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UAB „Alfa Laval“
M.K. Èiurlionio g. 66
LT-2009 Vilnius
Tel. 8-5 2150 092

UAB ALSTOM Lietuva
Raguvos g. 7
LT-3000 Kaunas
Tel. 8-37 409 440

SPUAB „Anykðèiø ðiluma“
Vairuotojø g. 11
LT-4930 Anykðèiai
Tel. 8-381 59 165

SPUAB „Birþø ðilumos
tinklai“
Rotuðës g. 20
LT-5280 Birþai
Tel. 8-450 32 638

SPAB „Druskininkø ðilumos
tinklai“
Pramonës g. 7
LT-4690 Druskininkai
Tel. 8-313 53 772

UAB „Ekotermijos“
servisas
Karo Ligoninës g. 19-2
LT-3000 Kaunas
Tel. 8-37 424 514

UAB „Energijos taupymo
centras“
Odminiø g. 8
LT-2001 Vilnius
Tel. 8-5 2685 989

UAB „Grundfos Pumps“
Smolensko g. 6
LT-2006 Vilnius
Tel. 8-5 2395 430

UAB „Hidora“
Liepkalnio g.178,
LT-2030 Vilnius
Tel. 8-5 2152 036

SPUAB „Ignalinos šilumos
tinklai“
Vasario 16-osios g. 41
LT-4740 Ignalina
Tel. 8-386-52 701

AB „Jonavos šilumos
tinkai“
Klaipëdos g. 8
LT-5000 Jonava
Tel. 8-349 52 189

SPUAB „Kaiðiadoriø
ðiluma“
J. Basanavièiaus g. 42
LT-4230 Kaiðiadorys
Tel. 8-346 52 557

AB „Kauno energija“
Taikos pr.147
LT-3021 Kaunas
Tel. 8-37 452 259

AB „Klaipëdos energija“
Danës g. 8
LT-5800 Klaipëda
Tel. 8-46 410 850

UAB „Lazdijø ðiluma“
Gëlyno g. 10
LT-4560 Lazdijai
Tel. 8-318 51 839

TÛB „Limatika“
Birutës g. 14
LT-5030 Këdainiai
Tel. 8-347 60 909

UAB „Litesko“
Jakšto g. 12
LT-2009 Vilnius
Tel. 8-5 2661 080

UAB „Maþeikiø ðilumos
tinklai“
Montuotojø g. 10
LT-5500 Maþeikiai
Tel. 8-443 98 171

UAB „Pakruojo šiluma“
Saulëtekio g. 34
LT-5220 Pakruojis
Tel. 8-421 61 139

AB „Panevëþio energija“
Senamiesèio g. 113
LT-5319 Panevëþys
Tel. 8-45 463 525

SPUAB „Plungës ðilumos
tinklai“
V. Maèernio g. 19
LT-5640 Plungë
Tel. 8-448 72 077

UAB „Radviliškio šiluma“
Þironø g. 3
LT-5120 Radviliškis
Tel. 8-422 60 872

SPAB „Raseiniø ðilumos
tinklai“
Pieninës g. 2
LT-4440 Raseiniai
Tel. 8-428 51 951

UAB „Šakiu šilumos
tinklai“
Gimnazijos g. 22/2
LT-4460 Ðakiai
Tel. 8-345 60 588

AB „Ðiauliø energija“
Pramonës g. 10
LT-5419 Ðiauliai
Tel. 8-41 591 200

UAB „Šilumos ûkio
servisas“
Savanoriø pr. 159a
LT-2009 Vilnius
Tel. 8-22 781 877

SPUAB „Ðilutës ðilumos
tinklai“
Klaipëdos g. 6a
LT-5730 Ðilutë
Tel. 8-441 62 144

UAB „Ðvenèioniø energija“
Vilniaus g. 16a
LT-4730 Ðvenèionys
Tel. 8-387 51 593

SPUAB „Tauragës ðilumos
tinklai“
Prezidento g. 72
LT-5900 Tauragë
Tel. 8-446 62 860

VðÁ Technikos prieþiûros
tarnyba
Naugarduko g. 41
LT-2600 Vilnius
Tel. 8-5 2131 330

UAB „Utenos šilumos
tinklai“
Pramonës g. 11
LT-4910 Utena
Tel. 8-389 63 641

Viessmann UAB
Geleþinio Vilko g. 6B
LT-2009 Vilnius
Tel. 8-5 2683 295

UAB „Vilniaus energija“
Smolensko g. 12
LT-2600 Vilnius
Tel. 8-5 2131 388

UAB „Vilniaus rajono
šilumos tinklai“
Kranto g. 24
LT-4031 Vilniaus r.
Nemenèinë
Tel. 8-5 2381 275

AB „Vilniaus šilumos
tinklai“
V. Kudirkos g. 14
LT-2009 Vilnius
Tel. 8-5 2107 431

LIETUVOS ÐILUMOS TIEKËJØ
ASOCIACIJOS NARIØ SÀRAÐAS

LIETUVOS ÐILUMINËS
TECHNIKOS INÞINIERIØ
ASOCIACIJOS NARIØ
SÀRAÐAS

UAB „Agava“
Gedimino g. 47,
LT-3000 Kaunas
Tel. (8~37) 20 24 10

UAB „Litesko“ filialas
Alytaus energija
Pramonës g. 9,
LT-4580 Alytus
Tel. (8~315) 7 72 72

UAB „Danfoss“
Smolensko g. 6,
LT-2000 Vilnius
Tel. (8~5) 233 50 66

UAB „Yglë“
Nemenèinës pl. 4,
LT-2016 Vilnius
Tel. (8~5) 276 52 09

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84,
LT-3021 Kaunas
Tel. (8~37) 45 22 59

AB „Klaipëdos energija“
Danës g. 8,
LT-5000 Klaipëda
Tel. (8~46) 41 08 50

AB „Lietuvos dujos“
Aguonø g. 24,
LT-2006 Vilnius
Tel. (8~5) 261 69 25

AB „Maþeikiø nafta“
Juodeikiai,
LT-5500 Maþeikiø raj.
Tel. (8~443) 9 23 36

UAB „Mikroklimatas“
Goðtauto g. 12 - 421,
LT-2600 Vilnius
Tel. (8~5) 262 01 70

AB „Panevëþio energija“
Senamiesèio g. 113,
LT-5319 Panevëþys
Tel. (8~45) 46 35 25

UAB „Partek Paroc“
Savanoriø pr. 124,
LT-2600 Vilnius
Tel. (8~5) 213 31 44

AB „Ðiauliø energija“
Pramonës g. 10,
LT-5419 Ðiauliai
Tel. (8~41) 59 12 00

Ðildymo ir vëdinimo
katedra, Vilniaus
Gedimino technikos
universitetas
Saulëtekio al. 11,
LT-2040 Vilnius
Tel. (8~5) 276 44 53

Ðilumos ir atomo
energetikos katedra,
Kauno technologijos
universitetas
Donelaièio g. 20,
LT-3000 Kaunas
Tel. (8~37) 30 04 45

UAB „Vilniaus energija“
Smolensko g. 12,
LT-2600 Vilnius
Tel. (8~5) 213 13 88
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AKCINËS BENDROVËS

,,PANEVËÞIO ENERGIJA“
KETURIØ DEÐIMTMEÈIØ KELIAS

Vytautas Ðidlauskas
AB 

,,
Panevëþio energija” Generalinis direktorius

Akcinë bendrovë ,,Panevëþio energija“–
tai Aukðtaitijos regiono ðilumos ir elektros
energijos gamybos ir tiekimo ámonë. Jos
veiklos zona dabar apima Panevëþio, Këdai-
niø, Rokiðkio, Zarasø, Kupiðkio, Pasvalio
miestus ir to paties pavadinimo rajonus.
Ámonë buvo ásteigta prieð keturiasdeðimt
metø tuometinës Vyriausiosios energetikos
ir elektrifikacijos valdybos prie Lietuvos TSR
Ministrø tarybos 1963 m. rugpjûèio 2 d. ása-
kymu Nr. 411. Ji vadinosi ,,Panevëþio rajo-
niniø katiliniø ir ðilumos tinklø ámonë”. Ðios
ámonës ákûrimà lëmë spartus tuometinës Ta-
rybø Lietuvos industrializavimas, o Panevë-
þio ðilumos tinklø ámonës plëtrà – Aukðtaiti-
jos regiono pramonës augimas. Kuo
daugiau buvo statoma stambiø gamyklø, gy-
venamøjø namø, tuo sparèiau augo ðilumos
poreikis, todël kartu plëtësi ðilumos gamy-
bos ir tiekimo ûkis.

Pirmieji mûsø ámonës deðimtmeèiai pri-
klauso spartaus Lietuvos termofikacijos pe-
riodui. Kasmet ámonëje buvo pastatoma 2
– 4 km ðilumos tinklø, kas antri ar ketvirti
metai – po naujà garo ir vandens ðildymo
katilà. Ámonë plëtësi priimdama á savo ðilu-
mos ûká maþesnius gamyklø ir rajonø ðilu-
mos tinklus. 1964 m. Panevëþyje ið ,,Ekra-
no“ ir ,,Stiklo“ fabrikø buvo perimtos dvi
rajoninës katilinës, 1966 m. – Këdainiø
,,Smilgos“ rajoninë katilinë, 1968 m. –  Ro-
kiðkio RK ir ðilumos tinklai, 1969 m. – Ute-
nos trikotaþo RK ir ðilumos tinklai, 1978 m.
– Utenos mësos kombinato RK, 1985 m. –
Këdainiø RK ir ðilumos tinklai.

Tarp svarbiausiø ámonës istorijos ávykiø
visuomet bus minimas 1965 m. sausis, kai
buvo pradëta tiekti ðiluma ,,Ekrano“ gamyk-
lai – tai buvo pirmoji produkcija. Tais pat
metais balandþio mën. Panevëþio RK–1 bu-
vo uþkurtas pirmasis garo katilas, o rugsë-
jo mënesá pradëta tiekti ðiluma J. Janonio
gatvës ámonëms. 1967 m. Panevëþio RK im-
ta eksploatuoti pirmàjá ámonëje vandens ðil-
dymo katilà, kurio galia 50 Gcal/h.

Tarybiniam laikotarpiui buvo bûdinga
,,kiekybinë“ termofikacija. Viena pagrindiniø
to meto problemø buvo naujø ðilumos tin-
klø statyba ir gamybinio pajëgumo didini-
mas. Kûrybinë specialistø iniciatyva ir dar-
buotojø profesionalumas daugiausia
pasireiðkë inþinerinëje statybø ir ðilumos
ûkio tvarkymo srityje. Tada buvo sukaupta
labai vertinga profesinë patirtis, kuria AB
,,Panevëþio energija“ naudojasi ir dabar. Di-
deli pirmojo direktoriaus Vaclovo Ðiauèiû-
no, vadovavusio ámonei beveik trisdeðimt
metø (nuo1963 iki1992 m.), ir pirmojo vy-
riausiojo inþinieriaus Marijono Petronio, èia
dirbusio 1963 – 1983 m., nuopelnai Ðie va-
dovai per savo darbinës veiklos deðimtme-
èius ámonëje sutelkë darnø kolektyvà, iðug-
dë puikiø profesionalø. Geriausias praëjusiø
deðimtmeèiø darbo tradicijas puoselëja da-
bar èia dirbantys specialistai.

Didþiausios paskutinio deðimtmeèio Lie-
tuvos ûkio permainos, susijusios su nepri-
klausomybës atkûrimu, ið esmës paveikë ir
Panevëþio ámonæ. Sumaþëjo gaminamos ði-
lumos poreikis, kartu tapo nebereikalingi di-
delio naðumo ðilumos ðaltiniai.

Ámonë sugebëjo suðvelninti ekonominius
ir materialinius reformø epochos padarinius.
Ámonës iðlikimui daug átakos turëjo maksi-
malus vidiniø iðtekliø panaudojimas, taip pat
geresnis vartotojø reikmiø tenkinimas. Pas-
kutiná deðimtmetá AB ,,Panevëþio energija“ dir-
bo ieðkodama naujø, paþangesniø ðilumos
gamybos priemoniø, kartu vyko ir struktûri-
niai pokyèiai. 1992 m. Panevëþio ðilumos tin-
klai perëmë eksploatuoti Vilainiø gyvenvietës
RK ir ðilumos tinklus, 1994 m. – Panevëþio
raj. Liûdynës, Birþø miesto ir Rinkuðkiø gy-
venvietës, Rokiðkio raj. Bajorø gyvenvietës,
Zarasø miesto ir Uþtiltës gyvenvietës, taip pat
Kupiðkio ir Pasvalio miestø, Subaèiaus, No-
riûnø, Joniðkëlio gyvenvieèiø katilines ir ðilu-
mos tinklus.

Svarbûs ámonës istorijai buvo 1997 m.
Reorganizavus AB ,,Lietuvos energija“,

buvo ásteigta savarankiðka ámonë – Spe-
cialios paskir ties AB “Panevëþio ðilumos
tinklai“, reorganizavimo metu atsiskir ti pa-
noro Utenos ir Birþø ðilumos tinklø ámo-
nës. Ðie metai buvo reikðmingi ir ðilumos
gamybos technologijos atsinaujinimo
prasme – 1997 m. Panevëþio RK–1 buvo
pastatyti 2x10000 m3

 talpos mazuto re-
zervuarai, Noriûnø katilinëje pradëta nau-
doti 2 MW galios pakura medienai. 1998
m. Këdainiuose ðilumos energijà pradëjo
tiekti AB ,,Lifosa“ iðnaudodama techno-
loginio proceso metu susidaranèià ðilu-
mà. Bajorø gyvenvietës katilinëje vietoj ga-
ro katilø pastatyti mediena kûrenami
vandens ðildymo katilai, automatizuotos
katilinës Liûdynës, Josvainiø gyvenvietë-
se, atlikta Rokiðkio katilinës rekonstruk-
cija (per tvarkytas garo katilas, pastatyta
pakura medienai), automatizuoti trys Pa-
nevëþio miesto katiliniø katilai.

