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„Alfa Laval“ SIA filialas
Lvovo g. 25 
LT-09320 Vilnius 
Tel. (8 5) 215 0092 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Ener
gijos 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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ŠIAULIUOSE ATIDARYTA BIOMASĖS 
KOGENERACINĖ ELEKTRINĖ

Toma Grikštienė,
AB „Šiaulių energija“ teisininkė-atstovė spaudai

2012 M. LIEPOS 19 D. žENGTAS DAR VIENAS žINGSNIS AB „ŠIAULIų ENERGIJA“ UžSIBRėžTų TIKSLų LINK – ATIDARyTA ŠIAULIų 
KOGENERAcINė ELEKTRINė. SėKMINGAI įVyKDžIUS 2010 M. VASARį PRADėTą PROJEKTą „ŠIAULIų TERMOfIKAcINėS ELEKTRINėS 
PROJEKTAVIMAS IR STATyBA“, BENDROVė PRISIJUNGė PRIE LIETUVOS MIESTų, KURIų ŠILUMOS ūKyJE NAUDOJAMAS BIOKURAS.

įgyvendinus vieną iš stambiausių Lie-
tuvoje tokio pobūdžio Europos Sąjungos 
ir Lietuvos Respublikos paramos lėšomis 
dalinai finansuotą projektą (finansavimo ir 
administravimo sutartis Nr. S-VP3-3.4-ūM-
02-K-01-013, pasirašyta 2009 m. rugpjūčio 
31 d.), pastatyta 27,4 MW šilumos ir 11 
MW elektros galios visiškai automatizuota 
kogeneracinė elektrinė, kūrenama biokuru, 
su 8,3 MW šilumos galios kondensaciniais 
ekonomaizeriais išeinančių dūmų šilumai 
išnaudoti. 

centralizuoto šilumos tiekimo sistema 
Šiauliuose yra gerai išvystyta, taip apšil-
doma iki 73 proc. bendro naudingo ploto 
Šiaulių mieste. Iki šiol pagrindinis bendrovės 
naudojamas kuras buvo impor tuojamos 
gamtinės dujos. Jau anksčiau bendrovės 
užsakymu rengtose studijose buvo nustatyta, 

Elektrinės atidarymo ceremonija, iš kairės į dešinę: 
Justinas Sartauskas (Šiaulių miesto meras), Remigi-
jus Baltrušaitis (AB „Axis Industries“ gen. direkto-
rius); Česlovas Kasputis (AB „Šiaulių energija“ gen. 
direktorius)

Svečiai apžiūri naująją kogeneracinę elektrinę

kad patraukliausia bendrovėje yra įrengti bio-
kuru kūrenamą kogeneracinę jėgainę. Tokia 
jėgainė leidžia užtikrinti mažesnes šilumos 
kainas vartotojams, o projekto rezultatus 
mažiau veikia pasaulinių kuro kainų kitimas.

Atliktos energijos gamybos savikainos 
analizės parodė, jog energetinio vieneto 
(1 MWh) gamybos kaina naudojant vietinį 
biokurą yra mažesnė nei naudojant impor-
tuojamas gamtines dujas.

įgyvendinus projektą, apie 30–40 proc. 
bendrovės šilumos gamyboje ir apie 50 proc. 
Pietinės katilinės šilumos gamyboje naudo-
jamo brangaus kuro bus keičiama vietiniu 
biokuru, taip pavyks sutaupyti apie 40 proc. 
skiriamų apyvar tinių taršos leidimų, nes 
sumažės anglies dvideginio išmetimai į 
atmosferą. Dėl elektros energijos gamybos 
naudojant atsinaujinančius energijos išteklius 
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ir negaminant jos iš iškastinio kuro kitose 
elektrinėse metinis anglies dvideginio išme-
timų sumažėjimas sieks apie 70 000 tonų.

Šis projektas taip pat prisideda prie 
pagrindinių Nacionalinės energetinės nepri-
klausomybės strategijos tikslų įgyvendini-
mo – mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti 
patikimą ir kokybišką šilumos ir elektros 
energijos tiekimą vartotojams; šilumos ūkyje 
skatinti kuro rūšių ir šilumos gamybos būdų 
konkurenciją; didinti šilumos gamybos, 
perdavimo ir vartojimo efektyvumą; gaminti 
šilumą, plačiau naudojant vietinį kurą, bioku-
rą ir kitus atsinaujinančius energijos išteklius; 
mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį 
aplinkai. 

Pagal Šiaulių miesto savivaldybei bei 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės ko-
misijai bendrovės pateiktus bazinės šilumos 
kainos skaičiavimus, kuriuose įvertintos kuro 
ir kitų žaliavų sąnaudos bei projektui finan-
suoti bendrovės paimtos paskolos, šilumos 
kaina šiauliečiams nuo šių metų spalio mėn. 
turėtų sumažėti 16,6 procentų. Šilumos kai-
nos sumažėjimas vartotojams leis sutaupyti 
apie 20 mln. Lt per metus, priklausomai nuo 
perkamo kuro kainos pokyčių.

Pastatytoje kogeneracinėje elektrinėje 
įmontuotas 11 MW galios turbogeneratorius, 
skirtas elektros energijos gamybai. Šią elek-
tros energiją bendrovė naudos savo pačios 
poreikiams tenkinti, perteklinė elektra bus 
parduodama. Tokiu būdu bendrovė sutaupys 
apie 1,3 mln. Lt per metus – bendrovės skai-
čiavimu, vidutinė kogeneracinėje elektrinėje 
pagamintos elektros energijos savikaina – 
20,22 ct/kWh, o iš elektros energijos tiekėjų 
perkamos elektros kaina – 29–40 ct/kWh. 

į Pietinės katilinės infrastruktūrą įkom-
ponuotoje kogeneracinėje elektrinėje paga-

minamos šilumos nešildymo sezono metu 
visiškai užteks Šiaulių miesto gyventojų 
poreikiams tenkinti. Per šildymo sezoną 
biokurą naudojanti kogeneracinė elektrinė 
gamins apie 50 proc. Šiaulių miesto varto-
tojams reikalingos šilumos energijos. Kita 
reikiamos šilumos dalis šildymo sezonu 
bus gaminama esamais katilinės šilumos 
gamybos įrenginiais, naudojant gamtines 
dujas. Vienas iš prioritetinių bendrovės tiks-
lų – šilumos energijos gamyboje naudojamo 
kuro struktūroje didinti biokuro kiekį.

Šis projektas didžiausias bendrovės 
istorijoje tiek savo apimtimi, tiek verte – pro-
jekto sąmatinė vertė, suderinta su Valstybine 
kainų ir energetikos kontrolės komisija, buvo 
105,97 mln. Lt, faktinės projekto išlaidos 
sudarė apie 103,4 mln. Lt. 

Projektui skirta 18 mln. Lt Europos Są-
jungos struktūrinių fondų parama. Bendrovė 
projektui įgyvendinti skyrė apie 1,5 mln. Lt 
savų lėšų. Kitas projekto įgyvendinimui rei-
kalingas lėšas – apie 85 mln. Lt – bendrovė 
skolinosi: Europos investicijų bankas suteikė 
37,5 mln. Lt paskolą, AB SEB bankas kartu 
su „Swedbank“, AB – sindikuotą 47 mln. Lt 
paskolą.

Naująją kogeneracinę elektrinę supro-
jektavo generalinis projektuotojas UAB 
„Bioprojektas“, statybos darbus atliko vie-
šojo pirkimo konkursą laimėjęs generalinis 
rangovas AB „Axis Industries“.

Kogeneracinėje elektrinėje sumontuoti 
įrengimai atkeliavo iš užsienio – Danijos 
(40,44 MW galios biokuru kūrenamas garo 
katilas), Vokietijos (turbina ir siurbliai), 
Šveicarijos (garo katilui skir to vandens 
minkštinimo technologija bei priemonės), 
Suomijos (elektrostatinis filtras) bei Švedijos 
(kondensaciniai ekonomaizeriai).

Plačiau apie kogeneracinę elektrinę ga-
lima sužinoti apsilankius bendrovės interne-
tiniame puslapyje adresu http://senergija.lt/
Projektai/Projektas-Siauliu-termofikacines-
elektrines-statyba. 

Tikimės, kad žingsniai, kuriuos žen-
giame šiandien, padės pasiekti pagrindinį 
bendrovės tikslą – užtikrinti, kad AB „Šiaulių 
energija“ vartotojams teikiamos paslaugos 
būtų pigesnės, kokybiškos ir patikimos.

PAGRINDINIAI TE 
(TERMOFIKACINėS ELEKTRINėS) 
RODIKLIAI:

• TE tiekiamos šilumos energijos galios 
diapazonas (su ekonomaizeriu) – 15–
35,5 MW

• TE tiekiamos šilumos energijos galios 
diapazonas (be ekonomaizerio) – 11,89–
27,25 MW

• TE ekonomaizerio šilumos energijos galios 
diapazonas – 3,11–8,27 MW

• TE tiekiamos elektros energijos galios 
diapazonas – 3,55–9,47 MW

• TE generuojamos elektros energijos galios 
diapazonas – 3,951–10,81 MW

• TE savųjų reikmių elektros energijos galios 
diapazonas – 0,401–0,926 MW

• TE šilumos energijos gamybos efekty-
vumo (be ekonomaizerio) diapazonas – 
80,4–82 proc.

• TE elektros energijos gamybos efektyvumo 
diapazonas – 18,5–21,1 proc.

• Bendro TE efektyvumo (su ekonomaizeriu) 
diapazonas – 96,5–100,4 proc.

• Valandinis TE suvartojamo biokuro kiekis 
(100 proc. apkrovimas) – 44,79 MWh

Garo turbina Elektrostatinis filtras
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PER 15 METŲ MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI TAPO VIENA 
MODERNIAUSIŲ ŠILUMĄ TIEKIANČIŲ ĮMONIŲ LIETUVOJE

Virginija Steponavičienė,
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Ryšių su visuomene skyriaus vedėja

Rugpjūčio 24 d. UAB Mažeikių šilumos tinklai vyko šventinis 
renginys – ekologiškiausios, vienos iš moderniausių Lietuvoje 
šilumą tiekiančios įmonės kolektyvas minėjo savarankiškos veiklos 
15 metų sukaktį.

Per gana trumpą 15 metų laikotarpį bendrovėje įvyko milžiniški 
pokyčiai. Dabar tarp šalies šilumos tiekėjų mažeikiškių įmonė, kurios 
99,9 proc. akcijų priklauso Mažeikių rajono savivaldybei, yra vertina-
ma kaip viena pažangiausių, daugiausia biokuro naudojančių įmonių, 
gebanti išlaikyti vieną iš žemiausių šilumos kainų šalyje. 

UAB Mažeikių šilumos tinklai generalinio direktoriaus Jono Jur-
kaus teigimu, didžiausias įmonės turtas yra bendrovėje dirbantys 
žmonės: visi pasiekimai – jų nuopelnas. O Mažeikių šilumos tinklų 
komanda šypsosi: su tokiu vadovu kaip J. Jurkus nepasnausi.

PERIMTAS VISIšKAI NUGYVENTAS ūKIS
Prieš penkiolika metų tuometinis Mažeikių rajono savivaldybės 

meras Jonas Mažeikis pateikė prašymą leisti AB „Lietuvos energija“ 
„Mažeikių elektrinė“ šilumos ūkį perimti Mažeikių rajono savivaldybei, 
įsteigiant specialiosios paskirties akcinę bendrovę. Sutikimas gautas, 
ir 1997 metų liepos 1 d. įsteigta SP AB Mažeikių šilumos tinklai.

Pirmasis savarankiškos įmonės direktorius Justinas Reika 
pasakoja, kad perimtas visiškai nugyventas ūkis: „Niekam nerūpėjo 
periferija. Kaip gyvena, taip ir gerai. Trasose buvo didžiuliai nuostoliai, 
šilumos punktai atviri, jokios priežiūros. Tad pirmasis mūsų uždavinys 
buvo visa tai sutvarkyti. Kitas uždavinys – panaikinti keturvamzdę 
sistemą, dėl kurios taip pat turėdavome didžiulių nuostolių. Reikėjo 
įvesti apskaitą, nes namuose nebuvo nė vieno šilumos skaitiklio. 
Katilinei buvo būtinas kapitalinis remontas“, – prisimena J. Reika, 
dabar dirbantis Gamybinės-techninės tarnybos vadovo pavaduotoju.

Dar vienas akmuo po kaklu – bendrovei primesta 5 mln. japoniškų 
jenų skola bei už ją bankų skaičiuojamos milžiniškos palūkanos. 
Paskolą teko mokėti iki 2009 metų.

INTENSYVAUS BENDROVėS MODERNIzAVIMO 
LAIKOTARPIS
Kadangi tuo metu pagrindinis kuras buvo sieringas mazutas, 

Mažeikių šilumos tinklai labai teršė orą. Savaime suprantama, mo-
kesčiai už gamtos taršą taip pat buvo dideli. 

Pasak generalinio direktoriaus J. Jurkaus, atsižvelgiant į vis 
didėjančius mokesčius, 2000 m. apsispręsta Reivyčių katilinėje 
statyti biokuro katilą. Reivyčiai pasirinkti todėl, kad čia kasmet buvo 
patiriama daugiau nei 600 tūkst. litų nuostolių. 

Mažeikių šilumininkai dalyvavo Lietuvos aplinkos apsaugos 
investicinio fondo (LAAIf) skelbtame konkurse – už laimėtą paramą 
2001 m. Reivyčių katilinėje sumontuoti du biokuru kūrenami vandens 
šildymo katilai.

„Pirmaisiais metais pajutome, kad nuostoliai labai sumažėjo, 
o kitais metais pradėjome dirbti rentabiliai“, – pasakoja J. Jurkus.

2002 m. modernizuota Mažeikių katilinė, sumontuotas 10 MW 
biokuro katilas su kuro sandėliais bei kitais pagalbiniais įrenginiais. 

2003 m. demontuotas senas garo katilas ir jo vietoje sumontuotas 
dar vienas 12 MW galios biokuru kūrenamas katilas.

„Kaip dažnai būna, daugelis darbuotojų buvo nusiteikę priešiškai 
naujovių atžvilgiu. Juk kiekviena naujovė atneša papildomų rūpesčių. 
Be to, ir iš išorės sulaukėme milžiniško spaudimo. Išties kilo didžiulis 
triukšmas. Vis dėlto darbai buvo padaryti. Ir tai – didelis tuometinio 
įmonės vadovo Jono Jurkonio nuopelnas. Mūsų skaičiavimais, bioku-
ro panaudojimas gyventojams davė patį didžiausią efektą – sutaupyta 
apie 50 milijonų litų vartotojų pinigų. Dabar ir kiti šalies šilumininkai 
suskubo rengti biokuro katilus, o tada iš mūsų daug kas šaipėsi, 
sakė, kad mes grįžtame šimtmečiu atgal“, – biokuru kūrenamų 
katilų statymo peripetijas prisimena įmonės generalinis direktorius.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Europos Sąjungos draudi-
mas naudoti didesnio nei 1 proc. sieringumo mazutą. Demontavus 
susidėvėjusius mazutu kūrenamus katilus, buvo pastatyti dujomis 
kūrenami angliški „cochran“ firmos katilai „Thermax“, kurių vieno 
galia – 33 MW, kito – 16 MW. Projektas „Mažeikių katilinės moder-
nizavimas, ją pritaikant deginti gamtinėmis dujomis“ įgyvendintas 
ES struktūrinių fondų ir bendrovės lėšomis. Projekto sąmatinė vertė 
siekė 6,3 mln. Lt (be PVM).

Mažeikių šilumos tinklų vadovą J. Jurkų bei visą kolektyvą džiu-
gina ir kiti du įgyvendinti projektai – centrinėje katilinėje pastatytas 
kondensacinis šilumokaitis ir dūmtakis, leidžiantis mažinti gamtinių 
dujų panaudojimą ir utilizuoti išmetamus dūmus. Šie įrenginiai vien 
praėjusias metais leido sutaupyti 1,8 mln. litų. Būtent už tokią sumą 
nebuvo pirkta kuro. 

„Matydami nuolatinį gamtinių dujų kainos augimą, priėmėme 
sprendimą ir 2010 metais pastatėme naują šiuolaikišką 8 megavatų 
biokuro katilą, kuris per praėjusius metus pagamino daugiau nei 
39 tūkstančius megavatvalandžių šilumos. Tokiu būdu dar labiau 
sumažinome gamtinių dujų panaudojimą“, – sakė J. Jurkus.

Šiuo metu bendrovė ruošiasi įgyvendinti dar vieną laimėtą 

Šventė UAB „Mažeikių šilumos tinklai patalpose“ iš kairės į dešinę: Jonas Jurkus 
(UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ gen. direktorius); Stanislovas Giedraitis (LR 
Seimo narys); Kęstutis Bartkevičius (Mažeikių rajono vicemeras); Rymantas Juo-
zaitis (Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas pirmininkas); Vytautas 
Stasiūnas (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas). 
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4,8 mln. litų vertės projektą – pastatyti du po 5 MW biokuru kūre-
namus katilus su visais jiems reikalingais įrenginiais: ekonomaizeriu, 
generatoriumi ir kt. 

„Bijau kalbėti apie kainų mažinimą, bet ką gali žinoti... Dabar mes 
esame modernizavę įmonę taip, kad mazutas jau visai nenaudojamas. 
Mažeikių šilumos tinklai šiuo metu yra šiuolaikiška, modernizuota, 
daugiausia biokurą naudojanti bendrovė. Kaina už šilumą yra viena 
mažiausių Lietuvoje. Ji būtų kur kas mažesnė, jeigu gamtinių dujų 
perdavimo mokestis būtų toks pat, kaip ir kitose įstaigose“, – kalbėjo 
J. Jurkus.

KOLEKTYVO VARIKLIS – GENERALINIS DIREKTORIUS
Beje, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Mažeikių šilumos tinklus 

pripažino ekologiškiausia įmone. Per 15 savarankiškos veiklos metų 
vien SO2 junginių išmetimas į orą sumažintas kelis šimtus kartų. 
Apskritai bet kokia tarša buvo sumažinta iki minimumo.

Bendrovės technikos direktoriaus Arūno Čekanausko teigimu, 
pažanga, judėjimas į priekį, nuolatinis atsinaujinimas yra Mažeikių 
šilumos tinklų pagrindinis siekis.

„Nuolat vykdome projektus, ruošiamės kitiems, svarstome, 
kokias dar naujoves reikėtų įdiegti. Apsnūdimo pas mus nėra. Be to, 
su tokiu vadovu kaip Jonas Jurkus nepasnausi – jis nuolat kupinas 
idėjų, pats labai daug dirba, ir kolektyvas su juo žengia ta pačia 
kryptimi“, – teigia A. Čekanauskas.

Technikos direktoriui pritaria ir kiti įmonės padalinių vadovai. 
Anot jų, generalinis direktorius yra pagrindinis idėjų generatorius.

Beje, neseniai Mažeikiuose lankęsis parlamentaras Julius Saba-
tauskas sakė, kad Mažeikių šilumos tinklų generalinis direktorius J. 
Jurkus seniai suprato, kokiu keliu turi vystytis šilumos ūkis, todėl 
dabar Mažeikiuose didžioji dalis šilumos gaunama iš biokuro. Tai iš 
tikrųjų sektinas pavyzdys.

