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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVOS ÐILUMOS TIEKËJØ
ASOCIACIJOS NARIØ SÀRAÐAS

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

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

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

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

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

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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Alytuje AtidArytA biomAsės 
kogenerAcinė elektrinė

Kęstutis Laužonis,
UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ technikos direktorius

ALyTus PAPILdė LIeTuvos mIesTų, KurIų šILumos ūKyje PLAčIAI vArTojAmAs vIeTInIs bIoKurAs, GreTAs. GeGužės 18 d.
IšKILmInGAI PerKIrPus juosTą, ATIdAryTA ALyTAus bIomAsės KoGenerAcInė eLeKTrInė. mIesTą šILdAnčIos bendro - 
vės „LITesKo“ InvesTIcIjos į eLeKTrInę sIeKIA 73,4 mLn. LITų, es sTruKTūrInIų fondų PArAmA – 13,5 mLn. LITų.

SULAUKė GArBINGų SVEčIų 
Atidarymo šventėje dalyvavo nemažai 

garbingų svečių. elektrinės atidarymo proga 
susirinkusius sveikino Alytaus meras Jurgis 
Krasnickas, Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje 
Maryse Berniau, Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto pirmininkas jonas šimėnas.

įmonę „Litesko“ valdančios kompanijos 
„Dalkia Eastern Europe“ valdybos pirmininkas 
ir prezidentas jeanas sacreste’as pasidžiaugė 
Alytaus miestui prisijungus prie tų miestų, 
kurie turi galimybę naudoti biokurą – jo kaina 
sudaro vos trečdalį gamtinių dujų kainos.

„Visuose Europos ir pasaulio regionuo-
se grupė „dalkia“ siekia užtikrinti tvarios ir  
aplinkai draugiškos šilumos gamybą bei tie-
kimą. ne išimtis – ir Lietuva“, – teigė j. sa-
creste’as.

Alytuje biokuru pakeitus 18 mln. m3 gam - 
tinių dujų per metus, šilumos kaina taps 
mažiau priklausoma nuo importuojamų dujų, 
kurios šiandien – rekordiškai brangios. Prog-
nozuojama, kad dėl to šilumos tarifas Alytuje 
mažės ir taps stabilesnis. 

vasarą, išskyrus laikotarpį, kai katilinė 
stabdoma techniniam aptarnavimui, žaliosios 
šilumos, skirtos karštam vandeniui gaminti, 
kiekis sudarys 100 procentų. 

ANTrojI PAGAL GALINGUmą 
LIETUVOJE
elektrinė pradėta statyti 2009-ųjų pabai-

goje, statybų ir montavimo darbai, kaip ir 
planuota, buvo atlikti per mažiau kaip trejus 
metus. Alytuje darbą pradėjusi elektrinė – 
antra pagal galingumą Lietuvoje, nusileidžianti 
tik vilniaus biokuro elektrinei, į kurią taip pat 
investavo kompanija „Dalkia“. 

Lengvų konstrukcijų elektrinės pastate 
sumontuotas modernus Suomijos kompani-
jos „reneva“ gamybos „verdančio sluoksnio“ 
garo katilas, kūrenamas biokuru. Planuojama,  
kad garo katilas dirbs 8 000 valandų per metus 

Iš kairė į dešinę: Jeanas Sacreste’as (įmonę „Litesko“ valdančios kompanijos „Dalkia Eastern Europe“ valdy-
bos pirmininkas ir prezidentas), Maryse Berniau (Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje), Jonas Šimėnas (LR Sei
mo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas), Jurgis Krasnickas (Alytaus meras)

Naujai pastatyta biomasės kogeneracinė elektrinė 

ir pagamins 117 800 MWh šilumos. Mak-
simalus kuro sunaudojimas – apie 70 000 t 
per metus.

Garas iš katilo tiekiamas į turbogenera-
torių, jį sudaro vokietijos įmonėje „manturbo“ 
pagaminta 13,9 mW šilumos galios priešslė-
ginė garo turbina su vakuminiu kondensato-
riumi ir Austrijos bendrovės „elin“ gamybos  
5,4 MW galios elektros generatorius. Turboge-

neratorius per metus pagamins 87 100 MWh 
šilumos ir 31 800 MWh elektros.

Biokuro degimo produktai iš garo katilo 
patenka į atskirai pastatytą sauso tipo dūmų 
valymo įrenginį – švedijos įmonėje „ees“ 
pagamintą elektrostatinį filtrą, kuris pašalina 
iki 99,5 proc. dūmuose esančių kietųjų dalelių. 
Iš elektrostatinio filtro išeinančiuose dūmuose 
kietųjų dalelių lieka tik apie 5 mg/nm3.
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Iš elektrostatinio filtro dūmai patenka į 
4,9 mW galios kondensacinį ekonomaizerį. 
čia papildomai paimama šilumos energija iš 
dūmų, prieš išmetant juos į kaminą, ir perduo-
dama iš miesto grįžtančiam termofikaciniam 
vandeniui. Iš kondensacinio ekonomaizerio 
išeinančių dūmų temperatūra neviršija 60 °c. 
Kondensaciniame ekonomaizeryje bus ga-
minama 30 600 MWh per metus šilumos 
energijos.

biomasės elektrinės kamine sumontuota 
nuolat veikianti į aplinką išmetamų dūmų 
stebėsenos (monitoringo) sistema. 

elektrinėje naudojamos biomasės šaltiniai: 
miško atliekos, medienos pramonės atliekos, 
energetiniai želdynai ir šiaudai, pastarųjų bio-
masės balanse gali būti iki 10 procentų. 

biomasės charakteristikos:
- kaloringumas – 1,9–2,1 mWh/t;
- drėgmės kiekis – 45–55 procentai;
- pelenų kiekis – 3–6 procentai.

NAUjoVė – dINAmINėS 
SVArSTyKLėS 
į elektrinę autotransportu atvežtas bioku-

ras pirmiausia yra pasveriamas elektroninėmis 
svarstyklėmis, svėrimo duomenys automatiš-
kai patenka į kompiuterį ir perduodami į bendrą 
elektrinės duomenų sistemą. 

Toliau biokuras vežamas į kuro ūkį ir išpila-
mas. Kuro ūkyje įrengta atvira kuro iškrovimo 
aikštelė ir dengtas kuro saugojimo sandėlys, 
kuro priėmimo įrengimai, grandikliniai ir juosti-
niai transporteriai, rūšiavimo įrenginiai, metalo 
gaudyklė, konteineriai metalui bei stambiam 
surūšiuotam kurui. 

į garo katilą tiekiamo kuro apskaitai 
transporteryje įrengtos tikslios dinaminės 
svarstyklės. ši naujovė biokurą naudojančiose 
šalies elektrinėse įdiegta pirmą kartą. 

Kuro atviros aikštelės talpa – 5 000 m3, 
o kuro sandėlio talpa – 3 000 m3, todėl yra 
galimybė sukaupti biokuro rezervą. Kuro 

Garo katilo techniniai duomenys

Parametro pavadinimas Vertė

Galia 20,2 MW

Katilo našumas 25 t/h

Perkaitinto garo slėgis 45 bar

Perkaitinto garo temperatūra 460 °C

Išeinančių dūmų temperatūra 160 °C

Naudingo veikimo koeficientas 88 %

Darbo (apkrovimo reguliavimo) diapazonas 25–100 %
Turbogeneratorius 

Elektrostatinis filtras 

Biokuras

Kondensacinis ekonomaizeris (vaizdas iš vidaus)

ūkio maksimalus našumas – 90 tonų per 
valandą. Kuro padavimo sistema valdoma 
dviem būdais: rankiniu (vietiniu bei nuotoli-
niu) ir automatiniu. įprastai kuro padavimo 
sistema dirba automatiniu režimu. Kuro ūkio 
pagrindiniai ir pagalbiniai įrengimai valdomi 
programuojamais loginiais valdikliais.

Kokybiškam garo katilo maitinimo vandens 
paruošimui sumontuoti modernūs osmoso 
ir elektriniai dejonizacijos vandens valymo 
įrenginiai. 

į garo katilą tiekiamo maitinimo vandens, į 
garo turbiną tiekiamo garo ir iš turbinos į katilą 
grįžtančio kondensato kokybė tikrinama nuolat 
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Tarša deginant biokurą

Teršalai
Numatoma tarša

(nuo 2012 m. sausio 1 d. ir toliau)

Pavadinimas vienkartinis dydis

vnt. faktas norma

Anglies monoksidas mg/Nm3 118    1 000

Azoto oksidai mg/Nm3 154    750

Kietosios dalelės kamine mg/Nm3 0      300

P. S. Kietųjų dalelių koncentracija po elektrostatinio filtro – 4,84 mg/nm3

Kompiuterizuota darbo vieta 

veikiančiu ir apie nukrypimus nuo nustatytų 
parametrų perspėjančiu įrenginiu. biokuro 
parametrams bei kokybei nustatyti ir tikrinti, 
garo katilo, turbinos ir kitų įrengimų darbo 
cheminiams režimams kontroliuoti įrengta 
chemijos laboratorija su modernia įranga.

elektrinę valdo programuojamų loginių 
valdiklių kompleksas, darbo vietose įrengti 
kompiuteriai, o įrenginių darbui stebėti yra 
sumontuotos vaizdo kameros. bioelektrinėje 
taip pat įrengta automatinė gaisro gesinimo 
sistema.

Pradėjus šilumą ir elektrą gaminti iš bio - 
kuro, Alytuje 44 proc. sumažės į aplinką 
išme tamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
anglies dioksido. 

TARNAUJA PAGRINDINIAMS 
TIKSLAMS 
Anot J. Sacreste’o, šis projektas prisideda 

prie pagrindinių nacionalinės energetikos 
strategijos tikslų įgyvendinimo: didinti ener-
getinę nepriklausomybę nuo importuojamų 
dujų, energijos gamybai taikyti vietinį kurą, 
mažinti šilumos ir elektros energijos kainas 
vartotojams, kurti naujas darbo vietas šalies 
regionuose.

Tai – antras pagal dydį biokuro projektas, 
„dalkia“ įgyvendintas Lietuvoje. 2006 metais 
vilniuje įdiegta 60 mW galios katilinė – didžiau-
sias baltijos šalyse katilas, kūrenamas bioku-
ru. „Dalkia“ šildomuose Lietuvos miestuose 
yra įdiegta daugiau nei 50 proc. visų šalies 
šilumos ūkyje veikiančių biokuro įrenginių.

s K e L b I m A s

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija (LIšTIA) rengia specialistų, siekiančių teisės įgyti ypatingo statinio 
projekto dalies vadovo, specialiųjų statybos darbų vadovo kvalifikaciją, profesinio parengimo kursus. 

Projekto dalys ir darbo sritys:  
šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, šilumos gamyba ir tiekimas, šaldymo ir suslėgto oro sistemos.

2012 m. antrąjį pusmetį kursai vyks: 1) spalio 8–12 d.; 2) gruodžio 3–7 d.
Po kursų vyks specialistų profesinių žinių patikrinimas. Kursų vieta: LIŠTIA, K. donelaičio g. 20-221, Kaunas.

Prašymą lankyti kursus ir pasitikrinti profesines žinias teikti adresu: 
LIŠTIA direktoriui r. montvilui, K. donelaičio g. 20-232, LT-44239 Kaunas

Reikalavimai pateikiamiems dokumentams nurodyti www.spsc.lt. 
Papildoma informacija tel.: (8 37) 32 38 28, 30 04 43. 

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija
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sėkmingAi įvykdytAs projektAs „ŠiAulių 
miesto Šilumos tiekimo mAgistrAlių nuo 

pietinės kAtilinės kolektorinės iki Šilumos 
kAmerų nr. 2107 ir nr. 2208 rekonstrukcijA“ 

nr. vp2-4.2-Ūm-02-k-01-035
Toma Grikštienė, 

Ab „šiaulių energija“  teisininkė-atstovė spaudai

šilumos tiekimo tinklai yra brangus ir 
labai svarbus centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos elementas. Kadangi šilumos tieki-
mo tinklais šilumos energija yra aprūpinami 
šilumos vartotojai, jiems turi būti patikimai 
tiekiamas bei paskirstomas reikiamų paramet-
rų šilumnešis. 

