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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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Centralizuotas šilumos tiekimas (CŠT) yra 
svarbus energetikos sektorius ypač šalyse, kurio-
se vyksta restruktūrizavimo procesai. Lietuva taip 
pat tokia šalis, kadangi nepriklausomybės atkūri-
mas prieš 14 metų ir stojimas į Europos sąjungą 
šiuo metu turi labai didelį poveikį šalies ekonomi-
nei ir politinei situacijai. CŠT sektoriaus dėka ša-
lis gali patikimai ir efektyviai apsirūpinti  šilumos 
energija neteršiant aplinkos. Tačiau daug šilumos 
tiekimo įmonių susiduria su rimtomis finansinėmis, 
techninėmis bei rinkodaros problemomis, kurias 
lemia netinkami politiniai sprendimai.

Kaip CŠT problemas geriausiai pateikti svars-
tyti  nacionalinės ir vietinės politikos lygiu? Kaip 
vyriausybė galėtų sukurti palankias sąlygas CŠT 
darniai plėtrai ir pagerinti šios paslaugos koky-
bę? Kaip politiniai sprendimai pabrėžia kogene-
racijos ir centralizuoto šilumos tiekimo siste-
mų ekonominius, aplinkosauginius ir patikimu-
mo pranašumus?

Šiais klausimais buvo tariamasi dviejų dienų 
konferencijos, kurią organizavo Tarptautinė ener-
getikos agentūra, metu 2004 m. vasario 23–24 d. 
per Prahoje vykusią konferenciją dalyviai akcen-
tavo tinkamos ir aiškiai nustatytos centrinio šilu-
mos tiekimo politikos svarbą, pasikeitė savo nuo-
monėmis šiais klausimais.

Tarptautinė energetikos agentūra (International 
Energy Agency - IEA) yra autonominė organizacija, 
kuri buvo įkurta 1974 m. Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacijos (Organisation for 
Economic Cooperation and Development - OECD) 
tam, kad būtų įgyvendinta tarptautinė energetinė 
programa. Ši agentūra plėtoja visapusišką ener-
getikų bendradarbiavimą. Jai priklauso 26 narės: 
Airija, Australija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čeki-
ja, Danija, Didžioji Britanija, Ispanija, Italija, Japo-
nija, JAV, Kanada, Korėja, Liuksemburgas, Nau-
joji Zelandija, Nyderlandai, Norvegija, Portugali-
ja, Prancūzija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Tur-
kija, Vokietija.

Ji taip pat organizuoja seminarus bei konfe-
rencijas kviesdama ir šalis, kurios nėra organi-
zacijos narės. Tokio glaudaus bendradarbiavimo 
tikslas yra energijos tiekimo patikimumo didini-
mas, konsultavimas energetikos ir su šiuo sek-

IŠ KONFERENCIJOS 
„CENTRALIZUOTAS ŠILUMOS 

TIEKIMAS PEREINAMOSIOS 
EKONOMIKOS ŠALYSE“ SUGRĮŽUS…

Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

toriumi susijusių reformų klausimais, energijos 
gamybos efektyvumo ir šiuolaikinių technologi-
jų skatinimas. 

Lietuva yra tarp kitų Rytų Europos šalių, ku-
rios ruošiasi tapti tarptautinės energetikos agen-
tūros narėmis. Šiais metais konferencijoje Lietu-
vai atstovavo: Vytautas Stasiūnas, Lietuvos ūkio 
ministerijos sekretorius Anicetas Ignotas, Valdas 
Lukoševičius –iš Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos ir Lietuvos energetikų agen-
tūros atstovas Kęstutis Pauša.

Savo pranešime A. Ignotas supažindino daly-
vius su Lietuvos energetikos sektoriuje susiklos-
čiusia padėtimi, praėjus 14 m. po nepriklauso-
mybės atkūrimo, kai esame prie Europos Sąjun-
gos slenksčio. Apie 75% gyvenamųjų namų ap-
šildo CŠT sistema. Šilumos tinklus sudaro apie 
2400 km vamzdynų. Bendras vartotojų skaičius 
siekia 530000. Šiuo metu veikia 62 šilumos tieki-
mo įmonės, neįskaičiuojant mažų.

Bendrame šilumos gamybos balanse centrali-
zuotas ir decentralizuotas šildymas apytikriai su-
daro lygias dalis. Šis santykis labas artimas tam, 
koks yra panašių klimatinių sąlygų kaimyninėse 
šalyse (Danijoje, Švedijoje, Čekijoje, Slovakijoje). 

Reikia atkreipti dėmesį, kad Danijoje, Švedijoje, 
Vokietijoje ir kitose šalyse didelę kuro balanso dalį 
sudaro vietiniai ir atsinaujinantys energijos šalti-
niai. Tuo tarpu Lietuva yra viena iš tų Rytų Euro-
pos šalių, kuriose energijai gauti naudojamas im-

portuojamas kuras. Svarbu ir tai, kad nuo 2003 m. 
liepos 1 d. įsigaliojo šilumos ūkio įstatymas, ku-
ris reglamentuoja šilumos ūkio subjektų veiklą, 
ypač šilumos tiekimą daugiabučių gyvenamųjų 
namų butams ir kitoms patalpoms. Įstatyme nu-
matytos pagrindinės nuostatos, kurios turi užtik-
rinti paslaugų kokybę. Daug pertvarkymų patyru-
sio Lietuvos šilumos ūkio padėtis šiuo metu šiek 
tiek pagerėjo, tačiau neatsikratyta visų susikau-
pusių problemų, todėl labai svarbu, kad vyriausy-
bė palaikytų šilumos ūkio vystymąsi ir padėtų pa-
siekti Nacionalinėje Energetikos strategijoje sufor-
muluotus tikslus.

Konferencijos dalyviai iš kitų šalių aptarinėjo 
CŠT prioritetų nustatymo problemas, konkuren-
cijos įtaką jo plėtrai, tarifų reguliavimą, šilumos 
paklausos ir pasiūlos balansavimą, kogeneracijos 
pranašumus, aplinkosaugos klausimus, susijusius 
su centralizuotu šilumos tiekimu, taip pat nacio-
nalinių įstatymų paramą CŠT plėtrai.

Konferencijai pasibaigus Lietuvos delegacija 
aplankė šilumos tiekimo įmonę Prahoje „Pražska 
Teplarenska“ ir susipažino su šios įmonės veikla.

Dalyvavimas tokiose konferencijose labai svar-
bus Lietuvos energetikos specialistams, nes tai pa-
deda gauti daugiau informacijos apie naujausius 
technologijos laimėjimus, susipažinti su kitų ša-
lių politiniais sprendimais, turinčiais poveikio cen-
tralizuoto šilumos tiekimo plėtrai, jų taikymo ga-
limybes Lietuvoje.

Lietuvos Ūkio ministerijos sekretorius Anicetas Ignotas skaito pranešimą apie Lietuvos šilumos ūkį
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Daug karštų ginčų bei diskusijų sukėlęs Šilumos Ūkio Įsta-
tymas (Valstybės žinios, 2003, Nr. 51-2254), reglamentuojan-
tis šilumos ūkio valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų veik-
lą, jų santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir at-
sakomybę, Lietuvos Respublikos Seime buvo priimtas 2003 m. 
gegužės 20 d.

Pirmajame straipsnyje išvardyti Šilumos Ūkio Įstatymo tik-
slai: įteisinti pagrįstą konkurenciją šilumos ūkyje; ginti šilumos 
vartotojų teises ir interesus; skatinti vietinio kuro bei atsinauji-
nančių energijos šaltinių naudojimą gaminant šilumą; didinti ši-
lumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą; užtikrinti 
patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams mažiausio-
mis sąnaudomis bei mažinti neigiamą šilumos energetikos po-
veikį aplinkai. Šie tikslai visiems aiškūs, tačiau jų siekimo būdai 
dar ir šiandien daug kam kelia abejonių. Todėl pabandykime pa-
siaiškinti, kokią įtaką šilumos gamintojams bei vartotojams turi 
šis ilgai derintas, kompromisų kupinas įstatymas.

Šis įstatymas bendrais bruožais nusako santykius ir įsiparei-
gojimus tarp šilumos tiekėjų ir vartotojų, apibrėžia kainodaros 
principus. Jį lydi 23 parengti ir 4 dar rengiami papildomieji aktai, 
išsamiai reglamentuojantys viso Lietuvos šilumos ūkio valdymą. 
Kaip labai svarbią ir laukiamą, reikia išskirti dar rengiamą šilu-
mos ir karšto vandens paskirstymo daugiabučiame name meto-
diką, dėl kurios kyla daug diskusijų.

Šilumos ūkio įstatymo nuostatos, turinčios poveikio šilumos 
gamintojams, tiekėjams (perdavimo tinklų savininkams), paskirs-
tytojams ir vartotojams:
• Racionali konkurencija šilumos ūkyje,
• Šiluminės energijos tiekimo patikimumas,
• Šilumos ūkio plėtros planavimas,
• Nauja šilumos kainodara,
• Atskirta su šilumos tiekimu susijusi veikla: šilumos gamy-

ba, perdavimas, pardavimas vartotojams, karšto vandens 
ruošimas, pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 
aptarnavimas,

• Įteisinamas privalomas šiluminės energijos supirkimas iš 
nepriklausomų gamintojų,

• Didesnis viešumas.
Pabandykime trumpai aptarti šias nuostatas.

Konkurencija šilumos ūkyje
ŠŪ įstatymas skatina konkurenciją šilumos gamybos, parda-

vimo, karšto vandens ruošimo bei vidaus šildymo ir karšto van-
dens sistemų aptarnavimo srityse. Šilumos tiekimo įmonės pri-
valo atskirai tvarkyti šilumos gamybos, perdavimo ir paskirsty-
mo apskaitą ir viešai skelbti šilumos kainas. Jei atsiranda ne-
priklausomų šilumos gamintojų, galinčių šilumą gaminti pigiau, 
šilumos tiekėjai privalo iš jų supirkti šilumą.

Karšto vandens ruošimas buitinėms reikmėms visiškai at-
skiriamas nuo šilumos tiekimo. Karštą vandenį gali ruošti nebū-
tinai šilumos tiekėjai – tai gali daryti bet kuri šiai veiklai leidimą 
turinti įmonė. Vartotojai patys gali pasirinkti karšto vandens tie-
kėją, siūlantį palankesnes sąlygas, taip pat gali visai atsisakyti 
šios paslaugos ir už tai nemokėti. Sąnaudos, susijusios su šilu-
mos pardavimu, paskirstymu pastato viduje, vartotojų šildymo ir 
karšto vandens sistemų priežiūra, taip pat atskirtos. Konkurenci-
ja įteisinta ir šioje veikloje. Vartotojai gali patys pasirinkti palan-
kiausias sąlygas siūlančias šių paslaugų įmones.

Įstatyme numatyta, kad daugiabučių namų šildymo ir karš-
to vandens sistemas turi prižiūrėti butų ir kitų patalpų savininkų 
pasirinktas prižiūrėtojas,  atskiri šilumos vartotojai taip pat gali 
pasirinkti pastatų šildymo bei karšto vandens ruošimo būdą – 
sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su centralizuo-
to šilumos tiekimo įmonėmis ir pirkti šilumą iš jų, arba šildy-
tis naudodami individualius šilumos įrenginius. Tuo atveju jų at-
sijungimas sukelia nuostolių kitiems vartotojams, tuos nuosto-
lius reikia atlyginti. 

Taigi skatinama vartotojų aprūpinimo šilumine energija kon-
kurencija, kartu tiesioginiam paslaugos vartotojui suteikiama pa-
sirinkimo teisė.

Šilumos tiekimo patikimumas
Savivaldybės negali parduoti centralizuoto šilumos tinklo, taip 

pat turi išlaikyti šilumos gamybos įrenginius, galinčius tiekti ši-
luminės energijos kiekį, atitinkantį 30% maksimalaus vartotojų 
poreikio. Šilumos tinklą ir šilumos generavimo įrenginius galima 
tik išnuomoti, tačiau tokiu atveju savivaldybė privalo kontroliuo-
ti įrangos amortizaciją ir atnaujinimą. Taip siekiama apginti šilu-
mos vartotojus ir užtikrinti miesto infrastruktūros valdymą. Kai 
nuomininkas gražina turtą, jo likutinė (gal liekamoji ?) vertė ne-
gali būti mažesnė negu nuomos pradžioje. Nuomininkas, grąžin-

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMAS IR JO 
ĮGYVENDINIMAS

Dr. Juozas Gudzinskas  Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas

Vaidotas Šabanas  Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros doktorantas

Nerijus Rasburskis  Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros doktorantas
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damas turtą, negali palikti su turtu susijusių skolų. 

Planavimas ir reguliavimas
Miestų šilumos ūkio plėtra apibrėžta specialiuosiuose šilumos 

ūkio planuose, kurie turi būti parengti mažiausių plėtros sąnaudų 
ir neigiamo poveikio aplinkai principu. Remiantis šiais planais sa-
vivaldybės organizuoja šilumos gamybos įrenginių, šilumos tin-
klų ir kitos įrangos modernizavimą, grindžiamą techniniais-eko-
nominiais vertinimais, taip siekiama užtikrinti vartotojų aprūpi-
nimą energija mažiausiomis sąnaudomis. Specialiuosius planus 
rengia visos suinteresuotos šalys: šilumos, elektros energijos ir 
dujų tiekėjai, visuomenė. Taigi siekiama, kad šilumos ūkio plėt-
ra vyktų ne pagal kurios nors vienos šalies interesus, bet kad lai-
mėtų vartotojai. Stengiamasi, kad vienų šilumos vartotojų veiks-
mai nedarytų neigiamo poveikio kitiems vartotojams – tai aktua-
lu atsijungiant nuo centralizuoto šilumos tiekimo. Įstatyme aiškiai 
apibrėžiama atskirų butų ar namų atsijungimo nuo centralizuoto 
šilumos tiekimo tvarka. Pažymėtina, kad atsijungimo nuo CŠT 
procesas tapo aiškesnis ir brangesnis: reikia kompensuoti su at-
sijungimu susijusius nuostolius likusiems vartotojams. 

