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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

UAB „Palangos šilumos
tinklai“

UAB „Ignalinos ðilumos tinklai“

UAB „Pakruojo ðiluma“

Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 239 5430

Vasario 16-osios g. 41
LT-30112 Ignalina
Tel. (8 386) 52 701

Saulëtekio al. 34
LT-83133 Pakruojis
Tel. (8 421) 61 139

AB „Jonavos ðilumos tinklai“

AB „Panevëþio energija“

UAB „Kaiðiadoriø ðiluma“

UAB „Plungës ðilumos
tinklai“

Klaipëdos g. 8
LT-55169 Jonava
Tel. (8 349) 52 189

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

UAB „Kazlų Rūdos šilumos
tinklai“
S. Daukanto g. 19
LT-69430 Kazlų Rūda
Tel. 8 619 20 920

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
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Klaipėdos pl. 63
LT-00148 Palanga
Tel. (8 460) 51 431

Senamiesèio g. 113
LT-35114 Panevëþys
Tel. (8 45) 46 35 25

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

UAB „Danfoss“

AB „Ðiauliø energija“

UAB „Sweco Lietuva“

Pastatų energetikos katedra
Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 210 5740

Pramonës g. 10
LT-78502 Ðiauliai
Tel. (8 41) 59 12 00

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“

Ðilumos ir atomo
energetikos katedra
Kauno technologijos
universitetas
Studentų g. 56
LT-51424 Kaunas
Tel. (8 37) 32 38 28

Ateities pl. 30A
LT-52163 Kaunas
Tel. (8 37) 37 32 31

UAB „Bioprojektas“

UAB „Genys“

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

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

Valstybės įmonė
„Visagino energija“

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

Taikos pr. 26A
LT-31002 Visaginas
Tel. (8 386) 25 900

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

UAB „Utenos
šilumos tinklai“

Pramonės pr. 11
LT-28216 Utena
Tel. (8 389) 63 641

Akcinė bendrovė
„Montuotojas“

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

UAB „Tauragës ðilumos
tinklai“

Naugarduko g. 34
LT-03228 Vilnius
Tel. (8 5) 233 2590

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

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

AB Vilniaus šilumos tinklai

UAB „Ukmergės šiluma“
Šviesos g. 17
LT-20177 Ukmergė
Tel. (8 340) 65 212

Jočionių g. 13
LT-02300 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7359

VĮ „Visagino energija“

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

Saulëtekio al. 11
LT-10223 Vilnius
Tel. (8 5) 276 4453

Taikos pr. 26A, a. d. Nr. 3
LT-31002 Visaginas
Tel. (8 386) 25 901
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KOKS KURIAMAS
ŠILUMOS ŪKIS LIETUVOJE?
Dr. Valdas Lukoševičius
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Jeigu tokį klausimą užduosite Energetikos ministerijos ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos specialistams,
kurie tiesiogiai atsakingi už šią energetikos
sritį, tai greičiausiai sulauksite buitinio lygio
abstrakčių pasamprotavimų. Na, geriausiu
atveju nuorodos į ką tik priimtą Nacionalinės
energetikos nepriklausomybės strategiją
(NENS), kurioje teigiama, kad 2030 metais
90 proc. šilumos turi būti gaminama iš atsinaujinančių išteklių, o 2050 metais jau visa
šiluma turi būti „žalia“. Realiai centralizuoto
šilumos tiekimo (CŠT) sektoriaus perdėtai
detalus valstybinis reguliavimas vykdomas
net neįsivaizduojant, kaip turėtų atrodyti šilumos ūkis XXI amžiuje. Neturint strateginės
vizijos kasdieniai valdžios įstaigų sprendimai
priimami pagal tuos, kas garsiau skundžiasi,
šaukia ar rašo. Kartais atsižvelgiama į verslo
grupių spaudimą arba įtakingų politikų pareiškimus. Neturint aiškios vystymo krypties
priimami nesubalansuoti, nesisteminiai
sprendimai, net nenagrinėjamos praktinės
jų pasekmės, bijoma net diskutuoti su šios
rinkos dalyviais, kurie turi visas reguliavimo
klaidas iškęsti patys. Taigi kokia situacija
Lietuvos šilumos ūkyje ir kur link einama?
1. Verta didžiuotis, kad CŠT sektorius baigia
atsisakyti užsienietiškų gamtinių dujų ir
šilumos gamybai daugiausia naudoja
vietinių miškų atliekas. Biokuras perkamas per „Baltpool“ biržą, kuri savo veiklą
plečia net į kaimynines šalis. Šilumos
kainos dėl to sumažėjo beveik perpus.
Tačiau pastebima ir problemų: nyksta
maži biokuro gamintojai, kuriems biržos
procedūros per sudėtingos ar brangios,
žymi dalis medienos eksportuojama augant jos poreikiui gretimose šalyse, miškuose atsiranda biokuro perpardavinėtojų,
kurie koncentruoja kuro kiekius ir bando
kelti kainas siekdami didesnio pelno. O
štai kaimyninės šalys (Latvija, Lenkija,
Baltarusija) vis labiau riboja medienos
produkcijos eksportą ir Lietuva tampa
nelygiaverte žaidėja regioninėje rinkoje.
Kas bus atsakingas, jeigu jau ateinantį šildymo sezoną šilumos kainos reikšmingai
padidės dėl brangesnio biokuro?
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2. Gamtinių dujų terminalo išlaikymas Lietuvos šilumos vartotojams kainuoja apie
17 mln. EUR per metus. Ši suma dar labiau
išaugtų, jeigu pusę visų dujų sunaudojančios „Achemos“ dalies VKEKK perskirstytų papildomai kitiems dujų vartotojams.
Jeigu Lietuvos strategija yra dujas visiškai
pakeisti atsinaujinančiais ištekliais, tai ir
kai kurie dujotiekiai nebereikalingi, nes
kaip rezervinį kurą, kurio prireikia labai
epizodiškai, galima naudoti skystąjį kurą.
Jeigu kam iš tiesų rūpėtų vartotojų išlaidos
dėl energijos, galėtų pasiskaičiuoti ir daryti
kompleksinius ilgalaikius sprendimus pagal mažiausių kaštų kriterijų. Ar valstybėje
yra įstaiga, kuri seka milijardines energetikos išlaidas ir stengiasi jas optimizuoti
siekdama visuomeninio gėrio?
3. VKEKK patvirtinta naujoji konkurencijos
tarp šilumos gamintojų tvarka „pilnais
kaštais“ reiškia, kad griežtai reguliuojami,
veiklą vykdantys pagal licencijos sąlygas
šilumos tiekėjai, kurių galimybes lemia
VKEKK (ne)sprendimai, (ne)leidimai ir
pan., privalės konkuruoti su laisvai besielgiančiais nepriklausomais šilumos gamintojais (NŠG). Tai vadinama „lygiaverte
konkurencija“. Greičiausiai pasirodys, kad
tai yra vieniems pelnas, o kitiems prievolės.
Jeigu suvaržytus reguliuojamus šilumos
tiekėjus išstums privatūs šilumos gamintojai ir pradės diktuoti šilumos kainas, kaip
jau buvo, – kas prisiims atsakomybę?
4. Spartėjant pastatų renovacijai labai keičiasi
šilumos perdavimo srautai, atsiranda galimybių pertvarkyti ir optimizuoti vamzdynų
sistemas, įrengti tarpinius temperatūros
pakėlimo šaltinius reikiamose vietose
ir juos naudoti siekiant mažinti šilumos
nuostolius, pereiti į žemesnės temperatūros režimus ir t. t. Tačiau kaip tai
padaryti, jeigu reikia supirkti šilumą iš
privataus NŠG, kuris pasistatė katilinę ne
ten, kur reikia CŠT sistemai, o ten, kur
jam patogiau? Kas valstybėje atsakingas
už šilumos tiekimo patikimumą, kokybę ir
realiai mažiausius kaštus?
5. Pažangios Šiaurės šalys CŠT sektoriuje
vis plačiau naudoja saulės šilumą, suren-

ka šilumą iš vėsinimo sistemų, ją akumuliuoja ir vėliau panaudoja ruošdamos
karštą vandenį ir šildymo poreikiams.
Tokias sistemas sukurti ir eksploatuoti
gali tik bendras operatorius, kuris valdo
visas šilumos ir vėsumos gamybos bei
vamzdynų komplekso dalis. Kas bus atsakingas, kad Lietuva eina priešingu keliu
ir skaldo CŠT sistemas, taip užkirsdama
kelią integruotų energetikos ir komunalinių kompleksų kūrimui (pažangos
šilumos ūkyje stabdymas)?
6. Senstantiems vamzdynams keisti reikia
didžiulių lėšų, jas reguliuojami šilumos
tiekėjai kaupia iš visų veiklų, t. y. iš šilumos
gamybos ir perdavimo ar pan. VKEKK
sprendimai atima reguliuojamas pajamas
iš šilumos tiekėjų ir ši įstaiga neprisiima
atsakomybės už jų galimą bankrotą. O
valstybinio reguliavimo esmė yra būtent
užtikrinti, kad reguliuojami subjektai būtų
technologiškai ir ekonomiškai gyvybingi,
nes privalo užtikrinti kokybišką viešąją
paslaugą, o kitų pajamų neturi. Kas bus
atsakingi už reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos sužlugdymą?
7. Lietuvos šilumos ūkyje sukurta „laukinė
konkurencija“ kelia nuostabą ir juoką
tarptautinei ekspertų visuomenei, tačiau
Lietuvos šilumininkams tai nebejuokinga, nes nesant garantijų dėl investicijų
grąžos neįmanoma įgyvendinti naujų
būtinų projektų – juk kitų pajamų nėra.
Valstybės reguliuojama veikla, kuri iki šiol
buvo prognozuojama ir padėjo finansuoti
šilumos ūkio modernizavimo projektus,
nuo kitų metų tampa neapibrėžta ir tai
neabejotinai sustabdys pažangių sprendimų įgyvendinimą, o šilumos ūkis vėl
taps gero pasipelnymo šaltiniu. Kas už
tai bus atsakingas, kai kils vartotojų
pasipiktinimo banga?
Šie ir daugybė kitų pavyzdžių parodo,
kad būtina aiškiai suprasti kryptis, kuriomis
turi eiti šilumos ūkis, o tik po to sistemiškai
ir nuosekliai dėlioti atskirus sprendimus
formuojant reguliacinę aplinką, diegiant konkurencijos elementus ir nustatant paslaugos
standartus.
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CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO
TENDENCIJOS DANIJOJE
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vykdant Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo
programos projektą „Dalijimasis gerosios
praktikos pavyzdžiais ir patirtimi kompleksiniuose energinio efektyvumo didinimo ir žemų
temperatūrų šilumos tiekimo projektuose“,
rugsėjo 4–6 dienomis Danijoje lankėsi Lietuvos delegacija, kurią sudarė LR energetikos
viceministras V. Macevičius, Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) direktorius
V. Serbenta, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas V. Lukoševičius, UAB Ignalinos
šilumos tinklų direktorius M. Lapėnas ir kitų
įstaigų atstovai. Domėtasi naujovėmis Danijos
šilumos ūkyje, ypač Lietuvai aktualiais klausimais – pradedant reguliavimu ir kainodara,
baigiant naujausiomis technologijomis.

KONKURENCIJA DANIJOS
ŠILUMOS ŪKYJE IR... LIETUVOJE
Danijos šilumos ūkio modelis pagrįstas
labai griežtu planavimu ir miestų teritorijų padalijimu į zonas pagal šildymo būdus. Jeigu
tam tikroje zonoje numatytas centralizuotas
šildymas, tai gamtinių dujų tinklai ten neįrengiami. Ir priešingai. Jų filosofija – energetinė
infrastruktūra ir objektai turi būti geriausi,
nesidubliuoti ir tenkinti tiek atskiro vartotojo,
tiek ir visos visuomenės interesus.
Lietuvos delegacija aktyviai domėjosi, kaip
Danijoje organizuota konkurencija tarp šilumos gamintojų, kuri Lietuvoje kelia tiek aistrų
ir ginčų. Danams buvo sunku suprasti, kodėl
Lietuvoje pristatėme biokuro katilinių bet kam
ir bet kur, kodėl patys šilumos tiekėjai nesukū-
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rė geriausio šilumos gamybos įrenginių parko,
kad būtų minimalios sąnaudos ir užtikrinta
šilumos tiekimo kokybė bei patikimumas.
Danijos šilumos ūkyje katilinės nėra
statomos tik dėl konkurencijos, nes tą padaro patys šilumininkai, jeigu tai tikslinga.
Tačiau dažname mieste galima rasti elektrinių, pramonės įmonių ar kitokių objektų,
iš kurių galima gauti pigesnės atliekinės
šilumos, nei patys šilumininkai turi. Šiltuoju
laikotarpiu tokių objektų galia per didelė, tad
Lietuvos atstovams buvo įdomu sužinoti,
kaip paskirstoma šilumos gamyba tarp jų ir
kaip siekiama optimalaus šilumos gamybos
proceso Danijos šilumos ūkyje.
Dažniausiai Danijos miestuose centralizuotos šilumos tiekėjas (CŠT) turi savo
katilines, o šalia veikia svetima elektrinė ar
kitas objektas, iš kurio galima gauti pigesnės
šilumos. Tokiu atveju CŠT įmonės sudaro
ilgalaikes sutartis su tokiais objektais ir
perka iš jų šilumą pagal suderintas sąlygas. Dažniausiai taip patenkinamas bazinis
šilumos poreikis, o šilumininkai pagamina
trūkstamą kiekį, rezervuoja kitus objektus ar
pan. Tarpusavio sutartyse numatomos tiek
techninės sąlygos, tiek ekonominiai aspektai. Jeigu šalys nesutinka, galima kreiptis į
specialią Energetikos tarybą, kurią sudaro
autoritetingi energetikos ekspertai ir kurios
sprendimas yra galutinis. Danų nuomone,
situacija kiekviename mieste yra skirtinga
ir jos vienodai sureglamentuoti neįmanoma
ir net neracionalu. Svarbu, kad šilumos
tiekėjas siektų palankiausių šilumos kainų
jos vartotojams.

Išskirtinis modelis įgyvendintas Kopenhagos regione, kur trys stambios ir tarpusavyje susijungusios šilumos tiekimo įmonės
CTR, HOFOR ir VEKS yra įsteigusios bendrą
apkrovos paskirstymo centrą (Varmelast),
atliekantį šilumos pirkimo procesą ir formuojantį geriausią šilumos gamybos „portfelį“
didžiulėje CŠT sistemoje, kurioje veikia daug
įvairių šilumos šaltinių. Svarbiausią vaidmenį
čia vaidina kogeneracinės jėgainės, kurios
dalyvauja valandinėje elektros prekybos
rinkoje. Taigi ir jų ekonomika (atitinkamai
šilumos gamybos kaina) kinta kiekvieną
valandą. Šilumos pirkimo aukcionas vyksta
kievieną dieną, įvertinant klimato sąlygas
ir kitas aplinkybes pagal apytiksliai tokią
procedūrą:
a) visi šilumos gamybos įrenginiai (ŠGĮ),
nepaisant to, kam jie priklauso, teikia
kitos paros pasiūlymus, valandinės
gamybos planus;
b) Varmelast paskirsto kitos paros kiekvienos valandos gamybą;
c) Varmelast dar gali vėliau koreguoti šilumos gamybos paskirstymą kelis kartus
per parą, priklausomai nuo situacijos;
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suinteresuota šildymo prieinamumu ir to
siekti reikalauja iš įmonės valdymo organų.
Iš kitos pusės, vartotojų arba jų atstovų dalyvavimas įmonių valdyme padeda užtikrinti
šilumos tiekimo kokybę ir ilgalaikį tvarumą,
nes vartotojai labiausiai tuo suinteresuoti.
Dabar šilumos tiekimas oficialiai įteisintas
kaip pelno nesiekianti veikla. Žinoma, visos
investicijos ir eksploatacinės sąnaudos yra
įskaičiuojamos į šilumos kainą.

STRATEGIJA – VISIŠKAI
ATSISAKYTI IŠKASTINIO
KURO NAUDOJIMO
d) visi CŠT sistemai reikalingi ŠGĮ gauna
nustatytą reguliuojamą pastovią dedamąją, kurią CŠT įmonė renka iš vartotojų
ir sumoka sau ir išoriniams gamintojams;
e) konkurencija vyksta tik dėl kintamųjų
sąnaudų;
f) Varmelast nurodymai privalomi visiems
ŠGĮ, veikiantiems integruotoje CŠT
sistemoje.
Pažymėtina, kad visi gamintojai skirstomi
į tris kategorijas: prioritetinius, bazinius
ir pikinius gamintojus. Nuolatinė šilumos
gamyba užtikrinama tik atliekas utilizuojančioms elektrinėms, priklausomai nuo jų
kiekio, ir geoterminei jėgainei, kuri nuolat
gamina šilumą iš požemių šilumos. Bazinį
šilumos poreikį gamina kogeneracinės
elektrinės. Jeigu elektros kaina gera, tačiau
šilumos per daug, ji akumuliuojama elektrinių
nuosavose arba Varmelast valdomose sisteminėse šilumos talpyklose. Pikinis šilumos
poreikis patenkinamas įprastomis šildymo
katilinėmis, kurių regione yra daugiau kaip
30. Sisteminės šilumos talpyklos padeda
subalansuoti šilumos gamybos ir vartojimo
prognozės skirtumą bei atlieka kitas reguliavimo ir patikimumo užtikrinimo funkcijas.
Papildomai reikia įvertinti tiesioginius šilumos gamintojų ir tiekėjų susitarimus. Neapsieinama ir be operatyvių derybų ir susitarimų,
jeigu tai būtina galutiniam tikslui pasiekti.
Tuo tarpu Lietuvoje galioja mėnesinių
šilumos aukcionų sistema ir šilumos tiekėjas
privalo supirkti iš nepriklausomų šilumos
gamintojų šilumą, net jeigu sistemoje tuo
metu būtų ir pigesnės šilumos. Tad apie kokį
„mažiausių sąnaudų principą“ kalba Lietuvos
įstatymai?
Danams nesuprantamas ir laukinės konkurencijos šilumos gamyboje principas, kuris
Lietuvos šilumos ūkyje įvedamas nuo kitų
metų. Juk ilgalaikiai šilumos ar infrastruktūros praradimai gali kainuoti daug daugiau nei
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epizodinis kainų sumažėjimas... Bet norint tai
suprasti, reikia mokėti skaičiuoti ir vertinti
įvairių rizikų pasekmes.
Danijos parlamente priimta naujausia
šilumos ūkio reguliavimo politinė kryptis –
palaipsniui atsisakyti prievolės naudoti
teritorijai suplanuotą šildymo būdą. Tai yra
liberalizuojamas šilumos šaltinio pasirinkimas, tad šilumos tiekėjams reikės dar labiau
stengtis įtikti vartotojams. Kaip teigia patys
Danijos šilumos tiekėjai, jie tam pasiruošę,
nes nekeliantis rūpesčių ir aplinkai nekenksmingas centralizuotas šilumos tiekimas labai
patrauklus Danijos visuomenei.

ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ
NUOSAVYBĖ IR MOTYVACIJA
Danijoje CŠT sistemas ir įmones iš pradžių daugiausia kūrė privatūs investuotojai.
Vėliau jų savininkai tapo savivaldybės ir
patys vartotojai. Teigiama, kad pasikeitus
savininkams šilumos kaina stipriai sumažėjo, nes atsisakyta pelno siekimo. Juk
vartotojams arba jiems atstovaujančioms
savivaldybėms geriausias pelnas yra mažos šilumos kainos. Jų nuomone, jei CŠT
įmonę valdo savivaldybė, tai ji tiesiogiai

Danijos politika energetikos srityje labai
aiški ir nuosekli. Jie nesiblaškydami iškastinį
kurą keičia atsinaujinančiais ištekliais. Dėl to
Danijos uostuose anksčiau anglis deginusios
kogeneracinės jėgainės rekonstruojamos ir
pritaikomos naudoti medienos bei šiaudų
kurą. Vien Kopenhagoje jų galia siekia tūkstančius megavatų ir dar statomos naujos.
Danai neslepia, kad dalis biologinio kuro
atvyksta ir iš Lietuvos. Vien Avadoro visa
galia dirbanti elektrinė per parą sudegina iki
6 000 t granulių. Šis Danijos ir kitų Skandinavijos šalių biokuro poreikis neišvengiamai
paveiks šio kuro kainų lygį visame Baltijos
jūros regione.