šilumos tiekimo įmonių tikslas – užtikrinti 
patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą varto-
tojams. 

didžioji anksčiau paklotų šilumos tiekimo 
vamzdynų dalis yra paklota nepereinamuo-
siuose kanaluose. Tokio tipo kanalai surenka mi 
iš lovinių gelžbetonio elementų. Prireikus re-
mon tuoti vamzdyną, reikia nukasti gruntą, nu-
kelti viršutinį lovinį elementą ir tik tuomet galima 
atlikti numatytus darbus. be to, tiek klojant naują 
vamzdyną, tiek remontuojant seną, labai svarbu 
kokybiškai atlikti gelžbetoninių lovių sujungimo 
vietų hidroizoliavimo darbus, kad vamzdynai 
būtų apsaugoti nuo gruntinio vandens povei-
kio. Kaip rodo praktika, dažniausia taip paklotų 
vamzdynų gedimo priežastis yra gelžbetoninių 

lovių hidroizoliacijos gedimai, dėl kurių atsiran - 
da vamzdynų išorinių paviršių korozija.

2010 m gruodžio 6 d. bendrovė pradėjo ir 
2011 m. lapkričio 28 d. sėkmingai baigė projek-
tą „šiaulių miesto šilumos tiekimo magistralių 
nuo Pietinės katilinės kolektorinės iki šilumos 
kamerų nr. 2107 ir nr. 2208 rekonstrukcija“. 
Projekte numatytos labiausiai susidėvėjusių 
senų, magistralinių šilumos tinklų atkarpos 
modernizuojamos ir perklojamos šiuolaikinė - 
mis technologijomis bekanaliu būdu. rekons-
trukcijos metu buvo naudojami iš anksto pra-
moniniu būdu izoliuoti vamzdžiai, pasižymintys 
ypač gera šilumos izoliacijos kokybe bei ma žais 
šilumos nuostoliais eksploatacijos metu.

Pramoniniu būdu izoliuotuose vamzdžiuo se 
įdiegta gedimų kontrolės sistema, panaudojant 
varinius laidus izoliaciniame sluoksnyje tarp 
apvalkalo ir darbinio vamzdžio. Tai – puiki prie-
monė sistemai kontroliuoti ir drėgmei, kuri gali 
patekti pro defektuotas jungtis ar vamzdžius, 
izoliacijoje nustatyti. Ankstyva diagnostika ir 
remontas apsaugo nuo pažeidimo išplitimo 
į kitus vamzdyno ruožus. ši sistema padeda 
tiksliai nustatyti gedimo vietą, t. y. ji tiksliai 
parodo, kur reikia kasti žemę ir remontuoti.

Ab „šiaulių energija“ eksploatuoja apie 
147 km iki 630 mm skersmens šilumos 
tiekimo tinklų. 2010 m. bendrovė patiekė į 
tinklus 556,28 GWh, o pardavė vartotojams 
449,70 GWh šilumos energijos. šilumos 
energijos nuostoliai 2010 m. sudarė 18,6 pro-
centų. vadovaujantis teoriniais skaičiavimais 
bei atsižvelgiant į bendrovės aptarnaujamų 
šilumos tiekimo tinklų konfigūraciją, galimi 
minimalūs šilumos energijos nuostoliai – 
11–12 procentų.

bendrovė pagal savo finansines galimybes 
nuolat diegia technines naujoves, modernizuo-
ja šilumos gamybą ir tiekimą, didina jų patiki-
mumą, gerina paslaugų kokybę.

nors buvo planuota projektą įvykdyti iki 
2012 m. spalio mėn., rangovas uAb „šiaulių 

dujotiekio statyba“ sugebėjo darbus atlikti 
metais anksčiau. Tam pasitarnavo rangovo 
pajėgumas bei sugebėjimas dirbti sparčiai ir 
kokybiškai.

Pasiekti visi numatyti kiekybiniai ir koky-
biniai projekto rezultatai: rekonstruota ir moder-
nizuota, keičiant bekanaliais, pramoniniu būdu 
izoliuotais vamzdžiais su gedimų kontrolės 
sistema, 1 631,0 m dn 600 šiaulių m. Pietinės 
katilinės magistralinio šilumos tiekimo tinklo. į 
modernią bei šiuolaikišką pakeista uždaromoji 
ir drenažinė armatūra šilumos tinklų kamero-
se, optimizuojant diametrus, pakeisti įvadiniai 
tinklai į Ab „šiaulių energija“ objektus.

Projektas leis sumažinti šilumos perda-
vimo nuostolius ir taupyti apie 1 817 MWh 
ši  lumos energijos per metus, kuriai pagal 
Pietinės katilinės 2010 m. faktines lyginamą-
sias sutartinio kuro sąnaudas (91,1 kg/mWh) 
pagaminti reikėtų apie 165,53 t.n.e. sutartinio 
kuro. Nesudegus sutaupytam kuro kiekiui, apie 
393 t. co2 per metus sumažės šiltnamio dujų 
išmetimas į aplinką. Tuo projektas prisideda 
prie Lietuvos respublikos tarptautinių įsipa-
reigojimų mažinti iškastinio kuro naudojimą 
ir šiltnamio dujų emisiją vykdymo. Padidės 
šilumos tiekimo saugumas ir patikimumas 
prie šiaulių m. Pietinės katilinės šilumos tinklo 
prisijungusiems vartotojams. 

Projektui įgyvendinti skirta 8 865 874,39 Lt, 
iš jų 4 260 050,00 Lt sudaro europos regioninės 
plėtros fondo parama. su europos sąjungos 
struktūrinių fondų parama Projekto atsipirkimo 
laikas yra 15 metų (techninis vamzdynų tarna-
vimo laikas iki 30 metų).

Pagrindinė es struktūrinių fondų nauda 
yra ta, kad ja pasinaudojusi bendrovė pajėgi 
vykdyti finansiškai sunkiai įgyvendinamus 
projektus, be šios paramos investicijos būtų 
mažiau atsiperkančios ir gerokai didesnės. 
Parama leidžia bendrovei daugiau investuoti 
bei didinti vykdomos veiklos efektyvumą ir 
patikimumą.
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vilniAus Šilumos Ūkyje įsisAvintA  
es fondų pArAmA 

„Europos ritmu“, 2012, Nr. 1 (12)

AnTrąjį KvėPAvImą vILnIAus šILumos ūKIo renovAcIjAI 2011-AIsIAIs suTeIKė es fondų PArAmA. sosTInę šILdAnTI 
bendrovė „vILnIAus enerGIjA“ su es PArAmA įGyvendIno neT KeTurIs svArbIus šILumos TInKLų modernIzAcIjos 
ProjeKTus, KurIe užTIKrIną ne TIK sAuGesnį šILumos TIeKImą, beT Ir mAžesnIus enerGIjos nuosToLIus. 

NAUjA BIoKUro KATILINė 
„vienas pagrindinių mūsų siekių sosti-

nėje – užtikrinti stabilią ir žemą šilumos kainą 
vilniečiams. didžiąją šilumos kainos dalį jau 
daugelį metų sudaro nuolat brangstančios 
importuojamos gamtinės dujos. siekiame jas 
keisti vietinio biokuru, kuris yra ne tik daugiau 
nei du kartus pigesnis už dujas, bet ir nekenks-
mingas aplinkai“, – teigė „vilniaus energijos“ 
komercijos direktorius Rimantas Germanas. 

Anot jo, europos sąjungos sanglaudos 
fondo parama leido bendrovei Vilniuje paga-
minamos šilumos dalį iš biokuro auginti nuo 
10 iki 13 procentų. 

sostinėje 2011 metų pabaigoje buvo 
užbaigtas dvejus metus trukęs naujosios 
vilnios rajoninės katilinės modernizavimo 
projektas. Biokuro vartojimui pritaikyta kati- 
linė pilnu pajėgumu pradėjo veikti nuo šildy-
mo sezono pradžios. 

šis projektas per metus leidžia 12 mln. ku-
binių metrų gamtinių dujų pakeisti biokuru. „Ka-
tilinėje kasmet suvartosime virš 40 tūkst. tonų 
biokuro ir iki 22 tūkst. tonų sumažinsime co2 
išmetimus į aplinką“, – sakė r. Germanas.

į biokuro deginimo naujosios vilnios ra - 
joninėje katilinėje projektą iš viso investuota 
15,3 mln. litų. Iš europos sąjungos sanglau-
dos fondo katilinės modernizavimui buvo 
skirta 7,28 mln. litų. 

Katilinėje buvo įrengti du po 6 mW galios 
biokuru kūrenami vandens šildymo katilai, 
kondensaciniai ekonomaizeriai, dūmtraukis 
ir biokuro ūkis. 

Biokuro katilai leis pagaminti iki 61,5 GWh 
šilumos per metus. įrengus kondensacinius 
ekonomaizerius iš dūmų papildomai bus 
išgaunama iki 14,7 GWh šilumos per metus. 
Tai leis efektyviau ir taupiau naudoti medie -
nos kurą. 

„naujosios vilnios katilinė yra nedidelė, 
todėl ir gamtinių dujų vartojimą sumažinsime 
vos šiek tiek viso miesto mastu. Norint iš 

esmės mažinti dujų vartojimo apimtis, bū-
tinos šimtamilijoninės investicijos“, – teigė 
R. Germanas. 

ATNAUjINo ŽIrmūNų Ir 
NAUjAmIESčIo TrASAS 
Dar viena svarbi „Vilniaus energijos“ 

investicijų kryptis – pasenusių šilumos trasų 
renovacija. „vilniaus energija“ užbaigė du ši-
lumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektus, 
remiamus europos regioninės plėtros fondo, 
kurių metu atnaujintos žirmūnų ir naujamies - 
čio rajonų trasos. 

žirmūnuose rekonstruota 1,4 kilometro 
prieš 47 metus paklotų trasų žirmūnų ir Ap-
kasų gatvėse. 

Naujamiestyje atnaujintas apie 1,1 kilo-
metro seniausių šilumos tiekimo tinklų, kurių 
amžius viršija 40 metų, ruožas smolensko, 
statybininkų, birželio 23-iosios, naugarduko 
ir Kauno gatvėse. 

„vilniaus energija“ į šilumos tiekimo tinklų 
rekonstrukciją šiuose rajonuose investavo 
7,18 mln. litų. dar 6,95 mln. litų pagal tri-
šalę sutartį, sudarytą su ūkio ministerija ir 

Lietuvos verslo paramos agentūra, skirta iš 
europos regioninės plėtros fondo.

„Augindami energijos tiekimo patikimumą 
ir toliau mažindami šilumos nuostolius tinkluo-
se, artėjame prie moderniausių skandinavijos 
šilumos ūkių lygio. Kryptingai investuodami, 
nuo 2002 metų šilumos praradimus trasose 
sumažinome nuo 24 iki 12 procentų“, – teigė 
„Vilniaus energijos“ komercijos direktorius 
Rimantas Germanas.

Renovacijai buvo parinkti tie šilumos 
trasų ruožai, kuriuose hidraulinių bandymų 
metu buvo nustatyta daugiausia pažeidimų. 
Tiek žirmūnuose, tiek naujamiestyje nusidė-
vėjusios trasos pakeistos naujais, pramoniniu 
būdu izoliuotais, šiuolaikinius techninius 
reikalavimus atitinančiais vamzdynais. 

Atnaujintuose žirmūnų tinkluose „vilniaus 
energija“ šilumos nuostolius sumažins 34 pro-
centais, naujamiestyje – 66 procentais per 
metus. 

„Taupydami šilumą, mažiau suvartosime 
gamtinių dujų, o anglies dvideginio išmetimus 
į aplinką sumažinsime beveik 400 tonų per 
metus“, – teigė r. Germanas. 
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ŠILUmA GrIGIŠKėmS – NAUjAIS 
VAMzDYNAIS
su europos regioninės plėtros fondo pa-

rama „vilniaus energija“ taip pat baigė šilumos 
sistemų modernizavimo projektą Grigiškėse – 
rajono tinklai buvo prijungti prie integruoto 
Vilniaus centralizuoto šilumos tiekimo tinklo. 
šiuo žingsniu padidintas šilumos tiekimo patiki-
mumas ir saugumas Grigiškių gyventojams. 

„vilniaus ir Grigiškių šilumos tinklai su-
jungti 4,9 kilometro ilgio magistraline trasa. 
Rekonstrukcijos metu pakeisti 183 metrai 
seniausių Grigiškių vamzdynų, kuriuose šilu-
mos nuostolius sumažinome perpus“, – teigė 
R. Germanas.

Naujam magistraliniam šilumos tiekimo 
tin klui nuo vilniaus 3-osios elektrinės iki Grigiš-
kių rajono buvo skirta 5,98 mln. litų iš europos 
regioninės plėtros fondo. Iš viso šis projektas 
pa reikalavo 12,18 mln. litų investicijų.