„Mažeikiškis Jonas Jurkus tikrai kur kas toliaregiškiau mąsto, 
geriau prognozuoja situaciją negu energetikos ministras. Mažeikių 
šilumos tinklų generalinis direktorius – ūkiškas vadovas, seniai 
padaręs tai, ką turėjo padaryti Vyriausybė, – skatinti savivaldybes 
pereiti prie biokuro, skirti tam tikslui investicijas. Deja, to ji nedaro. 
Kovoja su vėjo malūnais negalvodama, kad mūsų žmonės didžiąją 
dalį savo pinigų išleidžia namų ūkiui“, – kalbėjo J. Sabatauskas.

Pats J. Jurkus nenori prisiimti visų nuopelnų. Anot jo, įmonės 
pasiekimai – viso kolektyvo sutelkto darbo rezultatas. ypač daug gerų 
žodžių generalinis direktorius skiria savo pavaduotojui (komercijos 
direktoriui) Jonui Jurkoniui: „Jonas Jurkonis – bendrovės vetera-
nas, visų projektų pagrindinis kuratorius. Tų projektų paruošimas, 
pristatymas konkursams – be galo sunkus, titaniškas darbas. O kiek 
jį „tarkavo“ už biokurą...“ 

PAKEISTI VAMzDYNAI, SUMAžėJO KOLEKTYVAS
Dar vienas didelis mažeikiškių šilumininkų laimėjimas – pa-

keista 42 proc. trasų vamzdynų. Kadangi Mažeikiuose nėra trasų 
sužiedinimo, atnaujinti vamzdynus ypač svarbu siekiant užtikrinti 
jų patikimumą. 

1999–2003 m. pakeista 5364 m senų vamzdžių į bekanalius, 

8 megavatų biokuro katilo statybos darbai 

Menkavertės medienos (biokuro) atsargos
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iš anksto pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius, kurių tarnavimo 
laikas 30 metų. 2004 m. pakeista 350 metrų, 2005 m. – 1674 m., 
2010 m., gavus 50 proc. vertės ES fondų paramą, pakeista 1,2 km 
630 mm skersmens pagrindinės šiluminės trasos atkarpa. Ruošiantis 
2010–2011 m. šildymo sezonui, dar pakeista daugiau kaip 3 km trasų. 

Tai kur kas palengvino bendrovės darbą, nes per skylėtus vamz-
dynus buvo nemažai prarandama chemiškai apdoroto vandens, kurio 
1 m3 paruošimo savikaina – apie 15 Lt.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas J. Jurkonis primena gana 
įdomų projektą – vamzdynų atnaujinimą nuo žemaitijos g. iki „Dur-
bės“ kino teatro. Pasak jo, buvusio technikos direktoriaus Alfonso 
Lomsargio dėka priimtas labai originalus sprendimas – tiesti trasą 
po geležinkeliu.

„Vienas iš blogesnių praėjusių 15 metų laikotarpio dalykų – labai 
sumažėjęs mūsų kolektyvas. Per ketverius metus teko atleisti apie 
50 žmonių – kolektyvas „sutrumpėjo“ nuo 140 iki mažiau nei 90 
darbuotojų. Tai labai nemaloni procedūra. Sutvarkius katilinę, tinklus, 
nebereikia tiek daug aptarnaujančio personalo“, – sakė J. Jurkonis. Šilumos trasų atnaujinimo darbai 

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, administracijos pastatas – kairėje, rajoninė katilinė – dešinėje

15
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PRIPAžINTA MODERNIAUSIA įMONE TELšIų 
APSKRITYJE
Vienas pagrindinių įmonės prioritetų – patikimumas. J. Jurkaus 

teigimu, patikimumas priklauso nuo personalo kvalifikacijos ir sa-
valaikių investicijų.

„Nugyventi ūkį galima greitai, bet paskui gali laukti labai skaudžios 
pasekmės. Todėl mes sudarome priemonių planus trejiems metams į 
priekį, dalyvaujame įvairiuose konkursuose, mūsų darbuotojai nuolat 
kelia kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, specialistams sumokame 
mokestį už studijas aukštosiose mokyklose“, – vardijo bendrovės 
vadovas.

įmonė laimėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo „Sodra“ 
skelbtą konkursą ir 100 tūkst. litų finansavimą Mažeikių katilinės 
darbuotojų naujoms ir šiuolaikiškoms buitinėms patalpoms įrengti. 
Neatsitiktinai UAB Mažeikių šilumos tinklai pripažinta moderniausia 
įmone Telšių apskrityje.

Iš esmės pasikeitė situacija ir Viekšnių miestelio katilinėje, kuri 
gana neseniai buvo prijungta prie Mažeikių šilumos tinklų. Viekšnių 
ir Reivyčių katilinių viršininkas Antanas Šliauderis nurodo, kad iki 
perdavimo Mažeikiams Viekšnių katilinė buvo labai apleista. Dabar 

aptverta ir sutvarkyta teritorija, atliktas katilo kapitalinis remontas, 
įrengtos jaukios buitinės patalpos, pakeistos pagrindinės trasos.

„Dabartinė Viekšnių katilinė nuo buvusiosios skiriasi kaip diena 
nuo nakties. Ten, kur anksčiau braidėme po purvą, dabar galime 
vaikščioti basi“, – džiaugiasi A. Šliauderis.

APDOVANOJIMAI
Už aktyvią veiklą vystant centralizuotą šilumos tiekimą šalyje 

Lietuvos energetikų garbės ženklais yra apdovanoti: UAB Mažeikių 
šilumos tinklai generalinis direktorius Jonas Jurkus, generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Jonas Jurkonis, vyriausiasis ener-
getikas Romusis Strigūnas. Šiemet Lietuvos energetikų garbės 
ženklas bus įteiktas ilgamečiam Mažeikių katilinės viršininkui 
Liudvikui Švarcui. 

Mažeikių rajono savivaldybės mero Antano Tenio padėkos 
raštai už ilgametį darbą ir didelį indėlį plėtojant energetikos ūkį bus 
įteikti Justinui Reikai, UAB Mažeikių šilumos tinklai gamybinės-
techninės tarnybos vadovo pavaduotojui, Algirdui Baliui, šilumos 
tinklų ir katilinės įrengimų remonto tarnybos suvirintojui, Romusiui 
Strigūnui, įmonės vyriausiajam energetikui. 

APIE ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMAS IR JŲ SPRENDIMO BŪDUS

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

Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas 

Lietuvos Respublikos premjeras Andrius Kubilius pareiškė, kad 
Lietuvos ekspertai siūlo nieko nekeisti šilumos ūkyje. Tai tik atspindi 
valdžios požiūrį į problemų sprendimo siūlymus, kuriuos įvairias 
būdais teikia energetikos konsultantai ir specialistai, dirbantys šioje 
srityje ir ne tik Lietuvoje. Atlikta eilė detalių studijų su labai konkrečiais 
ir patikrinamais duomenimis, palyginta Lietuvoje vykstantys procesai 
su kitų šalių gera ar nesėkminga praktika šilumos ūkyje, parašytas 
ne vienas straipsnis ir pasiūlytos labai konkrečios priemonės, kaip 
spręsti skaudžias ir įsisenėjusias problemas Lietuvos šilumos ūkyje. 
Matyt ši ir panaši medžiaga paprasčiausiai neskaitoma, o kartais 
atrodo, kad valstybės energetikos politika grindžiama buitiniu paty-
rimu, tikėjimu, meile tam ir nemeile kitam, bet tik ne rimta analize ir 
diskusija, kurios dabartinė Energetikos ministerija visuomet vengė. 

Demokratinėje visuomenėje galima turėti ir reikšti įvairias nuomo-
nes, o valdžios atstovai neturėtų ignoruoti, bet kurio požiūrio, svarbu, 
kad būtų pakankamai kompetencijos iš tos informacijos atsirinkti 
esminius dalykus, sugebėti juos analizuoti, įvertinti ir panaudoti op-
timalių sprendimų priėmimui. Informacijos per daug nebūna, bėda 
ta, kad dažnai trūksta gebėjimo ar laiko ja pasinaudoti. Lietuvos 
energetikos valdyme įsigalėjęs išankstinis nusistatymas, įvairūs 
tikėjimu ar interesais pagrįsti stereotipai ir paviršutiniškumas kelia 
grėsmę, kad ir vėl gali būti priimti toli gražu ne racionaliausi spren-
dimai, planuojant Lietuvos šilumos ūkio pertvarką. Toliau pateikiami 
kai kurie pasvarstymai skirti ne „įtikėjimui“, o tiesiog diskusijai. Čia 
nekalbama apie teisės aktų pažeidimus, korupciją ar kitus nusikalti-
mus – jų tiesiog neturi būti. Tam yra specialiosios tarnybos ir kitos 
valstybės institucijos, kurios turi tai užtikrinti. 

šILUMOS ūKIO PROBLEMOS IR PERTVARKOS 
KRYPTYS
Atrodo, kad dauguma politikų ir atsakingų valdininkų jau supranta, 

kad „skausmingų“ centralizuoto šilumos tiekimo sąskaitų priežastys iš 
esmės yra trys: tai apie 2 kartus didesnis nei galėtų būti šilumos su-
vartojimas pastatuose, nuolat brangstančios gamtinės dujos, iš kurių 
gaminamas pagrindinis šilumos kiekis, ir santykinai žemas daugumos 
šilumos vartotojų pajamų lygis, kuris lemia, kad šildymui išleidžiame 
bene didžiausią asmeninių pajamų dalį Europos Sąjungoje – t.y. didelė 
dalis vartotojų atsiduria „energetinio“ skurdo zonoje. Viešojoje erdvėje 
jau beveik nebediskutuojama apie tai ko siekti Šilumos ūkyje, o iš 
esmės daugiausiai ginčų kyla dėl to „kaip tai pasiekti“. 

Ką siūlo paskelbtos Šilumos ūkio pertvarkos gairės? Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarime skelbiama, kad bus siekiama 
šių tikslų: užtikrinti konkurenciją, skaidrumą, efektyvumą ir eko-
nomiškai pagrįstą pusiausvyrą tarp šilumos vartotojų ir tiekėjų 
interesų. Taip suformuluoti tikslai nors ir priimtini, tačiau atrodo, 
kad tai daugiau priemonės, o ne rezultatas kurio reikėtų siekti. Savo 
iškeltų tikslų įgyvendinimui Lietuvos Respublikos Vyriausybė numato:

1.  įgyvendinti vertikaliai integruotų šilumos ūkio sektoriaus įmo-
nių atskyrimą pagal Europos Sąjungos Trečiojo energetikos 
paketo nuostatas;

2.  Perduoti dalį savivaldybės funkcijų šilumos ūkio sektoriuje 
valstybės kompetencijai;

3.  Sukurti sąlygas, skatinančias efektyvią konkurenciją šilumos 
gamybos veikloje; 

tęsinys 10 psl.
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4.  įtvirtinti reikalavimus, kurie įpareigotų šilumos įmones siekti 
šilumos perdavimo ir vartojimo efektyvumo didinimo.

O kokia šiuo požiūriu dabar yra situacija Lietuvos šilumos ūkyje? 
Kokios tikrosios problemos? Ar tokia reforma tikrai padės išspręsti 
esmines problemas ir pagerinti šildymo prieinamumą Lietuvos 
vartotojams?

AR šILUMOS ūKIO PERTVARKA SUMAžINS šILUMOS 
KAINAS?
Jeigu pertvarkos tikslas būtų siekis realiai ir skubiai atpiginti 

šilumos gamybos kaštus – tuomet reforma turėtų pateikti kelius, 
kaip greičiau brangiąsias gamtines dujas pakeisti pigesnėmis kuro 
rūšimis, kurių naudojimui iš esmės ir buvo sukurtos centralizuoto 
šilumos tiekimo (cŠT) sistemos. Net ne specialistams aišku, kad 
pigiausiai ir greičiausiai tai padaryti galėtų tie patys šilumos tiekė-
jai, kurie jau turi visas tam būtinas priemones: katilinių pastatus ir 
nuosavas teritorijas, privestas komunikacijas ir kitą infrastruktūrą, 
kvalifikuotą techninį personalą ir t.t. Tad ar jie nenori ar negali keisti 
kuro rūšies? Ekspertams žinoma, kad tai pasekmė valstybinio regu-
liavimo, nuo kurio priklauso investicijų į biokurą galimybės ir Europos 
Sąjungos paramos skirstymo klaidos. Šios politikos rezultatas – di-
dieji miestai iki šiol „dujiniai“. Tad jeigu tikslas būtų – atpiginti šilumos 
gamybos kaštus – tai reforma pirmiausiai turėtų būti nukreipta į tai, 
kaip suformuoti ekonominę motyvaciją ir finansines galimybes kuo 
skubiau plėsti pigesnio kuro naudojimą esamuose šaltiniuose, o ne 
mokėti tą pačią „dujinę“ šilumos kainą nepriklausomiems šilumos 
gamintojams, neatpiginant šilumos kainų galutiniams vartotojams. 

Taisykles energetikoje nustato ir netgi kainodaros principus 
dabar formuoja Vyriausybė, o savivaldybės ir įmonės atitinkamai 
elgiasi. Efektyviai konkurencijai taip pat reikia ekonominio pagrindo 
ir teisinės aplinkos. Dar praėjusiais metais priimtas Atsinaujinančių 
išteklių energetikos įstatymas numatė, kad kiekviena savivaldybė 
turės parengti atsinaujinančių išteklių plėtros planą ir jo įgyvendini-
mui turėtų būti skelbiami konkursai – pavyzdžiui, kas pigiausiai gali 
įrengti reikiamos galios biokurą naudojančius įrenginius (biokurą visi 
gamintojai perka toje pačioje rinkoje, panašiomis sąlygomis). Beje, 
kapitalo kaštai ir sudaro didžiausią „žaliosios“ šilumos savikainos 
dalį. Akivaizdu, kad šilumos tiekėjai turėtų geriausias pozicijas tokioje 
konkurencijoje ir dideliuose miestuose mažiausiomis sąnaudomis 
būtų gaminama „žalioji“ šiluma. Matyt, tai kai kam neparanku, todėl 
iki šiol neparengtos tokių planų rengimo taisyklės, o savivaldybės be 
jų negali įgyvendinti tikrai realios ir pigiausią šilumą užtikrinančios 
konkurencijos. Priešingai, pagal pertvarkos planą siekiama dar la-
biau finansiškai susilpninti šilumos tiekimo įmones, o konkurenciją 
įgyvendinti ne iš esmės, o plėtoti neskaidrius atskirus projektus, 
kuriuose neefektyviai panaudojama ES parama ir kurie nemažina 
šilumos kainų galutiniams vartotojams. Konkurencija turėtų būti 
skaidri, lygiavertė ir tarnauti šilumos vartotojams, bet ne tik 
atskiriems investuotojams... Deja, planuojama šilumos ūkio reforma 
nesukuria tam sąlygų. 

Analogiška situacija kogeneracinių elektrinių, naudojančių 
biokurą, srityje. Energetikos ministerija per gerus metus neparengė 
„žaliosios“ elektros aukcionų rengimo taisyklių, be kurių negalima 
investuoti į šių objektų, generuojančių pigią „žaliąją“ šilumą, sta-
tybas didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Būtent tokie objektai yra 
perspektyviausi „žaliosios“ elektros ir pigios šilumos generavimo 

šaltiniai. Šioje srityje net ir reformų nereikia, tiesiog būtina vykdyti 
jau priimtų įstatymų nuostatas, padėsiančias atpiginti šilumą. 
Susidaro įspūdis, kad Energetikos ministerija inicijuoja šilumos ūkio 
reformą, tiesiog siekdama pridengti savo neveiklumą ar klaidas. 

Didelė naujovė pagal Šilumos ūkio pertvarkos gaires būtų dalies 
šilumos tiekimo funkcijų perėmimas valstybės kompetencijai. Tai 
gana keistas tikslas, nes prieštarauja tarptautinei praktikai – šilumos 
perdavimo tinklų nuosavybė, eksploatacija, jų plėtra ir atnaujini-
mas, kaip vietinės infrastruktūros dalis, yra išimtinai savivaldybių 
kompetencija. centrinė valdžia paprastai nustato tvarkas, taisykles, 
kainodaros sistemą, kokybės standartus ir t.t., kurių privalu laikytis 
visiems šios rinkos dalyviams. Reikalavimų įgyvendinimui sukuriama 
licencijavimo tvarka, skatinimo ir nuobaudų sistema ir panašiai. Jeigu 
valstybės institucijos iki šiol nesugebėjo to užtikrinti tai ir valstybinė 
monopolija čia ne kaži ką padės. Be to, savivaldybių įmonių palygi-
nimas sudaro prielaidas skaidrumui, ekonominei veiklos analizei ir 
kitiems kontrolės mechanizmams, kurie „paskęstų“ valstybiniame 
monopolyje. Reformos tikslas kaip tik galėtų būti valstybinio 
reguliavimo, nuo kurio daugiausiai priklauso šilumos tiekimo 
veiklos kokybė ir rezultatai, tobulinimas. 

Reformos gairės skelbia, kad reikės „įtvirtinti reikalavimus, kurie 
įpareigotų šilumos įmones siekti šilumos perdavimo ir vartojimo 
efektyvumo didinimo“. Monopolija savivaldybinė ar valstybinė vis 
tiek monopolija ir turi būti reguliuojama. Tik reguliavimas reguliavimui 
nelygus. Lietuvoje siekiama „policinio“ tipo priežiūros, tuo tarpu kitos 
ES šalys priešingai diegia teisinę bazę, skatinančią monopolinių 
šilumos tiekėjų ekonominę motyvaciją, kuri būtų nukreipta vartotojų 
interesų tenkinimui. Reikėtų gerai panagrinėti ir kitų šalių patirtį prieš 
įgyvendinant „lietuviškąją“ šilumos ūkio reformą. 