ALTERNATYVA BIOKURUI –
APLINKOS IR ATLIEKINĖ
ENERGIJA
Suprasdami, kad ateityje biokuro kainos
didės, danai CŠT sistemose aktyviai diegia
gamtinę arba atliekinę šilumą naudojančias
technologijas. Tai padeda apsirūpinti energijos ištekliais, kurie nesusiję su geopolitika
ir tarptautinėmis kuro rinkomis. Vizito metu
buvo parodyti saulės kolektorių laukai, kurie
veikdami kartu su šilumos akumuliavimo
talpyklomis įprastai pagamina apie 20–50
proc. metinio šilumos poreikio. Biokuro
katilus užkuria tik šildymo sezono metu.
Vidutinė šilumos, pagamintos iš saulės
energijos, savikaina yra apie 25–30 eur už
MWh (2,5–3,0 ct už kWh).
Danijos konsultantai puikiai sugeba
planuoti ir projektuoti šilumos sistemas. Inovatyviais sprendimais kuria CŠT sistemas su
įvairaus dydžio šilumos siurbliais regionams
ir mažiems miesteliams, derina juos kartu
su biokuro katilinėmis. Pavyzdžiui, atliekinę
šilumą (20–30 oC) paima iš vandenvalos ar
pramonės įmonių ir iki 30 km ilgio vamzdynais

5

ÐILUMINË TECHNIKA
tiekia iki CŠT sistemos. Čia šilumos siurbliais
pakeliama temperatūra iki 60 oC ir tiekiama
šilumos vartotojams. Įdomu, kad pirminiam
vandeniui transportuoti gerai tinka neizoliuoti
plastmasiniai vamzdžiai, kuriuose temperatūra krenta tik kelis laipsnius. Tokia trasa yra
apie 10 kartų pigesnė už plieninius izoliuotus
vamzdžius.

NAUJA KRYPTIS –
ŽEMATEMPERATŪRIS KETVIRTOS
KARTOS ŠILUMOS TIEKIMAS
Tradicinėse Danijos CŠT sistemose tipinis
paduodamo ir grįžtančio vandens temperatūrinis režimas yra 90 ir 40 oC. Tačiau dažnai dėl
pastatų energetinio efektyvumo didinimo šilumos poreikis sumažėja ir dėl to vamzynai tam-

pa per dideli. Tai sudaro galimybes miestuose
formuoti žematemperatūrio šilumos tiekimo
„salas“ (60 ir 30 oC), į paduodamą vandenį
primaišant dalį grįžtamo. Taip CŠT sistemos
palaipsniui perdaromos į žematemperatūres.
Naujuose kvartaluose šis temperatūrų lygis
dar žemesnis, jeigu šildymas grindinis, o
karštą vandenį papildomai keliais laipsniais
pašildo elektra. Dėl to sumažėja šilumos
perdavimo nuostoliai, padidėja katilinių ir
elektrinių energetinis efektyvumas, patikimiau
ir ilgiau veikia vamzdynai. Žematemperatūris
šilumos tiekimas sudaro galimybę į CŠT sistemą integruoti įvairesnius šilumos šaltinius.
Buvo pademonstruoti pavyzdžiai, kaip utilizuojama maisto ar medžio pramonės džiovyklų
išmetama šiluma, papildomai ataušinami vandenvalos įmonių išmetami vandenys ir pan.

Šilumos siurblinių galia siekia dešimtis MW,
o efektyvumo koeficientas, esant mažesniam
temperatūrų skirtumui, labai geras.
Kelionės į Daniją metu vyko diskusijos su
valdžios įstaigų ir savivaldybių atstovais, Lietuvos atstovai pamatė daug naujų ir įdomių
objektų. Danijoje jau projektuojami didžiuliai
energetiniai kompleksai, integruojantys
centralizuotą šildymą ir vėsinimą, jungiantys
šilumos ir elektros rinkas, panaudojantys
trumpalaikę ir sezoninę šilumos akumuliaciją
Baltijos jūroje ir t. t.
Verta atkreipti dėmesį į danų šiandieną
ir planus, nes iki šiol Lietuvos ūkyje esame
įdiegę daug jų išbandytų sprendimų. Neabejotina, kad verta imti iš jų pavyzdį ir toliau.
O kaip greitai ir efektyviai, tai jau priklausys
nuo mūsų supratimo ir tempų...

VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAMS SKIRTA
8,7 MLN. EURŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ PARAMA
AB Vilniaus šilumos tinklai

Vilniaus šilumos tinklams (VŠT) šilumos
tiekimo tinklams rekonstruoti skirta Europos
Sąjungos (ES) fondų parama. 2017 m.
rudenį VŠT pateikė paraiškas ES paramai
gauti pagal konkursinę priemonę „Šilumos
tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.
Teigiamai įver tinus pateiktas paraiškas,
2018 m. kovo 23 d. ir gegužės 3 d. LR energetikos ministro įsakymais buvo patvirtintas
finansavimo skyrimas.
Iš viso vienuolikai VŠT projektų, kuriais siekiama sumažinti šilumos nuostolius tinkluose, padidinti šilumos tiekimo
kokybę ir patikimumą vartotojams, skirta

8 744 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.
Kadangi ES struktūrinių fondų lėšomis
galima finansuoti iki 50 proc. tinkamų projektų įgyvendinimo išlaidų, dar tiek pat, t. y.
50 proc. sumos, arba 8 744 mln. eurų,
projektams įgyvendinti skirs pati įmonė.
„Numatėme rekonstruoti apie 19,52 km
šilumos trasų (arba 90,32 km perskaičiavus
sutartiniais 100 mm skersmens viengubais
vamzdžiais). Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija mums leis sumažinti šilumos
nuostolius tinkluose apie 5 046,36 MWh
bei sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių
dujų (ŠESD) emisijas apie 11 45,78 t per

Vilniaus šilumos tinklų technikos direktorius
Jevgenijus Sakovičius

metus. Rekonstruosime įmonės valdomus
šilumos tiekimo tinklus Naujamiestyje,
Užupyje, Žirmūnuose, Šnipiškėse, Santariškėse, Baltupiuose, Senamiestyje ir
centrinėje miesto dalyje. Šilumą tieksime
atnaujintais šilumos tiekimo tinklais, kurių
amžius šiandien siekia apie 30–60 me
tų ir kuriais aptarnaujame daugiau kaip
100 tūkst. vartotojų“, – sako VŠT technikos
direktorius Jevgenijus Sakovičius.
Šiuos projektus bendrovė planuoja
užbaigti iki 2019 m. rudens (dalį jų – jau
2018 metų rudenį).
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INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO
PRADŽIĄ REGLAMENTUOJANČIŲ
TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

ARTĖJANT 2018–2019 M. ŠILDYMO SEZONUI IR SIEKIANT IŠVENGTI NESKLANDUMŲ PALEIDŽIANT PASTATŲ, PRIJUNGTŲ PRIE CENTRALIZUOTŲ ŠILUMOS TIEKIMO
SISTEMŲ, ŠILDYMO SISTEMAS, LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA PRIMENA
APIE TOLIAU IŠVARDYTUS TEISĖS AKTUS, KURIE REGLAMENTUOJA ŠILUMOS TIEKĖJŲ, PASTATŲ SAVININKŲ IR ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ TEISES IR PAREIGAS:
• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
• Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymas;
• Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų
savininkų bendrijų įstatymas;
• Lietuvos higienos norma HN 42:2009
„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtinta
LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081;
• Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės,
patvirtintos LR energetikos ministro
2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297;
• Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės,
patvirtintos LR energetikos ministro
2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111;
• Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas LR energetikos ministro 2009 m.
lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229;
• Lietuvos higienos norma HN 24 : 2003
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos
apsaugos ministro 2017 m. spalio 25 d.
įsakymu Nr. V-1220;
• Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio
apskaitos taisyklės, patvirtintos LR ūkio
ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu
Nr. 424;
• Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam
vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika, aptvirtinta Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m.
spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-578.
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Teisės aktais nustatyta, kad:
• Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris
paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10° C.
• Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama
į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato
savivaldybės institucija, sau pavaldžioms
įstaigoms.
• Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali
pradėti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų.
Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal
savivaldybės nustatytą grafiką.
• Šilumos tiekėjas, suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar
jų grupėms šildymo įjungimo eiliškumą.
Kiekvieno, prijungto prie CŠT sistemos,
pastato savininkas, daugiabučio namo valdytojas (administratorius) ir (ar) pastato šildymo
ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojas
(eksploatuotojas), privalo turėti parengtus,
teisės aktuose nustatyta tvarka įformintus ir
galiojančius, tokius dokumentus:
• Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens
sistemos aprašą;
• Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens
sistemos veikimo ir avarijų likvidavimo
instrukciją;
• Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) instrukciją;
• Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens
sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų
žurnalą;

• Šilumos punkto schemą;
• Šilumnešio parametrų grafiką;
• Šilumnešio, įskaitant karštą vandenį,
parametrų ir atsiskaitomųjų šilumos ir
geriamojo vandens apskaitos prietaisų
rodmenų registravimo žurnalą;
• Pastato šilumos įrenginių parengties
šildymo sezonui aktą (akto formos pa
vyzdys – Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklių 2 priedas).
Pastato šilumos įrenginių parengties
naujam šildymo sezonui aktą prieš kiekvieno
šildymo sezono pradžią turi pasirašyti pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojas
(eksploatuotojas) kartu su pastato savininkų
bendrija arba pastato bendrojo naudojimo
objektų administratoriumi. Pastato šildymo
ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas prieš
šildymo sezono pradžią, bet ne vėliau nei iki
einamųjų metų rugsėjo 15 d. valdytojui turi
pateikti užpildytą ir pastato šildymo ir karšto
vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą
pastato parengties šildymo sezonui aktą.
Ginčus tarp šio proceso dalyvių sprendžia
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.
Valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui
akto pasirašymo dienos privalo pateikti jo
kopiją šilumos tiekėjui.
Neatlikus teisės aktuose nustatytų pasiruošimo šildymo sezonui darbų ir neturint
pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, vartoti šilumą draudžiama.
Teisės aktų taip pat nustatyta, kad:
• Šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą
reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą
vartotojams iki pastatų įvadų.
• Pastatų savininkai, daugiabučių namų
valdytojai (administratoriai) ir (ar) pastatų
šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų
prižiūrėtojai užtikrina pastatų šildymo
ir karšto vandens sistemų paleidimą,
nuorinimą bei tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.
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• Pastato šildymo ir karšto vandens
sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos
suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir
karštam vandeniui ruošti sunaudojimo
rodiklius, vadovaudamasis Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos
patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos pastato savininkui arba daugiabučio namo
bendrojo naudojimo objektų valdytojui,
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų
savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų
savininkų jungtinės veiklos sutar ties
dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo
naudojimo objektų administratoriui, pagal

kompetenciją rengia pasiūlymus dėl
šilumos energijos taupymo priemonių
įgyvendinimo.
Siekiant sumažinti šilumos suvartojimą
~20–25 proc. ir užtikrinti reikiamą oro
temperatūrą kiekviename tipiniame iki
1992 m. statybos nerenovuoto daugiabučio
namo bute, būtina:
• subalansuoti vidaus šildymo sistemą;
• subalansuoti karšto vandens sistemą;
• įrengti termostatinius ventilius ant šildymo prietaisų;
• įrengti individualias šilumos apskaitas
kiekvienam butui (šilumos kiekio dalik
lius);
• įrengti išmaniąją (angl. smart metering)
rodmenų nuskaitymo iš daliklių ir karšto

vandens skaitiklių butuose apskaitą (pagal 2012/27/ES Efektyvumo direktyvos
reikalavimus).
Jei daugiabutyje vis dar naudojamas
sovietinės gamybos elevatorinis šilumos
punktas, būtina jį pakeisti į modernų automatinį šilumos punktą, kuris turėtų galimybę
reguliuoti į vidaus šildymo sistemas tiekiamo
šilumnešio parametrus pagal lauko oro
temperatūrą.
Visa tai leistų gyventojams patiems
reguliuotis šildymą savo butuose, tipiniam
3 k. butui mokėjimai už šildymą sumažėtų
~ 20 Eur/mėn., gyventojai nemokėtų už
kaimynų nedeklaruotą vandenį, sumažėtų
socialinės problemos bei būtų pasiekti
2012/27/ES Efektyvumo direktyvos tikslai.

INFORMACIJA APIE 2018 M. GEGUŽĖS 22 D.
ESTIJOS ŠILUMININKŲ KONFERENCIJĄ
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

ŠIŲ METŲ GEGUŽĖS 22 DIENĄ TALINE
ESTIJOS ŠILUMININKAI ORGANIZAVO
SAVO METINĘ KONFERENCIJĄ „EFEKTYVUS CENTRALIZUOTAS ŠILDYMAS IR
VĖSINIMAS“. KONFERENCIJOS DARBE
DALYVAVO NE TIK ESTIJOS ŠILUMOS
TIEKIMO ĮMONIŲ ATSTOVAI, BET IR SVEČIAI IŠ DANIJOS, SUOMIJOS IR LIETUVOS
(LŠTA PREZIDENTAS V. LUKOŠEVIČIUS).
Įžanginį žodį taręs Estijos šilumos tiekėjų
asociacijos pirmininkas Andresas Veske'as
vardijo didžiausius iššūkius, su kuriais susiduria šalies šilumininkai. Tarp jų, brangstantis
kuras, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, ilgai
svarstomas ir niekaip nepriimamas Šilumos
įstatymas ir t. t.
Ekonomikos ministerijos atstovas Ando'a
Leppimanas savo kalboje lygino Estijos
energetinius rodiklius, skelbiamus Pasaulio
energetikos tarybos, su kitų šalių pasiekimais. Pagal suminius energetinio saugumo,
efektyvumo ir aplinkosaugos rodiklius
Estija užima 38 vietą pasaulyje. Kaip keista
situacija paminėta, kad Estija eksportuoja
biologinio kuro granulių šilumine ver te
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67 MW šilumos galios ir 21,4 MW elektros galios kogeneracinė elektrinė Taline

daugiau negu importuoja „nešvarių“ naftos
produktų. Energetika sudaro apie 10 proc.
bendrojo nacionalinio produkto ir, ministerijos nuomone, turi būti labiau savarankiška.
Valstybė turėtų būti atsakinga tik už infra
struktūros monopolijų reguliavimą. Ieškoma
būdų, kaip paskatinti energetinį efektyvumą
ir anglies dvideginio išmetimų mažinimą.
Ministerija siekia liberalizuoti šilumos ūkį

ir leisti jam veikti savarankiškai, tačiau
politikai kol kas tuo abejoja... Centralizuoto
šilumos tiekimo (CŠT) įmonės turi aktyviai
prisitaikyti prie mažėjančio šilumos pardavimo, kuris ateityje artės į „0“. Energetika turi
pasiruošti šiltnamio dujų išmetimą iki 2030
metų sumažinti 70 proc. Estija aktyviai dalyvauja formuojant Europos Sąjungos (ES)
ir regioninę energetikos politiką.
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Europinės šilumininkų asociacijos Politikos ir ES reikalų skyriaus vadovas Eloi'us
Pielas apžvelgė Europos politikos naujienas,
aktualias energetikai. Pažymėta, kad šildymas
ir vėsinimas ES sunaudoja apie 50 proc. visų
energetinių resursų ir iki 2050 metų išliks didžiausiu energetikos sektoriumi. Pagrindinės
CŠT vystymo kryptys: šilumos akumuliatorių
integravimas, atliekinės šilumos utilizavimas,
platesnis atsinaujinančių išteklių naudojimas,
centralizuoto vėsinimo plėtra, dalyvavimas
elektros balansavimo rinkoje ir t. t. Naujausi
ES direktyviniai dokumentai vis labiau akcentuoja CŠT technologijos galimybes ir skatina
šalis nares jomis pasinaudoti, siekiant tvarios energetikos. Briuselyje vyksta politikų
diskusijos dėl CŠT sektoriaus liberalizavimo
ir efektyvinimo. Tikimasi, kad nauji principai
bus atspindėti Švariosios energetikos pakete.
Danijos atstovas Mortenas Duedahis
pademonstravo, kaip CŠT sistemos planingai
vystomos jo šalyje, o Janis Luukkonenas informavo apie vieną didžiausių pasaulyje – centralizuoto vėsinimo sistemą Helsinkyje. Čia įrengta 76 km ilgio vėsumos perdavimo vamzdynai,
o šios paslaugos metinės pajamos sudaro
6 proc. įmonės apyvartos. Tiesa, kol kas
vėsumos (4o C vanduo) naudotojai – nebuitiniai vartotojai. Surinkta šiluma saugoma
požeminiame natūraliame vandens rezervuare
(talpa apie 38 000 m3). Šiltuoju laikotarpiu ši
energija patenkina apie pusę karšto vandens
šildymo poreikių.
Pirmoji Baltijos šalyse centralizuoto
vėsinimo sistema įrengta Tar tu mieste.

Jos vartotojai – 5 stambūs centrai, kurie
vėsinami paduodant į juos 6o C aušinantį
vandenį. Grįžtantis pašilęs 16o C vanduo kol
kas ataušinamas upėje, tačiau planuojama
įrengti šilumos talpyklą ir surinktą energiją
panaudoti prasmingai. Vėsumos kainos
nereguliuojamos. Jos yra individualios ir nustatomos tarpusavio sutartimis – daugiausiai
jos dydį lemia vėsinimo apimtys.
Estijos CŠT įmonių atstovai, mokslo ir valdžios įstaigų darbuotojai dalijosi mintimis apie
aktualias problemas, labai artimas lietuviškosioms. Pavyzdžiui, CŠT vis labiau konkuruoja
su individualiai įrengiamais šilumos siurbliais.
Pateikti skaičiavimai iliustruoja, kad, įvertinus
elektros suvartojimą, toks įrenginys nėra jau
toks „žalias“... Tiek Estijoje, tiek Suomijoje šilumos siurbliai įrengiami lygiagrečiam darbui
su CŠT sistemomis. Apie 70 proc. šilumos
gamina šilumos siurblys, o likusi energija
perkama iš CŠT įmonės. Estijoje ruošiama
kainodara tokiems atvejams. Išbandę ir palyginę abi technologijas, daugelis vartotojų
suprato, kad CŠT paslauga nekelia papildomų
rūpesčių, tuo tarpu šilumos siurblio įranga ir
priedai – vartotojo „galvos skausmas“.
Estijos šilumininkai ir Aplinkos ministerijos atstovai ruošiasi įgyvendinti naujuosius
taršos apribojimus 1–50 MW galios kurą
deginantiems įrenginiams. Jiems kelia rūpestį tai, kad mažose CŠT sistemose aplinkosauginės investicijos gali branginti šilumą.
Jeigu dėl to daugiau šilumos bus gaminama
individualiuose nekontroliuojamuose katiluose, tai dėl to oro tarša tik padidės.