Siekiant išvengti brangiai kainuojančių klaidų ir su jomis su-
sijusių nuostolių, investicijos į šilumos ūkį turi būti derinamos 
su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Tik jai pri-
tarus su naujomis investicijomis susijusios sąnaudos gali būti 
įtrauktos į šilumos kainą. Jei savivaldybė ieško Vyriausybės ar 
užsienio fondų pagalbos investicijoms, šilumos ūkio specialusis 
planas turi būti suderintas su Šilumos ūkio taryba, atsakinga už 
centralizuotos šilumos ūkio politiką Lietuvoje. 

Šilumos ūkio planavimas ir reguliavimas teigiamai veikia in-
vesticijų panaudojimą. Šilumos tiekėjas investuodamas į savo 
ūkį bent dvejus metus yra užtikrintas, kad bus išlaikyti esami ši-
luminės energijos vartotojai. Be to, efektyvus energijos naudo-
jimas ir sąnaudų mažinimas, kartu ir šilumos kainos mažėjimas 
padidina naujų vartotojų skaičių.

Siekdama skatinti šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo 
procesą Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išlei-
do potvarkį, pagal kurį savivaldybės gali teikti investicinius pro-
jektus Komisijai tvirtinti tik tuo atveju, jei paruošti šilumos ūkio 
specialieji planai.

Naujosios šilumos kainodaros principai
ŠŪ įstatyme pateikiama nauja šilumos kainodara, visiškai skir-

tinga nuo buvusios. Dabartinė šilumos kainodaros politika grin-
džiama konkurencija visose su šilumos tiekimu vartotojams su-
sijusiose grandyse: ją gaminant, perduodant, parduodant, ruo-
šiant karštą vandenį ir prižiūrint vartotojų sistemas. Be to, kai-
nodaros politika skatina šilumos efektyvumo didinimą, sąnaudų 
mažinimą, tai pasiekiama investuojant į naują modernią įrangą, 
taupančią pirminius energijos šaltinius, naudojančią sąlyginai 
pigų vietinį kurą. 

Šilumos kainos bus vienanarės arba dvinarės. Vartotojai patys 
pasirinks, kokią kainą mokėti. Įteisintas bazinių ir perskaičiuo-
tų kainų principas. Šis principas nebeleis šilumos gamintojams 
nepagrįstai didinti šilumos kainas vartotojų sąskaita dangstant 
neefektyvų įmonių darbą, per didelius nuostolius ir kt.

Nauja šilumos kainodara sudarys sąlygas šilumos tiekimo 
įmonėms mažinti energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo 
ir kitas sąnaudas, o gautą pelną naudoti tikslinėms investicijoms. 

Kainų pokyčiai priklausys tik nuo ekonominių veiksnių – kuro kai-
nų, infliacijos, realizuojamos šilumos kiekio, o ne nuo įvairių ne-
tiesioginių poveikių (pvz., politinės įtakos).

Galima daryti išvadą, kad naujoji kainodaros sistema palanki 
naujoms investicijoms į šilumos ūkį, nes su šiluma susijusioms 
įmonėms bazinės kainos laikotarpiu labai tikslinga daug inves-
tuoti į įrangos modernizavimą ir atsiimti lėšas sumažinus sąnau-
das bei padidinus efektyvumą. Lietuvoje galima labai sumažin-
ti sąnaudas, nes šiuo metu kol šiluma pasiekia vartotoją, viduti-
niškai apie 30-40% šilumos yra prarandama ją gaminant katili-
nėse ir elektrinėse, perduodant termofikaciniais vamzdynais bei 
skirstant pastatuose.

Šilumos ir karšto vandens kainos pagrįstos būtinosiomis tie-
kėjo sąnaudomis, atsiradusiomis šilumos ar karšto vandens ruo-
šimo, perdavimo, apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros bei pa-
tikros, šilumos pardavimo metu. Pastatų šildymo ir karšto van-
dens sistemų priežiūros ir rekonstravimo sąnaudos negali būti 
įtraukiamos į šilumos ar karšto vandens kainas. 

Pagal naująjį įstatymą, šilumos gamybos, perdavimo, paskirs-
tymo-pardavimo, sistemų priežiūros ir karšto vandens ruošimo 
išlaidos yra griežtai atskirtos, todėl minėtų paslaugų kainos taip 
pat pateikiamos atskirai. Tokia situacija sudaro sąlygas konku-
rencijai ir šilumos sąnaudų mažinimui. 

Trumpai apžvelkime visus šilumos ir karšto vandens kainos, 
kurią moka vartotojas, komponentus. 

Šilumos gamyba
Į tinklą patiektos šilumos kaina (ct/kWh) apskaičiuojama 

taip:

čia:
S1 – šilumos gamybos sąnaudos, kurias sudaro sąlyginai pa-

stovios sąnaudos (priežiūra, apskaita, amortizaciniai atskaity-
mai, personalo atlyginimas, įvairūs mokesčiai ir pan.), kintamo-
sios sąnaudos (kuras, elektros energija, vanduo technologijai) 
ir veiklos sąnaudos;

NP – normatyvinis pelnas (priklauso nuo ilgalaikio materia-
laus turto, metinės Vyriausybės obligacijų palūkanų normos ir 
verslo rizikos koeficiento);

SIHP – išlaidos šilumos pirkimui iš nepriklausomų gamintojų;
QPT – į tinklą patiektos šilumos kiekis, kWh.

Šilumos perdavimas
Centralizuoto šilumos perdavimo tinklo vamzdynai sudaro dalį 

miesto infrastruktūros, todėl šilumos tinklas turi priklausyti sa-
vivaldybei. Tinklą galima tik išnuomoti. 

Ir šilumos gamybos, ir šilumos perdavimo kaina grindžiama 
faktinėmis būtinosiomis sąnaudomis, kurios skirstomos į:

- kintamąsias sąnaudas (elektros energija vandens cirkuliacijai, 
vanduo tinklo papildymui),

- sąlyginai pastovios sąnaudos, būtinos šilumos tinklų ir šilu-
mos apskaitos prietaisų, įrengtų pastatų šilumos įvaduose 
(punktuose), naudojimui užtikrinti,

- veiklos sąnaudos
- normuoti šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai.

Normatyvinis pelnas taip pat įtrauktas į perdavimo kainą.
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Vartotojai gali mokėti dvinarę arba vienanarę šilumos kainą, 
todėl yra išskirtos dvi šilumos perdavimo kainų rūšys:
• perdavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį (ct/kWh);
• perdavimo kaina už vidutinę vartojamąją galią (Lt/kW per 

mėn);
Šilumos vartotojai pasirenka, kurią kainą mokėti. 

Šilumos paskirstymas ir pardavimas
Šiluma pastato viduje naudojama:

1. Pastatų šildymui,
2. Karšto buitinio vandens ruošimui,
3. Karšto buitinio vandens pastato viduje cirkuliacijai (tempera-

tūros palaikymui, „gyvatuko“ šildymui). 
Pagrindinė šilumos įstatymo naujovė – karšto vandens par-

uošimo veiklos atskyrimas. Karštą vandenį gali ruošti bet kuri 
tam leidimą turinti įmonė. Vartotojai gali patys pasirinkti karš-
to vandens tiekėją, siūlantį mažiausią kainą ir palankiausias tie-
kimo sąlygas.

Tačiau šiuo metu dar nėra oficialios šilumos skirstymo dau-
giabučiame name šildymui, karšto vandens ruošimui ir cirkulia-
cijai metodikos. Reikia pabrėžti, kad karšto vandens ruošimas 
susijęs su dideliais komerciniais nuostoliais. Vartotojai atsiskaito 
pagal butuose įrengtus vandens skaitiklius, matuojančius sunau-
doto karšto vandens kiekį, o šilumos tiekėjas suvartotą šilumos 
kiekį matuoja įvadiniu skaitikliu. Įvertinus karštam vandeniui par-
uošti reikalingą šilumos kiekį dažnai visų butuose esančių skai-
tiklių rodmenų suma ir įvadinio skaitiklio rodmens reikšmė dėl 
įvairių priežasčių skiriasi. Jei karštą vandenį ruoš atskira įmonė, 
jos veikloje, galima sakyti, užprogramuoti nuostoliai. Todėl bū-
tina sudaryti tinkamą šilumos išdalijimo daugiabučiame name 
metodiką, kas šiuo metu ir yra atliekama.

Šilumos pardavimas ir sistemų priežiūra
Su šilumos pardavimu vartotojams susijusi veikla taip pat at-

skirta. Šilumos pardavimo kaina padengia su pardavimu susiju-
sias sąnaudas: sąskaitų paruošimo ir jų pristatymo vartotojams, 
personalo atlyginimo, mokesčių ir pan. Su pardavimu susijusio-
je veikloje taip pat skatinama konkurencija.

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra taip pat atskir-
ta ir pateikta atskira eilute sąskaitoje už šilumą. Įteisinta konku-
rencija, skatinanti naujų įmonių kūrimąsi.

Sąskaita už šilumą
Sąskaita už šilumą reglamentuoja atskiras dokumentas.

Naujasis kainodaros modelis artimas naudojamiems Vaka-
rų šalyse, ypač Skandinavijoje. Ankstesnis šilumos kainodaros 
modelis nebuvo optimalus nei šilumos tiekėjams, nei vartoto-
jams. Šilumos tinklų įmonės dėl kainų pakeitimo galėdavo kreip-
tis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją tik gavu-
sios savivaldybės leidimą. Tokia situacija buvo gana sudėtinga: 
šilumos kainos galėjo priklausyti nuo tokių veiksnių kaip politi-
kų įtaka, įmonių vadovų apsukrumas ir pan. Kai kada rinkimų lai-
kas kainų kitimui turėdavo daugiau poveikio negu ekonominiai 
veiksniai, taigi politinis poveikis kartais netgi viršydavo ekono-
minį pagrįstumą. Šilumos kaina priklausė tik nuo faktinių išlaidų, 
kurios kartais būdavo išpūstos deklaruojant didesnius šilumos 
nuostolius tinkluose ir pan.

Šilumos ūkio įstatymas įteisino bazinės ir perskaičiuotosios 
kainos principą. Šilumos (ar karšto vandens) tiekėjas apskai-
čiuoja šilumos ar karšto vandens kainą pagal anksčiau išdėsty-
tus principus (remdamasis oficialia metodika) ir pateikia skai-
čiuotę VKEKK. VKEKK patikrina skaičiavimą, jei jis teisingas, ši-
lumos tiekėjas patvirtina bazinę kainą. Bazinė kaina padengia 
visas būtinąsias išlaidas ir užtikrina įmonei normatyvinį pelną. 
Paskui kiekvienais metais ši bazinė kaina perskaičiuojama pa-
gal keturis veiksnius: 

1. infliacijos lygį,
2. parduotos šilumos kiekį,
3. kuro kainą,
4. kitų koreguojamų sąnaudų dalį.
Praėjus laikotarpiui nuo trejų iki penkerių metų patvirtinama 

nauja bazinė šilumos kaina, kuri perskaičiuojama ir t.t. 
Modelis pavaizduotas 2 paveiksle. 

Pav. 2 Bazinės ir perskaičiuotosios kainos

Pav. 1 Šilumos sąskaitos struktūra

Šilumos tiekėjas pagal oficialią metodiką apskaičiuoja šilumos 
kainą ir pateikia skaičiuotę Valstybinei kainų ir energetikos kon-
trolės komisijai. Komisija patikrina skaičiavimą ir jei jis yra tei-
singas, patvirtina bazinę kainą BK1. Bazinę kainą BK1 sudaro iš-
laidos S1 ir normatyvinis pelnas NP1. Kitais metais bazinė kai-
na BK1 perskaičiuojama pagal keturis ekonominius veiksnius ir 
patvirtinama perskaičiuotoji kaina PK2. Tai ir yra visa naujosios 
metodikos esmė: kuo labiau šilumos tiekėjas (ar karšto vandens 
tiekėjas, ar šilumos gamintojas) geba sumažinti išlaidas, tuo di-
desnį pelną jis gauna. Kainų skirtumas priklauso tik nuo keturių 
veiksnių, bet ne nuo išlaidų dydžio (kaip buvo anksčiau). 

Kitais metais kaina vėl perskaičiuojama (PK3). Jei šilumos 
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tiekėjas buvo įsirengęs sąnaudas mažinančią įrangą, jis gau-
na didesnį pelną. Po ketverių metų nustatoma nauja bazinė kai-
na BK5. 

Kainodaros metodika taikoma kiekvienai su šilumos tiekimu 
vartotojams susijusiai veiklai:

- šilumos gamybai,
- šilumos perdavimui,
- šilumos pardavimui – paskirstymui pastate,
- karšto vandens ruošimui.

Kainų derinimo ir tvirtinimo procedūros skiriasi priklausomai 
nuo įmonės realizuojamos per metus šilumos kiekio. Bazinių kai-
nų skaičiavimo principas taikomas tik stambesnėms įmonėms, 
realizuojančioms per metus ne mažiau kaip 5 GWh šilumos. Jei 
įmonė realizuoja mažesnį šilumos kiekį, jai tvirtinamos kainos, 
kurios kasmet keičiamos.

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų tvarka
Šilumos Ūkio Įstatymas skatina vietinių bei atsinaujinančių 

energijos išteklių, taip pat atliekinės šilumos panaudojimą. Tuo 
tikslu apibrėžtas nepriklausomų gamintojų gaminamos šilumos 
supirkimo ir tiekimo į centralizuotą šilumos tinklą tvarka. Ši tvar-
ka taikoma visiems šilumos tiekėjams, kurių trejų pastarųjų metų 
vidutinė metinė šilumos tiekimo apimtis viršija 5 GWh, taip pat 
ir mažesniems tiekėjams, jei pritaria Savivaldybė. Paskirtis: ši-
lumos tiekimo sąnaudų mažinimas, konkurencijos skatinimas, 
aplinkosaugos gerinimas. 