Pastaèius garo turbogeneratorius,
kuriø galia 2,5 MW, 2000 m. Panevëþio
RK–1 pradëta gaminti elektros energijà.

2000 m. lapkrièio 15 d. Panevëþio mies-
to Taryba patvir tino Panevëþio miesto ði-
lumos tinklø strateginá planà. Jame numa-
tyta pereiti prie uþdarosios karðto vandens
tiekimo sistemos, pradëti vartotojø ðilumos
punktø renovacijà, rekonstruoti Panevëþio
RK–1.

Prasidëjæs ðimtmetis mûsø ámonei pra-
naðauja dideliø darbø pradþià. 2002 m.
balandþio 11 d. AB ,,Panevëþio ðilumos
tinklai“ visuotinis akcininkø susirinkimas
suteikë bendrovei naujà pavadinimà – AB
,,Panevëþio energija“, o rudená spalio
31 d. Panevëþio miesto Taryba pritarë
naujos termofikacinës elektrinës statybai
Panevëþio mieste. Ðiandien sprendþiami
Zarasø, Rokiðkio miestø ðilumos ûkio mo-
dernizavimo klausimai.

XXI a. energetikos technologijos ir nau-
jas darbo stilius tampa akcinës bendrovës
,,Panevëþio energija“ realybe.
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DANI JOS ENERGETIKOS AGENTÛROS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

„LIETUVOS CENTRALIZUOTO ÐILUMOS
TIEKIMO SEKTORIAUS STIPRINIMAS“
3-ASIS ETAPAS

Audronë Nakroðienë
Projekto koordinatorë

Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacijos specialistë

Ðilumos tiekimo ámonës vis daþniau susiduria su radikaliais
pokyèiais – nauja teisine baze, reguliuojanèia jø kasdieninæ veik-
là, naujø technologijø diegimu, vis labiau suprantama santykiø su
klientais svarba. Ástojus á ES tikimasi, kad ir ðilumos tiekimo ámo-
nës turës galimybæ pasinaudoti ES fondø parama. Tam reikalinga
informacijos sklaida, taip pat ámonës darbuotojø kvalifikacijos kë-
limas.

Danijos Energetikos agentûra patvirtino projekto „Lietuvos cen-
tralizuoto ðilumos tiekimo sektoriaus stiprinimas”, skirto LÐTA veik-
lai stiprinti, finansavimà, kuris yra projekto „Lietuvos centralizuo-
to ðilumos tiekimo darbuotojø mokymo tinklas, 2001“ veiklos
tæsinys. Kartu su LÐTA ir projekto konsultantais ið Danijos pla-
nuojama ágyvendinti 11 mokymo programø ir 2 ávertinimo semi-
narus, skirtus ðilumos tiekimo ámoniø darbuotojams, atsakingiems
uþ ávairiø projektø rengimà, taip pat parengti 5 technines gaires.

Projekto veiklos sritys:
1. Mokymo programø ciklo parengimas ir ágyvendinimas (11 mo-

kymo programø ir 2 ávertinimo seminarai)
2. Techniniø gairiø parengimas (5 gairës)
3. Lietuvos centralizuoto ðilumos tiekimo sektoriaus stiprinimas

Mokymo programø ciklo tikslas
Pagrindinis mokymo programø ciklo tikslas – ðilumos tiekimo

ámoniø darbuotojams suteikti þiniø projektø planavimo, ágyvendi-
nimo, valdymo, organizaciniø pasikeitimø temomis, kurios svar-
bios ruoðiant paraiðkas finansinei paramai gauti.

Pagrindinis dëmesys skiriamas informacijai apie finansinës pa-
ramos galimybes ið tarptautiniø finansavimo institucijø ir ES struk-
tûriniø fondø.

Tikslinë grupë (mokymø dalyviai)
Mokymo programø ciklas skirtas ðilumos tiekimo ámoniø dar-

buotojams, kurie rengia arba ateityje planuoja rengti projektus pa-
ramai ið ávairiø finansiniø ðaltiniø gauti (ES struktûriniø fondø, Pa-
saulio banko ir kt.).

Platesnës tematikos mokymo programose papildomai dalyvauja
ir kiti ðilumos tiekimo ámoniø specialistai. Pvz., Mokymo progra-

moje B1: Vartotojø poreikiø ávertinimas ir santykiai su jais dalyva-
vo ÐT ámoniø specialistai, atsakingi uþ santykius su vartotojais,
Mokymo programoje C3: Valdymo klausimai – ÐT ámoniø vadovai
ir kt.

Iðklausæ mokymo programos ciklo, dalyviai ágis þiniø ðiomis
temomis:
· Pagrindiniai projekto planavimo, ágyvendinimo, organizaciniø pa-

sikeitimø etapai, kuriuos turi ágyvendinti ðilumos tiekimo ámonë
rengdama projektà

· Kiekvieno etapo metodologija
· Projekto ciklo valdymas
· Tarptautiniø finansavimo institucijø ir ES struktûriniø fondø rei-

kalavimai finansinei paramai gauti
· Pagrindiniai ÐT ámonës restruktûrizavimo klausimai atsiþvel-

giant á rinkos sàlygas, ES reikalavimus, tarptautiniø finansavi-
mo institucijø ir ES struktûriniø fondø remiamas prioritetines
sritis
Taikydami teorines þinias dalyviai turës galimybiø atlikti prakti-

nes uþduotis, rengti atstovaujamos ámonës projektà.

Mokymo programas (teorines ir praktines uþduotis) rengia:
· Lietuvos mokymo ástaigø dëstytojai
· Ðilumos tiekimo ámoniø darbuotojai, jau rengæ ir ágyvendinæ

projektus
· Vietos konsultantai, padësiantys ðilumos tiekimo ámonëms

rengti projektus
· Atstovai ið Lietuvos vyriausybiniø organizacijø
· Tarptautiniø finansavimo institucijø specialistai

Mokymo programø cikle dalyvauja 25 ðilumos tiekimo ámoniø
darbuotojai. Jie jau iðklausë 4 mokymo programø kursus.

Pirmasis mokymo programø ciklo seminaras A0. Phare PPFá-
vykoo ð. m. balandþio 1 d. Dalyviai buvo supaþindinti su PHARE
projektø rengimo priemonës (PPF) lëðø gavimo galimybëmis, fi-
nansavimo paraiðkos pildymu bei kitais aktualiais klausimais. 2002
m. PHARE PPF lëðos bus skirtos projektams, kuriuos ateityje bû-
tø galima finansuoti ið struktûriniø fondø lëðø, rengti.
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Pav. 1 A1 mokymo programos 1 gr. dalyviai Anykðèiuose.

Ðiø metø geguþës 5-6 d. mokësi 1-oji grupë, o geguþës 8-9 d. -
2-oji grupë pagal antràjà mokymo programà: A1. Projekto ciklo
valdymas. Ðios dviejø dienø mokymo programos metu LÐTA spe-
cialistë A. Nakroðienë, VðÁ „Centrinë projektø valdymo agentûra“
Kokybës uþtikrinimo ir kontrolës skyriaus virðininkas V. Sirvydis ir
„Ekostrategija“ savininkas M. Nagevièius dalyviams suteikë þiniø
apie projekto ciklo valdymà, verslo plano bei galimybiø studijos pa-
rengimà. Dalyviai turëjo galimybæ geriau suvokti ðias temas prakti-
niø uþduoèiø metu.

Pav. 2. A1 mokymo programos 2 gr. dalyviai Anykðèiuose. Pav. 3 A2 mokymo programos dalyviai Vilniuje

Mokymai pagal treèiàjà mokymo programà A2. Ðilumos tie-
kimo ámonës aplinka ávyko ð.m. geguþës 21 d. Tikslas – su-
teikti informacijos apie centralizuoto ðilumos tiekimo (CÐT) sek-
toriaus politikà Lietuvoje ir Europos Sàjungos (ES) ðalyse, apie
kà tik priimtà LR Ðilumos ûkio ástatymà bei kità teisinæ bazæ,
turinèià poveikio ðilumos tiekimo veiklai, kainø reguliavimui ir
ekonomikos tendencijoms CÐT sektoriuje, t.p. buvo nagrinëja-
mos ES struktûriniø fondø panaudojimo galimybës ðilumos tie-
kimo ámonëse bei kitos temos. Seminare dalyvavo ne tik nuo-
latiniai projekto ciklo mokymo programos dalyviai, bet ir beveik
visø ðilumos tiekimo ámoniø vadovai, LR Ministerijø atstovai,
energetikos konsultantai, kiti specialistai. Seminaro metu pra-
neðimus skaitë LR Ûkio ministerijos sekretorius A. Ignotas, Lie-
tuvos energetikos instituto direktorius J. Vilemas, Valstybinës

kainø ir energetikos kontrolës komisijos (VKEKK) pirmininkas
V. Jankauskas ir narys V. Lukoðevièius, LR Aplinkos ministeri-
jos Aplinkos kokybës depar tamento Atmosferos skyriaus ve-
dëjas V. Kruðinskas, LR Ûkio ministerijos Struktûriniø fondø
valdymo skyriaus vyresnioji specialistë R. Ivaðkevièienë ir Ener-
getikos depar tamento Energetikos vystymo skyriaus vyriausia-
sis specialistas A. Bilys, LÐTA prezidentas V. Stasiûnas ir
„Ekostrategija“ savininkas M. Nagevièius.

Ð. m. birþelio 2-3 d. buvo ágyvendinta ketvir toji mokymo pro-
grama B1. Vartotojø poreikiø ávertinimas ir santykiai su jais.
Seminare dalyvavo ir ðilumos tiekimo ámoniø darbuotojai, atsa-
kingi uþ santykius su vartotojais bei þiniasklaida. Dalyviams bu-
vo suteikta þiniø apie ðilumos tiekimo ámonës ávaizdþio gerinimà
bendraujant su vartotojais ir þiniasklaida, taip pat buvo apþvelg-
tos ir techninës problemos, su kuriomis susiduria ðilumos var-
totojai, pateikti ðilumos tiekimo sutarèiø sudarymo pavyzdþiai,
grindþiami LR Ðilumos ûkio ástatymu. Taip pat nemaþas dëme-
sys skir tas energijos taupymo priemoniø aptarimui. Per semi-
narà praneðimus skaitë ne tik Vilniaus universiteto dëstytojai,
LÐTA darbuotojai, kiti konsultantai, bet savo patir timi dalijosi ir 5
ðilumos tiekimo ámoniø darbuotojai, atsakingi uþ santykius su
vartotojais ir þiniasklaida.
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Pav. 4 B1 mokymo programos dalyviai Anykðèiuose

Ðia tema buvo suorganizuota 4 ðilumos tiekimo ámoniø dar-
buotojø speciali iðvyka á Danijà (iðvyka buvo finansuota ið minëto
projekto lëðø).

Ð.m. rugpjûèio pabaigoje planuojama toliau tæsti mokymo pro-
gramø ciklà. (þiur. lentelæ)

Gairës
Gavus finansavimà ið Danijos Energetikos agentûros projektui

„Lietuvos centralizuoto ðilumos tiekimo sektoriaus stiprinimas“
ágyvendinti, buvo patvirtintas ir planuojamø parengti techniniø gairiø
sàraðas. Ðio projekto metu planuojama skirti lëðø ðioms gairëms
parengti:
1. Finansavimo institucijø reikalavimai finansinei paramai gauti
2. Santykiai su vartotojais
3. Kainos ir tarifai
4. Miestø energetinis planavimas
5. Ðilumos tiekimo ámonës strateginis planavimas

Jau parengti pradiniai gairiø „Finansavimo institucijø reikalavi-
mai finansinei paramai gauti“, „Santykiai su vartotojais“ ir „Kai-
nos ir tarifai“ variantai. Galutinai ðios gairës bus parengtos, kai
bus gauta papildoma informacija apie paraiðkø pildymà paramai
ið struktûriniø fondø gauti bei parengti LR Ðilumos ûkio ástatymo
poástatyminiai aktai.

Gairiø medþiaga yra ir bus naudojama ágyvendinant moky-
mo programas, kurios taip pat organizuojamos ðio projekto lë-
ðomis.

Gairiø tikslas – suteikti ÐT ámoniø darbuotojams svarbios infor-
macijos ávairiais ámonës valdymo, planavimo, organizaciniais ir
kt. klausimais.

Tikimasi, kad projektas prisidës prie ðilumos tiekimo ámoniø
darbuotojams svarbios informacijos sklaidos, darbuotojø kvalifi-
kacijos këlimo ir Lietuvos centralizuoto ðilumos tiekimo sektoriaus
stiprinimo.
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ÐILUMOS TIEKIMO ORGANIZAVIMO
PRINCIPAI IR TIEKËJØ BEI

VARTOTOJØ SANTYKIAI DANI JOJE

Virginijus Zuikis
AB „Klaipëdos energija“ Ðilumos vartotojø tarnybos virðininkas

Lietuvos ðilumos tiekëjø asocia-
cija jau keletà metø bendradar-
biauja su Danijos energetikos
agentûra. 2001 metais Danijos
energetikos agentûra finansavo
projektà „Lietuvos centralizuoto ði-
lumos tiekimo darbuotojø mokymo
tinklas, 2001“. Dabar vykdomas
projektas „Lietuvos centralizuoto
ðilumos tiekimo sektoriaus stiprini-
mas“, kuris apima 3 veiklos sritis –
Lietuvos ðilumos tiekimo ámoniø
darbuotojø mokymo programos
parengimà ir ágyvendinimà, tech-
niniø gairiø parengimà ir Lietuvos
centralizuoto ðilumos tiekimo sek-
toriaus stiprinimà.