Aptartas dvinarių šilumos kainų įvedimas, kuris siejamas su naujo Šilumos įstatymo priėmimu. Diskutuota, kuris kriterijus
turėtų būti naudojamas pastoviųjų sąnaudų
priskyrimui: projektinė, užsakyta ar faktiškai
naudojama galia? O gal šilumnešio debitas –
kaip Suomijoje? Tikimasi, kad dvinarė CŠT
kaina padarys atsiskaitymus už šilumą
skaidresnius, o CŠT paslauga bus konkurencingesnė.
Pateikti įdomūs tyrimo rezultatai, kurie
parodė, kiek iškastinio kuro (degalų) sunaudojama ruošiant biomasės kurą katilinėms.
Estijoje nustatytas vidutinis dydis 33 kWh
iškastinio kuro, pagaminant 1 MWh energetinės vertės atsinaujinančio kuro. Taigi, šis dydis nereikšmingas, nes sudaro tik 3,3 proc.
Europos Sąjungos vidurkis dar mažesnis –
apie 20 kWh/1 000 kWh.
Estijos šilumos tiekėjų asociacija įsteigė
apdovanojimus – Žaliuosius ser tifikatus
(Green Label), kurie gali būti suteikiami
įmonėms, šilumos gamybai naudojančioms
daugiau kaip 50 proc. atsinaujinančių išteklių
arba atliekinės šilumos ir bendras energetinis
efektyvumas ne mažesnis kaip 75 proc. Šiais
metais tokius sertifikatus gavo 14 CŠT įmonių.
Konferencijos dalyviai turėjo gerą progą
pabendrauti, pasikeisti nuomonėmis ir
padiskutuoti aktualiais klausimais. Konstatuota, kad lengviausiai atsisakyti iškastinio
kuro galima dėl CŠT sistemų, o jos vartotojai
net nežinodami reikšmingai prisideda gelbėjant pasaulį nuo globalių klimato kaitos
problemų.

„AXIS INDUSTRIES“ MODERNIZUOS VISAGINO
ŠILUMOS PUNKTUS IR ŠILDYMO SISTEMAS
Sigita Dabulė
AB „Axis Industries“

BENDROVĖ „AXIS INDUSTRIES“ VISAGINO MIESTE MODERNIZUOS 175 ŠILUMOS
PUNKTUS IR 189 DAUGIABUČIUOSE SUBALANSUOS VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO
VANDENS SISTEMAS. BENDROVĖ PASIRAŠĖ 7 MLN. EURŲ VERTĖS RANGOS SUTARTĮ SU VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA.
„Axis Industries“, Visagine jungtinės
veiklos pagrindu veikianti kartu su įmonių
grupe „Svertas Group“, renovacijos projektą
įgyvendins per dvejus metus.
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JAU ANTRASIS ETAPAS
„Netrukus prasidėsiantys darbai – jau
antrasis Visagino centralizuoto šildymo siste-

mos modernizavimo etapas, kurį įgyvendina
mūsų įmonė. Prieš penkerius metus Visagino
mieste sėkmingai užbaigėme pirmąjį cent
ralizuoto šildymo sistemų modernizavimo
etapą, kurio metu atnaujinome 242 šilumos
punktus. Džiaugiamės, kad įgytas pasitikėjimas suteikė mums dar vieną sutartį“, – sakė
„Axis Industries“ generalinis direktorius
Mantas Galdikas.
„Axis Industries“ Kazlų Rūdoje gamins
šilumos punktus ir montavimo įrangą,
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išplės užsakovo serverį nuotoliniam mazgų
valdymui ir tieks įrangą, skirtą daugiabučių
vidaus šildymui ir karšto vandens sistemoms balansuoti. Balansavimo darbus
vykdys „Svertas Group“. Ši įmonė taip pat
parengs darbo projektus, montuos šilumos
punktus ir įrengs jiems skirtas patalpas
namuose.
„Tai naujausias mūsų komandos tokios
apimties šilumos punktų modernizavimo
projektas Lietuvoje. Turėdami ilgametę šių
darbų patirtį, jau ne vienus metus dalyvaujame panašiuose ir užsienio šalių konkursuose.
Mūsų pagaminti šilumos punktai veikia ne tik
Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje,
Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje“, – pasakoja M. Galdikas.
Automatizuoti šilumos punktai yra vidinė
integruotos šildymo sistemos dalis. Sistema
skirta efektyviam šiluminės energijos reguliavimui pagal lauko temperatūrą ir vartotojų
poreikius.

VEIKLĄ PERIMA
„AXIS TECHNOLOGIES“
Visagino mieste laimėtas šilumos punktų konkursas – paskutinis, kurį bendrovė
laimėjo būdama „Axis Industries“. Mat šių
metų pradžioje „Axis Industries“ grupė
savo klientams paskelbė apie struktūrinius
pokyčius, kurie lėmė ir veiklos pasiskirstymą.
Nuo šiol šilumos punktų surinkimo, diegimo
ir pardavimo veiklą vykdo patyrusi grupės
įmonė „Axis Technologies“.

10

„Axis Technologies“ tęs įdirbį šioje sri
tyje ir didins apimtis Lietuvoje ir Ukrainoje:
plės gamybą ir patys surinks šilumos punktus Lietuvoje, o Ukrainos rinkai ketinama
juos projektuoti ir tiekti surinkti vietiniams
partneriams.
„Šilumos punktų veikla remiasi projektų
valdymo principais, nes jie individualiai
projektuojami, tiekiami, surenkami, objekte
juos reikia instaliuoti ir paleisti. Projektų valdymas yra stiprioji mūsų pusė, todėl grynindami veiklas šilumos punktų projektavimu,
surinkimu ir montavimu objektuose toliau
rūpinsimės mes. Į vieną modulį surinkti
šilumos punktai ateityje gali tapti vienais
iš standartizuotų mūsų produkto krepšelio
gaminių“, – pasakoja „Axis Technologies“
generalinis direktorius Paulius Arštikys.

„AXIS INDUSTRIES“
PASIDALIJO Į DVI GRUPES
Šių metų pradžioje išaugusi „Axis Industries“ grupė buvo padalyta į dvi įmonių
grupes pagal panašius produktus ir teikiamas paslaugas. „Axis Industries“ įmonių
grupėje liko projektus vykdančios įmonės:
„Axis Power“, „Axis Technologies“ ir „Veik
mės statyba“. AXIOMA grupėje sutelktos
produktus kuriančios ir gaminančios bei
paslaugas teikiančios bendrovės: „Axioma
Metering“, „Axioma servisas“ ir „Remeksi
Keskus“.

Grupę AXIOMA valdančiai kontroliuojančiai bendrovei AXIOMA LT toliau vadovauja
Remigijus Baltrušaitis, iki šiol ėjęs „Axis
Industries“ generalinio direktoriaus pareigas.
„Axis Industries“ vadovauja Mantas Galdikas,
jis ir toliau dirba „Axis Power“ generaliniu
direktoriumi. „Axis Technologies“ vadovauja
Paulius Arštikys.
„Plečiantis mūsų veiklai daugėja klientų, aptarnaujamų eksporto rinkų teritorijų,
taip pat ir įmonių bei darbuotojų. Tikimės,
kad atnaujinta grupės struktūra leis mums
būti lankstesniems, greitesniems ir labiau
atliepti klientų poreikius“, – teigia Remigijus
Baltrušaitis.
Grupei priklausanti UAB „Axis Technologies“ kuria technologinę biokuro katilinių ir
elektrinių įrangą, stato industrinius objektus,
projektuoja, surenka ir montuoja šilumos
punktus. UAB „Axis Power“ stato energetikos ir kitus ypatingos paskirties, sudėtingų
konstrukcijų ir technologijų objektus, vykdo
elektros energetikos projektus. Elektros
energetikos srityje bendrovė veikia kaip generalinis rangovas transformatorinių pastočių,
skirstomųjų punktų statybos bei saulės, vėjo
ir biokuro elektrinių, naujų vartotojų prijungimo prie elektros tinklo, kabelinių ir oro linijų
montavimo segmentuose.
„Veikmės statyba“ prie „Axis Industries“
įmonių šeimos prisijungė 2016 metais.
Daugiau nei 60 metų darbo patirtį turinti
„Veikmės statyba“ dalyvavo įgyvendinant
didžiausius statybų projektus Vilniuje, bend
rovė yra žinoma administracinių pastatų ir
gyvenamųjų kvartalų statytoja.
Grupė AXIOMA jungia UAB „Axioma
Metering“, UAB „Axioma servisas“ ir AS „Re
meksi Keskus“.
„Axioma Metering“ kuria ir gamina ult
ragarsinius šilumos, vandens apskaitos ir
duomenų valdymo prietaisus. Bendrovė yra
viena iš ultragarso technologijos taikymo
pradininkių ir lyderių Baltijos šalyse. Ultragarsinius šilumos ir vandens skaitiklius įmonės
specialistai gamina nuo 1993 metų.
„Axioma servisas“ teikia pramonės
įmonių įrenginių aptarnavimo ir priežiūros
paslaugas, siūlo procesų automatizavimo ir
modernizavimo sprendimus, kuria informacinių technologijų produktus ir sprendimus
įmonių procesų efektyvumui didinti, duomenų surinkimui ir apskaitai.
Estijoje veikianti ir filialą Lietuvoje turinti
AS „Remeksi Keskus“ – viena didžiausių
Šiaurės Europoje metalo konstrukcijų gamybos ir apdirbimo gamyklų. Bendrovė veikia
daugiau nei 30 pasaulio šalių.
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VILNIŲ ŠILDOME JAU 60 METŲ
AB Vilniaus šilumos tinklai kolektyvas

ŠIE METAI YPATINGI NE TIK TODĖL, KAD
LIETUVA ŠVENČIA VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-METĮ. JIE REIKŠMINGI IR VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ BENDROVEI,
MININČIAI SAVO VEIKLOS 60-METĮ, KURIS ŽENKLINA CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO ISTORIJĄ SOSTINĖJE.

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS
TIEKIMO PRADŽIA
Iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje
šiluma nebuvo centralizuotai gaminama
ir tiekiama. Veikiantys fabrikai turėjo savo
vietines katilines, o gyvenamieji namai dažniausia buvo šildomi krosnimis. Iš vietinių
katilinių centrinį šildymą gaunančių namų
buvo labai nedaug. 1903 metais pradėtos
eksploatuoti pirmosios Vilniaus elektrinės
TE-1 (Rinktinės g.) patalpose buvo įrengtas
žemo slėgio centrinis garinis šildymas. Tai
buvo pirmasis centrinis šildymas Vilniuje.
Lietuvoje centralizuotos šilumos tiekimo
pradžia laikoma, kai 1939 m. birželio 12 d.
užfiksuota Kauno klinikų katilinės su šildymo
sistemomis darbo pradžia. Lietuvoje centralizuotos termofikacijos pradžia laikoma 1947
metų birželio 7 diena, kai Petrašiūnų šiluminė
elektrinė pradėjo tiekti garus Petrašiūnų popieriaus fabriko technologinėms reikmėms.
Vėliau centralizuotas šilumos tiekimas

buvo plečiamas prie centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų prijungiant pramonės įmones.
Spar tesnė šilumos energijos gamyba ir
centralizuotas tiekimas prasidėjo nuo 1957
metų, kai buvo pradėta tiesti daugiau šilumos
tinklų, didinama energijos gamyba ir pradėta
tiekti šiluma gyvenamiesiems namams. Tais
pačiais metais Vilniuje prie šilumos tiekimo
tinklų buvo prijungtas pirmasis gyvenamasis
namas (Vytenio g. 10).

PIRMOSIOS CŠT
ĮMONĖS ĮKŪRIMAS
Iš pradžių šilumos tinklus eksploatavo ir
šilumos energiją tiekė elektrinės, kuriose buvo

suorganizuoti specialūs barai. 1958 metų
rugpjūtį tuometės Lietuvos valdžios sprendimu buvo įkurta sostinės šilumos tinklų
bendrovė. Sujungus dviejų elektrinių –
TE-1 (Rinktinės g.) ir TE-2 (Elektrinės g.) –
šilumos tinklų priežiūros barus, buvo
įkurta Vilniaus šilumos tinklų bendrovė
(VŠT). Ji tapo Lietuvos vyriausiosios energetikos ir elektrifikavimo valdybos (dabar –
„Lietuvos energija“) filialu. Pirmuoju įmonės direktoriumi buvo paskirtas Vilniaus
TE-1 viršininkas Vasilijus Bakatinas, savo
pareigas jis pradėjo eiti nuo 1958 metų
rugsėjo 1 dienos. Iš pradžių įmonėje dirbo
apie 60 iš TE-1 ir TE-2 perėjusių šilumos
tinklų barų darbuotojų. Šilumos tinklai užėmė TE-1 administracinio pastato trečiąjį
aukštą (Rinktinės g.). Elektrinės teritorijoje
buvo įrengtos ir mechaninės dirbtuvės bei
garažas.

PIRMOJO SOSTINĖS ŠILUMOS
ŪKIO IR TINKLŲ YPATUMAI
Tuo metu šilumos tinklai buvo klojami požeminiuose gelžbetonio loviuose, kurie buvo
aptepami bitumu, siekiant juos apsaugoti
nuo drėgmės poveikio. Šilumos nuostolių
sumažinimui šilumos tinklų vamzdžius izoliuodavo stiklo vatos dembliais. Pastatuose
buvo įrengti šilumos punktai su hidrauliniais
siurbliais, elevatoriais. Tokie šilumos punktai turėjo labai mažas šildymo reguliavimo
galimybes.
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Karštam vandeniui ruošti gyvenamųjų
namų, o kartais ir įstaigų šilumos punktuose
buvo montuojami vadinamieji greitaeigiai
šildytuvai, kurių sekcijos ilgis siekė 4 metrus.
Tai buvo plieniniame vamzdyje įmontuoti
žalvariniai vamzdeliai, kuriais į vartotojų pastatus tekėdavo vanduo. Tuometės šilumos
punktų patalpos buvo griozdiškos, palyginti
su dabartinėmis. Nors šilumos įrenginiai
buvo izoliuojami mineraline vata, šilumos
punktų patalpose buvo nepaprastai karšta.
Septintojo dešimtmečio antroje pusėje
Vilniuje pradėjus statyti blokinius gyvenamuosius namus, karšto vandens tiekimui
buvo statomi centriniai šilumos punktai. Nuo
šių punktų į namus ėjo 4 vamzdžiai, dažniausiai jie buvo klojami viename gelžbetonio
kanale: 2 vamzdžiai buvo skirti šildymui ir
2 – karštam vandeniui tiekti. Karštas vanduo
nebuvo chemiškai apdorojamas ar deaeruojamas, todėl vamzdžiai kentėjo nuo vidinės
korozijos. Prakiurus karšto vandens tiekimo
vamzdžiui, vanduo patekdavo į gelžbetoninį
kanalą ir sukeldavo aktyvią išorinę vamzdžių
koroziją. Į kanalą patekęs vanduo pažeisdavo
vamzdžių šiluminę izoliaciją. Šios ir kitos
priežastys lėmė didelius vandens ir šilumos
nuostolius šilumos tiekimo tinkluose.
1968 metais pagal Vyriausiosios energetikos ir elektrifikavimo valdybos nutarimą
VŠT įmonei buvo perduotos 4 rajoninės
katilinės su garo ir vandens šildymo katilais:
Antakalnio, Naujosios Vilnios, Žalgirio ir
Aukštųjų Panerių.
1973 metais VŠT persikėlė į Smolensko
gatvėje pastatytą gamybinę bazę. Naujame
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pastate įsikūrė administracijos ir bendrųjų
skyrių darbuotojai, o rūsyje buvo transporto
garažas. Įrenginių remonto dirbtuvės ir
sandėliai buvo įkurti šalia rajoninės katilinės
RK-7 Metalo gatvėje.
Vilniaus miestui plečiantis, siekiant
patenkinti šilumos poreikį, rajoninių katilinių skaičius išaugo iki aštuonių. Šiluma
pramonės įmonėms buvo tiekiama garu ir
karštu vandeniu. Kai kurių gyvenamųjų namų
šildymui buvo naudojamas ir garas.

POKYČIAI IR PROGRESAS PO
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę,
šilumos poreikis sumažėjo dėl pramonės
įmonių technologinių pokyčių ir bankrotų,
nepajėgiant prisitaikyti prie besikeičiančių
sąlygų. Greitai mažėjo garo vartotojų skaičius. Mažėjant šilumos poreikiui, vis didesnė
centralizuotam tiekimui reikalingos šilumos
dalis buvo pagaminama Vilniaus elektrinės
kogeneraciniuose įrenginiuose. Pagrindiniu
šilumos šaltiniu tapo trečioji elektrinė TE-3
(Jočionių g.), kuri buvo pradėta eksploatuoti
1983 metais. TE-2 buvo naudojama esant
didžiausiam šilumos poreikiui, rajoninių
katilinių įrengtoji galia buvo išnaudojama
vis mažiau.
1994 metais VŠT įmonei iš gamybinio
susivienijimo „Šiluma“ buvo perduoti 9 rajonų (Ignalinos, Kaišiadorių, Molėtų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės,
Vilniaus) šilumos ūkiai. Specialios paskirties
akcinė bendrovė (SPAB) Vilniaus šilumos

tinklai (VŠT) tapo regionine įmone – išsiplėtė
jos veiklos geografija ir specifika.
Pagal LR specialiosios paskirties akcinės
bendrovės (SPAB) „Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo
perdavimo savivaldybės įstatymą (Nr. VIII182, priimtą 1997 m. balandžio 8 d.) Vilniaus
elektrinės TE-2 ir TE-3 buvo perduotos VŠT,
o pati bendrovė – sostinės savivaldybei.
VŠT pasiekė savo maksimalų dydį, kai
joje dirbo daugiau kaip 2 000 darbuotojų.
Tai buvo didelių organizacinių ir techninių
pokyčių pradžia.
Iki 2000 metų visų šilumos vartotojų pastatų įvaduose buvo įrengti šilumos skaitikliai,
o tai sudarė sąlygas vartotojams mokėti tik už
realiai suvartotą šilumos kiekį. Tuo pačiu tikslu
daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose
buvo montuojami ir karšto vandens skaitikliai.
1988–2001 m. Švedijos konsultacinė
įmonė AF parengė Vilniaus šilumos ūkio
modernizavimo projektą. XX amžiaus dešimto
dešimtmečio viduryje šilumos trasoms buvo
pradėti naudoti gamykloje izoliuoti vamzdžiai,
kurie į žemę buvo klojami be gelžbetoninių lovių.
Nuo 1998 metų seni šilumos punktai
buvo pradėti rekonstruoti naudojant pastato
šildymo sistemą atskiriančius šilumokaičius.
Šildymui ir karšto vandens ruošimui buvo
montuojami plokšteliniai, o ne vamzdiniai
šilumokaičiai. Rekonstravus pastatų šilumos
punktus, buvo išjungiami grupiniai šilumos
punktai ir karšto vandens tiekimo tinklai.
Grupinių šilumos punktų išjungimas ir karšto
vandens tiekimo tinklų likvidavimas leido
reikšmingai sumažinti šilumos nuostolius
tinkluose. Naujieji automatizuoti šilumos
punktai užtikrino vartotojams galimybę šilumą vartoti pagal poreikius.
Paskutiniajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje naujuose gyvenamuosiuose namuose
buvo pradėtos montuoti kolektorinės šildymo
sistemos, sudarančios sąlygas apskaityti
kiekvieno buto suvartojamą šilumos energiją
bei reguliuoti šildymą pagal buto savininko
poreikius. Taip pat buvo pradėtos rekonstruoti
nereguliuojamos vienvamzdės gyvenamųjų
namų šildymo sistemos. Rekonstrukcija
sudarė sąlygas šilumos vartojimą reguliuoti
pagal poreikius ir įrengti šilumos daliklius,
kurie užtikrina teisingesnį namo suvartotos
šilumos paskirstymą butams.
2000 metais nuo VŠT buvo atskirtos
smulkios rajonų šilumos tiekimo įmonės. Iš
remonto padalinių buvo suformuota šilumos
tinklų remonto ir tiesimo įmonė „Bistryčia“.
Vėliau ši įmonė buvo atskirta nuo VŠT. Po
reorganizacijų įmonėje dirbo daugiau kaip
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1 500 darbuotojų. 2001 metais buvo pakeistas įmonės juridinis statusas – iš SPAB
ji tapo AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT).
2002–2017 metais VŠT ūkis buvo išnuomotas Prancūzijos įmonių grupės „Veolia“
dukterinei įmonei UAB „Vilniaus energija“.
Iki 2017 metų kovo 29 dienos VŠT tapo
turto nuomos sąlygų vykdymą prižiūrinčia
institucija.
2002 metais rajoninės katilinės RK-1,
RK-4, RK-7 ir pirmoji elektrinė TE-1 buvo
užkonservuotos. RK-7 vėliau tapo rezerviniu
šilumos šaltiniu, kuriame parengtas užkurti
tik vienas vandens šildymo katilas. RK-8 šiuo
metu eksploatuojama kaip rezervinis šilumos
šaltinis, esant didžiausiam šilumos poreikiui
šildymo sezono metu. Mažos nuo integruoto
tinklo nutolusios katilinės yra rekonstruotos
ir pritaikytos veikti be budinčio personalo.
Nuo 2015 metų LR Vyriausybei priėmus
sprendimą pakeisti termofikacinėse elektrinėse pagaminamos elektros energijos supirkimo sąlygas, Vilniaus TE-3 eksploatacija
buvo sustabdyta ir atlikta įmonės gamybinių
padalinių reorganizacija, po kurios darbuotojų skaičius sumažėjo iki 900.