Nepriklausomam gamintojui keliami tam tikri reikalavimai: jis 
turi užtikrinti reikiamą šilumnešio (vandens, garo) kokybę, rei-
kiamą galią ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą. 

Šilumos įrenginius valdo (įskaitant ir nepriklausomus) šilu-
mos tiekėjas.

Kai šilumos tiekėjo turimų šilumos gamybos įrenginių galia 
pakankama visam vartotojų šilumos poreikiui patenkinti, tiekė-
jas privalo supirkti tik nepriklausomų gamintojų šilumą, kurios 
kaina yra mažesnė už tiekėjo palyginamąsias šilumos gamy-
bos sąnaudas

Jei keli nepriklausomi šilumos gamintojai pasiūlo vienodą kai-
ną, tiekėjas šilumą iš jų superka šia tvarka:

1. šilumą iš bendrų elektros ir šilumos gamybos įrenginių, var-
tojančių atsinaujinančiuosius energijos šaltinius,

2. šilumą, pagamintą iš atsinaujinančiųjų ir geoterminės energi-
jos šaltinių,

3. atliekinę šilumą iš pramonės įmonių,
4. šilumą iš efektyvios kogeneracijos įrenginių,
5. šilumą iš katilinių, naudojančių iškastinį organinį kurą.
Nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginių prijungimo išlai-

das (vamzdžių tiesimą, šilumokaičių įrengimą) apmoka nepri-
klausomas šilumos gamintojas, jei šilumos pirkimo-pardavimo 
sutartyje nenustatyta kitaip.

Galima daryti išvadą, kad dauguma pramonės įmonių, turin-
čių savas katilines, modernizuos, išplės jas ir pardavinės atlie-
kinę šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo tinklą. Jei jos nesu-
jungtos su CŠT, galimos investicijos į vamzdynus, sujungiančius 
su tinklu šilumokaičius ir kitą įrangą.

Šilumos ūkio įstatymo papildomieji aktai
Minėta, kad Šilumos ūkio įstatymas turi daugiau kaip 30 pa-

pildomųjų aktų, išsamiai reglamentuojančių viso Lietuvos šilu-

mos ūkio valdymą. Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Vals-
tybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir kitos instituci-
jos glaudžiai bendradarbiaudamos su Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacija atliko didelį ir svarbų darbą kurdamos visą su šilumos 
ūkiu susijusią įstatyminę bazę. 

Tarp jau patvirtintų papildomųjų aktų galima paminėti Cen-
tralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo 
metodiką (V.Ž. 2003, Nr. 74-3471), Daugiabučio namo šildymo ir 
karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo 
metodiką (V.Ž. 2003, Nr. 80-3679), Šilumos vartotojų įrenginių 
atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo 
metodiką (V. Ž. 2003 Nr.81 (1)-3716), Maksimalias šilumos su-
vartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms 
šildyti (V. Ž. 2003, Nr. 117-5390), Energetikos įmonių investici-
nių projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės 
komisijoje tvarką (V. Ž. 2003, Nr. 62-2852) ir kitus.

Šiuo metu dar rengiami šie svarbūs įstatymo papildomieji ak-
tai: Šilumos kiekio paskirstymo (išdalijimo) vartotojams reko-
menduojami metodai, Supaprastinta šilumos ir karšto vandens 
kainų skaičiavimo metodika smulkiems šilumos tiekėjams, Ši-
lumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patiksli-
nimas bei kiti.

Apibendrinamosios išvados – 
įstatymo poveikis mums visiems 

Vienareikšmiškai įvertinti Šilumos ūkio įstatymą gana sunku. 
Jau vien prisiminus tai, kaip sunkiai šis įstatymas buvo priimtas, 
kiek daug buvo diskusijų ir ginčų, galima teigti, kad šiuo įstaty-
mu ne visi patenkinti, o ir nebus… Nors sakoma, kad tik ginčuo-
se gimsta tiesa, todėl ginčuose „užgrūdintas“ įstatymas yra pa-
grindas skaidriai, techniškai ir ekonomiškai motyvuotai šilumos 
ūkio plėtrai.

Iš pirmo žvilgsnio galima būtų teigti, kad Šilumos ūkio įsta-
tymas labiau gina šilumos tiekėjus: įvesti apribojimai atsijungi-
mui nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, reglamentuo-
jamas šildymo būdo pasirinkimas, tačiau kartu įteisinta daug ši-
lumos vartotojams palankių sprendimų: palankesnė šilumos kai-
nodara, galimybė rinktis karšto vandens tiekėją, šilumos ir karšto 
vandens priežiūros įmonę, šilumos paskirstymo name apskaičia-
vimo būdą; atskyrus šilumos gamybą, perdavimą, pardavimą ir 
kita – atsiranda daugiau skaidrumo bei viešumo. Kai kurių paslau-
gų galima atsisakyti ir už jas nemokėti. Siekdami išgyventi rinkoje 
bei dirbti pelningai, šilumos tiekėjai yra priversti atnaujinti šilumos 
ūkį, diegti naujas technologijas, tai lemtų šilumos savikainos ma-
žėjimą. Įstatymas užkerta kelią nepagrįstam šilumos kainos didė-
jimui dėl šilumos tiekėjų neūkiškumo ar kitų neigiamą poveikį le-
miančių veiksnių.

Šilumos ūkio įstatymas grindžiamas mažiausio poveikio ap-
linkai principu. Įstatymas skatina centralizuotą šilumos tiekimą ir 
bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą – kogeneraciją, kaip 
mažiausiai aplinką teršiančius šilumos gamybos ir tiekimo būdus 
Lietuvos sąlygomis. Turbūt ne vienam teko būti nedideliuose mies-
teliuose, kur daugiabučiuose namuose iš atskirų butų kyšo „bur-
žuikės“, o geresniu atveju – dujinio katilo kaminėlis. Pabandykime 
įsivaizduoti tokį vaizdą Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje… .

Todėl ir reikalingas šis įstatymas, kad neįsigalėtų stichiškas, ne-
valdomas visiems mums priklausančios svarbios miestų inžineri-
nės infrastruktūros griovimas.
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Aleksandras Gluosnis yra KPI auklė-
tinis. 1958 m. baigė KPI Pramonės šilu-
minės energetikos specialybę. Tuometi-
nis Mechanikos fakulteto dekanas doc. 
N. Milenskis pasiūlė likti asistentu Brai-
žomosios geometrijos katedroje. Po dve-
jų metų jis įstojo į naujai įsikūrusios Šil-
dymo ir vėdinimo katedros aspirantūrą. 
1967 m. apgynė technikos mokslų kan-
didato disertaciją, o 1970 m. – jam su-
teiktas docento vardas. Iki iškeliant ka-
tedrą į Vilniaus Inžinerinį statybos institu-
tą (VISI) iki 1990 m. dėstė „Kuras, kūryk-
los, katilai, katilinės“ kursą būsimiesiems 
šildymo ir vėdinimo specialybės dieninio 
ir vakarinio skyriaus studentams, vado-
vavo studentiško projektavimo ir konstra-
vimo biuro Šildymo ir vėdinimo sektoriui, 
kuriame buvo atliekami realūs (įgyven-
dinami) kursiniai ir diplominiai projektai, 
mokslinio tyrimo darbai.

1978 m. pelnė geriausio KPI lekto-
riaus vardą.

Nuo 1969 m. iki 1990 m. jis – Šilu-
mos, dujų tiekimo ir vėdinimo specialy-
bės KPI konferencijos sekcijos pirminin-
kas, konferencijoje perskaitytų praneši-
mų leidinio redaktorius.

Nuo 1991 m. iki 2001 m. ėjo antraei-
les pareigas Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Šildymo ir vėdinimo kated-
roje, o KTU Statybos (dabar Statybos 
technologijų) katedroje skaitė „Pastatų 
santechninių įrenginių“, „Teisinių staty-
bos pagrindų“ ir kitus kursus. Per 45- ius 
darbo KPI ir KTU metus turi parengęs ir 
atspausdinęs daugiau kaip 180 moksli-
nių straipsnių ir darbų. Buvo KPI laikraš-
čio ir žurnalo „Mokslas ir technika“, kai 
jis buvo leidžiamas Kaune, – skyriaus 
„Energetika ir kuras“ redaktoriumi.

Nuo 1995 m. rengia mokomąsias 

Prof. Stasys Šinkūnas
Asociacijos LIŠTIA Prezidentas

knygas ir specializuotuosius žinynus. 
1995 m. ir 2000 m. išleistos dvi mo-
komosios knygos „Šilumos taupy-
mo galimybės veikiančiose pramonės 
įmonėse, administracijos, visuome-
niniuose ir komunaliniuose pastatuo-
se“ dalys. 1997 m. išleistas „Šildymo 
prietaisų, agregatų, šilumokaičių oras-
oras ir ventiliatorių“ žinynas, 1998 m. – 
„Vandens šildymo katilų iki 100 kW ir 
iki 2,0 t/h našumo garo katilų“ žinynas, 
2000 m. – „Šilumos punktų įrangos ir 
šildymo sistemų reguliavimo bei ap-
skaitos prietaisų“ žinynas, o 2003 m. – 
„Katilinių įrangos iki 2,0 MW“ žinynas.

Yra 2001 m. parengto mokslinio dar-
bo „Šalies ūkio atliekinių energijos iš-
teklių įvertinimo ir panaudojimo energe-
tinių ir techninių galimybių nustatymo“ 
Vyriausybinės programos bendraauto-
ris. Pagal šią programą sudarytas nau-
jas žinynas „Atliekinius energijos ištek-
lius naudojantys įrenginiai ir šilumos 
siurbliai“. Visi šie darbai atlikti Lietuvos 
Respublikos Ūkio ministerijos užsaky-
mu. Jais naudojasi mūsų universiteto, 
VGTU, Vilniaus technikos, Kauno tech-
nikos kolegijos, Kauno Viešosios biblio-
tekų skaitytojai ir studentai, bei firmų, 
projektavimo, montavimo ir eksploata-
vimo organizacijų darbuotojai.

Visus 45-rius pedagoginės, mok-
slinės ir publicistinės veiklos metus 
doc. A.Gluosnis bendraudamas su 
studentais, bendradarbiais, gamybi-
nių, projektavimo, eksploatavimo įmo-
nių ir įstaigų darbuotojais bei jų vado-
vais buvo kupinas optimizmo, energi-
jos ir humoro.

Doc. A.Gluosnis yra asociacijos 
LIŠTIA tarybos ir KTU „Emeritas“ klu-
bo narys.

Linkime savo Kolegai geros svei-
katos, naujų kūrybinių idėjų, brandžių 
publicistinių darbų.

Doc. dr. Aleksandras Gluosnis

PENKTASIS ŽINYNAS JO AUTORIAUS 
DOC. DR. ALEKSANDRO GLUOSNIO

70-MEČIUI
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Efektyvumas – daug ką nusakantis terminas. Būti efekty-
viam, reiškia pasiekti geriausią rezultatą mažiausiomis są-
naudomis. Vokiečių kompanijos WILO AG gaminamų siurblių 
seriją „IL“ „DL“ ir „BL“ (1 pav) tikrai galima vadinti efektyvia. 
Kodėl? Pabandysiu atsakyti į šį klausimą. Bet pirmiausia šiek 
tiek papasakosiu apie minėtos serijos siurblius.

Wilo-IL – tai naujausia „sauso“ rotoriaus siurblių karta, 
pradėta gaminti 2001 m. Ją kurdami kompanijos inžinieriai 
naudojo itin pažangius kompiuterinius hidraulinio ir mechani-
nio modeliavimo metodus. Tai leido išbandyti daugybę galimų 
variantų ir rasti patį geriausią sprendimą. Taip buvo sukurta 
itin efektyvi siurblio hidraulinė dalis. Šio siurblio hidraulinis 
efektyvumas siekia iki 80%, tai vienas geriausių rodiklių tarp 
tokios konstrukcijos siurblių pasaulyje. Jau dabar šios seri-
jos siurblių, našumas siekia iki 400 m3/h, o slėgis iki 70 m 
v. st., tačiau kūrimo darbai vyksta toliau ir numatyta pradėti 
dar didesnio našumo ir slėgio siurblių gamybą.

Tačiau grįžkime prie efektyvumo. Jau minėta ypatingai 
efektyvi hidraulinė dalis sumažina galios nuostolius siurblyje, 
todėl jis suvartoja mažiau elektros energijos tam pačiam dar-
bui atlikti. Beje, reikia paminėti, kad hidraulinės dalies efek-
tyvumą lemia ne tik erdvinis darbo ratas, bet ir speciali siur-

blio korpuso konfigūracija. Įsiurbiamojoje 
dalyje esanti pertvarėlė tolygiai paskirs-
to srautą siurblio viduje prieš darbo ratą 
neleisdama susidaryti efektyvumą maži-
nantiems sūkuriams (2 pav.).

Kuriant šį siurblį buvo pagalvota ir 
apie nebrangų jo aptarnavimą. Panau-
dotas „Burgman“1) firmos standartinių 
matmenų sandariklis yra gerokai piges-
nis nei iki šiol naudotas, todėl atėjus lai-
kui jį keisti išlaidos bus gerokai mažes-
nės. Elektros variklis taip pat standarti-
nių matmenų, tačiau jame montuojamas 
ašinių jėgų poveikiui atsparesnis rotoriaus guolis. Taip pa-
ilginamas tarnavimo laikas, siurblį reikės rečiau remontuoti, 
todėl padidės jo patikimumas.