Prie vilniaus šilumos tinklų prijungus Gri-
giškes, efektyviau naudojami Vilniaus 3-io sios 
termofikacinės elektrinės pajėgumai. Papildo-
mai per metus efektyvios kogeneracijos bū - 
du bus pagaminama 47 GWh šilumos ir virš 
18 GWh elektros energijos. 

R. Germano teigimu, naujas magistralinis 
vamzdynas sudarys galimybę ateityje didinti 
centralizuotos šilumos vartotojų skaičių pra-
monės teritorijoje šalia kelių vilnius–Kaunas 
ir vilnius–Lentvaris.

Integruoti Grigiškių sistemą į vilniaus 
miesto šilumos tiekimo tinklą leido ir automa-
tizuotas konteinerinis šilumos punktas Grigiš-
kėse, Kovo 11-osios gatvėje. 

jį įrengus buvo padidintas individualių 
na mų šildymo sistemų saugumas – punktas 
leidžia individualių namų šilumos sistemas 
atskirti nuo likusios Grigiškių šilumos tiekimo 
tinklų dalies, kurioje yra palaikomas aukštes-
nis vandens slėgis ir temperatūra.

„es fondų parama prisidėjo prie moder-
naus, technologiškai pažangaus ir aplinkai 
draugiško sostinės šilumos ūkio kūrimo“, – 
sakė r. Germanas.  
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biokurAs – ir pAnevėžyje 
daiva Paulauskienė,

Ab „Panevėžio energija“ atstovė spaudai

naudojant įvairius atsinaujinančius energijos išteklius (biokurą, 
biodujas, atliekas, geoterminę energiją), galima centralizuotai tiekti 
pigią, švarią ir ekologišką šilumą. centralizuoti šilumos tinklai ir jais 
tiekiama šiluma vertinami kaip didžiulis privalumas, leidžiantis plačiai 
naudoti vietinį atsinaujinantį kurą ir kartu tausoti aplinką.

Apie 80 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje gaminama 
iš nuolat brangstančių dujų, o panaudojant biokurą – tik 19 procentų. 
biomasė yra pigesnė už importuojamas gamtines dujas, todėl norint 
mažinti šilumos gamybos sąnaudas būtina investuoti į biokuro varto-
jimo plėtrą.

Ab „Panevėžio energija“, išanalizavusi pagrindines prielaidas, 
lemiančias būtinybę ieškoti alternatyvių energijos šaltinių, kurie 
kompensuotų importuojamų gamtinių dujų ir mazuto kainų augimą,  
2010 m. pasirašė rangos sutartį su Ab „Axis Industries“ ir pradėjo 
modernizuoti Panevėžio katilinę, esančią Pušaloto gatvėje, kad tiktų 
naudoti biokurą šilumos gamybai.

Vietoj seno garo katilo buvo pastatyti du nauji 16 MW bendros 
galios garo katilai, 4 MW kondensacinis ekonomaizeris, kuro padavimo 
į katilus įranga, įrengta dengta biokuro išpylimo ir sandėliavimo aikštelė 
(sandėlis), biokuro svarstyklės. visa katilinėje sumontuota pagrindinė ir 
pagalbinė biokuro naudojimo įranga atitinka pasaulinius tokios įrangos 
standartus. 

modernizuotoje katilinėje kurui bus naudojama smulkinta mediena, 
šiaudai, durpės ir šio kuro mišiniai, kurių šilumos vertės panaudojimo 

koeficientas sieks 95 procentus. Garas iš biokuru kūrenamų garo ka-
tilų bus nukreipiamas į esamas katilinės garo turbinas, kurios gamins 
elektros energiją bei šilumą. 

modernizavus katilines bus mažiau sunaudojama mazuto ir gam-
tinių dujų, mažės šilumos gamybos savikaina. deginant kuro į aplinką 
mažiau pateks anglies dioksido ir azoto oksidų. Tai labai sumažins 
Pa nevėžio oro taršą.

įgyvendintas projektas „Panevėžio rK-1 modernizavimas“ pakeis 
visos bendrovės naudojamo kuro struktūrą. Tai turės įtakos šilumos 
kainai, kuri nustatoma vienoda visam regionui. Biokuro panaudojimas 
bendrovės katilinėse padidės nuo 23 iki 38 procentų. bendrovė pla-
nuoja, kad 2012 m. vartotojams tiekiama šiluma, pagaminta deginant 
biokurą keturiolikoje Ab „Panevėžio energija“ katilinių ir superkant 
šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, sudarys apie 47 proc., 
kita dalis šilumos bus gaminama deginant gamtines dujas, mazutą ir 
kitas kuro rūšis.

2012 m. kovo mėnesį baigto katilinės modernizavimo projekto 
vertė 19,2 mln. litų. 9,5 mln. litų parama skirta iš es sanglaudos fondo 
pagal Lietuvos 2007–2013 m. es struktūrinės paramos panaudojimo 
strategiją. Likusią sumą projekto įgyvendinimui investavo Ab „Pa-
nevėžio energija“. 

bendrovė toliau vykdo Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių 
plėtros strategiją ir planuoja biokuro plėtros Panevėžyje antru etapu 
įrengti 30 mW galios vandens šildymo katilus, kūrenamus biokuru. 
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sėkmingAi bAigtAs įgyvendinti projektAs 
„joniŠkio miesto centrAlizuoto Šilumos 

tiekimo tinklų modernizAvimAs diegiAnt 
ŠiuolAikines technologijAs“

uAb „fortum joniškio energija“

2009–2011 m. uAb „fortum joniškio energija“ įgyvendino europos 
sąjungos (es) struktūrinių fondų ir bendrovės lėšomis finansuojamą 
projektą „joniškio miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų moder-
nizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“.

šiluminių trasų renovacijos joniškio mieste parengiamieji darbai bu - 
vo pradėti 2009 m., ūkio ministerijai paskelbus apie es paramą šilumi- 
nių trasų renovacijai. uAb „fortum joniškio energija“ pateiktas projektas 
buvo patvirtintas dar tais pačiais metais. Konkursą projekto darbams atlikti 
laimėjo uAb „šiaulių dujotiekio statyba“, ji darbus įsipareigojo atlikti iki 
2012 m. liepos mėn. dėl palankių oro sąlygų ir gerai organizuotų darbų 
šiluminių trasų renovacija lenkė numatytą grafiką, taip sumažindama 
nepatogumus joniškio miesto gyventojams. 2011 m. balandžio 1 d. 

statybos užbaigimo komisija pasirašė šiluminių trasų renovacijos diegiant 
šiuolaikines technologijas joniškio mieste statybos užbaigimo aktą.

Projekto metu bendrovė joniškio mieste rekonstravo 2,85 km 
šilumos trasų. viso projekto „joniškio miesto centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ ver-
tė – 1,83 mln. Lt. es regioninės plėtros fondo parama – 0,903 mln. Lt. 
Tai – 50 proc. projekto vertės. dar tiek pat investavo pati bendrovė.

šiluminių trasų renovacija sumažins šilumos nuostolius trasose ir 
avarijų tikimybę bei užtikrins šilumos tiekimo patikimumą. joniškyje bus 
kuriama švaresnė aplinka, nes į ją paklius mažiau teršalų. bendrovė 
sutaupys ne tik susidėvėjusių vamzdynų prarandamą šilumą, bet ir 
išlaidų kurui, elektrai, vandeniui.

„litesko“ investicijos į nAujAs Šilumos 
trAsAs – su es fondų pArAmA

„Europos ritmu“, 2012, Nr. 1 (12)

LIeTuvos mIesTus šILdAnTI bendrovė „LITesKo“ 2010–2012 meTAIs įGyvendInA neT devynIs sKIrTInGus šILumos 
TIeKImo TInKLų modernIzAcIjos ProjeKTus ALyTAus, mArIjAmPoLės, KeLmės, PALAnGos, TeLšIų Ir bIržų fILIALuose. 
šIems ProjeKTAms sKIrTA 18,05 mLn. LITų euroPos sąjunGos fondų PArAmos.

„visuose aptarnaujamuose Lietuvos miestuose investuojame į tra - 
sų renovaciją, kuri mažina šilumos nuostolius vamzdynuose. įgyvendinti 
projektai svarbūs keliais aspektais. visų pirma, renovavę seniausias 
trasas, didiname šilumos tiekimo patikimumą miestuose. o efektyviau 
tiekdami šilumą mažiname gamtinių dujų vartojimą ir aplinkos taršą“,  – 
sakė „Litesko“ komercijos direktorius rimantas Germanas.

Anot jo, es fondų parama leidžia bendrovei renovacijos projektus 
įgyvendinti platesniu mastu.

PALANGojE – rENoVUoToS TrASoS
2011-ųjų pabaigoje Palangai šilumą tiekianti „Litesko“ su europos 

regioninio plėtros fondo parama užbaigė du trasų renovacijos projek-
tus. Kurorte iš viso buvo atnaujinta 3,8 kilometro seniausių Palangos 
trasų – daugiau nei 10 procentų visų miesto šilumos tinklų.

šilumos tinklų atnaujinimas iš viso pareikalavo daugiau kaip 
7,6 mln. litų investicijų. 3,8 mln. litų skyrė „Litesko“, dar 3,8 mln. litų 
sudaro europos regioninio plėtros fondo parama.
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Parama šilumos tinklų rekonstrukcijai skirta pagal trišalę sutartį, 
pasirašytą Lr ūkio ministerijos, Lietuvos verslo paramos agentūros 
ir „Litesko“.

Tikimasi, kad sodų, Taikos ir Kretingos gatvėmis besiribojančiame 
Palangos rajone renovacija per metus užtikrins 48 proc. mažesnius 
šilumos nuostolius rekonstruotose vamzdynų atkarpose.

Ganyklų, bangų ir druskininkų gatvių rajonuose „Litesko“ renovavo 
613 metrų pasenusių šilumos trasų, kurių amžius siekė net 34 metus. 
jos pakeistos naujais, pramoniniu būdu izoliuotais ir šilumai žymiai 
mažiau laidžiais vamzdynais.

rekonstrukcija šiame vamzdynų ruože šilumos nuostolius per 
metus leis sumažinti 66 procentais – nuo 799 iki 271 mWh.

Anot r. Germano, nuolat brangstant gamtinėms dujoms, pagrin-
diniam kurui Palangos šilumos ūkyje, kiekvienas sutaupymas yra 
reikšmingas.

„Palanga – kurortinis miestas, vienas gražiausių Lietuvos kam-
pelių, čia ypač privalome rūpintis mus supančia aplinka“, – sakė 
R. Germanas.

renovavusi vamzdynus ir padidinusi šilumos tiekimo efektyvumą 
Palangoje, „Litesko“ co2 išmetimus į aplinką per metus sumažino 
daugiau nei 200 tonų.

mAŽESNI ŠILUmoS NUoSToLIAI – Ir TELŠIUoSE
Praėjusių metų pabaigoje „Litesko“ su europos regioninės plėtros 

fondo pagalba baigė šilumos trasų rekonstrukciją ir Telšiuose, kur 
bendrovė rūpinasi šilumos tiekimu.

mieste buvo atnaujinta 1 kilometras pasenusių skirstomųjų ir įvadi-
nių šilumos tinklų Luokės, masčio, Kauno, Laisvės, daukanto, stoties 
ir sedos gatvių rajonuose.

„Litesko“ į šį renovacijos projektą investavo 1,05 mln. litų, dar 
1,05 mln. litų skirta iš europos regioninės plėtros fondo.

Tikimasi, kad renovuotoje trasų atkarpoje šilumos nuostoliai 
sumažės 62 procentais – 630 mWh per metus. šilumos gamybai 
prireiks mažiau gamtinių dujų – anglies dvideginio išmetimai sumažės 
89 tonomis, co – 1,08 tonos, nox – 251 kg per metus.

SU NAUdA PAŽINdINo termobusas
Pasenusių šilumos trasų renovacijos nauda – nematoma plika aki-

mi. būtent todėl prieš šį šildymo sezoną „Litesko“ iniciatyva po Lietuvos 
miestus riedėjo žaliasis termobusas – mobilusis klientų aptarnavimo 
centras su energetikų komanda.

specialistai bendrovės aptarnaujamų miestų gyventojus ne tik 
supažindino su renovacijos projektais, bet ir atsakė į visus aktualius 
klausimus apie šilumos ūkį.

„šiandien drąsiai galiu teigti, kad „Litesko“ aptarnaujami šilumos ūkiai 
yra modernūs. Kryptingos investicijos į tinklų renovaciją leido mums reikš-
mingai sumažinti nuostolius šilumos trasose“, – sakė r. Germanas.

