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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“ 
Ulonø g. 2, 
LT-08240 Vilnius 
Tel. (8 5) 243 0043

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

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

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

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

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

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

UAB „Izobara“ 
Linø g. 44 
LT-20173 Ukmergë 
Tel. (8 340) 60 040

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

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

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

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

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

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

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

UAB LOGSTOR
Raguvos g. 7
LT-44275 Kaunas
Tel. (8 37) 40 94 40 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVOS ÐILUMOS TIEKËJØ
ASOCIACIJOS NARIØ SÀRAÐAS

UAB „Danfoss“
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 210 5770 

UAB „Energetikos 
linijos“
Gedimino pr. 47
LT-44242 Kaunas
Tel. (8 37) 40 70 61

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

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

UAB „Yglë“
Ozo g. 10
LT-08200 Vilnius
Tel. (8 5) 237 5233

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

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

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

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

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

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

Ðildymo ir vëdinimo 
katedra  
Vilniaus Gedimino tech
nikos universitetas
Saulëtekio al. 11
LT-10223 Vilnius
Tel. (8 5) 276 4453

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

LIETUVOS ÐILUMINËS 
TECHNIKOS INÞI NIE
RIØ ASOCIACIJOS 
KOLEKTYVINIØ NARIØ 
SÀRAÐAS

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

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

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

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

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

AB „Vilniaus ðilumos tinklai“
V. Kudirkos g. 14
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 210 7430
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Netenka net abejoti dėl leidinio svar
bumo ir aktualumo. Reikalo esmė ta, 
kad retai kuri kita žmogaus veiklos sritis 
susilaukia tiek prieštaringų vertinimų, dis
kusijų ir konfliktų kaip šilumos ūkis. Nuolat 
brangstant importuojamoms gamtinėms 
dujoms, mazutui, daugeliui vartotojų cent
ralizuotai tiekiamos šilumos kainos tampa 
sunkiai prieinamos, ir būtent tai yra viena 
svarbiausių nepasitenkinimo priežasčių. 
Tačiau kai kuriuose miestuose ir rajonuose 
yra daugybė gerų pavyzdžių, kai šilumos 
gamintojai, sėkmingai pakeitę iškastinį kurą 
vietiniu biokuru, sugebėjo ženkliai sumažinti 
centralizuotai tiekiamos šilumos kainas.

Knyga padės įsigilinti bei išsklaidyti 
klaidingą ir primityvų manymą, kad dėl visų 
bėdų kalčiausias šilumos gamintojas.

Šilumos apskaita – gana sudėtingas da-
lykas, lemiamas daugelio faktorių ir aplinkybių, 
kur kas paprasčiau su elektros ar vandens 
apskaita. Paspaudei jungiklį, užsukai čiau-
pą, ir skaitikliai nustoja suktis. Nepalyginti 
sudėtingiau tiksliai įver tinti, kiek šilumos 
sunaudojama vienoje ar kitoje patalpoje, 
viename ar kitame daugiabučio namo bute. 
Jei imtumėmės vaikytis visiško tikslumo, 
kiekvieną būstą tektų paversti vos ne moksline 
laboratorija. Nėra prasmės tai daryti. Tačiau 
elementarius dalykus, susijusius su šilumos 
gamyba, tiekimu ir apskaita, nekenktų žinoti 
kiekvienam vartotojui. Tai privalu pareigūnui ar 
politikos veikėjui, kurio žodis gali turėti įtakos 
krašto šilumos ūkio tobulinimui ir plėtrai, o 
kartu ir kiekvieno vartotojo interesams.

Šilumos ūkio darbuotojai yra atkreipę 
dėmesį, kad žiniasklaidoje neretai pasitaiko 
painiavos, klaidingų interpretavimų, kai, 
regis, labai aiškiai ir suprantamai juridinei są-
vokai kai kurie autoriai, nežinia, sąmoningai 
ar dėl kompetencijos stokos, suteikia visiškai 
kitokią prasmę.

Šiluma – labiausiai paplitusi energijos 
rūšis, o pagrindinis šilumos energijos šalti-
nis yra deginamas organinis kuras. Fizikinis 
apibrėžimas – medžiagos molekulių, atomų 
netvarkingas judėjimas. Šilumą apibūdina 
kūno temperatūra. Energinė šilumos cha-
rakteristika yra jos kiekis, kuris SI sistemoje 
matuojamas džauliais (J). Praktiškai dažniau 
vartojamas išvestinis vienetas kilovatvalandė 
(1 kWh = 3,600 kJ). Apytikriai tiek šilumos 
pakanka 20 litrų šalto vandens pašildyti nuo 
10 iki 50 °C. 1 kWh šilumos pagaminti reikia 
sudeginti apie 100 gramų kuro skaičiuojant 
pagal naftos ekvivalentą.

Norėdami išvengti klaidingų ar dvipras-
miškų aiškinimų ir susikalbėti dokumentų 
kalba, šilumos ūkyje (kaip ir bet kurioje kitoje 
žmogaus veiklos srityje) turime vartoti tik 
tikslias sąvokas.

Yra centralizuotas ir individualus šilumos 
tiekimo būdai. Centralizuotai patiekta šiluma 
apskaitoma daugiabučių namų ir kitų pastatų 
įvaduose įrengtais prietaisais, kurie parodo, 
kiek energijos ataskaitiniu laikotarpiu visas 
namas suvartojo šildymui, karšto vandens 
paruošimui ir karšto vandens temperatūros 
palaikymui. Pastate suvartotas šilumos kiekis 

patalpų šildymui (kWh) dalijamas iš pastato 
bendro naudingojo ploto (m2) ir taip nusta-
tomas suvartotos šilumos kiekis 1 m2 ploto 
šildymui (kWh/m2).

Tai, kad norint paruošti reikalingų parame-
trų karštą vandenį reikia sunaudoti tam tikrą ši-
lu mos kiekį, regis, visiems suprantama. Pvz., 
no rint pašildyti 1 m3 karšto geriamo vandens 
kiekį iki 52 oC, reikia sunaudoti 51 kWh šilu-
mos. Norint pašildyti 1 m3 iki minėtos tempe-
ratūros, reikia sunaudoti 51 kWh šilumos. Kad 
vamzdynuose neįsiveistų ne pageidaujamų 
mikrobų ir kad iš čiaupo bet kuriuo metu tekėtų 
reikiamos temperatūros vanduo, namo vidaus 
vamzdžiuose jis turi cirkuliuoti. Prie karšto 
vandens cirkuliavimo kontūro prijungti ir vonių 
patalpose esantys rankšluosčių džiovintuvai, 
kuriais cirkuliuodamas vanduo atiduoda dalį 
šilumos, reikalingos palaikyti normalias sani-
tarines higienos sąlygas.

Šilumos tiekimo įmonės kas mėnesį 
gyventojams pateikia sąskaitas. Ypač svarbu 
sąskaitose atkreipti dėmesį į buto šildymui 
suvartotą šilumos kiekį (kWh), nes jis at-
spindi daugiabučio namo būklę, ir atitinkamai 
mokėjimo už šilumą dydį.

Panašaus pobūdžio leidinio nėra kaimy-
ninėse šalyse, nebuvo ir pas mus. Jo imtis 
paskatino vartotojų dėmesys šildymo pro-
blemai, taip pat nuolat besikeičianti šilumos 
ūkio padėtis. Antra ver tus, neretai iškyla 
konfliktinių situacijų ir sprendžiant ša lių gin-
čus nebus teisingesnio arbitro už „Ši lumos 
vartotojo vadovą“.

Vytautas Stasiūnas,
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

„šilumos VARtotoJo VADoVAs“ –
TEISINgIAUSIAS gINČŲ ARBITRAS

ŠIų METų SAUSIO MėNESĮ LIETUVOS GYVENTOJAI, BESINAUDOJANTYS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIE KIMO PASLAUGOMIS, 
GAVO VERTINGĄ PAGALBININKĄ – TAI LIETUVOS ŠILUMOS TIEKėJų ASO CIACIJOS INICIATYVA IŠLEISTA KNYGA „ŠILUMOS 
VAR TOTOJO VADOVAS“. IR NORS LEIDINIO PAVA DINIMAS BYLO Tų, KAD JAME KALBAMA PIRMIAUSIA APIE VARTOTOJO 
INTERESUS, ASOCIACIJOS TEIGIMU, KNYGA VIENO DAI SVARBI IR ŠILUMOS GAMINTOJUI, IR KIEKVIENAM ŠIOS SUDėTINGOS, 
NUOLAT BESIKEIČIANČIOS BEI TO BU LėJANČIOS ŪKIO ŠAKOS DARBUOTOJUI. DAUGELĮ SVARBIų ATSAKYMų ŠIAME LEIDINYJE 
SURAS KIEK VIENAS, BESIDOMINTIS SUDėTINGOMIS MŪSų KRAŠ TO ŠILUMOS ŪKIO PERIPETIJOMIS.
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Vienas svarbiausių knygos skyrių – apie 
gyvenamuosius namus ir kitus pastatus 
bei ekonomiško šilumos naudojimo būdus 
įvairiose šildomose patalpose.

Daugiabučių savininkai dažniausiai rū-
pinasi tik aplinka prie savo buto durų bei 
butu ir net nesusimąsto, kad daugiabutis 
gy venamasis namas yra vientisas inžineri nis 
objektas, todėl visi būsto klausimai turi būti 
sprendžiami kompleksiškai. Ir konstrukcines, 
ir inžinerines namo sistemas eksploatuoti ir 
prižiūrėti yra visų butų gyventojų bendras 
reikalas.

Nuo daugiabučių gyvenamųjų namų 
priežiūros priklauso ir šilumos suvarto
jimas. Dauguma daugiabučių Lietuvoje yra 
statyti 1959–1992 metais. Šių namų išorinių 
sienų šilumos perdavimo koeficientas buvo 
apie 1,0 W/(m2K), o dabar reikalaujama 
0,2 W/ (m2K). Senstant pastatams minėtas 
koeficientas didėja, nes atitvaros praranda 
savo šiluminės izoliacijos savybes, o pastatas 
naudoja daugiau šilumos.

Net ir sandariausiame name šilumos 
negalima išsaugoti. Ji per sienas, langus, 
duris, stogą, rūsio perdangą ir vėdinimo 
sistemą judės link tos vietos, kurioje tempe-
ratūra žemesnė. Šis fizikos dėsnis patvirtina, 
kad butą šildyti daugiabutyje įmanoma tik 
aplinkinių aukštesnės arba praktiškai tos 
pačios oro temperatūros patalpų sąskaita. 
Todėl piktnaudžiaujantis kaimynas, savo bute 
pažeminęs temperatūrą, šilumą vartos iš 
kitų aplink jį esančių butų. Įvadiniu skaitikliu 
galima labai patikimai nustatyti, kiek šilumos 
pateko į pastatą. Vis dėlto tiksliai nustatyti, 
kiek ir kaip ja pastato viduje pasinaudojo 
gyventojai, labai sudėtinga ir brangu.

Įmanoma išmatuoti, kiek į butą pateko 
šilumos šildymui, bet sudėtinga nuolat sekti, 
kiek per kurią sieną šiluma buvo apsikeista 
su kaimynais – gauta ar atiduota. Be to, 
skirtingų butų sąlygos yra skirtingos ir jų 
šilumos nuostoliai taip pat skirtingi. Skai-
čiavimais įrodyta, kad dviem identiškų plotų 
trijų kambarių butams (vienam butui esant 
pastato viduryje, o kitam – viršutiniame pas-
tato aukšte arba pastato gale), šilumos kiekis 
šildymui skiriasi apie 1,7 karto. Mat butai, 
kurių atitvarų didžioji dalis ribojasi su išorine 
siena, stogu bei grindimis ant grunto, sulaiko 
šilumos sklidimą į aplinką iš viso pastato, už-
stoja šaltį ir vėją vidurinių aukštų butams. Dėl 
šios priežasties vidurinių butų gyventojai 

suvartoja mažiau šilumos šildymui, nes dėl 
aplink esančių kaimynų jie patiria mažesnius 
šilumos nuostolius į aplinką.

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose 
na muose, statytuose iki 1997 m., buvo 
su projektuotos ir sumontuotos paprastos 
vienvamzdės arba dvivamzdės vidaus 
šildymo sistemos be galimybės įrengti 
šilumos apskaitos prietaisus kiekvienam 
butui atskirai (tuo metu dar iš viso nebuvo 
naudojami šilumos apskaitos prietaisai bu-
tams). Šių gyvenamųjų namų buto savininkui 
šilumos kiekis nustatomas pagal to namo 
įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis ir jo 
buto plotą. Tokių gyvenamųjų daugiabučių 
namų, kai šiluma butams paskirstoma pagal 
šią sistemą, yra apie 16 000. Analogiškas 
šilumos apskaitos mechanizmas tokio tipo 
namuose paplitęs visose Europos Sąjungos 
valstybėse.

Naujuose daugiabučiuose gyvenamuo-
siuose namuose montuojamos kolektorinės 
vidaus šildymo sistemos, kurios leidžia 
kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo 
butui įrengti šilumos apskaitos prietaisus, re-
guliuoti šilumos kiekį butui, taip pat atsitikus 
avarijai ar atliekant remontą išjungti bet kurio 
buto šildymo sistemą.

Neįmanoma šilumos apskaitos prietaisų 
įrengti senų, iki 1997 m. statytų daugiabučių 
gyvenamųjų namų butuose, neatliekant 
viso namo renovavimo ir inžinerinių sis-
temų modernizavimo darbų (nepakeičiant 
vienvamzdės arba dvivamzdės šildymo 
sistemos į šiuolaikišką kolektorinę). Nėra ne 
tik techninių, bet ir teorinių galimybių prie 
senos šildymo sistemos prijungti apskaitos 
prietaisus, kurie apskaitytų kiekviename 
tokio daugiabučio gyvenamojo namo bute 
suvartotą šilumos kiekį.

Šiuo metu senuose nerenovuotuose dau-
giabučiuose namuose vartotojams finansiš kai 
pats naudingiausias ir socialiai teisingausias 
sąnaudų išdalijimo metodas yra mokėti pagal 
šildomą plotą, nes kitu atveju kraštinio buto 
savininkas visuomet mokės gerokai daugiau 
negu vidurinio, kad ir kaip jis taupytų.

Savo uždirbtą nuosavybę saugantis buto 
šeimininkas, gyvenantis daugiabutyje, kartu 
būdamas išsiauklėjęs kaimynas, turi jausti 
pareigą prižiūrėti ne tik būstą, bet ir pastatą 
atsižvelgdamas į kaimynų interesus ar nuo-
monę. Vienašališki neadekvatūs sprendimai 

daugiabučiuose  namuose sukels žalos 
visam pastatui ir padarys nuostolių visiems 
gyventojams.

Kiek plačiau apibūdinome pirmąjį iš 
penkių knygos skyrių, nes čia kalbama apie 
didžiausią daugiabučių gyvenamųjų namų 
šilumos vartotojų grupę. Šį skyrių parengė 
prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis. Antro 
skyriaus autorius doc. dr. Edvardas Tuomas 
apibūdina namo vidaus šildymo ir karšto van-
dens sistemas, jų privalumus bei trūkumus. 
Trečiame skyriuje, kurį parengė doc. dr. Juo-
zas Grudzinskas, aptariamos tiekimo trasos 
bei nuostoliai, susiję su šilumos perdavimu. 
Ketvirtame skyriuje nurodyti šilumos gamy-
bos šaltiniai, juose naudojamas kuras bei 
įrenginiai, aplinkosaugos reikalavimai. Šio 
skyriaus autorius doc. dr. Valdas Lukoševi-
čius. Penktas skyrius „Centralizuoto šilumos 
tiekimo sektoriaus raida“ parengtas remian-
tis Lietuvos šilumos tiekėjų asocia cijos 
(LŠTA) turimais duomenimis, valstybinių 
institucijų skelbiamais rodikliais, per ilgus 
darbo metus centralizuoto šilumos tiekimo 
sektoriuje sukaupta patirtimi, pateikiant tik 
objektyvią, skaičiavimais ir statistika paremtą 
informaciją.

Kartu su fundamentaliu leidiniu išėjo ne-
didelės apimties „Šilumos vartotojo vadovo“ 
priedas. Tai bus reguliarus leidinėlis, skirtas 
laiko aktualijoms ir šilumos ūkio sistemos 
naujovėms, apie kurias būtina žinoti ir šilu-
mos gamintojams, ir vartotojams. Pirmame 
priedo numeryje randame atsakymus į šiuo 
metu kylančius aktualius klausimus: trumpa 
informacija apie šilumą šildymui ir karštam 
vandeniui; šilumos kaina ir mokėjimai už 
šilumą daugiabučiuose gyvenamuosiuose 
namuose; šilumos apskaitos ypatybės ir ga-
limybės daugiabučiuose gyvenamuosiuose 
namuose; renovavus daugiabučius gyven-
tojų mokėjimai už šilumą tikrai sumažės; 
objektyvi informacija apie karšto vandens 
tiekimą daugiabučiuose gyvenamuosiuo-
se namuose; atskiro buto atjungimo nuo 
daugiabučio namo centralizuoto šildymo 
principai. Šilumos tiekėjų asociacija patikina, 
kad ateityje numatoma išleisti kitą šio priedo 
numerį, kuriame bus pateikti atsakymai į kitus 
aktualius klausimus.