Kokios šio siurblio naudojimo įvairiose sistemose gali-
mybės? Skysčio temperatūros diapazonas nuo –20 0C iki 
140 0C iš tiesų leidžia jį vadinti universaliu siurbliu, kurį ga-
lima naudoti tiek šilumos, tiek ir šalčio tiekimui. Šalčio tieki-
mą paminėjau ne šiaip sau. Šiuo metu kyla susidomėjimas 
centralizuotu šalčio tiekimu. Net ir bendrovės, žinomos kaip 
šilumos tiekėjos, vis aktyviau ieško naujų centralizuoto šal-
čio tiekimo galimybių, todėl kuriant šį siurblį daug dėmesio 
buvo skiriama ir galimybei panaudoti jį ne tik šilumos, bet 
ir šaldymo (vėsinimo) sistemose. Kataforezine danga iš vi-
daus ir išorės dengtas korpusas, nerūdijančio plieno varžtai, 
cinkuota veleno jungiamoji mova, tai – priemonės, padaran-
čios šį siurblį atsparų korozijai. To tikrai reikia, nes tekant 
šaltam skysčiui (šaltnešiui) ant siurblio korpuso paviršiaus 
nuolat kondensuojasi drėgmė, kuri skatina metalo korozi-
ją. Be to, specialios formos siurblio jungiamoji dalis pade-
da besikaupiančiam ant siurblio paviršiaus kondensatui grei-
čiau nuo jo nutekėti. 

Toks siurblys jau dabar yra, ir ateityje bus nepakeičiamas 
modernių sistemų komponentas, taupiai naudojantis elektros 
energiją ir patikimai veikiantis ilgus naudojimo metus pačio-
mis įvairiausiomis darbo sąlygomis.

WILO-IL, DL, BL 
EFEKTYVŪS 

SIURBLIAI ŠILUMOS 
ŪKIUI IR PASTATŲ 

MIKROKLIMATO 
SISTEMOMS

Mag. Mantas Kreivys
UAB „Wilo Lietuva“ inžinierius

2 pav.

1 pav

1) „Burgman“ vienas iš geriausiai pasaulyje vertinamų sandarinimo maz-
gų gamintojų.
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Viena didžiausių pramoniniu būdu izoliuotų 
vamzdžių gamintojų Baltijos šalyse SIA „PO-
LIURS“ praeitais metais eksportavo produk-
cijos už 4,024 milijonus eurų, taigi per me-
tus eksportuojamos produkcijos apimtis padi-
dėjo 6,5 kartus, – informuoja SIA „POLIURS“ 
vykdantysis direktorius Guntis Licitis. 2002 
metais ,,POLIURS“ eksportavo produkcijos 
už 623 000 eurų.

,,POLIURS“ veiklos sritis – pramoniniu 
būdu izoliuotų vamzdžių sistemų gamyba, 
projektavimas ir montavimas. Įmonė gami-
na pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių si-
stemas nuo 1995 metų sausio mėn. 1998 
metais „POLIURS” sertifikavo ISO 9002 ko-
kybės valdymo sistemą. Jau po trejų metų, 
2001 metais, buvo įdiegtos integruotos ko-
kybės ir aplinkos valdymo sistemos ISO 9001 
ir ISO 14001. Nuo 2001 metų įmonė gamina 
izoliuotus vamzdžius pagal pažangesnę tech-
nologiją: kaip izoliacijos putų sudedamoji dalis naudojamas cik-
lopentanas. Izoliacijos putų sudėtyje esantis ciklopentanas su-
mažina šilumos laidumo koeficientą nuo 0,029 iki 0,027 W/m.K, 
todėl sumažėja vamzdynų šilumos nuostoliai.

,,POLIURS“ gaminama produkcija Lietuvoje žinoma jau nuo 
1997 metų. Daug pramoninių būdu izoliuotų vamzdynų kilomet-
rų nutiesta Raseiniuose, Alytuje, Visagine, Šiauliuose, Panevė-
žyje, Akmenėje ir kitur. Pagrindiniai ,,POLIURS“ bendradarbiavi-
mo partneriai Lietuvoje yra UAB ,,Energijos Taupymo Centras” iš 
Panevėžio ir UAB ,,Aitra” iš Šiaulių. 

Praeitais metais padidėjo produkcijos eksportas į Lietuvą: 
2003 metais eksportuota produkcijos už 175 tūkstančius eurų, 
lyginant su 173 tūkstančiais eurų 2002 metais. 2003 metais 
Lietuvoje įgyvendinti 9 įvairios apimties projektai, kurių svar-
biausias – vamzdynų tiekimas Akmenei, jų bendras ilgis suda-
rė 7 000 metrų. 

Bendra įmonės apyvarta pernai padidėjo 25% pasiekdama 
6,1 milijoną eurų, lyginant su 4,8 milijonais eurų ankstesniai-
siais metais.

,,POLIURS“ PERNAI ŠEŠIS KARTUS PADIDINO 
EKSPORTUOJAMOS PRODUKCIJOS APIMTĮ

,,POLIURS’’ apyvarta Lietuvoje

Bendra apyvarta eurais, 2003 metais

Licitis nurodė, kad sėkmingą eksporto augimą lėmė ,,PO-
LIURS’’ laimėjimai įvairiuose tarptautiniuose konkursuose dėl 
pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių tiekimo įvairiems Rusijos 
miestams. Viso į Rusiją eksportuota produkcijos už 3,61 mili-
joną JAV dolerių, taip pat atlikta montavimo darbų už 715 tūks-
tančių JAV dolerių. 

Pernai didžiausias projektas buvo vamzdžių tiekimas Iževskui 
už 1,97 milijonus JAV dolerių. Į Syzranę eksportuota vamzdžių 
už 815 tūkstančių JAV dolerių, taip pat atlikta montavimo darbų 
už 523 tūkstančius JAV dolerių. Plataus masto projektai įgyven-
dinti Volgograde ir Mitiškuose. 

Eksporto apimtis į Švediją pernai liko beveik nepakitusi – 273 
tūkstančiai eurų 2003 metais ir 296 tūkstančiai eurų 2002 me-
tais. Praeitais metais beveik tris kartus – nuo 57 tūkstančių eurų 
iki 150 tūkstančių eurų padidėjo eksportas į Estiją. Palyginti ne-
didelė produkcijos dalis – už 12,8 tūkstančių eurų eksportuo-
ta į Vokietiją. 

Latvijos rinkoje parduota produkcijos ir atlikta montavimo 
darbų už 1,9 milijonus eurų. Latvijoje įgyvendinta per 310 įvai-
rių projektų.
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Kamstrup dabartiniu metu baigia įdiegti radijo nuskaitymo 
sistemą, kuria bus galima nuskaityti 3000 skaitiklių rodmenis 
Tranbjerge, miestelyje Danijos teritorijoje. Sistemą, kurią išsi-
nuomavo šildymo įmonė 12–os metų laikotarpiui, sudaro apie 
3000 Multical CDE šilumos skaitiklių, kurie kontroliuoja namų 
savininkų šilumos suvartojimą ir duomenų rinkimą radijo tinklo 
sistema, naudojančia Kamstrup maršrutizatorius ir koncentra-
torius. Kamstrup visiškai atsako už visą projektą, t.y. sistemos 
projektavimą, montavimą, naudojimą bei priežiūrą per visą ilga-
laikės nuomos laikotarpį. CŠT įmonė atsakinga tik už šilumos 
skaitiklių priežiūrą.

Radijo sistema
Kamstrup radijo sistemą sudaro radijo moduliai, įtaisyti šilu-

mos (ar elektros, kurių taip pat yra Lietuvos rinkoje, VŠ, Vykintas 
Šuksteris) skaitikliuose, maršrutizatoriai kurie sujungia skaitiklius 
į grupes. Visi vienos grupės skaitikliai yra sujungiami koncentra-
toriumi. Koncentratorius yra pagrindinis ir svarbiausias sistemos 
komponentas, kuris surenka duomenis iš skaitiklių ir perduoda 
juos į duomenų bazę. Visi radijo ryšio prietaisai veikia 430 MHz 
nelicencijuojamu dažniu, skleidžiamo signalo galia iki 10 mW. Su 
išorine antena prietaisų radijo aprėpties zona gali būti iki 300 m 
tiesioginio matomumo vietose.

Radijo modulis
Radijo modulio montavimas yra labai paprastas. Nereikia jo-

kių įrankių; modulis paprasčiausiai įstatomas į skaitiklio lizdą. 
Nei modulio, nei skaitiklio derinti nereikia.

Modulis nepriklauso prie metrologiškai tikrinamų elementų, 
todėl nereikalingas pakartotinis tikrinimas. Tai reiškia, kad įmo-
nė vėliau gali atnaujinti skaitiklius įstatydama modifikuotus ra-
dijo modulius arba pakeisti juos kitokiais moduliais, pvz., DTMF 
(skaitmeninio laidinio telefono ryšio, VŠ).

Radijo modulis yra „intelektualus“ įrenginys, turintis savą pro-
cesorių ir atmintį. Prijungus įtampą modulis nustato, kokio tipo 
skaitiklyje jis įtaisytas. Jis taip pat gali nustatyti skaitiklio nume-
rį. Visa ši informacija perduodama į modulio atmintį. Po instalia-
vimo radijo moduliui užtenka 10 sekundžių tam, kad jis būtų vi-
siškai paruoštas darbui. Radijo signalo diapazonui išplėsti gali-
ma įtaisyti lizdą išorinei antenai prijungti. Normaliomis naudoji-
mo sąlygomis išorinės antenos nebūtinos.

Radijo modulis maitinamas iš skaitiklio vidinio maitinimo šal-
tinio. Kadangi didesnę laiko dalį modulis veikia budinčiuoju reži-
mu, jis sunaudoja labai nedidelį energijos kiekį. Kamstrup firma 
sukūrė unikalų susijungimo su moduliu kvietimo signalą. Kas 5 
sekundės radijo modulis tampa aktyvus ir tikrina, ar yra kvieti-
mo signalas. Jei signalo nėra, maitinimas nutraukiamas ir mo-
dulis vėl pereina į budintįjį režimą. Jei nustatomas kvietimo si-
gnalas, duomenys iš radijo modulio perduodami į įrenginį, sklei-
džiantį šį signalą. Patikrinama, ar duomenys nuskaityti ir tada 
radijo modulis išsijungia 5 s. Modulis kas 24 valandas nuskai-
to skaitiklio registrų rodmenis. Kad pagreitėtų duomenų skaity-
mas, jie standartiškai nuskaitomi iš radijo modulio atminties, to-
dėl duomenys yra ne to momento, o iki 24 valandų senumo. Yra 
papildoma funkcija, leidžianti nuskaityti esamo momento duo-
menis tiesiai iš skaitiklio, bet tai trunka ilgiau ir tam eikvojama 
baterijos energija.

Maršrutizatorius
Maršrutizatorius turi ličio bateriją, kurios tikėtinas naudojimo 

laikas yra 10 metų1. Maršrutizatorius tiesiogiai nejungiamas prie 
energijos skaitiklio ar elektros tinklo. Tai reiškia, kad maršrutiza-
torių galima lengvai sumontuoti arba netoli skaitiklio, arba nuo-
šalesnėje vietoje, pavyzdžiui pastogėje. Nekyla ginčų su namo 
savininku dėl įrengimo, laidų išvaizdos ir pan. Montavimo išlai-
dos yra minimalios, kadangi nereikia išvedžioti laidų ir montavi-
mui nereikia specialių techninių žinių ar leidimų.

Maršrutizatoriaus paskirtis radijo tinkle visų pirma yra infor-
macijos, kurią jis gauna iš kitų tinklo komponentų, t.y. koncen-
tratorių, persiuntimas arba duomenų siuntimas iš skaitiklio radi-
jo modulio į tinklo aukštesnio lygio komponentus.

Maršrutizatoriuje yra vietinis sąrašas, kurį pats maršrutiza-
torius automatiškai atnaujina kartą per dieną. Į šį sąrašą įtrauk-
ti visi įrenginiai, su kuriais maršrutizatorius gali susisiekti radijo 
ryšiu realiomis signalo/triukšmo sąlygomis (S/N) tarp maršru-
tizatoriaus ir įrenginio. Šis sąrašas vėliau naudojamas koncen-
tratoriuje siekiant sudaryti radijo sistemoje kuo geresnį maršrutą 
iki skaitiklio. Jei radijo modulis yra prie skaitiklio, maršrutizato-
rius gali būti su vidine ar išorine antena. Išorinė antena dažniau-
siai naudojama tais atvejais, kai montavimo sąlygos sudėtingos 
ir radijo signalas sklinda prastai.

Automatinis skaitiklių rodmenų nuskaitymas panaudojant 
radijo technologiją

BEVIELIS RYŠYS 
SU SKAITIKLIAIS 

IR NUOTĖKIO 
NUSTATYMAS

Jen Andreasen 
Kamstrup A/S, Skandenborg, 
Danija, projekto vadovas

Vykintas Šuksteris 
UAB „TERMA“
technikos direktorius

1 Prielaida: Duomenų nuskaitymas iki 300 m atstumu kartą per mėnesį per maršrutizatorių

Labai
prastos
kokybės
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Koncentratorius
Koncentratorius t.p. turi ličio bateriją, kurios tikėtinas naudo-

jimo laikas apie 10 metų (priklauso nuo koncentratoriaus duo-
menų perdavimo dažnio).

Koncentratorius gali perduoti duomenis 300 m atstumu, 60 
maršrutizatorių ir 10 koncentratorių tinkle (2 pav.). Todėl tin-
klo dydį lemia tokie veiksniai: koncentratoriaus atminties talpa, 
reali patikimo radijo signalo zona (t.y. signalo/triukšmo sąlygos 
tarp atskirų elementų) ir apribojimai, kurie reiškia, kad skaitik-
lių rodmenys gali būti nuskaityti tik 10-yje maršruto punktų už 
koncentratoriaus.