Ðiø metø birþelio 10–15 d. Dani-
jos energetikos agentûra keturiems
Klaipëdos, Kauno, Panevëþio ir
Plungës miestø ðilumos tiekimo
ámoniø darbuotojams organizavo
kelionæ á Danijos sostinæ Kopenha-
gà, kurios metu dalyviai galëjo su-
sipaþinti su Danijos ðilumos tiekimo
organizavimo principais ir tiekëjø
bei vartotojø santykiais.

Danijos energetikos sektorius
per paskutiniuosius 30 metø buvo
visiðkai restruktûrizuotas ir dabar
yra vienas moderniausiø Europos
Sàjungoje. 1973 m. energijos su-
naudojimas vienam gyventojui bu-
vo labai didelis, ðalis buvo visiðkai
priklausoma nuo importuojamo ku-

Komandiruotës á Kopenhagà nuo 2003 m. birþelio 10 d. iki 2003 m. birþelio 15 d. ATASKAITA

ro. Ðiandien Danija turi ávairiapusið-
kas energijos gamybos ir tiekimo
sistemas, kurios plaèiai naudoja vie-
tinius energijos ðaltinius: vëjo ir ge-
oterminæ energijà, biokurà, atliekas.
Pagaminta energija naudojama ra-
cionaliai, ypaè puikiø rezultatø pa-
siekta ðildant pastatus; energijos
sunaudojimas 1 m2 ðildomo ploto

sumaþëjo iki 45%.

Danijoje beveik 60% sunaudoja-
mos ðilumos tiekiama centralizuo-
tu bûdu, o didþiuosiuose miestuo-
se – net 98%. 75% ðilumos
pagaminama termofikacinëse elek-
trinëse, likusi ðilumos energijos da-
lis pagaminama naudojant bioku-
rà, t.p. deginant atliekas bei
naudojant perteklinæ pramonës
ámoniø ðilumà, todël centralizuotas
ðilumos tiekimas yra pigiausias pa-
statø ðildymo bûdas nedeginant pa-
pildomo kuro ir neterðiant aplinkos.

Danijoje valstybë reguliuoja ðilu-
mos tiekimo veiklà. 2000 metais pri-
imtas ðilumos tiekimo ástatymas
reglamentuoja ðilumos tiekimo vals-
tybiná valdymà, ðilumos tiekëjø veik-
là, jø santykius su ðilumos vartoto-
jais, tarpusavio ryðius ir
atsakomybæ. Ðio ástatymo tikslas –
uþtikrinti ðilumos tiekimà, darantá
maþiausià neigiamà poveiká aplin-
kai. Ðilumos tiekimas plëtojamas
pagal savivaldybës parengtus pla-

nus. Savivaldybiø teritorijos suskirs-
tytos á zonas. Centralizuoto ðilumos
tiekimo zonoje draudþiamas kitoks
ðilumos tiekimo bûdas. Danijoje ði-
lumà centralizuotai tiekia 406 ámo-
nës ið kuriø 350 privaèios (1/3 vi-
sos parduodamos ðilumos) ir 56
municipalinës (2/3 visos parduoda-
mos ðilumos). 400 ðilumos tiekimo
ámoniø priklauso Danijos ðilumos
tiekëjø asociacijai. Danijos ðilumos
tiekëjø asociacijos pagrindinës
funkcijos yra lobistinë veikla (vyriau-
sybëje ir kitose organizacijose) ir
nariø bendradarbiavimo organiza-
vimas (bendrø gairiø, informacijos
rengimas ir „know-how“ grupiø or-
ganizavimas).

Danijoje visuomenë átraukiama á
ðilumos tiekimo reikalus, kadangi
nepriklausomai nuo ámoniø nuosa-
vybës formos jas valdant dalyvauja
ir ðilumos vartotojai. Apie 330 ðilu-
mos tiekimo ámoniø nuosavybës tei-
se priklauso patiems ðilumos var-
totojams. Visos ðilumos tiekimo
ámonës yra pelno nesiekianèios
ámonës. Danø nuomone toks ðilu-
mos tiekimo organizavimas uþtikri-
na efektyviausià ðilumos gamybà,
tiekimà ir skirstymà, geriausiai ten-
kina visuomenës ðilumos energijos
poreikius.

Kiekvienas daugiabutis namas
turi savininkà – savivaldybæ, dau-
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giabuèiø namø savininkø bendrijà
arba privatø asmená. Ðilumos tie-
këjas ðilumà tiekia daugiabuèiam
namui, o ne butui, todël ðilumos
tiekëjas neturi jokiø sutartiniø san-
tykiø su buto ar kitø patalpø savi-
ninkais. Karðto vandens tiekëjo Ko-
penhagos mieste nëra, kadangi
kiekviename daugiabuèiame name
yra árengtas individualus karðto
vandens ðildytuvas, namo savinin-
kai perka ðilumà ið ðilumos tiekë-
jo, ðaltà vandená ið geriamojo van-
dens tiekëjo ir patys pasiðildo
vandená. Lankëmës Kopenhagos
daugiabuèiø namø savininkø ben-
drijø asociacijoje (KAB). Ði organi-
zacija atsakinga uþ daugiabuèiø
namø statybos organizavimà bei
daugiabuèiø namø bendrojo nau-
dojimo objektø administravimà.
KAB atstovas pabrëþë gerus san-
tykius su ðilumos tiekëjais, ypaè
sprendþiant ðilumos sunaudojimo
maþinimo problemas. KAB konsul-
tuodamasi su ðilumos tiekëjais sa-
vo lëðomis diegia naujausias ðilu-
mos naudojimo reguliavimo
priemones. Kadangi ðilumos pirki-
mo pardavimo sutartis su  ðilumos
tiekëju pasiraðo daugiabuèiø namø
savininkø bendrijos, jos turi ir mo-
këti uþ visà bendrijai patiektà ðilu-
mà. Jei butø savininkai nemoka uþ
sunaudotà ðilumà, bendrija krei-
piasi á teismà dël skolininko iðkel-
dinimo ið buto. Tuo atveju skolinin-
kas iðkeldinamas ið buto á
savivaldybei priklausantá socialiná
bûstà arba savivaldybë apmoka uþ
skolininko suvartotà ðilumà.

Kopenhagos mieste atliekas de-
ginanèios ámonës ir bendrai ðilu-
mos ir elektros energijà gaminan-
èios ámonës ðilumos nevartotojus
visais ðilumos vartojimo ir taupy-
mo klausimais. Tuo tikslu ámonëje
árengta mokymo klasë (parodoma-
sis kambarys), kurioje demonst-

ruojami pastatø vidaus ðildymo ir
karðto vandens ruoðimo árenginiai.
Ðioje klasëje vyksta naujø klientø
mokymas ir esamø klientø supa-
þindinimas su ðilumos árenginiø
naujovëmis, ðilumos energijos tau-
pymo galimybëmis. Vartotojams
platinama Ðilumos tiekëjø asocia-
cijos parengta informacija. Hoeje
Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
glaudþiai bendradarbiauja su ben-
drojo lavinimo mokyklø pedago-
gais. Kiekvieniems mokymo me-
tams parengiama mokymo
programa pastatø ðildymo ir karð-
to vandens tiekimo klausymais. To-
kiu bûdu vaikai supaþindinami su
centralizuoto ðilumos tiekimo pra-
naðumais.

Paprastai tiekimo–vartojimo riba
tarp ðilumos tiekëjo ir ðilumos var-
totojo nustatoma namo ávade ði-
lumneðio tiekimo ir gràþinimo
vamzdyno vietose, kuriose atskai-
tos prietaisas yra sujungtas su var-
totojo ðilumos árenginiais. Taèiau
Rodovre ðilumos tiekimo ámonë
árengia ðilumos modulá pastatui ðil-
dyti, o pastato savininkui belieka
ásirengti ðildytuvà vandeniui paðil-
dyti. Tiekimo–vartojimo riba persi-
kelia uþ ðilumos modulio, kurio
árengimo iðlaidos áskaièiuojamos á
ðilumos kainà. Ði ámonë ðilumà tie-
kia 165 pastatams kuriø ávaduose
árengti ðilumos apskaitos prietaisai
su nuotoliniu rodmenø nuskaity-
mu. Ðilumos tiekimo ámonë vienà
kartà per parà modeminiu ryðiu
gauna ðilumos apskaitos prietaiso
duomenis, kurie analizuojami, jei
bûna ðilumos sunaudojimo nuo-
krypiø, apskaitos prietaisai tikrina-
mi ir apie tai informuojami varto-
tojai.

Ðilumos kainos Kopenhagos
mieste yra dvinarës arba trinarës.
Dvinarë centralizuotos ðilumos
kaina susideda ið pastovios dalies

uþ naudojamà galià ir kintamos
dalies uþ sunaudotà ðilumos ener-
gijà. Pastovioji dalis sudaro iki
40% visos ðilumos kainos. Dalis
ðilumos tiekëjø nustato papildomà
mokestá uþ aukðtà gráþtamojo ter-
mofikacinio vandens temperatûrà
arba nuolaidà uþ þemesnæ gráþta-
mojo termofikacinio vandens tem-
peratûrà, negu nustatyta sutarty-
je. Taip pat reikia mokëti
vienkartiná prijungimo mokestá.
Dvinaræ kainà vartoja kooperati-
nës ðilumos tiekimo ámonës, ku-
riø savininkai yra patys ðilumos
vartotojai, tai rodo, kad toks kai-
nodaros principas palankiausias
patiems ðilumos vartotojams.

Aplankæs modernias efektyviai
dirbanèias Kopenhagos ðilumos
gamybos ir tiekimo ámones, pa-
bendravæs su ðiø ámoniø darbu
patenkintais klientais, supratau,
kad esant valstybiniam ðilumos
tiekimo veiklos reguliavimui, kai
nëra konkurencijos tarp ðilumos
tiekëjø, galima uþtikrinti kokybið-
kà paslaugà uþ pagristà ir klien-
tams priimtinà kainà. Racionalus
energijos naudojimas yra pagrin-
dinis energijos taupymo bûdas.
Centralizuotas ðilumos tiekimas ir
bendra elektros ir ðilumos gamy-
ba uþtikrina realu energetikos
efektyvumo didëjimà, tokiu bûdu
maþinamas neigiamas energeti-
kos poveikis gamtai.

Ðilumos tinklø statyba, ðilumos
gamybos pertvarkymas á bendrà
elektros energijos ir ðilumos gamy-
bà, ðilumos tiekimo planavimas ir
organizavimas, ástatymø leidyba bei
kainodara - ðtai ðiø srièiø þinias ir
sukauptà patirtá Danijos ðilumos ga-
mintojai ir tiekëjai, konsultantai ir
valdþios atstovai perduoda kitoms
ðalims. Ðios þinios ypaè naudingos
tvarkant ir plëtojant ðilumos ûká Lie-
tuvoje.
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Green City Denmark – tai privaèiø bei visuomeniniø organiza-
cijø, pirmaujanèiø tekstilës ámoniø, vietinës ir regioninës valdþios
institucijø, naudojanèiø sëkmingai ádiegtas ekologiðkai ðvarias teks-
tilës technologijas, ekologiðkus gamybos árenginius ir aplinkosau-
gos valdymo sistemas pagal Danijos aplinkosaugos reglamentus
bei vëlesnes ES direktyvas, tinklas, vienijantis apie 255 narius.

Green City Denmark tikslas – panaudoti jau esanèius gero ben-
dradarbiavimo pagrindus bei paremti Lietuvos stojimà á ES stipri-
nant ðaliai labai svarbø tekstilës sektoriø bei teikiant trûkstamà
informacijà apie ES galiojanèius energetikos efektyvumo gerini-
mo ir aplinkosaugos standartus (ypaè vandenvalos/nutekamøjø
vandenø tvarkymo).

Centralizuotai tiekiamos ðilumos sektoriaus plëtra

2003 m. balandþio 8 d. Vilniuje, Karolinos vieðbutyje, ávyko
seminaras efektyvaus energijos naudojimo klausimais. Jame da-
lyvavo tekstilës pramonës, vandens ir ðilumos tiekimo ámoniø bei

GREEN CITY LIETUVA –
ÐVARESNIØ TECHNOLOGIJØ DIEGIMAS

Jens Frendrup
Green City Denmark A/S

vieðøjø ástaigø atstovai. Seminaro tikslas - aptarti tekstilës pra-
monës, vandens valymo ir energijos tiekimo paþangiø technologi-
jø diegimà, remiantis Danijos patirtimi, ypaè atsiþvelgiant á naujas
rinkos paklausas, ES direktyvas ir aplinkos apsaugà.

Seminarui energetikos klausimais pirmininkavo Lietuvos ðilu-
mos tiekëjø asociacijos direktorius Edvardas Tuomas, iðkëlæs ke-
letà savitø problemø, kurias sprendþiant bûtø galima sëkmingai
pasinaudoti Danijos ámoniø patirtimi. Atskirai buvo ávardyta  ðilu-
mos tiekimo tinklø vamzdynø renovacija, kurià atliekant susidëvë-
jæ vamzdynai bûtø keièiami pagal naujas technologijas gamyklose
ið anksto izoliuotais vamzdynais juos klojant bekanaliu bûdu. Taip
pat atkreiptas dëmesys á efektyvø siurbliø panaudojimà ðilumne-
ðio tiekimui. Labai svarbi problema yra visuotinë ir tiksli panaudo-
tos ðilumos apskaita.