Leidinį platina Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacija, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 
Vilnius. Elektroninė leidinio versija skelbiama 
asociacijos tinklalapyje adresu http://www.
lsta.lt/lt/pages/leidiniai.



ÐILUMINË TECHNIKA

2011 m. Nr. 1 (Nr. 46) 5

Dr. Valdas Lukoševičius,
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Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas

ŠILUMOS VARTOTOJŲ IR TIEKĖJŲ 
SANTYKIAI. KAS TAS ŠILUMOS 

TIEKIMO MONOPOLIZAVIMAS?

Daugelyje buvusių sovietinių valstybių šilumos vartotojai susidu ria 
su mokėjimų už šilumą problema, nes dauguma jų gyvena senuose 
ne apšiltintuose ir daug šilumos naudojančiuose daugiabučiuose 
namuose. Senų nemodernizuotų daugiabučių butams visada reikia 
patiekti 2–3 kartus daugiau šilumos palyginti su naujai pastatytais ar 
atnaujintais (modernizuotais) gyvenamaisiais namais, norint užtikrinti 
juose higienos normose reglamentuotas klimatines sąlygas.

Todėl individuali šilumos apskaita tokių namų butuose negali su-
mažinti šilumos suvartojimo ir kartu mokėjimų už šilumą per šildymo 
sezoną. Pirmiausia tikslinga investuoti ir atnaujinti (modernizuoti) 
seną daugiabutį gyvenamąjį namą, taip pat įrengti individualų šilumos 
reguliavimą ir apskaitą butuose.

Iškilusias mokėjimų už šilumą problemas senuose daugiabučiuose 
atskiros posovietinės valstybės sprendžia įvairiai. Populiariausia prie-
monė – tai įvairios subsidijos ir dotacijos. Pavyzdžiui, Baltarusijoje apie 
trečdalis šilumos tiekimo išlaidų dengiama iš valstybės biudžeto. Jeigu 
šilumos kaina Rusijoje viršija nustatytą „socialiai priimtiną lygį“, perviršis 
turi būti subsidijuojamas iš savivaldybės biudžeto. Kartu naudojama 
ir individuali parama socialiai remtiniems asmenims. Daugelyje šalių 
egzistuoja valstybiniai fondai, kurie tiesiogiai finansuoja įvairius būtinus 
investicinius projektus centralizuotos šilumos tiekimo (toliau – CŠT) 
sektoriuje. Kinijoje už šildymo paslaugą mokamas nustatytas fiksuotas 
mokestis ištisus metus, o pasibaigus metams šilumos vartotojai primoka 
tiekėjams susidariusį skirtumą tarp šilumos tiekimo išlaidų ir pajamų. 
Dvinare kaina už šilumą atsiskaitoma daugelyje Vakarų valstybių, šią tvar-
ką pradedama diegti Ukrainoje ir kai kuriose kitose Rytų šalyse. Pastovioji 
kainos dalis (už kilovatą) mokama kiekvieną mėnesį už įrengtąją galią ir 
padengia nuolatinius CŠT sistemos išlaikymo kaštus, o kintamoji dalis 
susieta tik su energijos gamybos kaštais ir ja atsiskaitoma už suvartotą 
šiluminės energijos kiekį (už kilovatvalandes). Tokia sistema ekonomi-
niu požiūriu yra teisingiausia, nes realiai atspindi ir padengia šilumos 
tiekimo kaštus. Teisingai nustačius dvinarę kainą metiniai mokėjimai 
už šilumą yra tokie patys, kaip ir atsiskaitant vienanare kaina. Taikant 
dvinarę kainą išvengiama didelių sąskaitų „šaltaisiais“ mėnesiais, kaip 
kad buvo 2010 metų gruodžio mėnesį, nes vartotojai dalį šildymo išlaidų 
padengia kitais mėnesiais. Kita vertus, šilumos tiekėjai sistemingai 
gaudami pajamas mažiau skolintųsi apyvartinių lėšų veiklai užtikrinti, o 
vartotojams nereikėtų padengti bankams mokamų palūkanų.

Lietuvoje kiekvienam šilumos tiekėjui nustatoma ir vienanarė, ir 
dvinarė šilumos kaina, o kuria kaina atsiskaityti, sprendžia pats šilumos 
vartotojas. Deja, dauguma vartotojų atsiskaitinėja vienanare kaina ir 
tai apsunkina gyventojų atsiskaitymą šildymo sezono metu, dėl ko 

Vilniaus gedimino
technikos uniVersitetas

aplinkos inžinerijos 
Fakultetas

pastatų energetikos
    katedra

susidaro įsiskolinimai, kuriuos gyventojai grąžina pasibaigus šildymo 
sezonui. Ir tai tęsiasi iš metų į metus. Turtingose Skandinavijos valsty-
bėse, kur žmonės gyvena kokybiškuose pastatuose, o išlaidos šildymui 
sudaro menką šeimos biudžeto dalį, vartotojai atsiskaito dvinare arba 
net trinare kaina ir menkai domisi šilumos tiekimo problemomis, o 
valstybės institucijos beveik negauna skundų dėl monopolinio cent-
ralizuotos šilumos tiekėjų „piktnaudžiavimo“. 

Dviejų dešimtmečių patirtis parodė, kad centralizuoto šilumos 
tiekimo bendrovės, esant dabartinei administravimo sistemai, padarė 
pažangą ir smarkiai pagerino savo techninį ir ekonominį lygį, kuris pa-
grindiniais parametrais priartėjo prie Skandinavijos valstybių lygio. Tuo 
tarpu senos statybos daugiabučių pastatų ūkis, kuris yra pagrindinis 
centralizuotos šilumos vartotojas, menkai pasikeitė nuo 1990 m., o 
dažniausiai dar ir nusidėvėjo.

Pavyzdžiui, Danijoje ir Suomijoje per metus sunaudojama apie 
110 kWh/m2 šilumos patalpoms šildyti, o Lietuvoje šis rodiklis siekia 
240 kWh/m2 per metus.

Tuo tarpu nuo 1996 iki 2009 m. vidutiniai šilumos nuostoliai Lie-
tuvos CŠT vamzdynuose sumažėjo nuo 32,3 proc. iki 15,7 procentų. 
O 1 kWh šilumos pagaminti sudeginto kuro kiekis sumažėjo atitinkamai 
nuo 101,7 iki 97,7 gramo kuro naftos ekvivalento. Tai reiškia, kad 
dėl to proporcingai mažėja ir sudeginamo kuro kiekis. Pagal šiuos 
pagrindinius techninius rodiklius Lietuvos CŠT sistemos priartėjo prie 
moderniausio Europoje Skandinavijos šilumos ūkio, kur vamzdynuose 
prarandama 8–12 proc. šilumos, o 1 kWh šilumos pagaminti sudegi-
nami maždaug 95 gramai kuro naftos ekvivalento.

Lietuva yra bene vienintelė valstybė tarp aplinkinių šalių, kurioje 
šilumos tiekėjai privalo tiekti šilumą „iki buto“, kitur dažniausiai šiluma 
centralizuotai tiekiama „iki namo“. Vakarų Europos šalyse paprastai 
pastato savininkas (privatus asmuo, savivaldybė ir t. t.) arba savininkų 
atstovas (bendrija, administruojanti bendrovė ir t. t.) perka šiluminę 
energiją iš šilumos tiekėjo visam pastatui. Nupirkta energija išmatuo-
jama įvadiniu šilumos skaitikliu, nes tik šis prietaisas tiksliai įvertina 
į pastatą patekusį energijos kiekį (matuoja tekančio vandens kiekį, 
įeinančio ir išeinančio vandens temperatūrą). Kaip toliau elgtis su 
nupirkta energija (kada ir kiek šildytis, kaip ruošti ir cirkuliuoti karštą 
vandenį ir pan.), sprendžia jau pastato savininkas(-ai) arba nustato 
higienos normos.

Centralizuotai šildant daugiabutį namą paprastai kyla klausimas: 
kaipgi paskirstyti šilumą name, jeigu jame yra daugiau negu vienas 
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šilumos vartotojas? Kiek energijos suvartojama individualiai, o kiek 
tenka bendro naudojimo patalpoms, kiek priskirti šildymui, o kiek karšto 
vandens ruošimui ir t. t. Dažniausiai tą atlieka samdoma apskaitos 
bendrovė (angl. billing company), kuri pataria ir, esant sutarimui, 
įrengia pastato viduje šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus, 
juos prižiūri, remontuoja ir t. t. Pažymėtina, kad vidiniai apskaitos 
prietaisai naudojami tik šiluminės energijos paskirstymui, kadangi 
jie fiziškai neišmatuoja energijos srautų. Pavyzdžiui, butuose įrengti 
šilumos skaitikliai tik dalinai įvertina individualų energijos suvartojimą, 
nes dalis šilumos visada „migruoja“ per vidines pastato sienas iš pa-
talpos į patalpą (vidiniams butams lengva šildytis kaimynų sąskaita). 
Sudėjus visuose butuose išmatuotus šiluminės energijos kiekius lieka 
neįvertinta laiptinėse, rūsiuose, palėpėse ar kitose bendro naudojimo 
patalpose prarasta šiluma, kurią taip pat reikia paskirstyti tame name 
įsikūrusiems šilumos vartotojams. Kadangi šilumos skaitikliai gana 
brangūs, dažniau naudojami šilumos dalikliai, įrengiami tiesiai ant 
šildymo prietaisų (radiatorių), pagal kurių rodmenis paskirstoma dalis 
pastate suvartotos šilumos. Dalikliai yra prasmingi tik tuo atveju, jeigu 
kiekvienas šildymo prietaisas turi individualų reguliavimą (termostatinį 
vožtuvą), o pats reguliavimas „nekenkia“ kitiems pastate esantiems 
šilumos vartotojams. Karšto vandens skaitikliai matuoja tik vandens 
debitą, o ne šiluminę energiją, tad pratekėjusio vandens kubiniam 
metrui priskiriamas sutartinis šiluminės energijos kiekis.

Šilumos, kitaip nei dujų ar vandens, prigimtis tokia, kad jos 
neįmanoma „uždaryti“ vamzdyje ar patalpoje, tad jos paskirstymas 
pastato viduje neišvengiamai grindžiamas sutartiniais principais ir 
taip yra visame pasaulyje. O tada dažnai kyla vartotojų abejonės, tei-
singumo paieška, ginčai ir t. t. Dar blogiau, kai šį procesą atlieka pats 
šilumos tiekėjas – tuomet kyla įtarimas, kad jis gal suinte resuotas 
daugiau šilumos parduoti ar panašiai. Vakaruose įprasta, kad apskai-
tos bendrovė ar kitas subjektas paskirsto energiją name esantiems 
vartotojams, surenka pinigus ir atsiskaito už nupirktą pastatui energiją 
su šilumos tiekėju. Žinoma, tada pastato savininkams patiems tenka 
rūpintis vidaus įrenginių ir vamzdynų būkle, juos remontuoti, likviduoti 
avarijas, kontroliuoti sąžiningą vandens vartojimą, nustatyti visiems 
vartotojams pageidaujamą ar būtiną šildymo režimą ir t. t.

Daugelyje posovietinių šalių monopolinis centralizuotas šilumos 
tiekimas vykdomas tik „iki pastato“, t. y. tokiais pačiais principais, 
kaip ir buvo anksčiau. Šilumą daugiabučių namų viduje skirsto, 
pinigus renka ir su centralizuotos šilumos tiekėjais už energiją at-
siskaito komunalinės bendrovės (atitikmuo mums gerai žinomoms 
butų ūkio valdyboms). Komunalininkai tiekia karštą vandenį, skirsto 
šilumą, įrengia vidinius apskaitos prietaisus, atsako už namo vidaus 
sistemų priežiūrą, remontus, avarijų likvidavimą ir t. t. Kai pastate 
vienas subjektas, gyventojams bent jau aišku, kur prireikus kreiptis 
pagalbos.

Lietuvoje iki 1993 metų centralizuotas šilumos tiekimas taip 
pat buvo vykdomas „iki pastato“. Namų vidumi tradiciškai rūpinosi 
butų ūkio valdybos ar panašios įstaigos. Prasidėjus ekonominėms 
reformoms krito žmonių pragyvenimo lygis, o mokumas už paslau-
gas, teikiamas daugiabučių namų gyventojams, tapo kritinis. Namus 
aptarnaujančios bendrovės, nesurinkdamos pinigų iš gyventojų, 
negalėjo atsiskaityti su šilumos tiekėjais, kurių ekonominė padėtis 
ir galimybės tiekti šilumą darėsi kritiškos, nors tuo metu šildymas 
buitiniams vartotojams buvo subsidijuojamas pramoninių vartotojų 

sąskaita. Deja, tai viena iš priežasčių, kad šie sparčiai atsijunginėjo 
nuo CŠT sistemų ir taip dar labiau didino šilumos tiekimo kaštus 
pasilikusiems vartotojams. Tuometinė Energetikos ministerija ir 
nusprendė, kad šilumos tiekėjai patys turi eiti į namus ir tiekti šilumą 
„iki buto“, t. y. visiškai monopolizuoti visą šilumos tiekimo grandinę. 
Nuo to laiko šilumos tiekėjai Lietuvoje pateikia sąskaitas (pranešimus) 
kiekvienam butui, renka pinigus ir atlieka kitas su šilumos pardavimu 
susijusias darbus.

Kad būtų užtikrintas šilumos tiekimas „iki buto“ (atsakingas šilumos 
tiekėjas), reikia užtikrinti pastato vidaus vamzdynų darbingumą, o jie 
yra daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų nuosavybė. Tai turėjo 
atlikti naujas subjektas – „pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūrėtojas“. Šias paslaugas daugiabučiuose gali teikti įvairūs rei-
kiamos kvalifikacijos subjektai, bet jeigu gyventojai „nenusprendžia 
kitaip“, ši prievolė tenka pačiam šilumos tiekėjui. Vėliau teisinėje 
Lietuvos sistemoje atsirado naujadaras „karšto vandens tiekėjas“. Bet 
niekur nedingo ir „butų ūkio valdybos“ – jos virto „bendrai naudojamo 
turto administratoriais“. Pagal „lietuvišką“ sistemą šaltą vandenį „iki 
buto“ turi tiekti ir šalto vandens tiekėjas, kuris turi bute atskirą skaitiklį 
ir tik juo rūpinasi. Tokiu būdu Lietuvos daugiabučiuose, kuriuose 
nėra efektyviai veikiančios savininkų bendrijos, veiklą „vykdo“ didelis 
skaičius subjektų, renkami įvairūs mokesčiai, o gyventojai dažnai net 
nesuvokia, kas už ką atsakingas, už ką jie moka fiksuotus mokesčius, 
o už ką reikia mokėti papildomai ir t. t. Atrodo, kad administruojamų 
daugiabučių (jų yra per 80 %) eksploatavimas ir aprūpinimas komu-
nalinėmis paslaugomis po įvykdytų reformų tapo labai komplikuotas 
ir neefektyvus, neatsirado tikrųjų ir pajėgių pastatų savininkų. Dėl to 
daug pastatų prastai prižiūrimi, jie neatnaujinami, niekam realiai nerūpi 
šilumos suvartojimas, mokesčiai už komunalines paslaugas auga ir 
visa tai kelia gyventojų nepasitenkinimą.