AR PERTVARKA PADėS SUMAžINTI šILUMOS 
VARTOJIMą PASTATUOSE?
Šiuo klausimu atliktos ne tik specialios studijos, bet ir plačiai 

diskutuota viešoje erdvėje – pasiūlymų tik analizuok, įvertink ir įgy-
vendink. Deja, iki šiol Aplinkos ministerija, atsakinga už renovacijos 
procesą, švelniai kalbant, pasigirti neturi kuo. Ar Šilumos ūkio per-
tvarka padės spręsti šią problemą, kurioje slypi didžiausios energijos 
(pinigų) taupymo galimybės? Greičiausiai, kad ne, nes nesenai pri-
imtos Šilumos ūkio įstatymo pataisos „uždraudė“ dideliems šilumos 
tiekėjams prižiūrėti pastatų vidaus sistemas, o planuojama reforma 
siekiama suskaidyti šilumos tiekimo įmones į atskiras įmones, kurios 
nebūtų susijusios su vartotojais. Tuo tarpu netrukus bus priimta nauja 
Europos Sąjungos direktyva, kuri priešingai nei vykdoma politika Lie-
tuvoje, įpareigos didelius centralizuotos šilumos tiekėjus butuose 
įrengti šiluminę apskaitą, šildymo reguliavimą ir kasmet mažinti 
šilumos pardavimus aptarnaujamuose pastatuose. Suprantama, 
kad tokius palyginti sudėtingus ir brangius pertvarkymus gali atlikti tik 
ekonomiškai pajėgios įmonės. Direktyvoje numatoma, kad ES šalys-
narės turi pakoreguoti energetikos reguliavimo tvarką, užtikrinant, kad 
šilumos tiekėjai būtų motyvuoti ir pajėgūs įdiegti šilumą taupančias 
priemones pas vartotojus pastatuose. Taigi, naujos monopolijų 
(privačių ar valstybinių) reguliavimo tvarkos, orientuotos ne tik į 
kontrolę, bet ir į ekonominį skatinimą taupyti šilumą, sukūrimas jau 
dabar galėtų būti planuojamos šilumos ūkio pertvarkos objektas, deja, 
kol kas einama priešingu keliu. žinant, kaip sunkiai Lietuvoje vyksta 
daugiabučių pastatų renovacija, gal kaip tik reikėtų į tai nukreipti ir 
šilumos tiekėjų veiklą. Pasaulyje apsčiai pavyzdžių, kai šilumos tie-
kėjai motyvuoti ne didinti pardavimus, o užsidirbti šilumos taupymo 

atkelta iš 8 psl. 
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Gamtinių dujų kainos Lietuvoje pasiekė iki šiol nematytas 
aukštumas. Ar tai atsitiko dėl to, kad „Gazprom“ nusprendė Lietuvą 
nubausti, nes ji pasirinko patį griežčiausią Europos Sąjungos Dujų 
rinkos direktyvos įgyvendinimo variantą? Ar tikrai mes mokame už 
gamtines dujas brangiausiai Europoje? O kaip nustatomos kainos 
tarptautinėse rinkose Europoje ir pasaulyje?

Naftos kainas pasaulyje reguliuoja pasiūla ir paklausa (na, dar 
nemažai įtakos turi ir įvairūs geopolitiniai veiksniai: naftą eksportuo-
jančių šalių kartelio (OPEc) sprendimai, įvairūs svarbūs tarptautiniai 
įvykiai, ekonomikos krizės ir t. t.), todėl dviejų pagrindinių naftos 
rūšių – „Brent“, kurią perka europiečiai, ir WTI, kurią perka amerikie-
čiai, – kainos ilgą laiką mažai skyrėsi. Tik po arabų šalių revoliucijos 
radosi problemų dėl „Brent“ naftos tiekimo, todėl šios rūšies nafta 
dabar 15–20 proc. brangesnė nei WTI rūšies nafta. 

Deja, nėra pasaulinių gamtinių dujų kainų, nors suskystintos 
gamtinės dujos transportuojamos iš vieno žemyno į kitą, t. y. vyksta 

pasaulinė prekyba šiais ištekliais. Vidutinės gamtinių dujų kainos 
2011 m. įvairiose pasaulio šalyse skyrėsi net kelis kartus (1 lent.).

Kodėl tokie didžiuliai skirtumai? Juk net mūsų politikai, matyda-
mi tokius skirtumus, sako: importuokime dujas iš JAV ir turėsime 
labai pigių dujų. Kodėl gi to nepadarė didžiosios Europos šalys ir 
Japonija? Kodėl gi Tarptautinė energetikos agentūra prognozuoja, 
kad panašūs skirtumai išliks ir 2020 m. („World Energy Outlook“, 
2011)? Panagrinėkime skirtingas dujų kainodaros sistemas, jų kitimą 
ir galimas perspektyvas.

Nacionalinėje ir tarptautinėje prekyboje gamtinėmis dujomis taikomi 
trys kainodaros metodai: 1) valstybės reguliuojamos kainos, daugiau-
sia naudojantis sąnaudų padengimo principu, 2) dujų kainų indeksavi-
mas pagal naftos ir jos produktų kainų svyravimus ir 3) momentinės 
kainos konkurencinėse dujų rinkose. Valstybės reguliuojamos kainos 
taikomos vidaus vartojimui Rusijoje, Kinijoje, centrinės Azijos šalyse 
ir Rusijos prekyboje su kai kuriomis NVS šalimis. žemyninės Europos 
šalys perka gamtines dujas iš pagrindinių tiekėjų – Rusijos „Gazprom“, 
Olandijos „Gas terra“, Norvegijos „Statoil“ ir Alžyro „Sonatrach“ pagal 
ilgalaikius kontraktus, susiejančius dujų kainas su naftos produktų kai-
nomis. Didžioji dalis tanklaiviais transportuojamų suskystintų gamtinių 
dujų irgi parduodama pagal ilgalaikius kontraktus, kainas siejant su 
naftos produktų kainomis. Pagaliau Anglijoje ir JAV dujų kainas nustato 
rinka, jos nereguliuojamos ir nesiejamos su naftos kainomis. įdomu 
pastebėti, kad Rusija taiko visus tris kainodaros principus: kainos 
reguliuojamos vidaus vartotojams ir kai kurioms kaimynėms, siejamos 
su naftos produktų kainomis, parduodant jas Europos šalims, ir dalis 
dujų parduodama Anglijoje pagal momentines kainas.

GAMTINIŲ DUJŲ KAINOS
Vilniaus Gedimino technikos universiteto prof. Vidmantas Jankauskas

Šalis, vieta
Kaina JAV 
dol./1 000 

kub. m
1. JAV, Henrio dujø mazgas 140
2. Anglija, Nacionalinis balanso centras 330
3. Rusijos dujos prie Vokietijos sienos 400

4.
Japonijos importuojamos 
suskystintos gamtinės dujos

520

1 lentelė. Vidutinės gamtinių dujų kainos 2011 m.

sąskaita, pasidalijant finansinę ekonomiją su vartotojais. Energetinių 
paslaugų bendrovių modelis, kurio pagrindu investuojama į pastatų 
renovaciją, o lėšos susigrąžinamos sutaupytos šilumos sąskaita, 
galėtų būti pritaikomas ir Lietuvoje sukūrus tam reikalingą teisinę 
bazę. Energetikos ministerija turėtų būti pirmoji institucija skatinanti 
tokias naujoves.

AR PALENGVėS šILDYMO SąSKAITų APMOKėJIMAS?
Nepaisant skambių priešrinkiminių pažadų, akivaizdu, kad nei 

pastatų greitai ir masiškai neapšiltinsime, nei pigesniu kuru dujas 
pakeisime, nes tam reikia bent kelerių metų, netgi turint neribotus 
finansinius išteklius. O tuo labiau gyventojų pajamos staiga neišaugs. 
Vadinasi ir toliau turės išlikti valstybės parama būsto šildymui, kaip 
vienam iš būtiniausių gyvenimo kokybės elementų, nes tai problema, 
kurios atskiri piliečiai nelabai gali išspręsti. Ar valstybės parama (t.y. 
bendrapiliečių sunešti pinigai) šiuo požiūriu racionaliai panaudojama, 
ar negalima vis augančias PVM kompensacijas šildymui ir sociali-
nės paramos išmokas šilumos vartotojams panaudoti efektyviau? 
įvertinant ekonominę ir socialinę logiką bei kitų šalių patirtį čia tikrai 
yra keistinų dalykų, tačiau planuojama šilumos ūkio reforma apie tai 
net neužsimena... O pertvarkymų čia galėtų būti įvairių, pavyzdžiui:

1.  PVM mokesčio kompensacija galėtų būti skiriama tik fik-
suotam šilumos kiekiui – t.y. didelių ar šilumą švaistančių 
būstų savininkai neturėtų būti remiami kitų piliečių sąskaita. 

Diferencijuojant PVM tarifą šildymas būtų pigesnis nedidelių 
ar taupių butų savininkams ir skatintų taupyti šilumą. Beje, 
kitose šalyse PVM lengvatinis tarifas taikomas tik renovuotų 
namų gyventojams arba tik „žaliai“ šilumai“ – tai yra valstybės 
parama nukreipiama siekti viešojo intereso, o ne šiaip sau 
„pravalgoma“; 

2.  Socialinės išmokos remtiniems vartotojams šilumą švaistan-
čiuose pastatuose turėtų būti skiriamos pirmiausiai renovacijai, 
o ne šilumos švaistymui apmokėti;

3.  Lietuva viena iš nedaugelio Europos Sąjungos valstybių, 
kuriose už šilumą mokama vienanariu tarifu. Kas mėnesį 
apmokant dalį realių išlaidų neatsirastų tokių mokėjimo šuolių 
už šildymą šaltaisiais mėnesiais. Tiek vartotojų, tiek šilumos 
tiekėjų įsiskolinimai tik didina galutinę šilumos kainą; 

Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių veiklos rezultatai, 
kaip nei vienoje kitoje valstybėje, yra detaliai viešinami, o duome-
nys ir aktualios studijos yra prieinamos visiems besidomintiems. 
žinoma, skaidrumo per daug nebūna, tačiau atrodo, kad ir esamais 
duomenimis mažai besidomima. Kiekviena didesnė reforma reikalauja 
atsakingo ir detalaus pasirengimo, kompleksinės analizės ir sistemi-
nio požiūrio. „Reforma tik dėl reformos“ ar epizodiniai paviršutiniški 
pakoregavimai, kaip rodo patirtis Lietuvos šilumos ūkyje, duoda 
daugiau žalos nei naudos ir nesprendžia esminių problemų, kurių, 
deja, netrūksta. 
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Kai praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje Olandija pradė-
jo eksportuoti dujas į kaimynines šalis: Belgiją, Vokietiją ir Prancūziją, 
iškilo klausimas: kokią kainą taikyti? Buvo nuspręsta atsisakyti iki tol 
vienintelio taikomo principo – sąnaudų padengimo, plius tam tikro 
pelno (taip vadinamo „sąnaudos plius“ principo) – ir pabandyta 
taikyti konkurencinius principus. Olandai nusprendė, kad jų dujos 
gali konkuruoti su tuomet vis didesnę rinkos dalį išsikovojančiais 
ir išstumiančiais iki tol populiariausias anglis naftos produktais: 
pramonėje ir energetikoje tai buvo mazutas, o gyventojai šildymui 
naudojo gazolį. Dujų kainos buvo apskaičiuotos taip, kad pridėjus 
transportavimo vamzdynais sąnaudas jos galėtų konkuruoti su 
naftos produktais. Laikantis tokio principo, dujos buvo parduodamos 
įvairioms šalims skirtinga kaina, todėl siekdami išvengti spekulia-
cinio dujų perpardavimo olandai įvedė taip vadinamą „pateikimo 
vietos klauzulę“, t. y. pirkėjas įsipareigodavo neperparduoti kitiems 
gautųjų dujų. 

Šie olandų sugalvoti principai vėliau buvo pritaikyti ir Alžyro, 
Norvegijos bei Rusijos eksportuojamoms dujoms įkainoti. Kai dujas 
olandai tiekdavo tik kaimyninėms šalims, buvo nesunku reaguoti 
į sezoninius ir kitus paklausos svyravimus, tačiau dujas tiekiant 
dideliais atstumais iš Rusijos ar Alžyro paklausos netolygumą daug 
efektyviau galima reguliuoti vietinėmis dujų saugyklomis. Tiekėjai, 
investavę didžiulius pinigus į vamzdynus, reikalavo, kad visada būtų 
paimamas tam tikras minimalus dujų kiekis, ir tai garantavo įvestas 
principas „imk arba mokėk“. Be to, buvo sudaromos ilgalaikės 
sutartys – 20 ar 30 metų. 

Kai pradėta suskystintas gamtines dujas transportuoti laivais, 
jų kaina irgi buvo skaičiuojama pagal panašias kainų formules, be 
to, buvo reikalaujama (tik dar griežčiau) laikytis principo „imk arba 
mokėk“, o sutartys vėlgi buvo sudaromos ilgalaikės. 

Tokios ilgalaikės sutartys su privalomu dujų kiekio paėmimu teikė 
garantijas dujų tiekėjui, o dujų kainų siejimas su naftos kainomis 
garantavo vartotojui dujų kuro tiekimą konkurencinėmis, progno-
zuojamomis kainomis.

Europoje dujų rinka su momentinėmis kainomis, kurias nustato 
rinka, o ne formulės ar sutartys, radosi Anglijoje tik praeito amžiaus 
paskutinio dešimtmečio viduryje, kai buvo įsteigtas Nacionalinis ba-
lanso centras (NBc). Iki šiol tai vienintelė likvidi dujų birža Europoje. 
Kadangi Anglijos dujų tinklai sujungti dviem jungtimis su žemyninės 
Europos tinklais, tai NBc daro didelę įtaką naftos mazgų Olandijoje 
(TTf) ir Belgijoje (Zėbriugė) veiklai (naftos mazgas, angl. „gas hub“, 
yra vieta, kur susikerta daug dujų magistralinių dujotiekių ir kur gali-
ma vykdyti prekybą dujomis taikant rinkos principus). Paskutiniuoju 
metu tokie dujų prekybos mazgai plinta toliau į žemyninę Europą (jau 
veikia Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Italijoje). Gi JAV dujų rinka 
veikia jau seniai ir efektyviai, dujų kainos ten nesiejamos su naftos 
kainomis, o skalūninių dujų revoliucija sumažino kainas tiek, kad jos 
dabar 3–4 kartus mažesnės nei Europoje.

Europoje šiuo metu taikomos dvi konkuruojančios dujų kainoda-
ros: kai dujų kainos nustatomos ilgalaikėmis sutartimis, siejant jas 
su naftos produktų kainomis, ir kai dujų kainas nustato rinka. Dvi 
didžiausios gamtinių dujų vartotojos – Anglija ir Vokietija – geriausias 
pavyzdys, kaip taikomos šios skirtingos metodologijos: 90 proc. dujų 
Vokietijoje perkamos pagal ilgalaikes sutartis, kuriose nustatyta kainų 
formulė, ir 90 proc. dujų Anglijoje parduodamos pagal rinkos kainas 
(2 pav.). Galima pastebėti, kad su naftos kainomis siejamos dujų 
kainos buvo stabilesnės, jas ne taip smarkiai veikdavo naftos kainų 
šuoliai ar dujų tiekimo svyravimai. Paskutiniaisiais metais šios dvi 

kainų tendencijos akivaizdžiai išsiskyrė, ir dujų rinkos kainos (mo-
mentinės ir ateities) tapo gerokai mažesnės, nei su naftos produktų 
kainomis siejamos dujų kainos. 

Ryškiausias pokytis įvyko 2009 m., kai Europos rinkos pajuto 
dujų perteklių, o tai ir numušė momentines dujų kainas. Perteklių 
lėmė dvi sutapusios priežastys: ekonomikos krizė, sumažinusi 
dujų poreikius, ir skalūninių dujų revoliucija JAV. Pigių skalūninių 
dujų gavyba JAV per praėjusį dešimtmetį augo didžiuliais tempais, 
kol 2009 m. leido visiškai atsisakyti suskystintų dujų importo. Tie 
laivai, kurie planavo parduoti dujas JAV, pasuko į Europą ir Aziją, dar 
labiau padidindami dujų perteklių Europoje. Todėl suprantama, kad 
dujų rinkos kainos labai nukrito ir nežada kilti, nes Europoje ir toliau 
vyksta suskystintų dujų terminalų plėtra, ieškoma ir tikimasi rasti bei 
pradėti eksploatuoti skalūnines dujas, o JAV tiek padidino skalūninių 
dujų gavybą, kad net ruošiasi jas eksportuoti. 

Didieji dujų tiekėjai („Gazprom“, „Statoil“, „Sonatrach“ ir „Gas 
terra“) pajuto smarkų Europos vartotojų spaudimą peržiūrėti dujų 
tiekimo sutartis, siejančias dujų kainas su naftos kainomis, ir buvo 
priversti peržiūrėti ilgalaikes kainų formules. Netgi didžiausias dujų 
tiekėjas Europai „Gazprom“ peržiūrėjo kainų formules didžiųjų Eu-
ropos šalių dujų vartotojams, įtraukdamas į jas momentinių kainų 
dalį (pagal naująją formulę 15 proc. kainos sudaro momentinė dujų 
kaina). Bet vartotojams to nepakako, todėl „Gazprom“ dar padarė 
papildomų nuolaidų nuo 6 iki 10 proc. Galų gale, 2012 m. rugsėjo 6 
d. dujų milžinė pažadėjo peržiūrėti ilgalaikes sutartis ir kompensuoti 
Europos vartotojams 2,6 mlrd. dolerių, iš jų vien tik Vokietijos ben-
drovei E.ON – 1 mlrd. Deja, prasidėjęs Europos Komisijos tyrimas, 
ar „Gazprom“ nepiktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi, labai 
supykdė Rusijos prezidentą V. Putiną, ir jis išleido dekretą, drau-
džiantį strateginėms įmonėms, veikiančioms užsienyje (taigi – ir 
„Gazprom“), keisti kainodarą be valdžios žinios.

Norvegijos „Statoil“, reaguodamas į rinkos „nuotaikas“, pritaikė 
kiek kitokį principą – jis sumažino dujų pirkimo reikalavimus pagal 
esamas sutartis, leisdamas 25 proc. reikiamų dujų nusipirkti lais-
vojoje rinkoje. Atrodo, kad šis būdas labiau patiko Europos dujų 
vartotojams. Dabar norvegų parduodamos dujos Europai yra kiek 
pigesnės nei rusų, o olandai, rodos, parduoda dar pigiau.

Nepaisant rinkos spaudimo, kur dujų kainos gerokai žemesnės, 
vis tik apie 60 proc. dujų Europoje perkama pagal ilgalaikes sutartis, 
o jų kainos siejamos su naftos kainomis (3 pav.). 

2 pav. Rusijos dujų kainų prie Vokietijos sienos ir Anglijos NBC momentinių dujų 
kainų dinamika (1MMBtu = 293 kWh) 
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Dauguma ekspertų mano, kad tokios skirtingos dujų kainodaros 
Europoje išliks, net ir dalis laivų toliau veš dujas į Europą ir parda-
vinės pagal su naftos kainomis susietas dujų kainas, tačiau jei ir 
toliau momentinės dujų kainos dujų biržose liks kur kas žemesnės 
už ilgalaikiuose kontraktuose su naftos kainomis siejamomis, bus 
didelis spaudimas tiekėjams vis labiau liberalizuoti kainodarą, tuo 
labiau kad naftos produktai nebėra tokie svarbūs, kokie jie buvo 
prieš 50 metų, kai buvo plačiai naudojami elektrai gaminti ir namams 
šildyti, o dujos galėjo juos pakeisti, taigi vyko „kurų konkurencija“. 
Dabar mazutas beveik nenaudojamas elektros gamybai, o ir gazolis 
turi menką šildymo rinkos dalį.

