galiai, jie dirba stabiliai, didžiausia 
galia – 250  kW (daugiau, nei reikėjo).

IŠMETIMAI:

CO – 0 mg/m3,
NOx ~ 50 mg/m3,
O2  koncentracija  dūmuose ~ 4%.

Katilas: tam, kad laimėtume konkursą ir 
atitiktume užsakovo reikalavimus, katilą pir-
kome Turkijoje. Jis buvo sertifikuotas pagal 
ES direktyvų reikalavimus ir turėjo CE ženk-
linimą, vandens tūris atitiko reikalavimus. 
Užsakydami katilus truputį pasiderėjome su 

KARALIŠKAS KURAS
UAB „Gandras Energoefektas"

Konteinerio tipo katilinės dūmų išmetimo vamzdis

Dujų prijungimas prie konteinerio tipo katilinės
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• naudingo veikimo koeficientas = 108 proc.
Nors pagal konkurso sąlygas reikalau-

jamas katilų našumas buvo 200 kW, įrengti 
katilai stabiliai dirbo 250 kW našumu.

Ar reikėjo pirkti katilus Turkijoje, gal vertė-
jo įsigyti vokiškus ar itališkus? Turkijoje įsigy-
to katilo kaina yra apie 50 proc. mažesnė nei 
tokio pat vandens tūrio itališko arba 65 proc.  
mažesnė nei vokiško katilo. Skaičiai gali 
truputį keistis atsižvelgiant į gamintoją, bet 
daugiau niekas nesikeičia, jei moki su tais 

gamintoju dėl dalių, gaminamų iš nerūdijan-
čiojo plieno AISI316, – mūsų prašymu, jų 
sąrašas padidėjo.

Tačiau visi, kas dirbo su kolegomis iš 
Turkijos, žino, kad gamykloje sumontuota 
izoliacija dažnai neužtikrina mūsų galiojančių 
normų reikalavimų, be to, jie labai laisvai 
skaičiuoja naudingo veikimo koeficientą – 
to mes sau negalime leisti (deja, kartais ir 
Europos Sąjungos gamintojai taip elgiasi).

Todėl kai tik gavome katilus, prieš sumon-
tuojant buvo patikslinti reikalingi išmatavimai ir 
pagaminti reikalingo šilumos izoliacijos storio 
su cinkuotos skardos danga ekranai, kad ati-
tiktų katilų paviršių temperatūros atitikimą ga-
liojančias normas. Taip pat, siekiant užtikrinti 
maksimalų šilumos atidavimą nuo dūmų dujų 
vandeniui ir pasiekti būtiną katilų efektyvumą, 
buvo pagamintas turbulizatorių komplektas. 
Mes jau seniai ir glaudžiai bendradarbiaujame 
su Danijos kompanija „Danish Energy Teknik“, 
kuri gamina ne tik puikius ekonomaizerius, bet 
ir turbulizatorius. Remdamiesi jų idėjomis, 
bet turbulizatorius gamindami Lietuvoje mes 
sutaupome labai daug lėšų.

KAI PALEIDOME KATILĄ, 
MŪSŲ SPĖJIMAI VISIŠKAI 
PASITVIRTINO. ĮRENGUS MŪSŲ 
TURBULIZATORIUS IR EKRANUS, 
VISKAS NORMALIZAVOSI:

• katilo paviršių temperatūra – 20 °C;
• dūmų temperatūra, esant  šiluminei galiai 

250 kW ir grįžtamojo tinklo vandens tem-
peratūrai  48 °C, siekė 64 °C;

Konteinerio tipo katilinės pagalbinė įranga (siurbliai)

katilais dirbti ir yra pakankamai kvalifikuo-
tas personalas. Be to, mūsų užsakovams 
tiekiamus turkiškus katilus mes jau stebime 
daugiau kaip 7 metus ir jokių pretenzijų dėl 
kokybės ir pasiektų parametrų (po mūsų 
patobulinimų) mums nebuvo išsakyta.

IŠVADOS:

1.  Dujų katilai reikalauja mažiau in-
vesticijų esant vienodam naudingo 
veikimo koeficientui, palyginti su 
biokuro katilais.

2.  Apie 2 kartus pigesnė įranga, yra 
reikalingi ser tifikatai ir  našumo 
pasiekimo garantija.

Kondensacinių katilų, sertifikuotų pagal 
ES direktyvų reikalavimus ir turinčių CE 
ženklinimą, modelių gama: vandens šildymo 
katilai – iki 18 MW, garo katilai – iki 20 MW. 
Čia mes kalbame apie tiekėjus, su kuriais dir-
bame jau ne vienerius metus ir garantuojame 
jų įrangos kokybę.