Kompanijos „Energy Consulting Network“ vyresnysis konsul-
tantas ir partneris Kaj Leonhart Petersen, padarë praneðimà apie
esamà padëtá ir tolimesnes Lietuvos CÐT sektoriaus perspekty-

Pav. Vizitas á SPUAB „Anykðèiø ðiluma“ katilinæ
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vas. Kaj Leonhart Petersen, jau keletà metø dirbdamas ágyvendi-
nant Danijos energetikos agentûros remiamus projektus, ágijo ne-
maþai þiniø apie Lietuvos CÐT ámones. Jis paaiðkino apie vyks-
tanèias ðilumos ûkio planavimo pagal naujàjá ðilumos ûkio ástatymà
permainas savivaldybëse, informavo apie Danijos ir Lietuvos ben-
dradarbiavimà ateityje. Pratæsdama Kaj L. Petersen praneðimà,
Audronë Nakroðienë, Danijos energetikos agentûros finansuoja-
mo projekto koordinatorë ir LÐTA specialistë, pristatë projekto „Lie-
tuvos centralizuoto ðilumos tiekimo sektoriaus stiprinimas“ siûlo-
mas veiklos sritis. Pagal ðá projektà planuojama parengti 12
mokymo programø, kuriose dalyvaus 25 ðilumos tiekimo ámoniø
darbuotojai. Ðiuo metu jau ávykdytos 4 mokymo programos. Mo-
kymo programø tikslas – suteikti ðilumos tiekimo ámoniø darbuo-
tojams þiniø projektø planavimo, ágyvendinimo, valdymo, organi-
zaciniø pasikeitimø temomis, kurios svarbios ruoðiant paraiðkas
finansinei paramai gauti. Pagrindinis dëmesys skiriamas informa-
cijai apie finansinës paramos galimybes ið tarptautiniø finansavi-
mo institucijø ir ES struktûriniø fondø.

Taip pat projekto metu bus paruoðtos 5 gairës aktualiomis ðilu-
mos tiekimo ámonëms temomis.

Tommy Lorenzen pristatë naujus 2003 m. ES direktyvos dël
CÐT reikalavimus ir Logstor A/S tinkamø sprendimø pavyzdþius.
Ðilumos perdavimo nuostoliai dël pasenusiø betoniniuose neper-
einamuose kanaluose paklotø vamzdynø sistemø yra viena pa-
grindiniø CÐT ámoniø problemø. Logstor A/S yra viena didþiausiø
rinkoje ið anksto izoliuotø vamzdþiø gamybos ámoniø. Tiesûs ir
lankstûs vamzdþiai komplektuojami kartu su plieno, vario ar plas-
tikiniais pagrindiniais vamzdþiais tiek vienvamzdëse, tiek ir dvi-
vamzdëse sistemose. Sistemoje naudojamas unikaliø izoliaciniø
savybiø poliuretanas ir tai lemia maþas naudojimo iðlaidas.

Praneðimà apie siurbliniø árangos darbo efektyvumà ir energi-
jos taupymo priemones perskaitë kompanijos Grundfos A/S pro-
duktø vadybininkas Hans Peter Andersen. Pagrindinis dëmesys
buvo skiriamas „savininko iðlaidoms“ lyginant Grundfos sistemas
su kitomis alternatyviomis siurbliø tiekëjø sistemomis. CÐT ámo-
nës turës ilgalaikës naudos bendradarbiaudamos su tam tikru tie-
këju, pvz., Grundfos. Kadangi 20-25% visø elektros energijos sà-
naudø siejama su siurbliø darbu, atsiranda galimybë sutaupyti
nemaþai energijos.

Tam, kad bûtø atliktas pirminis energetinis auditas, 2003 m.
balandþio 9-10 d. ekspertai ið Danijos kartu su projekto partne-
riais ið Lietuvos (LÐTA ir ámoniø atstovais) lankësi pasirinktose
CÐT ámonëse.

Ðiø auditø ataskaitos, atsiþvelgus á bendrus Lietuvos-Danijos
ekspertø siûlymus, bus panaudotos finansinei paramai kai kurioms
ypaè sunkios bûklës maþosioms CÐT ámonëms ávertinti.

Lietuvos-Danijos bendradarbiavimo projektas

Seminaras toliau tæsësi Lietuvos ir Danijos ámoniø bendradar-
biavimo plëtros dvasia, buvo aptartas ES Access programos pro-
jekto „Green City Lietuva - ðvaresniø technologijø diegimo teksti-
lës pramonëje“ ágyvendinimas. Jo metu buvo sprendþiami ðie
klausimai: daþø ir chemikalø ðalinimas ið nuotekø ir dumblo, ener-
gijos tiekimo efektyvumas, energijos taupymo priemonës ir CO

2

emisijos maþinimas.
Lietuvos aprangos ir tekstilës ámoniø asociacija yra pagrindinë

ðio ES projekto dalyvë, bendradarbiaujanti su projekto partneriais
Lietuvoje: Lietuvos vandens tiekëjø asociacija, Lietuvos ðilumos

tiekëjø asociacija, Lietuvos tekstilës institutu ir Kauno technologi-
jos universitetu.

Dalyvauja Danijos tekstilës, energijos efektyvumo ir nuotekø
valymo ekspertai, jø ir Lietuvos projekto dalyviø darbus koordi-
nuoja Green City Denmark A/S. Green City Denmark A/S yra pri-
paþinta nacionaliniu Danijos energetikos, aplinkos apsaugos ir ðva-
resniø pramonës technologijø diegimo demonstraciniu pavyzdþiu.

Projekto pradþia buvo konferencija, seminarai, paþintiniai su-
sitikimai ir vizitai á Lietuvos ámones 2002 metø spalio 8-10 d.
kartu su 150 dalyviø, tarp jø ir atstovus ið 14 Danijos ámoniø.

2002 m. lapkrièio 17-20 d. 40 dalyviø delegacija ið Lietuvos
(tekstilës, vandens, ðilumos tiekimo ámoniø ir vieðøjø ástaigø) lan-
kësi Danijos ámonëse.

Delegacijos dalyviai domëjosi daugeliu klausimø, kurie vëliau
bus nagrinëjami siekiant ádiegti gerinimo priemones, kartu pasi-
naudojant Danijos tekstilës pramonës, nuotekø valymo ir energi-
jos tiekimo efektyvumo technologijomis.

Dalyvaujanèiø CÐT ámoniø atstovai ypaè susidomëjo Danijos
ámonëse naudojama biomase, ja kûrenamø katilø efektyvumu, Lie-
tuvos CÐT ámoniø katiliniø árangos modernizavimo, vietinës ener-
gijos planavimo galimybëmis ir reikalingomis priemonëmis CÐT
sektoriuje ágyvendinant ES reikalavimus.

Pasiruoðimas didinti energijos efektyvumà diegiant pa-
þangias technologijas

Remiantis 3 CÐT ámoniø ir kai kuriø tekstilës ámoniø pradiniais
energetiniø auditø, atliktø 2003 m. balandþio mën., duomenimis
ðiuo metu aptariamas tikrasis bendradarbiavimas su Danijos eks-
pertais ir keliomis projekte dalyvaujanèiomis ámonëmis.

Danijos ámonës Kamstrup A/S diegiamomis energijos suvar-
tojimo apskaitos sistemomis susidomëjo kai kurios CÐT ámonës,
turinèios komerciniø nuostoliø, patiriamø neteisingai apskaièiuo-
jant patiektos energijos kieká. Kompanija Kamstrup A/S, gami-
nanti patikimus skaitiklius ir apskaitos sistemas, uþtikrina teisin-
gà, tikslià ir patikimà apskaità, naudingà ir CÐT ámonëms, ir
vartotojams.

Tekstilës ámoniø energijos efektyvumo ir energetiniø sistemø
atnaujinimo galimybës aptariamos kartu su Danijos imonëmis
Energy Consultant Network Aps ir DIC International Consultant.

Vienas pagrindiniø klausimø, kuriuo domëjosi CÐT ámoniø at-
stovai Danijoje, buvo biomasës naudojimas ir biomase kûrenamø
katilø efektyvumas. Ðios kelionës metu uþmegztø ryðiø dëka  Da-
nijos katilø gamybos ámonë Euro-Therm pradëjo bendradarbiauti
su  Lietuvos CÐT ámonëmis. Ðio bendradarbiavimo tikslas - page-
rinti naujo biomase kûrenamo katilo veikimà. Lietuvos katilø ga-
mybos ámonës, kuriø atstovai lankësi Danijoje, ðiuo metu aptaria
bendradarbiavimo perspektyvas su Danijos kompanijomis.

 Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacijos nuomone, bendradarbia-
vimas ágyvendinant Green City Lietuva projektà yra natûralus da-
lykas, atsiradæs po keleriø Danijos energetikos agentûros ir Lietu-
vos ðilumos tiekëjø asociacijos vaisingo bendro darbo metø.

Organizacijos „Green City Denmark“, vienijanèios 17 tekstilës
ámoniø, nuomone, ðis bendradarbiavimas bus naudingas tolimes-
niam ES nariø bendradarbiavimo procesui. Technikos direktorius
Jens Frendrup paminëjo, jog ágyvendinus kai kuriuos aplinkosau-
ginius ir kokybës reikalavimus bei normas tarp ES nariø bus plë-
tojamas ir stiprinamas tikrasis bendradarbiavimas ir konkurenci-
nës sàlygos.
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Remontuojant ávairiø tipø naudotà armatû-
rà jà galima padaryti ne tik tinkamà naudoji-
mui, bet ir atnaujinti iki pradinës bûklës – tai
naujos dylanèios detalës ir sandarikliai, nauja
daþø danga ir esant reikalui – naujas leidimas
eksploatacijai.

Tokios idëjos pranaðumai akivaizdûs: ámo-
në ne tik sutaupo dalá brangiø iðtekliø, bet ir
gauna tiesioginës naudos maþindama gamy-
bos ir laiko sànaudas.

Pavyzdþiui, kiekvienas specialistas þino,
kokiø neigiamø padariniø visam árenginio funk-
cionavimui gali turëti palyginti brangios áran-
gos gedimas. Kiekviena didelës ðiluminës elek-
trinës prastova dël avarijos kainuoja milijonus
litø. Nepaisant to, personalas, atsakingas uþ
árenginio techninæ bûklæ, sustabdæs jà pagal
vieneriø arba dviejø metø ciklo planà, papras-
tai vengia montuoti naujà armatûrà. Atlikus pa-
kartotinius patikimumo bandymus bei pakei-
tus sandariklius, árenginyje paprastai vël
montuojama sena armatûra. O juk yra bûdas,
kuri naudojant galima pasiekti naujos armatû-
ros patikimumo lygá, nepasiekiant jos kainos
lygio. Kalbama apie armatûros kapitaliná re-
montà, susidedantá ið gerokai didesnio tech-
nologiniø operacijø skaièiaus, palyginus su
áprastu techniniu aptarnavimu, kuris leidþia ati-
tinkamà armatûrà beveik visiðkai atnaujinti.

Tai reiðkia, kad ámonë gali sutaupyti nema-
þai lëðø, kadangi armatûros atnaujinimo iðlai-
dos yra daug maþesnës uþ iðlaidas naujai ar-
matûrai pirkti. Armatûrai netikëtai sulûþus
ámonei labai svarbus yra ir „disponavimo“
veiksnys: specialios paskirties ar didelio no-
minaliojo skersmens armatûrà lengviau atnau-
jinti, negu kad pakeisti nauja, kadangi gamin-
tojas ne visada turi reikiamo tipo ar didelio
nominaliojo skersmens atsarginës armatûros.

Armatûros remonto ir atnaujinimo klausi-
mus reikia spræsti kompleksiðkai. Tai reiðkia,
kad armatûros remonto ciklas turi apimti vi-
sus technologinës grandinës etapus. Visà ar-
matûros remonto ciklà sudaro:

- pirminis plovimas ir valymas,
- ardymas,
- atskirø detaliø plovimas ir valymas,
- defektø nustatymas,

VAMZDYNØ ARMATÛRA:
PIRKTI NAUJÀ AR REMONTUOTI ?

S. Zacharevskij
UAB „Ekobana“

- bûtinas remontas,
- surinkimas,
- iðbandymas,
- daþymas,
- paruoðtos darbui armatûros perdavimas

vartotojui arba á sandëlá.

Armatûros plovimui ir valymui siûlomi
ávairûs maþø gabaritø perneðamieji agregatai,
skirti karðto arba ðalto vandens tiekimui aukðtu
slëgiu nuo 30 iki 230 bar (priklauso nuo agre-
gato modifikacijos). Rûdims, kamðalø liku-
èiams bei ávairiems neðvarumams ðalinti siû-

Pav. Mobiliøjø ir stacionariø árenginiø, skirtø vamzdynø armatûros flanðø  remontui ir atnaujinimui pavyzdþiai
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lomas mechaniniø ðepeèiø komplektas, kuris
neðvarumus nuvalo greitai besisukanèiais kutø
pavidalo ðepeèiais.

Armatûrà ardant ir surenkant galima pa-
sinaudoti ávairiø matmenø montaþiniais stalais,
kuriø pasvirimo laipsná galima tolygiai keisti
nuo 0 iki 15 laipsniø. Surûdijusios verþlës ða-
linamos ávairiø tipø kompaktiðkais hidrauliniais
verþliø pjaustikliais, kuriø pjovimo jëga, vei-
kianti ðoniná verþlës pavirðiø, yra nuo 5 iki 80
jëgos tonø (tf) ir kuriais galima perlauþti ver-
þles, sukamas raktais nuo 10 iki 75 mm. Ver-
þliø atsukimui ir uþsukimui galima naudoti hid-
raulinius verþliarakèiai, kuriø sukimo
momentas nuo 19 iki 6360 kgm.

Armatûros detalëms plauti ir valyti nau-
dojami ávairaus tûrio stacionarûs plovimo
árenginiai, kuriais galima labai naðiai ir efek-
tyviai valyti armatûrà naudojant specialius
(priklauso nuo neðvarumø tipo) vandeninius
plovimo tirpalus. Reikia pabrëþti, kad panau-
dotas tirpalas árenginyje yra valomas ir nau-
dojamas daug kartø (esant normaliai árengi-
nio apkrovai, tirpalas gali bûti naudojamas
net pusæ metø). Tokie valymo árenginiai eko-
logiðkai yra visiðkai nekenksmingi. Atskiros

detalës valomos ávairaus dydþio smëliasrau-
èiais árenginiais.