NAUJAS VŠT VEIKLOS ETAPAS
2017 metų kovo 30 dieną susigrąžinusi 15 metų išnuomotą ūkį ir Valstybinės
energetikos ir kainų kontrolės komisijos
(VKEKK) sprendimu gavusi šilumos tiekimo licenciją VŠT tęsia savo veiklą Vilniaus
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mieste. Šiuo metu įmonėje dirba apie 600
darbuotojų, jai vadovauja generalinis direktorius Mantas Burokas.
Perėmus šilumos ūkį iš buvusio nuomininko, VŠT susidūrė su nemenkais iššūkiais,
kuriuos bendrovei teko įveikti jau per pirmuosius veiklos mėnesius. Per rekordiškai trumpą laiką VŠT įdiegė svarbiausias sistemas,
užtikrino finansinį stabilumą, optimizavo
veiklos procesus. VŠT veiksmai didinant
veiklos efektyvumą ir diegiant korupcijos
prevencijos priemones per pirmus ne pilnus
metus įmonei leido gerokai sumažinti veiklos
sąnaudas ir padėti skaidrios organizacijos
kultūros pagrindus.
Vienas svarbiausių ir ilgalaikių VŠT tikslų –
patikimas ir kokybiškas šilumos ir karšto
vandens tiekimas ekonomiškai pagrįstomis
kainomis.
VŠT teikia šilumos ir karšto vandens
gamybos bei tiekimo paslaugas daugiau nei
200 tūkst. namų ūkių Vilniuje.
Pagrindinę energijos gamybos veiklą
VŠT vykdo trijuose objektuose: antrojoje
termofikacinėje elektrinėje (TE-2), kurios
galia šilumos gamybai – 905 MW, elektros
gamybai – 29 MW, ir dviejose rajoninėse
katilinėse, kurių galia šilumos gamybai – 30
MW ir 495 MW.
2017 metų spalį Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę (TE-3) VŠT pardavė energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“.
Bendradarbiavimo su „Lietuvos energija“
pagrindu VŠT ketina įsigyti iki 5 proc. Vilniaus

kogeneracinės jėgainės, kurią planuojama
pastatyti 2019 m., akcijų.
Naudodama biokurą antrojoje termofikacinėje elektrinėje (TE-2) VŠT gamina elektros
energiją, kuri yra parduodama elektros
rinkoje pagal VKEKK patvirtintą skatinimo
tarifą. Rekonstruotas TE-2 garo katilas Nr. 4
yra pritaikytas biokurui (drėgnai smulkintai
medienai) deginti. Per metus šis katilas
gali pagaminti iki 16 proc. visos Vilniaus
centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms
reikalingo šilumos kiekio. Prie jo yra įrengtas
kondensacinis dūmų ekonomaizeris, kuris
padidina katilo agregato efektyvumą ir sumažina į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių anglies dvideginio dujų, kietųjų
dalelių, smalkių ir azoto oksidų kiekius.
Kasmet pasibaigus šildymo sezonui VŠT
vykdo šilumos tinklų hidraulinius bandymus.
Vienu metu padidintu slėgiu bandomas tik
nedidelis šilumos tinklų ruožas, kuris po bandymo yra remontuojamas. Nedideliame tinklo
ruože atsirandantys vamzdžių pažeidimai yra
lengvai ir greitai surandami. Nedidelis vamzdžių pažeidimų kiekis greitai sutvarkomas,
todėl karšto vandens tiekimas vartotojams
dažniausiai nutraukiamas tik 1–3 dienoms.
Riebokšliniai šilumos tinklų vamzdžių
kompensatoriai, reikalaujantys daug priežiūros, yra keičiami moderniais kompensatoriais, kurių priežiūra daug paprastesnė.
Riebokšlinių kompensatorių pakeitimas
leidžia sumažinti vandens nuostolius šilumos
tinkluose.
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Šiuo metu didžiojoje dalyje vartotojų
šilumos punktų yra įrengta šilumos skaitiklių
nuotolinio rodmenų nuskaitymo sistema, kuri
leidžia greičiau surinkti informaciją apie šilumos
suvartojimą, sudaryti šilumos patiekimo į tinklą
ir vartojimo balansus. Nuotolinis duomenų
nuskaitymas leidžia aptikti nesandarius šildymo
ir karšto vandens sistemų šilumokaičius, tai
užtikrina geresnes šilumos tinklų darbo sąlygas
ir mažesnes darbuotojų laiko sąnaudas.
Svarbi VŠT veiklos dalis – inovacijos.
Energetikos sektoriuje vykstantys pokyčiai,
didėjantys klientų lūkesčiai ir technologinės
naujovės skatina įmonę keistis ir diegti efektyvius sprendimus.

Didžioji dalis VŠT įrenginių šilumos energijai gaminti yra eksploatuojami naudojant
gamtines dujas, kurių kaina yra aukštesnė
už kuro iš atsinaujinančių šaltinių. Todėl
vienas iš VŠT strateginių veiklos tikslų – per
ateinančius kelerius metus išplėsti biokuro
panaudojimą šilumos gamyboje.
Kitas svarbus VŠT tikslas – atnaujinti
ir modernizuoti šilumos tinklą, t. y. eksploatuojamas vamzdynų trasas. Tokiu būdu
bendrovė siekia sumažinti šilumos perdavimo nuostolius ir padidinti infrastruktūros
efektyvumą. Iki 2020 metų VŠT planuoja
investuoti apie 30 mln. eurų į bendrovės
valdomą šilumos tinklą.

2017 m. vėl pradėjusi vykdyti savo veiklą
VŠT aktyviai įsitraukė į Lietuvos šilumos
tiekėjų asociacijos (LŠTA) veiklą, siekdama stiprinti jos vaidmenį šilumos tiekimo
sektoriuje. VŠT narystė LŠTA prasidėjo nuo
organizacijos įkūrimo 1998 m., o 2018 m.
kovą visuotinio LŠTA narių susirinkimo
sprendimu VŠT generalinis direktorius buvo
išrinktas asociacijos Tarybos pirmininku.
Visus per 60 metų kilusius iššūkius
VŠT įveikdavo kvalifikuoto ir sutelkto darbuotojų kolektyvo dėka. VŠT sveikina visus
darbuotojus įmonės 60-mečio proga ir linki
pozityvios energijos ir naujų pasiekimų,
vykdant prasmingą veiklą.

PANEVĖŽIO ŠILUMININKŲ NAUJOVĖS –
EFEKTYVESNIAM DARBO ORGANIZAVIMUI
AB „Panevėžio energija“

vartotojo bute, darbuotojas turi galimybę
matyti viso pastato ar buto karšto vandens
skaitiklio duomenis.
Įdiegtos technologinės naujovės bendrovės darbuotojams leidžia operatyviau atlikti
darbus bei vykdyti vartotojų užsakymus.
Mažinant popierinių žiniaraščių ir aktų pildymą tikimasi atlikti daugiau karšto vandens
skaitiklių rodmenų ir eksploatavimo sąlygų
patikrų.
Naują išmaniąją programėlę planuojama
tobulinti ir plėsti. Ateityje ja galės naudotis ne
tik Panevėžio, bet ir kitų bendrovės padalinių
darbuotojai.
AB „Panevėžio energija“ yra centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėja Panevėžio
mieste ir rajone, Kėdainių, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio ir Zarasų rajonuose.
AB „Panevėžio energija“ klientų aptarnavimo tarnybos vadybininkai karšto vandens
skaitiklių rodmenims butuose tikrinti pradėjo
naudoti programėlę, įdiegtą išmaniuosiuose
telefonuose.
Bendrovės darbuotojai šia naujove naudojasi jau nuo gegužės mėnesio. Kuriant šią
programėlę buvo siekiama dviejų pagrindinių
tikslų – bendrovės vadybininkams operatyviau ir paprasčiau pateikti dienos užduotis bei
fiksuoti karšto vandens skaitiklių rodmenis.
AB „Panevėžio energija“ vadybininkas,
atvykęs patikrinti karšto vandens skaitiklio
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rodmenų gyventojo bute ar kitos paskirties
pastate, užfiksuoja karšto vandens skaitiklių
rodmenis ir juos suveda į programėlę išmaniajame telefone. Bendrovės darbuotojui
nebereikia rašyti patikros akto, rodmenys
nuotoliniu būdu tiesiogiai perduodami į bend
rovėje naudojamą šilumos ir karšto vandens
pardavimų apskaitos programą.
Nuo šiol AB „Panevėžio energija“ vadybininkas savo telefone mato ne tik dienos
darbo užduotis, bet ir papildomą, jiems atlikti
reikalingą informaciją. Užėjęs į daugiabučio
namo šilumos punktą ar lankydamasis

INFORMACIJA VARTOTOJUI
Visų vartotojų patogumui AB „Pa
nevėžio energija“ siūlo prisijungti prie
Klientų savitarnos bendrovės interneto
svetainėje www.pe.lt. Užsiregistravęs
vartotojas galės peržiūrėti jiems pateiktas
sąskaitas už suvartotą šilumą ir karštą
vandenį, jas atsispausdinti, apmokėti
elektroniniu būdu bei deklaruoti karšto
vandens skaitiklių rodmenis.
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„KAUNO ENERGIJA“ LAIMĖJO 9,86 MLN. EURŲ
ES PARAMOS VAMZDYNAMS ATNAUJINTI
AB „Kauno energija“
2018 m. gegužės 23 d. AB „Kauno energija“ generalinis direktorius Rimantas Bakas
ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros
direktorius Aurimas Pautienius pasirašė
7 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamų šilumos tiekimo
tinklų modernizavimo projektų sutartis, kurių
paramos vertė siekia 9,86 mln. Eur.
2017 m. lapkričio mėn. AB „Kauno energija“ pateikė 7 paraiškas VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūrai siekdama gauti paramą
šilumos tiekimo tinklams Kaune modernizuoti. Pagal šias 7 paraiškas bendrovė per
2018–2019 metus planuoja rekonstruoti 15
šilumos tiekimo tinklų atkarpų.
2018 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-66
buvo skirta Europos Sąjungos parama –
9,86 mln. Eur. Bendra AB „Kauno energija“
planuojamų vykdyti tinklų modernizavimo
projektų vertė – 19,72 mln. Eur. Tai didžiausia paramos suma šilumos tiekimo
tinklų rekonstrukcijai iš visų šilumos tiekimo
įmonių Lietuvoje. Parama skirta pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“
priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos

2018 m. Nr. 2 (Nr. 74)

tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ 2
kvietimą.
„Kauno miesto gyventojai gali vėl didžiuotis, AB „Kauno energija“ jau antrus
metus iš eilės siekia savo užsibrėžtų tikslų
ir juos realizuoja – atnaujina vamzdynus,
susidėvėjusią infrastruktūrą, didina sistemos
efektyvumą, šilumos tiekimo patikimumą ir
mažina avarijų atsiradimo tikimybę“, – sakė
AB „Kauno energija“ generalinis direktorius
Rimantas Bakas.
2016 m. gruodžio 29 d. bendrovė su VšĮ
Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė 9
sutartis dėl Europos Sąjungos finansavimo šilumos tinklams rekonstruoti, jų paramos vertė
siekė – 6,9 mln. Eur, o bendra projektų vertė
siekė apie 14 mln. Eur. 2017 metais projektai
sėkmingai įgyvendinti – Kaune rekonstruota
beveik 10 km įvairaus skersmens (iki 900
mm) šilumos tiekimo magistralinių vamzdynų.
2018–2019 metams AB „Kauno energija“ pateikti projektai buvo įvertinti itin aukštais
balais už planuojamą sumažinti šilumos
praradimą vamzdynuose. Be to, vertinant
paraiškas, AB „Kauno energija“ pateiktoms
paraiškoms buvo papildomai skiriama balų,
dauguma planuojamų modernizuoti šilumos
tiekimo tinklų atkarpų yra Kauno miesto
integruotos teritorijų plėtros programos dalis.
Įgyvendinant projektą bus Kaune rekonstruota 11,7 km įvairaus skersmens
(iki 900 mm) šilumos tiekimo magistralinių
vamzdynų. Susidėvėję magistraliniai šilu-

mos tiekimo vamzdynai rekonstruojant bus
pakeisti naujais, šiuolaikiškais vamzdynais.
Atnaujinti tinklai tarnaus mažiausiai 30 metų.
Dabartinių numatomų rekonstruoti tinklų
amžius svyruoja nuo 33 iki 46 metų.
Laimėta parama – tai svarbus žingsnis AB
„Kauno energija“ projektuose, jis užtikrina, kad
projekto vykdymas bus finansuojamas palankiausiomis sąlygomis, o svarbiausia tai, jog
pinigų už šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją
nereikės sumokėti kauniečiams.
AB „Kauno energija“ drąsiai konkuruoja
su kitus šildymo būdus siūlančiais tiekėjais,
matomas akivaizdus progresas ir augantis
naujų vartotojų, prisijungusių prie centralizuoto šilumos tinklo, skaičius. Naujų šilumos
vartotojų pasirinkimą lemia vis mažėjanti
šilumos kaina bei energijos vartojimo efektyvumo didinimas, o pagrindinis AB „Kauno
energija“ įgyvendinamų projektų tikslas ir yra
rekonstravus vamzdynus ir sumažinus juose
šilumos praradimą padidinti bendrą sistemos
efektyvumą, sumažinti šilumos gamybos ir
tiekimo savikainą, žinoma, ir šilumos kainą
vartotojams. Tad galima drąsiai teigti, kad
sudaromos puikios sąlygos naujiems šilumos vartotojams prisijungti ir esamų šilumos
vartotojų lūkesčiams patenkinti.
Bendrovė skatina kuo daugiau klientų
prijungti savo pastatus prie centralizuoto
šilumos tiekimo tinklų, nes kuo daugiau
pastatų bus prijungta, tuo mažesnė šilumos
kaina bus ateityje.
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LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS
TIEKIMO SEKTORIAUS 2017 METŲ APŽVALGA
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
2016
2017
692585
698092
117266
102891
800 000

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS
ŠILUMOS RINKA IR VARTOTOJAI

3,45

3,05

2,65

692 585

700 000

Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektorius Lietuvoje užima daugiau kaip 50 proc.
visos šilumos rinkos. Likusi dalis – individualiai besišildantys vartotojai, daugiausiai
naudojantys dujinius arba kieto kuro katilus.
Tačiau pastaraisiais metais atsiranda atskiri
pastatai, bandantys šilumą gaminti šilumos
siurbliais iš aplinkos energijos. Kai kuriuose
pastatuose įrengiami saulės kolektoriai,
tačiau jų gaminamos šilumos Lietuvos sąlygomis nepakanka šildymo ir karšto vandens
poreikiams patenkinti.
Lietuvoje, kaip niekur kitur, CŠT sektorius
yra ypač detaliai reguliuojamas, tad jo rezultatai labai priklauso nuo tų sąlygų ar ekonominių
motyvų, kuriuos kuria valstybinės institucijos,
ypač – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija). Teisės aktai,
susiję su CŠT veikla, yra nuolat keičiami,
papildomi įvairiomis pataisomis. Sudėtingi
reguliavimo aktai ne padeda, o apsunkina CŠT
įmonių veiklą, didina administracinę naštą,
neišsprendžia įsisenėjusių problemų. Šilumos
kainų nustatymas užtrunka nepateisinamai
ilgai, neskatina CŠT įmonių iniciatyvos ir nepadeda lanksčiai prisitaikyti prie labai kintančios
šilumos vartojimo
rinkos.
1996
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1999
2000
2001
Patiekta į tinklą
15,2CŠT12,34
11,3 veiklą
10,19 vykdė
10,7
2017
metais
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49į tinklą
licencijuojamos
šilumos tiekimo įmonės,
Pateikta vartotojams (LŠTA nariai+kitos ŠT įmonės)
kurių metinis parduodamas šilumos energijos
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kiekis viršija 10 GWh. Šios įmonės veikia
visuose 60 Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių. Pažymėtina, kad 2017 m. kovo 30 d.
pasibaigė Vilniaus miesto šilumos ūkio nuomos
15 metų sutartis ir CŠT sistemos valdymas iš
UAB „Vilniaus energija“ perduotas savivaldybės
valdomai AB „Vilniaus šilumos tinklai“.
CŠT gamybos rinkoje veikė daugiau kaip
40 nepriklausomų šilumos gamintojų, iš
kurių 2017 metais buvo nupirkta 31,3 proc.
visos į tinklą patiektos šilumos.
Nors 2017 m. vidutinė lauko oro temperatūra žiemos mėnesiais buvo 1 laipsniu
šiltesnė
nei
2016
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centralizuo2002
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1 pav. Centralizuotos šilumos gamyba ir tiekimas 1996–2017 metais

16

2005

2016

2017

Įsiskolinusių vartotojų skaičius

12,34
11,30

100 371
(16,47 %)

101 308
(16,27 %)

2 pav. Šilumos vartotojų skaičiaus kitimas 2001–2017 metais

Patiekta į tinklą

11

129 687
(22,19 %)

100 000

13
12

119 518
(20,86 %)

123 628
(22,70 %)

15,20

14

584 255

400 000

16
15

698 092

2017 m. buvo fiksuojamas 0,3 proc.
šilumos vartotojų augimas, tuo tarpu atsijungę vartotojai sudarė tik 0,05 proc. nuo
bendro skaičius. Pastebima tendencija, kad
prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemų
prisijungia ne tik nauji klientai, bet sugrįžta ir
tie, kurie anksčiau atsijungė. Tokį vartotojų
elgesį skatina daugelyje Lietuvos miestų
nukritusios šilumos kainos. Jas žemyn
truktelėjo brangias gamtines dujas pakeitęs
pigus vietinis biokuras. 2012–2017 metais
vidutinė šilumos kaina sumažėjo net 38 proc.
ir šiuo metu siekia 4,75 ct už kWh be PVM.
Sparčiausiai
vartotojų skaičius kasmet
2009
2010
9,27Vilniuje.
9,80 2017 metais sostinėje užfikauga
7,75
8,17
suoti 1 459 nauji vartotojai, Kaune – 287,
Mažeikiuose – 30, Klaipėdoje – 16, Pane1,52
1,63
vėžyje – 11. Panaši tendencija ir kituose
Lietuvos miestuose.
2017 metais Lietuvos vartotojams buvo
patiekta 7,64 TWh šiluminės energijos, arba
2 proc. daugiau nei prieš metus.
Nors padėtis šiek tiek gerėja, skaičiai liudija, kad atsiskaitymai šalčiausiais mėnesiais,
kai tenka sumokėti už didžiulius suvartotos
energijos kiekius, kartu padengiant vasaros
laikotarpio pastoviąsias sąnaudas, kai kuriems
vartotojams yra didelė finansinė našta.
2017 m. apie 15 proc. šilumos vartotojų
pavėluotai atsiskaitė už suteiktas paslaugas.
Šis santykis išlieka panašus: 2016 m. buvo
16,9 proc., 2015 m. – 15,1 proc. Mažiausiai skolininkų buvo Joniškyje, Kretingoje,
Šakiuose, daugiausiai – Akmenėje.
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Didžiausia problema išlieka socialiniuose
būstuose gyvenančių vartotojų nemokumas.
Vartotojų skolos didina šilumos tiekimo įmonių sąnaudas, nes tenka imti paskolas pinigų
srautams subalansuoti, įdarbinti papildomus
žmones skoloms administruoti ir panašiai.
Pagrindiniai centralizuotai tiekiamos
šilumos var totojai yra gyventojai, gyvenantys daugiabučiuose gyvenamuosiuose
namuose.
2017 metais jiems parduota apie 73 proc.
(5 554 GWh) viso parduodamo šiluminės
energijos kiekio. Iš 27 775 centralizuotai
aprūpinamų šiluma pastatų 18 177 (apie
700 tūkst. butų) yra daugiabučiai namai.
Apie 118 tūkst. butų yra labai prastos
būklės namuose, kuriuose vidutiniškai per
mėnesį sunaudojama 35 kWh/m2. Dar apie
408 tūkst. butų yra senuose, sovietinės
statybos, neapšiltintuose daugiabučiuose,
kur suvartojama apie 21 kWh/m2. Čia gy
vena didžiausia dalis buitinių vartotojų (apie
59 proc.). Apie 47 tūkst. butų yra iš dalies
modernizuotuose arba tvarkinguose namuo
se (suvartojama apie 15 kWh/m2). 128 tūks
tančiai butų yra visiškai atnaujintuose dau
giabučiuose bei naujos statybos namuose,
kuriuose šildymui pakanka 9 kWh/m2.
Sąskaitos už šilumą kokybiškuose ir
gerai prižiūrimuose namuose, palyginti su
prastos būklės aplaidžiai administruojamais

3 pav. Įsiskolinusių vartotojų (klientų) dalis ŠT įmonėse (proc.)