Mūsų įmonė turi pakankamai patir ties ir 
yra kvalifikuota. Mes galime modernizuoti 
jūsų turimus katilus, padidinti jų naudingo 
veikimo koeficientą iki 108 proc., o esant 
aukštai grįžtamo iš tinklų vandens tempe-
ratūrai vasarą, pasiūlyti absorbcinį šilumos 
siurblį, kuris užtikrins vandens temperatūrą 
prieš kondensacinį dūmų ekonomaizerį ne 
aukštesnę kaip 30–35 °C. Viskas atsipirks 
nuo 2 iki 5 metų.

Konteinerio tipo katilinėje įrengtas katilas
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„Senų krosnių ar kitų malkomis kūrena-
mų katilų naudingumo koeficientas neretai 
yra mažesnis nei 60 proc., todėl jie labai 
neefektyviai degina kurą, be to, gerokai padi-
dina aplinkos taršą. Pačios nuostolingiausios 
ekologiniu požiūriu yra malkomis kūrenamos 
krosnys. Prastas kuras, seni katilai, kuriuose 
deginamos buitinės atliekos – tai jau dau-
gybę metų neišsprendžiama šalies bėda. 
Visai kitokia situacija susiklosto tuomet, kai 
žmonės yra finansiškai pajėgūs įsigyti nau-
jos kartos automatizuotus biokuro katilus, 
kūrenamus medžio ir šiaudų granulėmis. 
Pagal ES priemonę „Katilų keitimas namų 
ūkiuose“ jau greitai yra numatoma remti ne-
efektyviai biomasę naudojančių individualių 
katilų keitimą į efektyvesnes technologijas“, –  
pasakoja Kauno technologijos universiteto  
doc. dr. Kęstutis Buinevičius. 

BIOKURO KATILAS AR ŠILUMOS 
SIURBLYS? 

Lietuvos biomasės energetikos aso-
ciacijos LITBIOMA prezidentas Virginijus 
Ramanauskas atkreipia dėmesį į tai, kad 
ES skiriami pinigai oro taršai mažinti turėtų 
būti skirstomi taip, kad žmonės patys galėtų 
pasirinkti, kas jiems labiausiai priimtina. 
„Mano supratimu, visi šilumos įrenginių 
gamintojai turėtų konkuruoti vienodomis 
sąlygomis. Pastaruoju metu programose, 
kurias, kaip asociacijos atstovai, gauname 
susipažinimui, finansavimo persvara nukrypo 
į šilumos siurblių pusę, kurių Lietuvoje netgi 
niekas negamina, o aukštos efektyvumo kla-
sės biokuro katilai bandomi nustumti į antrą 
planą. Mes manome, kad situaciją galima 
pakreipti Lietuvos ūkiui naudingesne linkme. 

Šalyje nemažai biokuro katilų gamintojų, 
kurių produkcija gerai vertina ir užsienyje“, –  
dėsto V. Ramanauskas. 

Mokslininkas K. Buinevičius, paprašytas 
įvardyti pagrindinius biokuro katilų privalu-
mus, sako, kad tai – nedidelės investicijos 
įrenginiui, jei jas lygintume su šilumos siurb-
lio įrengimu, galimybė reguliuoti išlaidas 
šilumai, nes pats žmogus gali nuspręsti, kuo 
jam kūrenti, – ar malkomis, ar granulėmis, 
ar medžio atraižomis. „Taip pat paminėčiau 
ir mažą taršą, nes šiuolaikiniai biokuro katilai 
yra nekenksmingi aplinkai. Jei kalbėtume 
apie šilumos siurblių efektyvumą, tai reiktų 
pasakyti, kad jis gerokai mažesnis už biokuro 
katilų. Be to, efektyvumas priklauso ir nuo 
temperatūros lauke. Jei ji nukrenta iki minus 
penkiolikos, tuomet elektros suvartojimas 
stipriai išauga. Tokiu atveju nėra galimybės 
prognozuoti, kiek kainuos pagaminti norimą 
šilumos kiekį“, – aiškina patyręs specialistas. 

Jis pateikia pavyzdį, kad užsienio šalyse, 
pavyzdžiui, Vokietijoje, norint gauti paramą 
šilumos siurbliui statyti, yra reikalavimas 
sumontuoti ir apskaitos prietaisus. Pastarieji 
leidžia stebėti efektyvumo rodiklius. „Lietuvo-
je taip pat reiktų įvesti efektyvumo rodiklį, nes 
kitaip paramų dalijimas gali pavirsti kai kurių 
žmonių pelno šaltiniu. Juk biokuro katilams 
irgi keliami efektyvumo rodikliai. Katilas 
pagal europinį klasifikavimą turėtų būti ne 
mažesnės kaip ketvirtos klasės“, – paaiškina 
K. Buinevičius. 

BIOKURO KATILAI – 
ATEITIS AR ATGYVENA? 