Armatûros defektai nustatomi ir jos bûk-

lë ávertinama ultragarsiniais matavimo prie-
taisais ir defektoskopais, pavyzdþiui, storma-
èiais, kietmaèiais, átrûkiø gylio matuokliais,
pavirðiaus ðiurkðtumo matuokliais, lydiniø ana-
lizatoriais ir kt.

Metalà pjauti galima stacionariomis stak-
lëmis su pasukamaisiais stalais armatûrai átvir-
tinti, jais naudojantis galima labai tiksliai uþ-
fiksuoti apdirbamos armatûros kampinæ
padëtá.

Stacionariosiomis staklëmis galima iðtekin-
ti angas tiek armatûros korpusø viduje (san-
darinimo þiedai, ávairûs pavirðiai ir pan.), tiek
ir iðorëje (flanðai, sandarinimo pleiðtai ir pan.).

Kartu su stacionariosiomis angø iðtekini-
mo staklëmis siûlomos taip pat ir perneðamo-
sios staklës, kurios statomos tiesiai ant arma-
tûros korpuso.

Metalo sluoksniui tankinamuose pavir-

ðiuose storinti naudojami suvirinimo-aplydy-
mo árenginiai, taip pat ir specialus aplydymo
árenginys didelio skersmens armatûrai (iki
1.200 mm) aplydyti.

Uþbaigimui ir galutiniam uþbaigimui nau-
dojamos stacionariosios ðlifavimo ir pritryni-
mo staklës. 

Kartu su stacionariosiomis staklëmis gali-
ma naudoti taip pat ir ávairias perneðamàsias
ðlifavimo bei pritrynimo stakles: voþtuvø,
sklendþiø tankinamø pavirðiø, lëkðteliø ir flan-
ðø ðlifavimo bei pritrynimo ; vamzdynø flanðø
ðlifavimo stakles ir kt.

Atlikus bûtinus remonto darbus, armatûrà
reikia patikrinti, t.y. suþinoti, ar ji atitinka tech-
ninius stiprumo ir sandarumo reikalavimus.
Tam tikslui firmoje yra daug bandymø stendø,
kuriais naudojantis galima greitai, patogiai ir
kokybiðkai atlikti praktiðkai visø tipø uþdaro-
mosios ir apsauginës armatûros bandymus.
Armatûra bandoma spaudþiant ávairaus didu-
mo jëga (nuo 15 iki 300 t) ir ávairiais bando-
mosios armatûros spaudimo bûdais.

Pasaulinë praktika árodo, kad pigesnis ir
operatyvesnis bûdas – tai dirbtuviø pilnam
vamzdynø armatûros atstatymui organizavi-
mas ámonëse.
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1994–1995 m. á KÐT balansà priimtos Ðakiø, Jurbarko ir 9 Kauno
rajono katilinës su ðilumos tinklais.

1995 m. pabaigoje Kauno ðilumos tinklai tapo AB „Lietuvos energija“
filialu, o 1997 m., decentralizavus AB „Lietuvos energija“, jos filialø „Kauno
ðilumos tinklai“ ir „Kauno elektrinë“ pagrindu ákurta SPAB „Kauno ener-
gija“. Restruktûrizacijos metu atsiskyrë Jonavos ðilumos tinklai.

Reorganizavus SPAB „Kauno energetika“ ir jà prijungus prie SPAB
„Kauno energija“, á filialo „Kauno ðilumos tinklai“ nuosavybæ priimta 14
kvartaliniø Aleksoto, Ðanèiø, Panemunës mikrorajonø katiliniø su ðilu-
mos tinklais, kurie neprijungti prie Kauno miesto integruoto tinklo. Taip
pat perduotos 76 buitinës katilinës (40 dujiniø ir 36 kieto kuro), aptar-
naujanèios atskirus gyvenamuosius namus.

2000 m. pakeitus specialios paskirties akcinës bendrovës statusà,
Kauno ðilumos tinklai tapo vienu ið AB „Kauno energija“ filialø.

Pagrindiniai ðilumos gamintojai Kaune yra UAB „Kauno termofikaci-
jos elektrinë“ ir AB „Kauno energija“ ðilumos gamybos ðaltiniai: Petra-
ðiûnø elektrinë, Pergalës ir Ðilko katilinës. Taèiau 5% ðilumos energijos
pagamina ir AB „Kauno energija“ filialas „Kauno ðilumos tinklai“, nes
smulkiuose ir atitolusiuose objektuose netikslinga atskirti ðilumos ga-
mybos ir perdavimo procesø valdymà.

Filialas „Kauno ðilumos tinklai“ yra gamybinis AB „Kauno energija“
padalinys. Ðiandien èia darbuojasi patyræ 386 specialistai, nuolat kelian-
tys kvalifikacijà, kasdien operatyviai sprendþiantys kokybiðko vartotojø
aprûpinimo ðiluma klausimus.

Visà parà daugiau nei 120–èiai tûkstanèiø abonentø tiekiamos ðilu-
mos energijos parametrus ir kiekius seka ir koreguoja, priima vartotojø
nusiskundimus, likviduoja sutrikimus Dispeèerinë tarnyba. Tam tarny-
bos darbuotojai aprûpinti ir naudojasi:

– ryðio priemonëmis;
– telematavimø sistemomis;
– reþimø grafikais;
– transportu;
– ðilumos tiekimo optimizavimo matematiniu modeliu.
Tai vienas ið kuriamos telematavimø ir televaldymo sistemos seg-

mentø. Ateityje visi tinklø ir ðaltiniø parametrai bus kontroliuojami tele-
matavimø bûdu.

AB ,,KAUNO ENERGI JA“ FILIALAS
,,KAUNO ÐILUMOS TINKLAI“

ÐVENÈIA VEIKLOS KETURIASDEÐIMTMETÁ

Nuo pat ámonës ákûrimo ðilumos gamyba ir tiekimas nuolat augo kar-
tu su kiekybiniu vartotojø skaièiaus bei ðilumos tinklø augimu. 1987 m.,
prasidëjus ekonominei depresijai, dalis pramonës ámoniø sumaþino ga-
mybà arba visiðkai uþsidarë, miesto plëtra stipriai sulëtëjo, tuo paèiu su-
stojo ir ðilumos tinklø plëtimasis Kauno mieste. 1992 m. pirmà kartà
ámonës istorijoje abonentø skaièius ëmë maþëti, sumaþëjo ir realizuoja-
mos ðilumos kiekis. Tik 2002 metais ðilumos vartojimas ir gamyba sta-
bilizavosi ir ëmë augti.

2003 metais planuojama prijungti 20 naujø vartotojø su 9,6 MW ins-
taliuota galia.

2003 m. rugpjûèio 22 d. AB „Kauno energija“ filialas „Kauno ðilumos
tinklai“ paminës ámonës veiklos keturiasdeðimtmetá.

Kauno ðilumos tinklø prieðistorija prasideda 1958 metais, kai Petra-
ðiûnø elektrinëje buvo ákurtas ðiluminiø tinklø cechas. Jo pagrindu 1963
metais ásteigta Kauno ðiluminiø tinklø (toliau KÐT) ámonë.

Kûrimosi laikotarpiu ámonës eksploatuojamø tinklø ilgis tesudarë 8,18
km. Ðiuo metu termofikacinio vandens tinklø bendras ilgis Kauno mieste
ir rajone – 399,1 km, ið jø magistraliniai tinklai sudaro 93,5 km, kvartali-
niai – 305,6 km. Be termofikaciniø trasø karðto vandens tinklø ilgis 58,1
km ir garo tinklø – 37,7 km. Ðilumos tinkluose dominuoja poþeminës
trasos, daugiausia nepraeinamuose kanaluose, taip pat yra bekanaliniø
vamzdynø bei vamzdynø kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose. Eks-
ploatuojamø vamzdþiø diametrai magistralëse – 400–1000 mm, kvarta-
liniuose tinkluose– 50–350 mm.

Dispeèerinë tarnyba
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Ðiuo metu taikomos paþangios technologijos, naudojami putø poliu-
retano izoliacija polietileniniame apvalkale izoliuoti vamzdþiai, kuriems ne-
reikalingi gelþbetonio kanalai, paprastesnë trasø drenaþinë sistema. Ði
technologija pagerina trasø charakteristikà, maþina ðilumos ir vandens
nuostolius, supaprastina ir pagreitina montaþo darbus. Tokiø vamzdynø
jau yra sumontuota ir eksploatuojama apie 26 km. Pagrindinis poliureta-
nu izoliuotø vamzdþiø tiekëjas yra AB „Kauno energija“ filialo „Naujaso-
dþio energija“ vamzdþiø gamykla.

Taikant techniniø ir organizaciniø priemoniø kompleksà, nuostoliai 2002
m., lyginant su 1999 m., sumaþëjo net 37%.

Ilgalaikëje nuostoliø maþinimo programoje ir ðilumos tiekimo strategijo-
je per didelis tinklø pralaidumas panaudojamas kaip privalumas, leidþiantis
sumaþinti ðilumneðio parametrus ir taikyti kintamo srauto metodà.

 Keièiant vamzdynus parenkami optimalûs vamzdþiø diametrai. Vyk-
dant planinius ðilumos trasø remontus kasmet pakeièiama labiausiai su-
sidëvëjæ ðilumos trasø ruoþai, nustatyti hidrauliniø bandymø metu. Atei-
tyje planuojama dar labiau padidinti trasø keitimo apimtis daugiau
investuojant á ðià sritá. Tokià strategijà patvirtina ir Ðvedijos konsultantø ið
Goteborg Energi International AB paruoðtas perspektyvinis bendrovës
15–os metø finansinis modelis.

Vartotojø patogumui integruoto tinklo trasø remontø ciklas organi-
zuotas 10–èia etapø. Tai leidþia kiekvienos zonos remonto trukmæ suma-
þinti iki 1 savaitës, minimaliai apribojant karðto vandens tiekimà.

Planingai keièiant vamzdynus pagal perspektyviná ðilumos tinklø vys-
tymo planà, atsiþvelgiama á:

– atskirø rajonø vystymosi perspektyvas;
– ðilumos ðaltiniø ekonominá efektyvumà.

Planingai atsisakoma karðto vandens ruoðimo boilerinëse. Ið Kauno mieste
buvusiø 110 grupiniø boileriniø, ðiuo metu likviduotos 66. Taip pat likviduota
ir 1 hidroforinë boilerinë. Kauno rajone ið 7 grupiniø boileriniø likviduota 1.
Atlikus ðiuos darbus karðtas vanduo ruoðiamas renovuotuose vartotojø ðilu-
mos punktuose. Tai leidþia þenkliai sumaþinti ðilumos nuostolius.

Ið ðiuo metu esanèiø 4559 ðilumos punktø renovuoti 793. Palaipsniui
numatoma panaikinti visas boilerines ir nutraukti karðto vandens ruoði-
mà jose.

Visi AB „Kauno energija“ ðilumos vartotojai turi árengtas ðilumos ap-
skaitos sistemas. Kauno mieste ir rajone árengti 5217 ðilumos apskaitos
prietaisai, ið kuriø 4836 eksploatuoja filialas „Kauno ðilumos tinklai“. Prie-
taisai nuolat tikrinami, vykdomos periodinës metrologinës patikros, esant
reikalui remontuojami. Susidëvëjæ prietaisai keièiami naujais, modernes-
niais. 2002 metais naujais pakeisti 246 ðilumos skaitikliai. Skaitikliø pa-
tikros atliekamos laboratorijoje, dalyvaujant Metrologijos centro specia-
listams.

Ðiluminë trasa

Dël palyginti lygaus Kauno reljefo ðilumos tinklø eksploatacijoje nau-
dojamos tik kelios termofikacinio vandens perpumpavimo siurblinës,
esanèios Pergalës ir Ðilko katilinëse bei Jonavos gatvëje. Jø reikðmë
stipriai iðaugo optimizuojant tinklø darbà ir ðilumos gamybà koncentra-
vus viename ðaltinyje.

Uþraðas po nuotrauka: Siurblinë

KÐT ðilumos ðaltiniø naudojamas kuras yra gamtinës dujos, biodu-
jos, mazutas, durpës, pjuvenos, anglis. Siekiant sumaþinti terðalø emisi-
jà, renovuota ir dujofikuota 20 kieto kuro katiliniø.

2003 metais pradëtos rekonstruoti Domeikavos ir Girioniø katilinës.
Atsisakyta mazuto, kaip pagrindinio kuro. Domeikavos katilinë dujofikuo-
jama, Girioniø katilinëje ádiegiama vietinio kuro –  pjuvenø ir durpiø miði-
nio deginimo sistema.

Filialo „Kauno ðilumos tinklai“ ateities misija: tapti konkurentabilia ir
pelninga ðilumos energijos perdavimo ámone, kurià pasirinkæs vartotojas
neturës rûpesèiø.

Ðilumos skaitikliø patikros
liudijimas

Skaitikliø patikros laboratorija
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Pastaèius Ignalinos AE didþioji dalis ðalies ðiluminës energetikos bu-
vo orientuojama á buitiniø ir pramoniniø ðiluminës energijos poreikiø ten-
kinimà. Tik prie didþiøjø Lietuvos miestø ar stambiø pramonës ámoniø
buvo árengtos kogeneracinës jëgainës. Ðios elektrinës nëra visiðkai ap-
kraunamos, kadangi Ignalinos AE nuo 1984 metø gamino ir gamina elek-
tros energijà sàlyginai maþiausiomis sànaudomis.