Anot jo, laikas paneigti mitą, kad žiemą virš šilumos trasų pas-
tebimas nutirpęs sniegas reiškia prastą šilumos tiekėjų darbą. „žolė 
žiemą virš trasų žaliuoja ir skandinavijoje, nes nuostoliai trasose – 
neišvengiami. fizikos dėsniai lemia, kad energija negali būti perduo- 
ta be nuostolių. Pavyzdžiui, perduodant elektros energiją 12 procentų 
jos prarandama“, – teigė r. Germanas.

IŠ VISo – 10 mIESTų
Aplankęs visus „Litesko“ aptarnaujamus miestus ir kiekviename jų 

praleidęs po vieną–dvi darbo dienas, termobusas savo kelionę baigė 
sostinėje, kurią šildo „vilniaus energija“.

„siekėme, kad kuo daugiau gyventojų turėtų progą pasikalbėti, 
pasitarti su šilumos ūkio ekspertais, todėl termobuso stotelėmis 
renkamės pagrindines miestų aikštes, centrines dalis, kur didžiausias 
žmonių srautas“, – pasakojo r. Germanas.

modernia įranga aprūpintas žaliasis termobusas atliko ir klientų 
aptarnavimo funkciją. Gyventojai turėjo progą sužinoti visą informaciją 
apie savo sąskaitas, išbandyti internetu teikiamas šilumos tiekėjų pas-
laugas, išsiaiškinti išlaidas planuoti padedančio pastovaus sutartinio 
mokėjimo privalumus.

domINo ŠILUmININKų PELNAS
Termobuse dirbusi energetikų komanda pasakojo, kad bene įdo-

miausia tema aplankytų miestų žmonėms – šilumos tiekimo bendrovių 
pelnas.

„dar kartą įsitikinome, kad visoje Lietuvoje yra gajus mitas, jog 
šilumos įmonių pelnas priklauso nuo parduoto energijos kiekio. Galvo-
jama, esą šilumininkai suinteresuoti, kad būtų švaistoma kuo daugiau 
šilumos, nevyktų pasenusių daugiabučių renovacija. Taip pat neretai 
manoma, kad augant šilumos kainai, daugiau pinigų byra į šilumos 
tiekėjų kišenę. Taip nėra“, – pasakojo r. Germanas.

Anot jo, šilumos tiekėjų darbe nėra jokios saviveiklos. „mes 
neturime galimybių dirbti kaip panorėję. visa šilumos tiekimo įmonių 
veikla yra griežtai reglamentuojama ir kontroliuojama valstybės įgaliotų 
institucijų“, – sakė r. Germanas.

šilumos tiekimo įmonių pelno normą, kaip ir visą šilumos tiekimo 
bendrovių veiklą, reglamentuoja valstybinė kainų ir energetikos kontro - 
lės komisija (vKeKK). Tam, kad šilumos tiekėjai neturėtų motyvo ši-
lumos parduoti daugiau, komisija šilumos tiekėjams nustato fiksuotą 
biudžetą penkeriems metams į priekį. Pavyzdžiui, biržuose bendrovei 
„Litesko“ nustatyta pelno norma yra 3,21 procento nuo valdomo turto, 
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dAr kArtą Apie plokŠčiuosius ir 
vAkuuminius sAulės kolektorius

E. Perednis, Lietuvos energetikos institutas, 
V. Klevas, Kauno technologijos universitetas

Lietuvoje brangstant organiniam kurui, vis 
plačiau pasitelkiami atsinaujinantys energijos 
ištekliai, kurių panaudojimas ne tik galimas, bet 
ir būtinas didinant ekologinį bei ekonominį mūsų 
šalies stabilumą. ne išimtis ir saulės šilumos 
energija. didžioji apie 800 kWh/m2 saulės 
energijos dalis, kurią galima paversti šiluma, 
tenka šiltajam laikotarpiui, t. y. kovas–spalis, 
o žiemai lieka apie 200 kWh/m2. daugiametė 
saulės kolektorių eksploatavimo patirtis leidžia 
teigti, kad Lietuvoje gan plačiai galima naudoti 
saulės šilumos energiją – montuoti sistemas, 
skirtas karštam vandeniui ruošti, lauko basei-
nams ir daliai patalpų šildyti.

yra nuomonė, kad saulės pagamintos ener- 
gijos ekonominis potencialas Lietuvoje yra labai 
nedidelis dėl brangių technologijų ir netinkamų 
klimatinių sąlygų. šis požiūris nėra pagrįs- 
tas, nes Lietuvoje klimatinės sąlygos saulės 
energetikai Lietuvoje yra ne blogesnės negu, 
pavyzdžiui, vokietijoje, kur veržliai ir didžiuliais 
tempais šalia kitų atsinaujinančios energijos 

rūšių plėtojama saulės energetika. Tačiau šiuo 
metu Lietuvoje saulės energija beveik nenaudo-
jama ne tik dėl ekonominės paramos trūkumo, 
bet ir dėl nepakankamo visuomenės švietimo ir 
žinių sklaidos. be abejo, siekiant, kad ši energi-
jos rūšis Lietuvoje būtų naudojama daugiau, yra 
būtina efektyvi valstybės parama, kuri sudarytų 
pagrindą konkurencingai energijos, pagamintos 
naudojant saulės spinduliuotę, kainai. 

mūsų šalyje kelios dešimtys įmonių pla-
tina įvairių užsienio firmų saulės kolektorius. 
svarbu, kad pirkėjams būtų pateikiama išsami 
ir teisinga informaciją apie saulės kolektorių 
sistemas ir atskirų jų elementų teigiamus ir 
neigiamus aspektus. šių sistemų 1 m2 insta - 
liavimo kaina yra gana aukšta ir priklauso-
mai nuo gaminio kokybės gali siekti keletą 
tūkstančių litų. dauguma kolektorių tiekėjų 
pagal užsakovų deklaruotą karšto vandens 
sunaudojamą pateikia išankstinius rekomen-
duojamus sistemų dydžius. daug platesnę, 
išsamesnę informaciją galima apskaičiuoti 

specializuotomis „Polysun“, „T*SOL“ ir kt. 
programomis. modeliuojama įvertinus karšto 
vandens poreikį, karšto vandens vartojimo 
netolygumus, plokščių ar vakuuminių saulės 
kolektorių efektyvumą. Priklausomai nuo sau-
lės kolektoriaus tipo, jo ploto ir šilumos nuos-
tolių parametrų pateikiama saulės kolektoriuje 
pagaminto karšto vandens energijos kaina, 
sistemos atsipirkimo laikas ir kt.

specializuotos programos, skaičiuojan-
čios saulės energijos ruošiamo karšto vandens 
parametrus, įvertina tik sistemos teorines 
ga limybes, o jos dažnai stipriai skiriasi nuo rea-
laus karšto vandens poreikio ir saulės švietimo 
laiko. Galime teigti, kad karšto vandens ruo-
šimo sistemų efektyvumas priklauso ne nuo 
skaičiavimo programa paskaičiuoto šiluminės 
energijos kiekio kolektoriuose, o nuo to, kokį 
energijos kiekį mes realiai panaudojame. Toks 
kiekis, ruošiant karštą vandenį tiek plokščiai-
siais, tiek vakuuminiais kolektoriais, Lietuvoje 
svyruoja nuo 330 iki 580 kWh/m2.

skirto šilumos tiekimui. „Pelno norma nepriklauso nei nuo šilumos tarifo 
dydžio, nei nuo parduoto šilumos kiekio“, – teigė r. Germanas.

KAINą AUGINA dUjoS
Lietuvos gyventojams ramybės taip pat neduoda auganti šilu - 

mos kaina. „Pastaruosius septynerius metus šilumos kaina visoje 
Lietuvoje augo dėl gamtinių dujų brangimo, kitos šilumos tiekimo 
sąnaudos kito nežymiai”, – pasakojo r. Germanas.

daugelyje Lietuvos miestų pagrindinę šilumos ūkyje naudojamo 
kuro dalį sudaro importuojamos gamtinės dujos kurių brangimas – 
nuolatinis ir drastiškas.

Anot r. Germano, šiandien ne mažiau 70 procentų už šildymą 
ir karštą vandenį sumokėtų gyventojų pinigų keliauja tiesiai į dujas 
tiekiančios kompanijos „Gazprom“ kišenę. Likę 30 procentų yra skir - 
ti šilumos tinklų nusidėvėjimui padengti, remontui, darbo užmokesčiui 
ir kitoms sąnaudoms.

TAUPyTI – AKTUALU
Termobusu keliavę specialistai pastebėjo, kad gyventojai aktyviai 

domėjosi būdais, kurie padėtų sumažinti išlaidas šilumai. „Pagrindinis 
piniginės priešas šioje situacijoje išlieka pasenę daugiabučiai, pro kurių 
kiauras sienas ir stogus vėjais paleidžiama brangi šiluma“, – sakė  
R. Germanas.

jo teigimu, išlaidų šilumai dydis tiesiogiai priklauso nuo suvartotos 
energijos kiekio. daugiausia tenka mokėti neekonomiškų, pasenusių 

daugiabučių gyventojams. senuose, kiauruose namuose suvartojama 
net iki 10 kartų daugiau šilumos nei naujos statybos ar renovuotuose 
daugiabučiuose.

„Tikimės, kad visapusiška informacija, kurią teikė termobusu 
po šalį keliavę energetikos ekspertai, paskatino gyventojus pradėti 
rūpintis šilumos, o tuo pačiu – ir jai skiriamų lėšų, taupymu“, – teigė 
R. Germanas.
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nėra vieno kolektorius, kuris galėtų būti 
ženklinamas kaip „efektyviausias“, nes jų 
efektyvumas priklauso nuo panaudojimo 
paskir ties. Sezoniniam plaukimo baseino 
vandeniui pašildyti visai tinka ultravioletiniams 
spinduliams atsparus plastikinis saulės ko-
lektorius – absorberis. Apsauginės skaidrios 
dangos šis kolektorius neturi, nes naudojamas 
tada, kai saulė šviečia ir žmonės naudojasi 
vandens malonumais. šilumos akumuliatorius 
šioje sistemoje yra pats baseinas. Priklauso-
mai nuo pasirinkto kolektorių dydžio, vanduo 
sušyla iki 20–35 °c.

Kai reikalinga aukštesnė darbinė tempe-
ratūra, naudojami plokštieji ar vakuuminiai 
kolektoriai. jie skiriasi pagal saulės spindulius 
sugeriančių elementų gamybos technologiją. 
Plokštieji, sudarantys 70–80 proc. visų pa-
saulyje veikiančių kolektorių, saulės energiją 
transformuoja į šiluma iš esmės tik esant 
tie sioginiam spinduliavimui. saulės šviesą 
absorbuojanti plokštė padengiama titano 
oksido, juodo chromo ar nikelio dangomis su 
aukštais absorbcijos ir žemos emisijos koe-
ficientais, o kolektoriaus viršus uždengiamas 
ypač pralaidžiu saulės spinduliams 3–4 mm 
storio grūdintu prizminiu antirefleksiniu arba 
paprastu stiklu. šis kolektorius turi gana gerą 
išorinę šiluminę izoliaciją.

vakuuminiai kolektoriai – tai pačios naujau-
sios kartos įrenginiai, turintys labai efektyviai 
veikiančius vakuuminius elementus. Pagal 
veikimo principą šio tipo kolektoriai skirstomi 
į „tiesioginio pratekėjimo“ ir „šiluminio vamz-
delio“. Pirmo tipo kolektoriuose vakuuminiame 
vamzdyje įdėtas metalinis absorberis, kaip ir 
plokščiame kolektoriuje, padengtas dangomis, 
turinčiomis efektyvius saulės absorbcijos ir 
emisijos rodiklius. jis sukauptą šilumą per-
duoda šildomam skysčiui. Kitos konstrukcijos 
pagrindinis šilumą generuojantis elementas 
yra šiluminis vamzdelis, kuris efektyviai šilumą 
perduoda šildomam skysčiui. Tai uždaras 
vamzdelis, turintis nedaug lengvai užverdančio 
skysčio. veikiamas šilumos, skystis garuoja 
pasiimdamas vakuuminio vamzdelio šilumą. 
Garai kyla į viršų, kondensuojasi ir perduoda 
šilumą pagrindinio šildymo kontūro skysčiui. 
Kondensatas suteka žemyn, ciklas kartojasi. 

saulės kolektorių sistemos gali būti mon-
tuojamos visų tipų pastatuose – individualiuo-
se namuose, daugiabučiuose, visuomeninės 
paskirties ar pramoniniuose pastatuose, kur 
reikalingas karštas vanduo. ypač didelį eko-
nominį efektyvumą galima pasiekti montuojant 
didelės apimties projektus. Tuomet sistemų 
1 m2 instaliavimo kaina, taip pat atsipirkimo 
laikas tampa labiau priimtinais.