Asociacija „LITBIOMA“

LIETUVOJE APIE 80 PROC. INDIVIDUALIŲ NAMŲ ŠILDOMI NAUDOJANT BIOKURĄ. 
KITI Į ŠALĮ BESIVERŽIANTYS BŪDAI, SKIRTI REIKIAMAI TEMPERATŪRAI GYVENAMO-
SIOSE ERDVĖSE UŽTIKRINTI, PO TRUPUTĮ SKINASI SAVO KELIĄ, TAČIAU KOL KAS 
NETURI DIDELIO GYVENTOJŲ LOJALUMO. MALKOS VIS DAR IŠLIEKA VIENAS IŠ PI-
GIAUSIŲ PASIRINKIMŲ PASIGAMINTI REIKIAMĄ KIEKĮ ŠILUMOS. PASTARUOJU METU 
NEMAŽAI DISKUSIJŲ VIEŠOJOJE ERDVĖJE KELIA TARŠOS KLAUSIMAI IR TINKAMAS 
ŠILDYMO ĮRENGINIŲ PASIRINKIMAS. DAUGIAUSIAI PROBLEMŲ KELIA SENOS MAL-
KOMIS KŪRENAMOS KROSNYS. JOS ĮPRASTAI NAUDOJAMOS KAIMO VIETOVĖSE –  
MAŽAS PAJAMAS GAUNANTYS ŽMONĖS DAŽNAI NEĮSTENGIA ĮSIGYTI TINKAMO 
KURO, O SAVO MIŠKO NETURI, TODĖL JOSE DEGINA TAI, KAS PAPUOLA PO RANKA. 

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos  
LITBIOMA prezidentas Virginijus Ramanauskas
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V. Ramanauskas primena ir tai, kad 
lietuviai puikiai gamina granules, tinkamas 
kūrenti biokuro katilus. „Jos yra sertifikuotos, 
nuolat eksportuojamos į Vakarų Europos 
valstybes, o jų kokybė užsieniečius tenkina 
jau daugybę metų. Visai kitaip su šilumos 
siurbliais. Jiems reikalinga elektros energija 
yra importuojama, nes Lietuva pati pasiga-
mina tik apie 20 proc. visos suvartojamos 
energijos“, – primena V. Ramanauskas. 

KAS TURI SAVŲ MALKŲ,  
APIE ŠILUMOS SIURBLIŲ 
ĮSIGIJIMĄ NEGALVOJA 
Biokuro katilus gaminančios bendrovės 

„Kalvis“ atstovas Andrius Daujotas sako, kad 
šie katilai vis dar „ant bangos“ ne tik Lietuvoje, 
bet ir kaimyninėse valstybėse. Pagrindiniai 
juos perkančių žmonių argumentai yra susiję 
su savos miško valdos turėjimu. „Miškus nuo-
lat reikia valyti, todėl tie, kurie turi savą mišką, 
retai galvoja apie kitokį namų šildymo būdą nei 
biokuro katilas. Šiuolaikiniai granuliniai katilai 
atitinka griežtus penktos klasės reikalavimus. 
Tai reiškia, kad jie yra ne tik ekonomiški, bet 
ir ekologiški – oras neteršiamas kietosiomis 
dalelėmis ir kitomis kenksmingomis me-
džiagomis. Toks katilas dėl eksploatavimo 
patogumo prilygsta dujiniam katilui. Teisingai jį 
sureguliavus, telieka pripilti granulių į specialų 
bunkerį ir nepamiršti papildyti“, – patirtimi 
dalijasi šildymo ekspertas. 

A.Daujotas, paprašytas įvardyti, į ką rei-
kia atkreipti dėmesį, norint teisingai pasirinkti 
biokuro katilą, sako, kad labai svarbu žinoti, 
kokie namo šilumos nuostoliai. „Pavyzdžiui, 
B klasės 150 m2 namui gali užtekti ir 8 kW 
galios katilo, o C klasės 150 m2 būstui jau 
reikia rinktis 14 kW galios įrenginį. Jei namas 
žemesnės klasės – tai teks statyti dar galin-
gesnį katilą“, – pataria A. Daujotas. 

Anot jo, daug šilumos nuostolių patiriama 
kietojo kuro katilus netinkamai eksploatuo-
jant.  „Būtina atkreipti dėmesį į iš radiatorių 

grįžtančio vandens temperatūrą – ji neturi būti 
mažesnė nei 57,5 laipsniai. Tokią aukštą van-
dens temperatūrą galima palaikyti teisingai 
sumontavus šildymo sistemą, t. y. įrengus 
trijų ar keturių eigų vožtuvą. Kai pasirenka-
mas pernelyg „galingas“ katilas, jis „dusi-
namas“ (uždaromos oropadavimo sklendės, 
kad malkos tik rusentų). Kai malkos negauna 
pakankamai oro, jos sudega, bet neduoda 
reikiamos šilumos“, – konsultuoja šildymo 
įrenginių ekspertas Andrius Černiauskas. 