13,8 %
13,2 %
Gyventojai
Biudžetinės organizacijos

73,0 %

Verslo/ pramonės įmonės ir kiti
vartotojai

4 pav. Šilumos vartotojų struktūra

Mokėjimai už šilumą skirtingų kategorijų daugiabučiuose
2017–2018 m. (vidutinė šilumos kaina – 5,25 euro ct už kWh su PVM)
Daugiabučių gyvenamųjų namų kategorijos

Daugiabučiai gyvenamieji namai, kuriuose suvartojama mažiausiai šilumos (naujos
statybos, pilnai renovuoti kokybiški namai)
Daugiabučiai gyvenamieji namai, kuriuose suvartojama mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos
statybos, dalinai renovuoti ir kiti
kažkiek taupantys šilumą namai)
Daugiabučiai gyvenamieji namai, kuriuose suvartojama daug šilumos (senos
sovietinės statybos, neapšiltinti namai)
Daugiabučiai gyvenamieji namai, kuriuose suvartojama labai daug šilumos (senos statybos, labai
prastos šiluminės izoliacijos namai)

Atitinkamos daugiabučių
namų kategorijos dalis
(proc.)
17 proc.

Sunaudojamas
šilumos kiekis 1 m2 buto
šildymui per mėnesį
~9 kWh/m2

Sunaudojamas šilumos
kiekis 60 m2 ploto buto
šildymui per mėnesį ir
mokėjimai už šildymą
~540 kWh/60 m2
(~28 Eur per mėn.)

128 tūkst. butų 0,358 mln. gyventojų
7 proc.

~15 kWh/m2

~900 kWh/60 m2
(~47 Eur per mėn.)

47 tūkst. butų 0,13 mln. gyventojų
59 proc.

~21 kWh/m2

~1 260 kWh/60 m2
(~66 Eur per mėn.)

409 tūkst. butų 1,15 mln. gyventojų
17 proc.

~35 kWh/m2 ir daugiau

~2100 kWh/60m2
(~110 Eur per mėn.)

118 tūkst. butų 0,33 mln. gyventojų

5 pav. Šilumos suvartojimas per mėnesį daugiabučiams namams ir kitiems pastatams šildyti.

2018 m. Nr. 2 (Nr. 74)

17

ÐILUMINË TECHNIKA
E

Į radiatorius

Iš CŠT tinklų

Į CŠT tinklus

Iš radiatorių

Į karšto vandens
tiekimo sisitemą

Šaltas vanduo

Priklausomo šildymo
pajungimo šilumos
punktas:
automatizuotas,
Priklausomo šildymo pajungimo
šilumos punktas:
neautomatizuotas, be karšto
vandens ruošimo

Nepriklausomo šildymo
pajungimo
(automatizuotas) šilumos
punktas: su karšto
vandens ruošimo
šilumokaičiu

6 pav. Individualių šilumos punktų skaičius gyvenamuosiuose pastatuose

daugiabučiais, skiriasi iki 8–10 kartų. 2017 m.
60 kv. metrų ploto buto savininkas šildymui
tipiniuose senos statybos neapšiltintuose
daugiabučiuose, kuriuose gyvena dauguma gyventojų, vidutiniškai išleido apie
66 Eur per mėnesį, o 2017 m. – 72 eurus.
Didelę įtaką šilumos suvartojimui turi
daugiabučių bei jų vidaus šildymo ir karšto
vandens sistemų būklė, jų priežiūra ir eksp
loatavimas. Už tai atsakingi daugiabučių
administratoriai ir šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. Šios organizacijos taip pat privalo analizuoti, kodėl namas
suvartoja daug šilumos, ir apie priežastis
informuoti gyventojus bei teikti pasiūlymus
dėl šilumos sąnaudų sumažinimo. Būtent
administratoriai ir prižiūrėtojai, kuriems gyventojai kas mėnesį moka atskirą mokestį,
yra atsakingi už šilumos taupymą namo
viduje, tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą. Prižiūrėtojų
veiklą kontroliuoja Valstybinė energetikos
inspekcija prie Energetikos ministerijos.
Deja, daugumos pastatų šildymo kokybė
18 000

1126

Daugiabučių namų skaičius (vnt.)

16000

16 082

Vilniuje – 220
Kaune – 118
Klaipėdoje – 132
Panevėžyje – 82
Šiauliuose – 65
Mažeikiuose – 54
Palangoje – 52
Tauragėje – 41
Telšiuose – 40
ir kt.

14 000
12 000
10 000
8 000

prasta ir tai lemia ne tik didesnes sąskaitas
už šilumą, bet ir vartotojų nepasitenkinimą
paslaugos kokybe.
Šilumos tiekimo įmonės atsakingos
už nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų. Šilumininkai
gyventojams pateikia sąskaitas už šilumą,
apskaitytą įvadinio šilumos skaitiklio ir
paskirstytą pagal Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos nustatytą
metodiką. Komisija detaliai kontroliuoja šilumos tiekimo įmonių sąnaudas –
tai yra gautų lėšų panaudojimą – ir kiekvieną
mėnesį skelbia šilumos kainas kiekviename
mieste. Tuo tarpu informaciją apie pastatų
priežiūrai išleistas lėšas dažnai sunku išgauti
iš juos administruojančių bendrovių.
Dar vienas pavyzdys, parodantis prastą
daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto
vandens sistemų priežiūros organizavimą –
tai problemos, susijusios su šilumos punktais. 6 pav. pateiktas šilumos punktų pasiskirstymas pagal technologinius sprendimus
gyvenamuosiuose namuose. Lietuvoje

16082
1186
1126

Vilniuje – 649
Kaune – 143
Klaipėdoje – 140
Akmenėje – 40
Joniškyje – 24
Panevėžyje – 12
Mažeikiuose – 9
ir kt.

6 000
4 000
2 000

1 186

1 126

Skaitiklis namo įvade+dalikliai butuose

skaitiklis namo įvade+skaitikliai butuose

0
Skaitiklis tik namo įvade

7 pav. Daugiabučių namų skaičius pagal įrengtą šilumos apskaitą

18

2017 m. pabaigoje buvo 28 207 šilumos
punktai, iš jų 80 proc. – automatizuoti
(22 687 vnt.). Dar likę 5 520 elevatoriniai
šilumos punktai, kurių modernizavimo procesas sustojo pasikeitus Šilumos ūkio įstatymo
nuostatoms nuo 2011 m. lapkričio mėnesio,
kai į pagrįstas sąnaudas (nustatant kainą)
nebebuvo įtraukiamos modernizuotų šilumos
punktų įrengimo išlaidos. Buvo manoma, kad
gyventojai patys savo lėšomis bus pajėgūs
atlikti vidaus sistemų modernizavimo darbus, tačiau taip neįvyko. Pasikeitus šilumos
įstatymui, šilumos tiekėjai neteko maždaug
100 mln. Eur investicijų, kurios buvo panaudotos šilumos punktų automatizavimui
ir iki šiol investicijų grąžos neatgauna. Šis
klausimas bus nagrinėjamus net Vašingtono
tarptautiniame investicinių ginčų arbitraže.
Skaičiuojama, kad daugiabučiuose
namuose įrengiant automatizuotus šilumos
punktus (vietoje dar likusių 3 908 elevatorinių)
bei modernizuojant ir subalansuojant vidaus
šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas
galima sutaupyti apie 25 proc. šilumos ir atitinkamai sumažinti gyventojų mokėjimus už
šildymą. Vidutinis sovietinės statybos 60 m2
butas mokėtų apie 16 Eur/mėn. mažiau
(šiuo metu vidutiniškai moka 66 Eur/mėn.).
Šilumos tiekimo įmonės gyventojams kas
mėnesį išsiunčia apie 700 tūkst. mokėjimų
už šilumą ir karštą vandenį pranešimų.
Apie 12 proc. CŠT sistemomis besinaudojančių gyventojų daugiabučiuose turi
galimybę patys reguliuoti šiluminės energijos
vartojimą savo bute (7 pav.). Kasmet tokių
daugiabučių su įrengtais individualiais šilumos skaitikliais butuose arba sumontuotais
šilumos paskirstymo prietaisais (dalik
liais) ant radiatorių skaičiaus didėja: jeigu
2014 m. viso tokių namų buvo 1 243, 2016
metais jau 1 979, o jau 2017 metais – 2 312.
2017 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojo VKEKK
patvirtinti naujos redakcijos rekomenduojami
šilumos paskirstymo metodai ir Šilumos
paskirstymo vartotojams metodų rengimo
ir taikymo taisyklės. Naujų metodų taikymas
atnešė ne tik naujovių vartotojams, bet ir
pareikalavo valdžios institucijų išaiškinimo
dėl skirtingų teisės aktų nuostatų taikymo,
pavyzdžiui, dėl neigiamų mokėjimo sumų
už šilumos kiekį nepaskirstytam karštam
vandeniui įforminimo ir kt.
Šiuo metu visuose pastatų įvadiniuose
šilumos punktuose sumontuota 28 730
apskaitos prietaisų, iš kurių beveik 52 proc. yra
su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema, o
didžiuosiuose miestuose, pavyzdžiui, Kaune net
94 proc., Vilniuje – 89 proc. apskaitos prietaisų
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10 371

11 000
10 000

Esamų šilumos punktų skaičius (vnt.)

9 000

8 157

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Šilumos tiekimo įmonės nuosavybė

Šilumos vartotojų nuosavybė

8 pav. Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų nuosavybės forma

9 pav. Šalto vandens pirkimo ir karšto vandens pardavimo apimčių skirtumas, kai šilumos tiekėjas yra ir
karšto vandens tiekėjas (2017 m.)

duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu. Beveik
visi įvadiniai šilumos apskaitos prietaisai yra
šilumos tiekimo įmonių nuosavybė. Tai reikšmingas pasiekimas, nes daugelyje poplaninės
ekonomikos šalių apskaitos prietaisų diegimas
labai vėluoja. Tiksliai ir laiku surenkami duomenys apie energijos suvartojimą – tai pirmas
žingsnis į jos taupymą.
Patirtis parodė, kad nuo 2011 m. pasikeitus šilumos ūkio įstatymui, vartotojai nebuvo
linkę papildomai mokėti už šilumos punktų
remontus ar modernių technologijų diegimą.
8 157 vnt. šilumos punktų iki 2017 metų
pabaigos vis dar priklausė šilumos tiekėjams,
nes gyventojai jų nenori perimti (8 pav.).
Didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune ir
Klaipėdoje) šilumos tiekėjai jų eksploatuoti
negali, negaunama pajamų už jų priežiūrą,
tačiau šilumą tiekti privalo. Tampa sudėtinga
sutvarkyti šildymo režimus, gedimai šalinami kitų vartotojų sąskaita, kenčia šildymo
kokybė ir patikimumas. Akivaizdu, kad tokie
šilumos ūkyje pradėti, tačiau neapgalvoti ir
nepabaigti pakeitimai atneša daugiau žalos,
negu sukuria naudos.
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Analogiška painiava tęsiasi ir su karšto
vandens tiekimo daugiabučiuose organizavimu. Nors ES šalyse įprasta praktika, kad
šilumos tiekėjas tiekia šiluminę energiją tik
iki pastato įvado, Lietuvoje dažnai jam primetamos kai kurios (dažniausiai sudėtingos

ir nuostolingos) veiklos pastato viduje. Numatyta keletas apsirūpinimo karštu vandeniu
būdų, vyksta įvairūs interesų konfliktai, užuot
paprastai ir efektyviai sureguliavus šį procesą.
2017 m. iš beveik 11 844 daugiabučių
namų, kuriuose taikomas 1-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, 84 proc. pastatų
šilumos tiekėjai įvykdė visas savo prievoles
ir sutvarkė karšto vandens apskaitą (butuose ir kitose patalpose įrengė naujus karšto
vandens skaitiklius vietoje esamų). Taikant
šį būdą nuperkama gerokai daugiau šalto
vandens, negu parduodama karšto vandens
vartotojams. Dėl to vien 2017 metais CŠT
įmonės patyrė 4 proc. komercinių nuostolių
tiekdamos karštą vandenį (9 pav.). Susidarę
finansiniai nuostoliai daro žalą kitiems šilumos
vartotojams, nes blogina CŠT bendrovių rentabilumą, todėl prastėja skolinimosi sąlygos,
mažėja arba brangsta investicijos. Šilumos
tiekėjas, nekontroliuodamas karšto vandens
tiekimo sistemų pastatuose, dažniausiai negali
šių nuostolių iki galo eliminuoti. Atsakingose
valstybės institucijose ir toliau ignoruojamas
socialiai teisingiausias, technologijų požiūriu
racionaliausias ir buitiniams vartotojams
pigiausias apsirūpinimo karštu vandeniu
būdas, kai šiluma ir vanduo namo poreikiams
tiesiog perkamas iš atitinkamų tiekėjų. Tai būtų
logiška šilumos perdavimo ir vartojimo sričių
atskyrimo tąsa, tačiau iki šiol nepriimami jos
įgyvendinimui reikalingi teisės aktai.
Spar tėjant pastatų renovacijai, buvo
nemažai spekuliacijų, kad mažėjant šilumos
pardavimams ji tiesiog brangs ir renovacijos
efekto nebeliks. Masinės renovacijos poveikį
šildymo išlaidomas galima stebėti Ignalinos
miesto pavyzdžiu (10 pav.). Šiame mieste apie
80 proc. pastatų jau renovuota, tad vidutinis

Ignalinos miestas

2017 m. gruodis

Vidutinis šilumos suvartojimas

10,8 kWh/m2

2017 m. gruodžio mėn. šilumos kaina
Vidutinis mokėjimas 1 m ploto šildymui
2

60 m2 butas
60 m2 butas per mėnesį mokėjo

6,7 ct už kWh (su PVM)
0,72 eur už m2 per mėn.
Atnaujinta daugiau kaip
80 proc. senų daugiabučių
648 kWh butui
namų. 2018 m. bus reno
43,4 eur per mėn.
vuota 100 proc. visų pastatų

Kiti Lietuvos miestai

2017 m. gruodis

Vidutinis šilumos suvartojimas

15,4 kWh/m2

2017 m. gruodžio mėn. šilumos kaina

5,5 ct už kWh (su PVM)

Vidutinis mokėjimas 1 m ploto šildymui

0,85 eur už m2 per mėn.

2

60 m2 butas
60 m butas per mėnesį mokės
2

Atnaujinta tik 10–20 proc.
senų daugiabučių namų

924 kWh butui
50,8 eur per mėn.

10 pav. Išlaidų šilumai palyginamas masiškai renovuojamame Ignalinos mieste su likusiais Lietuvos miestais.
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11 pav. Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje 1997–2017 metais

ŠILUMOS GAMYBA
2017 metais Lietuvos CŠT sektoriuje
iš biomasės buvo pagaminta jau beveik
70 proc. šilumos, gamtinių dujų dalis nesiekė nė 30 proc. Dar 2014 m. gamtinės
dujos buvo pagrindinis kuras CŠT šilumos
gamybos struktūroje. Perėjimas prie pigaus,
daugiausia vietinės kilmės atsinaujinančio
biokuro ne tik mažina šilumos kainas, bet
ir sukuria didelę naudą šalies ekonomikai,
didina energetinį saugumą, padeda spręsti
klimato kaitos problemas (11 pav.).
Įvairių rūšių biologinio kuro ir komunalinių atliekų sparčiai augantis naudojimas Lietuvos CŠT sektoriuje reiškia, kad
centralizuotas šilumos tiekimas atgauna
pagrindinį savo pranašumą prieš individualų šildymą – šilumos gamybai daugiausia

103,0
101,0

- Mediena ir jos atliekos – 526 283 t.n.e (66,8 proc.)
- Šiaudai – 2 445 t.n.e (0,31 proc.)
- Biodujos – 2 109 t.n.e (0,26 proc.)
- Komunalinės atliekos – 20 412 t.n.e (2,56 proc.)
- Geoterminė energija – 849 t.n.e (0,10 proc.)