Lietuvos daugiabučių namų gyventojams būdingas žemas 
organizuotumo lygis, bet privačių daugiabučių valdymas paremtas 
labai demokratiškais principais. Efektyviai daugiabučius valdančios 
savininkų bendrijos įsteigtos tik keliolikoje procentų namų, o likusiuo-
se savininkų sprendimų priėmimą organizuoja savivaldybių paskirti 
administratoriai. Deja, jų veikla yra menkai reglamentuota (pavyzdiniai 
nuostatai), o tiesioginio suinteresuotumo pastato kokybe ir aktyvaus 
darbo organizuojant savininkus pasigendama. Tuo tarpu pagal dabar-
tinę valstybėje sukurtą teisinę sistemą daugiabučių namų savininkai 
turi teisę spręsti įvairius šilumos vartojimo klausimus:

1) pasirinkti (pakeisti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūrėtoją (sutarti dėl šios paslaugos kainos), pareikalauti, kad jis 
kokybiškai sutvarkytų vidaus sistemas ir pašalintų nesankcionuotą 
energijos bei šilumos vartojimą;

2) pasirinkti (pakeisti) karšto vandens tiekėją ir sutarti dėl šios 
paslaugos tiekimo kainos;

3) pasirinkti šilumos tiekimo būdą, pavyzdžiui, galima pirkti šilu-
minę energiją pastato įvade, o šilumos paskirstymą, karšto vandens 
tiekimą ir apskaitą, mokėjimų surinkimą ir t. t. organizuoti savaran-
kiškai. Taip būtų sutaupoma nemažai mokesčių, įprastai mokamų už 
šias paslaugas;

4) namo gyventojai gali pasirinkti ar nustatyti savą šilumos pa-
skirstymo pastato viduje metodą;

5) daugumos gyventojų sprendimu galima nustatyti šildymo 
sezono pradžią ir pabaigą, šildymo ar karšto vandens tiekimo re-
žimą;
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6) šilumos vartotojai gali pasirinkti šilumos kainos formą (dvinarė 
arba vienanarė);

7) namo gyventojai turi būti informuojami apie šiluminės energi-
jos suvartojimą ir gauti pasiūlymus iš administratoriaus, kaip spręsti 
problemas;

8) namo gyventojai turi būti informuojami apie pastato renova cijos 
galimybes, efektyvumą, prieinamas paramos formas ar panašiai ir 
priimti reikiamus kolektyvinius sprendimus.

Šie ir kiti kolektyvinių sprendimų pavydžiai rodo, kad jų priėmimui 
reikia ne tik informacijos ar konsultacijų, bet ir aktyvaus vartotojų 
dalyvavimo. Jeigu pastatas administruojamas savivaldybės paskirto 
administratoriaus, tai šis privalo organizuoti gyventojų susirinkimus, 
pateikti reikiamą informaciją ir rengti balsavimus pastato eksploa-
tacijos ar modernizacijos klausimais. Deja, atrodo, kad dauguma 
išvardytų pasirinkimų ne tik nenagrinėjami, bet šilumos vartotojai 
menkai apie juos ir žino. Tai administratoriaus darbo brokas, bet 
norint jį pakeisti reikalingas namo gyventojų daugumos sprendimas, 
o susirinkimą organizuoti turi tas pats administratorius.

Lietuvoje, matyt, buvo manoma, kad privatizavus butus ir de-
mokratizavus jų valdymą pastatų eksploatacijos ir modernizacijos 
problemos išsispręs savaime. Deja, dabartinė situacija rodo, kad be 
aktyvaus valstybės (ir privataus verslo?) dalyvavimo reikalai nejuda, 
o situacija toliau, matyt, tik prastės dėl šių priežasčių:

1) pastatų ūkis nudėvimas, renovacija praktiškai nevyksta;

2) netgi nauji statiniai nepakankamai kokybiški, dažname jų 
gyvenimo kokybė prasta;

3) šilumos sąnaudos dėl nešiltintų pastatų didžiulės;
4) energetinių išteklių pasaulines kainas didins sparčiai augantis jų 

poreikis didžiosiose valstybėse, klimato kaitos problema, vis sunkiau 
prieinami ištekliai ir panašiai;

5) daugumos Lietuvos gyventojų ekonominė padėtis gerėja 
per lėtai, kad išlaidos šildymui taptų nereikšmingos jų asmeniniam 
biudžetui.

Centralizuotos šilumos vartotojai remiami iš biudžeto taikant 
pridėtinės vertės mokesčio lengvatą, mokant išmokas socialiai 
remtiniems asmenims, dotuojant investicines programas ir t. t., tad 
valstybei neturėtų būti tas pats, kaip panaudojami visų mokesčių 
mokėtojų pinigai. Lietuvoje yra įvairių sunkumų, bet atrodo, kad 
viena didžiausių centralizuoto šildymo problemų yra neefektyvus 
daugiabučių pastatų valdymas. Kai daugiabutis pastatas neturi vieno 
realaus ir rūpestingo šeimininko, tai jame nėra ir tvarkos, o gyventojai 
pasiklysta tarp daugelio paslaugų teikėjų ir dažnai neranda teisybės. 
Jeigu aukščiausia šalies valdžia užsimojo išspręsti visas „šildymo 
problemas“, tai gal reikia pasirūpinti, kad daugiabutyje atsirastų 
vienas, gerai butų savininkų interesams atstovaujantis šeimininkas, 
ir tada daug problemų išsispręs natūraliai, nereikės ieškoti kaltų po 
kiekvieno šaltesnio mėnesio. Savo ir kitų šalių patirtis, skaičių analizė 
ir kvalifikuoti sprendimai, o ne emocijos turi parodyti, kur yra didžiau-
sios galimybės pagerinti Lietuvos vartotojų aprūpinimą šiluma.

Arūnas Čekanauskas,
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ technikos direktorius

MAžEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI – 
PAVYZdYS KOLEgOMS

Kai kurie daugiabučių namų gyventojai, 
gavę sąskaitas už gruodžio mėnesio komu
nalinius patarnavimus, tikrai neapsidžiaugė 
išvydę jose dideles sumas už apšildymą. 
Kiek lengviau galėjo atsikvėpti tik renovuotų 
namų gyventojai. 

Mokesčiai už apšildymą galėjo būti 
gerokai mažesni, jei namo gyventojai būtų 
sąžiningai deklaravę karštą vandenį. Kol 
nebus sutvarkyta karšto vandens apskaita, 
tol būsime priversti mokėti už nesąžiningus 
kaimynus.

Tačiau UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 
nuramina visus – šildymo paslauga pigs.
Nuo sausio 1 dienos nustatyta perskai
čiuota šilumos kaina – 18,38 ct už kWh 
(be PVM), arba 12,1 proc. mažesnė nei 
gruodžio mėnesį. 

Šilumos kainos stabilumui, brangstant 
įvairioms kuro rūšims, turės įtakos ir prieš pat 
Naujuosius metus paleistas ir pradėtas eks-
ploatuoti naujas modernus 8 MW pajėgumo 
biokuro katilas, leisiantis sumažinti gamtinių 
dujų suvartojimą apie 2 mln. m3.

DIDELI DARBAI
„Praėję metai Mažeikių šilumos tinklams 

buvo geri tuo, kad sugebėta visiškai įgyven-
dinti du projektus, – kalbėdamas su rajono 
spaudos atstovais, džiaugėsi bendrovės 
generalinis direktorius Jonas Jurkus. – Pa-
keista 1,092 km pagrindinės ̈  610 vamzdy nų 
trasos, kas leido smarkiai sumažinti šilumos 
praradimus, dariusius įtaką kainai. Antrasis 
įgyvendintas investicinis projektas – tai 
naujojo 8 MW biokuro katilo statyba. Jo įgy-
vendinimui paimta paskola padėjo be trukdžių, 
per rekordiškai trumpą laikotarpį – tris su Naujo 8 MW galios biokuro katilo statybos darbai
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puse mėnesio – sumanymą paversti realybe. 
2010 metų pabaigoje iš Verslo paramos 
agentūros gavome pranešimą, kad laimėjome 
konkursą, ir vasarį tikimės pasirašyti su Ūkio 
ministerija sutartį, leisiančią modernizuoti 
likusią pagrindinės ¨ 610 trasos 816 metrų 
vamzdynų dalį. Šios investicijos preliminari 
sąmatinė vertė – apie 3,3 mln. litų.“

Pasak vadovo, nors katilo statybą buvo 
nu matyta baigti 2011 m. vasario mėnesio 
pra džioje, naujasis katilas paleistas jau nuo 
gruodžio 15 dienos, atlikti bandymai, ir 
gruodžio 30 d. atiduotas vertinti Valstybinei 
komisijai, kuri konstatavo, jog įrenginys tin-
kamas eksploatuoti.

LIKO PATENKINTI
Katilo gamintojas – Latvijos įmonė „Kom-

forts“, turinti 30 metų katilų gamybos patirtį. 
Generalinis darbų rangovas UAB „Gandras 
Energoefektas“. „Statybininkams buvo iškelta 
gana sudėtinga užduotis, – prisiminė bendrovės 
generalinis direktorius. – Tačiau gautos banko 
lėšos leido sparčiai dirbti, o kolektyvas sutelkė 
visas pajėgas, neskaičiuodamas net poilsio 
dienų, už ką jiems aš esu labai dėkingas. O ir 
statybos vertė pasibaigus konkursui sumažėjo 
iki 2,7 mln. litų, nors specialistai, atlikę studiją, 
investiciją buvo įvertinę apie 5 mln. litų.“

Pasak projekto kuratoriaus, Mažeikių 
šilumos tinklų technikos direktoriaus Arūno 
Čekanausko, projekto įgyvendinimas pradėtas 
2010 m. liepos 28 d.: „Iš pradžių tvarkyti do-

kumentai. Vėliau prasidėjo projektavimo darbai. 
Mes tuo metu savo jėgomis atlikome paruošia-
muosius darbus. Spėjome nugriauti statybos 
vietoje stovėjusį senąjį mazutinį katilą. Dėkingi 
esame Latvijos firmai „Komforts“, kuri atvežė 
dalį mazgų, kas leido neužtęsti darbų, subran-
govams: Mažeikių uždarosioms akcinėms 
bendrovėms „Gluosnėja“, „Mažeikių apdaila“, 
„Poremo“ ir kitoms, kurioms šis projektas taip 
pat buvo visokeriopai naudingas. Projektas nau-
dingas ir Mažeikių biudžetui, nes dalis mokesčių 
liko rajone. Žodžiu, esame patenkinti projektu, 
tikimės gerų rodiklių, planuojame 2011 metais 
iki 80 proc. šilumos pagaminti biokuru.“ 

„Tai gana sudėtingas projektas terminų ir 
gamybos santykio atžvilgiu. Vietoje seno reikėjo 
įmontuoti naują katilą, o laikas ir vieta buvo 
apriboti, – apie darbų eigą kalbėjo Mažeikių 
katilinės viršininkas Liudvikas Švarcas. – Vie-
tinėms organizacijoms buvo nelengva vienu 
metu suskirstyti darbus 160 m2 plote, bet viską 
pavyko išspręsti be didelių sutrikimų.“

LEIS TAUPYTI
„Pernai sudeginome per 8 mln. m3 gam-

tinių dujų, nes buvo šalta žiema, ypač gruo-
džio mėnuo, o šiems metams užsisakėme tik 
5,1 mln. m3. Gal šilumos kainos skirtumas ir 
nebus didelis, nes pabrango UAB „Intergas“ 
galios mokestis, brangsta kitos kuro rūšys, 
bet gausime papildomų pajamų iš aplinkos 
taršos leidimų, jas nukreipsime paskolos 
grąžinimui“, – sakė J. Jurkus ir pridūrė, kad 
biokuras mažiausiai teršia gamtą.

Pasak generalinio direktoriaus, krizė pa-
sitarnavo: „Buvo paskaičiuota, kad biokuro 
katilo įrengimas kainuos apie 5 mln. litų, o 
realiai išleidome tik apie 2,7 mln. litų. Su-
taupėme pusę milijono ir šilumos vamzdynų 
rekonstrukcijai. Dalis šios investicijos buvo 
vykdoma iš ES struktūrinių fondų lėšų. Vals-
tybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
Mažeikių šilumos tinklus dėl gerų gamybinių 
rodiklių, naujų investicijų įgyvendinimo rodė 
kaip pavyzdį kitoms Lietuvos šilumos įmo-
nėms. Šiais pasiekimais darbai nesibaigia. 
Turime planų ir 2011–2013 metams.“

J. Jurkaus teigimu, gruodis buvo vienas 
šaltesnių mėnesių, tačiau kainos už šildymą 
butų savininkams skyrėsi: „Tam turi įtakos 
butų bei laiptinių durys ir langai. Tai rodo, jog 
reikalinga senų namų renovacija. Už šių metų 
sausį gyventojai turėtų gauti gerokai mažesnes 
sąskaitas.“

Ekonomistė V. Petkuvienė pridūrė, jog 
šilumos gamyba biokuru yra trigubai pigesnė 
negu gamtinėmis dujomis. Tačiau yra viena 
priežastis, dėl kurios bendrovė, kad ir kaip 
stengtųsi didinti biokuro pajėgumus, norėda-
ma sumažinti šilumos kainą, neturi galimybių 
pasiekti minimalios šilumos kainos. Mat ma-
žinant gamtinių dujų naudojimą automatiškai 
didėja UAB „Intergas“ perdavimo ir pajėgumų 
mokesčiai (Lt už 1 000 m3). Gamtinių dujų, 
perkamų iš UAB „Dujotekana“, kaina – apie 
950 Lt už 1 000 m3, o perdavimo ir pajėgumų 
mokesčiai UAB „Intergas“ sudaro apie 780 Lt 
už 1 000 m3.

Svečių priėmimas dispečerinėje, kur katilų valdymas – kompiuterizuotas. (Iš kairės į dešinę): Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus vyr. darbo inspektorė 
E. Gaižauskienė, bendrovės generalinis direktorius J. Jurkus, darbų saugos specialistas J. Verikas, Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros sky
riaus vyr. specialistas R. Pikturna, projekto koordinatorius bendrovės technikos direktorius A. Čekanauskas
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Alytų šildanti bendrovė „Litesko“ pasenu-
sių miesto šilumos trasų atnaujinimui skirs 
5,55 mln. litų. Dar 5,55 mln. litų šiam pro-
jektui suteikta iš Europos regioninio plėtros 
fondo. 2011–2012 metais Alytuje iš viso bus 
paklota 2,1 kilometro naujų šilumos trasų, 
ati tinkančių šiuolaikinius šilumos laidumo ir 
kokybės standartus. 

Trišalę sutar tį dėl Europos Sąjungos 
paramos skyrimo „Litesko“ pasirašė su 
LR ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos 
agentūra. 

„Šilumos tinklų modernizacijos projektas 
Alytuje – tarp didžiausių ir investicijų, ir darbų 
apimtimi iš tų, kuriuos Lietuvoje įgyvendiname 
remiami Europos regioninio plėtros fondo. 
Renovacija leis per 60 procentų sumažinti 

energijos nuostolius pačiose seniausiose 
miesto šilumos trasose“, – teigė „Litesko“ 
komercijos direktorius Svajūnas Juodka.

Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi Pra-
monės, Naujosios, Kepyklos, Pulko, Santaikos 
ir Likiškėlių gatvių rajonuose. Pagrindinių 
miesto magistralinių, dalies kvar talinių ir 
įvadinių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, 
kurie bus modernizuoti, amžius siekia nuo 32 
iki 40 metų. 

Likiškėlių ir Statybininkų gatvių rajone bus 
nutiesta nauja 70 metrų ilgio šilumos trasa, kuri 
sujungs tinklus į žiedą. „Šis sprendimas padi-
dins šilumos patikimumą dideliam daugiabučių 
namų rajonui, kuriam šilumą bus galima tiekti 
alternatyviu maršrutu, jei pagrindinėse trasose 
sutriktų šilumos tiekimas“, – sakė S. Juodka. 

Jo teigimu, sumažinti nuostoliai trasose 
leis šilumos gamybai sudeginti mažiau kuro – 
„Litesko“ taupiau naudos gamtinius išteklius 
ir mažiau terš aplinką. Per metus į aplinką bus 
išmetama 402 tonomis mažiau anglies dvide-
ginio, 245 kg NOx ir 70 kg CO emisijų. 

„Litesko“ 2010–2012 metais įgyvendins 
9 šilumos tiekimo tinklų modernizacijos 
projektus Alytaus, Marijampolės, Kelmės, 
Palangos, Telšių ir Biržų filialuose. Šiems 
projektams bendrovė gavo 18,05 mln. litų 
Europos Sąjungos lėšų. 

Dešimt Lietuvos miestų šildanti „Litesko“ 
priklauso vienai didžiausių Europoje energe-
tikos paslaugų kompanijų grupei „Dalkia“. 
Vilniuje šiai kompanijai atstovauja bendrovė 
„Vilniaus energija“.