KAS NESKAIČIUOJA – 
TAS NESUTAUPO 

Mokslų daktaras K. Buinevičius paskaičia-
vo, koks gyvenamojo ploto šildymo būdas la-
biausiai apsimoka taupyti norinčiam vartotojui. 

„Žmogus, gyvenantis senos statybos 
bute, kurio plotas maždaug 60 kvadratinių 
metrų, šiuo metu už šildymą moka apie  
78 eurus per mėnesį. Jeigu jis kūrentų šį butą 
malkomis, tai šildymas atsieitų apie 30 eurų, 
jei granulėmis – 50–60 eurų per mėnesį. Na, o 

jeigu įsirengtų šilumos siurblį,mėnesinė kaina 
būtų panaši į centralizuotai tiekiamo šildymo 
arba netgi didesnė“, – tyrinėja K. Buinevičius. 

Naujos kartos biokuro katilą įsirengęs 
Aloyzas Matiukas, gyvenantis Anykščių 
rajone, sako, jog jam labiausiai patinka tai, 
kad šiame katile galima kūrenti įvairų kurą: 
granules, malkas, anglį, bei smulkias med-
žio atraižas. „Man tai yra pinigus taupantis 
įrenginys, nes aš turiu pigaus kuro. Patinka 
ir plačios katilo reguliavimo galimybės. Galiu 
elektroniškai kontroliuoti įrenginio galią, keisti 
naktinius ir dieninius temperatūros režimus, 
turėti nuotolinio valdymo galimybę“, – pasa-
koja investiciją padaręs vyras. 

Dauguma šalies gyventojų, planuojančių 
keisti senus malkomis kūrenamus katilus kati-
lus į efektyvesnius, vis dar laukia, kokie finan-
savimo mechanizmai juos pasieks artimiausiu 
metu. Vis dėlto espertai vienbalsiai tikina, kad 
su parama pasikeisti savo katilus galės tikrai 
ne visi – juk reikės pirminės investicijos, kuri, 
tikėtina, bus prieinama tik vidutines ir didesnes 
pajamas gaunantiems asmenims.
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25-ERIUS METUS LIETUVOS RINKOJE 
ŠILDYMO SISTEMAS DIEGIANTI DANŲ 
KAPITALO KOMPANIJA „DANFOSS“ ĮSI-
TIKINO, KAD KLIŪTIMI VISIŠKAI IŠNAU-
DOTI DAUGIABUČIUOSE RENOVUOJAMŲ 
ŠILDYMO SISTEMŲ POTENCIALĄ KAR-
TAIS TAMPA TIESIOG ATIDUMO STOKA.

Tai matydama, į surengtą konferenciją, 
skir tą aptar ti Lietuvos daugiabučiuose 
diegiamų šildymo sistemų optimizavimo 
problemas bei praktines rekomendacijas, 
„Danfoss“ sukvietė ne tik investicinių projek-
tų rengėjus, šildymo sistemų projektuotojus, 
montuotojus ir rangovus, bet ir renovacijos 
administratorius bei daugiabučių namų sa-
vininkų bendrijų atstovus.

2016–2017 m. „Danfoss“ atstovai 56 
Lietuvos miestų daugiabučių šilumos punk-
tuose praktiškai išbandė įvairius šildymo 
sistemų sprendimus ir, remdamiesi šiais 
duomenimis, suformulavo rekomendaci-
jas, su kuriomis būtų naudinga susipažinti 
visoms su šildymo sistemų renovacija 
susiduriančiomis interesų grupėmis. Beje, 
šiomis rekomendacijomis domisi ir kitų 
šalių, kuriose taikomos panašios šildymo 
sistemos, specialistai, taigi „Danfoss“ šią 
gerą praktiką skleis tarptautiniu mastu.

„Mūsų patirtis rodo, kad esminių klaidų 
neretai padaroma dar rengiant projektų 
pirkimo sąlygas. Jei jose praleidžiami tam 
tikri elementai, jų įterpti į projektą vėliau 
nebėra galimybės, ir savo tikslo optimaliai 
valdyti sąnaudas renovacijos projektas būna 
pasmerktas nebepasiekti“, – sako tyrimą 
konferencijoje pristatęs bendrovės „Danfoss“ 
šildymo sistemų inžinierius-konsultantas 
Justas Rutkauskas. Jo teigimu, rengiant 
sąlygas galima išspręsti net tokius keblius 
klausimus, kaip vietos šilumos punktui ar 
balansiniams vožtuvams trūkumas.