12 pav. Pirminio kuro sudėtis centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje 2017 metais

101,7
100,2
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šilumos suvartojimas (10,8 kWh/m2) yra gerokai mažesnis negu vidutiniškai kituose Lietuvos miestuose – atitinkamai 15,4 kWh/m2.
Dėl to, kad pastoviąsias išlaidas tenka padalyti mažesniam kWh skaičiui, šiluma šiek tiek
pabrango, tačiau mėnesinės išlaidos vidutinio buto šildymui (43,4 Eur per mėn.) tapo
akivaizdžiai mažesnės negu kituose Lietuvos
miestuose – atitinkamai 50,8 Eur per mėn.
Lietuvos centralizuotai tiekiamos šilumos
rinkoje vykstantys pokyčiai lemia, kad CŠT
sistemos turi būti adekvačiai pritaikomos,
jog jų struktūra ir charakteristikos atitiktų
naujus šilumos vartojimo poreikius. Situacija
kiekviename mieste vis kitokia ir šilumos
tiekėjas privalo prie jos lanksčiai ir greitai
prisitaikyti, kad užtikrintų kokybišką paslaugą
su mažiausiomis sąnaudomis. Valstybinis
reguliavimas turi tam padėti, o nekurti kliūtis.
Pernelyg detalus kišimasis į šilumos tiekėjo
veiklą ir reguliavimas trukdo veiklos lankstumui ir greičiui.
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13 pav. Lyginamosios pirminio kuro sąnaudos šilumos tiekimo sektoriuje 1996–2017 metais

naudojamos žemo kaloringumo ir technologiniu požiūriu sudėtingos kietojo kuro rūšys
(12 pav.).
Gana unikali Lietuvos CŠT sektoriaus
ypatybė tai, kad didelė dalis kietąjį kurą naudojančių įrenginių yra valdomi nepriklausomų
šilumos gamintojų. 2017 metų pabaigoje šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos
gamintojų (NŠG) naudojami įrenginiai su kondensaciniais ekonomaizeriais turėjo bendrą
0,5 %

3,5 %

beveik 1 600 MW šiluminę galią. Iš jų apie
600 MW įrengti NŠG katilinėse. Dalis NŠG yra
reguliuojami, dalis nereguliuojami, konkurencija tarp šilumos gamintojų atskiruose miestuose jau pasireiškia šiltuoju laikotarpiu, tačiau
žiemos mėnesiais NŠG stengiasi „atsigriebti“
ir vartotojai dažnai biokuro pigumo nepajunta.
Tuomet šilumos tiekėjai priversti statyti ir savo
biokuro katilus, kad sumažintų bendrąsias
šilumos gamybos sąnaudas, sumažinant
Komposto
gamybai; 770; 4 %

5,6 %
Pašalinta
sąvartyne; 2 956;
15 %

14,4 %

Panaudota kelių
tiesimui; 7 162;
37 %

83,1 %

14 pav. Lietuvos šilumos tiekimo įmonių išmetamų
teršalų struktūra 2017 metais

Panaudota žemės
ūkyje; 3 945; 21 %

Atiduota atliekų
tvarkytojui; 4 333;
23 %

15 pav. Susidariusio medienos kuro pelenų kiekio
panaudojimas 2017 metais
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16 pav. Individualaus ir centralizuoto šildymo aplinkosauginiai skirtumai
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aplinkos neteršiančia centralizuotai tiekiama
šiluma. Deja, Lietuvoje aplinkos oro kokybė
ir žmonių sveikata mažai kam rūpi...
2015 m. pabaigoje patvirtinta ES 2015/
2193 direktyva „Dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių
įrenginių, kiekio apribojimo“, nustatanti leistiną taršą kurą deginančiuose įrenginiuose,
kurių galia yra 1–50 MW. Aplinkos ministerija
2017 m. rugsėjo 18 d. patvirtino Išmetamų
teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių
normas. Šios normos tiesiogiai įgyvendina
direktyvą ir įveda naujus griežtesnius reikalavimus aplinkos taršai.
Lietuvos CŠT įmonių 2017 metais išmestų teršalų vidutinė sudėtis rodo (14 pav.), kad
pagrindinę jų dalį sudaro anglies monoksidas
(83 proc).
Augant biokuro naudojimo apimtims, didėja ir pas šilumos gamintojus susidarančių
pelenų kiekis. 2017 metais CŠT bendrovėse
susidarė apie 19 000 tonų pelenų, iš kurių
net 37 proc., skirtingai nei ankstesniais

70

Per ataskaitinius metus įrengti nauji tinklai
Per ataskaitinius metus pakeisti tinklai
Bendras šilumos tinklų ilgis (be nebalansinių tinklų)
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Bendras šilumos tinklų ilgis, km

temose vis dar lieka dideli pertekliniai įrenginiai.
Bendroji įrengtoji šilumos gamybos įrenginių
galia sudaro beveik 8 700 MW, nors maksimalus CŠT sistemų galios poreikis 2017 m. buvo
3 082 MW. Pažymėtina, kad vasaros metu
vidutinis sistemų apkrovimas yra 413 MW.
Dėl labai netolygaus ir neprognozuojamo
šilumos poreikio CŠT sistemose sunku
įgyvendinti darnios konkurencijos principus
gamyboje. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nuo
2017 m. spalio 12 d. elektrinę Nr. 3 pardavė
UAB „Lietuvos energija“.
Labai svarbi CŠT sistemų teikiama nauda – tai garantuojama miestų oro kokybė.
Stambios katilinės ir elektrinės, esančios
centralizuoto šilumos tiekimo sistemose,
net ir kietąjį kurą sudegina labai kokybiškai,
čia įrengti sudėtingi dūmų valymo įrenginiai,
dūmus paskleidžia aukštai, taip užtikrinami
patys aukščiausi aplinkosauginiai reikalavimai. Tai suprasdami daugelio šalių politikai
ir valdininkai įvairiomis priemonėmis skatina
individualaus šildymo katilines pakeisti

Per metus įrengtų naujų arba pakeistų šilumos tinklų ilgiiai,
km

palyginamąsias šilumos gamybos kainas. Dėl
to, atskiruose miestuose formuojasi biokuro
įrenginių perteklius, o dėl netolygios gamybos
dalis jų neišsilaiko, kai kurie jų gali pasitraukti
iš rinkos. Šios ir panašios aplinkybės rodo,
kad būtina tobulinti reguliacinę aplinką taip,
kad NŠG biokuro katilinės, kaip ir šilumos
tiekėjų stabiliai ir efektyviai mažintų šilumos
kainas galutiniams vartotojams.
2017 metais supirkimo iš nepriklausomų ši
lumos gamintojų apimtys pasiekė 31,3 proc.,
arba 2820 GWh, prieš metus – 30,4 proc.
(2 656 GWh). Kasmėnesiniai šilumos pirkimo aukcionai tapo įprasta praktika daugelyje
miestų. Daugiausia, nepriklausomų šilumos
gamintojų veikia Elektrėnuose – čia superkama 97 proc. šilumos, Klaipėdoje – 68 proc.,
Kaune – 61 proc.
Prognozuojama, kad 2022 metų pabaigoje, pasinaudojus ES 2014–2021 m. parama,
CŠT sektoriuje kietojo kuro katilų šiluminė
galia pasieks 2 057 MW, o iš biomasės ir
komunalinių atliekų bus pagaminama apie
80–90 proc. šilumos. Daugumoje biomasę
deginančių katilinių sumontuoti šiuolaikiniai
efektyvūs kondensaciniai ekonomaizeriai.
Pavyzdžiui, 2017 m. kondensaciniais ekonomaizeriais sutaupyta tiek šilumos, kad jos
pakaktų apšildyti Šiaulių ir Mažeikių miestus
(apie 641 GWh).
Didėjant naujų efektyviai biokurą naudojančių įrenginių skaičiui Lietuvos CŠT
sektoriuje, mažėja bendrosios lyginamosios
pirminio kuro sąnaudos energijos vienetui
pagaminti. Tai ne tik mažina šilumos kainas,
bet ir reikšmingai gerina CŠT sektoriaus
energetinį efektyvumą (13 pav.).
Nesant aiškių CŠT patikimumo standartų ir
dėl pasenusios rezervavimo tvarkos, CŠT sis-
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17 pav. Šilumos tinklų bendrasis ilgis, pakeitimas ir naujų vamzdynų įrengimas 2003–2017 metais

21

ÐILUMINË TECHNIKA
vis dar yra be šeimininkų arba priklauso ki
tiems savininkams.
Patiektos
30,0 / tinkl�ailumos kiekis,
2,1 TWh
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apie 38 metai. Investicijos į šilumos
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dų. 2017 m. buvo patvirtintos 44 šilumos
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rama (paramos intensyvumas – 50 proc.).
Dėl to 2017 metais modernizuota dvigubai
18 pav. Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose 1996–2017 metais
daugiau šilumos tinklų ruožų (46 km) nei
60,0
2016 metais (25 km). Dar įrengta 16 km naujų
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nuostoliai vamzdynų sistemoje. 2017 metais
–67,5
–80,0
perduodant šilumą vartotojams prarasta apie
1,38 TWh šilumos, tai sudaro 15,3 proc. į
–100,0
CŠT tinklus patiekto šilumos kiekio (18 pav.).
–120,0 –111,2
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Įsisavinant ES 2014–2021 metų struktū* Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenys.
rinę paramą, tikimasi nuostolius tinkluose
19 pav. Šilumos tiekimo įmonių pelno / nuostolių dinamika
sumažinti iki 14 proc. Palyginimui, Skandina
vijos šalių šilumos tinkluose parandama apie
metais, buvo panaudoti civilinėje inžinerijoje Reikalavimai taikomi visiems kietojo biokuro 12 proc. šilumos.
arba keliams tiesti,, apie 23 proc., atiduota gamintojams, importuotojams, pardavėjams
Didelį efektą šilumos perdavimo nuostolių
atliekų tvarkytojui, o 21 proc. panaudota ar naudotojams, o jų laikymąsi prižiūri vals- mažinimui ir šilumos vartojimo reguliavimui
tybės institucijos.
žemės ūkyje (15 pav.).
pastatuose davė grupinių šilumokaitinių decenŠiandien netinkamos kokybės ar taršus
tralizavimas. Pastaraisiais metais šis procesas
biokuras ypač dažnai naudojamas namų
iš esmės buvo baigtas: iš 1997 metais buvusių
ŠILUMOS PERDAVIMAS
ūkiuose, kur deginami pramoninės kilmės ša600 grupinių šilumokaitinių liko tik 7. Pažymėlutiniai produktai ar net komunalinės atliekos.
Šilumos tiekimas 2017 metais vyko tina, kad neįrengus automatinių individualių
Šildymo sezono metu tankiau apgyvendinto sklandžiai, išvengta bent kiek didesnių sutri- šilumos punktų kiekviename pastate, tenka
se vietovėse deginamas toks nekokybiškas kimų, šildymo sąskaitos vartotojams mažėjo. derinti šilumos perdavimo režimus prie nemobiokuras sukelia neigiamą poveikį aplinkai,
Ataskaitiniais metais bendras trasų ilgis dernizuotų namų, o tai trukdo pasiekti aukštą
nes į atmosferą išmetami pavojingi junginiai. šiek tiek padidėjo ir metų pabaigoje siekė apie šilumos tiekimo kokybę toje CŠT sistemoje ir
Taip pat kartais pramoninės kilmės šalutiniai 2 875 km, įskaitant ir ne šilumos tiekėjų val- minimizuoti šilumos perdavimo nuostolius.
produktai ar net atliekos naudojamos kaip domus ruožus (17 pav). Apie 283 km trasų
Nepriklausomai nuo šilumos tiekėjų pastanžaliavos kietojo biokuro gamyboje, kuris vėliau (10 proc.), naudojamų šilumos perdavimui, gų, CŠT sistemų vamzdynai sensta, metalas
patenka į rinką.
LŠTA pastangų dėka, 2016 metais paga90
liau Aplinkos ministerijos dėmesys nukrypo į
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ras turi atitikti minimalius numatytus kokybės
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reikalavimus ir neviršyti nustatytų didžiausių
leistinų cheminių elementų kiekių sudėtyje. 20 pav. Vidutinės centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dinamika (be PVM) Lietuvoje
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21 pav. Atskirų šilumos tiekėjų taikytos vidutinės šilumos kainos (be PVM) 2017 metais
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22 pav. Šilumos gamybai perkamo kuro faktinių kainų dinamika, Eur už tne be PVM

koroduoja, ilgainiui nuvargsta ir atitinkamai
mažėja patikimumas. Kadangi CŠT sistemų
kokybės ir patikimumo reikalavimus nustato
ir kontroliuoja valstybinės institucijos, laikas
joms susirūpinti šia problema. Dėl pasikeitusios vamzdynų konfigūracijos, neadekvačiose
vietose statomų naujų nepriklausomų šilumos
gamintojų katilinių, dėl išbalansuotų hidraulinių
ir temperatūrinių režimų, vykstant konkurencijai šilumos gamybos srityje ir esant silpnai
techninei priežiūrai, daugelyje CŠT sistemų
prireikus būtų sudėtingiau užtikrinti rezervinį
šilumos tiekimą.

Preliminariais Komisijos duomenimis, bend
ras šilumos sektoriaus įmonių nuostolis
sudarė 4 mln. Eur (19 pav.). Atkreiptinas
dėmesys, kad besiformuojančios įmonių
finansinio (ne)pajėgumo problemos – tai
pirmieji signalai, kad reguliavimas ir kainodara Lietuvos šilumos ūkyje vykdomi blogai.
Akivaizdu, kad paskutiniųjų metų VKEKK
taikomi reguliavimo ir kainodaros būdai
Lietuvos šilumos ūkyje tampa visiškai neadekvatūs realiai situacijai. Komisijos patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos

(su pakeitimais) ir kitų teisės aktų nuostatos,
reikalavimai ir procedūros yra sudėtingi ir
sunkiai suprantami tiek šilumos tiekėjams tiek
savivaldybėms, tiek ir vartotojams, sukuriami
vėlavimai, didinama administracinė našta
tiek pačiai Komisijai, tiek reguliuojamiems
ūkio subjektams, o svarbiausia pasekmė –
nebeužtikrinamos reguliuojamos licencijuojamos veiklos sąlygos (finansinis reguliuojamų
ūkio subjektų gyvybingumas ir patikimumas).
Šiuo metu Komisija daugiau nei metus
vėluoja nustatyti bazines kainas 22 šilumos
tiekimo įmonėms. Dėl to kai kurių šilumos tiekimo įmonių finansinis pajėgumas tapo nepakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti, jos
nebepajėgios įgyvendinti savo įsipareigojimų
ir užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams. 2018 m. birželio pabaigoje
Komisija, atlikusi šilumos tiekimo įmonių
finansinio pajėgumo vertinimą, paskelbė
normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio
žemutinę reikšmę 2017 metai – 1,66. Ši riba
atspindi šilumos tiekimo įmonės finansines
galimybes tiekti vartotojams nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas. 2016 metais
ji buvo aukštesnė – 1,97. Tačiau net ir pažeminus finansinio gyvybingumo ribą, kelios
mažosios įmonės nebetenkina finansinio
stabilumo reikalavimų ir joms gali kilti realių
problemų apsirūpinti kuru ir kitais ištekliais,
būtinais šilumos gamybai užtikrinti.
Nepaisant besiformuojančių sunkumų,
vidutinė metinė šilumos energijos kaina dėl
plačiau naudojamo biokuro per paskutinius
5 metus sumažėjo beveik 38 proc. nuo
7,7 ct už kWh (2012 m.) iki 4,75 ct už kWh
(2017 m.).
Kol kas išlieka reikšmingi šilumos
kainų skir tumai atskirose savivaldybėse
(21 pav.). Iš 60 Lietuvos savivaldybių, net
50 miestų šilumos energijai pagaminti
naudojamo kuro struktūroje daugiau nei
50 proc. dabar sudaro biomasė ir komunalinės atliekos. Mažiausiai šiluma 2017
met ais kainavo: Elektrėnuose, Utenoje,
Šilutėje, Šiauliuose, Tauragėje, Mažeikiuose
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Remiantis Komisijos duomenimis, CŠT
sektoriaus reguliuojamosios veiklos pajamos
nuo 397 mln. Eur 2016 metais sumažėjo iki
368 mln. Eur 2017 metais, tam įtaką turėjo
šilumos kainų mažėjimas.
LŠTA duomenimis, 9 šilumos tiekimo
įmonės 2017 metus baigė nuostolingai.
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23 pav. Vidutinis darbuotojų skaičius šilumos tiekimo įmonėse 2001–2017 metais
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24 pav. Vėluojantys vartotojų atsiskaitymai už šiluminę energiją 2002–2017 metais
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25 pav. Skolų santykis įmonėse, palyginti su gautomis pajamomis už parduotą šilumą
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Verta didžiuotis, kad CŠT sektorius baigia atsisakyti importuojamų gamtinių dujų
ir šilumos gamybai daugiausiai naudoja
vietinių miškų atliekas. Nuo 2016 metų
šilumos tiekimo įmonės ne mažiau kaip
100 proc. biokuro privalo įsigyti Baltpool
biržoje, kai tuo tarpu nereguliuojamiems
nepriklausomiems šilumos gamintojams
tokia prievolė netaikoma. Tai dar labiau konkurencines sąlygas padaro nelygiavertėmis.
Pastebimos ir problemos, atsirandančios
biokuro rinkoje: išnyksta maži biokuro
gamintojai, kuriems Baltpool biržos procedūros per sudėtingos ar brangios, didelė
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35 000
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(apie 38–45 ct už kWh), o daugiausia –
Ignalinoje, Trakuose, Pakruojyje, Skuode
(apie 69–72 ct už kWh).
Lietuvoje biokuro dedamoji šilumos
savikainos struktūroje yra viena mažiausių Europoje. Daugelyje Europos šalių
šis dydis siekia 5,2 Eur ct už kWh, o
Lietuvoje – tik 1,8 Eur ct už kWh. Tai paaiškinama tuo, kad Europoje daugiausiai
naudojamos medienos granulės (dažniausiai
importuojamos), o Lietuvoje deginamos
daugiausiai vietos miškuose pagamintos
skiedros arba pjuvenos. Svarbu pabrėžti,
kad mūsų šalyje pakanka menkaver tės
medienos resursų patenkinti visam šilumos
poreikiui (100 procentų), nedarant neigiamo
poveikio gamtai.
2017 m. galutinė dujinio kuro kaina
išliko apie 3 kartus didesnė negu biokuro,
pristatyto į katilinę (22 pav.).
Gamtinių dujų terminalo išlaikymas
Lietuvos šilumos vartotojams kainuoja apie
17 mln. Eur per metus. Ši suma dar labiau
išaugtų, jeigu pusė visų dujų suvartojančios
AB „Achema“ dalį VKEKK perskirstytų papildomai kitiems dujų vartotojams.

dalis pjautinės medienos eksportuojama iš
Lietuvos, augant jos poreikiui kaimyninėse
šalyse, miškuose atsiranda biokuro perpardavinėtojai, kurie koncentruoja kuro kiekius
ir bando kelti kainas, siekdami didesnio
pelno. Tuo tarpu kaimyninės šalys (Latvija,
Lenkija, Baltarusija) vis labiau riboja medienos produkcijos eksportą ir Lietuva tampa
nelygiavertis žaidėjas regioninėje rinkoje.
Nuo 2018 m. pradžios biokuro kainos rinkoje pradėjo augti.
Technologinė pažanga, nuosekliai diegiama šilumos tiekimo įmonėse, procesų
automatizavimas, kai kurių paslaugų pirkimas rinkoje lemia, kad CŠT sektoriuje kasmet
mažėja darbuotojų skaičius (23 pav.). Per
praėjusį dešimtmetį šis sumažėjimas siekė
beveik trečdalį buvusių darbuotojų skaičiaus.
Nepertraukiamu darbo režimu ir dažnai pavojingomis ar kenksmingomis (susiduriama net
su radioaktyvaus biokuro problema, importuoto iš trečiųjų šalių) sąlygomis dirbantiem
šilumos tiekimo įmonių darbuotojams ne
visuomet tinkamai atlyginama. Darbo užmokesčio fondo dydį nustato Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija, o savivaldybės savo kontroliuojamose įmonėse dažnai
riboja atlyginimų vidurkį.
Žemyn krintančios šilumos kainos tiesio
giai turėjo įtakos ir šilumos vartotojų skolų
sumažėjimui. Tačiau pastaraisiais metais
didžiausią įtaką visos šalies šilumos vartotojų skolų dinamikoje turėjo Vilniaus šilumos
vartotojų įsiskolinimų dydis, pavyzdžiui,
2016 metais iš 80 mln. Eur net pusė sumos
sudarė UAB „Vilniaus energija“ vartotojų
skolos, tarp jų Vilniaus miesto savivaldybės
biudžeto skola siekė net 29,8 mln. Eur. Nuo
2017 m. kovo 31d. šilumos tiekimo veiklą
pradėjus vykdyti AB „Vilniaus šilumos
tinklai“, ši sugeneruota skola, pasirašius
trišalę sutartį, buvo parduota bankui. Dėl
šios priežasties 2017 m. bendras CŠT sektoriaus vartotojų skolų dydis sumažėjo beveik
2 kartus ir metų pabaigoje siekė 46 mln. Eur
(24 pav).
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26 pav. Šilumos vartotojų skolų dinamika pagal grupes 2012–2017 metais
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27 pav. Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunantiems vartotojams 2010–2017 metais
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28 pav. Faktinės CŠT sektoriaus investicijų apimtys 2013–2017 m.