Pastaruoju metu kyla daug diskusijų, kokį 
kolektorių instaliuoti: plokščiąjį ar vakuuminį. 
įsigyjant saulės kolektorių būtina įsitikinti, 
ar jis tikrai turi akredituotos laboratorijos 
išduotą „solar Keymark“ sertifikatą pagal 
en 12975 reikalavimus. sertifikuotų kolektorių 
sąrašas pateikiamas internetino svetainėje:  
http://www.estif.org/solarkeymark/. Tai pagrin-
dinis techninis dokumentas, rodantis pagrin-
dines termines ir hidraulines charakteristikas. 
Tik sertifikatuose pateiktų kolektoriaus optinių 
ir šilumos nuostolių reikšmių palyginimai 
suteikia galimybę mums pasirinkti tinkamą 
variantą. 

Lietuvos ir užsienio eksploatuotojų patirtis 
pateikia mums tokius plokščių ir vakuuminių 
kolektorių vertinimus, kokie pateikiami toliau. 

EFEKTYVUMAS
vakuuminio kolektoriaus stiklinė kolba 

praktiškai neturi konvekcijos ir šilumos laidu-
mo nuostolių. Tai faktas. bet kiti kolektoriaus 
elementai (šilto ir šalto vandens tiekimo vamz-
džiai) nėra įdėti į vakuumą. viso vakuuminio 
kolektoriaus laidumo šilumos nuostoliai tik 
kelis kartus mažesni nei plokščiojo. Tai rodo 
kolektorių sertifikate pateiktų šilumos nuos-
tolių reikšmių palyginimas. be to, plokščiųjų 
kolektorių optinis koeficientas yra 3–10 proc. 
didesnis už vakuuminių. Kolektorių terminių 
charakteristikų lyginimuose yra kritinė riba,  
t. y. (tk.įt. – tiš) ≅ 45–55 °c (kur tk.įt – įtekančio 
į kolektorių vandens temperatūra, tiš – išorės 
lauko temperatūra). Iki šios reikšmės yra 
efektyvesni plokštieji, o už jos – vakuuminiai 
kolektoriai, nes jų šilumos nuostoliai tampa 
mažesni. Kai (tk.it. – tiš) reikšmė lygi nuliui,  

t. y. kolektoriaus vidutinė temperatūra lygi 
išorės temperatūrai, kolektoriaus efektyvu-
mas yra maksimalus. šaltuoju metų laiku, 
kai saulės spinduliuotė jau ir taip yra menka, 
plokštieji saulės kolektoriai efektyvumu šiek 
tiek nusileidžia vakuuminiams. 

vakuuminių kolektorių pardavėjai teigia, 
kad šie kolektoriai gali šildyti vandenį iki 150 °c 
ir daugiau. Tai tiesa, bet reikia atsiminti, kad 
kolektorius yra tik viena karšto vandens tie-
kimo sistemos dalis. Aukšta temperatūra gali 
būti žalinga vamzdynų, akumuliacinės talpos, 
uždaromosios armatūros, nuorintojų ir kitų 
elementų eksploatacijai. dėl to vakuuminių 
kolektorių sistemos priežiūra sudėtingesnė, be 
to, šilumos nuostoliai stipriai padidėja.

EKSPLOATAVIMO YPATUMAI
Abiejų rūšių saulės kolektoriai eksploa-

tuojami ištisus metus, todėl galima rasti 
nemažai ypatumų. Teisingai suprojektuotose ir 
sumontuotose sistemose perkaitimo galimybė 
yra minimali, t. y. akumuliacinio vandens šildy-
tuvo ir saulės kolektorių plotas turi būti parinkti 
pagal suvartojamos energijos kiekį. šiltuoju 
metų laikotarpiu, kai mažai ar visai nepanau-
dojama kolektoriuje generuota šiluma, iškyla 
kolektoriaus ir visos sistemos perkaitinimo 
pavojus. Plokščiame kolektoriuje yra galimybė 
nakties metu šilumą iš „talpos – akumuliato-
riaus“ grąžinti atgal į kolektorių ir per stiklą 
išspinduliuoti atgal į vėsią naktinę aplinką, o 
kartu paruošti talpą dieną vėl priimti naują ši-
lumos „porciją“. vakuuminiai kolektoriai tokios 
galimybės neturi, nes vakuuminis vamzdelis, 
pasižymintis aukštomis izoliacinėmis savybė-
mis, tam nepritaikytas. 

1 pav. Įvairių kolektorių tipų efektyvumo palyginimas

Šaltinis: Solar Water Heating Technical Bulletin, Volume 3, May 2005, Flat Plate Collectors v. Evacuated 
Tubes – A Brief Overview.
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eksploatacija žiemos sąlygomis taip pat 
turi savo niuansų. nors ir apsnigtas, saulėtą 
žiemos dieną plokščias kolektorius dėl pakan-
kamai didelių šilumos nuostolių dalį šilumos 
skleidžia į aplinką ir tirpina sniegą nuo stiklo, 
tada kolektorius pradeda generuoti daugiau 
šilumos ir tiekia ją į sistemą. vakuuminiuose 
kolektoriuose dėl menkų šilumos nuostolių toks 
procesas nevyksta, dažnai apsnigtas ar apšar-
mojęs kolektorius taip išbūna visą žiemą. 

Plokščio kolektoriaus dengiamasis stiklas 
yra 3–4 mm storio, tuo tarpu vakuuminio –  
tik apie 1 mm. Esant stipriai ledo krušai šis plo - 
nas stiklas gali neatlaikyti. rudenį nuplėšyti 
nuo medžių lapai įlenda ir gali užkimšti tarpus 
tarp vakuuminių kolektorių stiklinių kolbų. 
Lapus būtina atsargiai pašalinti, nesugadinant 
plono stiklo. 

daugiametė užsienio šalių kolektorių eks-
ploatavimo patirtis sako, kad plokštieji kolek-
toriai tarnauja apie 20–25 m., o vakuuminiai 
10–25 metus. 

Plokščiųjų kolektorių efektyvumas nežymiai 
kinta esant nedideliems nukrypimams nuo re-
komenduojamo polinkio kampo. Vakuuminius 
„šiluminio vamzdelio“ principu veikiančius ko - 
lektorius rekomenduotina montuoti 30–70° 
kampu, nes kitaip gali sutrikti jame vykstantys 
garavimo ir kondensacijos procesai. Vakuumi-
niai „tiesioginio pratekėjimo“ kolektoriai santy-
kinai nejautrūs kolektoriaus polinkio kampui, 
todėl galima architektūrinė ir estetinė laisvė.

KoLEKTorIų moNTAVImAS
beveik visi vakuuminių kolektorių parda-

vėjai tvirtina, kad jų montavimas ant stogo 

yra nepalyginti lengvesnis ir paprastesnis nei 
plokščiųjų. Taip, galime sutikti, kad plokš-
čiasis yra sunkesnis ir jį užkelti ant stogo 
sudėtingiau. bet dar yra kiti darbai ant stogo. 
Tai kolektoriaus tvirtinimo elementų ir vamz-
dynų montavimas. šiuos darbus tenka atlikti 
nepriklausomai nuo to, kokio tipo kolektorių 
esame įsigiję.

KAINA
dabar panagrinėkime daugeliui mūsų 

pa tį jautriausią klausimą. Priklausomai nuo 
ga mintojo, perkamo kolektoriaus kiekio ar 
ploto, vakuuminio kolektoriaus 1 m2 kaina yra 
20–40 proc. didesnė nei plokščiojo. 

Tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad 
pagrindinis kriterijus yra ne kolektoriaus ir 
jo sumontavimo kaina, bet šilumos, kuri 
gaunama panaudojant kolektorių ir naudingai 
suvartojama, vieneto kaina. yra įmanoma ir 
netgi būtina apskaičiuoti, kiek kainuos savo 
būstui – individualiam šeimos namui ar dau-
giabučiam daugelio savininkų namui – pasi-
gaminta šiluma naudojant vienokį ar kitokį ko-
lektoriaus tipą. visa, kas išsakyta, kalbant apie 
technologinius aspektus, turi projekciją eko-
nominėje sferoje. Pavyzdžiui, šilumos kiekis, 
kuris panaudojamas karštam vandeniui ruoš- 
ti, turi būti kuo tolygiau pasiskirstęs paroje.  
šis aspektas teikia ekonominį pranašumą dau-
giabučiame name. Todėl daugiabučiame name 
pasigamintos ir sunaudotos šilumos vieneto 
kaina gali būti mažesnė nei individualiame 
name. Tačiau reikia pabrėžti, kad kiekvienu 
konkrečiu atveju galimi įvairūs niuansai, ku-
riuos būtina iš anksto numatyti, pasverti ir 

įvertinti skaičiuojant šilumos, pagamintos 
nau dojant saulės energiją, kainą. 

visų aspektų projekcijas į šilumos vieneto 
kainą galima išreikšti konkrečiu ir suprantamu, 
energetikoje plačiai taikomu sugretinamos 
energijos kainos metodu. Jau pirminiai skai-
čiavimai rodo, kad šilumos kainų augimas daro 
konkurencingą saulės kolektorių panaudojimą 
karštam vandeniui ruošti. jeigu būtų išsamiau 
įvertinta ekologinė, ekonominė bei socialinė 
nauda ilgalaikiu periodu ir tuo pagrindu būtų 
teikiama ekonominė parama vartotojams, 
pasigaminantiems energiją iš saulės, pažangių 
saulės technologijų paklausa stipriai išaugtų. 
Vykdydami Lietuvos mokslo tarybos finan-
suojamą projektą „Atsinaujinančių energijos 
išteklių ekonominio skatinimo pagrindimas“ 
mes tikimės pademonstruoti, kokią naudą 
visuomenei teiktų platesnis saulės energijos 
panaudojimas ir tuo pagrindu parengti re-
komendacijas dėl ekonominės ir finansinės 
paramos saulės kolektorių panaudojimui.

mūsų pateikti faktai, be abejo, negali nu - 
lemti pasirinkimo, bet mes manome, kad būtina 
žengti objektyvių žinių perteikimo, švietimo, o 
ne vienpusiško informacijos pateikimo keliu. Tai 
labai svarbu pradiniu laikotarpiu, kai pirmosios 
nesėkmės dėl netinkamo pasirinkimo gali 
užblokuoti kelią pažangiausioms technologi-
joms, kurių „prigijimas“ priklauso būtent nuo 
sėkmingų pavyzdžių.

Prieš įsigydami saulės kolektorių pagalvo-
kite, apsilankykite keliose įmonėse, gaukite iš 
jų komercinius pasiūlymus, palyginkite juos, 
pasitarkite su specialistais ir priimkite tinkamą 
sprendimą.

2 pav. Plokščio (a) ir vakuuminio (b) kolektorių konstrukcijos 

                                                                  a                                                                                                           b
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„grundfos“ mAgnA3 jAu čiA
Saulius Zulonas,

sIA „Grundfos Pumps baltic“ Lietuvos filialas inžinierius konsultantas

jeI IešKoTe efeKTyvIAusIo sIurbLIo rInKoje, IšmAnAus ProduKTo Ir TIKrAI PLATAus AsorTImenTo, TAI dAuGIAu GALITe 
nebeIešKoTI. „GrUNdfoS“ jAU PrAdEdA PrEKIAUTI NAUjAISIAIS mAGNA3 cIrKULIAcINIAIS SIUrBLIAIS.

Pasaulyje pirmaujantis siurblių gamintojas „Grundfos“ neseniai 
pristatė naujuosius mAGnA3 cirkuliacinius siurblius. „Tai ne tik popu-
liarios mAGnA serijos siurblių atnaujinimas, tai iš esmės visiškai nauji 
siurbliai, kurie sukels revoliuciją cirkuliacinių siurblių rinkoje“, – pabrėžė 
„Grundfos Pumps baltic“ filialo vadovas Andrius Kareniauskas.

PATIKImA NAUjoVė
mAGnA3 siurbliai yra pagrįsti gerai išbandytais ir pasiteisinusiais 

mAGnA sprendimais ir „Grundfos“ elektroninių siurblių gamybos pa-
tirtimi. Kaip ir senesni MAGNA siurbliai, naujieji MAGNA3 turi nuolatinio 
magneto variklį, AuToADAPT funkciją ir integruotą dažnio keitiklį.