Kitas momentas, pasak J. Rutkausko, 
kad kartais net tinkamai suprojektuota siste-
ma taupyti padeda tik pirmaisiais metais po 

EKSPERTAI PATEIKĖ PRAKTINES 
REKOMENDACIJAS DAUGIABUČIŲ ŠILDYMO 

SISTEMŲ EFEKTYVUMUI DIDINTI
UAB „Danfoss“
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Kita svarbi žinia konferencijoje buvo ta, 
kad „Danfoss“ patobulino elektroninę stovų 
reguliavimo sistemą: dabar ji dar išmanes-
nė, nei buvo iki šiol. Todėl šildymo sistemų 
administratoriams nebereikės eiti į rūsius – 
visus parametrus galės matyti kompiuteryje, 
telefone ar planšetėje.  

Konferencijoje taip pat dalyvavęs Lietu-
vos būsto rūmų prezidentas Juozas Antanai-
tis akcentavo, kad galimybės mažinti šilumos 
gamybos kaštus Lietuvoje jau išsemtos, 
o efektyviausias būdas reguliuoti išlaidas 
yra  mažinti suvar tojimą rekonstruojant 
vidaus šildymo sistemas, kurioms šiuo 
metu skiriama tik 10 proc. finansavimo. Jis 
priminė, kad 70 proc. daugiabučių Lietuvoje 
yra energetiškai netaupūs, todėl nereikėtų 
pataikauti apsileidėliams, o reikalauti, kad jų 
namai atitiktų keliamus techninius ir energijos 
tausojimo reikalavimus.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 
tuometinis prezidentas Vytautas Stasiūnas 
pažymėjo, kad dabartinis Ignalinos miesto 
pavyzdys ir asociacijos renkami duomenys 
pagrindė energetikos ekspertų įžvalgą: po 
daugiabučių renovavimo šilumos kaina dėl 
sumažėjusio realizuojamo šilumos kiekio 
padidėja, jei prie šilumos tiekimo sistemos 
neprisijungia naujų vartotojų, tačiau esa-
miems vartotojams mokėjimai už suvartotą 
šilumą vis tiek bus gerokai mažesni nei prieš 
namo renovaciją. Ignalinoje šiuo metu šiluma 
var tojama efektyviausiai iš visų Lietuvos 
miestų ir nors kaina šio miesto gyventojams 
yra didesnė už vidutinį tarifą Lietuvoje, tačiau 
galutiniai mokėjimai už šilumą yra vieni 
mažiausių šalyje.

renovacijos, tačiau tai sumenksta, jei vėliau 
į sistemos priežiūrą ir balansavimą imama 
žiūrėti pro pirštus.

J. Rutkausko teigimu, naujausios „Dan-
foss“ parengtos rekomendacijos atsako 
sistemų diegėjams, administratoriams ir 
naudotojams į dažniausiai kylančias situa-
cijas ir klausimus, pavyzdžiui, kodėl nešyla 
radiatorius. „Kar tais tenka nuvažiuoti ir  
300 kilometrų, kad būtų parodyta, jog siste-
ma veikia kokybiškai, tiesiog naudotojai ne 
iki galo supranta jos veikimo principus ir ne 
visada remiasi faktais, tokiais kaip taškinis 
temperatūros užfiksavimas.“

Pasak šildymo sistemų specialisto, nusi-
skundimai, kad daugiabutis sunaudoja per daug 
šilumos, irgi turėtų būti pagrįsti lyginamai siais 
duomenimis, t. y. kWh/m2 per metus. Jis 
primena, kad taupus daugiabutis per metus 
sunaudoja iki 35 kWh/m2, o sąnaudos per  
50 kWh/m2 yra signalas, kad šilumos nuos-
toliai per dideli. Sprendimus tokioje situaci-
joje padeda rasti duomenų išanalizavimas ir 
gamintojų rekomendacijų laikymasis. Beje, 
dažnus įrangos gedimus lemia ne tik vandens 
kokybė, bet sistemos paruošimo ar eksploa-
tacijos rekomendacijų nesilaikymas.

Taigi, pasak J. Rutkausko, balansavimo 
protokolas, prisegtas prie šilumos punkto 
schemos rodo, kad į sistemos reguliavimą 
žiūrima profesionaliai. Taip pat „Danfoss“ 
yra parengusi rekomendacinius šilumos 
punkto derinimo aktus, kurie užtikrina, kad 
nebūtų praleisti būtinieji parametrai ir juos 
būtų galima palyginti skirtingais periodais.

Eksploatuojantiems atnaujintą šilumos 
sistemą vartotojams kartais kyla rūpesčių dėl 
įrangos šnypštimo, ūžimo, bildėjimo. Specia-
listo teigimu, šios problemos dažnai susijusios 
su netinkamu oro šalinimu iš sistemos. Beje, 
energijos efektyvumo ekspertas iš Ukrainos 
mokslų daktaras ir profesorius Viktoras Pyrko-
vas yra atlikęs skaičiavimus, kurie leidžia taip 
subalansuoti šildymo sistemos parametrus, 
kad oro burbuliukų nesusidarytų ties regulia-
vimo įranga. Šis modelis pritaikytas „Danfoss“ 
sukur tame ir konferencijoje pristatytame 
daugiabučio šildymo sistemos būklės analizės 
įrankyje „Optimal 1“.
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Senos statybos daugiabučiuose namuo-
se šildymo ir karšto vandens sistema veikia 
tarsi vientisas organizmas. Nusprendus atlikti 
šios sistemos remonto ar rekonstrukcijos 
darbus ir prieš tai nepasitarus su namo 
administratoriumi galima ne tik padaryti 
žalos kaimynams, bet ir susimokėti baudą, 
siekiančią 560 eurų.