Koncentratorius surenka maršrutizatoriuje esančius vietinius 
sąrašus. Po to koncentratorius sudaro tinklo sąrašą, į kurį įtrau-
kiami visi koncentratoriaus ryšio sujungimai sistemoje. Kon-
centratorius suderina sistemos programinės įrangos duome-
nų užklausas atskiriems skaitikliams parinkdamas geriausią ry-
šio maršrutą, t.y. geriausias signalo/triukšmo sąlygas. Koncen-
tratorius gali pradėti rinkti duomenis iš skaitiklio be sistemos 
programinės įrangos įsijungimo. Duomenys saugomi koncen-
tratoriuje tokiu būdu, kad sistemos programinei įrangai nerei-
kia gaišti laiko ryšio su atskirais skaitikliais sudarymui, bet tik 
duomenų iš koncentratoriaus rinkimui. Tai labai sumažina lai-
ką, reikalingą duomenims surinkti, ir padidina sistemos našu-

1 pav. „Kamstrup“ radijo sistema sudaryta iŚ -
tratoriumi. Koncentratorius surenka duomenis iš skaitiklių per maršrutizatorių tinklą ir juos saugo atmintyje

2 pav. Koncentratorius gali perduoti duomenis 300 m atstumu, 60 maršruti-
zatorių ir 10 koncentratorių tinkle

mą, priklausomai nuo matavimo taškų, kurie gali būti kontro-
liuojami, skaičiaus.
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3 pav. Sistemos programinė įranga naudoja NET2 komponentus ryšiui su atskirais rajono 
koncentratoriais

Surinkęs duomenis iš skaitiklių per radijo ryšį koncentrato-
rius toliau juos perduoda per Kamstrup RS232 nuoseklaus ryšio 
sąsają, pavyzdžiui prie jos galima prijungti GSM modemą arba 
DTMF modemą. Galimas ir alternatyvus būdas –užprogramuoti ir 
nuskaityti koncentratoriaus duomenis radijo sistema su rankiniu 
nešiojamuoju radioterminalu “Kamstrup Multiterm”, arba jei tik 
įrengimo sąlygos ir signalo galia leidžia tai padaryti, reikia nau-
doti sistemos programinę įrangą ir Kamstrup Net2 komponentus. 
Jais palaikomas ryšys su atskirais rajono koncentratoriais. Pa-
prastai, šis ryšys realizuojamas naudojant įmonės kaminą, nes 
tokiu būdu galima užtikrinti gerą radijo ryšį rajone (3 pav.).

Pritaikymas
Kaip minėta anksčiau, Tranbjergo Danijoje projektas apima si-

stemos, tinkamos duomenims rinkti iš 3000 šilumos skaitiklių, 
įrengtų pavieniuose ir blokuotuose namuose, įrengimą ir naudo-
jimą. Rajone yra ir grupė didelių skaitiklių; apytiksliai 10 diapa-
zonas yra nuo 3 iki 15 m³/h. Pastarųjų daugiausia įrengta visuo-
meniniuose pastatuose ir jie taip pat sudaro dalį tinklo.

Privatūs skaitikliai įrengti individualiuose namuose, apytik-
sliai nuo 600 iki 900 m² žemės plote. Dauguma skaitiklių su-
montuoti rūsiuose.

Skaitiklių rodmenys nuskaitomi kartą per mėnesį. Interneto 
puslapyje skelbiami duomenys ir paslaugų gavėjai gali susipažin-
ti su vartojimo duomenimis. Tokiu atveju įmonė taip pat turi ga-
limybę analizuoti visų vartotojų duomenis ir siųsti juos į apskai-
tos sistemos programinę įrangą kartą per metus. Be to, esant 
poreikiui galima nuskaityti tam tikrų skaitiklių rodmenis, pvz., jei 
namo nuomininkai išvyksta – Kamstrup taip pat gali kontroliuoti 
nuotėkį kiekvieno namo šildymo sistemoje. (Tokiu atveju šilumos 
skaitiklis montuojamas su dviem debitmačiais. Danijos draudi-
mo bendrovės pastatams su nuotėkio kontrole taiko mažesnius 
turto draudimo tarifus, VŠ).

  Jei atsiranda nuotėkis, sukeliamas aliarmas. Aliarmo signalas 
nedelsiant siunčiamas visą parą įmonėje budinčiam operatoriui 
trumpuoju SMS pranešimu arba elektroninio pašto pranešimu.

Už duomenų nuskaitymo sistemos naudojimą, techninę prie-
žiūrą ir remontą ilgalaikės nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu 
atsako Kamstrup. Tai reiškia, kad įmonei nereikia įdarbinti nau-
jų darbuotojų ar apmokyti esamą personalą naudotis įvairiomis 
analizavimo ir duomenų rinkimo priemonėmis.

/Tęsinys kitame žurnalo numeryje/
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Tęsinys (pradžia 2003 m. Nr. 3(Nr. 18)

Šeškinės vidurinė mokykla Vilniuje
Šioje mokykloje seni langai sandarinti guminėmis tarpinė-

mis. Pagal apklausos rezultatus matyti, kad temperatūra patal-
pose turėtų būti normali, o oras patalpose turėtų atitikti higie-
ninius reikalavimus. Ar atsakymai yra objektyvūs buvo patik-
rinta patalpų mikroklimato matavimais laikantis anksčiau apra-
šytos metodikos. Pagrindinis tikslas buvo įvertinti ar vėdinimas 
yra pakankamas.

Atlikti temperatūros ir angliarūgštės matavimų, kurie vyko 
esant tuščioms ir užimtoms patalpoms, rezultatai pateikti žemiau 
pateiktame 6 paveiksle. Iš šio paveikslo matyti, kad esant tuš-
čioms patalpoms angliarūgštės koncentracija yra artima foninei 
koncentracijai, esančiai išorės ore. Prasidėjus pirmai pamokai 
ši koncentracija ima sparčiai didėti ir iki pamokos pabaigos pa-
siekia 1301 ppm. ir truputį sumažėja pertraukos metu iki 1033 
ppm, kai patalpa vėdinama pradarius langus. Tai, kad vėdinimas 
vyksta atidarius langus, labai gerai matyti iš tame pačiame pa-
veiksle esančio temperatūrinio grafiko. Kitos pamokos metu kon-
centracija ir temperatūra patalpoje didėja dar labiau ir šiek tiek 
sumažėja pertraukos metu. Bendras koncentracijos kiekis auga 
ir taip tęsiasi iki pamokų pabaigos, kai koncentracija pasiekia di-
džiausią lygį. Pasibaigus pamokoms angliarūgštės koncentracija 
ima lėtai mažėti iki nusistovi minimalus lygis. Kitą dieną situaciją 
vėl kartojasi. Didžiausias CO2 koncentracijos lygis (1693 ppm) 
ir aukščiausia temperatūra (22,5°C) buvo užregistruota pirmąją 
dieną vykdytų matavimų metu. Aukščiausia CO2 koncentracija 
buvo priešpaskutinės pamokos metu. Tą galima paaiškinti gau-
sesniu mokinių skaičiumi, dalyvavusiu šioje pamokoje. 

Temperatūra patalpoje nakties metu buvo nukritusi iki 17,5°C, 
o pamokų metu temperatūra svyruoja apie 20°C ir kartais pa-
kyla iki 22,5°C. Tai rodo, kad mokykloje temperatūrinis režimas 
paros laikotarpyje palaikomas patenkinamai.

PATALPŲ SANDARUMO IR JŲ VĖDINIMO TYRIMAS
dr. doc. Edvardas Tuomas 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Pučiant orą į patalpą
Oro kiekis, m³/h 413 408 384 334 273 221 169 131
Slėgis patalpoje, Pa 23 21 17 16 11 6 4 1,2
Oro pakeitimo kartai, n 2,8 2,8 2,6 2,3 1,9 1,5 1,2 0,9
Siurbiant orą iš patalpos
Oro kiekis, m³/h 413 396 375 331 272 220 168 128
Slėgis patalpoje, Pa -20 -12 -8 -6 -5 -3 -2 -1
Oro pakeitimo kartai, n 2,8 2,7 2,6 2,3 1,9 1,5 1,2 0,9

kai yra apie 1200-1300 ppm. Šis rodiklis nėra blogas ir, spren-
džiant pagal jį, galima laikyti, kad natūralioji ventiliacija tenkina 
minimalius higieninius mikroklimato reikalavimus.

Oro kaitai nustatyti nagrinėtoje patalpoje – biologijos kabine-
te buvo atlikti skaičiavimai, pagrįsti CO2 koncentracijos mažėji-
mu, tuščioje uždarytoje patalpoje. Koncentracija buvo matuoja-
ma CO2 jutikliu 2001 VTC iš kurio gautas signalas kas 2 minu-
tes buvo užrašomas duomenų kaupiklyje MITEC AT 40. Užrašy-
ti duomenys specialios programos pagalba buvo perkelti į PC ir 
iššifruot bei atvaizduoti grafiniu pavidalu (7 pav.).

Oro kaitos skaičiavimai atlikti pagal tokius duomenis:

6 pav. Temperatūra ir angliarūgštės koncentracija biologijos kabinete

Vertinant patalpos mikroklimatą higieniniu požiūriu galima teig-
ti, kad viršutinė rekomenduotinų sąlygų riba (1000 ppm) būna 
tik pertraukų metu, o pamokų metu ši riba viršijama ir vidutiniš-

7 pav. CO2 koncentracijos mažėjimas tuščioje patalpoje (biologijos kabinete)

a) CO2 koncentracija stebėjimo periodo pradžioje 2001 11 08 
13:42 buvo 847 ppm;

b) CO2 koncentracija stebėjimo periodo pabaigoje 2001 11 08 
17:42 buvo 355 ppm;

c) foninė CO2 koncentracija buvo 338 ppm.
Skaičiavimai atlikti pagal (6.2) formulę:
Skaičiavimais nustatyta oro kaita patalpoje Nr. 224 yra 0,85 h-1.

Lygiagrečiai su oro kaitos matavimu, kitoje patalpoje (kabine-
tas Nr. 83) buvo atliktas patalpos sandarumo matavimas laikan-
tis metodikoje aprašytos tvarkos. Patalpos tūris 145,5 m³. Šio 
matavimo metu natūralios ventiliacijos angos buvo užklijuotos. 
Sandarumas buvo nustatytas pučiant orą į patalpą ir sudarant 
joje slėgį ir siurbiant orą iš patalpos bei sudarant vakuumą. Ma-
tavimo rezultatai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Patalpos Nr. 83 sandarumo bandymo rezultatai.
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Grafiškai šie matavimo rezultatai atvaizduoti 8 paveiksle. Iš šio 
paveikslo matyti, kad patalpoje nebuvo pasiektas 50 Pa slėgis, 
kuris naudojamas patalpų sandarumo palyginimui, todėl atliktas 
perskaičiavimas, naudojantis visuotinai priimta metodika.

palaikomas nepatenkinamai, o atsakymai į anksčiau pateiktus 
klausimus apie temperatūrą neatitinka tikrovės.

(4)

čia n50 – oro kaita kai patalpoje 50 Pa slėgis; np – oro kaita kai 
patalpoje p Pa slėgis; r – laipsnio rodiklis. Laipsnio rodiklis r su-
randamas apdorojus 2 lentelės duomenis. Jis lygus 0,6 Tuomet 
iš (4) formulės surasta oro kaita yra 5,0. Iš čia matyti, kad Šeš-
kinės vidurinės mokyklos patalpų sandarumas esant standarti-
nėms sąlygoms yra 2 kartus mažesnis lyginant su Tuskulėnų vi-
durinės mokyklos patalpų sandarumu.

Prienų Revuonos vidurinė mokykla
Šioje mokykloje seni langai, sandarinti užklijuojant popieriaus 

juostomis, kurios vietomis yra atsiklijavę. Tik kai kuriose patalpo-
se seni langai pakeisti naujais. Pagal apklausos rezultatus tem-
peratūra patalpose yra normali, tikriausiai atsakant į klausimus 
turėta galvoje patalpos su pakeistais langais; patalpose netvan-
ku ir nekaršta; langai nerasoja, jaučiami skersvėjai. Pagal šiuos 
atsakymus būtų galima manyti, kad mikroklimatas patalpoje 
atitinka higieninius reikalavimus. Ar atsakymai yra objektyvūs 
buvo patikrinta patalpų mikroklimato matavimais laikantis anks-
čiau aprašytos metodikos. Pagrindinis tikslas buvo įvertinti pa-
talpos oro temperatūrą ir ar vėdinimas yra pakankamas bei nu-
statyti patalpų sandarumą. 

Temperatūros ir angliarūgštės matavimų, kurie vyko esant tuš-
čioms ir užimtoms patalpoms, rezultatai pateikti žemiau esan-
čiame 9 paveiksle. Iš šio paveikslo matyti, kad esant tuščioms 
patalpoms angliarūgštės koncentracija yra artima foninei kon-
centracijai, esančiai išorės ore ir yra 365 ppm, o temperatūra 
12,7°C. Prasidėjus pirmai pamokai ši koncentracija ima didėti ir 
iki pamokos pabaigos pasiekia 962 ppm, o temperatūra pakyla 
iki 15,2°C. Pertraukos metu angliarūgšties koncentracija suma-
žėjo iki 763 ppm, o temperatūra iki 13,9°C. Kitų pamokų ir per-
traukų metu vaizdas labai panašus. Ketvirtosios pamokos metu, 
angliarūgštės koncentracija padidėjo iki 1136 ppm, o tempera-
tūra buvo 15,0°C. Pasibaigus pamokoms angliarūgštės koncen-
tracija ima lėtai mažėti iki nusistovi minimalus lygis. Tempera-
tūra patalpoje nakties metu buvo nukritusi iki 12,0°C, o pamokų 
metu svyruoja ir kartais pakyla iki 15°C ar truputį daugiau. Tai 
rodo, kad mokykloje temperatūrinis režimas paros laikotarpyje 

8 pav. Ryšys tarp oro pakeitimų kartų ir slėgio patalpoje

9 pav. Temperatūra ir angliarūgštės koncentracija patalpoje Nr. 9

Vertinant patalpos mikroklimatą higieniniu požiūriu (išskyrus 
temperatūrą) galima teigti, kad viršutinė angliarūgšties rekomen-
duotinų sąlygų riba (1000 ppm) pamokų metu viršijama nežy-
miai ir vidutiniškai yra artima šiai ribai. Toks rezultatas yra ge-
ras ir todėl galima laikyti, kad natūralioji ventiliacija tenkina mi-
nimalius higieninius mikroklimato reikalavimus.