Grįžtant prie straipsnio pradžioje iškelto klausimo: ar Lietuva moka 
už dujas brangiausiai Europoje, reikia pripažinti, kad Lietuvos, kaip ir 
kitų Vidurio Europos šalių (Lenkijos, Vengrijos, Slovakijos), beveik 
nepalietė aprašytieji kainodaros pokyčiai, taigi jos moka už dujas 
pagal nepakitusias ilgalaikes sutartis. Taip galima būtų pasakyti ir apie 
Ukrainą bei Moldovą, kurios šiemet moka „Gazprom“ panašiai kaip 
Vakarų Europa, – atitinkamai po 430 ir 390 JAV dol. už tūkst. kubinių 
metrų, nors jos – nepalyginimai skurdesnės nei Lietuva ar bet kuri 
kita ES šalis. Tiesa, kainų skirtumai Lietuvai ir, pavyzdžiui, Vokietijai, 
nėra tokie dideli. Jei palygintume kainas buitiniams vartotojams, tai 
Lietuvoje jos yra netgi vienos mažesnių (už lietuvius mažiau moka tik 
estai, latviai, bulgarai, rumunai ir anglai). ES tinklalapyje www.energy.

eu pateiktos dujų kainos, kurias 2012 m. gegužės mėn. mokėjo 
buitiniai, smulkūs ir stambūs vartotojai. Jeigu imtume stambiausius 
vartotojus, suvartojančius daugiau kaip 1 mln. kubinių metrų dujų per 
metus (šiems vartotojams kainos mažiau iškraipytos dėl skirtingų 
mokesčių ar transportavimo tarifų), matytume, kad lietuviai atsiduria 
prie brangiausiai mokančių (4 pav.). 

Jei palygintume kainas buitiniams vartotojams, tai Lietuvoje jos 
yra netgi vienos mažesnių (už lietuvius mažiau moka tik estai, latviai, 
bulgarai, rumunai ir anglai) (5 pav.). 

šilumos kainas. Radviliškis yra vienas iš penkiolikos rajonų, kuris 
sumaniausiai panaudoja vietinį kurą centralizuotai šilumai gaminti. O 
tokia šiluma yra viena pigiausių šalyje. Vadovaudamasi Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) ir Radviliškio rajono 
savivaldybės Tarybos norminiais aktais, UAB „Radviliškio šiluma“ 
nuo praėjusių metų spalio 1 d. nustatė 18,98 ct/kWh šilumos kainą.

Neatsitiktinai šių metų žiemą Radviliškyje buvo surengta 
mokslinė-gamybinė konferencija „Biokuro panaudojimas šilumos 
gamyboje, plėtra ir galimos kliūtys“, kurioje dalyvavo beveik visų 
regionų šilumininkai, aplinkosaugininkai, mokslininkai.

UAB „Radviliškio šiluma“ vadovų, specialistų, viso nedidelio 
kolektyvo pastangos ir sumanymai tobulinti ir efektyvinti centralizuotą 
šilumos gamybą ir tiekimą, naujų technologijų diegimas, didėjantis 
biokuro naudojimas, pastovūs šilumos kainų rodikliai sulaukia 
nemažo specialistų, mokslininkų, miškininkų, gamtosaugininkų 
dėmesio. Bendrovės jėgainėse nereti lankytojai ne tik kaimyninių 
rajonų šilumininkai, bet ir svečiai iš kitų Lietuvos regionų, taip pat iš 
Latvijos, Estijos, Kaliningrado, Baltarusijos. Atvyksta pasisemti geros 
patirties, pasimokyti, pamatyti, kaip dirba biokuro katilinės, kaip jos 
modernizuojamos, įsitikinti, kas lemia vartotojams palyginti mažas 

IŠ RADVILIŠKIO ŠILUMININKŲ YRA KO PASIMOKYTI
zenonas Mikšys,

žurnalas „Mokslas ir technika“ 2012 Nr. 7–8

3 pav. Dujų tiekimas Europai 2011 m. 

4 pav. Dujų kainos stambiesiems pramonės vartotojams, 2012 m. gegužės mėn. 

5 pav. Dujų kainos buitiniams vartotojams (valgiui gaminti), 2012 m. gegužės mėn. 
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dirba tik du operatoriai, kurie neišeidami iš dispečerinės valdo visą 
sudėtingą šilumos ūkį.

Kaip aiškina direktorius, biokuro jėgainėje buvo pasirinktas ne 
maksimalus, o vidutinis įrenginių galingumas ir atitinkamas režimas. 
Pasirinktas maždaug 13 MW galingumas, kurį gali duoti visas įrengi-
nių kompleksas, nes investicijos į kieto kuro katilinę yra kelis kartus 
didesnės nei į dujinę. Nors, lyginant su šalies vidurkiu, Radviliškio 
biokuro katilai panaudojami gana efektyviai, netgi labai gerai: jų 
našumas teišnaudojamas apie 70 %.

– Iš patirties įsitikinome, kad maksimaliam apkrovimui biokuro 
katilų neapsimoka statyti, – aiškina P. Mickaitis. – Dabartinis ga-
lingumas mūsų klimato sąlygomis gali visiškai patenkinti šilumos 
gamybos poreikius. Esant vidutinei paros temperatūrai apie –5 °c, ka-
tilinė dirba įprastu baziniu režimu. Atšalus orams, galime papildomai 
įjungti nedidelį dujinį katilą. O ekstremaliomis sąlygomis užkurtume ir 
didesnio galingumo katilą, kuris būdavo naudojamas anksčiau. Nors 
dujos brangios, bet vis tiek pigiau atsieina negu maksimalią galią 
išlaikyti kūrenant mediena. Be to, ir nesąžininga būtų tą investiciją 
užkrauti ant gyventojų pečių ir didžiuotis savo turtingumu, naudojant 
biokuru kūrenamų katilų maksimalų galingumą.

– Pernai didžiausią įtaką pagrindinės mūsų veiklos pelnui ir 
šilumos kainų stabilizavimui turėjo vis daugiau naudojamas bioku-
ras, – pabrėžia bendrovės vadovas. – Biokuro naudojome 12,3 % 
daugiau ir sutaupėme palyginti su 2010 m. 443 tūkst. Lt. Bendroje 
kuro sandaroje jo kaina sudaro daugiau kaip 50 %. įmonėje ženkliai 
pasikeitė kuro balanso struktūra. Jei dar prieš trejetą metų gamtinės 
dujos buvo mūsų pagrindinis kuras (93,82 %), tai dabar jų dalis 
sudaro vos 13,36 %. Biokuras šoktelėjo iki 83,12 %, kitoms kuro 
rūšims tenka tik 3,52 %.

BIOKURO KELIAI IRGI VINGIUOTI
Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir Nacionalinėje 

energetikos strategijoje numatyta, kad bendrame šalies energijos 
balanse 2025 metais ne mažiau kaip 75 % sudarys atsinaujinančių 
energijos šaltinių išteklių dalis. Bendrovės direktoriaus teigimu, 
„Radviliškio šiluma“ šį rodiklį jau pasiekė pernai. Radviliškiečiai 
biokurui naudoja ne vien medieną, o viską, kas dega, aišku, išsky-

Diskutuota apie kasmet vis labiau šalyje naudojamą biologinį kurą 
šilumai gaminti (iš jo jau gaminama 316 MWh šilumos energijos), 
apie šio kuro privalumus, tiekimo ir ruošimo būdus, nepanaudotus 
būdus. Radviliškiečiai mielai dalijosi patirtimi, sukaupta efektyviai 
eksploatuojant biokuro įrenginius, tvarkant susikaupiančius medie-
nos pelenus, taip pat ieškant naujų komponentų biokurui papildyti.

NAUJAS SąLYGAS PERTVARKAI PADIKTAVO 
GYVENIMAS
– „Radviliškio šiluma“ niekada nebuvo silpna įmonė, visais laikais 

pasižymėjo drąsiais ieškojimais, naujovių taikymu visuose šilumos 
gamybos ir karšto vandens tiekimo baruose, – sako bendrovės 
direktorius Pranas Mickaitis. – Aišku, pirmiausia sėkmė labai daug 
priklausė nuo darbštaus, vieningo kolektyvo nuoširdaus ir profesio-
nalaus darbo. Didžiuojamės savo sumaniais specialistais, įmonėje 
dirbančiais jau daugelį metų. Labai vertiname buvusio direktoriaus 
Zigmanto Abromavičiaus pastangas, atveriant pirmuosius kelius 
biokuro katilinei. Mūsų vyriausiasis inžinierius Rimantas Marmokas 
šilumos gamybos sistemoje kūrybingai darbuojasi jau keturiasde-
šimt dvejus metus. Tai tikras šilumos inžinerijos asas, „vaikščiojanti 
enciklopedija“, kaip vadina bendradarbiai ir 
visi jį pažįstantys. Bendrovėje dirba daug 
puikių šaltkalvių, suvirintojų, santechnikų, 
operatorių.

Mūsų užmojams pritaria savivaldybė. Iš 
jos vadovų visuomet sulaukiame paramos 
ir pritarimo, ypač sprendžiant perspek-
tyvius šilumos ūkio plėtros uždavinius. 
Kitaip ir būti negali, kadangi savivaldybė 
yra pagrindinis UAB „Radviliškio šiluma“ 
akcininkas.

Kaip vaizdžiai pastebėjo P. Mickaitis, net 
ir geriausius mūsų planus dažnai savaip 
pakoreguoja Dievas. Tačiau strateginis 
mąstymas, nuolatinis mokslo ir technikos 
naujovių taikymas, ryžtingas senos siste-
mos pertvarkymas visada išlieka ir duoda 
laukiamus rezultatus. Nors „Radviliškio ši-
luma“ ne eksperimentų bazė, laboratorija ar 
bandymų poligonas, tačiau radviliškiečiai, 
imdamiesi technologinių naujovių, papil-
domų biokuro komponentų, smulkesnių įrangos tobulinimo darbų, 
pirmiausia stengiasi išbandyti keletą variantų, įsitikinti jų naudingumu, 
ekonomiškumu. Visapusiškai apsvarsčius, įdėmiai pasižvalgius po 
kitas biokuro katilines, buvo pereita ir prie biokuro naudojimo.

– Esminis lūžis mūsų gamyboje įvyko 2009 metais, kai buvo 
patvir tintas bendrovės projektas pereiti prie biokuro, atsisakant 
nuolat smarkiai brangstančių rusiškų gamtinių dujų, – prisimena 
„Radviliškio šilumos“ direktorius P. Mickaitis. – Prieš tai būta nemažai 
prieštaringų nuomonių ne tik dėl pigesnio kuro pasirinkimo, bet ir dėl 
centralizuoto šilumos tiekimo būdų. firma „fortum“ net siūlėsi įrengti 
suomiškus katilus, pagrindine kuro rūšimi pasirenkant durpes, nors 
jos ir nepriskiriamos prie atsinaujinančių energijos šaltinių.

– Taigi per gana trumpą laiką Radviliškyje užkūrėme du biokuru 
kūrenamus vandens šildymo katilus, – tęsia bendrovės vadovas. – 
Naują įrangą statė ir montavo Kauno UAB „Enerstena“. Katilai, kurių 
kiekvieno galia yra po 5 MW, dirba patikimai, aprūpindami šiluma visą 
miestą. Katilinė visiškai automatizuota, kompiuterizuota, pamainoje 
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– Pagrindiniam tiekėjui pagal sutartį nesuteikėme teisės šimtu 
procentu aprūpinti mus biokuru, – kalba P. Mickaitis. – Štai nedidelė 
įmonėlė „žėrutis“ mums kas savaitę atveža po 6 m3 pjuvenų. Katilinės 
teritorijoje taip pat priimame nugenėtas, nupjautas šakas, nukirstus 
medžius, kitas medienos atliekas ir iš miesto gyventojų. Tai įmonei 
neduoda ekonominės naudos, bet toks darbas labai reikalingas 
pačiam Radviliškiui, jo aplinkos gražinimui.

– Nuolat ieškodami naujų, nors ir nedidelių šilumos atpiginimo 
rezervų, galvojame apie galimybes patiems apsirūpinti mediena, 
partneriams paliekant tik ją susmulkinti. Kitas variantas – visą bio-
kurą gaminti patiems, žinoma, dalį paruošimo ir pristatymo paliekant 
rajono ūkininkams, kurie ir dabar ruošia mums kurą. Dalyvaudami 
urėdijos paskelbtame konkurse, nusipirkome malkinės medienos, 
dabar ją smulkiname, žiūrėsim, ar mūsų planas bus ekonomiškai 
naudingas. Subūrę savo nedidelę paruošėjų brigadą rajone sukursime 
penkias– šešias naujas darbo vietas. Visi pinigėliai, visi mokesčiai 
suksis vietoje ir papildys rajono biudžetą, o neiškeliaus kur nors į 
užsienį, tarkim, į tą pačią Estiją. Tokiu atveju mes būtume visiškai 
nepriklausomi nuo šiuo metu šalyje atsirandančios monopolinės 
biokuro rinkos. Prieš biologinio kuro ruošimo ir tiekimo šilumos įmo-
nėms monopolizavimą vieningai stoja daugelis Lietuvos šilumininkų. 
Tai jokia išeitis, o tik gudrus manipuliavimas.

NAUJOS KARTOS KATILINė DIRBA TAUPIAI IR 
PATIKIMAI
Radviliškio biokuro katilinę specialistai laiko viena moderniau-

sių ir efektyviai dirbančių šilumos gamybos jėgainių Lietuvoje. Bet 
vyriausiasis inžinierius Rimantas Marmokas apie tai kalba kukliau:

– Matot, ji viena moderniausių buvo tada, kai tik pradėjo veikti. 
O dabar, spartėjant mokslo ir technikos pažangai, jau atsiranda ir 
modernesnių. Tai natūralu. Projektuotojai, mokydamiesi iš praeities, 
kuria tobulesnius projektus, gamybininkai pasirenka naujausią įrangą, 
sumaniau savo darbą atlieka montuotojai. Taigi mūsų pagrindinė 
katilinė tikrai šiuolaikiška, moderni, bet tikriausiai jau ne pati moder-
niausia Lietuvoje, nors nuo jos užkūrimo pradžios praėjo vos dveji 
su puse metų. Ši biokuro jėgainė su kondensaciniu ekonomaizeriu 
ir kogeneraciniu įrenginiu – naujos kartos katilinė, aprūpinanti ra-

rus buitines atliekas. Tai ir šiaudai, ir grūdų elevatorių atliekos, ir 
kmynų išvalos, ir pjuvenos, ir medžių šakos, ir kelmai. Kaip vieną 
biokuro sudėtinių dalių bandyta panaudoti ir Kėdainių trąšų įmonės 
gamybos atlieką organinę medžiagą ligniną. Pašnekovo nuomone, 
Lietuvoje dar per mažai panaudojami kiti atsinaujinančios ener-
getikos šaltiniai, kažkodėl pastaruoju metu nieko negirdėti ir apie 
naujas žilvičių plantacijas.

– Per šildymo sezoną pagaminame vidutiniškai daugiau kaip 
60 tūkst. MWh šilumos energijos, – skaičiuoja P. Mickaitis. – Tokiam 
šilumos kiekiui pagaminti per parą reikia sudeginti apie 400 etmetrių 
biokuro. Viso sezono poreikis – 5400–5500 t naftos ekvivalento. 
Pernai lyginamąsias kuro sąnaudas pavyko sumažinti 3 % (2010 m. 
buvo 91,84 kgne/MWh, o 2011 m. – 88,77 kgne/MWh. Sąlyginio 
kuro tonos kaina siekė 727,82 Lt/tne ir ji padidėjo 3%, o gamtinių 
dujų sąlyginio kuro tonos kaina didėjo 19 % – nuo 1403,77 lt/tne 
iki 1675,54 Lt/tne.

– Kai kas stebisi, kad mums biokurą tiekia ne Lietuvos, o Estijos 
firma „PK Oliver“. Bet taip jau išėjo. Tarp šešių konkurse dalyvavusių 
pretendentų mūsų reikalavimus geriausiai atitiko estai. Jie laimėjo dėl 
nedidelės paslaugos kainos, tiekimo pastovumo ir patikimumo, kuro 
kokybės. Biokuro tiekėjas urėdijose superka malkinę medieną, turi 
savo apdorojimo techniką ir bendrovei 
pateikia smulkintą medieną, paruoštą 
pagal atitinkamus parametrus.

Kaip didelis Lietuvos gamtos my-
lėtojas, švarios aplinkos puoselėtojas, 
tikras Radviliškio patriotas R. Mickaitis 
kalba apie gerus ryšius su rajono 
ūkininkais, smulkiais biokuro tiekėjais, 
kuriuos įmonė visokeriopai skatina. Di-
rektoriaus manymu, šis darbas, reika-
laujantis nemažai pastangų ir jėgų, kol 
kas tikrai neatneša ūkininkui didesnės 
naudos. Bet noras matyti savo ūkio, so-
dybos aplinką tvarkingesnę, švaresnę 
ir sveikesnę pinigais neišmatuojamas. 
Vis daugiau atsiranda ūkininkų, kurie, 
įsigiję ne itin brangią medžių šakų 
smulkinimo techniką, žiemą ruošia 
biokurą, kurį parduoda „Radviliškio 
šilumai“. Kai kurie tiekėjai pristato net 
po keliolika tonų biologinio kuro.

UAB „Radviliškio šiluma“ direktorius Pranas Mickaitis
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dviliškiečius pigesne šiluma, didinanti šilumos energijos gamybos 
efektyvumą daugiau naudojant atsinaujinančių energijos išteklių.

Pastatyti katilinės, kondensacinio ekonomaizerio ir kuro ūkio 
pastatai, įrengtas mechanizuotas kuro ūkis, užtikrinantis biokuro 
sandėliavimą ir automatinį jo padavimą į katilinę. Taip pat rekons-
truotas elektros ūkis ir automatinio valdymo sistema, sutvarkyta 
infrastruktūra.

Naujajame įrenginių komplekse sumontuoti du penkių megavatų 
galingumo BHH-5000 tipo vandens šildymo katilai, dvi šešių su puse 
megavatų galingumo ardyninės biokuro pakuros, taip pat keturių me-
gavatų dujomis kūrenamas vandens šildymo katilas su kondensaciniu 
ekonomaizeriu, 150 kW elektrinės ir 190 kW šiluminės galios su dujų 
vidaus degimo varikliu kogeneracinis įrenginys.

– Ardyninės biokuro pakuros leidžia kurui naudoti atsinauji-
nančios energijos išteklius. į tokį kurą galima įmaišyti iki trečdalio 
šiaudų ar durpių, – aiškina naujos technikos privalumus ir subtilybes 
R. Marmokas. – Pakurose įrengtas automatinis mechanizuotas kuro 
padavimas ir pelenų šalinimas, pirminis ir antrinis oro padavimai, 
dūmų recirkuliacija.

– Kondensacinis ekonomaizeris, išnaudodamas išeinančiuosius 
dūmuose esančių vandens garų kiekį ir išeinančių dūmų temperatūrą, 
papildomai pagamina iki trijų megavatų šilumos, o tai leidžia sumažinti 
kuro sąnaudas. Kartu kondensaciniame įrenginyje „sugaudoma“ apie 
75 % dūmuose esančių kietųjų dalelių.