Nerijus Mikalajūnas,
UAB „Litesko“ atstovas spaudai

AlytAus šilumos 
TINKLAMS – MILIJONINĖ 

ES fONdO PARAMA

KONFERENCIJOS, PARODOS, MUGËS
PLANUODAMI SAVO IÐVYKAS PERÞVELKITE ÐIÀ INFORMACIJÀ

BALANDIS
Metinė energetikos konferencija „Local and regional action for 
sustainable energy“, kuri vyks 2011 m. balandžio 13 dieną.
Briuselis, Belgija.
http://www.managenergy.net/conference/2011.html 

Konferencija apie efektyvų energijos varto jimą versle „Effective 
Carbon Strategy for a Sustainable Future“, kuri vyks 2011 m. 
balandžio 11–12 dienomis.
Londonas, Jungtinė Karalystė.
http://www.smi-online.co.uk/events/overview.asp?is=5&ref=3468 

Aplinkos apsaugos konferencija Ukrainoje, kuri vyks 2011 m. ba lan
džio 19–21 dienomis.
Kijevas, Ukraina.
http://www.ecosmart-ua.com/en/expo/about_exhibition.html 

GeGUžė
Tarptautinis mokymo seminaras „Pellets for Bioenergy: The market 
takes off”, kuris vyks 2011 m. gegužės 5 dieną.
Kelnas, Vokietija.
http://www.aebiomorg/?p=1155#more-1155 

Tarptautinis mokymo seminaras „Biomass Heating – Market develop
ment and techno logies“, kuris vyks 2011 m. gegu žės 17–19 dienomis.
Lincas, Austrija.
http://www.oec.at/en/home/ 

8-oji tarptautinė konferencija „Aplinkos inžinerija“, kuri vyks 
2011 m. gegu žės 19–20 dienomis.
Vilnius, Lietuva.
http://enviro.vgtu.lt/ 

Europos atsinaujinančių išteklių politikos konferencija 
„eReC 2011 – europe’s Renewable energy Policy Conference“, 
kuri vyks 2011 m.  gegužės 24 dieną.
Briuselis, Belgija.
http://www.aebiom.org/?p=1736#more-1736 

BIRžeLIS
Antroji metinė Europos bioenergetikos konfe rencija, kuri vyks 
2011 m. birže lio 29–30 dienomis.
Briuselis, Belgija.
http://www.aebiom.org/?p=1169#more-1169 

Konferencija „BioGas 2011“, kuri vyks 2011 m. birže 
lio 13–14 dienomis.
Londonas, Jungtinė Karalystė.
http://www.smi-online.co.uk/events/overview.asp?is=5&ref=3481 

LIEPA
Vienuoliktoji tarptautinė konferencija „Clean Air 2011“, kuri vyks 
2011 m. liepos 5–8 dienomis.
Lisabona, Portugalija.
http://rgesd.ist.utl.pt/cleanair/ 
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Ūdrys Staselka,
AB „Kauno energija“ atstovas ryšiams su visuomene

AB „KAUNO ENERgIJA“ PRAdEdA VYKdYTI 
BIOKURO INVESTIcINIUS PROJEKTUS

AB „Kauno energija“ Valstybinei kainų ir 
energetikos kontrolės komisijai pateikė derinti 
tris investicinius projektus, pagal kuriuos bus 
įrengiama biokuru kūrenama kogeneracinė jė-
gainė Petrašiūnų elektrinėje ir biokuro deginimo 
grandys bendrovei priklausančiose „Inkaro“ bei 
Noreikiškių katilinėse. Projektai komisijai pateikti 
derinti po to, kai Kauno miesto savivaldybės 
taryboje buvo pritarta AB „Kauno energija“ 
2012–2015 metų daliniam investicijų planui.

Pagal Kauno technologijos universiteto 
parengtą verslo planą, Petrašiūnų elektrinėje 
2012–2015 metais planuojama įrengti iki 
44 MW biomasės deginimo katilą su 16 MW 
garo turbina. Pagal pateiktą projektą pla nuo-
jama kapitališkai suremontuoti garo katilą 
BKZ 75-39 Nr. 6, o garo katilą BKZ 75-39 Nr. 5 
modernizuoti ir pritaikyti biokurui. Modernizuoti 
vandens paruošimo ūkį, pastatyti naują garo 
turbiną, po truputį automatizuoti esamus du po 
116 MW galios vandens šildymo katilus.

Modernizavus Petrašiūnų elektrinę, joje 
bus įrengta 44 MW šilumos ir 16 MW elektros 
galios biokuro deginimo stotis, dujomis ir 
mazutu kūrenamas garo katilas BKZ 75-39 ir 
du po 116 MW galios vandens šildymo katilai, 
kūrenami dujomis ir skystu kuru. Viso objekto 
šilumos galia sudarys 352 MW. Paskuti-
niame modernizacijos etape siūloma įrengti 
kondensacinį 12 MW galios ekonomai zerį 
(garo katilui, kūrenamam mediena). Tai leistų 
sutaupyti iki 25 proc. šilumos, kuri šiaip būtų 
prarandama su išeinančiais dūmais.

Numatoma projekto vertė – 118,72 mln. Lt  . 
Projektą planuojama iš dalies finansuoti 
ben drovės lėšomis, skolintomis lėšomis ir 
panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų paramą.

Atlikus modernizaciją, vien tik biokuro de-
ginimo stotis galės užtikrinti iki 10 proc. tinklo 
apkrovimo šalčiausiu metų periodu. Atsirastų 
rezervinis kuras – mediena, kuria iš dalies būtų 
galima sumažinti mazuto atsargas, atsirastų 
automatizuoti, be aptarnaujančio personalo 
veikiantys vandens šildymo katilai.

Katilo modernizavimui būtų panaudojama 
dalis esamo katilo elementų bei esama kuro 
iškrovimui ir transportavimui reikalinga infra-
struktūra. Kūrenant medieną, nereikėtų naudoti 
aplinkos taršos leidimų, o vien tai sudaro apie 
1 mln. Lt per metus. Būtų išnaudojama elektros 
gamybos generatoriaus ga lia ir pagaminamas 
didelis „žaliosios“ energijos kiekis. Visa tai 
leistų sumažinti šilumos kainą vartotojams.

Rekonstruoti planuojama ir „Inkaro“ ka-
tilinę, įrengti ten biokuru kūrenamą 30 t garo 
katilą su 5 MW galios garo turbina ir 15 MW 
galios dujinį vandens šildymo katilą. Rekons-
trukcijos tikslas – užtikrinti patikimą šilumos 
gamybą ir operatyvų rezervą Vilijampolės 
bei Šilainių mikrorajonams ir naudoti biokurą 
šilumos gamybai.

Šiuo metu „Inkaro“ katilinėje sumontuoti 
keturi DKVR tipo garo katilai, juose gamintas 
garas buvo tiekiamas „Inkaro“ gamyklai 
ir „Vi lijampolės gelžbetoniui“. Nelikus garo 
var totojų, katilinė tapo rezervine. Šiuo metu 
ka tilinėje personalo nėra, jos įrenginiai užkon-
servuoti jau keletą metų.

Įgyvendinus projektą, padidės katilinės 
pa tikimumas, pagerės šilumos energijos  
re zervavimas Kauno Vilijampolės (atstačius 
termofikacinio vandens trasą į Šilainių mikro-
rajoną) ir Šilainių mikrorajonams. Sumontavus 
naujus katilus, sumažės sąlyginio kuro sunau-
dojimas, šilumos gamyboje bus naudojamas 
biokuras. Projektą numatoma iš dalies finan-
suoti bendrovės lėšomis, skolintomis lėšomis 
ir panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų paramą.

Rekonstruojant Noreikiškių katilinę joje bus 
įrengtas biokuru kūrenamas 12 t garo katilas su 
2 MW galios garo turbina. Tai užtikrins patikimą 
šilumos ir elektros energijos gamybą bei leis 
šilumos gamybos procese naudoti biokurą. 
Numatoma investicijų suma – 15 mln. Lt.

Bendra visų šių projektų ver tė yra 
183,86 mln. Lt. Iš jų planuojama investuoti: 
bendrovės lėšas, skolintas lėšas, pritraukti 

investicijas pagal verslo modelį ,,Energetinių 
paslaugų bendrovė“ ir panaudoti Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšas.

Didelę dalį investicijų 2009–2010 m. 
AB „Kauno energija“ skyrė Kauno rajono – 
Raudondvario, Girionių, Garliavos bei Domei-
kavos – katilinių atnaujinimo ir modernizavimo 
programoms. Susidėvėję 1956–1968 m. 
statybos garo katilai buvo pakeisti į šiuolaikiš-
kus, visiškai automatizuotus vandens šildymo 
katilus su kondensaciniais ekonomaizeriais, 
buvo visiškai automatizuoti šilumos gamybos 
procesai šiuose objektuose.

Rekonstravus katilines, kuro sąnaudos 
vidutiniškai sumažėjo apie 15–17 procentų. 
Rajoninėse katilinėse gaminamos šilumos 
energijos savikaina sumažėjo apie 20 litų 
1 MWh šilumos pagaminti.

Atnaujinus katilines, prasidėjo naujas 
AB „Kauno energija“ šilumos gamybos 
šalti  nių modernizavimo etapas – biokuro 
katilinių įrengimas Kauno miesto ir Kau-
no rajono katilinėse. Šiuo tikslu intensy-
viai bendradar biau jama su konsultantais 
dėl mažos galios biokuro katilų įrengimo 
Neveronių, Raudondvario, Domeikavos, La-
kūnų  pl.  62/64, Plen to g.  28, A. Juozapavi-
čiaus pr. 23A katilinėse. AB „Kauno energija“ 
planuose iki 2020 m. – pagaminti 40 proc. 
Kauno miestui reikalingos šilumos energijos 
panaudojant vietinę ža liavą – biokurą.

Vasario mėn. AB „Kauno energija“ spe-
cialistų komanda aplankė AB „Panevėžio 
energija“ filialo Rokiškio šilumos tinklų 
biokuru kūrenamą katilinę, kurioje sumon-
tuoti DKVR 10/13 tipo garo katilai, pritaikyti 
biokurui. Analogiški katilai sumontuoti ir 
AB „Kauno energija“ priklausančioje „Šilko“ 
katilinėje. Artimiausiu metu bus vertinamos 
galimybės šioje katilinėje rekonstruoti du-
jomis kūrenamus DKVR 10/13 tipo katilus, 
pritaikant juos dirbti biokuru. Rekonstravus 
„Šilko“ katilinę, per metus planuojama pa-
gaminti iki 80 000 MW šilumos panaudojant 
vietinę žaliavą – biokurą.
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Doc. dr. Aleksandras Gluosnis,
prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis

ŠILdYMO IR VĖdINIMO KATEdRA (1961–2011) 

XX a. 5-ojo dešimtmečio pabaigoje į 
Vilnių, Kauną, Šiaulius ir kitus miestus buvo 
rengiamasi atvesti gamtines dujas, buvo 
plėtojamos stambių pramonės objektų ir 
gyvenamųjų pastatų centralizuoto šilumos 
tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicio-
navimo sistemos. Reikėjo ruoštis įgyvendinti 
šių sistemų projektus, jas naudoti bei prižiūrėti. 
Taigi reikėjo šių sričių specialistų. 

Pirmieji penki dujotiekio ir termofikacijos 
inžinieriai tuometinę KPI Santechnikos katedrą 
baigė jau 1958 metais. Jiems ruošti prie kated-
ros organizuota nauja dujotiekio laboratorija, jai 
vadovauti ėmėsi vyr. dėst. Vytautas Burbulys. 
1959 m. ši katedra parengė 10 šios srities 
specialistų, o 1960 m. – net 22. Augantis šios 
specialybės studentų skaičius paskatino KPI 
rektorių prof. Kazimierą Baršauską 1961 m. ba-
landžio 11 d. įkurti Šildymo ir vėdinimo katedrą. 
Neatsitiktinai sutampa pirmojo Lietuvą pasieku-
sio dujotiekio ir katedros įkūrimo metai.

Iki tol Santechnikos katedroje valandininku 
dirbo 1958 m. technikos mokslų kandidato 
(dabar daktaro) disertaciją apsigynęs Mykolas 
Zališauskas. Jis 1959 m. pagal konkursą buvo 
išrinktas LTSR Mokslų Akademijos Energetikos 
ir elektrifikacijos instituto Dujofikacijos labo-
ratorijos vadovu, o politechnikos institute liko 
dirbti antraeilėse pareigose. 1960 m. gruodžio 
24 d. jam suteiktas docento vardas, o minė-
tame mokslinio tyrimo institute jis paskirtas 
direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams. 
Gal tai ir paskatino KPI rektorių K. Baršauską 
pasiūlyti būtent M. Zališauskui vadovauti nu-
matomai kurti Šildymo ir vėdinimo katedrai, įsi-
kūrusiai KPI Centrinių rūmų trečiajame aukšte. 
Čia įžengė ir pirmieji šios katedros darbuotojai: 
doc. P. Algimantas Indriūnas, vyr. dėst. Vytau-
tas Burbulys, Marijonas Gedgaudas, Teodoras 
Lukošaitis, asist. Danutė Rachlevičienė, Juo-
zas Švedarauskas, aspirantas Aleksandras 
Gluosnis, laborantė Aldona Bacevičiūtė. Nuo 
1963 m. mokymų meistru pradėjo dirbti ir 
Vytautas Perednis.

1961 m. birželio 15 d. katedros kolektyvą 
pasiekė džiugi žinia – LTSR Ministrų Taryba 
patvirtino Statybos fakulteto naujųjų rūmų 
projektą ir 1,41 mln. rublių sąmatą. Šių rūmų 

autorius – inž. architektas V. Dičius. Tuomet 
tai turėjo būti didžiausias visuomeninis 
pastatas Kaune. Rūmuose galėjo mokytis 
1 500 studentų. Juose buvo sporto ir 600 vie-
tų aktų salės, dvi amfiteatrinės auditorijos po 
200 vietų, braižyklos, laboratorijos, valgykla 
ir kitos patalpos. M. Zališauskas prisimena: 
„KPI Statybos rūmai pradėti statyti nebaigus 
ir nepatvirtinus viso statybos projekto, nors 
jau buvo pakloti pamatai, rengiamas rūsys. 
Todėl tuometinėms Šildymo ir vėdinimo bei 
Vandentiekio ir kanalizacijos katedroms teko 
spręsti šilumos tiekimo, šildymo, vėdinimo, 
vandens tiekimo ir paskirstymo projektavimo 
klausimus. Projektuoti šildymo ir vėdinimo 
sistemas buvo pakviesti doc. A. Indriūnas, 
vyr. dėst. D. Rachlevičienė. Aktų salei, amfi-
teatrinėms auditorijoms ir sporto salei pasiūly-
tos tuo metu dar nepaplitusios lubose įrengtos 
spindulinio šildymo sistemos.“

Ir štai 1965 m. gegužės 6-oji, dar viena 
istorinė diena KPI gyvenime. „Šiandien, ženg-
dami į pirmuosius KPI miestelio rūmus, mes 
negalime neprisiminti mūsų instituto organi-
zatoriaus ir pirmojo rektoriaus prof. K. Bar-
šausko, kurio iniciatyvos, energijos ir entuziaz-
mo dėka sudarytas instituto miestelio statybos 
projektas. Nors prof. K. Baršausko jau beveik 
metai nėra tarp mūsų, jo svajonės ir siekiai 
šiandien akivaizdžiai matomi, yra ir bus gyvi 
mūsų instituto kolektyvo darbuose bei visų 
širdyse“, – kalbėjo atidarymo iškilmėse KPI 
rektorius prof. M. Martynaitis. 

Šiuose rūmuose Šildymo ir vėdinimo 
ka  tedra dirbo beveik 25 metus. 1966 m. pra -
dė ti ruošti šios specialybės inžinieriai ir va-
kariniame skyriuje. 

1961 m. buvo įkurta ir žinybinė Pramonės 
ir ventiliacijos oro kondicionavimo laborato-
rija. Čia teisę dirbti gavo ne tik minėti šios 
katedros dėstytojai, bet priimti ir šią specialybę 
baigę absolventai. Tuo metu Hidrotechnikos 
fakulteto dekano pareigas ėjo doc. S. Vaba-
levičius, kuris hidraulikos laboratorijoje skyrė 
patalpas moksliniams-tiriamiesiems darbams 
atlikti. Čia savo eksperimentinį stendą įsirengė 
J. Švedarauskas ir A. Gluosnis. Čia talkino ne 
tik V. Perednis, bet ir laborantas A. Balčikonis. 

Aspirantas Egidijus Juodis savo bandymų sten-
dą įsirengė centrinių rūmų pirmajame aukšte.

Šioje laboratorijoje buvo atliekami Res-
publikos liaudies ūkio dujofikacijos, šilumos 
tiekimo, stambiausių objektų šildymo, vėdini-
mo ir oro kondicionavimo moksliniai tiriamieji 
darbai. Tiriant šilumos punktų pastatuose 
elevatorius bei sudarant ruošiamo šilumne-
šio racionalius temperatūros grafikus, daug 
energijos skyrė aspirantas J. Švedarauskas, 
A. Šležas ir kiti katedroje bei laboratorijoje 
dirbę specialistai. Įdiegus jų siūlomus spren-
dimus Kauno šiluminiuose tinkluose buvo 
gaunamas žymus ekonominis efektas.

1964 m. į katedrą atėjus aspirantui Bro-
niui Narbučiui, moksliniai tiriamieji darbai 
įgavo racionalaus gamtinių dujų naudojimo 
pramonėje bei žemės ūkyje kryptį. Labora-
torijoje buvo sukonstruotas CO generatorius, 
kuriame, maišant dujų degimo produktus su 
oru, gaunama šiluma ir CO2 dujos, reikalin-
gos šiltnamiams. Šiuos generatorius gamino 
Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykla, jie 
buvo įdiegti Panerių ir Ginkūnų šiltnamiuose, 
Panevėžio bei Kaišiadorių medelynuose. 