Oro kaitai nustatyti nagrinėtoje patalpoje buvo atlikti skaičia-
vimai, pagrįsti CO2 koncentracijos mažėjimu, tuščioje uždarytoje 
patalpoje. Koncentracija buvo matuojama CO2 jutikliu 2001 VTC 
iš kurio gautas signalas kas 2 minutes buvo užrašomas duome-
nų kaupiklyje MITEC AT 40. Užrašyti duomenys specialios pro-
gramos pagalba buvo perkelti į PC ir iššifruoti.

Oro kaitos skaičiavimai atlikti pagal tokius duomenis:
a) CO2 koncentracija stebėjimo periodo pradžioje 2002 01 18 

11:30 buvo 1136 ppm;
b) CO2 koncentracija stebėjimo periodo pabaigoje 2002 01 18 

13:00 buvo 451 ppm;
c)  foninė CO2 koncentracija buvo 343 ppm.
Skaičiavimai atlikti pagal (6.2) formulę:

Šis oro kaitos kartotinumas, rodantis, kad oras pasikeičia pa-
talpoje 1,33 karto per valandą gerai derinasi su angliarūgštės kon-
centracija patalpoje. Šioje mokykloje išmatuota jos koncentracija 
yra mažiausia, lyginant su visomis kitomis mokyklomis, tačiau ir 
oro kartotinumas yra didžiausias. Kartu tai prielaida tvirtinti, kad 
patalpos šioje mokykloje yra nesandariausios. 

Sandarumui patikrinti, lygiagrečiai su oro kaitos matavimu, 
toje pačioje patalpoje (kabinetas Nr. 9) buvo atliktas patalpos 
sandarumo matavimas laikantis metodikoje aprašytos tvarkos. 
Patalpos tūris 156,6 m3. Šio matavimo metu natūralios ventilia-
cijos angos buvo užklijuotos. Sandarumas buvo nustatytas pu-
čiant orą į patalpą ir sudarant joje slėgį ir siurbiant orą iš patal-
pos bei sudarant vakuumą specialiu bandymo įrenginiu per durų 
angą uždengusį skydą. Bandymo metu tarpai tarp skydo ir durų 
staktos, į kurią skydas buvo įstatytas, buvo sandariai užklijuo-
ti. Matavimo rezultatai pateikti 3 lentelėje, o jų grafinis atvaizda-
vimas 10 paveiksle.
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Iš 10 paveikslo matyti, kad patalpoje nebuvo pasiektas 50 Pa 
slėgis, kuris naudojamas patalpų sandarumo palyginimui, todėl 
atliktas perskaičiavimas, naudojantis visuotinai priimta metodi-
ka pagal (4) formulę.

Laipsnio rodiklis r surandamas apdorojus 3 lentelės duomenis. 
Jis lygus 1,03. Tuomet iš (4) formulės surasta oro kaita yra 11,1. 
Iš čia matyti, kad Revuonos vidurinės mokyklos patalpų sanda-
rumas esant standartinėms sąlygoms yra daugiau kaip 4 kartus 
mažesnis lyginant su Tuskulėnų vidurinės mokyklos patalpų san-
darumu ir daugiau kaip 2 kartus mažesnis lyginant su Šeškinės 
vidurinės mokyklos sandarumu. Šie matavimai labai gerai atitin-
ka rezultatus, gautus matuojant CO2 koncentraciją.

3. Išvados ir rekomendacijos
1. Mokymo patalpose su senais nesandarintais langais CO2 

koncentracija pamokų metu kinta vidutiniškai nuo 900 iki 
1200 ppm.

2. Mokymo patalpose su senais guminėmis tarpinėmis san-
darintais langais CO2 koncentracija pamokų metu kinta 
vidutiniškai nuo 1300 iki 2200 ppm.

3. Mokymo patalpose su naujais sandariais langais CO2 kon-
centracija pamokų metu kinta vidutiniškai nuo 2300 iki 3000 
ppm.

10 pav. Ryšys tarp oro pakeitimų kartų ir slėgio patalpoje

3 lentelė. Patalpos Nr. 9 sandarumo bandymo rezultatai.

Pučiant orą į patalpą
Oro kiekis, m³/h 486 442 416 365 285 228 174 130
Slėgis patalpoje, Pa 15 14,1 13,6 11,7 9,3 6,7 5,2 2,8
Oro pakeitimo kartai, n 3,1 2,8 2,7 2,3 1,8 1,5 1,1 0,8
Siurbiant orą iš patalpos
Oro kiekis, m³/h 448 420 392 342 284 229 174 131
Slėgis patalpoje, Pa -15 -13 -12 -11 -8,9 -5,9 -4,9 -2,3
Oro pakeitimo kartai, n 2,9 2,7 2,5 2,2 1,8 1,5 1,1 0,8

4. Langų sandarinimas arba keitimas turi įtakos ne tik mokyklų 
patalpų šilumos nuostoliams, bet ir jų mikroklimato koky-
bei.

5. Didėjant langų sandarumui, patalpose taip pat didėja CO2 
koncentracija.

6. Sandarinant patalpas rekomenduojama spręsti tų patalpų 
vėdinimą, įrengiant mechanines vėdinimo sistemas, kadangi 
natūralaus vėdinimo sistemų neužtenka.

7. Mechaninėse vėdinimo sistemose būtina įrengti šilumos 
regeneravimo aparatus, kitaip per vėdinimo sistemas bus 
prarandama labai daug šilumos ir patalpų sandarinimas 
praras prasmę.

8.  Skaičiuojant vėdinimo sistemas mokyklose, reikėtų laikytis 
patalpų oro pakeitimo šviežiu oru 1,5-2 kartų, arba 5 l/s 
vienam asmeniui.

9. Patalpų sandarumo nustatymas naudojant CO2 koncentra-
cijos mažėjimo metodą pakankamai gerai derinasi su slėgio 
ar vakuumo sudarymo patalpose metodu.

10.  Patalpų sandarumo nustatymui CO2 koncentracijos ma-
žėjimo metodas netinka, jeigu patalpose yra augmenija ar 
gyvūnija.
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Prieš dvylika metų Vilniaus politechnikume išleidus paskuti-
niąją pramonės šiluminių įrenginių specialybės absolventų laidą, 
Lietuvoje nutrūko šilumos energetikos studijų krypties specialis-
tų rengimas. Tokios kvalifikacijos specialistų rengimas atnaujin-
tas Vilniaus statybos ir dizaino kolegijoje. Šioje valstybinėje mo-
kymo institucijoje, teikiančioje aukštąjį neuniversitetinį išsilavi-
nimą, vertinama sukaupta patirtis ir tradicijos, puoselėtos nuo 
1954 m., kai buvo įkurtas Statybos technikumas.

Kolegijai, kaip ir kitoms mokymo institucijoms, pastarasis de-
šimtmetis buvo perversmų laikmetis: iš esmės buvo peržiūrėta 
studijų samprata, mokslo institucijoms ir studijoms iškelti nauji 
tikslai,  pakito reikalavimai studijų kokybei, sukurtos naujos stu-
dijų programos. Būsimų aukštos kvalifikacijos specialistų rengi-
mą laiduoja ir suteikia profesinę kompetenciją akademiniai pada-
liniai – katedros, tarp jų ir Inžinerinių sistemų katedra. Jos dėsty-
tojai, plėsdami mokymo bazę, aktyviai bendradarbiauja su įvai-
riomis valstybinėmis ir privačiomis institucijomis, dalyvauja Ūkio 
ministerijai pavaldžių agentūrų, Europos Sąjungos organizacijų 
rengiamuose seminaruose apie energiją taupančias technologi-
jas, atsinaujinančius energijos šaltinius, aplinkosaugą, keldami 
profesinę kvalifikaciją. Pradedami rengti projektai Europos Są-
jungos struktūrinių fondų paramai gauti, kuri padėtų įrengti prak-
tinio mokymo, kvalifikacijos kėlimo centrus. Šioje srityje pade-
da Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmai, Lietuvos staty-
bininkų, Europos aukštųjų neuniversitetinių mokyklų asociacijos, 
kurių narė yra kolegija.

Atsižvelgus į įvairių bendrovių – šilumos gamybos, tiekimo, 
sistemų priežiūros, prekybos – apklausos rezultatus, duomenis 
apie įsidarbinimo galimybes pagal įgytą kvalifikaciją, Skandina-
vijos valstybių teigiamą patirtį plėtojant centralizuotą šilumos 
ūkį parengtas naujas šilumos energetikos inžinieriaus profesi-
nio rengimo standartas. Jis nustato privalomus šilumos energe-
tikos inžinieriaus profesinio rengimo reikalavimus: veiklos sritis, 
profesinę kompetenciją, studijų tikslus, baigiamojo darbo įverti-
nimą. Pagal šį standartą paruošta studijų programa įgalina pa-
rengti aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo energetikos studijų 
krypties šilumos energetikos inžinierių. Programa, parengta pa-
gal šiuolaikinius reikalavimus, t.y. itin didelį dėmesį skiriant ben-
drųjų gebėjimų – analitinio mastymo, gebėjimo savarankiškai 
priimti sprendimus, aktyvumo, gebėjimo dirbti grupėje, atsako-
mybei už priimtus sprendimus – ugdymui.

Kolegijos absolventas – inžinierius – gali būti šilumos gamy-
bos bei tiekimo, energetinių sistemų priežiūros organizatoriu-
mi, gebančiu analizuoti projektinę dokumentaciją, parinkti sta-
tybos produktus šilumos energetikos sistemoms. Jis geba nau-
dotis technine literatūra, norminiais ir teisiniais dokumentais, in-

ATNAUJINTAS ŠILUMOS ENERGETIKOS 
INŽINIERIŲ RENGIMAS

Lina Sakalauskienė
Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos

Statybos fakulteto dekanė

Virginija Urbonienė
Inžinerinių sistemų katedros vedėja

formacinėmis technologijomis, bendrauti užsienio kalba, išmano 
vadybos ir rinkodaros pagrindus, gali organizuoti saugų darbą ir 
užtikrinti atliktų darbų kokybę.

Inžinierius – tai įmonių ir bendrovių šilumos ūkio valdymo or-
ganizatorius, analizuojantis energetinių sistemų būklę, gebantis 
vadovauti šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo ir remonto 
darbams, parengti padalinio ūkinės veiklos planus, vertinti turi-
mus materialinius ir finansinius išteklius.

Neuniversitetinio išsilavinimo šilumos energetikos inžinierius 
geba parengti nesudėtingus šilumos energetikos sistemų projek-
tus, atlikti sąmatinius skaičiavimus.

Bendra šilumos energetikos inžinieriaus rengimo dieninių stu-
dijų trukmė – treji metai, neakivaizdinių studijų – ketveri metai. 
Studijų programa parengta taip, kad atsižvelgiant į motyvuotą 
darbdavių ar studentų pageidavimą, atitinkantį pasirinktą darbinę 
veiklą, baigiamajame darbe galima išsamiau išnagrinėti įvairius 
aktualius šilumos energetikos klausimus. Programos apimtis – 
120 kreditų (4800 val.). Praktiniams įgūdžiams formuoti dieninėse 
studijose skiriama apie 30 proc. studijų laiko.  Siekiama pagrin-
dinių studijų programas padaryti dar universalesnes, kad absol-
ventai galėtų savarankiškai ir greitai prisitaikyti prie darbo rinkos, 
prireikus persiorientuotų spręsti naujus praktinius uždavinius. Kita 
vertus, studijuojantiems susidarytų palankesnės sąlygos įgyven-
dinti asmeninius planus, išreikšti individualius siekius.

Studentams, sėkmingai baigusiems studijų programą, įteikia-
mas aukštojo neuniversitetinio mokslo (kolegijos) diplomas. Ko-
legijos studentai, ypač neakivaizdinių studijų, sėkmingai pritaiko 
įgytas žinias praktikoje ir jų laukia stambiausios šilumos gamy-
bos, tiekimo bei kitos šilumos energetikos bendrovės.

Vilniaus statybos ir dizaino kolegija dalyvauja Phare, Leonar-
do da Vinči programose. Pagal pastarąją programą studentai at-
lieka praktiką Portugalijoje, Danijoje, o dėstytojai vyksta stažuo-
ti į Airiją, Belgiją, Daniją, Vokietiją. Kolegija aktyviai bendradar-
biauja su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Vokietijos ir kitų 
šalių mokymo institucijomis.

Besidomintys perspektyvios neuniversitetinio 
išsilavinimo šilumos energetikos inþinieriaus 

kvalifikacijos ágijimu gali kreiptis á Vilniaus 
statybos ir dizaino kolegijà,

Antakalnio g. 54, LT-10303, Vilnius
Tel. (8-5) 234 15 54, faks. (8-5) 234 37 69

El. p. info@ vsdk.lt,   http://www.vsdk.lt.
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Paskutinio dešimtmečio ekonominiai pokyčiai sąlygojo Lietuvos 
energetikos sektoriaus pokyčius. 1997 m. specialios paskirties akci-
nės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos ūkio 
ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymas lėmė naujų cen-
tralizuoto šilumos tiekimo įmonių kūrimo pradžią. Šio įstatymo pa-
skirtis buvo decentralizuoti šilumos ūkio valdymą perduodant šilu-
mos tiekimo įmones savivaldybių reguliavimo sferai. Reorganizavus 
AB „Lietuvos energija“, 1997 m. rugpjūčio 15 d. jos filialų ,,Kauno 
elektrinė“ ir „Kauno šilumos tinklai“ pagrindu įsteigta specialios pa-
skirties akcinė bendrovė (toliau SPAB) „Kauno energija“. Restruktū-
rizavimo metu atsiskyrė Jonavos šilumos tinklai, iki to laiko priklau-
sę Kauno šilumos tinklų įmonei. 