„Tačiau juose atsirado ir papildomų, labai modernių technologinių 
sprendimų. dėl to buvo sukurtas, ko gero, pats moderniausias išma-
niųjų technologijų gaminys, pasižymintis didesniu nei bet kada anksčiau 
funkcionalumu ir tapęs išskirtiniu „Grundfos blueflux®“ didelio efekty-
vumo gaminių šeimos nariu“, – aiškina Andrius Kareniauskas. 

dIdŽIAUSIAS EfEKTyVUmAS
Trumpai tariant: šiuo metu rinkoje mAGnA3 yra pats efektyviausias 

didelis cirkuliacinis siurblys.
Išsamiau: energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (eveK) yra 

gerokai mažesnis už euP nustatytą etaloną, todėl gali būti sutaupoma 
iki 75 proc. energijos palyginti su dabar įrengtais tipiniais cirkuliaciniais 
siurbliais, todėl investicijų grąža bus neįtikėtinai greita.

NE TIK AUTOaDaPt, BET Ir fLoWaDaPt, Ir 
fLoWLImIt 
Pagrindinė mAGnA3 siurblių funkcija išlieka AuToADAPT, ji užtikrina 

optimalų komforto ir efektyvaus energijos vartojimo derinį.
Tačiau mAGnA3 turi ir naują fLoWADAPT valdymo režimą bei 

fLoWLIMIT funkciją, kurios leidžia apriboti maksimalų siurblio debitą. 
šios naujovės dažniausiai leis atsisakyti balansinių vožtuvų.

ŠILUmoS SKAITIKLIS
naujasis mAGnA3 turi integruotą šilumos skaitiklį, kuris padeda 

stebėti šilumos poreikių paskirstymą sistemoje ir leidžia išvengti 
nepagrįstai didelių išlaidų už šilumą dėl netinkamo sistemos balansa-
vimo. o svarbiausia, jums nereikės įsirengti atskiro šilumos energijos 
matavimo prietaiso.

PILNAS ASorTImENTAS rEIŠKIA, KAd SIUrBLyS 
TIKSLIAI ATITIKS POREIKIUS
Išplėstame mAGnA3 asortimente yra daugiau kaip 150 viengubų 

ir sudvejintų siurblių iš ketaus arba nerūdijančio plieno. didžiausias 
išvystomas slėgio aukštis siekia 18 m, o didžiausias debitas – 70 m3/h. 
Taigi nuo šiol bus daug lengviau išsirinkti tinkamiausią siurblio variantą 
jūsų sistemai.

UNIVERSALUS SIURBLYS
Kaip ir ankstesnės kartos mAGnA siurbliai, mAGnA3 tinka ir šil-

dymo, ir vėsinimo, ir buitinio karšto vandens cirkuliacijos sistemoms. 
Tačiau nuo šiol jis gali cirkuliuoti iki –10 °c temperatūros skysčius, 
todėl tinka ir sudėtingoms pramoninėms sistemoms, ir grunto šilumą 
naudojantiems šilumos siurbliams.

PATIKIMUMAS NUO A IKI z
vienas iš išskirtinių „Grundfos“ gaminių bruožų yra patikimumas, 

todėl kuriant mAGnA3 ypač daug dėmesio skirta bandymams. Pasi-
naudodami sukaupta 40 metų elektronika valdomų siurblių gamybos 
patir timi ir išbandę mAGnA3 ekstremaliomis sąlygomis milijoną 
valandų, galime užtikrinti, kad šie siurbliai tarnaus ilgai.

PAPRASTAS NUSTATYMO VEDLYS
vos pažiūrėję į mAGnA3, suprasite, jog šis siurblys sukurtas taip, 

kad jį nustatyti būtų paprasta. siurblys turi didelės raiškos spalvotą 
ekraną; įjungus siurblį pirmą kartą, nauja „Assist™“ programa padės 
montuotojui per visą siurblio nustatymo procesą.

VALDYMAS PER „GRUNDFOS GO“
Kad galėtumėte valdyti kiekvieną siurblio darbo parametrą, 

„Grundfos“ sukūrė modernią „Grundfos Go“ programą. Turėdami šią 
programą savo „Android“ arba „iPod Touch“ išmaniajame telefone, 
galite sekti, nustatyti ir valdyti mAGnA3 ar bet kurį kitą „Grundfos“ 
elektroninį siurblį.

šildymo ir vėsinimo sistemoms skirtais mAGnA3 siurbliais bus 
pradėta prekiauti 2012 m. rudenį.

daugiau informacijos apie mAGnA siurblius rasite: 
www.moderncomfort.grundfos.com ar www.thinkingbuildings.com

Naujieji Grundfos gaminiai: MAGNA3, Grundfos GO ir ALPHA2
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Vygandas Gaigalis, Antanas markevičius, Lietuvos energetikos institutas
dmitrij Sosunov, Ignalinos Ae regiono plėtros agentūra

RACIONALAUS ENERGIJOS NAUDOJIMO 
studijinis vizitAs Švedijoje ir dAnijoje 

vykdydami baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programos 
projekto „viešosios energetikos alternatyvos – darnios energetikos 
strategija kaip regioninės plėtros galimybė“ (PeA) uždavinius, pro-
jekto partnerių delegacija, Lietuvos energetikos instituto mokslininkai 
Antanas markevičius ir vygandas Gaigalis, IAe regiono plėtros agen-
tūros projekto vadovė Inga šidlauskienė bei projekto koordinatorius 
dmitrijus sosunovas, Ignalinos rajono meras bronis ropė, projekto 
vadovai iš Ignalinos, zarasų rajonų bei visagino savivaldybių ričardas 
Trimonis, jurgita Kostiakovaitė ir viktorija Abaravičienė, zarasų rajono 
savivaldybės administracijos direktorius vytautas sekonas ir visagino 
savivaldybės administracijos direktorius virginijus bukauskas, projekto 
partneriai iš Latvijos Kraslavos savivaldybės, 2011 m. lapkričio mėn. 
vyko į studijinį vizitą į švediją ir daniją.

nepriklausomybės bei darnios plėtros srityse padės parengti tokią 
Ignalinos Ae regiono strategiją, kuri užtikrins regiono savivaldybių 
konkurencingumą ir darnią plėtrą ateinantį dešimtmetį. švedija ir 
danija – tai šalys, kurios nuolat vystosi ir keičiasi, generuodamos bei 
įgyvendindamos naujas novatoriškas idėjas ir kitokį mąstymo būdą. 
šios šalys pirmauja vystant technologijas bei projektus, susijusius 
su pažangiu šiukšlių surinkimu, atsinaujinančių energijos išteklių bei 
taupaus transporto naujovių plėtra, bioenergetikos ir miškininkystės 
srityse, jos pasiryžusios palikti ateities kartoms visuomenę, kurioje būtų 
išspręstos pagrindinės aplinkosaugos problemos. švedija yra viena 
pirmaujančių šalių mokslinių tyrimų srityje, taip pat biotechnologijos, 
medicinos naujovių, mikroelektronikos, inžinerinių technologijų ir 
telekomunikacijų srityse.   

Pirmasis studijinis objektas buvo nuotekų tvarkymo įmonė 
„Gryaab AB“ Geteborge (švedija). švedijoje žmonės šimtmečiais 
naudojo kanalus ir upes kaip geriamojo vandens šaltinį, tačiau ten pat 
keliaudavo nuotekos ir šiukšlės, todėl ilgainiui vandens kokybė labai 
suprastėjo ir pasiekė kritinę ribą. septintajame dešimtmetyje Geteborgo 
regiono savivaldybės sujungė savo jėgas ir suformavo „Gryaab Ab“ 
(http://www.gryaab.se/). buvo nuspręsta pašalinti visas nuotekas iš 
mažų vandentakių ir sukurti didžiulę, 130 km ilgio nuotekų tunelių sis-
temą. buvo pastatyta didelė regioninė nuotekų valymo įmonė, valanti 
nuotekas prieš joms patenkant į jūrą, ji pradėjo veikti 1972 metais ir 
nuo to laiko buvo daug kartų modernizuota. „Gryaab Ab“ priklauso  
7 savivaldybėms ir yra atsakinga tiek už nuotekų, tiek už šalutinių dumblo 
atliekų tvarkymą. įmonėje iš dumblo taip pat gaminamos biodujos, jos 
parduodamos su ženklu „eko“. Per metus pagaminto biodujų kiekio 
užtektų vienam automobiliui apkeliauti aplink pasaulį net 2 000 kartų. 

vizito tikslas – susipažinti su energijos vartojimo efektyvumo didi-
nimo galimybėmis bei pažangiausiomis alternatyvių energijos šaltinių 
(biokuro, vandens, vėjo, saulės) panaudojimo  technologijomis. PeA 
projekto partneriai ruošia regionines energetikos alternatyvų plėtros 
strategijas, kuriomis bus vadovaujamasi plėtojant bei modernizuojant 
energetikos ūkį Ignalinos Ae regione bei vystant pažangias atsinau-
jinančios energijos technologijas. Tikimasi, kad švedijos ir danijos 
savivaldybių patirtis įgyvendinant ambicingas strategijas energetinės Studijinio vizito dalyviai apsilankė „Gryaab AB“ nuotekų valymo komplekse

Tarptautinio PEA projekto vykdytojų studijinis vizitas Švedijoje ir Danijoje (nuo
traukoje iš kairės: Lietuvos energetikos instituto PEA projekto vadovas Anta  
nas Markevičius, projekto koordinatorius Dmitrijus Sosunovas – IAE regiono  
plėtros agentūra, Ignalinos rajono meras Bronis Ropė bei savivaldybės adminis-
tracijos Verslo ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėjas Ričardas Trimonis).
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vizito dalyvius sužavėjo „Gryaab Ab“ vykdomos komunikacinės, 
bendravimo su žmonėmis priemonės, gyventojų ir mokyklinio amžiaus 
vaikų edukacinės programos. įmonę kasmet aplanko tūkstančiai moki-
nių iš visos švedijos. nuotekų tvarkymo įmonėje jiems ne tik pristatomi 
įrenginiai, bet ir pasakojama apie įprastus dalykus, kuriuos būtina žinoti 
saugant ir tausojant gamtą. Lankytojams demonstruojami edukaciniai 
filmukai apie įmonės veiklą, visą nuotekų valymo procesą ir jo svarbą. 
mokoma, kokias atliekas galima pilti ir mesti į centralizuotą kanalizacijos 
sistemą, o kokių ne. bendravimas su gyventojais, jų informavimas ir 
įpročių formavimas yra vienas pagrindinių įmonės prioritetų. 

puikiai sutvarkyto darbo organizavimo proceso, švaros, strateginio 
požiūrio į investicijas. naujasis buitinėmis atliekomis kūrenamas katilas 
buvo pirmas tokios koncepcijos įrenginys švedijoje.

studijinio vizito dalyvius sužavėjo Augustenborgo mikrorajonas 
malmėje (švedija). Ar įmanoma miesto rajoną, kuriame vyravo be-
darbystė ir alkoholizmas, gyvenamieji namai buvo pasenę ir aplinkui 
pilna šiukšlių, per dešimtmetį paversti patrauklia gyventi vieta? malmės 
pavyzdys įrodė, kad tai įmanoma. „ekomiestas Augustenborgas“ – 
programos, skirtos paversti šį mikrorajoną socialiai, ekonomiškai ir 
aplinkosauginiu požiūriu labiau priimtinu, pavadinimas. Tai yra vienas 
didžiausių švedijos miestų tvarkymo projektų, kurį rėmė vyriausybės 
vietinė investicijų programa, malmės miesto ir mKb komunalinės 
kompanijos. Aštuntajame dešimtmetyje butai žmonėms tapo per 
ankšti, jie morališkai ir fiziškai paseno, todėl ilgainiui susidurta su 
rimtomis socialinėmis problemomis, žmonės pradėjo kraustytis iš 
šios vietovės. nuo 1990-ųjų mKb komunalinė kompanija pradėjo 
gaivinti šią vietovę. dedamos pastangos ilgainiui peraugo į kompleksinį 
projektą „ekomiestas Augustenborgas“. Projektas pradėtas įgyvendinti 
1998 metais, jo tikslas – transformuoti Augustenborgą į socialiai, 
ekologiškai ir ekonomiškai tvarią kaimyninę vietovę. Pastangos pavertė 
projektą pasaulinio žinomumo ekologiško urbanistinio atsinaujinimo 
objektu. vienas pagrindinių projekto aspektų buvo mikrorajono gy-
ventojų įtraukimas į projekto veiklas. ypač daug dėmesio renovuojant 
pastatus projekto vykdytojai skyrė atsinaujinančių energijos išteklių 
technologijų plėtrai, lietaus vandens surinkimui, ekologijai, šiukšlių 
rūšiavimui, gyventojų įtraukimui į projektą. dalis mikrorajono pastatų 
įrengti naudojant žaliųjų stogų koncepciją. šiuolaikiniai žalieji stogai su 
specialiai pagaminta augalijai skirta danga yra gana naujas reiškinys. 
žalieji stogai gali sulaikyti iki 75 proc. lietaus vandens, kuris vėliau 
išgaruoja ir grąžinamas į atmosferą, o kritulių vandenyje buvę teršalai 
lieka dirvožemyje. Toks vandens sulaikymas naudingas, nes mažiau 
apkraunamos kombinuoto drenažo sistemos.