KAS PASIEKTA – NE RIBA
Radviliškio šilumininkai nuolat rūpinasi, kad centralizuotai tie-

kiama šiluma būtų naudojama kuo taupiau, o šilumos vartotojai už 
paslaugas mokėtų kiek įmanoma mažiau. Ieškoma naujų kelių ir būdų, 
kaip dar labiau atpiginti šilumą. Bendrovė centralizuotos šilumos ir 
karšto vandens vartotojams dabar rašo žymiai informatyvesnes sąs-
kaitas, siekdama, kad už nesąžiningus šilumos vartotojus nemokėtų 
stropūs visų mokesčių mokėtojai. Štai šiemet sausyje išsiuntus tokias 
sąskaitas išaiškėjo, kad mažiausiai už šildymą mokėjo renovuoto 
namo Jaunystės gatvėje Nr. 35 gyventojai. Jiems vieno kvadratinio 
metro apšildymas kainavo vos 1,77 Lt. Laisvės gatvės Nr. 36 namo 

gyventojai mokėjo po 1,96 ct už m2. Tačiau nerenovuotų namų 
Radvilų, Topolių, Beržų ir kt. gatvių gyventojai turėjo mokėti po sep-
tynis, aštuonis ar net devynis litus už kvadratinį metrą. Palyginimui: 
vidutinė kaina rajone už apšildytą būsto kvadratinį metrą sausio 
mėnesį sudarė 4,79 Lt.

– Nuo pačių gyventojų tvarkingumo ir sąžiningumo daug priklauso 
ir buto šildymo sistemų tinkama priežiūra, – pastebi bendrovės di-
rektorius P. Mickaitis. – Šilumos vartotojai neretai patys išbalansuoja 
šildymo sistemas, o paskui skundžiasi gyvenantys šaltai. Be to, 
dėl projektuose nenumatytų neteisėtų „patobulinimų“, papildomų 
radiatorių, kenčia kaimynai. Todėl mums tenka atstatinėti šildymo 
sistemą būstuose pagal projekto reikalavimus, sureguliuoti ne tik 
radiatorių galingumą, bet ir jų pralaidumą.

– Vienas pagrindinių veiksnių, lėmusių šilumos kainos mažinimą, 
be abejo, buvo kuro rūšies pakeitimas nuo gamtinių dujų perei-
nant prie biokuro. Lyginamosios kuro sąnaudos irgi sumažėjo iki 
86,98 kg/MWh, kai šalies vidurkis siekia daugiau kaip 95 kg/MWh. 
yra dar daug paprastų, ūkiškų veiksnių leidžiančių didinti gamybos 
efektyvumą. Tai ir didesnis kondensacinio ekonomaizerio galimy-
bių išnaudojimas, ir katilų kūrenimo stilius, įrenginių pavyzdinga 
priežiūra ir kt. žvelgiant į viską kompleksiškai tų vidinių rezervų dar 
galima rasti.

Kaip sako UAB „Radviliškio šiluma“ direktorius P. Mickaitis, 
bendrovė užsibrėžusi tikslą ir toliau teikti kokybiškas paslaugas, 
gerinti ekonominius rodiklius, ieškoti sprendimų gyventojų sko-
loms mažinti bei efektyviai naudoti turimus įrenginius, kad teikiamų 
paslaugų kaina šilumos vartotojams ir toliau būtų mažiausia ne tik 
Šiaulių apskrityje, bet ir visoje Lietuvoje. įgyta patirtis įgyvendinant 
ES struktūrinių fondų finansuojamus investicinius projektus įparei-
goja „Radviliškio šilumos“ specialistus ieškoti galimybių dalyvauti 
naujuose investiciniuose projektuose. Pateikta paraiška naujam 
biokuro katilui Šeduvos „Lelijos“ katilinei, kur planuojame vietoje 
gamtinių dujų naudoti biokurą. Siekiant plėsti biokuro naudojimą 
Šeduvos centrinėje katilinėje numatyta šilumą gaminti rezerviniu 
medienos katilu. Nauji darbai laukia pertvarkant Raudondvario ir 
Linkaičių gyvenviečių katilines.
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NEPRIKLAUSOMAS EKSPERTAS
Bendrovės „Axis Industries“ įkurta laboratorija veikia Vilniuje ir kasdien tiria 

16-os katilinių bei jėgainių tiekiamą kietos biomasės kurą. Daugiausia modernių 
įrengimų po vienu stogu įdiegusi laboratorija veikia didžiausiu pajėgumu – ji 
gali atlikti apie 120 tyrimų per parą. 

Laboratorijoje atliekamų tyrimų greitį lemia automatizuoti tyrimo procesai, 
jų rezultatus analizuojanti informacinė sistema „BioLab“, leidžianti išvengti 
galimų žmogaus darbo klaidų. Kiekvienas įrenginys bei instrumentas yra iden-
tifikuotas, o mėginys užkoduotas skaitmeniniu kodu – taip gaunami rezultatai 
yra korektiški ir konfidencialūs.

Pasak „Axis Industries“ Inovacijų ir technikos direktoriaus Virgilijaus 
Pamakščio, čia atliekami pagrindiniai biokuro tyrimai, kurie per trumpiausią 
įmanomą laiką atskleidžia esminius kuro kokybės – drėgmės, peleningumo ir 
šilumingumo – parametrus. 

„Šių parametrų žinojimas ypač praverčia kuro pirkėjams ir tiekėjams, 
užtikrina, kad jų atsiskaitymai yra ekonomiškai pagrįsti. Todėl esame tie 
nepriklausomi ekspertai, kurie į pirkėjų ir tiekėjų santykius gali įnešti skaidru-
mo“, – sako jis. 

Naujoji „Axis Industries“ laboratorija atitinka EN ISO/IEc 17025:2005 
standarto reikalavimus, kurie užtikrina, kad joje atliekami tyrimai yra tikslūs 
ir patikimi. 

DRėGMė GALI KAINUOTI MILIJONUS
„žinojimas, ką perki, visuomet yra vertybė, ypač kai kalbama apie šimtus 

tonų kuro, kurį per parą sukūrena katilinė“, – įsitikinęs V. Pamakštis. Būtent 
dėl to šiuo metu dažniausi kuro tyrimų užsakovai – patys energetikai, kuriems 
ypač svarbu neapsirikti vertinant pristatytą prekę.

Kadangi kietos biomasės kuro tyrimas atliekamas vos per 24 valandas, 
neužlaikant kuro tiekimo eigos patikrinti galima kiekvieną kuro pakrautą 
sunkvežimį. Pagal standarto instrukcijas iš kiekvieno paimamas mėginys, 
įdedamas į specialią tarą ir jai čia pat priskiriamas skaitmeninis kodas. Taip 
į laboratoriją atvežtas mėginys tiriamas anonimiškai, rezultatai įvedami ir iš-
saugomi automatiškai, galutinis atsakymas užsakovą pasiekia elektroninėmis 
ryšio priemonėmis. 

Drėgmės analizė pradedama džiovinimo spintoje, kur tiksliomis svarstyklė-
mis pasvertas kuras paliekamas 15–18 valandų džiūti 105 laipsnių temperatū-
roje. Šiam laikui praėjus mėginys dar kartą pasveriamas ir jo duomenų skirtumą 
užfiksavusi sistema apskaičiuoja mėginyje buvusį visuminės drėgmės kiekį. 

Didelis drėgmės kiekis kietosios biomasės kure reiškia nuostolius pirkėjui, 
kuris už kurą moka pagal svorį. Pavyzdžiui, 15–20 MW katilinė per dieną pajėgi 
sunaudoti iki 240 tonų, arba iki 10 sunkvežimių biomasės kuro produktų. 

„Jei perkamas kuras būtų drėgnesnis bent 10 proc. nei numatyta tiekimo 
sąlygose, kuro svorio ir energetinės vertės santykio išlaidos padidėtų apie 
300 litų kiekvienam sunkvežimiui. Nesunku suskaičiuoti, kad per metus vien 
dėl drėgmės pirkėjas netektų apie 1 milijono litų“, – sako Inovacijų ir technikos 
direktorius. 

PRIEMAIšOS TAIP PAT REIšKIA NUOSTOLIUS 
Jei užsakovas pageidauja peleningumo tyrimo, po drėgmės rodiklio 

nustatymo tiriamas mėginio peleningumas. Išdžiovintas mėginys sumalamas 
biomasės smulkintuvu ir kaitinamas mufelinėje krosnyje: pusantros valandos 
250 laipsnių temperatūroje, dvi su puse valandos – iki 550 laipsnių tempera-
tūroje. Atvėsęs mėginys pasveriamas specialiame nuo drėgmės apsaugotame 
inde, ir sistema suskaičiuoja susidariusių pelenų procentą. 

Kalbėdamas apie peleningumo įtaką kokybei V. Pamakštis pažymi, kad tai 
dar vienas rodiklis, kurį reikia žinoti norint pirkti kokybišką kurą. „Tarkime, jei 
savo ištirtame mėginyje randame 15 procentų pelenų, tai reiškia, kad 1 tonoje 
tik 850 kg kuro turės energetinę vertę. Visa kita – daugiausia priemaišos, kurios 
tik didina jėgainių eksploatacijos išlaidas, susijusias su papildomu įrenginių 
apkrovimu, elektros sąnaudomis ir padidėjusia pelenų kiekio utilizacija“, – sako 
V. Pamakštis. 

Galiausiai kuro kokybė visiškai atskleidžiama išaiškinus paskutinį jos para-
metrą – šilumingumą, arba, kitaip tariant, degimo metu iš kuro gaunamą šilumos 
energijos kiekį. Laboratorijoje šilumingumas nustatomas kalorimetru, jame 
išdžiovintas ir supresuotas kuro mėginys deginamas 30 barų slėgio deguonies 
terpėje. Po 10–12 minučių procesas baigiasi, matavimo sistema, įvertinusi 
titravimo ir laboratorinės drėgmės rezultatus, apskaičiuoja kaloringumą. 

Gautus rezultatų duomenis informacinė sistema „BioLab“ perkelia į 
duomenų bazę, kurioje suformuojama užsakovui skirta ataskaita. Ji gali būti 
siunčiama elektroniniu paštu arba peržiūrima prisijungus prie sistemos. Taip 
pat visi tyrimo rezultatai, per tyrimus atliktų veiksmų, naudotų įrengimų ir 
instrumentų duomenys yra registruojami ir saugomi informacinėje sistemoje 
tam atvejui, jei juos prireiktų pakartotinai peržiūrėti. 

DOMINA IR NAUJOS KURO RūšYS
Vilniuje veikiančioje kietos biomasės kuro laboratorijoje dažniausia atliekami 

drėgmės, peleningumo ir šilumingumo tyrimai, bet Inovacijų ir technikos direk-
torius teigia, kad tai toli gražu ne visi jos uždaviniai. „Šiandien atsinaujinančių 
energijos šaltinių plėtra tampa vis aktualesnė, o naujos kuro rūšys reikalauja 
papildomų tyrimų“, – sako V. Pamakštis.

Vienas iš tokių tyrimų – tai pelenų lydumo nustatymas, kuris svarbus 
technologinei įrenginių priežiūrai, jų valymo planavimui. Kaip žinoma, tinkama 
įrenginių priežiūra ir jų specifikaciją atitinkančio kuro pasirinkimas leidžia išvengti 
katilinės darbo trikdžių ir prailginti eksploatacijos laiką.

Anglies, vandenilio, azoto, chloro, sieros, chromo ir kitų elementų kiekio 
tyrimas aktualus tuomet, kai siekiama išsiaiškinti korozijos įtaką katilinės, 
jėgainės įrenginiams ir aplinkai daromą poveikį. 

Ir nors dabar laboratoriją pasiekia medienos, durpių ir žemės ūkio augalinės 
kilmės kuras, V. Pamakštis įsitikinęs, kad tai tik laiko klausimas, kada čia bus 
tiriamos tokios naujos biomasės kuro žaliavos kaip riešutų, palmių kiautai, 
augalinis plaušas ir kekės, alyvuogių ir kitų vaisių kauliukai.

„Energetikos sritis itin dinamiška, mes visuomet turime judėti į priekį, ieškoti 
naujų pigių biomasės kuro rūšių ir konkurencingų sprendimų. Tai svarbu ne tik 
valstybiniu požiūriu, bet ir tobulinant „Axis Industries“ veiklą. Norėdami koja 
kojon žengti su besikeičiančia rinka, turime siūlyti vis pažangesnes biomasės 
kuro deginimo technologijas jėgainėms ir katilinėms. Taigi mūsų prioritetas – 
tinkamai pažinti ir įvertinti naujas kuro alternatyvas“, – sako „Axis Industries“ 
Inovacijų ir technikos direktorius V. Pamakštis. 

KIETOSIOS BIOMASĖS KURO KOKYBĖS TYRIMAI –  
PAGRISTŲ ATSISKAITYMŲ ARBITRAS

Virgilijus Pamakštis,
AB „Axis Industries“ Inovacijų ir technikos direktorius

NUO RUGPJūČIO MėNESIO LIETUVOJE ėMė VEIKTI VIENA MODERNIAUSIų KIETOS BIOMASėS KURO LABORATORIJų, ATLIEKANČIų STANDARTIZUOTUS ŠIO 
KURO TyRIMUS. NAUJOJI PASLAUGA SULAUKė PASISEKIMO – IKI ŠIOL NEGALėJę TINKAMAI įVERTINTI KURO KOKyBėS, DABAR PIRKėJAI VOS PER PARą 
GAUNA IŠSAMIUS JOS TyRIMO REZULTATUS.
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PRADEDA VEIKTI ATNAUJINTAS „WILO LIETUVA“ TINKLALAPIS
Audrius Merkys,

„Wilo Lietuva“ inžinierius

„Wilo Lietuva“, vokiečių bendrovės „Wilo AG“ atstovybė, šių 
metų rugpjūčio mėnesį pristatė visiškai atnaujintą lietuvišką įmonės 
tinklalapį. Kaip ir anksčiau, tinklalapio struktūra atitinka bazinį vokišką 
ir kitų šalių atstovybių tinklalapius. 

Atnaujinat tinklalapį buvo kreipiamas didžiulis dėmesys į patogu-
mą vartotojui, jo dizainą bei struktūrą, siekiama, kad vartotojas kuo 
greičiau surastų jam reikalingą temą. Dabar į bet kurią tinklalapio temą 
galima nukeliauti vienu paspaudimu iš pagrindinio puslapio. Tiesiog 
renkamės krentantį menu ir spaudžiam mus dominančią temą. Kren-
tančiame menu yra keturios pagrindinės temos. Pažymėtina, kad trijų 
iš jų turinį valdo Vokietijoje įsikūręs turinio valdymo centras, todėl 
informacija bus periodiškai atnaujinama, pateikiamos pasaulinės 
siurblių ir su siurblių rinka susijusios naujienos.

Skirsnyje „Produktai“ galėsite išsirinkti bet kurį „Wilo“ gaminamą 
produktą pagal pritaikymo sritį. Tiesiog užveskite pelės žymeklį ant 
užrašo „Produktai“ ir krentančiame menu galėsite išsirinkti pritaikymo 
sritį pradedant šildymu, baigiant pramoniniais procesais. Paspaudę 
ant reikiamos pritaikymo srities, pateksite į puslapį, kuriame rasite 
visus tai sričiai tinkamus siurblius su aprašymais, siurblio kreivėmis 
ir pagrindinėmis techninėmis charakteristikomis. Jei norite, kad 
siurblį jums parinktų programa, keliaukite į skirsnį „įrankiai projek-
tavimui“, ten pasirinkę skiltį „Wilo-Select – siurblių projektavimo 
programinė įranga“ galėsite atsisiųsti siurblių parinkimo programą į 
savo kompiuterį arba rinkti siurblį tiesiog internete su „Wilo-Select 
Online“. Tiesiog pasirinkite naudojimo sritį kairėje ir įveskite reikiamus 
duomenis dešinėje.

Jeigu žinote siurblio markę ir norite surasti būtent tą siurblį, 
rinkitės toje pačioje skiltyje „įrankiai projektavimui“ esančią nuorodą 
į gaminių katalogą. Čia jūs galėsite išsirinkti jums reikiamą siurblį, 
peržiūrėti bei parsisiųsti visą informaciją apie jį. Trumpiau tariant, tai 
yra išsamus techninis katalogas internete, tik viskas apie reikiamą 
siurblį yra vienoje vietoje ir lietuvių kalba.

Esat projektuotojas ir vargstate bandydamas nubraižyti siurblį 3D 
formatu? Daugiau negaiškite brangaus laiko, keliaukite į „Wilo-cAD“ 
katalogą internete. Jį lengviausiai pasieksite pasirinkę ta patį skirsnį 
„įrankiai projektavimui“, „cAD katalogas“. Čia rasite visų „Wilo“ 
gaminamų siurblių brėžinius .dwg formatu, tiek 2D, tiek 3D.

Kažkur pametėte siurblio instrukciją? Reikia siurblio atitikties 
sertifikato? Keliaukite į skirsnį „Wilo Lietuva“. Čia rasite siurblių 
instrukcijas lietuvių kalba, atitikties deklaracijas, katalogus ir brošiūras 
lietuvių kalba, didmenininkų sąrašą, serviso blanką ir t. t. 

Neabejojame, kad atnaujintas „Wilo Lietuva“ tinklalapis padės 
vartotojui geriau susiorientuoti tarp gausių „Wilo“ gaminių, susirasti 
reikiamą informaciją, išspręsti techninius klausimus ir iškylančias 
problemas. Daugiau informacijos tinklalapyje www.wilo.lt arba 
telefonu 85 213 64 95.
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Sėkmingai įdiegdama naujausius opti-
malius inžinerinius ir ekonominius spren-
dimus, modernizuodama šilumos gamybos 
tiekimo įrenginius, UAB „Tauragės šilumos 
tinklai“ šiuo metu yra viena moderniausių bei 
pirmaujančių šilumos gamybos įmonių Lietu-
voje. Pastaraisiais metais pradėtos naudoti 
šiuolaikinės modernios technologijos leidžia 
šilumą gaminti pigiau, nuolat mažinti aplin-
kos taršą. Tauragiškių šilumininkų pagaminta 
centralizuotai tiekiama šiluma buvo trejetuke 
mažiausių šilumos kainų šalyje pernai, o nuo 
šių metų sausio pigiausia Lietuvoje. Visą 
laiką nuo 2004 m. šilumos kaina nežymiai 
svyravo tarp 14,93 ct/kWh iki 17,38 ct/kWh. 
Praėjusį šildymo sezoną Tauragės vartotojai 
mokėjo 19,01 ct/kWh.

Šiluma ir karštas vanduo vartotojams 
tiekiami iš penkių bendrovei priklausančių 
katilinių, tarp kurių didžiausias krūvis ten-
ka Beržės rajoninei katilinei, gaminančiai 
90,4 % visos šilumos energijos. Pagrindinės 
katilinės kūrenamos daugiausia  biokuru, 
kuris sudaro 96 %.

Vidutiniškai per šildymo sezoną paga-
minama apie 79 tūkst. MWh, realizuojama 
maždaug 63 tūkst. MWh šilumos energijos. 
Technologiniai nuostoliai kasmet mažėja, 
bet vis tiek pernai sudarė 13397 MWh arba 
17 %.

Kaip teigia bendrovės vadovai ir spe-
cialistai, tauragiškiai, būdami atkaklūs, 
tvirti žemaičiai, ir toliau nenori užleisti savo 
pirmaujančių pozicijų, tačiau neužmiršta, 
kad vietoje nestoviniuoja ir Plungės, Mažei-
kių, Kaišiadorių, Raseinių, Utenos, Šiaulių 
šilumininkai.