Pagal Europos Tarybos 1998 metø lapkrièio 13 d. rezoliucijà, kurios
esmë - energijos gamybos efektyvumo didinimas plëtojant kombinuotà
elektros ir ðilumos gamybos bûdà, kogeneracija buvo priskirta prioriteti-
nei elektros energijos gamybos rûðiai. Ðiuo metu Europos Sàjungoje vyk-
doma politika tai dar kartà patvirtina, kadangi vasaros pabaigoje turëtø
bûti priimta direktyva dël kogeneracijos, pagrástos tikslingu ðiluminës ener-
gijos naudojimu vietinëse rinkose skatinimu.

Kombinuotojo elektros ir ðilumos energijos gamybos bûdo plëtra Lie-
tuvos energetikos sektoriuje yra viena pagrindiniø energijos efektyvumo
bei tiekimo saugumo didinimo priemoniø. Atnaujintoje Nacionalinëje ener-
getikos strategijoje tai aiðkiai akcentuojama, taèiau dël painiø biurokrati-
niø procedûrø ir neaiðkiai apibrëþtø energijos gamybos vertinimo kriteri-
jø, kogeneracijos plëtra vis dar sunkiai ásivaizduojama.

KOGENERACI JOS, KAIP NEATSIEJAMOS

CENTRALIZUOTOS ÐILDYMO SISTEMOS DALIES,

PLËTOJIMO LIETUVOJE PERSPEKTYVOS

Kogeneracijos politika Europos Sàjungoje ir jos poveikis
Lietuvai

Europos Sàjungos strategijos dël kogeneracijos skatinimo ir kliûèiø
jos plëtrai naikinimo tikslas yra toks: elektros, pagamintos kogeneracinë-
se jëgainëse, dalis, sudaranti 9% (1994 metais) bendro Europos Sàjun-
gos elektros gamybos balanso, 2010 metais bûtø padidinta iki 18%.

Lietuva tapdama pilnateise Europos Sàjungos nare prisiima atsako-
mybæ pertvarkyti savo teisinius aktus pagal Europos Sàjungos direkty-
vas. Viena jø skirta kogeneracijos, pagrástos naudingu ðilumos poreikiu,
plëtrai skatinti vidaus rinkoje. Direktyva skirta tik didelio efektyvumo ko-
generacijos plëtrai skatinti. Ði nuostata vykdoma nustaèius tam tikrus
kogeneracijos reikalavimus (atskaitines efektyvumo vertes arba pirminio
kuro sutaupymà lyginant su atskira elektros ir ðilumos gamyba). Tai lei-
dþia apsaugoti energijos rinkà nuo neefektyviø kogeneracijos technologi-
jø bei per didelës instaliuotosios galios disponavimo.

Direktyva ápareigoja Ðalis Nares atlikti Nacionalinio kogeneracijos po-
tencialo analizæ bei nustatyti etapus ir priemones ðiam potencialui iðnau-
doti.

Ðios direktyvos nuostatø ágyvendinimas yra pirmas þingsnis, lemian-
tis, kad apie 2010 metus Europos Sàjungos narëms bûtø nustatyti ben-
dri, vienodi kogeneracijos skatinimo mechanizmai ir kriterijai. Direktyva
ápareigoja Ðalis Nares per dvejus metus po direktyvos paskelbimo sukur-
ti instituciniø, teisiniø bei techniniø priemoniø rinkiná ðiai direktyvai ágy-
vendinti. Lietuva artimiausiu metu turës papildyti energetikos ûká regla-
mentuojanèius teisës aktus direktyvos nuostatomis. Ðios nuostatos turëtø
aiðkiau apibrëþti kogeneracijos naudà ir jos skatinimo principus iðskiriant
didelio efektyvumo kogeneracijà.

Kogeneracijos politika Lietuvoje
Nuo 2002 metø Lietuvos energetikos sektorius pradëjo funkcionuoti

naujomis, dalinai liberalios rinkos sàlygomis. Tai lemia pastaraisiais me-
tais priimti energetikos, elektros, ðilumos ûkio ástatymai, ruoðiami ástaty-
mø papildomieji aktai, dësningai vykdomas AB „Lietuvos energija“ re-
struktûrizavimas ir kiti energetikos ûkiui svarbûs darbai. Ðiais dokumentais
stengiamasi uþtikrinti efektyvø pirminës energijos naudojimà ir kitus Na-
cionalinëje energetikos strategijoje iðkeltus energetikos ûkio plëtojimo tiks-
lus.

Labai svarbus kombinuoto elektros ir ðilumos gamybos bûdo plëtros
veiksnys yra priimtasis ðilumos ûkio ástatymas. Vienas ðio ástatymo
straipsnis numato specialiøjø ðilumos ûkio planø parengimà savivaldy-
biø lygiu. Ðio plano tikslas – aprûpinti vartotojus ðiluma maþiausiomis
sànaudomis minimaliai paveikus aplinkà. Kogeneracinëje jëgainëje ga-
minamos energijos savikainà lemia didesnis termodinaminis efektyvu-
mas, todël energijos kaina galutiniam vartotojui yra maþesnë. Dël ðios
prieþasties, planuojant savivaldybiø ðilumos ûká, turëtø bûti iðnagrinëta
galimybë panaudoti kogeneracines jëgaines kaip ðilumos ðaltiná miesto
pastatams ðildyti.

Kitas dokumentas, sàlygojantis kogeneraciniø jëgainiø plëtrà, yra elek-
tros energetikos ástatymas. Vieðuosius interesus atitinkanèiø paslaugø

Rasburskis N.
(UAB „Termosistemø projektai“),

Prieskienis Ð.
(Ûkio ministerija,

VÁ Energetikos Agentûra),

Sviridovas O.
(Valstybinë kainø ir energetikos

kontrolës komisija)
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sàraðe elektros energetikos sektoriaus licencijuotiems tiekëjams nuro-
doma prievolë pirkti elektros energijà, pagamintà naudojant atsinaujinan-
èius energijos iðteklius, taip pat ið kombinuoto elektros ir ðiluminës ener-
gijos gamybos ciklo elektriniø, tiekianèiø ðilumà á miestø centralizuotus
ðilumos tinklus, ir parduoti jà vartotojams. Taigi numatytas nustatyto elek-
tros energijos kiekio pardavimas. Elektriniø, ið kuriø bûtina pirkti elektrà,
sàraðà nustato ir tvirtina Ûkio ministerija, privalomos pirkti elektros ener-
gijos kainà – Valstybinë kainø ir energetikos kontrolës komisija.

Ið Lietuvos Respublikos teisiniø aktø apþvalgos matyti, kad tariamas
kogeneracijos plëtros pagrindas yra. Taèiau ar taip yra ið tikrøjø?

Kogeneracija ir centralizuotas ðilumos tiekimas
Daugelyje pasaulio ðaliø kogeneracija yra neatsiejama centralizuoto

ðiluminës energijos tiekimo dalis, uþtikrinanti racionalø pirminës energi-
jos vartojimà, maþinanti ðiluminës ir elektros energijos kainà jos vartoto-
jams.

Siekiant iðsaugoti esamø centralizuoto ðilumos tiekimo ámoniø gyvy-
bingumà, bûtina maþinti ðilumos kainà, kad ji bûtø konkurencinga ðilu-
mos, pagamintos autonominiame ðaltinyje, kainai. Viena ið priemoniø
ðiam tikslui ágyvendinti yra kogeneracijos plëtra centralizuoto ðilumos tie-
kimo sistemose, grindþiama realiu ðilumos poreikiu.

Analizuojant perspektyvinius elektros energijos gamybos pajëgumus,
kuriuos galima bûtø instaliuoti centralizuoto ðilumos tiekimo ámonëse,
reikëtø ávertinti ðiuo metu esamà ðiluminës energijos poreiká Lietuvoje ir
galimà jo kitimà ateityje.

Ðiluminës energijos momentinio poreikio metinis pasiskirstymas ne-
vertinant ðilumos poreikiø, kuriuos tenkina esamos termofikacinës elek-
trinës, pateiktas 1 paveiksle (LÐTA 2002 metø duomenys).

priklauso nuo aplinkos oro temperatûros), todël momentinë elektrinë ga-
lia neðildymo sezono metu siektø tik apie 100 – 150 MWe.

Ðildymo sezono metu momentinë elektrinë galia padidëtø iki 400 –
500 MWe dirbant árenginiams pilnu galingumu (elektros ir ðiluminës ener-
gijos santykis bûtø apie 0,7).

Lietuvos elektros energijos tiekimo sistemos maksimalûs elektros ener-
gijos poreikiai pateikti 2 paveiksle.

Ið 2 paveikslo matyti, kad neðildymo sezono metu didþiausias elek-
tros energijos poreikis buvo apie 1 390 MWe. Centralizuoto ðiluminës
energijos tiekimo sistemose papildomai árengti kogeneraciniai árenginiai
galëtø pagaminti apie 7% visos reikiamos elektros energijos (reikiamos
galios). Ðildymo sezono metu didþiausias elektros energijos poreikis per
2001 metus siekë 1 916 MWe, todël papildomi kogeneraciniai árenginiai
galëtø pagaminti apie 23% reikiamos elektros energijos. Kogeneraciniams
árenginiams per metus dirbant apie 7000 val. efektyviai bûtø galima pa-
gaminti apie 4000 GWh elektros energijos.

Taèiau ávertinant technines problemas, susijusias su kogeneracijos
plëtojimu, esamose centralizuoto ðiluminës energijos tiekimo sistemose
pagaminamas elektros energijos kiekis bûtø kur kas maþesnis. Galima
bûtø iðskirti 4 pagrindinius techniniø problemø tipus:
• su esamomis CÐT sistemomis susijusios problemos (keletas katiliniø

ar maþø termofikaciniø tinklø vienoje CÐT sistemoje, esamos
pagalbinës árangos techniniai parametrai ir kt.);

• su atskiru kogeneracijos tipu susijusios problemos (naudojamas kuras,
reguliavimas, maþiausias naðumas ir kt.);

• su iðorinëmis inþinerinëmis sistemomis susijusios problemos (elektros
tinklø techniniai parametrai, transformatoriniø galia, dujø slëgiai ir kt.);

• su poveikiu aplinkai susijusios problemos (oro tarðos padidëjimas,
garsas, vibracijos).
Esamos centralizuoto ðiluminës energijos tiekimo sistemos skiriasi

ne tik dydþiu, vartotojø struktûra, bet ir daugeliu kitø rodikliø, todël ben-
drus techninius barjerus bûtø sunku ávardyti. Iðvardytos techninës kliûtys
neiðvengiamai padidins kogeneraciniø jëgainiø árengimo ir naudojimo kai-
nà, finansinæ rizikà bei investicijø nepatrauklumà.

Tiksliai nusakyti papildomà kogeneracijos potencialà centralizuoto ði-
lumos tiekimo sistemoje yra gana sunku, kadangi detali studija, kuri ap-
imtø techninæ, technologinæ, aplinkosauginæ ir finansinæ analizæ, iki ðiol
nëra atlikta.

1 pav. Ðiluminës energijos momentinio poreikio metinis pasiskirstymas nevertinant
veikianèiø termofikaciniø elektriniø

Ið pateikto grafiko matyti, kad ðiluminës energijos momentinë galia, ne-
ðildymo sezono metu kinta nuo 250 iki 275 MW. Bûtent ðis ðiluminës ener-
gijos poreikis lemtø didelio efektyvumo kogeneraciniø árenginiø galià.

Elektros ir ðiluminës energijos gamybos santykis esant maþiausiai
kogeneraciniø árenginiø apkrovai, kai nominalus naðumas 30–50%, sie-
kia 0,3–0,5 (garo turbinai apie 0,1; vidaus degimo varikliui apie 0,5; dujø
turbinos taip pat dirbs neefektyviai, kadangi jø efektyvumas ir galia labai

2 pav. Maksimalios elektros energijos sistemos reikalaujamos galios bei suminës
reikalaujamos galios, ávertinus elektros energijos eksportà, kitimas per 2001 metus
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Apibendrinta kogeneracijos ádiegimo schema
Pagal Elektros energetikos ástatymà (Valst.þinios, 2000, Nr. 66-1984)

esamas elektros energijos gamybinis pajëgumas gali bûti pleèiamas tik
gavus leidimà. Leidimus elektros energijos gamybai bei gamybinio pajë-
gumo plëtrai iðduoda Ûkio ministerija pagal jos patvirtintas Leidimø veik-
loms elektros energetikos sektoriuje iðdavimo taisykles (Valst.þinios, 2001,
Nr. 110-4010). Principinë kogeneraciniø jëgainiø ádiegimo schema pa-
teikta 3 paveiksle:

Jeigu gamintojas nori parduoti elektros energijà tiesiai vartotojams
pagal kontraktus, privalo gauti nepriklausomo tiekëjo licencijà. Be minë-
tos licencijos gamintojas gali prekiauti elektros energija aukcione, mo-
mentinëje elektros energijos rinkoje.

Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklëse (Valst.þi-
nios, 2001, Nr. 110-4010) pasakyta, kad nepriklausomo elektros energi-
jos tiekëjo licencijà iðduoda Valstybinë kainø ir energetikos kontrolës ko-
misija.

Pagal Elektros energetikos ástatymà Vyriausybë ar jos ágaliota institu-
cija gali ápareigoti rinkos dalyvius teikti vieðuosius interesus atitinkanèias
paslaugas. Pagal ápareigojimø teikti vieðuosius interesus atitinkanèias pa-
slaugas taisykles (Valst.þinios, 2001, Nr.110-4010) elektros energijos
tiekimo licencijos turëtojai ápareigoti supirkti elektros energijà, pagamintà
kombinuoto elektros ir ðilumos energijos gamybos ciklo elektrinëse, kai
jos tiekia ðilumà á miestø centralizuoto ðilumos tiekimo tinklus. Remiantis
ðiomis taisyklëmis elektriniø, ið kuriø bûtina supirkti elektros energijà,
sàraðà ir perkamos energijos kieká kiekvieniems kalendoriniams metams
nustato Ûkio ministerija. Nustatytas privalomas supirkti elektros energi-
jos kiekis – kvota – paprastai apima tik dalá elektros energijos, kurià á
tinklà gali tiekti elektrinë dirbdama kogeneraciniu reþimu.