Petrašiūnų elektrinės įkurto šilumos tinklų cecho pagrindu 1963 m. 
įsteigta Kauno šilumos tinklų įmonė, kuri praeitais metais atšventė 
savo veiklos keturiasdešimtmetį jau kaip bendrovės filialas ,,Kauno 
šilumos tinklai“.

Savo veiklą Kauno šilumos tinklų įmonė pradėjo turėdama 20 dar-
buotojų. Tuo metu ji naudojo 8,18 km šilumos perdavimo tinklų ir tie-
kė šilumos energiją 120 abonentų. 1990 m. tinklų ilgis pasiekė 360 
km, abonentų skaičius viršijo 5,5 tūkst., šilumos energija buvo tie-
kiama 200 pramonės įmonių.

Šiuo metu termofikacinio vandens tinklų bendras ilgis Kauno mies-
te ir rajone – 399,1 km, iš jų magistraliniai tinklai sudaro 93,5 km, 
kvartaliniai – 305,6 km. Be termofikacinių trasų, karšto vandens tin-
klų ilgis 58,1 km ir garo tinklų – 37,7 km. Šilumos tinkluose vyrauja 
požeminės trasos, daugiausia nepraeinamuose kanaluose, taip pat 
yra bekanalių vamzdynų bei vamzdynų kolektoriuose ir techniniuose 
koridoriuose. Magistralėse Naudojamų vamzdžių skersmuo – 400-
1000 mm, kvartaliniuose tinkluose – 50–350 mm. 

Filialas „Kauno šilumos tinklai“ eksploatuoja 8 katilines ir 6 gru-
pines boilerines Kauno rajone, 13 vidutinio ir mažo galingumo izo-
liuoto tinklo katilinių bei 54 dujines ir 9 kieto kuro katilines Kauno 
mieste. Veikia 3 siurblinės, 44 grupinės boilerinės ir 3 kontrolės bei 
2 reguliavimo punktai. Dėl palyginti lygaus Kauno miesto reljefo ši-
lumos tinkluose naudojamos tik kelios termofikacinio vandens per-
pumpavimo siurblinės, esančios Pergalės ir Šilko katilinėse bei Jo-
navos gatvėje.

Nors pagrindiniai Kauno miesto šilumos energijos šaltiniai buvo 
Petrašiūnų ir Kauno termofikacinės elektrinės, dalis šilumos ener-
gijos buvo pagaminama ir keturiose Kauno miesto rajoninėse kati-
linėse, kurias Kauno šilumos tinklų įmonė eksploatavo nuo 1967 m. 
iki 2000 m.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir pasikeitus politinei ekonomi-
nei padėčiai dalis įmonių sumažino gamybą arba buvo uždarytos, tuo 

pačiu metu nutrūko ir Kauno šilumos tinklų plėtra. 1992 m. pirmą kar-
tą per Kauno šilumos tinklų įmonės istoriją abonentų skaičius pradėjo 
mažėti, sumažėjo ir parduodamos šilumos energijos kiekis. 

Siekiant padidinti šilumos energijos gamybos ir perdavimo efek-
tyvumą šiuo metu atliekami katilinių ir šilumos tinklų rekonstravi-
mo ir modernizavimo darbai. Be to, atsižvelgiant į Lietuvos energeti-
kos strategijos nuostatą dėl šilumos gamybos iš vietinių ir atsinauji-
nančiųjų energijos išteklių skatinimo, 2001 m. Noreikiškių katilinėje 
pradėtos deginti Vandenvalos įmonės dumblo talpyklose pagamin-
tos biodujos. Palių ir Ežerėlio katilinėse kurui naudojamos durpės ir 
pjuvenos, 2003 m. toks kuras pradėtas naudoti ir Girionių katilinė-
je. Ateityje planuojama dar labiau padidinti trasų keitimo apimtis. To-
kią strategiją patvirtina ir Švedijos konsultantų Goteborg Energi In-
ternational AB paruoštas perspektyvinis bendrovės 15 metų finan-
sinis modelis. Taip pat atsisakoma karšto vandens ruošimo boile-
rinėse. Iš Kauno mieste buvusių 110 grupinių boilerinių šiuo metu 
likviduotos 66, Kauno rajone iš 7 grupinių boilerinių likviduota 1. At-
likus šiuos darbus karštas vanduo ruošiamas renovuotose vartoto-
jų šilumos punktuose. 

,,Kauno elektrinės“ istorijos pradžia – 1975–76 m., kai rytinėje 
miesto dalyje pastatyta nauja 170 MWe Kauno termofikacinė elek-
trinė. 1997 m. Kauno elektrinei suteiktas filialo statusas. Šis filia-
las buvo pagrindinis šilumos ir elektros energijos gamintojas Kauno 
mieste, buvo pagaminama daugiau nei 90 proc. Kauno miestui rei-
kalingos šilumos energijos.

Filialas ,,Kauno elektrinė“ vienijo Kauno elektrinę, Petrašiūnų elek-
trinę ir Pergalės bei Šilko katilines.

Petrašiūnų elektrinė, savo veiklą pradėjusi 1930 m., yra viena se-
niausių Lietuvoje elektrinių. Joje šiuo metu veikia trys garo katilai, ku-
rių kiekvieno našumas 75 t/h; vienas 8 MW galios turboagregatas; 
du vandens šildymo katilai, kurių kiekvieno galia 116 MW. Katilai kū-
renami mazutu ir gamtinėmis dujomis.

 Pergalės katilinė yra pirmoji pramonės katilinė Kauno mieste. Ka-
tilinėje veikia keturi garo katilai, kurių kiekvieno našumas 20t/h; vie-
nas garo katilas, kurio našumas 35 t/h; tinklo vandens šildytuvai, ši-
lumos tinklų vandens siurblinė; katilai kūrenami mazutu ir gamtinė-
mis dujomis.

Šilko katilinėje veikia šeši garo katilai, kurių kiekvieno garo na-
šumas 10 t/h; tinklo vandens šildytuvai ir siurbliai; katilai kūrenami 
gamtinėmis dujomis. 

1994–1995 m. prie Kauno šilumos tinklų prijungti Šakių šilu-
mos tinklai (įsteigti 1983 m.) ir Jurbarko šilumos tinklai (įsteig-
ti 1984 m.).

1995 m. įkurta Kauno miesto savivaldybės energetikos įmonė 

AB „KAUNO ENERGIJA“
PERTVARKYMŲ 

KELYJE
Kęstutis Mindaugas Juozaitis

AB „Kauno energija“ generalinis direktorius
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1997 m. reorganizuota į specialios paskirties akcinę bendrovę „Kau-
no energetika“.

SPAB „Kauno energija“ plėtodama savo veiklą 1997 m. įsteigė ne-
pagrindinės veiklos filialą „Naujasodžio energija“, kurio veikla – dur-
pių gavyba, centralizuotam šilumos tiekimui skirtų vamzdžių izolia-
vimas poliuretanu, vamzdynų ir šilumos mazgų montavimas ir re-
montavimas, poilsio namų veikla. Durpės išgaunamos Ežerėlio, Palių 
ir Sūsio durpynuose, kurie priklauso atskiram struktūriniam padali-
niui „Ežerėlio durpės“. Pažymėtina šio padalinio AB „Kauno energi-
ja“ struktūroje istorija - vykdant 1994 04 01 Lietuvos Respublikos 
Energetikos ministerijos įsakymą Nr. 46 Ežerėlio valstybinė durpių 
įmonė reorganizuota ir perduota valdyti Valstybinei įmonei „Lietu-
vos valstybinė energetikos sistema“. 1994 04 13 Lietuvos valstybi-
nės energetikos sistemos įsakymu Nr. 30 Kauno šilumos tinklai pri-
ėmė į balansą Ežerėlio valstybinę durpių įmonę, kaip atskirą pada-
linį. Vamzdžiai izoliuojami vamzdžių izoliavimo gamykloje esančioje 
Kaune, poilsio namai yra Neringos mieste, Juodkrantėje ir Kauno ra-
jone, Zacyšiaus kaime.

1998 m. prie bendrovės prijungta Kauno miesto savivaldybės įmo-
nė SPAB „Kauno energetika“, kuri tapo bendrovės filialu „Kauno ener-
gijos“ paslaugos. Šio filialo vieklos kryptys – Kauno miesto savival-
dybės butų ūkio įmonių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens 
tiekimo sistemų eksploatacija, miesto gyvenamųjų namų, kurie gau-
na šilumą ir karštą vandenį iš centralizuotų šilumos tinklų, kvartali-
nių ir vietinių katilinių paruošimas šildymo sezonui.

Pagal atskiras sutartis filialas atlieka gyvenamųjų patalpų (namų) 
šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų ir įrenginių priežiūrą, pa-
leidžia ir nutraukia šildymą gyvenamiesiems namams prasidėjus ir 
pasibaigus šildymo sezonui. Taip pat filialas teikia šilumos ūkio tvar-
kymo paslaugas įvairioms organizacijoms, bendrijoms, privatiems 
asmenims. 

Tais pačiais metais nuo filialo „Kauno šilumos tinklai“ atskirti „Jur-
barko šilumos tinklai” ir „Šakių šilumos tinklai“ suteikiant jiems SPAB 
„Kauno energija“ filialų įgaliojimus.

Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys: šilumos ir elektros ga-
myba, šilumos perdavimas, šilumos paskirstymas. Ji yra pagrindi-
nis aptarnaujamo regiono šilumos ir garo tiekėjas, kuriam priklauso 
Kaunas (antras pagal dydį Lietuvos miestas) bei Kauno ir Jurbarko 
administraciniai rajonai.

Nors AB ,,Kauno energija“ stengėsi didinti savo veiklos efektyvumą, 
pagrindinės ją slegiančios problemos yra šios: didelės jai perduotos 
skolos reorganizuojant AB ,,Lietuvos energija“ – 101 mln. Lt; inves-
ticijos, tarp jų ir mazuto bakų statyba (1998–1999 m.), nedavusios 
laukiamo efekto – 60 mln. Lt; trumpalaikių paskolų, reikalingų apy-
vartinėms lėšoms sudaryti dėl vartotojų nemokumo 1997 – 2001 m., 
palūkanos – 16 mln. Lt ir pan., skatino ieškoti priemonių, kurios pa-
gerintų susidariusią finansinę padėtį. 1999 m. pabaigoje susidariu-
sią skolą – 240 mln. Lt 2000 m. pavyko sumažinti iki 235 mln. Lt dėl 
bendrovėje pradėtų įgyvendinti reformų: šilumos gamybos galingu-
mo mažinimo, garo trasų mažinimo, darbo vietų mažinimo (2000 m. 
pradžioje darbuotojų skaičius buvo 2155, šiuo metu bendrovėje dir-
ba 1018 darbuotojų), aiškinamojo darbo su vartotojais, gamybos ir 
tiekimo darbo režimų optimizavimo ir pan. 

Tuo pačiu metu bendrovė ir Kauno miesto savivaldybė kartu su Eu-
ropos rekonstrukcijų ir plėtros banku (toliau ERPB) nagrinėjo greitą ir 
efektyvų investicinių lėšų gavimo metodą. Buvo nutarta pakviesti su-
interesuotus dalyvius į tarptautinį konkursą dėl teisės sudaryti Nuo-
mos sutartį, leidžiančią valdyti ir eksploatuoti SPAB „Kauno energija“ 

ir įpareigojančią investuoti į šilumos gamybos, perdavimo ir paskirs-
tymo sistemas Kauno mieste. 1997 m. buvo parengta techninių ga-
limybių studija, kurios rengimą finansavo ERPB. 1998 m. konsultan-
tai parengė Nuomos konkurso koncepciją ir Nuomos konkurso do-
kumentus, tačiau birželio mėn. prasidėjęs pirmasis konkursas buvo 
nutrauktas, nes nė viena konkurse dalyvavusi kompanija neįvykdė 
pagrindinių skelbto konkurso taisyklių ir reikalavimų. 1998 m. gruo-
džio mėnesį Kauno miesto taryba paskelbė naują konkursą dėl SPAB 
,,Kauno energija“ nuomos, kuriam pasiūlymus pateikė keturios kom-
panijos: Elyo, Steag, Dalkia ir Vattenfall. 1999 m. birželio mėn. Kau-
no miesto Taryba priėmė sprendimą, kad konkurso Kauno energe-
tikos sektoriaus modernizavimo projektui įgyvendinti nugalėtoja yra 
kompanija Vattenfall, tačiau kompanijai Vattenfall atsisakius daly-
vauti minėtame projekte 2000 m.birželio mėn. dėl nuomos sutarties 
sudarymo kviečiama derėtis kompanija Dalkia. Kompanijai Dalkia iki 
reikiamo laiko nesumokėjus pasiūlymo užstato, nepasirašius ketini-
mų protokolo ir nepateikus tikslinti pasiūlymo Kauno miesto Taryba 
priėmė sprendimą nutraukti konkursą. 

2000 m. pabaigoje patikslinti ir patvirtinti nauji bendrovės prio-
ritetai, pradėta vykdyti veiksmų programa – „AB ,,Kauno energija“ 
vykdomų ir numatomų priemonių bendrovės finansinei padėčiai pa-
gerinti planas”:

• nauja bendrovės valdymo struktūra 
• bendrovės vadybos tobulinimas ir vadovų kompetencijos kėli-

mas
• išskirtinis dėmesys ir rūpinimasis šilumos vartotojais 
• darbuotojų iniciatyvumo skatinimo ir kvalifikacijos kėlimo po-

litika 
• bendrovės  ilgalaikio strateginio plano sudarymas
• vidinių išteklių ieškojimo ir naudojimo skatinimas
• bendrovės filialų darbo efektyvumo didinimas ir padalinių vidinė 

ūkiskaita
• energijos gamybos sąnaudų mažinimas
• darbas su ES aplinkosaugos, energijos efektyvumo ir kitomis 

programomis bei fondais
• pažangiausių technologijų, patyrimo bei geros praktikos analizė 

ir taikymas
• energijos pardavimo rinkos planavimas, plėtimas ir naujų alter-

natyvų analizė
• biokuro ir kitų alternatyvių kuro rūšių analizė ir naudojimas
• įmonės įvaizdžio kūrimas ir gerinimas
• dėmesys kokybės valdymo ir aplinkosaugos kokybės gerini-

mui
2000 m. specialios paskirties akcinės bendrovės „Kauno energi-

ja“ statusas buvo pakeistas į akcinės bendrovės statusą. Pagrindi-
nis bendrovės akcininkas – Kauno miesto savivaldybė, kuriai priklau-
so 85,99 proc. akcijų.