BŪTINA SUSITARTI SU NAMO 
ADMINISTRATORIUMI 

Prieš atliekant bet kokius šildymo ir 
karšto vandens sistemos remonto ar re-
konstrukcijos darbus savo bute, privalu tai 
suderinti su namo administratoriumi. Tartis 
nereikia tik tais atvejais, kai remontuojama 
buto santechninė įranga, esanti už buto 
karšto ar šalto vandens apskaitos prietaiso –  

pavyzdžiui, klozetas, kriauklė, vandens 
maišytuvas.

Paaiškinti ir patar ti, kokius veiksmus 
reikia atlikti prieš vykdant šildymo ir karšto 
vandens sistemos remonto ar rekonstrukci-
jos darbus, turi namo administratorius. 

Žirmūnų būsto direktorius Eimantas 
Remeikis teigia, kad visi bute atlikti šildymo 
ar karšto vandens sistemos pakeitimai, 
nesuderinti su namo administratoriumi, 
yra nelegalūs ir pažeidžia bendrą sistemos 
funkcionavimą.

„Į šiuos šildymo ir karšto vandens pakei-
timus įeina radiatorių, gyvatuko perkėlimas 
į kitą vietą, šių prietaisų keitimas naujais, 
šildomų grindų sumontavimas prisijungiant 
prie namo šildymo ar karšto vandens cir-
kuliacinės sistemos, papildomų radiatorių 
sumontavimas ir kita“, – vardina E. Remeikis.

UŽ NELEGALŲ REMONTĄ TEKS 
SUSIMOKĖTI BAUDĄ 

Visi Žirmūnų būsto direktoriaus paminėti 
darbai priskiriami statinio paprastajam re-
montui, o pagal galiojantį 2009 m. rugsėjo 
29 d. Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro įsakymą Nr. 1-172, keičiant buto 
radiatorius privalomas pastato paprastojo 
remonto aprašas.

Žirmūnų būsto direktorius aiškina, kad 
atliktų darbų atitikimą paprastojo remonto 
aprašui turi patvirtinti pastato valdytojas – 
administratorius ar bendrijos pirmininkas. 
Keičiant gyvatuką, aprašas nėra būtinas, 
tačiau keitimo darbai privalomai derinami su 
pastato valdytoju. 

„Galbūt tvarka skamba sudėtingai, tačiau 
visi derinimo darbai atliekami gana greitai. 

ĮSPĖJA GUDRAUJANČIUS DAUGIABUČIŲ 
GYVENTOJUS: ŠILUMOS VAGYS MOKĖS BAUDAS

Brigita Ragickaitė 
Specialiųjų turinio projektų žurnalistė, 2017 m. lapkritis, DELFI
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Svarbu suprasti, kad bet kokie nesuderinti 
sistemos pakeitimai daro tiesioginę žalą 
kaimynų komfortui, padidėja pastato išlaidos 
šildymui ir karšto vandens cirkuliacijai. Todėl 
Lietuvos Respublikos administracinių nusi-
žengimų kodekse numatyta gana griežta pini-
ginė bauda už šių nuostatų nepaisymą – nuo 
300 iki 560 eurų“, – perspėja E. Remeikis.

SISTEMOS „REKONSTRUOTOJAI“ 
NELIEKA NEPASTEBĖTI 

Anot jo, daugiabučio namo šildymo 
sistemą galima suvokti kaip nuolat ratu, 
vamzdynais, per visas patalpas ir radiatorius 
keliaujantį termofikatą (karštą vandenį su 
priemaišomis), kuris vėsta ir šilumą atiduoda 
per šildymo prietaisus (radiatorius), neizo-
liuotus vamzdynus butuose ir t. t.

„Taigi, bute susimontavus didesnį ir 
galingesnį radiatorių, šis šilumos atiduos 
daugiau nei numatyta. Kai kurie butai name 
ims šalti, dėl to teks padidinti termofika-
to temperatūrą. Taip atsiras butų, kurie 
bus perkaitinami, o už tai visiems butų 
savininkams teks sumokėti papildomai“, –  
aiškina jis

Nelegaliai atlikę šildymo ir karšto van-
dens sistemos remonto ar rekonstrukcijos 
darbus, neliksite nepastebėti. E. Remeikis 
teigia, kad dažniausiai tokie nelegalios veikos 
atvejai paaiškėja išanalizavus šilumos suvar-
tojimo pokyčius, gavus gyventojų skundus 
dėl žemos ar per aukštos temperatūros bute, 
dėl lėtai atbėgančio karšto vandens ir dėl to, 
kad iš čiaupo bėga vėsus vanduo. 