Valstybinë kainø ir energetikos kontrolës komisija kasmet nustato pri-
valomos supirkti elektros energijos pirkimo kainà. Elektros energijos su-
pirkimo kaina skaièiuojama pagal gamintojø bûtinas sànaudas ðiam ener-
gijos kiekiui tiekti. Privalomos supirkti elektros energijos supirkimo kainos
lygis ðiuo metu, atsiþvelgiant á poreikius virðijanèià elektros energijos pa-
siûlà, laiduoja esamø elektriniø galingumo iðlaikymà, o ne didelio efekty-
vumo kogeneracijos skatinimà.

Apibendrinimas
Kogeneracija yra neatsiejama centralizuoto ðilumos tiekimo dalis. Da-

bartinë Europos Sàjungos politika skatina kogeneracijà, todël ir Lietuvos
teisinë bazë turës skatinti kogeneracijos plëtrà, grindþiamà realiu ðilumi-
nës energijos poreikiu.

Ruoðiant specialius ðilumos tiekimo planus ar atliekant esamø siste-
mø kapitalinæ renovacijà, jau ðiandien reikia tiksliai þinoti, kur ir kokios
galios kogeneracinius árenginius tikslinga árengti. Artimiausiu laiku bûtina
atlikti Lietuvos kogeneracijos potencialo ávertinimà, grindþiamà techni-
niais, aplinkosaugos, ekonominiais ir strateginiais vertinimo kriterijais.

Ðiandien Lietuvoje didelë elektros energijos dalis generuojama vieno-
je vietoje (AB „Lietuvos elektrinë“). Su ðia elektros energijos gamybos
galia (1800 MW) rezervuojami Ignalinos AE energetiniai blokai. Dël kin-
tanèios situacijos elektros energetikos sektoriuje (Ignalinos AE uþdary-
mas) ateityje galima bûtø dalá rezervinës galios, kuri buvo perkama ið AB
„Lietuvos elektrinë“, pirkti ið naujai ðalyje instaliuotø didelio efektyvumo
kogeneraciniø sistemø.

Reikalinga aiðki Valstybinë kogeneracijos plëtros politika.

3 pav. Principinë kogeneracijos ádiegimo schema
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Tenka iðgirsti ávairiø nuomoniø ðia tema. Viena nuomonë, kad
„visi Lietuvoje esantys seniau pastatyti pastatai turëtø bûti

kuo greièiau kompleksiðkai atnaujinti apðiltinant sienas ir áren-
giant individualø reguliavimà bei apskaità kiekvienoje patal-
poje. Jei vartotojai tai padarytø, neliktø ir skundø dël aukðtos
ið ðilumos tinklø tiekiamos ðilumos kainos“

ir nuomonë, kad
„visos ðios daug kainuojanèios investicijos yra tik pinigø

iðmetimas „á balà“, kadangi realiai jø atsipirkimo laikas sie-
kia ne vienà deðimtmetá, geriau ðias investicijas panaudoti
CÐT katilinëms modernizuoti sumaþinant tiekiamos ðilumos
„savikainà“.

Kas teisus? Ið esmës á ðá klausimà bando atsakyti „integruoto-
jo iðtekliø planavimo“ teorija, kuri lygina sutaupytos ðilumos kai-
nà su tiekiamos ðilumos kaina. Jei ðilumà pigiau sutaupyti, tai
turëtø bûti skatinamos investicijos á ðilumos taupymà pastatuo-
se. Taèiau galimas ir atvejis, kad nusipirkti kuro, generuoti ðilumà
ir tiekti jà vartotojui yra pigiau. Tokiu atveju investicijos á ðilumos
taupymà gali tik padidinti vartotojo iðlaidas, kadangi sumaþëjæs
vartotojo mokestis ðilumos tiekimo ámonei uþ ðilumà nekompen-
suos iðlaidø ir paskolø, panaudotø investicijoms.

Sutaupytos ðilumos kainos ávertinimas
Sutaupytos ðilumos kainà sudaro investicijos á taupymo prie-

mones. Siekiant sutaupytos ðilumos kainà palyginti su tiekiamos
ðilumos kaina, jà reikia iðreikðti kaip vieno sutaupyto ðilumos vie-
neto (pavyzdþiui MWh) kainà.

Tam reikia ávertinti metines iðlaidas paskolai (paimtai investici-
joms atlikti) gràþinti [Lt/metus] ir kiek ðilumos planuojama sutau-
pyti ádiegus taupymo priemonæ per metus [MWh/metus]. Ðiø dy-
dþiø santykis rodo sutaupytos ðilumos kainà [Lt/MWh].

1 pav. pateiktas sutaupytos ðilumos kainos ávertinimas pagal
investicijas, tenkanèias vienam sutaupytos ðilumos vienetui, ir áran-
gos naudojimo laikà (tariant, kad paskola gaunama laikotarpiui,
atitinkanèiam árangos naudojimo laikà). Kapitalo kaina (palûka-
nos, jei infliacija =0%) ðiuo atveju yra vertinamos 8%.

Pavyzdys – Jei pastatas renovuojamas investuojant 100 tûkst.
Lt ir per metus ðios investicijos dëka sutaupoma 125 MWh ðilu-
mos, investicijos, tenkanèios vienam sutaupytos ðilumos viene-
tui yra lygios 100.000[Lt]/125[MWh]=800 [Lt/MWh]. Jei taria-
ma,, kad naujos árangos naudojimo trukmë 15 metø, ið grafiko
matyti, kad sutaupytos ðilumos kaina lygi 93,5 [Lt/MWh].

KOKIOS APIMTIES TURËTØ BÛTI
OPTIMALIOS INVESTICI JOS Á ÐILUMOS

TAUPYMÀ PASTATUOSE?
Martynas Nagevièius

Konsultacinës ámonës „Ekostrategija“ savininkas/ vyr. specialistas

Pastatø ðilumos taupymo potencialas
„Nacionalinës energijos vartojimo efektyvumo didinimo pro-

gramoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos ûkio ministro 2001
m. spalio 26 d. ásakymu Nr. 319, yra ávertintas pastatø ðilumos
taupymo potencialas.

Programoje pateiktas vidutiniðkas ðilumos suvartojimas, ten-
kantis 1 m² skirtingo aukðtingumo pastatø ðildomam plotui.

1 pav. Sutaupytos ðilumos kainos vertinimas

2 pav. Lietuvoje esanèiø pastatø vidutinis statistiniø metø lyginamasis ðilumos
suvartojimas

Ðilumos taupymo potencialui ávertinti  programoje buvo pasiû-
lyti penki pastatø ðilumos taupymo priemoniø paketai. I paketà
sudaro tik greièiausiai atsiperkanèios paprastos ðilumos taupymo
priemonës, V paketà - kompleksinës pastato renovacijos priemo-
nës. Buvo ávertintos investicijos, tenkanèios 1 m² pastato ðildy-
mo ploto, naudojant skirtingø ðilumos taupymo paketø priemo-
nes bei atitinkamai – ðilumos taupymo efektas vidutiniðkame
pastate Lietuvoje.
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Sutaupytos ir tiekiamos ðilumos kainø palyginimas
Naudojant pateiktà ðilumos kainos ávertinimo metodà bei duo-

menis ið Nacionalinës energijos vartojimo efektyvumo didinimo
programos, galima ávertinti sutaupytos ðilumos kainà pagal skir-
tingus ðilumos taupymo paketus, kai modernizuojamas vidutinið-
kas 5 aukðtø pastatas.

Sutaupytos ðilumos kaina, tarus, kad ádiegiamos árangos nau-
dojimo trukmë 20 metø, kapitalo kaina yra 8%:
• I pakete numatytoms taupymo priemonëms 7,0 ct/kWh
• II pakete numatytoms taupymo priemonëms 8,4 ct/kWh
• III pakete numatytoms taupymo priemonëms 16,4 ct/kWh
• IV pakete numatytoms taupymo priemonëms 22,0 ct/kWh
• V pakete numatytoms taupymo priemonëms 27,8 ct/kWh

Atidëjus ðias reikðmes grafike, galima palyginti sutaupytos ði-
lumos kainà su tiekiamos ðilumos kaina. 3 pav. sutaupytos ðilu-
mos kaina palyginta su ið CÐT tiekiamos ðilumos kaina, lygia 13,5
ct/kWh.

Investicijos á ðilumos vartojimo maþinimà apsimoka tik tada,
kai ðiø investicijø dëka pasiekta sutaupytos ðilumos kaina yra ma-
þesnë, uþ patiektos ðilumos kainà.

Ið grafiko matyti, kad kai vartotojams tiekiamos ðilumos kaina
lygi 13,5 ct/kWh, jiems apsimoka investuoti tik á priemones, nu-
matytas II pakete (atnaujinti langus, laiptinæ, modernizuoti karðto
vandens ir ðilumos tiekimo sistemas pastate). Investavus dau-
giau lëðø (apðiltinant stogà, sienas, keièiant langus) vartotojø ben-
dros sànaudos padidëtø.

Kita vertus, maþinant ðilumos vartojimà pastate, realiai maþëja
tik sànaudos kurui, t.y. kintamosios sànaudos. Todël susiklosto
situacija, kad vartotojai esant vienos dalies tarifui yra labiau suin-
teresuoti taupyti ðilumà, negu kad tai realiai, ið pirmo þvilgsnio,
apsimoka visiems kartu. Sumaþinus ðilumos suvartojimà, ðilu-
mos tiekimo ámonës pastoviosios sànaudos adekvaèiai nesuma-
þëtø, todël turëtø bûti padalytos maþesniam ðilumos kiekiui – ðilu-
mos kaina neiðvengiamai pakiltø.

Ðilumos tiekimo ámonei perëjus prie dviejø daliø tarifo, ðis prieð-
taravimas iðnyktø. Matyti, kad 5 aukðtø pastate tokiu atveju realiai
apsimokëtø investuoti tik á priemones, numatytas I priemoniø pa-
kete (atsisakyti investicijø á termostatø ir ðilumos jutikliø árengimà
pastate, nedëti naujø langø, sandarinti senus).

Keli papildomi argumentai, skatinantys taupyti ðilumà
Atlikæ pirminá vertinimà, matome, kad komerciniu poþiûriu ver-

tinant naudà, kurià gauna vartotojai, sutaupæ ðilumos, didesnës
investicijos á pastatø atnaujinimà neapsimoka.

Yra dar keli argumentai, kurie iki ðiol nebuvo vertinami:
Sutaupyta ðiluma yra pati ðvariausia energijos rûðis
Suvartojus papildomà kWh ðilumos, á atmosferà iðmetama pa-

pildomø terðalø. Ðie terðalai daro tam tikrà þalà visuomenei – didi-
na þmoniø sergamumà, mirtingumà, greitina turto nusidëvëjimà,
maþina þemës ûkio naðumà.

Visame pasaulyje ði visuomenei daroma þala yra kur kas di-
desnë, negu tarðos mokesèiai, kuriuos moka ðilumos tiekimo ámo-
nës.

Taigi ðios sànaudos neátrauktos á ðilumos kainà, mes jas su-
mokame kitaip – daugiau gydydamiesi, daugiau iðleisdami savo
turto remontui, brangiau mokëdami uþ þemës ûkio produktus.

Jei ávertintume ðias iðorines sànaudas, tai 3 pav. parodyta tie-
kiamos ðilumos kainos linija pakiltø á virðø 1-3 ct/kWh (priklauso
nuo CÐT katilinëje deginamo kuro), tai rodo, kiek visuomenei ap-
simoka daugiau investuoti á ðilumos taupymà.

Dalis á ðilumos taupymo priemones investuojamø pinigø lieka
ðalies ámonëms, atliekanèioms modernizavimo darbus ir kurian-
èioms ðilumos taupymo priemones.

Investavus á ðilumos taupymo priemones 100000 Lt, dalis ðiø pi-
nigø bus realiai panaudota naujoms taupymo priemonëms kurti, ðilu-
mos taupymo priemones ágyvendinanèiø konsultaciniø, projektavi-
mo, montavimo, árangos tiekimo ir gamybos ámoniø plëtrai ðalyje.

Ámonës dalá uþdirbtø pinigø sumoka á ðalies biudþetà mokesèiu
pavidalu, sukuriama pridëtinë vertë ir skatinama ekonomika.

Todël ðalies mastu nemaþa dalis ðiø 100000 Lt lieka cirkuliuoti
ðalies ekonomikoje. Todël visuomenës mastu sutaupytos ðilumos
kaina yra 20-50% maþesnë, negu parodyta 3 pav.

Bûtent dël ðios prieþasties valstybës skatina ðilumos taupymo
priemoniø diegimà, ypaè naudojant ðalyje pagamintà árangà ir prie-
mones.

1 lentelë Pastatø ðilumos taupymo priemoniø paketai

*Investicijos 5 aukðtø gyvenamajam namui, jo naudingo ploto 1 m²; 3 aukðtø
gyvenamajam namui jos 25-30  % didesnës, 9 aukðtø namui 15-20% maþesnës

3 pav. Sutaupytos ir patiektos ðilumos kainø palyginimas
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Dalis investicijø atliekamos ne tik tam, kad taupytume ðilumà.
Apðiltinant sienas, keièiant langus, árengiant individualø ðilu-

mos reguliavimà ir apskaità butuose, vartotojai siekia ne tik su-
taupyti ðilumos, bet tiesiog pagerinti savo gyvenimo sàlygas, pa-
didinti savo bûsto vertæ.