Vyr. dėst. A. Gluosnis nuo 1967 m. iki 
1979 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos statybos 
organizacijose ir namų statybos kombinatuo-
se įdiegė per 400 dujinių šildymo-džiovini  mo 
agregatų. Jie buvo naudojami naujai stato-
miems gyvenamiesiems namams, visuome-
niniams pastatams bei pramonės objektams 
šaltuoju metu šildyti. 

1965 m. prie katedros buvo įkurtas KPI 
Projektavimo-konstravimo biuro Šildymo-
vėdinimo sektorius. Jam pradėjo vadovauti 
absolventas Algimantas Mykolaitis, vėliau – 
doc. Zenonas Mackevičius, nuo 1982 m. – 
doc. A. Gluosnis. Čia pagal įmonių, įstaigų 
bei organizacijų užsakymus buvo atliekami 
ūkiskaitiniai projektavimo-konstravimo ir tiria -
mie ji darbai. Juos vykdė trečio, ketvirto ir 
penkto kursų studentai, vadovaujami katedros 
dėstytojų ir etatinių sektoriaus darbuotojų. Čia 
daugelį metų dirbo šią specialybę baigę absol-
ventai: J. Pė kis, V.  Mackevičienė, B. Mei lutienė, 
V. Kontrimas, R. Stanienė, R. Vil kaitienė ir kiti.
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Apsisprendus statybininkų rengimą 
perkelti į Vilnių, 1970 m. dirbti Inžineriniame 
statybos institute (VISI) išvyko doc.  M. Ged-
gaudas, vyr. dėst. D. Rachlevičienė ir E. Juo-
dis. Jie buvo būsimosios Šildymo ir vėdinimo 
katedros Vilniuje pionieriai.

Nuo 1974 m. katedrai vadovavo doc. Juo-
zas Švedarauskas. Ypač daug dėmesio nau-
jasis vedėjas skyrė studentų moksliniams-
tiriamiesiems bei ūkiskaitiniams darbams. 
Svarbiausi mokslinio tyrimo darbai, atlikti 
laboratorijoje ir šildymo-vėdinimo sektoriuje, 
buvo siunčiami į respublikines ir tarptautines 
parodas bei konkursus.

Nuo 1984 m. katedrai pradėjo vadovauti 
doc. Bronius Narbutis, jis toliau „šturmavo“ 
darbus, susijusius su racionaliu gamtinių 
dujų naudojimu šiltnamiuose, pagrindinį 
dėmesį kreipdamas į Neveronių šiltnamių 
kombinate projektuojamą ir statomą ekspe-
rimentinę bazę. Tačiau pasibaigus žinybinės 
laboratorijos finansavimui 1989 m. šie darbai 
nutrūko ir doc. B. Narbutis bei doc. E. Tuo-
mas išvyko dirbti į VISI. 

1988 m. pavasarį Kaune panaikinama 
Šildymo ir vėdinimo katedra, o 1988 m. 
rugsėjo 11 d. tokio pat pavadinimo katedra 
įkuriama Vilniaus inžineriniame statybos 

institute (toliau VISI, VGTU), jos vedėju 
tampa doc. M. Gedgaudas. Vėliau jai vado-
vavo doc. V. Martinaitis, doc. E. Tuomas, 
prof. A.  Skrinska. Nuo 2002 m. katedrai 
va dovauja prof. V. Martinaitis.

VGTU Šildymo ir vėdinimo (nuo 2009 m. 
rugsėjo 1 d. – Pastatų energetikos) katedra 
visa savo veikla yra viena pagrindinių Lietuvos 
institucinių ekspertų pastatų, miestų energi-
jos vartojimo efektyvumo, pastatų šildymo, 
vėsinimo ir vėdinimo srityse. Jos darbuotojai 
dalyvavo rengiant visas Nacionalinės energi-
jos vartojimo efektyvumo didinimo programas, 
vadovavo rengiant dvi pastarąsias programas, 
dalyvavo rengiant atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos Energetikos įstatymą, Šilumos ūkio 
įstatymo specialiojo planavimo ir priežiūros 
dalis, taip pat vykdant tarptautinių studij ų 
mainų programas. Katedros darbuotojai 
parengė pastatų energinio efektyvumo vertini-
mo (energetinio audito) Lietuvoje metodinius 
pagrindus, naudojamus vykdant šalyje inves-
ticinius projektus (kurių vertė keli milijardai 
litų), įgyvendinant specializuotą struktūrinių 
fondų paramą dviejų etapų energetiniam 
efektyvumui didinti. Katedra bendradarbiavo 
vykdant Aplinkos ministerijos rengtų pastatų 
energinio efektyvumo techninių reglamentų 
ekspertizę ir pateikė dalykinių pasiūlymų. 
Katedros moksliniai darbuotojai turi moksliniu 

požiūriu aukščiausią kompetenciją statinių, jų 
inžinerinių sistemų termodinaminės (ekser-
ginės) ir gyvavimo ciklo analizės srityse.

Nuo 1991 m. katedra įgijo teisę vykdyti 
energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryp-
ties (06T) doktorantūros studijas. 2010 m. ka-
tedroje dirbo 4 profesoriai, 11 docentų ir / ar 
daktarų (iš jų 7 – jaunesni nei 35 metų) bei trys 
techniniai darbuotojai, atliekantys mokslinius 
tyrimus. Per pastaruosius ketverius metus 
apgintos septynios daktaro disertacijos, iš 
jų penkios – pastaruoju metu. Trys daktarai 
po gynimo, o du – po darbo konsultacinėse 
įmonėse VGTU dirba pagrindinėse, o vienas – 
antraeilėse pareigose, vienas jų – konsul-
tacinėje įmonėje. Visi jaunesniosios kartos 
mokslininkai daugiau kaip pusmetį įvairiomis 
formomis yra studijavę užsienyje. 

Sisteminis požiūris į pastatų aprūpinimo 
energija ir jos naudojimo būdų, sistemų ir 
pro cesų tyrimas bei kūrimo problemati ka bu-
vo apibendrinta prof. V. Martinaičio 2001 m. 
išleistoje monografijoje „Pastato gyvavi mo 
ciklo termodinaminės analizės modelis“. 
Katedros profesoriai vadovauja specifinėms 
mokymo ir mokslo kryptims: prof. E. Juo-
dis – vėdinimo, prof. A. Skrinska – šilumos 
ir masės mainų, prof. V. Jankauskas – ener-
getikos ekonomikos. 

1 pav. Šildymo ir vėdinimo katedros dėstytojai 1983 metais. Pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę): doc. A. Gluosnis, asist. M. Teresevičienė, vyr. dėst. T. Lukošaitis, 
asist. D. Gutauskaitė, katedros vedėjas doc. J. Švedarauskas, vyr. mech. V. Perednis, vyr. dėst. S. Paulauskaitė, doc. B. Narbutis, prof. M. Zališauskas.
Antroje eilėje (iš kairės į dešinę): doc. E. Tuomas, labor. G. Janienė, doc. A. Šležas, inž. M. Zavistinavičiūtė, doc. A. Indriūnas, labor. G. Neverdauskienė, vyr. dėst. 
A. Budriūnas, vyr. dėst. A. Norkus, doc. Z. Mackevičius, jaun. m. b. V. Kontrimas, e. doc. p. P. Daujotas, e. doc. p. V. Martinaitis, vyr. mech. J. Spetyla. 
Trečioje eilėje (iš kairės į dešinę): labor. V. Nastereika, asist. V. Mikaila, asist. J. Diedonis, inž. A. Žukauskas, labor. S. Buzas, asist. R. Petruškevičius
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Katedroje plėtojamos šios mokslinių ty-
rimų kryptys:

• racionalių atsinaujinančios energijos 
naudojimo derinių paieška šildymui bei vė-
sinimui Lietuvos klimato sąlygomis;

• efektyvių sistemų ir įrangos energijos 
naudojimui pastatuose paieška (nuo esamų iki 
beveik nulinės energijos, kitų mažaenerginių 
pastatų);

• pastato šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir 
apšvietimo procesų integruotas termodina-
minio (ekserginio) efektyvumo ir gyvavimo 
ciklo modeliavimas, vertinimas; 

• apsirūpinimo energija (t. y. jos gene-
ravimo, tiekimo ir vartojimo) sistemų mo-
de liavimas ir planavimas urbanistiniams 
moduliams.

Tokios mokslinės veiklos kryptys buvo vie-
na iš naujojo katedros pavadinimo priežasčių. 
Per pastarąjį dešimtmetį paskelbta per 300 pu-
blikacijų, keliolika straipsnių paskelbta tarptau-
tinio lygio žurnaluose („Energy and Buildings“, 
„Applied Energy“, „Energy Policy“ ir kt.). 
Dalyvauta tarptautinės mokslo programose, 
tokiose kaip „Šiaurės šalių mokslo prog -
rama (NEEP)“, „Pažangi energetika Europai, 
ES bendroji programa“. Šiuo metu vykdomas 
programos „Pažangi energetika Europai“ 
projektas „USE-Efficiency“ ir 7BP projektas 

„ECO-Life“. Statinių šildymo, vėdinimo
ir vėsinimo srityje bei bendrųjų energetinių 
problemų srityje Lietuvoje bendradarbiau-
jama su Lietuvos energetikos instituto, Kauno 
technologijos universiteto Šilumos ir atomo 
energetikos katedros, Architektūros instituto 
mokslininkais – keičiamasi stažuotojais, 
dalyvaujama bendruose moksliniuose rengi-
niuose, bendradarbiaujama atliekant įvairaus 
lygio ekspertizes. 

Mokslinės veiklos perspektyvą katedra 
sieja su Saulėtekio slėnio Civilinės inžinerijos 
mokslo centre katedros iniciatyva steigiama 
Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų 
(PEMS) laboratorija, kuriai slėnio projekto 
lėšomis įsigyta tyrimo įrangos daugiau kaip už 
milijoną litų, universiteto lėšomis statomos spe-
cialios patalpos. Jose iki 2011 metų III ketvir čio 
numatoma įrengti integruotus atsinaujinančios 
ir alternatyvios energijos transformatorių 
tyrimo stendus (adsorbcinio šaldymo, saulės 
kolektorių, fotoelektros, termoakumuliatorių, 
vėjo turbinos, saulės sienos su oro paruoši mo 
įrenginiu) su kompiuterine valdymo ir duomenų 
rinkimo bei vaizdavimo sistema. 

Nuolatiniais katedros partneriais yra Dani-
jos Olborgo universiteto Plėtros ir planavimo 
departamento Darnaus energijos planavimo 

tyrimo grupė, Švedijos Čalmerso universiteto 
Energijos ir aplinkos departamento Pastatų in-
žinerinių sistemų padalinys, Rygos technikos 
universiteto Energijos ir Civilinės inžinerijos 
fakultetai, Suomijos Alto (buvęs Helsinkio) 
technikos universiteto Šildymo, vėdinimo ir 
oro kondicionavimo laboratorija. Nuolatiniai 
ryšiai palaikomi su Maskvos statybos uni-
versitetu, Karališkojo Švedijos universiteto 
specializuotais padaliniais – tai dalyvavimas 
konferencijose, stažuotės, bendros publika-
cijos, II pakopos studijų mainai ir kt.

Asocijuotais socialiniais katedros partne-
riais yra Lietuvos šilumos tiekėjų, Lietuvos 
energijos konsultantų, Lietuvos dujų, Lietu-
vos šiluminės technikos inžinierių asocia-
cijos. Katedroje atlikta nemažai mokslinių 
tiriamųjų darbų – Ūkio ministerijai, Būsto ir 
urbanistinės plėtros fondui. Bendradarbiau-
jama su tyrimų problematikoje besispecia-
lizuojančiomis įmonėmis – „YIT technika“, 
„Systemair“, „Amalva“, „VTS Clima“, „Yglė“, 
„Danfoss“ ir kt. 

Per 50 metų katedra parengė 3 178 ab-
solventus: 44 inžinierių laidas (2 321 absol-
ventų, iš kurių 1985 studijas baigė KPI-KTU), 
22 bakalaurų laidas (595 absolventai) ir 
28 magistrų laidas (262 absolventai).

2 pav. VGTU Pastatų energetikos katedra 2010 metais. Pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę): prof. habil. dr. A. Skrinska, prodekanė doc. dr. S. Paulauskaitė, katedros vedėjas 
prof. habil. dr. V. Martinaitis, prof. dr. E. Juodis, doc. dr.  N. Vegytė, prof. habil. dr. P. Vaitiekūnas.
Antroje eilėje (iš kairės į dešinę): doc. dr. A. Šamanas, techn. asist. E. Miliukas, doc. dr. V. Motuzienė, doc. dr. P. Urbonas, doc. dr. K. Paulionis, doc. dr. V. Lukoševičius, 
vadyb. M. Liutkevičienė, labor. R. Cvetkovaitė, asist. R. Mikučionienė, prodekanas doc. dr. K. Čiuprinskas, doc. dr. A. Rogoža.
Trečioje eilėje (iš kairės į dešinę): prof. habil. dr. V. Jankauskas, doc. dr. G. Šiupšinskas, laboratorijos vedėjas V. Janulis, lekt. J. Čiuprinskienė, lekt. R. DžiugaitėTumėnienė, 
asist. V. Misevičiūtė, reikalų tvarkytoja lekt. G. Rynkun, lekt. L. Kilaitė, doc. dr. K. Valančius, doc. dr. D. Biekša, lekt. dr. R. Savickas
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Kviečiame studijuoti

Pastatų energetiką

Energetika yra itin svarbi sritis visuomenės gerovei ir ekonominei jos raidai. Energetika padeda 
žmogui sukurti patogias gyvenimo sąlygas, be energetikos negalėtų klestėti pramonė ir prekyba. Lietuvai 
svarbu kurti naujas, modernizuoti ir prižiūrėti esamas energetines, tarp jų ir šilumos, sistemas, kurios efek-
tyviai naudotų visų rūšių energijos išteklius ir mažiausiai kenktų aplinkai. Šiuos uždavinius deramai gali 
spręsti specialų išsilavinimą turintys energetikos specialistai.

Absolventai gali dirbti vadovaujančiais specialistais šilumą gaminančiose, šilumą ar dujas tiekiančiose 
įmonėse, patalpų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir vėsinimo sistemas įrengiančiose, prižiūrinčio se, 
projektuojančiose bendrovėse, šias sistemas naudojančiose gamyklose ir viešosios paskirties pastatuose. Be to, 
energetikos specialistai nesusiduria su nedarbo problema.

Pastatų energetikos katedroje rengiami visų trijų pakopų specialistai (bakalaurai, magistrai, daktarai). 
Bendra Lietuvos specialistų veikla su užsienio partneriais liudija, kad lietuvių pasirengimas atitinka tarptau-
tinį lygį.

Pastatų energetiko specialybės privalumai:
• nuolatinis specialistų poreikis;
• patrauklūs darbdaviai, galimybės tarptautinėje rinkoje;
• darbo sričių įvairovė;
• ilgalaikė perspektyva.

INFORMACIJA STOJANTIESIEMS INFORMACIJA APIE SPECIALYBĘ

VGTU Priėmimo komisija
Saulėtekio al. 11, Centrinis korpusas, 204A kab. 

LT-10223 Vilnius
Tel.: (8 5) 274 4949, 274 5010, 8 655 03 029

El. paštas priemimas@vgtu.lt
http://www.vgtu.lt/priemimas/

VGTU Pastatų energetikos katedra
Saulėtekio al. 11, II rūmai, 407–415 kab.

LT-10223 Vilnius
Tel.: (8 5) 274 4718, 274 4717

El. paštas pastatu.energetika@vgtu.lt
http://www.pek.ap.vgtu.lt/

Vilniaus gedimino
technikos uniVersitetas

aplinkos inžinerijos 
Fakultetas

pastatų energetikos
    katedra

JEi noritE įgyti šią aKtualią ir įdomią sPEcialybę, studiJuoKitE mūsų KatEdroJE!

Vgtu Pastatų energetikos katedros studijų 
programos 2009 metais teigiamai įvertintos 
tarptautinės ekspertų grupės!!!
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Virginija Urbonienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Inžinerinių sistemų katedros vedėja

VILNIAUS TEchNOLOgIJŲ IR dIZAINO KOLEgIJA 
ATNAUJINO STUdIJŲ PROgRAMą 

„TERMOINžINERIJA“ 

Europos Komisijos 2009 m. pasiūlymo 
„Dėl Europos Sąjungos forumo „Universitetų 
ir įmonių dialogas“ santraukoje teigiama, kad 
dauguma ES šalių pripažįsta, jog jų aukštojo 
mokslo įstaigos ir darbo rinkos dalyviai nepa-
kankamai bendradarbiauja. Dokumente siūloma 
suinteresuotosioms šalims mokytis vienoms 
iš kitų, dalytis gerąja patirtimi ir problemų 
sprendimo būdais. Europos Komisijos 2009 m. 
komunikato „Bendradarbiavimas moderni-
zuojant universitetus“ priede akcentuojamas 
verslo ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas 
studijų programų įgyvendinimo srityje siekiant 
studentams suteikti tokį išsilavinimą, kad jis 
atitiktų darbo rinkos reikalavimus. 