„Daugeliu atvejų, pasinaudojant šiuo-
laikinėmis priemonėmis ir prietaisais, net 
nepatekus į „įtartiną“ butą, galima nustatyti 
nelegalius sistemų pakeitimus. Tačiau pa-
sitaiko atvejų, kai dėl didelio išradingumo 

pakeitimus aptikti yra gana sudėtinga“, – 
prisipažįsta Žirmūnų būsto direktorius.

„Mūsų praktikoje yra pasitaikę atvejų, 
kuomet vietoje gyvatuko, kurio tiesinis ilgis 
siekia keletą metrų, įrengiamas 30 ir daugiau 
metrų šildomų grindų kontūras. Akivaizdu, 
kad po tokios nelegalios intervencijos siste-
ma visiškai išbalansuojama, kituose butuose 
karšto vandens tenka laukti labai ilgai, o kar-
tais tinkamos temperatūros karštas vanduo 
apskritai neatbėga“, – aiškina E. Remeikis.

AKTUALIAUSIA SENOS 
STATYBOS DAUGIABUČIŲ 
GYVENTOJAMS  

Žirmūnų būsto direktorius tokius sistemų 
„rekonstruotojus“ išskiria į tris įprastai 
praktikoje sutinkamas žmonių grupes: 

1 „gudruoliai“, kurie, suvokdami, kad 
pažeidžia sistemą, vis tiek siekia gyventi 
komfortiškiau kitų sąskaita; 

2 gyventojai, kurie jau įsigijo butą su 
pakeitimais; 

3 butų savininkai, kurie atliko darbus ne-
žinodami tvarkos ir neįvertinę pasekmių 
(pvz., nusprendė rekonstruoti vonios 
kambarį, perkelti gyvatuką į patogesnę 
vietą, tradicinį gyvatuką pakeisti moder-
niomis „kopėtėlėmis“ ir pan.).

E. Remeikis aiškina, kad gyvenant senos sta-
tybos daugiabučiame name svarbu suprasti, 
kad visa sistema suprojektuota ir įrengta 
kaip vientisas organizmas, joje nėra jokių 
individualiai butams skirtų sprendimų, todėl 
net menkiausias pakeitimas gali lemti virtinę 
sutrikimų kituose butuose.

„Svarbu paminėti, kad anksčiau pateikta 
informacija galioja senos statybos daugiabu-

čiams. Tuo tarpu naujuose daugiabučiuose 
minėtos sistemos yra individualizuotos, todėl 
dažniausiai prietaisų pakeitimus galima atlikti 
be jokių apribojimų, tačiau, nepaisant to, 
visada privaloma pasitarti su namo valdyto-
ju“, – pabrėžia jis.

Dažniausi vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemų remonto pažeidimai

1 Montuojant gyvatuką parenkamas per 
galingas prietaisas.

2 Sumontuojamos per mažo diametro (ge-
rokai mažesnio nei vamzdynas) jungia-
mosios dalys (alkūnės, jungtys, trišakiai), 
todėl sumažina vandens srautą.

3 Sumontuojamos šildomos grindys.

4 Sumontuojami galingesni nei numatyta 
radiatoriai.

5 Radiatoriai ar gyvatukas perkeliami į kitą 
vietą.

Vieni butai šąla, kiti – kaista

ŠILUMA KASMET PINGA, 
BET SĄSKAITOS UŽ ŠILDYMĄ MAŽĖJA 

TIK RENOVUOTUOSE NAMUOSE
2018 m. kovo 9 d., www.15min.lt

Lietuvą galima laikyti pavyzdžiu, kaip per 
trumpą laiką pasiekti energetinę nepriklau-
somybę ir pereiti nuo brangių gamtinių dujų 
prie biokuro bei atnaujinti šilumos perdavimo 

sistemą taip, kad ji veiktų efektyviai ir tiekiant 
šilumą būtų patiriami kuo mažesni nuostoliai, 
sako Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 
(LŠTA) prezidentas Vytautas Stasiūnas. 