šILUMOS TRASų 
PATIKIMUMAS – NUOLATINIS 
RūPESTIS
Kaip pasakoja bendrovės technikos 

direktorius Petras Grevys, tauragiškiai turi 
ištyrę daug šiluminių trasų vamzdynų: jie įvai-
riomis kryptimis išsiraizgę net 35 km. Deja, 
dauguma tų trasų klotos prieš trisdešimt, 
keturiasdešimt ir daugiau metų, vamzdynai 
smarkiai susidėvėję, suguldyti gelžbetoni-
niuose kanaluose, patys magistraliniai vamz-
džiai per didelio skersmens – 500–600 mm. 
Kažkada toks tinklų pralaidumas projektuotas 
su didele perspektyva, galvojant, kad miestas 

KOPTI AUKŠTYN NELENGVA, BET BŪTINA
zenonas Mikšys,

žurnalas „Mokslas ir technika“ 2012 Nr. 7–8

sparčiai augs ir plėsis, daugės pramonės 
įmonių. Šiandien tokie vamzdynai jau ne-
tenkina šilumos gamintojų ir tiekėjų, dėl jų 
didumo trasose patiriami nemaži nuostoliai.

– Tenka pripažinti, kad anksčiau, prieš 
penketą-šešetą metų, pagrindinį dėmesį 
buvome sutelkę į greičiau atsiperkančius 
ir būtinesnius dalykus, t. y. į katilinių per-
tvarkymą nuo kūrenimo skystu kuru prie 
biokuro, – sako P. Grevys. – Tuo metu pradėti 
naudoti nauji įrengimai, naujos technologijos 
atsipirkdavo labai greitai  per du-tris metus. 
Net negaudami jokios finansinės paramos 
iš šalies, savo lėšomis pajėgdavome ir ka-
tilines renovuoti, geriau jas pritaikyti mūsų 
sąlygoms, savoms reikmėms. O šilumos 
trasos, nauji vamzdynai, jų tiesimas ne tik 
daug sąnaudų reikalaujantis, brangus darbas, 
bet ir ilgai neatsiperkantis.

– UAB „Termosistemų projektas“ mums 
parengė Tauragės miesto centralizuoto 
šilumos energijos tiekimo patikimumo pro-
jektą su energijos tiekimo termohidrauliniu 
modeliu. Taip pat buvo parengtas ir šilumos 
infrastruktūros modernizavimo Tauragės 
mieste investicinis projektas, kurio sąmatinė 
vertė 5 mln. Lt. Seni vamzdžiai pradėti keisti 
naujais, izoliuotais poliuretanu ir polietilenu.

– įgyvendinant projektą „Šilumos tiekimo 
infrastruktūros modernizavimas Tauragės 
mieste“ renovuota 2702 m senų trasų, nu-
tiesta 420 m naujų tinklų sužiedinimo atkarpa 

bei įrengti 3 mobilios katilinės prijungimo 
prie cŠT tinklo taškai. Iš viso buvo nutiesta 
6244 m naujų šilumos tiekimo vamzdynų, 
kurių skersmuo DN40-DN-400.

– Renovuoti senieji tinklai leis padidinti 
šilumos tiekimo efektyvumą, užtikrinti saugų 
ir patikimą šilumos tiekimą visiems Tauragės 
miesto šilumos vartotojams, taip pat bus 
sutaupyta energetinių išteklių. Apskaičiuota, 
kad šilumos nuostoliai modernizuotuose 

UAB „Tauragës ðilumos tinklai“ direktorius Vaclovas 
Karbauskis
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tinkluose dėl geresnės šiluminės izoliacijos 
turėtų sumažėti iki 55 %.

– Viena iš naujovių – mūsų magistraliniai 
tinklai dabar turės ne du, o tris vamzdžius. 
Tai didelis privalumas žiemą ištikus avarijai, 
kai bet kada pačioje magistralėje šilumos 
tiekimą galima perjungti į kitą vamzdį. Dabar 
pakeitėme tik tą vamzdį, kuriuo tiekiama 
šiluma, o tą, kuriuo šiluma grįžta, palikome 
seną. Šitaip sutaupėme daug brangaus 
laiko, nes keičiant visus vamzdžius būtų 
reikėję dirbti du mėnesius, o dabar užteko 
ir trijų savaičių. Be to, ir miestas nebuvo 
ilgam paliktas be karšto vandens. Senas 
paduodamasis vamzdis keičiamas šiuo metu 
dirbant šilumos tinklams ir tiekiant miestui 
karštą vandenį. Atlikus montavimo darbus 
jis bus naudojamas kaip naujas grįžtamasis 
vamzdis, o senasis grįžtamasis vamzdis 
tarnaus kaip rezervinis.

– Jau minėjau, kad šilumos energijos 
perdavimo trasų renovavimas yra labai 
brangus ir sunkiai atsiperkantis dalykas, bet 
visų svarbiausių magistralinių trasų atnau-
jinimą jau įpusėjome. žinoma, pirmiausia 
stengiamės renovuoti tas trasas, kurios yra 
kritinės būklės. Kaimo vietovėse vamzdynai 
irgi laukia kitimo. Kai pabaigsim šių darbų an-
trąjį etapą, bus renovuota maždaug 20–25 % 
šilumos trasų, apie 7 km vamzdynų.

– Pagal šilumos energijos technologinius 
nuostolius dar nežymiai atsiliekame nuo 
šalies vidurkio. 2011 m. Lietuvoje vidutiniai 
šilumos nuostoliai siekė 16,03 %, Tauragės 
šilumos tinkluose – apie 17 %.

Šilumos tiekimo tinkluose įrengta au-
tomatizuota slėgio kontrolė leidžia „Bitės“ 
GSM ryšiu fiksuoti avarines ir kritines slėgio 
reikšmes trylikoje kontrolės taškų. Apie 
tai informuojama dispečerinė ir, remiantis 
slėgio keitimo trasoje analizės duomenimis, 
lokalizuojamos avarijos vietos.

– Dar viena gera technikos naujovė mūsų 
žmonėms – mobili konteinerinė katilinė, 
pervežama automobilio platformoje. įvykus 
avariniams gedimams, šią katilinę galima nu-
matytose vietose prijungti prie magistralinių 
tinklų ir tiekti gyvenamajam kvartalui šilumą.

KATILINėS TAMPA IR NAšESNėS, 
IR MODERNESNėS
Technikos direktorius P. Grevys gali daug 

ir įdomiai pasakoti apie neatpažįstamai pa-
sikeitusias, praturtėjusias ir pašviesėjusias 
katilines, tapusias šiuolaikinėmis europie-
tiškomis jėgainėmis. Čia dabar dirba naujų 
markių ir tipų daug našesni ir ekonomiškesni 
katilai, svarbiausi gamybos procesai automa-
tizuoti, diegiama elektronika.

– Dabar atrodo neįtikėtina, kad mūsų 
įmonei prieš daugelį metų buvo skaudi 
dilema – būti ar nebūti, – prisimena P. Gre-
vys. – Tuo metu mūsų pagrindinio kuro – ma-
zuto kaina smarkiai padidėjo, sugriežtėjo ES 
gamtosauginiai reikalavimai. Sieringo mazuto 
deginimas katilinėse pradėtas riboti, o 2,5 % 
sieringumo mazutas buvo apskritai uždraus-
tas. Gamtinių dujų Tauragė neturėjo, kitos 
kuro rūšys – anglis, durpės, skalūnų alyva 
irgi mažai gelbėjo. Todėl itin drąsus ir reikš-

mingas žingsnis buvo žengtas, pereinant prie 
biokuro. Tai buvo tarsi išsigelbėjimo ratas, 
padėjęs įmonei išsilaikyti, išgyventi sunkiu 
laikotarpiu. 2003 m. užkūrėme pirmą 8 MW 
galingumo kūrenamą mediena katilą Beržėje. 
Ši investicija kainavo beveik 2 mln. Lt, tačiau 
pasirodė esanti labai efektyvi ir pateisino 
šilumininkų lūkesčius. Neprireikė nė dviejų 
metų skoloms išsimokėti ir pradėjome dirbti 
pelningai. Kadangi biokuras ir tada, ir dabar 
beveik dvigubai pigesnis už anksčiau naudotą 
mazutą, galėjome šiek tiek pigiau gaminti ši-
lumą, stabilizuoti vartotojams šilumos kainą.

Tauragiškiai nuosekliai, apgalvotai toliau 
ėjo naujai pasirinktu biokuro naudojimo keliu. 
Visiškai atsisakyta akmens anglies, bendra-
me kuro balanse žymiai sumažėjo skalūnų 
alyvos, mazuto, durpių. Dabar jau pasiekta, 
kad pagrindinis kuras tapo biokuras, kuris 
sudaro daugiau kaip 90 % katilinėse sunau-
dojamo kuro. Netrukus po pirmojo pradėjo 
veikti ir antrasis 12 MW galingumo katilas, 
deginantis biokurą. Šis vandens šildymo 
katilas sumontuotas vietoje ilgai dirbusio, 
per daug didelio ir neekonomiško 50 MW 
sovietinių laikų katilo KVG-50. Dar senų rusų 
gamybos garo katilų, kūrenamų mazutu, yra 
likę, bet jie rezerve. Vieną iš tų trijų katilų 
bendrovės inžinieriai artimiausioje ateityje 
yra numatę pakeisti 5, 8 ar 10 MW vandens 
šildymo katilais, kūrenamais biokuru.

Dabar bendra veikiančių penkių katilinių 
galia siekia 85,8 MW. Šių metų pradžioje 
Aerodromo katilinėje pastatytas 2 MW bio-
kuru kūrenamas vandens šildymo katilas. 
Tarailiuose jau irgi kūrenama tik biokuru, į 
Taurus taip pat atkeliavo biokuras.

– Tauragiškiai vieni pirmųjų Lietuvoje, 
po klaipėdiečių, mažeikiškių ir uteniškių, 
Beržės rajoninėje katilinėje sumontavo 7 MW 
galingumo kondensacinį ekonomaizerį, – di-
džiuodamasis kalba P. Grevys. – Tai vienas di-
džiausių ir vertingiausių įrenginių bendrovėje. 
Iki tol dūmai, siekiantys 140 °c temperatūrą, 
išlėkdavo pro kaminą. Ekonomaizeris padeda 
„sugaudyti“ ir susigrąžinti didžiąją dalį, apie 
100 °c šilumos, ir panaudoti ją vandeniui 
šildyti. Šitaip gerokai sumažėja mūsų kuro 
sąnaudos, gerėja visi įmonės ekonominiai 
rodikliai, teigiamai veikiantys ir šilumos 
kainą var totojams. Ekonomaizeris leidžia 
papildomai gauti 20–30 % šilumos. Negalima 
užmiršti, kad ir miesto oras tapo švaresnis, 
mažiau teršiama aplinka. Šio svarbaus įrengi-
nio statyba bendrovei kainavo apie 3 mln. Lt, 
bet investicija jau atsipirko.

Kaip aiškina technikos direktorius, 
montuojant 7 MW galios kondensacinį eko-

Berþës rajoninë katilinë
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nomaizerį kartu buvo statomas ir 750 KW 
turbogeneratorius. Teko didinti turbogene-
ratoriaus šildytuvų šildymo paviršių, t. y. 
vietoje vieno termofikacinio šildytuvo statyti 
du. Tai padaryta todėl, kad kondensacinis 
ekonomaizeris pakelia grįžtamo termofika-
cinio vandens temperatūrą 4–7 °c, o tai jau 
nemaža ekonomija.

Nedidelio pajėgumo kogeneracinė jė-
gainė autonominiu režimu jau sukasi penkti 
metai, vidutiniškai kasmet pagamindama 
apie milijoną kilovatvalandžių elektros ener-
gijos savo reikmėms.

– Kurį laiką turbogeneratorius vadinamą 
žaliąją elektros energiją gamindavo ištisus 
metus, – pasakoja P. Grevys. – Paskui įsiti-
kinome, kad tai neekonomiška. Savo porei-
kiams mums užtenka 50–80 kWh galingumo, 
o generatorius ima apie 30 kWh. Taigi mūsų 
kogeneracinis įrenginys dabar dirba tik per 
šildymo sezoną, kai apkrova siekia nuo 300 
iki 500 kilovatų.

– Mūsų pasigaminamos elektros savi-
kaina 14–15 ct. Pirkdami ją iš elektros tinklų 
mokame po 31–33 ct už kilovatvalandę. Gal-
vojome, kad galėsime dalį savos pagamintos 
elektros parduoti kitiems vartotojams, bet 
nuo to atbaidė kažkodėl valstybės užkrautas 
vadinamųjų viešųjų interesų mokestis. Dėl 
šios priežasties net ir didesnės už mus įmo-
nės, pavyzdžiui, Šiaulių, atsisakė sumanymų 
parduoti kogeneracinėje katilinėje pagamintą 
energiją ir gamina ją tik savo reikmėms.

– Planavome turėti du 250 kW galios 
turbogeneratorius. Deja, ūkio ministerijos 
sprendimu toks projektas iš ES struktūrinių 
fondų negali būti finansuojamas – neva tai 
neatitinka šilumos ir elektros gamybos santy-
kio pagal ES reikalavimus. Bet idėjos ateityje 
turėti du turbogeneratorius, galinčius vienas 
kitą dubliuoti kaip katilai, neatsisakome.

BIOKURAS – SėKMėS GARANTAS
– Nė kiek nesigirdami šiandien galime 

tvir tinti ir džiaugtis, kad UAB „Tauragės 
šilumos tinklai“ jau stovi ant tvirtų technolo-
gijos pamatų, – sako bendrovės direktorius 
Vaclovas Karbauskis. – Našūs garo katilai, 
modernizuotos katilinės, kondensacinis 
ekonomaizeris, kogeneracinė jėgainė – toks 
universalus, efektyviai dirbantis kompleksas 
mums leidžia stabiliai, pelningai dirbti, be 
jokių sutrikimų tiekti šilumą ir karštą van-
denį var totojams. Turime daug ambicijų, 
pagrįstų ekonominiais skaičiavimais, analize, 
sukaupta didele gamybos patirtimi. Pradėta 
kurui naudoti mediena turėjo lemiamą įtaką 
išlaikant palyginti nedidelę ir stabilią šilumos 

kainą, vis labiau mažinant šilumos energijos 
gamybos sąnaudas. Dar prieš aštuonetą 
metų šilumos kaina nežymiai svyravo tarp 
14,93–17,38 ct/kWh. Buvo laikas, kai 
„Tauragės šilumos tinklų“ pagamintos ir 
teikiamos šilumos kaina buvo 25 % mažesnė 
už šalies šilumos kainos vidurkį. Praėjusį se-
zoną tauragiškiai už šilumą mokėjo 19,01 ct/
kWh. Prognozuojama 2012–2013 m. kaina 
nežymiai padidės ir turėtų būti 19,76 ct/kWh.

– Sakyčiau, kad kaina, kuri dabar yra 
Tauragėje, optimali. Gal kai kas norėtų, kad 
tarifas būtų dar mažesnis, bet elementari eko-
nominė logika nebeleidžia nusileisti žemiau 
ar pakilti ypač aukštai. Kuro kainos, deja, 
nemažėja, o didėja, tad jos ir lemia realią 
šilumos kainą vartotojui. Taigi dabartinėmis 
sąlygomis optimalus Tauragės variantas yra 
apie 20 ct/kWh su PVM.

– Dabar per metus realizuoja-
me maždaug apie 63 tūkst. MWh 
šilumos energijos. Toks šilumos 
kiekis visiškai patenkina vartoto-
jų poreikius. Nors pagaminti jos 
galime beveik triskart daugiau. 
Jeigu Tauragėje visi daugiabučiai 
gyvenamieji namai būtų tvarkin-
gai renovuoti, šilumos tikriausiai 
reikėtų trečdaliu mažiau, žymiai 
mažiau sudegintume kuro, visos 
kitos išlaidos taip pat atitinka-
mai mažėtų. Vartotojas jaustųsi 
daug geriau, bet ir mes, šilumos 
gamintojai, nieko nepraloštume.

– Absoliučiai neteisūs tie, 
kurie šilumos įmones vadina 
lupikautojomis, įžvelgia tariamą 
šilumininkų neskaidrumą. Esame 
tik gamintojai ir skaičiuotojai. 
Nuo mūsų norų ar nenorų šilu-
mos kaina nepriklauso. Iš piršto 
laužtos spėlionės, kad renovavus 
gyvenamuosius namus šilumi-
ninkai iš karto padidins tarifą. 
Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija mums neleidžia turėti 
viršpelnio, o mūsų pelningumas yra 5 % nuo 
turimų pajėgumų. Todėl niekaip nebus leista 
turėti didesnės naudos, nei jos reikia šilumai 
pagaminti ir pateikti vartotojams ekonomiškai 
naudingiausiomis sąlygomis.

Kažkada praeityje, ypač sovietmečiu, 
įmonėse naudojama didelė kuro rūšių 
įvairovė buvo net skatinama. Paskui tas 
universalumas tapo stabdžiu keliant bendrą 
gamybos kultūrą, mažinant sąnaudas ir, žino-
ma, galvojant apie mažesnes šilumos kainas 
vartotojui. Tauragiškiai, neturėdami gamtinių 

dujų, irgi buvo priversti kaitalioti kurą, naudoti 
ir akmens anglį, ir mazutą, ir skalūnų alyvą, 
ir durpes. Dabar jau 96 % naudojamo kuro 
sudaro biokuras, nors prieš keletą metų jo 
buvo 86 %. Šiame kuro balanse dar du-trys 
procentai tenka durpėms, apie pusę procento 
mazutui. Skalūnų alyva laikoma rezerviniu 
kuru, kuris gali būti naudojamas tik ekstre-
maliose situacijose.

– Anksčiau mūsų įmonės katilinės per 
šildymo sezoną sudegindavo iki 8 tūkst. tonų 
mazuto, – sako V. Karbauskis. – Sunku dabar 
įsivaizduoti, kokia milžiniška aplinkos, oro 
tarša būdavo. O ir pats mazutas šiluminin-
kams brangiai atsieidavo. Dabar šio skysto 
kuro sunaudojame vidutiniškai tik 350–360 
tonų. Šiemet, kai spūstelėjo vasario šalčiai, 
mūsų biokuro katilų pajėgumo ne visada 

užtekdavo, papildomai kurdavome mazuto 
katilus. O skir tumas nuo 8 tūkst. iki 350 
tonų – didžiulis. Ir nauda tiek finansiniu, tiek 
aplinkos taršos mažinimo požiūriu neįkai-
nojama.