Vilniaus technologijų ir dizaino kole-
gija 2009 m. pateikė paraišką, siekdama 
finansuoti studijų programų tobulinimo 
projektą pagal Švietimo ir mokslo ministe-
rijos 2007– 2013 m. paskelbtą Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 2 priori-
teto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę 
„Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo 
didinimas“. 

2010 m. paraiška pripažinta tinkama 
finansuoti ir projektas, siekiantis (įvertinant 
Euro pos Sąjungos šalių aukštųjų mokyklų ir 
verslo bendrovių bendradarbiavimo patirtį) 
tobulinti Lietuvos technologijų mokslo srities 
studijų programas, pradėtas vykdyti. Jį vyk-
dant atnaujinta ir Šilumos energetikos studijų 
programa, įvertinant darbo rinkos poreikių 
kaitą, pritaikant inovatyvius mokymo(si) 
metodus, keliant dėstytojų kvalifikaciją ir 
įver tinant sukauptą studijų teorijų patir tį 
Lietuvos ir ES lygiu. 

Atnaujinant studijų programas, reikėjo išsi-
aiškinti susiformavusių problemų pobūdį ir jų 
sprendimų būdus. Identifikuotos ir problemų 
atsiradimo priežastys – valstybė, socialiniai 
partneriai nuolat nurodo, kad aukštosios mo-
kyklos kryptingai orientuotųsi į verslo praktines 
reikmes, užtikrintų jų rengiamų specialistų 
gebėjimą konkuruoti darbo rinkoje nacionali niu 
ir tarptautiniu mastu. Nustatyta, kad itin sparti 
technologijų ir tarptautinio bendradarbiavi mo 
plėtra lemia energetikos studijų krypties prog-
ramoje numatytų profesinių kompetencijų, 

dėstytojų ir jau dirbančių specialistų kvalifi-
kacijos atnaujinimo poreikį. 

Atnaujinant Šilumos energetikos studijų 
programą, kolegija kreipėsi į Lietuvos šilu mos 
tiekėjų asociaciją dėl programos tobulinimo 
galimybių. Asociacija, įver tinusi ES bei 
Lietuvos teisės aktų patikslintas nuostatas, 
pasiūlė keisti dabartinį programos pavadinimą 
į „Termoinžinerija“ , taip pat siūlė daryti kitus 
pakeitimus, kurie leistų jai tapti konkuren-
cinga ir patrauklia studijuojantiems. Savo 
ruožtu kolegija pasiūlė įvertinti kardinalius 
Lietuvos elektros tiekimo sistemos pokyčius 
sustabdžius Ignalinos atominę elektrinę – 
eksportuojanti sistema tampa importuojančia, 
vykdomi elektros jungčių su Lenkija ir Švedija 
projektai, energijos gamybos šaltiniai pradeda 
veikti konkurencinėje aplinkoje. 

Atnaujinta Termoinžinerijos studijų prog-
rama studentams suteikia galimybę įgyti 
platesnes profesines kompetencijas, kurios 
apima šilumos ir elektros gamybos, ener-
getinių sistemų projektavimą, eksploatavimą 
(priežiūrą) ir energetikos inžinerijos vadybą.  

Audronė Nakrošienė,
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos mokymo programų vadovė

PROJEKTAS 
„žMOgIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS 

ŠILUMOS TIEKIMO įMONĖSE“

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

Šilumos ūkio sektoriuje vis didesnę reikšmę įgauna darbo jėgos 
našumas, kokybė ir lankstumas, naujų technologijų ir produktų 
diegimas. Todėl reikalingi mokymai, kurie darbuotojams suteiktų 
specializuotų profesinių žinių ir įgūdžių. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija inicijavo šilumos tiekimo 
įmonių darbuotojų mokymų projektą – pateikusi prašymą, 2009 m. 
balandžio mėn. gavo finansinę paramą iš Europos Sąjungos pagal 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę 
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. 

Projekto tikslas – tobulinti šilumos tiekimo įmonių darbuotojų 
kvalifikacijos žinias ir gebėjimus.

Projekto partneriai yra aštuonios šilumos tiekimo įmonės asocia-
cijos narės – UAB „Vilniaus energija“, AB „Kauno energija“, UAB „Li-
tesko“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių 
energija“, UAB „E energija“ ir UAB Mažeikių šilumos tinklai.  

Iki 2011 m. sausio 1 d. buvo apmokyti 364 šilumos tiekimo įmo-
nių darbuotojai. Iš viso pagal projektą planuojama apmokyti apie 712 
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1 lentelė. Energetikos mokymo temų sąrašas

Mokymo programos 
pavadinimas Mokymo programos aprašymas

1.  Energetikos moky-
mai šilumos tiekimo 
organizatoriams

•  Pastatų energetinis auditas
• Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos
• Naujausios energetikos įrenginių modernizavimo galimybės

2.  Energetikos 
mokymai vadovams

•  Naujausios technologijos energetikos srityje
•  Energetikos įrenginių eksploatavimo galimybės, techninių rodiklių 

vertinimo metodai
•  ES norminių teisės dokumentų, reglamentuojančių gamtosaugą 

energetikoje, apžvalga, taikymas kasdieniame darbe

3.  Energetikos 
mokymai 
inžinieriams 
ir kitiems 
specialistams

•  Automatika (šilumos ir elektros gamybos procesų 
automatizavimas; šilumos energetinių procesų automatinio 
reguliavimo sistemų eksploatavimas; šilumos ir elektros energijos 
apskaitos sistemos, nauji metodai; technologinių procesų 
valdymo sistemos, jų naudojimas energetikoje) 

•  Elektra (energetikoje naudojamų dažnio keitiklių tipai, veikimo 
principai, jų priežiūra, aptarnavimas; relinės apsaugos ir 
automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai, nauji įtaisai, jų 
aptarnavimas, priežiūra; generatorių žadinimo sistemos, jų tipai, 
naudojimas, eksploatacija)

•  Geoinformacinių sistemų taikymas šilumos tiekimo tinkluose
•  Kompiuterinių technologijų pritaikymas šilumos tiekimo sistemose
•  Tinklų stebėsena (defektų nustatymas šilumos trasose, 

nutekėjimų paieškos prietaisai) 
•  Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir su tuo susijusios 

technologijos, efektyvus energijos tiekimas; inžineriniai šiluminių 
procesų ir įrengimų skaičiavimai (tarp jų elektrinės, katilai, 
šilumos trasos, šilumos punktai)

•  Teisinė bazė, reglamentuojanti energetikos sektorių

šilumos tiekimo įmonių darbuotojų – aukščiausio ir vidurinio lygio 
įmonių vadovus, personalo vadovus, inžinierius, šilumos tiekimo 
vadybininkus, kitus įmonių darbuotojus.

Mokymo programos įvairios – tai ir specialieji energetikos moky-
mai, ir bendrieji vadybos mokymai. Žemiau pateiktas detalus mokymo 
programų sąrašas.

Vadybos mokymų temų sąrašas:
1) sisteminis žmogiškųjų išteklių valdymas; 
2) efektyvi vidinė ir išorinė komunikacija; 
3) efektyvus klientų aptarnavimas ir klientų globa; 
4) lyderystės ir vadovavimo įgūdžių ugdymas; 
5) darbinės veiklos planavimas, organizavimas ir valdymas; 
6) subalansuotų veiklos rodiklių sistema; 
7) darbuotojų veiklos valdymas ir vertinimas; 
8) projektų valdymas; 
9) krizių valdymas; 
10) efektyvus finansų valdymas; 
11) įmonės įvaizdžio formavimas.
Planuojama, kad projekto mokymai prisidės prie efektyvesnio 

šilumos tiekimo įmonių valdymo, kai apmokyti dalyviai diegs naujas ir 
efektyviau naudos esamas technologijas šilumos tiekimo įmonėse.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2012 m. balandžio mėn.

Šilumos ir atomo energetikos katedra kviečia studijuoti pagal penkias studijų programas:

dvi BAKALAURO (4 metų pirmosios pakopos studijos) 
- ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS bei BRANDUOLINĖ ENERGETIKA

tris MAGISTRO 
- TERMOINŽINERIJA, BRANDUOLINĖ ENERGETIKA (2 metų antrosios pakopos studijos) bei PRAMONĖS 
TERMOINŽINERIJA(1,5 metų antrosios pakopos studijos).

Specialistai rengiami technologinei, organizacinei, projektinei ir mokslinei veiklai šiluminėse ir atominėse elektrinėse, šilumos tiekimo, 
maisto, chemijos, kuro gavybos, perdirbimo, tiekimo, saugojimo ir kitų pramonės šakų įmonėse ir mokslo institucijose. Energijos inžinerijos 
krypties specialistai laukiami tiek stambiose įmonėse, tiek ir vidutiniame bei smulkiajame versle. Čia jie projektuoja, konsultuoja, kuria ir 
tobulina šilumą (šaltį) generuojančias bei naudojančias technologijas, įsisavina atsinaujinančius bei vietinio kuro energijos šaltinius. 

Studijų eigoje studentai pasirenka programose numatytas specializacijas:

Šilumos energetika ir technologijos (energijos inžinerijos bakalauro programa):
• ŠILUMOS ENERGETIKA • ŠALDYMO INŽINERIJA • NAFTOS, DUJŲ IR BIOKURO INŽINERIJA

Branduolinė energetika (branduolinės energijos inžinerijos bakalauro programa):
• ATOMINĖS ELEKTRINĖS • BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS INŽINERIJA

Termoinžinerija (energijos inžinerijos magistro programa):
• ŠILUMOS ENERGETIKA • TERMOTECHNOLOGIJOS • KURO INŽINERIJA • ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS TECHNOLOGIJOS

Pramonės termoinžinerija (energijos inžinerijos magistro programa):
• ŠILUMOS INŽINERIJA • ŠALDYMO INŽINERIJA • MAISTO PRAMONĖS INŽINERIJA

Bendra informacija stojantiesiems į KTU
Priėmimo skyrius 

K. Donelaičio g. 73, Kaunas, Ia, 107 k.
Tel. (8 37) 30 00 44

Mob. tel. 8 687 53 790 

Šilumos ir atomo energetikos katedra
K. Donelaičio g. 20, 44239 Kaunas

Tel. (8 37) 30 04 45
Faks. (8 37) 32 14 49

El. p. stasin@ktu.lt
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2 pav. Greitai augančių energetinių augalų panaudojimo rinkos grandinė

BIO-HEAT – „Greitai augančių energetinių 
augalų panaudojimas šilumos gamybai Rytų 
Europos šalių centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemose“ (IEE/09/890/SI2.558326) – yra 
projektas, kuris įeina į Intelligent Energy Europe 
(IEE) programos apimtį ir kuris yra bendrai 
finansuojamas iš Konkurencingumo ir inovacijų 
vykdomosios agentūros (EACI) lėšų (biudže-
tas – 776 256 €, EACI indėlis – 582 192 €). 
Šio projekto tikslas yra skatinti greitai augančių 
energetinių augalų (GAEA) panaudojimą kaip 
energijos šaltinį tikslinių Rytų Europos šalių 
(Čekijos, Rumunijos, Lenkijos, Slovakijos ir 
Lietuvos) centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) 
sistemose, nustatant naujus regioninius GAEA 
išteklius CŠT sistemoms. Šiam tikslui pasiekti 
BIO-HEAT konsorciumas atliks įvairias užduo-
tis, susijusias su mokymais ir informacijos 
platinimu bei orientuotas į kiekvieną iš tikslinių 
šalių. Šis projektas prasidėjo 2010 m. rugsė-
jo 1 d. ir tęsis 24 mėnesius. 

Greitai augantys energetiniai augalai 
(GAEA) arba Greitai augančių energetinių 
augalų plantacijos (GAEAP) yra žemės ūkio 
paskirties arba miškininkystės plotuose au-
ginamos greitai augančių medžių plantacijos 
(pvz., Populus veislės tuopos ar Salix gluos-
niai). Tikslas – auginti energetinę medieną 
(pvz., medžio skiedras) trumpais 1–5 metų 
ciklais arba popieriaus ir energetinę medieną 
ilgesniais nei 10 metų ciklais. 

Pirmasis svarbus šio projekto renginys 
buvo parengiamasis posėdis, jis vyko Pra-
hoje, Čekijoje, 2010 m. spalio 7–8 dienomis. 
Jame BIO-HEAT konsorciumui atstovavo visi 
tarptautiniai partneriai iš Čekijos, Rumunijos, 
Lenkijos, Slovakijos, Lietuvos, Ispanijos ir 
Vokietijos. Per šias dvi dienas buvo aptarta 
bendrasis darbų planas bei sąlygos ir ypač 
užduotys, kurias reikia įvykdyti per pirmas 
šešias šio projekto savaites. 

BIOHEAT strateginiai tikslai: 
• padidinti AEI energijos dalį, pagamintą 

iš GAEA biomasės, tai padėtų pasiekti ES 
tikslus dėl atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimo ateinančiais metais;

• padidinti ūkininkų, auginančių GAEA 
įvairios paskirties energijos gamybai, skaičių; 

• sujungti vietinius rinkos dalyvius per 
internetinę platformą ir asmeninius kontaktus 
į darbo seminarus;

• gerinti energijos tvarumą;
• tobulinti ir leisti plėsti paramos schemas 

ir teisinę infrastruktūrą, kurios turi įtakos bio-

masės auginimui ir derliaus nuėmimo sekto-
riui, taip pat sudaro sąlygas naudoti AEI;

• stabilizuoti rinką, pasiūlant atitinka-
moms valdžios institucijoms naujas paramos 
schemas ir veiklos kryptis, specialiai skirtas 
biokuro sektoriui;

• padidinti ir paįvairinti ūkininkų pajamų 
šaltinius;

• kur ti biokuro energijos sambūrius 
visoje ES; 

• Europoje skleisti sėkmės istorijas tarp 
mokslininkų ir technologijų tiekėjų bei galu-
tinių vartotojų ir politikos formuotojų.

Dabartinis BIOHEAT veiklos statusas 
Vienas iš svarbiausių pirmųjų šio pro-

jekto darbų buvo sukurti internetinę svetainę 
www.  bio-heat.eu. Ši svetainė veikia nuo 
2010 m. gruodžio 8 d. ir yra vienas pirmųjų 
komunikacijos tarp projekto ir rinkos partne-
rių etapų. Joje yra platinimo medžiaga ir nau-
dinga informacija apie AEI ir jų panaudojimą 

BIO-hEAT NAUJIENLAIŠKIS NR. 1

1 pav. Popieriaus ir energetinės medienos derliaus 
nu ė mimas vidutinio 16 metų trukmės ciklo plantaci
joje (nuotr. Karl Döhrer)

energijai CŠT sistemose gauti, taip pat viešas 
diskusijų forumas, visos Rytų Europos šalių 
grandinės rinkų dalyvių sąrašai bei galimybė 
parodyti įgyvendintas ar dabar vykdomas AEI 
iniciatyvas, siekiant jas aptarti.

Visos šios grandinės organizacijos gali 
pasinaudoti BIO-HEAT projekto teikiamais 
privalumais. Rytų Europos šalių rinkų dalyviai 
gali užregistruoti svetainės žemėlapyje savo 
įmones ir pateikti jų veiklos aprašymus. 

Bet kurio šios grandinės sektoriaus or-
ganizacija gali būti nemokamai užregistruota 
www.bio-heat.eu svetainėje. 

BIO-HEAT konsorciumas netrukus baigs 
svarstyti ir kitus klausimus. Svarbiausias 
iš jų yra dabartinės centralizuoto šildymo 
tiekimo įrenginių būklės ir biokuro bei kitų at-
sinaujinančių energijos išteklių panaudojimo 
energijos gamybai analizė ir sėkmės istorijų 
bei geriausių praktikų surinkimas, apžvalga 
ir socialinis-ekonominis įvertinimas GAEA, 
kaip biokuro šaltinio, panaudojimo kogenera-
cinėse Rytų Europos jėgainėse požiūriu.