2017 metais vartotojų įsiskolinimas sudarė 19 proc. šilumos tiekimo įmonių gautų
pajamų už parduotą šiluminę energiją. Geriausiai skolas administruoti sekasi Šiaulių,
Utenos, Šilutės, Joniškio, Molėtų šilumos
tiekimo įmonėms.
Didžiausią dalį skolų sukaupia gyventojai
(26 pav.), o ypač sudėtinga atgauti skolas iš
socialinių būstų nuomininkų. Šios vartotojų
grupės įsiskolinimo lygis nemažėja jau daugybę metų ir 2017 m. pabaigoje siekė apie
8 mln. Eur, tai sudaro 14–20 proc. visų buitinių
šilumos vartotojų skolos, nors tokių vartotojų
skaičius vidutiniškai sudaro tik apie 2–4 proc.
Šilumos tiekėjai imasi visų įmanomų teisinių
priemonių ir naudojasi suteiktomis galimybėmis išieškoti skolas iš minėtų nemokių
vartotojų, tačiau skolų išieškojimas tampa
beviltiškas, nes šie gyventojai jokio turto
neturi, dažniausiai niekur nedirba arba augina mažamečius vaikus, pajamų negauna
arba jos per mažos. LŠTA ne kartą kreipėsi
į valdžios institucijas. Tačiau situacija išlieka
neišspręsta: pagal galiojančius teisės aktus,
šilumos tiekimo bendrovės neturi teisės
atsisakyti sudaryti sutartis su socialinio
būsto nuomininkais, iš kitos pusės – jokie
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teisės aktai neužtikrina galimybės atgauti šių
vartotojų skolas už patiektą šilumos energiją.
Atkreiptinas dėmesys, kad susiklosčiusioje
situacijoje pažeidžiami kitų mokių šilumos
vartotojų interesai, nes būtent jiems yra perkeliama savivaldybių nuomininkų nemokumo
ir su tuo susijusių papildomų išlaidų našta.

2017 metais reikšmingai sumažėjo
kompensacijų, išmokamų už šilumą ir karštą
vandenį, mažas pajamas gaunantiems vartotojams (27 pav.). Per pastaruosius 5 metus
kompensaciją gavusių vartotojų skaičius
sumažėjo beveik 3 kartus.
Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje
padarytos investicijos ne tik gerina šildymo
prieinamumą ir mažina socialinės paramos
išmokas, bet ir taupo daugelio valstybės bei
savivaldybių įstaigų išlaidas šildymui. Tuo pačiu sukuriama didžiulė ekonominė nauda valstybėje, taupant biudžeto išlaidas, pritraukiant
papildomas mokestines įplaukas ir panašiai.
2017 m. CŠT sektoriaus faktinės investicijos sudarė 43,37 mln. Eur, iš jų į šilumos
gamybą – 9,7 mln. Eur, į šilumos perdavimą –
33,24 mln. Eur, į mažmeninį aptarnavimą –
0,4 mln. Eur.
Senstančių vamzdynų keitimas, kiekvienas naujas biokuro katilas ar patikimumo
priemonės taip reikšmingai nebemažina
šilumos kainų, tačiau tokie projektai būtini.
LŠTA nuolat, apklausdama narius, teikia
Energetikos ministerijai atnaujintą informaciją apie ŠT įmonių planuojamas investicijas
pagal 2014–2020 metų ES fondų priemones
(29 pav.), skirtas šilumos ūkio plėtrai ir modernizavimui. Šiuo metu su Energetikos ministerija sprendžiamas klausimas dėl finansavimo
lėšų padidinimo priemonei „Šilumos tiekimo
tinklų modernizavimas ir plėtra“ (dabar numatyta 69,5 mln. Eur parama jau bus išnaudota.
Prašoma padidinti iki 108 mln. Eur).
Nuolat bandoma atkreipti valdžios institucijų dėmesį į šilumos suvartojimo problemas
daugiabučiuose namuose. Ne kartą buvo
kreiptasi dėl finansinės valstybės paramos

2014–2020 m. ES struktūrinė parama Šilumos ūkio sektoriui
I kvietimas (8 mln. Eur) 2017 09 29
Patvirtintos 5 paraiškos (skirta
1,2 mln. Eur parama)

Priemonė
„Biokurą naudojančių
šilumos gamybos
įrenginių keitimas“;
10 mln. Eur

Priemonė „Didelio
efektyvumo kogeneracijos
skatinimas Vilniaus mieste“
(biokuro dalis:
154 MWš ir 70 MWe);

94,5 mln. Eur

I kvietimas (17,04 mln. Eur)
2017 09 20
Patvirtinta 11 paraiškų
(skirta 9,87 mln. Eur)

(Vilniaus kogeneracinei jėgainei:
53 MWš ir 18 MWe);

61 mln. Eur

(Kauno kogeneracinei jėgainei
(priemonė nepatvirtinta) planuojama:
71 MWš ir 24 MWe));
69–75 mln. Eur

Daugiabučių namų
atnaujinimas;
314 mln. Eur

Energijos
efektyvumo
direktyvos
nuostatų
įgyvendinimui
numatyta parama –
0 Eur.

Priemonė „Komunalinių atliekų
deginimo pajėgumų plėtra“

Priemonė „Nedidelės galios biokuro
kogeneracijos skatinimas“;
12 mln. Eur
I kvietimas (1 patvirtintas

projektas (4 mln. Eur))
II kvietimas (8,43 mln. Eur)
gauta 1 paraiška – atmesta

Priemonė „Biokuro
panaudojimoskatinimas
šilumos energija gaminti“;
17 mln. Eur

Priemonė „Šilumos tiekimo tinklų
modernizavimas ir plėtra“;
69,5 mln. Eur

I kvietimas
2016 m. pab. patvirtintos
44 paraiškos (skirta 32 mln. Eur)
II kvietimas
2017 09 25 parama patvirtinta.
Likutis 3,3 mln. Eur bus skirtas plėtrai

Reikalinga papildomai 50 mln. Eur ŠT modernizavimui padidinant iki 120 mln. Eur

29 pav. 2014–2020 m. ES finansinės paramos priemonės CŠT sektoriui
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skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų
vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų
subalansavimui ir modernizavimui (29 pav.).
LŠTA pastangomis ir šią iniciatyvą palaikant
LR Seimo energetikos komisijai, 2018 m.
pradžioje LR Vyriausybė pakeitė Daugiabučių
gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir numatė skirti atskirą paramą šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų
atnaujinimo priemonėms. Tačiau kol kas šiai
atskirai priemonei finansinės paramos nėra.
Per pastaruosius du dešimtmečius
visose sektoriaus grandyse atlikta daug
darbų, smarkiai sumažėjo šilumos nuostoliai
tinkluose, pagerėjo šilumos gamybos, perdavimo efektyvumo rodikliai. Įmonių įgyvendinti
investiciniai projektai kasmet vartotojams
leidžia sutaupyti apie 323 mln. eurų (30 pav.).

ŠT įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda vartotojams

Kasmetinis sutaupymas dėl
geresnės vamzdynų kokybės

~89 mln. Eur

Kasmetinis sutaupymas dėl
efektyvesnės šilumos gamybos

~32 mln. Eur

Kasmetinis sutaupymas dėl
pigesnio kuro naudojimo

~159 mln. Eur

Įrengus automatinius šilumos punktus 75 proc. visų šildomų pastatų vartotojai kasmet sutaupo

~ 43 mln. Eur
IŠ VISO: kasmet vartotojai sutaupo 89 + 32 + 159 + 43 = 323 mln. Eur
2017 m. šilumos vartotojai už šilumą sumokėjo – apie 368 mln. Eur. Jeigu nebūtų įmonių investicijų į sąnaudų

mažinimą, vartotojai būtų sumokėję – apie 691 mln. Eur, šilumos kaina siektų apie 9,1 eur ct už kWh
be PVM (2017 m. vidutinė kaina buvo 4,75 eur ct už kWh be PVM)

30 pav. Šilumos tiekimo įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda vartotojams

ENERGETINIO EFEKTYVUMO TIKSLŲ
ĮGYVENDINIMO PRAKTINIS VERTINIMAS
Romualdas Škėma, Eugenija Farida Dzenajavičienė

Projekto susitikimas-konferencija, Paryžius, 2017 m. spalio 3 d.

Nuo 2017 m. Lietuvos energetikos instituto (LEI) Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios
energetikos laboratorijos kartu su partneriais
iš septynių Europos šalių (Prancūzija, Austrija, Nyderlandai, Kroatija, Italija, Vokietija ir
Suomija) vykdo tarptautinį projektą „Energetinio efektyvumo tikslų įgyvendinimo praktinis
vertinimas“ (angl. Evaluation into Practice

26

to Achieve Targets for Energy Efficiency –
EPATEE) pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų
ir inovacijų „Horizon 2020“ programą.
Energijos vartojimo efektyvumui didinti
skirtos direktyvos, tokios kaip EED (Energijos
vartojimo efektyvumo direktyva 2012/27/
ES) arba EPBD (Pastatų energinio naudingumo direktyva 2002/91/EC), paskatino

priimti daug įvairių politinių sprendimų ES
valstybėse narėse. Politinių instrumentų
kūrimas ir įgyvendinimas dokumentuotas Nacionaliniuose energijos efektyvumo veiksmų
planuose (NEEVP). Šiuo metu ypač svarbu
nustatyti, kaip efektyviai šie politiniai instrumentai pasitarnaus esamiems ir būsimiems
energijos taupymo tikslams pasiekti.
EPATEE tikslas – suteikti paramą veiklos
dalyviams – politikams ir šios politikos
įgyvendintojams, ypač viešajai valdžiai,
dalijantis patirtimi apie efektyvumo vertinimo praktiką, dokumentuojant energijos
taupymo rezultatus ir sprendžiant pagrindinius vertinimo klausimus, susijusius su
energijos vartojimo efektyvumo direktyvų
įgyvendinimu.
Projekto vykdytojai ruošia priemones
ir pateikia praktines žinias, kaip efektyvų
poveikio ver tinimą integruoti į politikos
įgyvendinimo ciklą. EPATEE naudojasi esama įvairių politinių instrumentų, tokių kaip
energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų
schemos, reglamentai, finansinės iniciatyvos ir savanoriški susitarimai, vertinimo
patirtimi. Tai yra apibendrinta į vartotoją
orientuotoje duomenų bazėje ir įgyvendinant
projektą bus iliustruota 30 konkrečių atvejų
studijų apie tai, kaip vertinimai buvo atlikti ir
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Tarptautiniai mokymai, skirti įvairių šalių specialistams, atsakingiems už energetinio efektyvumo politikos
įgyvendinimą savo šalyse, Viena, 2018 m. balandžio 25–26 d.

naudoti įvairiose situacijose valstybėse narėse. Taip pat bus parengtas 20–30 šiuolaikinio
vertinimo priemonių rinkinys, integruotas
interneto platformoje, padėsiantis vartotojams pasirinkti labiausiai pagal konkrečius
jų poreikius tinkančią priemonę.
Projekto metu parengta rekomendacinė
medžiaga bus pagrindas svarbiausiam
EPATEE aspektui: dalytis patirtimi ir stiprinti
gebėjimus.
Svarbus projekto uždavinys taip pat yra
keistis informacija su šios veiklos dalyviais
per visą projektą, siekiant užtikrinti, kad
dėmesys būtų skir tas jų prioritetiniams
poreikiams ir paruošta medžiaga atitiktų
jų lūkesčius. Projekto rezultatai bus aptarti
su politikos formuotojais per mokymus,
seminarus internetu, tiesioginį konsultavi-

mą ir kitas komunikavimo bei informacijos
sklaidos priemones.
Interviu su pagrindiniais veiklos dalyviais
(politikos formuotojais, vertinimo užsako
vais ir vertinimo naudotojais) buvo pirmasis
žingsnis keičiantis šiam projektui reikalinga

informacija. Keitimosi informacija tikslas
buvo išsiaiškinti:
• jų požiūrį į vertinimo praktiką, susijusią su
energijos vartojimo efektyvumo didinimo
politika;
• kokią vertinimo patirtį būtų įdomu išanalizuoti ir ja pasidalyti;
• kokia kitų partnerių patirtis būtų įdomiausia;
• su kokiais sunkumais gali tekti susidurti
atliekant ver tinimus ateityje ir kokia
tikslinė parama būtų naudingiausia jiems
įveikti.
Per interviu gauti atsakymai naudojami
prioritetinėms projekto veikloms identifikuoti,
ypač informacinei bazei sudaryti, atvejus
analizei parinkti ir dalijimosi patirtimi veik
loms nustatyti.
EPATEE parengta rekomendacinė medžiaga bus pagrindas dalytis į tikslą orientuota patirtimi ir ugdyti reikiamus gebėjimus.
Rezultatai bus aptariami kartu su politikos
formuotojais per mokymosi seminarus, se
minarus internetu, tiesioginį konsultavimą ir
kitas bendravimo bei sklaidos priemones.

Projekto EPATEE veiklą vykdo šie dešimt partnerių iš aštuonių valstybių:
Projekto koordinatorius
Gregor Thenius

Austrijos energetikos agentūra
(AEA) – Austrija:
http://en.energyagency.at
Projekto dalyviai

Aplinkos ir energijos valdymo
agentūra (ADEME) – Prancūzija:
http://www.ademe.fr

Techninė aplinkos energetikos
asociacija (ATEE) – Prancūzija:
http://atee.fr

Nyderlandų energetikos tyrimų
centras (ECN) – Nyderlandai:
http://www.ecn.nl

Hrvoje Požar Energetikos
institutas (EIHP) – Kroatija:
http://www.eihp.hr

Italijos energijos efektyvumo
asociacija (FIRE) – Italija:
http://www.fire-italia.org

Fraunhoferio sistemų ir
inovacijų tyrimų institutas ISI
(Fraunhofer ISI) – Vokietija:
http://www.isi.fraunhofer.de

Europos energetikos ir klimato
politikos institutas (IEECP) –
ES, būstinė Nyderlanduose:
http://www.ieecp.org

Lietuvos energetikos
institutas (LEI) – Lietuva:
http:/www.lei.lt

Motiva Oy – Suomija:
http://www.motiva.fi

Projekto konsorciumas
ES „Horizon 2020“ programos tarptautiniame projekte EPATEE dalyvaujančios šalys
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Ieškodami daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus apsilankykite
projekto interneto svetainėje www.epatee.eu.

27

ÐILUMINË TECHNIKA
ŽIEDINĖ EKONOMIKA IR
CENTRALIZUOTAS ŠILUMOS
(VĖSUMOS) TIEKIMAS
Laura Kovarskytė
AB Vilniaus šilumos tinklai

Klimato kaita kelia vis didesnį susirūpinimą
ir vis daugiau kalbama apie „nulines“ CO2
emisijas. 2015 m. Paryžiuje vykusioje Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje buvo
pasirašytas pasaulinis susitarimas, mažinantis
klimato kaitą. Susitarimu siekiama 2050–2100
metais į atmosferą nebeišmesti šiltnamio
efektą sukeliančių dujų, tai yra pasiekti „visiško
nulio“ ribą. Vienas iš ekspertų siūlomų būdų
šiltnamio efektui suvaldyti yra perėjimas nuo
linijinio pasaulio ekonomikos modelio prie
žiedinės, arba uždaro ciklo, ekonomikos.
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Siekdamos išnagrinėti galimybes ir pasidalyti patirtimi, įgyvendindamos žiedinės
ekonomikos modelius praktiškai, Švedija,
Vokietija, Danija, Lenkija, Lietuva įgyvendina
projektą „Baltijos miestų industrinė simbiozė“
(angl. Urban Baltic Industrial Symbiosis –
UBIS), finansuojamą pagal 2014–2020 m.
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo
abipus sienos programą.
UBIS projekto tikslas – sumažinti išmetamų teršalų kiekį taupant energiją ir užtikrinant

efektyvų energijos naudojimą, to projekto
partneriai sieks simbiozės tinkluose. Bus
įgyvendinamos ekologiškos technologijos
(penki bandomieji investiciniai projektai) siekiant panaudoti perteklinę energiją iš atliekų
utilizavimo šaltinių. Iš viso projekte dalyvauja
dešimt partnerių iš Švedijos, Danijos, Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos.
Vykdant minėtą projektą, 2018 m. balandžio mėn. projekto dalyviai lankėsi Švedijoje
ir apžiūrėjo gerosios praktikos pavyzdžius,
kur vienos įmonės atliekos ar šalutinis
produktas tampa kitos įmonės gamybos
žaliava. Buvo pateikta daug pavyzdžių, kai
kitų įmonių gamybos procesų metu išsiskirianti šilumos energija tiekiama į aplinkinių
gyvenviečių centrinio šildymo tinklus. Tai ir
popieriaus gamybos įmonės, ir akumuliatorių
perdirbimo įmonė.
Buvo pristatytas ir kompleksiškesnis
žiedinės ekonomikos pavyzdys. Viešosios
ir privačios par tnerystės pagrindu gerai
išplėtotą maisto pramonės infrastruktūrą
turintis Bjuvo regionas sukūrė uždarą ciklą,
kuriame susijungusios įmonės ir vietos
ūkininkai naudoja vieni kitų atliekas savo
gamybos procesams. Maisto gamybos
procesų atliekos ir ūkių tiekiamos organinės
kilmės atliekos naudojamos biodujoms ga-
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Vilniaus šilumos
tinklai
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minti. Šios savo ruožtu deginamos biodujų sistemoms pritaikomi naudojant šilumos
Vargu ar rastume daug pavyzdžių, kai
katilinėje ir aprūpina dalį regiono vartotojų siurblius. Sistemos poreikiams balansuoti gamybos procesams nebūtų reikalinga
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cirkuliuoja 5–25 laipsnių Ktemperatūros energijos poreikis sumažėtų beveik 80 proc., inovatyvius sprendimus
vanduo, kurio parametrai pastatų vidinėms o vartotojų sąskaitos sumažėtų apie 20 proc. link žiedinės ekonomikos modelio taikymo.

Vytenio st.

LIDL

73

www.chc.lt

Taupykite savo laiką ir pinigus!
Daugelį reikalų galite sutvarkyti
savitarnos svetainėje:
užsakyti sutartį dėl šilumos
ir karšto vandens vartojimo
deklaruoti karšto vandens
skaitiklių rodmenis

gauti pranešimus apie laikiną šilumos
ir karšto vandens išjungimą

peržiūrėti jums skirtas
sąskaitas ir mokėjimų istoriją

pateikti ir atnaujinti savo
kontaktus

atsisakyti popierinių
sąskaitų

pateikti savo
prašymus ir klausimus

Naudotis savitarna – paprasta, įprasta, patogu!
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SELEKTYVAUS IR JUODAI DENGTO SAULĖS
KOLEKTORIŲ EFEKTYVUMO TYRIMAS
Virginija Urbonienė, Povilas Milius
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

ANOTACIJA
Senkant iškastinio kuro atsargoms
mokslininkai ir ekspertai sutaria, kad būtina ieškoti alternatyvių energijos gavimo
būdų, iš kurių vienas yra Saulės energijos
naudojimas švarios energijos gamybai. Atsinaujinančių išteklių naudojimas energijos
gamybai leidžia sumažinti išmetamų teršalų
kiekį į atmosferą ir taip prisidėti prie klimato
kaitos mažinimo.
Saulės kolektorių paskirtis – pašildyti
vandenį, tiekiamą į pastato karšto vandens
sistemą. Saulės kolektorių yra įvairių tipų,
iš kurių dažniausiai naudojami vakuuminiai
ir plokštieji.
Šiame straipsnyje analizuojamas plokščiųjų saulės kolektorių (selektyvaus ir juodai
dengto) efektyvumas.