– Mūsų biokuro katilai per šildymo se-
zoną sunaudoja vidutiniškai apie 40 tūkst. 
kietmetrių biokuro. Esame pasirašę sutartis 
su patikimais, tvarkingais tiekėjais, kurie 
sukaupia ne tik kūrenimo sezonui pagal 
galiojančius teisės aktus reikalingą biokuro 
kiekį, bet ir 2–3 kartus didesnį rezervą. Kol 
kas esame vieninteliai šalyje biokuro tiekė-

Ðilumos trasos rekonstrukcija
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SUMANYMAS
NEP bendrovė, drąsiai galima teigti, 

yra Lietuvos nepriklausomybės kūdikis. Ją 
buvo sumanyta steigti netrukus po šalies 
nepriklausomybės atkūrimo, kai Lietuvos 
ekonomika, iki tol veikusi pagal socialisti-
nius planus, pradėjo greitai keistis. Byrėjo 
seni ekonominiai santykiai ir ryšiai, viena 
po kitos užsidarinėjo stambios pramonės 
įmonės, o perspektyva sukur ti solidžią 
pramoninę gamybą atrodė dar labai tolima. 
Tačiau grupė kauniečių inžinierių patikėjo 

UAB „NEPRIKLAUSOMOS ENERGIJOS PASLAUGOS“ –  
15 METŲ PAŽANGOS KELIU

Vytautas žeimantas

KAUNE, TAIKOS PROSPEKTE, įSIKūRUSI UAB „NEPRIKLAUSOMOS ENERGIJOS PASLAUGOS“ (NEP) DABAR ŠVENČIA SAVO 
PENKIOLIKOS METų JUBILIEJų. SUKAKTIS PALyGINTI NEDIDELė, BET PER TUOS METUS NUVEIKTA LABAI DAUG. PRAKTIŠKAI 
PLyNAME LAUKE IŠAUGO, SUSTIPRėJO IR JAU PRADEDA įGAUTI TARPTAUTINį PRIPAžINIMą SOLIDI PRAMONėS įMONė. JOS 
PIRMASIS TIKSLAS – GAMINTI IR TIEKTI VISIŠKAI EKSPLOATAcIJAI PARUOŠTUS AUKŠTą ŠILUMINę VARžą TURINČIUS IR NUO 
APLINKOS POVEIKIO GERAI IZOLIUOTUS VAMZDžIUS LIETUVOS IR UžSIENIO VARTOTOJAMS, EKSPLOATUOJANTIEMS įVAIRIOS 
PASKIRTIES TINKLUS.

jams sudarantys sąlygas sandėliuoti žaliavą 
mūsų teritorijoje. Pro langus matydami, kokie 
paruošto biokuro kalnai stūkso, esame visiš-
kai ramūs, kad mūsų katilai dėl kuro stokos 
niekad neužges. Iš miesto ir rajono gyventojų 
priimame medienos atliekas ir šakas, kurios 
perdirbamos į biokurą.

Kaip teigia UAB „Tauragės šilumos 
tinklai“ vadovas V. Karbauskis, visoje Lietu-
voje biokuro naudojimas šilumos gamybos 
įmonėse auga ir augs, todėl ateityje gali kilti 
rūpesčių dėl ritmingo, geros kokybės kuro 
žaliavos tiekimo. Šiuo metu įmonės kaip 
biokurą naudoja malkinę medieną, kažkodėl 
pamiršdamos šakas, kelmus, šiaudus, taip 
pat visas kitas biokuro rūšis. Direktoriaus 
žodžiais tariant, jeigu įmonės naudos kurui tik 
stačią medieną, tai jos gali ir pritrūkti. Tačiau 
jeigu bus šeimininkiškai naudojamos ir kitos 
medienos atliekos, kuro žaliavos stygiaus 
neturėtų būti.

– Štai Vilniuje planuojama 300 MW 
biokuro jėgainė, panašaus galingumo 
jėgainės Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, – 
stebisi V. Karbauskis. – Tada tos didžiosios 
jėgainės praris didžiausią biokuro dalį, o 
mums, mažiukams, teks ieškoti ir vežtis 
biokurą iš Baltarusijos, Latvijos, Kalinin-

grado ar dar iš kur. Biokuro kaina šoktels 
ir tiekėjų rasti nebus lengva. Šioje srityje 
turėtų būti lankstesnė valstybės politika, net 
ir europinė parama labai praverstų. Šiandien 
energetiniam sektoriui, susijusiam su biokuro 
naudojimu, parama neadekvati. Pavyzdžiui, 
vandentvarkai skiriama 3 mlrd. Lt parama, o 
biokuro plėtrai – 150 mln. Lt. Nors nesakau, 
kad vandentvarkai nereikia, bet šiokios tokios 
proporcijos turėtų būti išlaikytos. Beje, bio-
kuro žaliavos augintojai, sumanūs ūkininkai, 
nesulaukia reikiamo valdžios dėmesio, 
neretai priversti kovoti su biurokratinėmis 
užtvaromis.

Kalbėdamas apie Lietuvos šilumos ūkį 
kaip apie svarbią energetikos šaką V. Kar-
bauskis, kadaise pats buvęs didžiojoje po-
litikoje, savo buvusiems kolegoms ir dabar 
žengiantiems į politiką žmonėms linkėjo 
realiau ir pilietiškiau ver tinti situaciją bet 
kurioje mūsų valstybės gyvenimo srityje. 
Šilumos ūkis turėtų būti skirtingai vertinamas 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šilalėje, Šilutėje, 
Tauragėje, Jurbarke, Kelmėje, Raseiniuose 
ar dar kitur.

– LR Šilumos ūkio įstatymo pataisos, 
kaip iš pypkės pasipilančios prieš rinkimus, 
ne visada yra apgalvotos, kartais nutolę nuo 

realybės, – dalijasi mintimis V. Karbauskis. – 
Štai pasiūlymai atskir ti šilumos gamybą, 
perdavimą ir tiekimą yra ekonomiškai nelo-
giški, visiškai nesuvokiant to ūkio specifikos, 
absoliučiai neįsigilinus į galimos reformos 
esmę ir padarinius. Ar jie supranta, ką reiškia 
Tauragėje atskirti 35 km šilumos perdavimo 
trasų nuo katilinių? Tuos vamzdynus tokiu 
atveju turėtų administruoti kažkokia nauja 
įmonė. Jai reikės turėti savo pelningumo pro-
centą, kitaip nei valdyti, nei gyventi negalės. 
Mūsų trasos yra 30–50 metų senumo, jas 
teks toliau atnaujinti. Savų lėšų, aišku, tokia 
įmonėlė neturės, reikės kreditus iš banko 
imti. O kas ir kaip už ją garantuos? Vienintelis 
užstatas yra vamzdynai. Nė viena draudimo 
kompanija Lietuvoje vamzdynų nedraudžia, 
kaip užstato kreditinėms įstaigoms jų nepri-
pažįsta. Tad šių dalykų nesuvokiantys aukšto 
rango pareigūnai, politikai ir siūlo tokius ab-
surdiškus šilumos ūkio reformos variantus. 
Šitaip galima sukelti chaosą panašų į tą, kuris 
jau buvo su daugiabučių šilumos punktais. 
Nors buvo deklaruojama esą tai rūpestis 
vartotoju, kuris turėtų mokėti mažiau. Bet 
apie vartotoją šiuo atveju nebuvo apskritai 
galvota. Mano įsitikinimu, galvota, kaip kuo 
skaudžiau įkąst „Vilniaus energijai“. 

savo vizija ir sugebėjimais. įtikino ir tuo-
metinę valdžią, kad Lietuvai reikia tokios 
įmonės.

Artėjančios sukakties proga jaukiame 
UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos“ 
valdybos pirmininko Konstantino Pesenkos 
kabinete susirinko grupė specialistų, kurie 
tuo metu ir padėjo pamatus šiai įmonei. įvyko 
įdomus pokalbis apie NEP bendrovės ištakas, 
pirmuosius žingsnius, pasiekimus ir ateities 
perspektyvas.

„Kaunas turėjo gerai išvystytą šilumos 
tiekimo ūkį. Tačiau mes supratome, kad tuo-
metinė šiluminių trasų klojimo technologija 
pradeda atsilikti, nes buvo patiriami nemaži 
šilumos nuostoliai. Anksčiau vamzdžiai bū-
davo izoliuojami stiklo vata, ant jos dėdavo 
ploną metalinį sietelį ir asbocementinį tinką. 
Tokia izoliacija neturėjo didelės šiluminės 
varžos, be to, ilgai netarnaudavo. Brangstant 
kurui, tokia padėtis, kai, vaizdžiai šnekant, 
buvo šildoma ir žemė, esanti šalia trasų, jau 
negalėjo tenkinti. Mes aktyviai domėjomės 
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uždavinį. Taigi lietuviški vamzdžiai galėtų būti 
naudojami ir naftotiekiams.

„Reikėtų pasidžiaugti, kad Lietuva turi 
savo nacionalinį izoliuotų vamzdžių sistemų 
gamintoją. Kauniečiams buvo nelengva tapti 
tokios svarbios šilumos ūkiui produkcijos 
gamybos pradininku. Dabar NEP įmonės 

produkcija pasižymi gera kokybe, didesne 
termoizoliacija, tarnauja kur kas ilgiau negu 
anksčiau kloti vamzdžiai. Jie žiemą netirpina 
sniego, ir jau nepamatysi, kur jie yra pakloti. 
Kauniečių gaminiai dabar sėkmingai tarnauja 
var totojams daugelyje Lietuvos vietų. Jų 
svarba šalies šilumos ūkio modernizavimo 
procesui akivaizdi“, – sako Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacijos viceprezidentas Romaldas 
Morkvėnas. 

PRIVATIzACIJA
„Taip gamykla sėkmingai veikė kelerius 

metus. Vėliau kažkam parūpo mus perduoti 
švedų kompanijai „Vattenfall“, tarsi mes 
negalėtume dirbti savarankiškai. O tuo metu 
„Kauno energijai“ priklausė ne tik Kauno, bet 
ir Jonavos, Jurbarko Marijampolės, Alytaus, 
Druskininkų, Varėnos šiluminės trasos. Rinka 
buvo didžiulė ir svajones turėjome didžiules. 
Tačiau prasidėjo valdžios spaudimas, kad 
mes būtume išnuomoti firmai „Vattenfall“. 
Buvo sudarinėjamos įvairios tarpinės sutar-
tys, pusantrų metų mus kankino. O vėliau 
paaiškėjo, kad švedai ketina gerokai, net 
trečdaliu, padidinti šilumos tiekimo kainą. 
Tik tada visi suprato, kad švedų atėjimas 
nieko gero kauniečiams nežada. O tuometinė 
Kauno valdžia, protegavusi švedus, patyrė 
smūgį“, – prisimena A. Šležas.

„NEP įmonė pradėjo veikti 1997 me-
tais, esant rinkos ekonomikai, todėl nuo 
pat pirmųjų savo žingsnių turėjo išsilaikyti 
konkurencinėje kovoje, gaminti mažesnėmis 
kainomis ir geresnės kokybės produkciją. 

išsivysčiusių šalių patirtimi, žinojome, kad 
ten pradėta naudoti poliuretaninė izoliacija. 
Pradėjome brandinti mintį, kaip Kaune pradėti 
tokių vamzdžių gamybą. Taip 1997 m. prie 
AB „Kauno energija“ buvo įkurtas filialas – 
įmonė „Naujasodžio energija“, – prisimena 
buvęs AB „Kauno energija“ generalinis 
direktorius docentas Antanas Šležas. 

– Iš pradžių planavome pradėti keisti 
senus vamzdžius Kaune. Mieste pirmosios 
šiluminės trasos buvo pradėtos kloti 7-ojo 
dešimtmečio pradžioje, jų ilgis jau siekė 500 
kilometrų. Reikėjo parinkti įmonei vietą, su-
kurti naują technologiją, įrangą. Galėjome pa-
sirinkti Danijos ar kitų šalių firmų paslaugas ir 
patirtį, tačiau nutarėme remtis savo jėgomis, 
pasitelkėme Kauno politechnikos instituto 
mokslininkus. Ir neapsirikome, profesoriaus 
Juozo Gecevičiaus vadovaujama grupė dirbo 
kūrybingai, siūlė drąsius, net unikalius spren-
dimus. Greitai išsprendėme naujos gamyklos 
technologizavimo klausimus, sukūrėme ir 
sukomplektavome reikiamą įrangą.“

įGYVENDINIMAS
„Esu labai dėkingas daktarui Antanui 

Šležui, nes teikti inžinerines paslaugas 
žmonėms, puikiai išmanantiems inžineriją, 
yra vienas malonumas. Abipusio supratimo 
atmosferoje dirbti sekėsi, teigiamų rezultatų 
ilgai laukti nereikėjo, – teigė į pokalbį įsitrau-
kęs profesorius Juozas Gecevičius. 

– Iš pradžių turėjome konstatuoti, kad 
tuometinės Vakarų technologijos mūsų 
aplinkybėmis netinka. Vakarų valstybėse 
pagaminti izoliuotieji vamzdžiai buvo pri-
taikyti dirbti esant pastoviai temperatūrai, 
o Lietuvoje, priklausomai nuo gamtinių 
sąlygų, tiekiamos šilumos temperatūra 
svyruodavo. Todėl Vakaruose pirkti vamz-
džiai negalėjo ilgai tarnauti, jų izoliacinis 
sluoksnis po 2–3 metų neišlaikydavo tokių 
pokyčių. Dabar reikia tik pasidžiaugti, jog 

Romaldas Morkvėnas, Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacijos viceprezidentas

daktaras Antanas Šležas greitai suprato, 
kad tokių vamzdžių mums reikia atsisakyti, 
kad reikia sukurti naujus, mūsų sąlygoms 
tinkančius vamzdžius. Šį tikslą įgyvendinti 
patikėjo mums. Teko išspręsti inžinerinį už-
davinį – sankabumą tarp plieninio vamzdžio 
ir šiluminės izoliacijos padidinti ne mažiau 
kaip du kartus, kad dėl temperatūrų pokyčių 

vykstanti vamzdžio deformacija nesuardytų 
termoizoliacijos. Mums pavyko sukur ti 
tokią technologiją. Buvo sukurtos linijos 
ir plieninio vamzdžio išorinio paviršiaus, ir 
polietileninio vamzdžio vidinio paviršiaus 
pašiurkštinimui. Mes gavome vamzdžius, 
pasižyminčius išskirtinėmis termoizoliaci-
nėmis savybėmis, o sankabumas padidėjo 
net du su puse karto. Danų pagaminti vamz-
džiai pas mus tarnaudavo tik 2–3 metus, o 
pagaminti pagal naują mūsų technologiją 
vamzdžiai jau guli žemėje per 10 metų ir iki 
šiol dėl jų nebuvo jokių bėdų. Dar reikėtų 
pabrėžti, kad lietuviški vamzdžiai turėjo ir 
kitų pranašumų, palyginti su vakarietiškais. 
Mes papildomai tikrindavome vamzdžių 
užpildymo kokybę, kiekvienas vamzdis 
buvo tikrinamas, ar jis neturi tuštumų. Kita 
naujiena – tai nuotėkio indikacija. Per kelias 
sekundes galima tiksliai nustatyti, kur yra 
nesandarus vamzdis. Ne sniegas toje vietoje 
tirpsta, ne žemė drėksta, o operatorius iš 
karto tiksliai, pusės metro tikslumu, mato, 
kur yra nesandaru. Pirmą kartą ši naujovė 
buvo pritaikyta Elektrėnuose.“

Pasak prof. J. Gecevičiaus, trys lietuviškų 
vamzdžių savybės – sankabumas, kokybė ir 
nuotėkio indikacija – leidžia tokius vamzdžius 
naudoti ir naftotiekiams. Ši mintis subrendo 
matant, kad amerikiečiai Aliaskoje tiesia naf-
totiekius neįkasdami jų į žemę, o tiesiog ore. 
Tiesa, vamzdžius neigiamai veikia radiacija, 
ultravioletiniai spinduliai, todėl juos reikia 
dažyti. O polietileninį vamzdį dažyti labai 
problematiška, bet kauniečiai jau įveikė ir šį 

Antanas Šležas buvęs AB „Kauno energija“ gener-
alinis direktorius docentas 

Profesorius Juozas Gecevičius
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Kai 2000 metais buvau paskirtas AB „Kauno 
energija“ generaliniu direktoriumi, teko tiesio-
giai užsiimti įmonės problemomis. Reikėjo 
išstudijuoti vietinę ir užsienio rinkas, surasti 
NEP įmonei savo rinkos nišą. Vėliau kilo 
mintis, kad izoliuotų vamzdžių įmonės veikla 
nėra artimai susijusi su pagrindine „Kauno 
energijos“ veikla – šilumos tiekimu kaunie-
čiams. Todėl buvo nutarta atskirti NEP, vėliau 
ir privatizuoti. Aš išvykau į dirbti į Vilnių, o 
privatizacija dar buvo tęsiama. „Naujasodžio 
energija“ kartu su izoliuotų vamzdžių gamy-
kla ir Ežerėlio durpių įmone buvo privatizuota. 
įmonei teko pradėti savarankiškai gyventi be 
motininės kompanijos. Dirbo ji sėkmingai, 
neišsigando augančios konkurencijos, tobu-
lėdama išsilaikė ir sutvirtėjo. Galima dabar 
sakyti, kad NEP sėkmingai konkuruoja su 
pasaulinėmis kompanijomis“, – sako buvęs 
AB „Kauno energija“ generalinis direktorius, 
dabar Pasaulio energetikos tarnybos (PET) 
Lietuvos komiteto pirmininkas Rymantas 
Juozaitis. 

– Be to, būtina pabrėžti, kad šiluminių 
trasų egzistavimas Lietuvoje yra didelė 
vertybė, kuria gali pasigirti ne visos išsivys-
čiusios valstybės. Tokie tinklai – tai labai gera 
investicija, kurią reikia saugoti, tobulinti. Ji 
sėkmingai gali talkinti ir atsiradus alternaty-
viai energetikai, kitiems šilumos tiekėjams. 
Tik reikia sudaryti palankias sąlygas, kad jie 
galėtų prisijungti prie esamų tinklų ir per juos 
perduoti energiją vartotojams. Ir neleisti, kad 
ši sistema būtų sugriauta.“ 

„2005 metais įmonė buvo privatizuota. 
PLAZA korporacija įsigijo pagrindinę UAB 
„Naujasodžio energijos paslaugos“ verslo 
dalį – vamzdžių izoliavimo gamybą ir remon-
to tarnybą. Visa tai perėmė naujai įsteigta 
įmonė UAB „Nepriklausomos energijos 
paslaugos“, – sako UAB „Nepriklausomos 
energijos paslaugos“ valdybos pirmininkas 
Konstantinas Pesenka.