Antrasis studijinis objektas buvo Ljungby (švedija) savivaldybės 
teritorijoje veikianti katilinė „Ljungby Energy AB“. šios savivaldybės 
teritorijoje gyvena apie 27 000 gyventojų. savivaldybei priklausanti 
įmonė valdo šilumą ir elektrą gaminančią elektrinę „Ljungsjöverken“. 
elektrinės vadovas bo carlssonas papasakojo apie kompanijas, 
taikomas inovacijas, jų atsiperkamumą, poveikį aplinkai, energijos 
kainas. elektrinėje yra 6 katilai: 2 dujiniai, 1 mazuto, 1 biodujų, 1 me - 
džio skiedromis bei durpėmis kūrenamas katilas ir 1 buitinėmis atlie-
komis kūrenamas katilas. Pastarasis – naujausia įmonės investicija, 
jis pradėjo veikti 2001 metais ir kainavo 13,6 mln. eurų. dabar tokia 
investicija atsieitų beveik tris kartus daugiau. Katilo pajėgumai yra 
18 mW šilumos energijos bei 1,7 mW elektros energijos. yra įrengta 
garo nuėmimo sistema, analogiška veikiančiai Ignalinoje. Kompanijoje 
dirba 34 darbuotojai, tačiau elektrinės veikimas visiškai automatizuo-
tas. Pasak elektrinės vadovo, personalas elektrinę galėtų valdyti iš 
namų arba iš bet kokios kitos pasaulio vietos vien pasitelkę asme-
ninius kompiuterius. Apsilankius kompanijoje liko geras įspūdis dėl  

Ljungby biomasės kogeneracinės elektrinės studijinė apžiūra

Saulės kolektorių apžiūra Skanės regione (Švedija)

Tradiciškai naudojamos stogo dangos sugeria saulės spindulius ir 
išskiria atgal į atmosferą jau kaip šilumą, dėl ko miestuose temperatūra 
paprastai būna bent 4 °c aukštesnė nei aplinkinėse mažai urbanizuotose 
vietovėse. Apskaičiuota, kad jei visi didelio miesto stogai būtų apželdinti, 
temperatūra karštą dieną mieste būtų vėsesnė apie 7 °c. 

šis didžiulis projektas, pareikalavęs 200 mln. eurų investicijų, 
ne tik padėjo atnaujinti aplinką, bet ir įtraukė į projekto įgyvendinimą 



ÐILUMINË TECHNIKA

2012 m. Nr. 2 (Nr. 51)18

vietinius gyventojus, padėjo pakelti šios vietovės socialinį statusą, 
sumažinti socialines problemas, leido vietiniams žmonėms didžiuotis 
vietove, kurioje jie gyvena. šiuo metu Augustenborgas yra didelis tu-
ristų traukos objektas ir pavyzdys kitoms pasaulio šalims, kaip galima 
gauti maksimalią naudą iš vykdomų veiklų pasitelkiant kūrybiškumą 
bei bendradarbiaujant su vietiniais gyventojais. šis pavyzdys galėtų 
pagelbėti mūsų regionų savivaldybėms, aktyviai vystančioms dau-
giabučių renovacijos projektus. 

malmės vakarų uosto gyvenamųjų namų projektas – tai vakarų 
uosto teritorija, kuri yra kitas puikus sutvarkyto varaus miesto gyvenimo 
pavyzdys. šis projektas – tai 1 300 butų kvartalas, kuriame suderintos 
pažangios atsinaujinančių energijos išteklių, taupaus transporto bei 
šiukšlių surinkimo naujovės. į šį projektą buvo įtrauktos ir biologinės 
įvairovės skatinimo priemones. 

Anksčiau šioje teritorijoje malmės mieste buvo sena, užteršta laivų 
statykla. ši statykla užsidarė prieš kelis dešimtmečius ir apie 6 000 
malmės gyventojų liko be darbo.

Tačiau malmės vadovai šią vietovę matė ne kaip probleminę ir 
ieškojo sprendimų, kaip sukurti naują, gražią miesto teritoriją, pažangią 
aplinkosauginiu, ekonominiu ir socialiniu aspektu, gebančią įkvėpti 
kitus miestus. jie nusprendė surengti pasaulinę statybos parodą po 
atviru dangumi ir sukvietė pasaulio architektus bei statybos kompanijas 
įgyvendinti savas idėjas būtent šioje teritorijoje.

dabar šis vakarų uosto kvartalas 100 proc. aprūpinamas iš atsi-
naujinančių energijos šaltinių, yra viena populiariausių vietovių mieste 
ir fenomenalios ekonominės sėkmės pavyzdys. vietinis transportas čia 
yra varomas biodujomis, pagamintomis iš gyventojų surinktų atliekų, 
lietus yra renkamas į specialius vandens kanalus, vietovėje daug žalių 
zonų, automobilių yra mažai ir tūkstančiai žmonių grožisi vaizdu į šiau-
rės jūrą. (http://www.malmo.se/English/WesternHarbour.html) 

Kitas aplankytas objektas – Kristianstado (Švedija) energetikos 
kompanija „clean Air Technologies“. studijų dalyviai susipažino su 
taikomomis technologijomis (kompanija turi atnaujintą 25 mW katilą bei 
garo kondensavimo sistemą) ir darbo organizavimo principais. daugiau 
informacijos svetainėje http://www.cleanair.se/references1223426. 

studijinis vizitas tęsėsi danijoje, aplankytas Hallingelille ekokaimas 
netoli ringstedo (danija). visame pasaulyje žmonės vis dažniau susi-
mąsto, ar nereikėtų keisti savo gyvenamosios aplinkos ir įpročių, tapti 
labiau socialiai, ekonomiškai ir ekologiškai atsakingiems. Jie ieško alter-
natyvos individualistinei, vartotojiškai ir sumateria lėjusiai visuomenei.

ekokaimai – tai viena iš siūlomų alternatyvų, kurios pagrindinė 
idėja grindžiama kuo darnesniu žmogaus gyvenimu su gamta ir 
bendruomeniškumo puoselėjimu. vienas iš labiausiai išsivysčiusių 
ekokaimų – Hallingelille. Kaime gyvena apie 70 žmonių, dauguma jų 
atsikraustė čia iš sostinės – Kopenhagos. už projekto lėšas gyventojai 
kaime pastatė bendruomenės namus. ši vieta tapo pagrindine kaimo 
gyventojų susibūrimo vieta. bendruomenė yra išsirinkusi tarybą, kuri 
svarsto idėjas ir priima svarbius sprendimus, reikalingus kaimo plėtrai ir 
kasdieniam gyvenimui. Hallingelille bendruomenė du kartus per savaitę 
organizuoja bendruomenės namuose bendras vakarienes, kartu leidžia 
laisvalaikį bei skleidžia savo gerąją patirtį pasauliui, turi susikūrusi 
interneto tinklalapį http://hallingelille.dk/. bendruomenė naudoja tik 
ekologišką maistą, augina daržoves, pieno ir mėsos produktus gauna 
iš šalia esančių ūkininkų. Kaime trys namai pastatyti naudojant kana-
pes kaip izoliacinę medžiagą – tai pirmieji tokio tipo namai danijoje. 
daugelyje namų įrengtos saulės energijos akumuliavimo sistemos 
(gyventojai ne tik pasigamina energijos sau, bet ir parduoda jos į tinklą). 
ekokaime yra sukurta buitinių nuotekų (kanalizacijos) sistema, laisva 
teritorija apsodinta žilvičiais, kurie sugeria perteklinę drėgmę. Projekto 
partnerius žavėjo ypatingas gyventojų požiūris į ekologiją, gamtos 
išteklių tausojimą, sveiką gyvenimo būdą.

Danijoje aplankyta Samsės sala, kuri vadinama 100 proc. atsi-
naujinančių energijos išteklių sala ir yra puikus danijos vykdomos 
energetikos politikos pavyzdys. samsės „sėkmės“ istorija ta, kad 
1997 m. ši sala laimėjo konkursą tarp kitų 5 danijos salų. Konkurso 
esmė buvo iššūkis pakeisti salos energetikos sistemą į atsinaujinančią 
energiją per 10 metų laikotarpį. šiandien samsė yra beveik 100 proc. 
nepriklausoma nuo iškastinio kuro ir 100 proc. pati apsirūpina elek-
tros energija. 1997 m. energijos aprūpinimas samsėje buvo visiškai 
paremtas iškastiniais energijos šaltiniais. šiandien 11 salos teritorijoje 
veikiančių vėjo turbinų pagamina pakankamai energijos visai salai. 
Apie 70 proc. salos šilumos poreikių pagaminama iš atsinaujinančios 
energijos, gautos iš šiaudų, saulės ir medienos atliekų. 1998 m. buvo 
pradėta įgyvendinti 10 metų pertvarkos planą, kurį sudarė:

•  vėjo elektrinių statyba saloje ir jūroje siekiant padengti elektros 
energijos suvartojimą;

• visos energijos vartojimo sumažinimas;
• energijos vartojimo efektyvumo didinimas;
• gyvenančių saloje žmonių įpročių keitimas ir jų švietimas;
•  šilumos sistemų, susijusių su biomasės išteklių naudojimu, 

plėtra;
•  mažų vėjo elektrinių, saulės kolektorių ir kt. plėtra privačiame 

sektoriuje.
Pagrindinis „sėkmės“ elementas įgyvendinant planą buvo salos 

gyventojų ir vietinių kompanijų atsidavimas ir visapusiškas įsitraukimas, 
daugelis jų turėjo naudos iš plano įgyvendinimo – t. y. tapo sukurto 
turto dalininkais ir gauna iš to pelną. Projektas taip pat sukūrė naujas 
verslo galimybės saloje, tokias kaip ekoturizmas. Atsinaujinančios Hallingelille (Danija) gyvenvietės ekologiškos statybos pastatai
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KonferencIjos, PArodos, muGËs
PLAnuodAmI sAvo IÐvyKAs PerÞveLKITe ÐIÀ InformAcIjÀ

LIEPA
5-oji metinė konferencija 
„Biomass 2012: Confronting 
challenges, creating 
opportunities“, kuri vyks  
2012 m. liepos 10–11 d.
Vašingtonas, JAV.
http://www1.eere.energy.gov/
biomass/biomass_2012.html

Tarptautinė konferencija „Trends 
in Electrical, Electronics 
and Power Engineering 
(IcTEEP'2012)“, kuri vyks  
2012 m. liepos 15–16 d. 
singapūras.
http://psrcentre.org/listing.
php?subcid=97&mode=detail/ 

rUGPjūTIS
Konferencija „The Macrotheme 
conference on Geopolitics and 
demography“, kuri vyks  
2012 m. rugpjūčio 7–8 d. 
Dubrovnikas, Kroatija.
http://macrotheme.com/
international_conferences/
dubrovnik_-_geopolitics_and_
demography 

Konferencija „2012 Western 
Energy Policy Research 
Conference“, kuri vyks  
2012 m. rugpjūčio 30–31 d.
Boizis, JAV.
http://www.conferencealerts.
com/show-event?id=98907 

rUGSėjIS
Konferencija „Life Sciences  
Bal tics 2012“, kuri vyks  
rugsėjo 12–14 d.
Vilnius, Lietuva.
http://www.lsb2012.com/ 
 

5-oji kasmetinė konferencija 
„Energy from Waste“, kuri vyks 
2012 m. rugsėjo 17–18 d.
Londonas, jungtinė Karalystė.
http://www.smi-online.co.uk/events/
overview.asp?is=5&ref=4003 

Konferencija „European clean 
Technology 2012“, kuri vyks 
2012 m. rugsėjo 24–25 d.
Londonas, jungtinė Karalystė.
http://www.umievents.

com/en/umI-energy/
conferences/european-clean-
Technology-2012.htm

SPALIS
2-oji tarptautinė konferencija 
„Green Communications and 
Networking“, kuri vyks 2012 m. 
spalio 3–5 d.
Gandia, Ispanija.
http://greenets.org/2012/show/home 

6-oji Europos konferencija 
„Water and Wastewater 
Management Conference & 
Exhibition“, kuri vyks 2012 m. 
spalio 9–10 d.
mančesteris, jungtinė Karalystė.
http://www.ewwmconference.com/

energijos technologijos, tokios kaip vėjo elektrinės, tapo patikimos ir 
priimtinos, bet transporto sektoriuje trūksta stiprių darnių sprendimų. 
samsės bendruomenė turi priėmusi keletą naujų galimų sprendimų, 
tokių kaip rapso ir vandenilio kuro naudojimas. 2007 metais samsėje 
buvo atidaryta Energetikos akademija, kuri panaudodama sukauptas 
žinias apie atsinaujinančios energijos technologijas ir jų sėkmingą 
vystymą samsėje įrengė atsinaujinančių saulės, vėjo, vandenilio 
energijos technologijų demonstracines instaliacijas, veda seminarus, 
organizuoja salos gyventojų švietimą, konsultuoja privačius ūkius 
atsinaujinančių technologijų diegimo bei energijos efektyvumo didinimo 
klausimais. Akademija siūlo unikalią susitikimo ir bendradarbiavimo 
terpę verslui, akademinėms institucijoms, energetikos organizacijoms 
ir politikams saloje, kuri reprezentuoja energetinės nepriklausomybės 
siekį ir idėją. samsės energijos biuras kasmet pritraukia daugiau kaip 
1 000 lankytojų, tarp jų ministrus, ambasadorius, piliečių delegacijas, 
mokyklines grupes ir individualius tyrinėtojus. daugiau informacijos 
svetainėje http://www.samso.dk/.