KONTAKTINė INFORMACIJA:
Nerijus Jasinskas (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija)

V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius

Tel. (8 5) 266 7097. Faks. (8 5) 235 6044

El. paštas nerijus@lsta.lt. Informacija http://www.lsta.lt 

Aleksas Jakštas (Biomasės energetikos asociacija LITBIOMA)

Ukmergės g. 283B, Vilnius

Tel. (8 5) 219 5630. Faks. (8 5) 278 4009

El. paštas aleksas.jakstas@biokuras.lt

Informacija http://www.biokuras.lt
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Vygandas Gaigalis, Antanas Markevičius, 
Europinio projekto vykdytojai Lietuvoje (Lietuvos energetikos institutas)

VIEŠOSIOS ENERgETIKOS ALTERNATYVOS – 
TVARIOS ENERgETIKOS STRATEgIJA 

KAIP REgIONINĖS PLĖTROS gALIMYBĖ
„INTERREg IVB“ BALTIJOS JūROS REgIONO 2007–2013 PROgRAMOS PROJEKTAS

Nuo 2010 m. Lietuvoje yra vykdomas 
Baltijos jūros regiono (Interreg IV B BSR) 
2007–2013 m. programos projektas „Vie-
šosios energetikos alternatyvos – tvarios 
energetikos strategija kaip regioninės plėtros 
galimybė“ (Public Energy Alternatives – 
Sustainable energy strategies as a chance 
for regional development), sutrumpintai PEA 
projektas (žiūrėti interneto svetainę http://
www.peabaltic.eu/index.2.en.html). 

Projekte dalyvauja 21 partneris iš 6 
Baltijos jūros regiono šalių – Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Suomijos, Lenkijos ir 
Vokietijos; 11 vietinės valdžios organų, 
7 mokslinės institucijos bei 3 koordinuojan-
čios institucijos. Lietuvai atstovauja penkios 
institucijos – Lietuvos energetikos institutas 
(LEI), VšĮ Ignalinos atominės elektrinės re-
giono plėtros agentūra (IAERPA), Ignalinos 
rajono savivaldybės administracija, Visagino 
savivaldybės administracija ir Zarasų rajono 
savivaldybės administracija; jų visų biudžetai 
atskiri. Projekto trukmė – treji metai. Projektą 
iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (Euro-
pos regioninės plėtros fondas).

Pagrindinė PEA projekto idėja – sukurti 
ir įgyvendinti projektą energetikos sektoriuje, 
orientuotą į potencialą, kurį regionai galėtų 
išnaudoti diegdami alternatyvius ir atsinau-
jinančius energijos šaltinius bei efektyviai 
naudodami jau esamus energijos išteklius. 

Projekto tikslas – sėkmingu tarptautiniu 
bendradarbiavimu paveikti regionų plėtrą 
gerinant jų energetinę būklę, skatinant alter-
natyvių energijos šaltinių naudojimą, atkrei-
piant dėmesį į energijos taupymą, pateikiant 
regionų efektyvaus energijos naudojimo 

strategijas ir informuojant visuomenę apie 
energijos taupymo galimybes bei energijos 
naudojimo efektyvumo didinimo būdus. 

Pasak šio tarptautinio PEA projekto koor-
dinatorių, projekto partnerystė sudaro tvirtą 
pagrindą bendradarbiauti, siekiant kaupti ir 
dalintis žiniomis bei kompetencijomis hori-
zontaliame ir vertikaliame lygiuose. 

Vykdant PEA projektą, numatoma su-
kaupti, pasikeisti tarpusavyje ir įgyvendinti 
pažangias energetikos technologijas, pertei-
kiant įgytą patirtį Baltijos jūros šalių regionui 
(BSR). Tam tikslui numatoma sukurti naujus 
mokymo modulius su energetika susijusiam 
vadovaujančiam ir vykdančiam personalui, 
įpareigotam įgyvendinti ir tobulinti regionų 

plėtros strategijas bei numatytas priemones. 
Visą veiklą numatoma periodiškai vertinti, 
taip užtikrinant aukštą rezultatų ir darbo 
kokybę. Pagrindinis suminis darbo rezultatas 
bus sudaryti regionines energetikos strate-
gijas ir įgyvendinti numatytas priemones. 
Bus išleistas visų Baltijos šalių energetikos 
strategijų rinkinys.

2010 m. kovo 24–25 d. Vokietijoje, Viten-
berge, vyko pradinis tarptautinio PEA projekto 
vykdytojų susitikimas – seminaras „Regionų 
energetikos strategijos ir investicijos kaip 
kaimo vietovių plėtros galimybė“.

Buvo pristatyti visi projekte dalyvaujan-
čių partnerių regionai ir aptartos jų plėtros 
galimybės.

Pradinis PEA projekto vykdytojų susitikimas Vokietijoje, Vitenberge
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Susitikime Vitenberge buvo aptarti ofi-
cialūs dokumentai: subsidijavimo sutartis, 
bendradarbiavimo susitarimas, vidinis pro-
jekto vykdymo organizavimas, finansiniai 
klausimai, numatyti darbų atlikimo terminai, 
aptartas detalus darbo planas ir nustatyti 
tolesni susitikimai.

Lietuvos energetikos instituto uždaviniai 
vykdant projektą – kar tu su par tneriais 
parengti regioninių energetikos strategijų 
ruošimo ir veiksmų planavimo bei įdiegimo 
metodologiją, perduoti energijos taupymo 
priemonių įgyvendinimo patirtį, organizuoti 
švietimo ir mokymo kursus regionų bei savi-
valdybių visuomeninių pastatų valdytojams, 
susijusiems su projekto vykdymo uždaviniais. 
Numatyta įsteigti įrangos tiekėjų, diegėjų ir 
vartotojų pastatuose tinklą, perduoti sukauptą 
patirtį ir žinias kitiems Lietuvos regionams, 
savivaldybių bei vartotojų organizacijoms. 

Projekte numatyta, kad IAE regione bus 
parengti kelių viešųjų pastatų renovacijos 
techniniai projektai, kurie leis įvertinti energi-
jos taupymo potencialą ir bus pagrindas kitų 
pastatų renovacijai. Savivaldybės, vykdyda-
mos projekte numatytus uždavinius, įrengs 
keliuose viešosios paskir ties pastatuose 
saulės kolektorius, kurie taps pirmosiomis 
investicijomis panaudojant alternatyvią 
saulės energiją regiono plėtros viešajame 
sektoriuje. Šios investicijos rodys pavyzdį, 
kaip regione galima išnaudoti alternatyvios 
energijos potencialą. 

PEA projekto idėjoms ir ketinimams prita-
rė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. 

Sprendžiant kompleksiškai Baltijos jūros 
regiono šalių darnios plėtros uždavinius, 
2010 m. birželio 24 d. Rusijoje, Sankt Peter-
burge, buvo pasirašytas „Tarpusavio bendra-

Lietuvos IAE regiono PEA projekto vykdytojų grupė su projekto koordinatoriais Timu Brauckmuelleriu (trečias iš 
kairės) ir Ekkehardtu Rohkohliu (antras iš dešinės)

Lietuva pristatė Ignalinos atominės elekt-
rinės regioną (toliau IAE regionas). Lietuvos 
Respublikos IAE regionas buvo sukurtas 
2002 m. vasario 26 d. LR Vyriausybės nu-
tarimu, įgyvendinant Valstybės įmonės Ig-
nalinos atominės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimo programą.

IAE regionas yra pačiame Lietuvos pa-
kraštyje, jos šiaurės rytų dalyje. Šį tikslinį 
regioną sudaro Ignalinos, Zarasų rajonų ir 
Visagino savivaldybės.

IAE regiono savivaldybių atstovauja-
moji valdžia yra taryba, o vykdomoji val-
džia – savivaldybių administracija, jos yra 
atsakingos už energetiką ir regiono plėtrą. 
Socialinius ekonominius projektus IAE re-
gione organizuoja ir vykdo Viešoji įstaiga 
IAE regiono plėtros agentūra (IAERPA), 
įsteigta 2002 m., ji yra pagrindinė regioninės 
plėtros politikos įgyvendinimo, konsultavimo 
ir techninės pagalbos institucija šiame re-
gione. Šios įstaigos dalininkai yra Lietuvos 
Respublikos ūkio ministerija bei Ignalinos 
rajono, Visagino ir Zarasų rajono savivaldy-
bių administracijos. Nuo 2008 m. IAERPA 
iš dalies administruoja VĮ Ignalinos atomi-
nės elektrinės eksploa tavimo nutraukimo 
fondą.

Ignalinos atominės elektrinės regionas

IGNALINOS AE 
REGIONAS
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Pasirašytas Baltijos jūros regiono šalių darnios plėtros Tarpusavio bendradarbiavimo memorandumas

Tarptautinio PEA projekto vykdytojų susitikimas Estijoje, Tartu (pirmame plane – Lietuvos energetikos instituto PEA 
projekto vadovas Antanas Markevičius)

darbiavimo memorandumas“ (Memorandum 
of Understanding) tarp 5 sėkmingai vykdomų 
Baltijos jūros regiono darnios plėtros projektų 
PEA, „BaltCICA“ (adaptacija prie klimato kai-
tos), „Longlife“ (naujų, energetiškai efektyvių 
pastatų statyba), SPIN (smulkaus ir vidutinio 
verslo įmonių eko-inovacinės veiklos rėmi-
mas) ir „Urb.Energy“ (integruota pastatų 
renovacijos ir rajonų plėtros koncepcija). 
Nuoroda į dokumentą http://www.pea-baltic.
eu/index.download.836eac8eab04bdc38df7
146120a186e6.pdf.

Nors šiuose projektuose sprendžiami 
skirtingi klausimai: klimato kaitos, energeti-
kos, darnios plėtros, visų memorandumą pa-
sirašiusių pusių bendras tikslas yra paruošti 
Baltijos jūros regiono šalių darnios plėtros 
strategijas. Idėjų ir koncepcijų pasikeitimams 
sutvirtinti projektų atsakingi vykdytojai sutarė 
ateityje keistis parengtomis strategijomis ir 
gautais rezultatais. 

Vykdant PEA projekto uždavinius, 2010 m. 
birželio 28–30 d. Estijoje, Tartu, vyko kitas 
PEA projekto vykdytojų susitikimas. Iš Lietu-
vos susitikime dalyvavo jungtinė šio projekto 
vykdymo grupė iš IAERPA (Dmitrij Sosunov), 
LEI (Antanas Markevičius), Visagino savival-
dybės (Viktorija Abaravičienė) bei Ignalinos ir 
Zarasų rajonų savivaldybių (Ričardas Trimo nis 
ir Jurgita Kostiakovaitė). Nuotraukoje apa-
čioje – Lietuvos energetikos instituto PEA 
projekto vadovas Antanas Markevičius susi-
tikime Tartu (Estija).

Susitikimo programa buvo labai išsami – 
pasitarimai bei diskusijos vyko net keturiuose 
miestuose: Tartu, Mustvėje, Veru ir Reugėje. 
Daugiausia susitikimuose kalbėta apie projek-
to finansinius aspektus, regioninių energetikos 

strategijų sukūrimo ir įgyvendinimo klausimus, 
darnios energetikos plėtros regionuose už-
davinius, energijos vartojimo efektyvumo bei 
taupymo potencialo nustatymą. 

Susitikimo dalyviai turėjo galimybę su-
sipažinti su partnerių iš Estijos vykdomais 
projektais, darbo organizavimo specifika. 
Dalyviai aplankė demonstracinį energijos 
parką Reugėje, kur puikiai parodyta, kaip 
vėjas, saulė, žemė ir vanduo gali tarnauti 
žmonėms aprūpinant šilumos bei elektros 
energija. Lietuvos delegacija turėjo progą su-
sipažinti su geoterminės energijos praktišku 
panaudojimu. Pasinaudojus ES parama, tokia 
energija yra naudojama miesto mokyklai šil-
dyti. Svarbus susitikimas vyko Tartu, Estijos 
gyvosios gamtos mokslų universitete, kurio 
populiarumas, vykdomi projektai, orienta-
vimasis į gamtos išsaugojimą bei gamtos 
išteklių racionalų naudojimą parodė išskirtinį 
estų santykį su gamta ir gamtos ištekliais. 
Susitikime nutar ta projekto par tneriams 

toliau bendradarbiauti. Buvo sukoordinuotos 
tolesnės projekto vykdymo veiklos ir apsi-
keista gerąja patirtimi. 

Susitikime aptarti klausimai, susiję su 
Baltijos jūros šalių regionų energetikos stra-
tegijų ruošimu. Sudarytos darbinės grupės 
regionų strategijoms ruošti, aptartas detalus 
darbų vykdymo planas. Konstatuota, kad 
regionų strategijas reikia ruošti taip, kad jas 
įgyvendinus būtų išspręsti klausimai, susiję 
su energijos naudojimo efektyvumu ir būdais 
tam pasiekti. Aptarta, kaip regionas turi siekti 
energetinės nepriklausomybės išnaudodamas 
alternatyvius energijos šaltinius. Ruošiant re-
giono strategiją, pirmiausia numatyta parengti 
esamos padėties įvertinimo studiją, kurioje 
atsispindėtų regiono problemos, stipriosios ir 
silpnosios jo plėtros galimybių savybės.

Lietuvos energetikos instituto uždavinys 
rengiant regiono strategiją yra paruošti esa-
mos padėties įvertinimo studiją, konsultuoti 
partnerius energijos vartojimo efektyvumo 
klausimais pritaikant naujas efektyvias ener-
gijos gamybos ir vartojimo technologijas.

Esamos padėties įver tinimo studijos 
tikslas yra surinkti regionų faktinės padėties 
lyginamuosius duomenis, kurie būtų pagrin-
das kitoje projekto vykdymo stadijoje ruošiant 
regionų energetikos strategijas. Numatyta 
nagrinėti tokius klausimus: 

• bendra informacija apie regioną, 
• esama energetinė situacija,
• racionalaus energijos vartojimo ir atsi-

naujinančių energijos šaltinių potencialas,
• ateities energijos tiekimo ir vartojimo 

galimybės,
• regiono energetikos strategija.
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Dr. Feliksas Zinevičius,
Kauno regioninės energetikos agentūra

REMIAME ES dIREKTYVOS 
įgYVENdINIMą

„CYBER-DISPLAY“ PROJEKTAS YRA SKIRTAS ES DIREKTYVOS DėL PASTATų ENERGINIO NAUDINGUMO ĮGYVENDINIMUI SKATINTI. 
NACIONALINIAME PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATE YRA ATSPINDėTOS PASTATO POTENCINėS GALIMYBėS, O 
„DISPLAY“ SERTIFIKATE – OPERATYVINIAI DUOMENYS: SUVARTOJAMI ELEKTROS, ŠILUMOS BEI ŠALTO VANDENS KIEKIAI IR 
DėL VARTOJIMO EMITUOTAS CO2 DUJų KIEKIS. ŠIUO METU „DISPLAY“ KAMPANIJA VYKDOMA 27 VALSTYBėSE – SERTIFIKUOTA 
13,5 TŪKSTANČIO PASTATų, PRIKLAUSANČIų 460-ČIAI ES IR ŠVEICARIJOS SAVIVALDYBIų.

1 pav. Sertifikatas ir jo viešinimas

Lietuvoje „Display“ kampaniją koordinuoja 
Kauno regioninė energetikos agentūra (KREA). 
Jos iniciatyva pagal „Dispaly“ metodiką buvo 
klasifikuotos visos Kauno m. mokyklos ir vaikų 
darželiai, parengti ir įteikti 178 sertifikatai. 
Pažymėtina, jog Kaunas – vienintelis Lietuvos 
ir Baltijos valstybių miestas, dalyvaujantis 
„Display“ kampanijoje (1 pav.).

2010 m. lapkričio 11 d. drauge su Kau-
no m. Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėju 
Anta nu Bagdonu buvo organizuota „Display“ 
diena (2 pav.), o 2010 m. gruodžio 15 ir 16  d. 
įvyko susitikimai-seminarai atskirai su mokyk-
lų ir darželių vadovais gautiems rezultatams 
aptarti. Seminaruose dalyvavo Kauno miesto 
tarybos Miesto ūkio ir energetikos komiteto 
pirmininkas Gediminas Žukauskas, Švietimo ir 
kultūros departamento direktorius Edmundas 

Balasevičius, Švietimo ir ugdymo skyriaus 
vyr. specialistas Edvardas Starkus, Švietimo 
ir kultūros įstaigų veiklos analizės skyriaus 
vyr. specialistas Vygandas Žiurkelis, „AF-Ter-
ma“ atstovas Donatas Barysa, UAB „Embritas“ 
direktorius Jordanas Vyšniauskas ir statybų 
vadovas Evaldas Globys.

Mokyklų ir darželių tyrimo rezultatus patei-
kė KREA direktorius dr. Feliksas Zinevičius. 

Kaip matome 3 paveikslėlyje, daugiausia 
mokyklų (36) gavo C klasės įvertinimą; pras-
tesnė padėtis vaikų darželiuose, čia vyrauja 
D klasės įvertinimas.

Savo patirtimi rengiant paraiškas pastatų 
renovacijai pasidalijo Vilniaus m. švietimo ir 
planavimo skyriaus vyr. specialistė Inga Šli-

kienė, o paraiškų įgyvendinimo kelius ap-
žvelgė UAB „Vilniaus vystymo kompanijos“ 
projektavimo priežiūros skyriaus viršininkas 
Vidmantas Mikalauskas. Į ką reikėtų atkreipti 
dėmesį renovuojant pastatus, išvardijo KTU 
doc. dr. Jūratė Karbauskaitė.