įMONėS MODERNIzAVIMAS
„2004 metai buvo žymūs ir tuo, kad 

Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Nuo to 
laiko įsigaliojo bendri techniniai reikalavi-
mai, buvo pripažįstami tik ES standartai. 
Mūsų klientai iš karto perėjo prie europinių 
reikalavimų, todėl turėjo keistis ir NEP 
gaminama produkcija. Teko orientuotis tik 
į europinius standartus, kurie dažnai buvo 
gerokai aukštesni, negu buvę anksčiau. Mes 
galėjome parduoti tik atestuotą produkciją. 
įmonė vėl turėjo perorganizuoti savo veiklą, 

keisti technologiją, priimti naujus inžinerinius 
sprendimus. Pirmiausia teko daug lėšų in-
vestuoti į įrangą, buvo įdiegtas ciklopentano 
technologinis procesas, kuris leido padidinti 
šiluminę varžą iki ES reikalavimų. Naujų 
standartų įdiegimas, produkcijos sertifika-
vimas vyko nenutrūkstant gamybai, ir jau 
2009 metais mes buvome visiškai pasiruošę 
dirbti ES sąlygomis, tapome konkurencin-
gesni, pradėjome plėsti savo rinką, – sako 
Konstantinas Pesenka. – Buvo labai svarbu 
lygiagrečiai tobulinti ir vadybos procesus. 
Nes pagaminti nebuvo sunku, sunku buvo 
parduoti gaminius. O kartu su ES atsirado 
kitokios sąlygos – visiškai atvira, labai kon-
kurencinga Europos rinka ir atviri konkursai, 
taigi parduoti buvo nelengva. Norint tikėtis 

sėkmės, į konkursus reikėjo eiti su maža 
kaina ir aukšta kokybe. Darbus dar apsunkino 
ir 2009 metais prasidėjusi ekonominė krizė. 
Tačiau kadangi dirbome kryptingai, visus 
naujus iššūkius priimdavome apgalvotai, tai 
jau nuo 2010 metų prasidėjo ryškus įmonės 
produkcijos pardavimo, atitinkamai ir gamy-
bos, kilimas. 2011 metai tapo mums lyg ir 
rekordiniais. 2005 metais pardavėme savo 
produkcijos už 4,5 mln. litų, 2010 m. – už 
10,5 mln. litų, o 2011 m.– net už 12,5 mln. 
litų. Čia reiktų pabrėžti, kad šis pajamų augi-
mas buvo pasiektas net mažėjant kainoms. O 
gamybos mastai padidėjo net keturis kartus. 
Pernai sąlyginio vidutinio šimtinio diametro 
vamzdžių pagaminome 74 km.“

Pasak K. Pesenkos, dabar diegiama 
šiuolaikiška valdymo sistema, vadinamasis 
„Toyotos“ modelis. Tai padėjo pagyvinti 
gamybą, ženkliai padidėjo ir darbo našumas. 
2012 metais planuojama pagaminti izoliuotų 
vamzdžių tiek pat, kiek ir pernai, tačiau bus 
dirbama tik vieną pamainą, o pernai vasarą 
buvo dirbama net trimis pamainomis. Dabar 
įmonė mato realias galimybes per metus pa-
gaminti ir 200 km izoliuotų vamzdžių. Aišku, 
jeigu tokio kiekio reikės.

NAUJOS EKSPORTO KRYPTYS
Anot K. Pesenkos, reikia užkariauti rinką. 

įmonė nuosekliai, pradedant 2008 metais, 
siekia plėsti savo produkcijos ekspor tą. 
Pirmiausia – į Kaliningrado sritį. Ten kau-
niečiai kasmet parduoda nemažus kiekius 
savo produkcijos ir sėkmingai konkuruoja 
su latviais bei lenkais. 

2009 metais pradėta ekspor tuoti ir į 
Lenkiją. Tai buvo tam tikras akibrokštas, nes 
2006–2008 metais Lenkijos produkcija buvo 
pati pigiausia. Tačiau kauniečiai įvairiomis 
inovacijomis sugebėjo taip atpiginti savo 
gamybą, kad čia nukonkuravo ir lenkus.

Prasidėjo eksportas ir į Latviją, nors ten 
veikia dvi panašaus profilio gamyklos, jos irgi 
aktyviai braunasi į Lietuvos rinką. 

Dabar ieškoma būdų išeiti ir į Skandina-
vijos rinką, nors Danija, Švedija, Suomija yra 
susikūrusios papildomų kliūčių, jos reikalauja 
aukštesnės kokybės, negu yra ES standartai. 
Tačiau kauniečiai, dar labiau pagerinę gami-
nių kokybę, pasiryžę įveikti ir šiuos protek-
cionistinius trukdžius. Jau užmegzti santykiai 
su garsia tarptautine firma „fortum“, kurios 
būstinė yra Helsinkyje. 

Rymantas Juozaitis, Pasaulio energetikos tarnybos 
(PET) Lietuvos komiteto pirmininkas

Konstantinas Pesenka, UAB „Nepriklausomos ener-
gijos paslaugos“ valdybos pirmininkas 
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„Dirbame ir su „fortum“ padaliniu UAB 
„fortum Heat Lietuva“. Pasitikdami praėjusių 
metų šildymo sezoną, sėkmingai įgyvendi-
nome UAB „fortum Heat Lietuva“ projektą 
„centralizuoto šilumos tiekimo tinklų moder-
nizavimas diegiant šiuolaikines technologijas 
Kaune nuo Pamario g. 1 iki Marių g. 6–16, 
Pašto g. 1, Stoties g. 18“. 

Šiluma Palemono var totojams buvo 
paleista laiku. Bendras naujai sumontuotų 
centralizuotos šilumos energijos vamzdynų 
ilgis – 2 km. Trasų įrengimui buvo naudo-
jamos mūsų gamyklos izoliuotų vamzdžių 
sistemos“, – sako K. Pesenka.

REIKšMė LIETUVAI
„Dabar NEP konkurencinis pranašumas 

akivaizdus. Mes esame Kaune, patogioje 
geografinėje vietoje, todėl gebame per 
trumpiausią laiką pristatyti medžiagas ši-
luminių tinklų remontui, kurie neretai būna 
neplaniniai, sukelti avarinių situacijų. Turime 
papildomų pajėgumų, todėl galime lanksčiai 
organizuoti gamybą, greitai vykdyti

nestandartinius užsakymus. Daug dėme-
sio skiriame kokybei, nes aktyviai domimės 
pažangiausia Vakarų šalių, ypač Skandina-
vijos, firmų patirtimi. Mūsų gaminiai atitinka 
Lietuvoje įteisintus europinius standartus 
EN253, EN448, EN488, EN489, taip pat ir 
GOST R standartus. Be to, bendrovėje įdiegta 
integruota kokybės ISO 9001:2008, aplinkos 
apsaugos ISO 14001:2005 bei darbuotojų 
saugos ir sveikatos vadybos sistema BS-
OHSAS 18001:2007. Toliau gerinti mūsų 
gaminių kokybę ir plėsti asortimentą labai 
padeda aktyvus bendradarbiavimas su žalia-
vų, paslaugų tiekėjais ir technologijų konsul-
tantais iš Lietuvos energetikos instituto, KTU, 
„Power Pipe“, „finpol Rohr Ltd“, UAB „SDG“. 
Mūsų produkcijos kokybę užtikrina ir ben-
dradarbiavimas su patikimais pagrindiniais 
žaliavų tiekėjais, tokiais kaip BASf, „Kloc-
kner Baltija“, KWH PIPE, cEGA, „Salzgitter 
Mannesmann Line Pipe GmbH“, „Belmaflex 
as“, „finpol Rohr Ltd“, UAB „findigo“, UAB 
„city Plaza“, kitais, – teigia NEP vyriausiasis 
inžinierius Antanas Jankauskas. – Beje, 
mūsų pastangos gerinant gaminių kokybę 
buvo gražiai įvertintos. 1999 ir 2001 metais 
įmonės produkcija laimėjo Geriausio Lietuvos 
metų gamintojo nominaciją.“

PERSPEKTYVOS
UAB „Nepriklausomos energijos pa-

slaugos“ dabar dirba apie 50 darbuotojų, 

iš jų net 11 specialistų yra su aukštuoju 
specializuotu išsilavinimu. Bendrovė turi 
aiškiai suformuluotą veiklos politiką, dabar 
savo gaminiais ir teikiamomis paslaugomis 
tiesiogiai dalyvauja svarbiame šalies šilu-
mos ūkio modernizavimo procese. įmonėje 
mechaniniais ir suvirinimo būdais yra ap-
dorojamas metalas bei plastikas; naudojant 
polimerines medžiagas pramoniniu būdu 
izoliuojami termofikaciniai vamzdžiai ir jun-
giamieji elementai, konstruojama šiluminė 
įranga, kuriamos ir gaminamos naujos 
izoliuotų vamzdžių sistemos. Rangos darbų 
specialistai atlieka lauko inžinerinių tinklų 
montavimo ir remonto darbus.

Bendrovės vadovybė, suvokdama, kad 
įmonė veikia visuotinės konkurencijos są-
lygomis, keliančiomis griežtus reikalavimus 
kokybei, ir suprasdama, kad įsitvirtinimas 
rinkoje ir naujų rinkų užkariavimas įmano-
mas gaminant tik kokybišką produkciją, taip 
pat siekdama apsaugoti aplinką ir sudaryti 
saugias žmogaus sveikatai darbo sąlygas, 
kelia sau aukštus tikslus ir veiklos prioritetus. 
Pirmiausia – gaminti kokybišką, Europos 
Sąjungos ir nacionalinius standartus atitin-
kančią produkciją, galinčią konkuruoti tiek 
vidaus, tiek užsienio rinkose, nepriekaištingai 
vykdyti rangos darbus ir teikiamas paslau-
gas. Siekiama tapti vienu iš lyderių Lietuvoje 
aprūpinant šilumos ūkio sektorių pramoniniu 
būdu izoliuotomis vamzdžių sistemomis, 
veržtis į kitų šalių rinkas. Garantuoti stabilų ir 
ilgalaikį bendrovės pelną, tuo užtikrinant visų 
suinteresuotų pusių gerovę. Siekti, kad ben-
drovės veikla ne tik nekeltų pavojaus žmogui 
ir gamtai, bet savo gaminama produkcija bei 
teikiamomis paslaugomis realiai ir efektyviai 
prisidėti prie globalinės aplinkosauginės 
situacijos gerinimo, darbuotojų saugos ir 
sveikatos kultūros kėlimo.

Savo tikslus bendrovės kolektyvas skel-
bia turėdamas rimtą pagrindą, numatęs ir 
gerai apgalvojęs priemones, kurios padėtų 
sėkmingai dirbti. Pirmiausia – efektyviai nau-
doti ir nuolat gerinti integruotą vadybos siste-
mą, atitinkančią ES standartų reikalavimus; 
kelti darbuotojų kvalifikaciją ir siekti kiekvieno 
darbuotojo asmeninio indėlio gaminant 
kokybiškus gaminius. Taip pat, tiriant rinką 
ir analizuojant jos pokyčius, plėsti paklausių 
gaminių asor timentą ir paslaugų mastą; 
remiantis mokslo pasiekimais tobulinti senas 
ir diegti naujas technologijas, leidžiančias 
gerinti gaminamų produktų ir teikiamų pas-
laugų kokybę bei aplinkosaugą. Bendrovė 

ketina plėsti bendradarbiavimą su patikimais 
tiekėjais ir subrangovais, taupyti gamtinius 
išteklius ir efektyviai juos naudoti praktinėje 
veikloje, be to, ir toliau telkti ES struktūrinių 
fondų ir valstybės finansinę paramą eksporto 
plėtrai bei naujų technologijų diegimui.

„Pavyzdžiui, dabar mes įgyvendiname 
projektą „Tiekimo grandinės procesų efekty-
vumo didinimas diegiant informacinę verslo 
valdymo sistemą“, finansuojamą Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos 
valstybės biudžeto lėšomis. Projektui skirta 
per 100 tūkst. litų Europos Sąjungos struk-
tūrinės paramos lėšų“, – sakė vyr. inžinierius 
A. Jankauskas.

„Pasitinkant 15-mečio sukaktį palinkė-
čiau NEP įmonei užimti kuo didesnę rinkos 
dalį Lietuvoje, kad užtikrintų eksportinį poten-
cialą, kad ir toliau gerintų savo technologijas, 
kad šilumos nuostoliai į aplinką būtų dar 
mažesni, kad trasų ilgaamžiškumas būtų dar 
didesnis“, – sakė R. Morkvėnas.

„Noriu palinkėti sėkmės tiems vyrams, 
kurie jau 15 metų sėkmingai dirba gamybos 
srityje, nes tiktai gamyba gali Lietuvą pakelti 
į visai kitą lygį ir sukurti socialiai teisingą 
visuomenės gerovę. Be gamybos Lietuvos 
perspektyvos tikrai liūdnos. Džiugu, kad NEP 
dirba našiai, siekia pažangos“, – pasidžiaugė 
R. Juozaitis.

Palinkėkime ir mes darbščiam kauniečių 
kolektyvui sėkmės. 

Antanas Jankauskas, NEP įmonės vyriausiasis 
inžinierius
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ENERGETIKOS DIENOS LIETUVOJE
Mindaugas Sakalauskas, 

Kauno regioninė energetikos agentūra

Savivaldybės, prisijungusios prie „Merų 
pakto“ iniciatyvos, įsipareigoja organizuoti 
Energetikos dieną ir taip supažindinti gyven-
tojus su energijos taupymo nauda, atsinau-
jinančiais energijos ištekliais, jų svarba ir kt.

Kauno regioninė energetikos agentūra 
(KREA), dalyvaudama projekte „Energetika 
merams“, šiais metais įvairiose Lietuvos 
savivaldybėse organizavo Energetikos dienos 
renginius. Buvo aplankytos Pakruojo, Anykš-
čių, Jurbarko, Šilalės, Elektrėnų, Akmenės ir 
Trakų savivaldybės. 

KREA specialistai apsilankė vietinėse 
mokyklose ir darželiuose. Renginiuose da-
lyvavo daugiau nei 1000 vaikų. Darželiuose 
buvo lankomi vyriausieji (ikimokyklinukai), 
o mokyklose – penktų bei šeštų klasių 
mokiniai. 

„Jaunimas yra būsimi didžiausi energijos 
vartotojai. Tai jie ateityje mokės už elektrą, 
šilumą ir vandenį. Labai svarbu juos nuo 

mažens supažindinti su taupiu energijos 
vartojimu, jo svarba ir nauda. Tik po truputį 
keisdami gyventojų įpročius galime keisti 
esamą situaciją“, – teigė KREA direktorius 
feliksas Zinevičius. 

Vaikai per susitikimus buvo mokomi, 
kaip taupyti energiją mokykloje ir namuose: 
išjungti šviesą išeinant iš kambario, taupyti 
šilumą sandarinant langus, naudoti mažiau 
vandens ir kt. Aktyviausi į susitikimus atsine-
šė savo piešinius ir juos pristatė per renginį. 

Norint patraukliai ir suprantamai pateikti 
energijos taupymo temą, vaikai per susi-

tikimus įtraukti į skir tingas užduotis – jie 
rašė šūkius energijos taupymo tema (pvz., 
„Energiją taupyk – pinigų tu nešvaistyk!“), 
piešė plakatus ir piešinius atsinaujinančios 
energijos tema, atsakinėjo į viktorinos klau-
simus ir kt. Susitikimuose rodyti mokomieji 
animaciniai filmukai, mokantys energijos 
taupymo, pristatantys atsinaujinančios 
energijos išteklių rūšis ir kt. 

Energetikos diena – puiki proga pakeisti 
energijos vartojimo įpročius jau šiandien! 

Rugpjūčio 24–26 d. Šventojoje, svei-
katos centre „Energetikas“, patikrinti savo 
profesines žinias būrėsi energetikų ir che-
mijos pramonės įmonių specialistai. Daugiau 
nei 150 dalyvių iš visos Lietuvos atvyko 
į jau 9-ąjį tradicinį Jaunimo profesinio 
meistriškumo konkursą. Skatinti Lietuvos 
energetikos įmonėse dirbantį jaunimą gilinti 
savo profesines žinias, kelti kvalifikaciją, 
nuolat sekti ir sužinoti technines naujoves, 
dalintis patirtimi – tokiais tikslais konkursą 
organizavo Lietuvos pramonės profesinių 
sąjungų federacija. 

Profesinio tobulėjimo siekiantys darbuo-
tojai dalyvavo meistriškumo konkurse, kovo-
jo dėl tam tikros profesijos nugalėtojo vardo 
ir siekė atstovauti geriausiai energetikos 
įmonei. Dalyviai sprendė 33-ijų pareigybių 
testus: šiluminių įrenginių operatoriaus, 
budinčio dispečerio, meistro šilumininko, 
santechninių sistemų šaltkalvio, elektros 

šaltkalvio, elektrinių budinčio elektromonte-
rio, suvirintojo, ekonomisto, buhalterio, tech-
nologinių procesų automatinių reguliavimo 
specialisto, darbuotojų saugos ir sveikatos 
komiteto nario ir kt.

Jaunieji energetikai noriai ir gana aktyviai 
dalyvavo visose rungtyse, nors testai nebuvo 
lengvi, o kai kurie klausimai – sunkiai įkanda-
mi net ir gabiausiems savo srities žinovams. 

AB „Panevėžio energija“ atstovavo trylika 
bendrovės darbuotojų. Panevėžiečiai savo 
žiniomis įvairiose rungtyse pelnytai iškovo-
jo prizines vietas ir namo grįžo laimėję 21 
medalį. Praėjusiais metais AB „Panevėžio 
energija“ specialistai meistriškumo konkurse 
užėmė antrą vietą, šiais metais jau grįžo su 
nugalėtojų taure. Antri liko AB „Klaipėdos 
energija“, treti – AB LESTO. 

Nugalėtojos vardą šįmet pelnė AB „Panevėžio energija“ komanda

PROfESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO NUGALĖTOJA – 
AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Daiva Paulauskienė,
AB „Panevėžio energija“ atstovė spaudai
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SPALIS
2oji metinė atsinaujinančios energijos ir 
energijos efektyvumo konferencija, kuri vyks 
2012 spalio 17-18 dienomis.
Varšuva, Lenkija.
Info.: http://www.renexpo-warsaw.com/index.
php?id=7&L=1 

Tarptautinė konferencija „Wind Energy Health and 
Safety“, kuri vyks 2012 m. spalio 25-26 dienomis.
Hamburgas, Vokietija.
Info.: http://www.flemingeurope.com/404 

LAPKRITIS
Tarptautinė konferencija „Atsinaujinanti 
energetika ir aplinkosauga“, kuri vyks 2012 m. 
lapkričio 11-15 dienomis.
Eindhovenas, JAV.
Info.: http://www.osa.org/meetings/optics_and_
photonics_congresses/Renewable_Energy/
default.aspx

7oji tarptautinė atsinaujinančios energetikos 
apsaugos konferencija ir paroda, kuri vyks 
2012 m. lapkričio 12-14 dienomis.
Berlynas, Vokietija.
Info.: http://www.eurosolar.de/en/index.
php?option=com_content&task=view&id=520
&Itemid=143 

5oji Tarptautinė energetikos mugė Pietryčių 
Europoje, kuri vyks 2012 m. lapkričio 21-23 
dienomis.
Bukareštas, Rumunija.
Info.: http://www.renexpo-bucharest.com/ 

Tarptautinė konferencija dėl atsinaujinančių 
energijos išteklių besivystančiose šalyse, kuri 
vyks 2012 m. lapkričio 28-29 dienomis.
Beirutas, Libanas.
Info.: http://www.redec2012.ressol-medbuild.eu/ 

GRUODIS
EWEA technologijų seminaras „Vėjo turbinos 
Triukšmas  nuo šaltinio iki imtuvo“, kuris vyks 
2012 m. gruodžio 11-12 dienomis.
Oksfordas, Jungtinė Karalystė.
Info.: http://www.ewea.org/index.php?id=2170 

2012 metų elektrinių mokslo ir inžinerijos 
tarptautinė konferencija, kuri vyks 2012 m. 
gruodžio 29-30 dienomis.
Honkongas, Kinija.
Info.: http://www.icpse.org/ 

2013 m. SAUSIS
3oji darnios elektros energetikos konferencija, 
kuri vyks 2012 m. sausio 8-10 dienomis.
Baltimorė, JAV.
Info.: http://www.marcusevansch.com/
EnergyStorage_Event 



MAGNA3
DAUGIAU NEI SIURBLYS

Naujieji Magna 3 siurbliai 
pasirodys nuo 2012.11.01 

Reikalaukite kvietimų į 
Magna 3 pristatymo renginius.

*

*