PeA projekto delegacija iš Lietuvos ir Latvijos apsilankė H. C. So
renseno kompanijos būstinėje Kopenhagoje (danija). Vizito metu 
vėjo energetikos ekspertas dr. Hansas sorensenas pasakojo apie 
danijos patirtį kuriant vėjo elektrinių kooperatyvus, kurių tikslas – diegti 
pažangias vėjo technologijas kartu su vietinėmis bendruomenėmis. 
Per pristatymą buvo diskutuojama, kaip Lietuvai galime pritaikyti 
danijos verslo ir gyventojų bendradarbiavimo modelį, kaip komuni-
kuoti su vietinėmis bendruomenėmis diegiant naujoves ir įtraukiant 
jas į visuomeninę veiklą. daugiau informacijos svetainėje http://www.
middelgrunden.dk/middelgrunden/?q=en.

organizuota kelionė ir aplankyti objektai buvo puiki atsinaujinančios 
energijos panaudojimo galimybių studija. įgytos žinios ir stebėta patirtis 
bus naudingos įgyvendinant tarptautinio PeA projekto uždavinius, 
rengiant Ignalinos atominės elektrinės regiono (Ignalinos ir zarasų 
rajonų savivaldybės bei visagino savivaldybė) energetikos strategiją 
ir ruošiant savivaldybių veiksmų planus. Samsės salos (Danija) Energijos akademija ir saulės kolektorių sistemos
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projektAs „žmogiŠkųjų iŠteklių 
tobulinimAs Šilumos tiekimo įmonėse“

Audronė Nakrošienė,
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos mokymo programų vadovė

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 
(toliau – Asociacija) sėkmingai įgyvendina 
šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymų 
projektą. 2009 m. balandžio mėn. gavusi 
finansinę paramą iš europos sąjungos pagal 
2007–20013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas 
užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę 
„žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, 

2012 m. birželio mėn. planuoja pilnai įgy-
vendinti projektą.

Projekto tikslas – tobulinti šilumos tieki - 
mo įmonių darbuotojų kvalifikacijos žinias ir 
gebėjimus. Planuojama, kad projekto moky-
mai prisidės prie efektyvesnio šilumos tiekimo 
įmonių valdymo, kuomet apmokyti dalyviai 
diegs naujas ir efektyviau naudos esamas 
technologijas šilumos tiekimo įmonėse.

LIETUVOS ŠILUMOS 
TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

ENErgETikos mokymo TEmų sąrašas

mokymo programos 
pavadinimas

mokymo programos aprašymas

1. Energetikos 
mokymai 
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

Projekto partneriai yra aštuonios šilu-
mos tiekimo įmonės, Asociacijos narės –  
UAB „Vilniaus energija“, AB „Kauno energija“, 
uAb „Litesko“, Ab „Klaipėdos energija“, 
Ab „Panevėžio energija“, Ab „šiaulių ener-
gija“, uAb „e energija“ ir uAb „mažeikių 
šilumos tinklai“.  

Projekto trukmė: 2009 m. balandžio 
mėn. – 2012 m. birželio mėn.
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Iki 2012 m. gegužės mėn. 1 d. buvo 
ap mokyti 809 šilumos tiekimo įmonių 
darbuotojai. Iš viso pagal projektą buvo 
planuota apmokyti 712 šilumos tiekimo 
įmonių darbuotojų – aukščiausio ir vidurinio 
lygio įmonių vadovus, personalo vadovus, 
inžinierius, šilumos tiekimo vadybininkus, 
kitus įmonių darbuotojus. 

Projekto tikslinės grupės:
•  aukščiausiojo ir viduriniojo lygio įmo-

nių vadovai;
• personalo vadovai;
• inžinieriai;
•  šilumos tiekimo organizatoriai (vady-

bininkai);
• meistrai.
Informacija apie įgyvendinamą projektą 

patalpinta asociacijos tinklalapyje adresu: 
http://www.lsta.lt/lt/pages/apieasociacija/
stimoniumokymas.

šilumos TiEkimo įmoNių VEiklos PlaNaVimo, orgaNizaVimo ir 
Valdymo mokymo Programų sąrašas

1. Sisteminis žmogiškųjų išteklių valdymas

2. Efektyvi vidinė ir išorinė komunikacija

3. Efektyvus klientų aptarnavimas ir klientų globa

4. Lyderiavimo 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

mokymo programų dalyvių skaičius Šilumos tiekimo įmonių veiklos planavimo, organizavimo ir valdymo 
mokymo programų dalyvių skaičius

Energetikos programų 
dalyvių skaičius
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europos geoterminės energijos 
tArybos vAdovAi – lietuvos geotermijos 

AsociAcijos konferencijos svečiAi
feliksas Zinevičius,

Lietuvos geotermijos asociacijos pirmininkas

2012 m. kovo 22 d. vilniuje įvyko europos 
geoterminės energijos tarybos (eGec) organi-
zuotas seminaras, skirtas baltijos valstybėms, 
suomijai ir švedijai, kur buvo nagrinėjamos 
žemės šilumos panaudojimo elektros ga-
mybai galimybės, o 23 d. – 8-oji Lietuvos 
geotermijos asociacijos (LGA) konferencija. 
Abiejuose renginiuose dalyvavo eGec prezi-
dentas burkhardas sanneris, eGec direktorius  
Philippe dumas, eGec ekspertas teisės klau-
simais Luca Angelino.

Konferencijoje pranešimus skaitė LGA 
valdybos nariai: feliksas zinevičius, „LGA 
veikla skatinant geotermijos plėtrą Lietuvoje“, 
saulius šliaupa, „Geologinės geotermijos 
sąlygos Lietuvoje“, ričardas vaitiekūnas, 
„Klaipėdos parodomoji geoterminė jėgai-
nė – veiklos 20-metis“, Tautvydas Alek-
sandravičius ir Arūnas mažintas, „šilumos 
siurblių panaudojimo plėtra Lietuvoje“, taip 
pat svečiai: eGec prezidentas burkhardas 
Sanneris, „Europos patir tis panaudojant 
gruntinius šilumos siurblius ir „Geotrainet“ – 
europinė mokymo sistema, skirta sekliosios  

geotermijos profesionalams (pasiūlymai 
Lietuvai)“, eGec direktorius Philippe du - 
mas, „Giliosios geotermijos rinka Europo-
je“, eGec teisės ekspertas Luca Angelino, 
„Geotermijai skirta teisinė aplinka europos 
sąjungoje“, ir Latvijos geotermijos asocia-
cijos atstovas juris Golunovas, „šilumos 
siurblių panaudojimas šilumai tiekti rygos 
mieste: demonstracinis projektas“. 

Atsižvelgiant į 8-osios LGA konferencijos 
dalyvių pranešimus ir pasisakymus, siūloma 
Lietuvoje toliau plėtoti abi geoterminės ener-
gijos panaudojimo kryptis, giliąją ir sekliąją 
geotermiją, remiantis žemiau pateiktomis 
nuostatomis:

1. neatidėliojant ir visa apimtimi perkelti 
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 
nuostatas, susijusias su šilumos siurbliais ir 
geotermija, į poįstatyminius aktus.

2. Klaipėdos parodomoji geoterminė 
jėgainė (KPGj) – tai objektas, atsiradęs dėl 
ypatingų vakarų Lietuvos geologinių sąlygų 
ir tarptautinio bendradarbiavimo. Pirmosios 
Lietuvoje geoterminės jėgainės sukūrimas 

Klaipėdoje yra gera patirties mokykla visam 
Baltijos regionui, išryškinanti geoterminio 
potencialo panaudojimo galimybes ir esanti 
svarbiu atsinaujinančios energetikos tech-
nologijų panaudojimo pavyzdžiu. sukaupta 
patirtis turi būti panaudota naujų jėgainių 
statybai. įvertinant Klaipėdos geoterminės 
jėgainės įgyvendinimo ir paskirties aplinky-
bes, šis objektas turi turėti neprivatizuojamo 
energetikos objekto statusą.

3. sugrąžinti uAb „Geoterma“ jos kūrimo 
metu jai suteiktą juridinį statusą.

4. Parengti valstybinę geoterminės 
energijos perspektyvinio naudojimo progra-
mą ir panaudoti struktūrinių fondų lėšas jai 
įgyvendinti.

5. šilumos siurblių projektuotojų ir mon-
tuotojų mokymus vykdyti pagal europos geo-
terminės energetikos tarybos rekomendacijas, 
įtraukiant Lietuvos geotermijos asociaciją.

6. būtina glaudesnė tarptautinė geotermi-
jos ekspertų kooperacija sprendžiant komp - 
likuotas injekcijos, korozijos ir mikrobiologi-
nių tyrimų problemas.

Dalis LGA konferencijos dalyvių
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Alytuje atidaryta biomasės kogeneracinė elektrinė   3
K. Laužonis / New biomass cogeneration plant launched in Alytus /

Sėkmingai įvykdytas projektas „Šiaulių miesto šilumos tiekimo 6  
magistralių nuo Pietinės katilinės kolektorinės iki šilumos kamerų  
Nr. 2107 ir Nr. 2208 rekonstrukcija“ Nr. VP2-4.2-ūm-02-K-01-035   
T. Grikštienė / The successfully completed project “Reconstruction of Šiauliai district  
heating network from the Pietinė boilerhouse collector to the heating chambers  
No. 2107 and No. 2208” No. VP24.2ŪM02K0103 /

Vilniaus šilumos ūkyje įsisavinta ES fondų parama  7
„Europos ritmu“, 2012, Nr. 1 (12) / / Financial support from EU funds used  
in Vilnius heat sector /

Biokuras – ir Panevėžyje  9
D. Paulauskienė / Biomass – also in Panevėžys city /

Sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas „joniškio miesto centralizuoto  10 
šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ 
UAB „Fortum Joniškio energija“ / Successful completion of the project  
“Moderization of Joniškis district heating network implementing modern technologies” /

„Litesko“ investicijos į naujas šilumos trasas – su ES fondų parama     10
„Europos ritmu“, 2012, Nr. 1 (12) / “Litesko” investments into new heatsupply lines –  
with support from EU funds /

dar kartą apie plokščiuosius ir vakuuminius saulės kolektorius    12
E. Perednis, V. Klevas / Once again about flatplate and vacuum solar collectors /

„Grundfos“ magna3 jau čia  15
S. Zulonas / “Grundfos” Magna3 already available / 

racionalaus energijos naudojimo studijinis vizitas Švedijoje ir danijoje 16
V. Gaigalis, A. Markevičius, D. Sosunov / Research visit to Sweden abnd Denmark  
on rational use of energy /

Projektas „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas šilumos tiekimo įmonėse“ 20
A. Nakrošienė / The project “Development of human resources in  
heatsupply companies” /

Europos geoterminės energijos tarybos vadovai – Lietuvos geotermijos 22 
asociacijos konferencijos svečiai 
F. Zinevičius / Leaders of the European Geothermal Energy Council –  
guests of the Lithuanian Geothermal Association conference /
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