Vis dėlto, nepaisant šių laimėjimų ir tolygiai 
mažėjančios šildymo kainos, daugelis daugiabu-
čių gyventojų kiekvieną žiemos mėnesį su neri-
mu laukia sąskaitų už šildymą, kurios nemažėja. 
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DAUGIAUSIAI SUVARTOJA 
DAUGIABUČIAI 

Pernai metais Lietuvoje beveik 69 proc. 
šilumos pagaminta iš biokuro, o iš brangių 
gamtinių dujų – tik 29 proc. Be to, Lietuvoje 
biokuro dedamoji šilumos savikainos struktū-
roje yra viena mažiausių Europoje ir siekia tik 
apie 1,8 Eur ct už kWh. „Iš esmės tai reiškia, 
kad situacija Lietuvos šilumos ūkyje – kaip 
niekada gera ir šiluma kasmet pinga. Tačiau 
taip pat reikia pastebėti, kad sumažinti šilu-
mos kainą galutiniam vartotojui tik efektyvi-
nant šilumos ūkį kažin, ar įmanoma. Šilumos 
vartotojų išlaidos už šildymą išlieka didelės 
todėl, kad didžiausias šilumos vartotojas 
Lietuvoje – gyvenamieji daugiabučiai, kurių 
didžioji jų dalis – energetiškai neefektyvūs, –  
akcentuoja pašnekovas. – Tad šiuo metu 
didžiausią šilumos taupymo potencialą turi 
patys vartotojai.“ 

ŠILUMOS SUVARTOJIMAS  
GALI IR DIDĖTI 

Naujausiais LŠTA duomenimis, Lietuvoje 
yra apie 17 800 daugiabučių, aprūpinamų 
šiluma centralizuotai. Iš jų apie 3 000 namų –  
labai prastos būklės, dar maždaug 10 400 –  
prastos būklės ir apie 1 934 – modernizuoti 
pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (mo-
dernizavimo) programą. 

Kaip pastebi V. Stasiūnas, senų, ener-
getiškai neefektyvių daugiabučių gyven-
tojai ne tik nejaučia mažėjančios šilumos 
kainos, bet ir ateityje – dėl susidėvėjusių 
inžinerinių sistemų – gali išvysti dar dides-
nes sąskaitas už šilumą šildymui. „Svar-
biausios priemonės mažinant šilumos 
suvartojimą daugiabučiuose, susijusios su 
esmine šildymo sistemos modernizacija: 
tai vidaus šildymo ir karšto vandens siste-
mų modernizavimas, t. y. subalansavimas, 
termostatinių ventilių ir daliklių ant šildymo 
prietaisų įrengimas, nuotolinio duomenų 
nuskaitymo nuo karšto vandens skaiti-
klių butuose, įvadinio šilumos apskaitos 
prietaiso ir geriamojo vandens apskaitos 
prietaiso, esančio prieš karšto vandens 
šilumokaitį, įrengimas ir t. t.“, – vardija 
pašnekovas. 

Renovacija gali pagelbėti net tuo atveju, 
kai šilumos kWh kaina nėra maža, pastebi 
ekspertas bei pateikia Ignalinos savivaldy-
bės, kurioje jau šiemet bus atnaujinti visi 
daugiabučiai, pavyzdį: „Nors šilumos kaina 
Ignalinoje yra didesnė už vidutinį tarifą Lie-
tuvoje, galutiniai mokėjimai už šilumą šio 
miesto gyventojams yra vieni mažiausių 
šalyje. Vidutiniškai Ignalinoje 60 kv. m butas 
už šildymą sumoka maždaug 43 eurus, o 
kituose Lietuvos miestuose ši suma siekia 
apie 50 eurų.“ 

PARAMA ŠILUMOS PUNKTO 
ATNAUJINIMUI 

Kalbėdamas apie galimybes sumažinti 
šildymo sąskaitas daugiabučiuose, LŠTA 
prezidentas V. Stasiūnas apibendrina, kad 
gera žinia galima vadinti tai, kad ateityje tikė-
tis gerokai mažesnių šildymo sąskaitų tikrai 
galima ir šiuo metu daugiabučių gyventojai 
gali turėti tiesioginės įtakos savo šilumos 
sąskaitoms. „Šilumos nuostolių mažinimo 
rezervas gaminant šilumą ir ją perduodant 
vidutiniškai siekia tik apie 3 proc., tačiau 
net 32 proc. šilumos nuostolių „priklauso“ 
galutiniams vartotojams, tad galima drąsiai 
sakyti, kad siekiant mažinti mokėjimus už 
šildymą, pirmiausiai reikėtų atsigręžti būtent 
į gyvenamuosius daugiabučius ir jų suvar-
tojamos, ar, tiksliau, išsivaistomos, šilumos 
mažinimą“, – pabrėžia pašnekovas. 

Siekiant, kad renovacija leistų iš esmės 
atnaujinti visą vidaus šildymo sistemą, nuo 
šiol renovuojant daugiabutį galima gauti ir 
papildomą 10 proc. valstybės subsidiją ši-
lumos punkto modernizacijai – tai numatyta 
Valstybės paramos daugiabučiams namams 
atnaujinti (modernizuoti) įstatyme. 

Daugiabučiai, šiemet prisijungę prie 
modernizacijos, gaus 30 proc. valstybės 
paramą energinio efektyvumo priemonėms 
ir 100 proc. paramą projekto administravimo 
ir techninės priežiūros išlaidoms. 
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