ĮVADAS
Saulės kolektoriai gali būti naudojami ir
pastatams šildyti, ir karštam vandeniui ruošti.
Saulės kolektoriai „sugeria“ Saulės energiją
ir ją perduoda sistemoje cirkuliuojančiam
šilumnešiui, kuriuo dažniausiai gali būti, pvz.,
vanduo, glikolis. Pašilęs skystis perduoda
šilumą į pastato karšto vandentiekio arba
šildymo sistemą.
Pagrindiniai plokščiojo kolektoriaus
elementai: absorberis, vamzdelis su tarpiniu šilumos nešikliu – vandeniu, skaidrus
dangtis, šilumos izoliacijos sluoksnis,
korpusas. Absorberyje Saulės energija
paverčiama šilumine energija. Vakuuminių
ir plokščiųjų kolektorių veikimo principas
panašus: per specialią dangą, vadinamą
selektyvu, sugeriama šiluminė Saulės
energija ir ji perduodama šilumnešiui. Ši
danga paprastai sugeria apie 95 % Saulės
energijos.
Saulės kolektorių efektyvumas priklauso
nuo šių aspektų:
1. Saulės spinduliuotės intensyvumo, t. y.
Saulės energijos kiekio, kuris tenka
žemės paviršiaus vienetui.
2. Šilumnešio temperatūros palaikymo.
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Plokštieji kolektoriai daugiau energijos
pagamina, kai saulės spinduliai krinta į juos
tiesiogiai, statmenai, t. y. vasarą. Plokščiųjų
saulės kolektorių efektyvumui didesnę įtaką
turi aplinkos temperatūra.

TYRIMŲ METODIKA IR
EKSPERIMENTINIS STENDAS
Eksperimentinio tyrimo tikslas:
• ištirti sistemos darbą esant skirtingiems
kolektoriaus srauto debitams bei skirtingai
dengtiems kolektoriams;
• nustatyti šilumnešio temperatūrų pokytį
kolektoriaus įtekėjimo ir ištekėjimo dalyse
bei šiluminės galios ir našumo kitimą.
Tyrimui atlikti naudojamas Saulės kolektoriaus laboratorinis stendas ET 202.
Eksperimentinio tyrimo aprašymo skyriai:
• Tyrimų stendo aprašymas.
• Tyrimų eiga.

9

Apšvietimo blokas

10

Apšvietos jutiklis

11

Plokščiasis kolektorius

12

Į kolektorių įtekantis skysčio srautas

13

Iš kolektoriaus ištekantis skysčio
srautas

14

Keičiamas absorberis

BAZINIO MODULIO SCHEMOS
APRAŠYMAS
Eksperimente naudojamas ne natūralus
Saulės apšvietimas, o dirbtinis.

TYRIMŲ STENDO
APRAŠYMAS

2 pav. Modulio schema

1 pav. Bazinio modulio komponentai

1

Persipildymo vamzdelis

2

Siurblys

3

Oro išleidiklis

4

Kaitintuvas

5

Vandens talpa

6

Vandens talpos dangtis

7

Matuojamų dydžių ekranėliai

8

Valdymo skydelis

Šviesa iš apšvietimo bloko (1) krinta į
plokščiąjį kolektorių (2). Plokščiojo kolektoriaus absorberyje vamzdeliuose esantis
šilumos nešiklis (vanduo) šyla. Siurbliu
(P) šilumos nešiklis tiekiamas į talpoje (3)
esantį spirale susuktą vamzdelį. Vanduo
talpoje šyla, o šilumą perduodantis šilumos
nešiklis atvėsta. Siurblys atvėsintą šilumos
nešiklį stumia atgal į plokščiąjį kolektorių
sukurdamas uždarą Saulės kolektoriaus
kontūrą.
Saulės kolektoriaus kontūre įmontuotas
oro išleidiklis (6) ir persipildymo vamzdelis
(7). Temperatūra matuojama jutikliais (T1,
T2, T3, T4) visuose atitinkamuose taškuose.
Elektrinis šildytuvas (4) gali būti naudojamas,
kad sutrumpintų vandens šildymo laiką
talpoje.
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1 Apšvietimo blokas

1 Įtekėjimas į kolektorių

2 Plokščiasis kolektorius

2 Variniai vamzdeliai

3 Vandens talpa

3 Absorberis

4 Šilumokaitis
5 Vandens elektrinis šildytuvas
6 Oro išleidiklis
7 Persipildymo vamzdelis
P Siurblys
V1 Vandens kontūro užpildymo sklendė
V2 Vandens talpos sklendė
R Apšvietos jutiklis
F Debito matuoklis
T1 Įtekančio į kolektorių šilumnešio temperatūra
T2

Kolektoriaus efektyvumas (ηcol) skaičiuojamas dalijant naudingą (išskirtą) galią (PN)
iš Saulės spinduliavimo galios (PS):

4 Danga
5 Stiklinis dangtis
6 Kolektoriaus izoliacija
7 Ištekėjimas iš kolektoriaus

Plokščiasis kolektorius turi du keičiamus
absorberius su skir tingomis dangomis:
absorberis selektyviąja danga ir absorberis
juoda danga. Šie absorberiai gali būti naudojami nustatant kolektoriaus našumą esant
skirtingai spinduliuotei.

Ištekančio iš kolektoriaus šilumnešio
temperatūra

Saulės spinduliavimo galia (PS) nustatoma dauginant išmatuotą apšviestumo vertę
(R) ir kolektoriaus paviršiaus plotą (Acol):
PS = R × Acol
Naudinga (išskirtoji) galia (PN) nustatoma žinant temperatūrų skirtumą (T2 – T1)
tiekiamo ir grįžtamo vandens kolektoriuje bei
pratekančio vandens debitą (F).
Programinė įranga iš anksto įvertina
vandens tankį (ρ) ir savitąją šilumą (cp):

T3 Vandens temperatūra talpoje
T4 Aplinkos temperatūra

APŠVIETIMO BLOKAS
Natūrali saulės šviesa pakeičiama apšvietimo įrenginio su 25 halogeninėmis
lempomis šviesa (3 paveikslas). Halogeninių
lempučių išdėstymas ir padengimo kampas
garantuoja iš esmės homogenišką absorberio paviršiaus apšvietimą.

SAULĖS KOLEKTORIAUS
EFEKTYVUMO SKAIČIAVIMAS

5 pav. Absorberis

PN = F × ρ × cp × (T2 – T1)

3 pav. Apšvietimo blokas

PLOKŠČIASIS KOLEKTORIUS
Plokščiasis kolektorius (4 paveikslas)
konvertuoja absorberiu (3) sugertąją spinduliuotės energiją į šilumą. Šiluma perduodama
šilumos nešikliui, cirkuliuojančiam variniais
vamzdeliais (2). Nuimamas stiklinis dangtis
(5) sumažina plokščiojo kolektoriaus šilumos
nuostolius. Be to, plokščiojo kolektoriaus
apačia ir šonai (6) yra izoliuoti.
6 pav. Selektyvaus kolektoriaus parametrų diagrama

4 pav. Plokščiojo kolektoriaus pjūvis
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T1 oC

Tiekiamo į kolektorių vandens temperatūra

T2 oC

Grįžtamo iš kolektoriaus vandens temperatūra

F (l/h)

Vandens debitas

E (kW/m2)

Selektyvaus kolektoriaus apšvieta
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1 lentelė. Selektyvaus kolektoriaus tyrimo rezultatai

Temperatūros

Laikas

Debitas

Apšviestumas

Apšvieta

Galingumas

Efektyvvumas

Temp.
skirtumas

Tankis

Sav.
šiluma

Kolekt.
plotas

ρ

cp

A

T1

T2

T3

T4

F

R

PS

PN

ηcol

dT

[min:s]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[l/h]

[kW/m²]

[kW]

[kW]

[%]

[°C]

47:51,7

11,30

16,41

9,75

19,43

24,05

1,318

0,144

0,143

0,994

5,106

999,1

4,188

0,109

49:27,2

11,41

17,37

9,96

19,12

20,15

1,335

0,146

0,139

0,959

5,957

999,0

4,187

0,109

51:08,2

11,44

18,72

10,08

19,19

16,12

1,313

0,143

0,136

0,952

7,277

998,9

4,187

0,109

53:20,7

11,41

20,43

10,11

19,22

12,19

1,327

0,145

0,128

0,883

9,016

998,8

4,186

0,109

55:20,2

11,49

24,77

10,14

19,24

8,16

1,318

0,144

0,126

0,876

13,28

999,5

4,184

0,109

58:47,0

11,51

38,02

9,98

19,43

4,16

1,322

0,144

0,128

0,886

26,51

997,0

4,179

0,109

[kg/m³] [kJ/kgK]

[m²]

TYRIMŲ EIGA
Saulės šiluminės energijos modulis
yra valdomas ir kontroliuojamas interaktyviąja programine įranga. Matuojamų
dydžių reikšmės pateikiamos realiu laiku
sistemos, šilumnešio ir vandens talpos
parametrų diagramomis. Matavimų
rezultatai fiksuojami duomenų lentelėse.
Vandens talpoje (3) (2 paveikslas)
šilumnešis aušinamas vandentiekio
vandeniu; sklende (V2) temperatūra
T3 palaikoma pastovi. Kintama varža
keičiant siurblio (P) sukimosi greitį keičiamas srauto debitas (F). Debito vertė
rodoma skaitmeniniame indikatoriuje,
esančiame valdymo skydelyje.
Tyrimas pradedamas nustačius
fiksuotą 24 l/h debito reikšmę, ir laukiama, kol iš kolektoriaus (2) grįžtančio
šilumnešio temperatūra T2 pasieks
pastovią vertę. Eksperimentas tęsiamas
mažinant debitą kas 4 l/h. Duomenys
fiksuojami 1 ir 2 lentelėse.

IŠVADOS

7 pav. Juodai dengto kolektoriaus parametrų diagrama

T1 oC

Tiekiamo į kolektorių vandens temperatūra

T2 oC

Grįžtamo iš kolektoriaus vandens temperatūra

F (l/h)

Vandens debitas

E (kW/m2)
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Juodai dengto kolektoriaus apšvieta

Didinant šilumnešio (vandens) debitą kolektoriaus naudingumo koeficientas
(ηcol) didėja, tačiau temperatūrų skirtumas (T2 – T1) mažėja; norint pasiekti
reikiamą (užduotą) vandens temperatūrą
kolektoriaus ištekėjimo dalyje, reikia
parinkti optimalų debitą (9 paveikslas).
Palyginus selektyvaus ir juodai dengto kolektorių tyrimo rezultatus galima
teigti, kad esant toms pačioms sąlygoms
selektyvaus kolektoriaus naudingumo
koeficientas yra didesnis nei juodai
dengto kolektoriaus (8 paveikslas).
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2 lentelė. Juodai dengto kolektoriaus tyrimo rezultatai

Laikas

Temperatūros

Debitas

Apšviestumas

Apšvieta

Galingumas

Efektyvvumas

Temp.
skirtumas

Tankis

Sav.
šiluma

Kolekt.
plotas

T1

T2

T3

T4

F

R

PS

PN

ηcol

dT

ρ

cp

A

[min:s]

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

[l/h]

[kW/m²]

[kW]

[kW]

[%]

[°C]

[kg/m³]

[kJ/kgK]

[m²]

15:47,9

11,12

15,67

9,93

18,25

24,07

1,325

0,144

0,128

0,883

4,56

999,3

4,188

0,109

17:52,9

11,38

16,78

10,06

18,23

20,15

1,322

0,144

0,127

0,878

5,40

999,2

4,188

0,109

19:33,9

11,43

18,10

10,19

18,28

16,11

1,320

0,144

0,125

0,868

6,67

999,1

4,187

0,109

21:39,4

11,43

19,81

10,16

18,36

12,19

1,307

0,142

0,119

0,833

8,38

999,0

4,187

0,109

23:44,9

11,48

24,12

10,19

18,38

8,12

1,322

0,144

0,119

0,827

12,65

998,6

4,185

0,109

27:48,9

12,13

36,64

9,96

18,52

4,16

1,305

0,142

0,118

0,829

24,51

997,2

4,179

0,109

8 pav. Kolektorių efektyvumo kreivės: A – selektyvaus, B – juodai dengto

9 pav. Šilumnešio temperatūros palyginimo kreivės: A – selektyvaus, B – juodai
dengto

KVARTALINĖ RENOVACIJA GALI PADĖTI
SUTAUPYTI 10 KARTŲ DAUGIAU ŠILUMOS
Straipsnis parengtas Būsto energijos taupymo agentūros iniciatyva

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMA, PAGAL KURIĄ
PER PASTARUOSIUS PENKERIUS METUS JAU ATNAUJINTA PER 2 000 SENOS STATYBOS DAUGIABUČIŲ, TURI APČIUOPIAMĄ NAUDĄ NE TIK ŠIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS, BET IR VISAM ŠALIES ŠILUMOS ŪKIUI. TIESA, ŠILUMOS TIEKĖJAI NESLEPIA,
KAD PRIEŠ AKIS – DAR ILGAS KELIAS, IR DEDA DAUG VILČIŲ Į KVARTALINĘ RENOVACIJĄ, KURI ĮGAVO DIDESNĮ PAGREITĮ LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE ŠIEMET.
Apie tai, kaip renovuoti daugiabučiai prisideda prie pastebimai mažesnių išlaidų šildymui
bei kodėl kvartalinė modernizacija – itin svarbi
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šalies šilumos ūkiui ir galutinei šilumos kainai, –
pokalbis su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) vadovu Valdu Lukoševičiumi.

DAUGIAUSIAI ŠILUMOS
SUVARTOJA DAUGIABUČIŲ
GYVENTOJAI
Šiuo metu pagrindiniai centralizuotai
tiekiamos šilumos vartotojai yra daugiabučių
namų gyventojai. Jie sudaro 73 proc. visų
vartotojų. Daugiabučių renovacija tiesiogiai
susijusi su mažesnėmis šilumos tiekimo
išlaidomis, nes leidžia šilumos tiekėjams
optimizuoti visą šilumos ūkį – pradedant
nuo katilinių ir baigiant vamzdynais. Kadangi
po modernizacijos daugiabučiai sutaupo
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mažiausiai 40 proc. šilumos energijos, tai
leidžia šilumos tiekėjams atnaujinti savo
infrastruktūrą pagal pasikeitusius ir – mažesnius – gyventojų šilumos poreikius.
Kaip pastebi LŠTA vadovas, galima sakyti, kad namams, suvartojantiems dvigubai
mažiau šilumos reikia ir dvigubai mažesnių
šilumos tiekimo pajėgumų.
Šiuo metu skaičiuojama, kad didžioji
dalis gyventojų – apie 59 proc. – gyvena
neapšiltintuose daugiabučiuose, kurie vidutiniškai per mėnesį suvartoja apie 21 kWh/m2
šiluminės energijos, kai tuo tarpu pilnai
atnaujintuose daugiabučiuose šildymui
pakanka vos 9 kWh/m2.

BE RENOVACIJOS NEĮMANOMAS
KOMPLEKSINIS ŠILUMOS ŪKIO
ATNAUJINIMAS
„Šilumos tiekimo grandinė susideda iš
kelių elementų, ir vienas iš jų – galutiniai
vartotojai, daugiabučiai. Kol kas pastebime,
kad būtent senos statybos namai yra „silp
noji“ šilumos tiekimo grandis, nes būtent
čia neefektyviai suvartojama daugiausiai
šilumos. Ši problema išlieka itin aktuali
Lietuvai sėkmingai pradėjus naudoti pigesnį,
Lietuvoje pagamintą biokurą“, – pasakoja
V. Lukoševičius, pastebėdamas, kad visa
šilumos grandinė ir visi jos elementai turi
būti atnaujinami nuosekliai ir susietai, todėl
negali būti efektyviai atnaujinti po vieną,
norint pasiekti maksimalų efektą.
„Tokių miestų kaip Ignalina arba Birštonas,
kuriose atnaujinta didžioji dalis senos statybos
daugiabučių, patirtis, liudija, kad daugiabučių
renovacija gali atnešti apčiuopiamų rezultatų ir
leidžia šilumos tiekėjams optimaliai prisitaikyti
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prie pakitusių šilumos suvartojimų – kalbame
ir apie temperatūros, debito sumažinimą, ir
tuo pačiu apie mažesnio diametro vamzdynų
įrengimą . Šie pavyzdžiai taip pat liudija, kad
mažesnę šilumos kainą galima pasiekti tik
atnaujinus didžiąją dalį daugiabučių – šilumos
infrastruktūra negali būti iš esmės atnaujinama
ir keičiama, jeigu didelė dalis daugiabučių ir
toliau vartoja labai daug šilumos energijos“, –
dėsto pašnekovas.

KVARTALINĖS MODERNIZACIJOS
ŠERDIS – ŠILUMOS SISTEMOS
ATNAUJINIMAS
LŠTA vadovas skaičiuoja, kad jau dabar
renovuoti daugiabučiai sutaupo apie 210 GWh
šilumos. Tačiau šie sutaupymai gali būti daug
didesni. „Vidutinei šilumos kainai siekiant
5,25 ct už kWh su PVM, šiuo metu per šil-

dymo sezoną jau sutaupoma apie 11 mln.
eurų. Šis skaičius tikrai įspūdingas, tačiau
jis nublanksta prieš tuos rezultatus, kurių
pavyktų pasiekti, jeigu visi senos statybos
daugiabučiai būtų renovuoti. Tokiu atveju,
šilumos sutaupymai būtų iki 10 kartų didesni“, – pastebi V. Lukoševičius.
Dėl šių priežasčių kvartalinė modernizacija, kurios projektai šiemet jau buvo parengti
mažiausiai 20-yje savivaldybių, šilumos tiekėjams kelia itin daug vilčių. „Šilumos tiekėjai
siekia parduoti ir šilumą, ir karštą vandenį kuo
konkurencingesne kaina, todėl galimybės ją
sumažinti iš esmės atnaujinant ištiso kvartalo,
o geriausiu atveju – ir viso miesto šilumos
ūkį, yra labai patrauklios. Be to, vykdant daugiabučių renovaciją kartu su šilumos tiekimo
sistemos optimizavimu, pavyktų išvengti
pastoviųjų sąnaudų dedamosios padidėjimo
šilumos kainoje“, – pasakoja ekspertas.
Įgyvendinant kvartalinės modernizacijos
projektus, kurių metu atnaujinama ne tik grupė senos statybos namų, bet ir šalia esanti
infrastruktūra, kiemai, apšvietimas, stovėjimo aikštelės bei šilumos trasos, svarbiausią
vaidmenį vaidina savivaldybė.
Kaip pabrėžia V. Lukoševičius, efektyviam šilumos sistemų atnaujinimo procesui
didelę įtaką turi ir tikslus planavimas „Turė
dami tikslius renovacijos darbų grafikus,
šilumos tiekėjai galės atitinkamai planuoti
ir šilumos sistemos atnaujinimo darbus,
naujos infrastruktūros parametrus bei
darbų mastą ir eiliškumą. Kaip ir minėjau,
šilumos sistemos atnaujinimas kvartale,
kur renovuoti visi daugiabučiai, ir ten, kur
atnaujinti tik pavieniai namai, labai skiriasi ir
technologiškai, ir ekonomiškai“, – akcentuoja
V. Lukoševičius.
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA), bendradarbiaudama su Valstybine
energetikos inspekcija, š.m. rugpjūčio 30 d., prieš prasidedant 2018-2019 m.
šildymo sezonui, savo nariams organizavo seminarą „Centralizuoto šilumos tiekimo
patikimumo ir kokybės aktualijos“. Simboliška tai, kad techninių klausimų aptarimui
buvo pasirinktas Lietuvos energetikos muziejus, kurio dalininkais yra ir LŠTA.
Be CŠT įmonių specialistų, atsakingų už technologinius klausimus,
dalyvavo LR energetikos viceministras Vidmantas Macevičius,
Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas Alvydas Masiulis,
universitetų atstovai, energetikos ekspertai ir specialistai.
Seminare buvo skaityti pranešimai apie reikalavimus pasirengiant
naujam šildymo sezonui, aptarta vidaus šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojų veikla ir
atsakomybė, apsikeista patirtimi šilumos tiekimo patikimumo klausimais.