Mes, energetikos specialistai, kartais uþmirðtame, kad þmo-
nës gyvena ne vien tik tam, kad sutaupytø ðilumos. Jie tiesiog nori
gyventi patogiai ir graþiai.

Todël kai kada daromos investicijos, kurios ðilumos taupymo
poþiûriu neatsiperka. Ir ne visada galima vertinti, kad tai yra klai-
da.

Sutaupytos ðilumos kaina, skirtingai nuo tiekiamos ðilumos kai-
nos, ateityje nebrangs.

Investavæ á ðilumos taupymo priemones ðiuo metu, ateityje var-
totojai gal bût taupys jau brangesnæ ðilumà.

Sumaþëjus vartotojø iðlaidoms uþ ðilumà, augs pasitikëjimas
ðilumos tiekimo ámonëmis, maþës nemokumas.

Bûtent dël ðios prieþasties ðilumos tiekimo ámonës turëtø bûti

suinteresuotos tuo, kad vartotojai susitvarkytø savo ðilumos ûká,
net jei tai ir sumaþintø vartotojams tiekiamos ðilumos kiekius.

Iðvados
Labai svarbu, kad planuojant Lietuvos miestø ðilumos ûkio mo-

dernizavimà bûtø atliekamas integruotas iðtekliø planavimas, ieð-
koma optimaliø sprendimø.

Ið esmës – vartotojø ðilumos taupymo ir ðilumos tiekimo ámo-
nës modernizavimo planai turëtø bûti rengiami kartu arba derinant
ðiuos darbus tarpusavyje.

Taip pat labai svarbu, kad ðilumos taupymo priemonës visø
pirma bûtø diegiamos ten, kur jø labiausiai reikia, visø pirma ska-
tinant investicijas á prasèiausios bûklës, daugiausiai ðilumos su-
vartojanèius pastatus arba á pastatus miestuose,  kur tiekiama
ðiluma yra brangiausia.

Tiek valstybë, tiek savivaldybës turëtø pasinaudoti konsultaci-
niø kompanijø specialistø pagalba ieðkant optimaliø ðilumos tau-
pymo priemoniø ir jø naudojimo skatinimo schemø.

Rekonstruojant esamus pasta-
tus, apðiltinant, keièiant langus
bûtina spræsti ðilumos tiekimo, ðil-
dymo, karðto vandens ruoðimo,
vëdinimo klausimus. Tai ypaè ak-
tualu daugiabuèiuose gyvena-
muosiuose, visuomeniniuose pa-
statuose, pramonës ámoniø ir
firmø objektuose, á kuriuos ðiluma
tiekiama centralizuotai. Dar nema-
þa tø pastatø turi elevatorinius ði-
lumos punktus, vienvamzdes ne-
reguliuojamas ðildymo sistemas.
Negalima reguliuoti ðilumos srau-
tø atskirose atðakose, stovuose,
prietaisuose.

Daug Lietuvos ir uþsienio firmø,
akciniø bendroviø tiekia ar gamina
ávairius ðildymo sistemø reguliavi-
mo, balansavimo, apskaitos prietai-
sus, taèiau kiekviena jø reklamuoja
tik savo gaminamus ar tiekiamus
gaminius. Ðiame þinyne pateikiama
visa informacija, todël projektuoto-

jai, statybininkai, energetikai, savi-
ninkai galës pasirinkti kelis siûlomos
árangos variantus ir árengti tinka-
miausià.

Þinyne pateikiamos ávairios ðilu-
mos punktø schemos, taip pat in-
formacija apie jø árangà. Tai plokð-
teliniai ðildymo ir karðto vandens
ruoðimo sistemø ðilumokaièiai, nauji
reguliavimo, ðilumos apskaitos prie-
taisai. Rekomenduojama taikyti me-
talopolimerinius, varinius vamz-
dþius, jø fasonines dalis. Be to,
þinyne pateikiamos árenginiø, prie-
taisø, armatûros nuotraukos, jungi-
mo schemos, techninës charakte-
ristikos, matmenys. Kiekvienas
rekomenduojamas prietaisas, áren-
ginys ar schema turi savo numerá,
pagal kurá þinyne galima rasti firmos
gamintojos arba ðia áranga prekiau-
janèio atstovo Lietuvoje vizitines kor-
teles su visais adresais.

Þinyne pateikiama informacija

ÐILUMOS PUNKTØ IR ÐILDYMO SISTEMØ REGULIAVIMO

BEI APSKAITOS PRIETAISØ ÁRANGOS ÞINYNAS

doc. dr. Antanas Ðleþas

apie ðilumos punktø ir ðildymo sis-
temø árangà, taip pat árengtø ðilu-
mos punktø pavyzdþiai. Prieduose
rasime ðilumos, garo, vandens, oro
ir degimo produktø charakteristikø
lenteles, ðilumos vieneto kainas, ati-
tinkanèias kuro rûðá, ir kità informa-
cijà.

Pateikiamas ðilumos energijos
suvartojimo pastatams ðildyti per
metus skaièiavimas.

Ðiame KTU docento Aleksandro
Gluosnio parengtame þinyne patei-
kiami ðilumos energijos terminai ir
apibrëþimai, parametrø þymenys,
indeksai, reikalavimai ðilumos
punktams, jø rekonstravimo galimy-
bës.

Þinynà iðleido KTU leidykla
„Technologija“ Lietuvos Respubli-
kos ûkio ministerijos uþsakymu,
vykdant „Nacionalinæ energijos var-
tojimo efektyvumo didinimo progra-
mà“.
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KONFERENCIJOS, PARODOS, MUGËS
P L A N U O D A M I  S A V O  I Ð V Y K A S  P E R Þ V E L K I T E  Ð I À  I N F O R M A C I J À

RUGSËJIS

3-ioji tarptautinë paroda-simpoziumas „ELEKTRONIKA ir ENERGETIKA 2003“ rugsëjo 4-6 d. Odesoje (Ukraina)
Informacijai: http://www.expo-odessa.com/exeb.phtml?id=46&lang=ru

7-oji tarptautinë statybos paroda „BALTIMAT 2003“ rugsëjo 10-13 d. Sankt Peterburge (Rusija).
Informacijai: http://www.primexpo.ru/batimat/

Paroda „Anglies tiekimas ir realizavimas“ rugsëjo 16-19 dienomis. Renginys vyks VI tarptautinës parodos „ÝÊÑÏÎ-

ÓÃÎËÜ 2003” rëmuose. Kuzbaso parodø rûmuose (Rusija)
Informacijai: http://www.exposib.ru/info.html?id=19&plans_id=38

5-oji tarptautinë konferencija “Ðiluminë energetika, sanitarinë inþinerija, dujø ûkis ir aplinkosauga” rugsëjo 26 d.
Lenkø kultûros rûmai (Vilnius)
Informacijai: Janas Andþejevskis tel. 8-5-2134273, 2333663; e-paðtas: mailto:beatak@delfi.lt

SPALIS

9-oji tarptautinë konferencija „ÐILUMOS ENERGIJOS AKUMULIAVIMAS“ spalio 1-4 d. Varðuvoje (Lenkija). Pagrindinës
temos: Ðilumos energijos akumuliavimo, teorinës ir praktinës priemonës, aplinkosauginiai ir ekonominiais aspektai,
maþinant iðmetamø á aplinka kenksmingø medþiagø kieká, trumpalaikis ir ilgalaikis energijos akumuliavimas.
Informacijai: http://www.itc.pw.edu.pl/futurestock ; el.paðtas: future03@itc.pw.edu.pl

8-oji tarptautinë specializuota paroda „ENERGETIKA. EKOLOGIJA. ENERGIJOS TAUPYMAS. ELEKTRA 2003“ spalio 6-
10 d. Minske (Baltarusija)
Informacijai: http://www.greenexpo.by/exhibition.asp?lang=ru&ID=46

2 -oji specializuota pastatø interjero apdailos elementø, lubø, sienø, grindø apdailos medþiagø, pastatø ðildymo, vëdinimo,
elektros instaliacijos ir kitos techninës árangos paroda „PASTATØ TECHNINË IR VIDAUS ÁRANGA 2003” spalio 8-11 d.
Lietuvos parodø centre „Litexpo“ (Vilnius).
Informacijai: http://www.litexpo.lt/lt/main/fairs?ID=27

Municipalinio ûkio, paslaugø, miesto infrastruktûros, nekilnojamojo turto, investicijø paroda “MIESTAS. NEKILNOJAMASIS
TURTAS. INVESTICIJOS. 2003” spalio 8-11 d. Lietuvos parodø centre „Litexpo“ (Vilnius).
Informacijai: http://www.litexpo.lt/lt/main/fairs?ID=12

4-asis tarptautinis simpoziumas „Ðildymas, vëdinimas ir oro kondicionavimas“ spalio 9-11 d Beijing (Kinija).
Informacijai: http://www.ishvac2003.org

LonWorks® paroda ir konferencija spalio 15-16 d. Miunchene (Vokietija).
Informacijai: T. Kvitka e-paðtas: tkvitka@echelon.com arba http://www.lonworldexpo.com

Clima Expo 2003, spalio 28-30 Londone (D. Britanija)
Informacijai: http://www.climaexpo.com/

3-ioji tarptautinë specializuota paroda „ÑÒÐÎÉÌÀÐÊÅÒ – 2003“ spalio 28-31 d. Minske (Baltarusija).
Pagrindinës temos: statybinës medþiagos, ðildymo ir oro kondicionavimo sistemos, árankiai, santechnika.
Informacijai: http://www.greenexpo.by/exhibition.asp?lang=ru&ID=37
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1958 m. 29 KPI Mechanikos fakulteto
pramonës ðiluminës energetikos absol-
ventai pagal paskyrimà iðvyko dirbti á ávai-
rias Lietuvos pramonës ámones, projek-
tavimo, mokslinio tyrimo institutus, kitas
ástaigas.

Ðiandien po 45-iø metø galime didþiuo-
tis ilgameèiu AB „Anykðèiø vynas“ direk-
toriumi Jonu Makðtele (dabar UAB „Bos-
ca“ konsultantu), buvusiu Maisto
pramonës ministro pavaduotoju Prancið-
kumi Ivanausku (dabar individualios ámo-
nës savininku), vienu ið elektrodiniø kati-
liniø autoriumi Vladu Trutneviu (dabar
vieno Palangos konsultavimo ir projekta-
vimo biuro savininku), Vilniaus Gedimino
technikos universiteto profesoriumi, ha-
bilituotu daktaru Alfonsu Skrinska, KTU
docentu mokslø daktaru Justinu Rusec-
ku, daugiameèiu AB „Energoremontas“ di-
rektoriaus pavaduotoju Jonu Kuèinsku,
buvusiu Vilniaus ðiluminës elektrinës – TE-

SUSITIKO 1958 METØ LAIDOS ABSOLVENTAI – ÐILUMININKAI
doc. dr. Aleksandras Gluosnis

Kauno technologijos universitetas

2 direktoriumi Vitalijumi Radzevièiumi (mi-
ræs), buvusiu Vilniaus degtinës ir likeriø
gamyklos direktoriumi Vladislovu Pliusku-
mi (miræs) ir kitais.

Ið ðià specialybæ ágijusiø 29 grupës
draugø aðtuoniø jau netekome. Dalis ab-
solventø jau pensininkai. Tai ilgametis AB
„Pergalë“ konstravimo biuro vyr. konstruk-
torius ir virðininko pavaduotojas Andrius
Ðimkus, buvæs AB „Pramprojektas“ tech-
ninio skyriaus virðininkas Pranas Kudþma,
habilituotas mokslø daktaras Vytautas
Nezgada ir kiti.

18 absolventø paskutiná geguþës ðeð-
tadiená susirinko buvusio mûsø ðiluminin-
kø „Tëvo“ doc. Nikalojaus Milenskio, va-
dovavusio tuo metu Mechanikos fakultetui
ir Ðiluminës energetikos katedrai, labora-
torijoje. Apie dabartinës KTU Ðilumos ir
atomo energetikos katedros mokslinæ
veiklà papasakojo doc. Arvydas Adoma-
vièius. Jis susirinkusius supaþindino su

Ið kairës á deðinæ:
inþ. Gytis Klusis, Vladas Trutnevis, Antanas Stulgys, Pranciðkus Ivanauskas, Jonas Makðtelë, Andrius Ðimkus, Jonas Kuèinskas, doc. Napaleonas Liutikas, prof. Alfonsas
Skrinska, inþ. Algis Raila, Juozas Ðiaulys, Algimantas Maniuðis, Alfonsas Yèas, doc. Aleksandras Gluosnis (prie akademiko K.Barðausko kapo, kur padëtas vainikas nuo ðiø
absolventø).

mokslinëmis ir mokomosiomis laborato-
rijomis, kiekvienam áteikë po leidiná apie
katedros veiklà per 80 metø. Jame yra ir
mûsø, 1958 m. laidos ðiluminës energe-
tikos specialistø, sàraðai. Aplankëme KTU
bibliotekà, kurioje buvome supaþindinti su
naujausiais pasiekimais sparèiai ir efek-
tyviai informuojant ir aptarnaujant studen-
tus ir moksliná personalà.

Susitikime dalyvavo ir buvæs mûsø
dëstytojas docentas Napaleonas Liutikas.

Po susitikimo visi dalyviai ir ðeðios ab-
solventø gyvenimo draugës aplankë Pet-
raðiûnø kapines, kur grupiø seniûnai An-
tanas Stulgys ir Algimantas Maniuðis
padëjo vainikà prie buvusio mûsø Rekto-
riaus akademiko K.Barðausko paminklo,
o inþ. V. Trutnevis ir doc. N.Liutikas – prie
doc. N.Milenskio kapo.

Vakarà 16 absolventø praleido KTU Ka-
pitoniðkiø poilsio bazëje.
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