Buvo apdovanota geriausiai konkurse 
pa  sirodžiusi mokykla – Kauno „Nemuno“ 
vi durinė mo kykla (Rita Gabrilavičienė), 
spec. mokykla – P. Eimučio jaunimo ir cho-
reografijos mokykla (Saulius Buzas), vaikų 
dar želis – Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 
(Beata Labutytė).

Šiuo metu KREA komanda susitinka su 
Kauno m. mokyklų moksleiviais – skaito 
paskaitas apie energijos taupymo galimybes 
ir veda viktorinas.
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3 pav. Objektų suskirstymas pagal energijos su var
tojimą

2 pav. „Display“ diena

4 pav. Apdovanojimai

5 pav. Susitikimas su Kauno m. „Versmės“ vidurinės mokyklos moksleiviais vyko 2011 m. vasario 18 d.
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Pažintinės kelionės akimirkos

eugenijus Perednis,
Lietuvos energetikos institutas

BIOMASĖS KURO RINKOS 
APRIBOJIMŲ IR žALIAVOS 

gAVYBOS SPRENdIMAI

Senkant ir brangstant svarbiausių energetinių žaliavų ištekliams 
(naftai, akmens angliai, gamtinėms dujoms ir kt.), aktualiu klau-
simu tampa intensyvesnis biomasės panaudojimas energetinėms 
reikmėms. 2009 m. Lietuvoje apie 19 proc. visos centralizuotai 
tiekiamos šilumos buvo pagaminama naudojant biokurą. Sparčiai 
vystantis medienos perdirbimo pramonei ir energetikos sektoriui, 
mažėjant importo galimybėms, atsiranda disbalansas tarp medienos 
paklausos ir jos pasiūlos rinkoje. Tai lemia įvairūs specifiniai prekybos 
biomase apribojimai, medienos kuro kainų mechanizmai ir pan.

2009 m. priimta direktyva 2009/28/EB „Atsinaujinančių išteklių 
energijos naudojimo skatinimas“ įpareigojo atskiras valstybes pa-
rengti Nacionalinius atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo 
veiksmų planus, kuriuose būtų pateiktos konkrečios skatinimo prie-
monės ir siekiami rodikliai kiekvieniems metams (iki 2020 metų). 
Pagal ją 2020 metais bendro galutinio energijos suvartojimo AEI 
dalis Europos Sąjungoje sudarytų 20 procentų. Lietuvos deklaruota 
dalis turi būti ne mažesnė nei 23 proc., o centralizuotoje šilumos 
tiekimo sistemoje – ne mažiau kaip 70 procentų. Tai įmanoma verslo 
įmonėms aktyviau atliekant mokslinius tyrimus ir eksperimentinės 
plėtros darbus, glaudžiau bendradarbiaujant su mokslo ir mokslinių 
tyrimų įstaigomis, diegiant inovacijas savo veikloje.

Šioje plotmėje įsikomponuoja EK remiamas EUBIONET III pro-
jektas „Biomasės kuro rinkos apribojimų ir žaliavos gavybos spren-
dimai“. Vykdant projektą buvo analizuojamas kietosios biomasės 
naudojimo energijai gaminti ir medienos, kaip žaliavos, naudojimo 
pramonėje santykis, įvertintas biomasės kuro naudojimas produkto 
gamybos procese pramonės sektoriuje, ištirti ir įvertinti medienos 
kuro kainas lemiantys veiksniai, ištirtos biomasės naudojimo šil-
dymui ir vėsinimui visuomeninės paskirties pastatuose galimybės, 
biomasės kuro svarba kitų šildymui naudojamų kuro rūšių atžvilgiu, 
identifikuoti dar neištirti biomasės ištekliai bei įvertintos jų naudojimo 
energijai gaminti galimybės.

PAGRINDINAI PROJEKTO ASPEKTAI

Šildymas ir vėsinimas naudojant biomasę. Didžiausia galutinės 
energijos dalis yra naudojama patalpų šildymui, karšto vandens 
ruošimui arba pramonės gamybos procesuose. Šiuo metu statistinių 
duomenų apie biomasės naudojimą šilumai gaminti nepakanka, 
todėl ekspertų iš įvairių šalių dalyvavimas projekte bus itin svarbus. 
Daugiausia dėmesio skiriama individualaus ir centrinio šildymo sek-
toriams. Aprašyta įvairių dydžių ir formų pastatų (pvz., įvairių dydžių 
visuomeninės paskirties pastatų) šildymo patirtis, siekiant nustatyti 
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populiariausias šildymo būdus Europoje. Išnagrinėtos šildymo ir 
vėsinimo naudojant biomasę sąnaudos ir jų priklausomybė nuo 
šilumos poreikių, nacionalinių šilumos vartojimo ypatumų, techninės 
įrenginių būklės, konkurencijos su kitomis šildymo sistemomis ir kt. 
Bus ištirta biomasės kuro svarba kitų šildymui naudojamų kuro rūšių 
(naftos, dujų ir kt.) atžvilgiu, išnagrinėta ir aprašyta vėsinimo nau-
dojant biomasę patirtis. Tiriamos esamos nacionalinio ir regioninio 
lygmens politinės priemonės, skatinančios biomasės naudojimą 
šildymui ir vėsinimui.

Prekybos biomase problemų sprendimai. Projektą vykdant bus 
išanalizuoti įvairių šalių specifiniai apribojimai, stabdantys tarptautinę 
prekybą biomase, ir jų priežastys. Bus apžvelgtos tarptautinės prekybos 
biomase perspektyvos. Ypač daug dėmesio bus skiriama pramonės 
sektoriams, pavyzdžiui, statybinių medžiagų gamybos ir kt., kurie iki 
šiol nebuvo susiję su bioenergijos projektais. Šie sektoriai projekto 
metu bus identifikuoti. Neturint žinių apie bioenergijos sektorių, šiuo 
metu yra prekiaujama dideliais kiekiais medžiagų, potencialiai tinkamų 
biomasės kurui. Išsamios biomasės kuro žaliavų bendros termino-
logijos sudarymas ne tik praskaidrintų biomasės kuro rinką, bet ir 
padėtų nustatyti bioenergijos tikslams tinkamų naudoti žaliavų rūšis 
ir kiekius. Ši veikla bus vykdoma bendradarbiaujant su EUROSTAT ir 
nacionalinėmis statistikos organizacijomis.

Medienos kuro kainų nustatymo mechanizmų tikslas yra siekti, 
kad nacionalinės medienos kuro kainų statistika taptų prieinama 
tarptautiniu lygiu, taip praskaidrinant kainų nustatymo mechanizmus 
ir prisidedant prie efektyvesnės Europos bioenergijos rinkos kūrimo. 
Svarbu apibrėžti, kokie veiksniai lemia medienos kuro kainas. Nors 

naftos kaina ir politinės priemonės, kuriomis siekiama sumažinti 
šiltnamio dujų emisiją, dažnai yra laikomos pagrindiniais veiksniais, 
lemiančiais medienos kuro ir kitų atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimo poreikį, iš tiesų AEI kainą lemia ir kiti veiksniai. Tai ypač 
svarbu medienos kurui, kuris yra labiausiai susijęs su miško pramo-
ne ir daugiausia priklauso nuo šio sektoriaus plėtros. Intensyvesnė 
prekyba medienos kuru gali turėti įtakos kainoms, nes gamintojai ir 
vartotojai ieško naujų rinkų, skatindami konkurenciją.

Biomasės kuro darnumas bei teisinės ir techninės sistemos. EU-
BIONET III projekto dalyviai renka ir analizuoja informaciją apie įvairias 
teisines ir technines biomasės kuro sistemas bei biomasės, biokuro 
ir bioenergijos darnumo užtikrinimo metodus, lygina nacionaliniu ir 
Europos Sąjungos lygiu keliamus reikalavimus. Vykstant diskusijai 
apie bioenergijos darnumą, iškyla  poreikis sukurti bendrą darnumo 
siekimo sistemą. EUBIONET III pateiks rekomendacijas sertifikavimui 
Europos lygiu, sieks sukurti bendrą sistemą, pateisinančią skirtingų 
šalių rinkų lūkesčius, ir užtikrinti, kad bendra Europos biokuro sertifi-
kavimo sistema būtų praktiška, veikianti ir priimtina.  

žaliavų bazės išplėtimas, susijęs su dar neištirtais biomasės 
ištekliais, ieškant būdų naujų biomasės rūšių savybėms optimizuoti, 
suteikiant galimybę šiuos išteklius naudoti kaip biomasės kurą ener-
gijai gaminti. Europoje gali būti didelis energijos gamybos iš neištirtų 
žemės ūkio, pramonės biomasės išteklių potencialas. Be to, vis daugiau 
dėmesio sulaukia tokie ištekliai kaip vandeninės kilmės biomasė. Bus 
panaudoti esami „tradicinės“ biomasės išteklių tyrimų duomenys ir pa-
teikta nauja informacija apie alternatyvius biomasės išteklius. Kai kuriuos 
naujai rastus alternatyvius biomasės produktus gali reikėti vienokiu ar 

Seminaro ir pažintinės kelionės akimirkos
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 D. Matusevičius, S. Zulonas,
SIA „Grundfos Pumps Baltic“ Lietuvos filialas

ENERgETINIS TINKLO SIURBLIŲ AUdITAS 
ŠILUMOS TINKLŲ KATILINĖSE

Keletą kartų per šį šildymo sezoną „Grund-
fos“ kompanija Lietuvos šilumos tinklų katili-
nėse atliko tinklo siurblių auditą. Buvo siekiama 
įvertinti, kaip katilinėse esantys tinklo siurbliai 
atitinka poreikius, kiek suvartoja elektros 
energijos ir kaip galima jos sutaupyti.

Tinklo apytakiniai siurbliai, veikiantys ši-
lumos tinklų katilinėse, yra vienas pagrindinių 
elektros energijos var totojų. Šie siurbliai 
ne pertraukiamai veikia visą šildymo sezoną, 
24 valandas per parą. Priklausomai nuo kati-
linės šiluminio galingumo, katilinėje esančios 
įrangos, tinklo siurbliai sunaudoja iki 60 proc. 
visoje katilinėje sunaudojamos elektros 
energijos. Taigi tinklo siurblių sunaudojama 
elektros energija yra pagrindinė „dedamoji“, 
skaičiuojant elektros sąnaudas, reikalingas 
pagaminti vienai šilumos megavatvalandei. 
Tinkamas siurblio parinkimas pagal šilumos 
tinklo ir katilinės techninius parametrus užtik-
rina mažas elektros energijos sąnaudas ir 
sklandų darbą.

Tinklo siurblių audito metu yra matuoja-
mas faktinis siurblio debitas, sukuriamas 
slė gio aukštis ir elektros energijos sąnaudos. 
„Grundfos“ sukurta matavimo metodika ir tu-
rima įranga leidžia atlikti matavimus siurbliams 
su dažnio keitikliais ir be jų. Audito metu 
siekiant įvertinti šiluminį darbo režimą taip pat 
yra matuojamos šilumnešio temperatūros. At-
likus matavimus, apskaičiuojamas bendrasis 

siurblių efektyvumo koeficientas, parodantis, 
kiek iš elektros tinklo gautos elektros energijos 
paverčiama naudingu darbu – termofikacinio 
vandens cirkuliacija tinkluose. Metinės siurblio 
elektros energijos sąnaudos  apskaičiuojamos 
įvertinus bendrąjį efektyvumo koeficientą ir 
sistemos apkrovimo grafiką. Pagal sistemos 
poreikius ir esamo siurblio eksploatacijos kaš-
tus, „Grundfos“ pasiūlo individualų sprendimą 
(pvz., naują tinklo siurblį). Atlikus ekonominius 
skaičiavimus įvertinamas siūlomo sprendimo 
atsipirkimo laikas.

Pateikiame dviejų skirtingų katilinių tinklo 
siurblių audito rezultatus.

1 pavyzdys
Sistemoje įrengtas D tipo siurblys su 

90 kW elektros varikliu ir dažnio keitikliu. Pagal 
atliktus matavimus, faktinis bendrasis siurblio 
agregato (dažnio keitiklio, elektros variklio ir 
hidraulinės dalies) efektyvumo koeficientas 
yra 54,5 procentų. Metinės elektros energijos 
sąnaudos yra 10 4570 kWh, siurbliui dirbant 
3 660 val. per metus („vasarinis“ režimas). 
Įrengus naują siurblį, kurio bendrasis efek-
tyvumo koeficientas yra 70 proc., per vieną 
sezoną būtų sunaudojama tik 62 740 kWh 
elektros energijos. Vien tik padidinus siurblio 
efektyvumą per vieną sezoną būtų sutaupo-
ma net 41 830 kWh elektros energijos. Būtų 
sutaupyta 15 058 litų, kai vidutinė elektros 
energijos kaina 0,36 Lt/kWh.

2 pavyzdys
Sistemoje įrengtas D tipo siurblys su 

75 kW elektros varikliu ir dažnio keitikliu. 
Pagal atliktus matavimus, faktinis bendrasis 
siurblio agregato efektyvumo koeficientas 
yra 38,1 procento. Šis siurblys, veikdamas 
3 720 valandų per metus („žiemos“ režimas), 
sunaudoja 25 296 kWh elektros energijos. 
Įrengus naują siurblį, kurio bendrasis efek-
tyvumo koeficientas yra 75 proc., per vieną 
sezoną būtų sunaudojama tik 13 490 kWh 
elektros energijos. Vien tik padidinus siurblio 
efektyvumą per vieną sezoną būtų sutaupoma 
11 806 kWh elektros energijos. Būtų sutau-
pyta 4 250 litų, kai vidutinė elektros energijos 
kaina 0,36 Lt/kWh. Šiame pavyzdyje katilinės 
tinklo siurblys yra pernelyg didelio našumo ir 
jo darbas su dažnio keitikliu pagal šiuo metu 
esamus tinklo parametrus yra neefektyvus.

Du pateikiami pavyzdžiai akivaizdžiai 
parodo, kad šiose katilinėse esantys tinklo 
siur bliai netgi veikdami su dažnio keitikliais 
yra tikri elektros energijos rijikai. Jie atlieka 
savo darbą – užtikrina termofikacinio vandens 
apytaką tinkluose, bet sunaudoja pernelyg 
daug brangios elektros energijos. Atliktas tink-
lo siurblių auditas atskleidė puikias energijos 
taupymo galimybes šiose katilinėse.

Norintiems daugiau sužinoti apie tinklo 
siurblių auditą bei energijos taupymo galimy-
bes planuojame organizuoti seminarus kartu 
su Lietuvos šilumos tiekėju asociacija.

kitokiu būdu perdirbti (pvz., išdžiovinti, sugranuliuoti, kt.) prieš juos nau-
dojant energijai gaminti. Todėl svarbus rezultatas bus ir rekomendacijos, 
kaip apdoroti ir tvarkyti alternatyvias biomasės rūšis.

Bioenergija ir miško pramonė analizuoja kietosios biomasės 
naudojimo energijai gaminti ir medienos, kaip žaliavos, naudojimo 
pramonėje santykį (pvz., pjuvenų naudojimo granulėms ir baldų 
plokštėms gaminti palyginimas). Būtina glaudžiai bendradarbiauti su 
miško pramonės ir biomasės kuro gamybos atstovais. Taip pat bus 
nagrinėjamos politinės priemonės, turinčios didžiausią įtaką žaliavos 
prieinamumui ir kainai įvairiose šalyse (pvz., prekyba taršos leidimais, 
atsinaujinančios energetikos direktyva). 

Siekiant detaliau aptarti EUBIONET III projekto rezultatus, 2011 m. 
vasario 09–10 d. Kaune buvo suorganizuotas tarptautinis semi na-

ras  „Naujos darnaus šildymo ir vėsinimo sistemos“. Jame daugiau 
kaip 70 įvairių sričių specialistų išklausė 9 pranešimus. Buvo išana-
lizuota energetikos, centralizuoto ir vietinio pastatų šildymo Lietuvoje 
ir Europoje padėtis, aptartas atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų 
planas, įvertinta atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo šildy-
mui ir vėsinimui Europos technologinės platformos veikla. Pateikta 
EUBIONET III projekto vykdymo metu gauta biomasės panaudojimo 
šildymui ir vėsinimui apžvalga, išanalizuoti konkretūs atvejai, taip pat 
įvertinta Europos kieto biokuro standartų dabartinė padėtis ir pjuvenų 
granulių „ENplus“ sertifikavimo eiga. Aptartos biomasės deginimo 
katilų technologijos Lietuvoje ir jų ateities perspektyva. 

Antrą seminaro dieną buvo susipažinta su pjuvenų granulių 
gamybos įmone „BALTWOOD“ (Grigiškėse), aplankyta Vilniaus 
termofikacinė elektrinė, deginanti medžio atliekas ir pjuvenas.
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