Įgyvendinamų priemonių dėka pasiekta, kad 2000 09 22 Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl AB ,,Kauno energija“ pa-
skolų Finansų ministerijai grąžinimo terminų atidėjimo, 2001 m. kovo 
mėn. restruktūrizuota 40 mln. Lt skola dujų tiekėjams.

2001 m. nuo bendrovės atskirtas filialas „Šakių šilumos tinklai“, 
kuris tapo savarankiška UAB.

Nors ir pasiekta geresnių rezultatų, bendrovės dideli įsipareigo-
jimai dar neleido gauti palankių paskolų apyvartinėms lėšoms, taip 
pat planuoti bendrovės modernizavimo bei įgyvendinti strateginius 
sprendimus dėl tolimesnės veiklos plėtros, todėl 2001 m. lapkričio 
mėn. Kauno miesto Taryba priėmė sprendimą pradėti pasirengimą 
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AB „Kauno energija“ gamybos filialo dalies (Kauno elektrinės) par-
davimui. Tokį sprendimą lėmė šie veiksniai:

• pagrindinis centralizuoto šilumos tiekimo verslas išlieka savi-
valdybės pavaldumo

• laikomasi Nacionalinės energetikos strategijos nuostatų
• daugumoje kaimyninių užsienio valstybių pagrindiniai šilumos 

ir elektros gamybos filialai nepriklauso miesto savivaldybių 
valdomoms centralizuoto šilumos tiekimo bendrovėms. Kaip 
pavyzdžius galima paminėti Talino (Estija), Rygos (Latvija), 
Stoholmo (Švedija) bei Varšuvos (Lenkija) centralizuoto šilumos 
tiekimo įmones

• galimybė trečiai šaliai (alternatyviam šilumos gamintojui) 
naudotis centralizuoto šilumos tiekimo tinklais lengvai įgyven-
dinama – galima energijos gamybos ir tiekimo konkurencinė 
aplinka

• atskiriamos energijos gamybos ir perdavimo funkcijos
Įgyvendindama Kauno miesto Tarybos sprendimą bei siekdama 

sumažinti skolas, stabilizuoti finansinę padėtį, sumažinti paskolų naš-
tą ir palūkanas, užtikrinti šilumos energijos kainų stabilumą šilumos 
energijos vartotojams, plėtoti šilumos perdavimą ir paskirstymą, įgy-
vendinti Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytus tikslus, už-
tikrinti likusios bendrovės dalies modernizavimą ir energijos tiekimo 
saugumą, padidinti Kauno miesto patrauklumą investuotojams, ben-
drovė 2002 m. paskelbė konkursą dėl bendrovės filialo Kauno elek-
trinė dalies turto pardavimo. 

Konkurso nugalėtoju pripažintas konsorciumas, susidedantis iš 
AB „GAZPROM“ (Rusija), UAB „Dujotekana“ (Lietuva) ir Clement Po-
wer Venture Ltd. (JAV).

2003 m. kovo 31 d. pasirašyta Kauno elektrinės pirkimo-parda-
vimo sutartis su konsorciumo įsteigta UAB ,,Kauno termofikacijos 
elektrinė“. 2003 m. gegužės 6 d. AB „Kauno energija“ ir UAB ,,Kau-
no termofikacijos elektrinė“ pasirašė Kauno elektrinės eksploatavi-
mo paslaugų sutartį, kuri šalių susitarimu nutraukta 2003 m. gruo-
džio 30 d.

Siekdama palengvinti apyvartinio kapitalo valdymą ir gauti papil-
domų lėšų AB „Kauno energija“ inicijavo sprendimą atskirti nepa-
grindinę bendrovės veiklą, vykdomą filialo „Naujasodžio energija“, 
nuo bendrovės pagrindinės veiklos. 2003 m. spalio 23 d. AB „Kauno 
energija“ įsteigė dukterinę UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“. 
Visos UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ akcijos, sudarančios 
100 proc.  UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ įstatinio kapitalo, 
priklauso AB „Kauno energija“. 

UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ savo veiklą pradėjo 
2003 m. gruodžio 31 d., nupirkus AB „Kauno energija“  filialui „Nau-
jasodžio energija“ priklausiusį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą bei priėmus 
dirbti buvusius filialo „Naujasodžio energija“ darbuotojus, reikalingus 
UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ veiklai vykdyti. 

Pardavus Kauno elektrinę bei įsteigus UAB „Naujasodžio energi-
jos paslaugos“, 2003 m. bendrovė priėmė nutarimą nutraukti filialų 
,,Kauno elektrinė“ ir „Naujasodžio energija“ veiklą.

Vienas sėkmingesnių tarptautinių projektų buvo bendras Kauno 
miesto savivaldybės ir AB „Kauno energija“ projektas su Švedijos 
Tarptautine Plėtros agentūra Sida. Negrąžintino 10 mln. SEK (Švedijos 
kronos) finansavimo sutartis pasirašyta 2002 m. rugsėjo mėn. 

Švedijos Vyriausybė parėmė centralizuoto šilumos tiekimo siste-
mos modernizavimo demonstracinį projektą Kaune, ji skyrė 6,8 mln. 
SEK. Dar 3,2 mln. SEK buvo skirta institucinei pagalbai finansuoti. 

2002 m. gruodžio 11–12 dienomis vykusiame SweHeat (Švedi-

jos šilumos tiekėjų asociacija) ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociaci-
jos seminare, kuriame dalyvavo savivaldybių ir šilumos tiekimo įmo-
nių vadovai iš Lietuvos, pirmoji diena buvo skirta Kauno demonstra-
cinio projekto pristatymui ir vizitams į objektus. Seminaro metu Šve-
dijos ambasados Lietuvoje ambasadoriaus patarėjas p. Kaj Persson  
savo pranešime pažymėjo, kad Kauno demonstracinis projektas yra 
įvykdytas greičiausiai, palyginti su kitais tokios pat didelės apimties 
projektais, vykdytais Sida Rytų Europoje.

Taip pat minėtinas bendrovės dalyvavimas įvairiose programose, 
projektuose, asociacijų veikloje.

Kartu su Kauno technologijos universitetu ir Kauno miesto savival-
dybe parengta paraiška SAVE programai dėl finansavimo energetikos 
agentūrai steigti. 2003 m. balandžio 9 d. laimėto finansavimo dėka 
Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos energetikos institutas, Kauno 
technologijos universitetas ir AB „Kauno energija“ pasirašė sutartį dėl 
viešosios įstaigos „Kauno regioninė energetikos agentūra“ steigimo. 
Agentūra, įsijungusi į Europos Sąjungos SAVE agentūrų tinklą, rengs 
ir įgyvendins Kauno miestui naudingus modernios energetikos projek-
tus, finansuojamus SAVE programos, kitų fondų bei programų.

AB „Kauno energija“ ir Kauno miesto savivaldybė, kaip partne-
riai, pateikė paraiškas Europos Komisijai, vykdančiai 6–ąją bendrąją 
programą mokslui ir technologijoms remti (the 6th Framework Pro-
gramme for Research and Technological Development) bei BSR IN-
TERREG programai. Pagrindiniai paraiškų teikėjai yra Švedijos ir Su-
omijos kompanijos/ savivaldybės. Minėtų projektų esmė yra energi-
jos gamybos ir tiekimo efektyvumo didinimo ir energijos taupymo 
priemonių pagrįstumo analizavimas taikant naujausias technologi-
jas bei efektyviai naudojant kuro išteklius. Šie projektai apima ir de-
monstracinius projektus.

Praėjusių metų gruodį Briuselyje buvo patvirtintas TACIS CBC pro-
gramos projektas,  kurio pagrindinis teikėjas yra Modenos energeti-
kos agentūra (Italija), o partneriai – Kaliningrado energijos taupymo 
centras (Rusija) ir Kauno miesto savivaldybė (kartu su AB „Kauno 
energija“).Bendras projekto biudžetas 250 tūkst. EUR. Projekto vyk-
dymo sutartis numatoma pasirašyti 2004 m. kovo mėn.

Bendrovė yra laimėjusi Phare PPF programos finansavimą verslo 
planui rengti. Ši programa finansuoja konsultacinius darbus, skir-
tus finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų dokumen-
tacijai rengti. 

AB ,,Kauno energija“ yra Lietuvos šilumos tiekėjų, Lietuvos bioe-
nergetikos ir energijos taupymo, Nacionalinės elektros energetikos, 
Lietuvos šiluminės technikos inžinierių, Kauno krašto pramonininkų ir 
darbdavių bei Energetikos neformaliojo švietimo asociacijų narė.

Bendrovės didžiulės pastangos, įgyvendinami sprendimai ir pa-
siekti rezultatai nekelia abejonių, tačiau to nepakanka. Šiuolaikinio 
pasaulio, kuriame viskas kinta labai sparčiai, globalizacija su visais 
jos pranašumais ir neigiamais padariniais skatina sėkmę vertinti tik 
kaip darbo pradžią, o iki galutinės sėkmės dar toli. Tam, kad ją pa-
siektume ir įgyvendintume savo tikslus, reikia atlikti daug darbų. Šiuo 
metu AB „Kauno energija“ numato parduoti UAB „Naujasodžio energi-
jos paslaugos“ akcijas su reikalavimo teisės perleidimu, vykdo veik-
los strategijos ir veiklos bei valdymo modelių studiją, diegia pardavi-
mų apskaitos ir valdymo informacinę sistemą, toliau vykdys griežtą 
išlaidų kontrolės politiką, didins, tobulins bei gerins energijos gamy-
bą ir paskirstymą, plės vartotojų aptarnavimo sferą ir pan., nes tiek 
bendrovės akcininkai, tiek darbuotojai pasiryžę įrodyti, kad šiandien 
AB ,,Kauno energija“ yra svarbi ir perspektyvi centralizuoto šilumos 
tiekimo įmonė Kauno regione.
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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

Kauno technologijos universitete vasario 5 – 6 d. vyko kasmetinė konferen-
cija ,,Šilumos energetika ir technologijos“. Konferenciją organizavo universiteto 
Šilumos ir atomo energetikos katedra. Įvyko plenarinis posėdis, kuriame per-
skaityti 5 pranešimai, ir veikė penkios pranešimų sekcijos. Be tradicinių sekci-
jų, buvo organizuota nauja sekcija Šilumos ūkio ekonomikos, planavimo ir re-
guliavimo sekcija, joje buvo perskaityta 13 pranešimų.

Plenariniame posėdyje pranešimą ,,Lietuvos ir Baltijos šalių elektros ener-
getika ant Europos Sąjungos slenksčio“ skaitė AB ,,Lietuvos energija“ genera-
linis direktorius R.Juozaitis. Valstybinės atominės energetikos saugos inspek-
cijos viršininkas S.Kutas skaitė pranešimą ,,Ignalinos AE eksploatacijos nu-

KONFERENCIJĄ PRISIMENANT…
Doc. P. Švenčianas

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija
Konferencijos atsakingasis sekretorius

Konferencijos dalyviai

traukimas – branduolinės energetikos tragedija ar žingsnis pirmyn! “. Kated-
ros vedėjas prof. J.Gylys, remdamasis Ignalinos AE saugos analize, energijos 
kainų perspektyvomis prognozavo, kad būtina rūpintis naujos branduolinės jė-
gainės statyba Visagine, panaudojant ten sukurtą infrastruktūrą ir darbuotojus. 
Tai būtų energijos šaltinis visam Pabaltijui.

Šilumos ūkio ekonomikos, planavimo ir reguliavimo sekcijoje susidomėji-
mo sulaukė pranešimai iš LEI ,,Šilumos ūkio plėtros kryptys“, KTU pranešimas 
,,Specialiųjų šilumos ūkio planų rengimo problemos“, J.Savicko (LEI) prane-
šimas ,,Biodegalų pramonės kūrimo Lietuvoje ypatumai“, A.Paulausko (LEI) 
pranešimas ,,Vėjo jėgainių parkų investicinių projektų įvertinimo programinės 
įrangos kūrimas“.

Šilumos mainų sekcijoje perskaityta 15 pranešimų. Aptarta daug klausimų, 
susijusių su pernašos dispersinėse sistemose optimizavimu, plazmocheminių 
procesų praktiniu taikymu dangų ir termoizoliacinių medžiagų technologijose, 
šilumos ir masės mainų tyrimu gravitacinės plėvelės ir putų sistemose, korozi-
jos proceso poveikiu katilo vamzdžių pluoštų efektyvumui.

Teigiamu konferencijos bruožu galima laikyti tai, jog konferencijos darbe ga-
lėjo dalyvauti ne tik LEI ir KTU doktorantai, bet ir magistrantai.

Konferencijos plenariniame posėdyje ir sekcijų darbe dalyvavo 139 asme-
nys (KTU – 56, mokslo ir studijų institucijų – 52, pramonės – 27, valstybės 
institucijų – 7).

Konferencijoje perskaityta 61 pranešimas (KTU – 18, mokslo ir studijų ins-
titucijų – 43).

Kaip ir kasmet konferencijos darbai bus išleisti atskiru leidiniu. Katedra ap-
tardama konferencijos rezultatus nutarė tą leidinį paversti recenzuojamu, kad pa-
skelbti darbai būtų laikomi spausdintais. Artimiausiu laiku bus sudaryta redakcinė 
komisija iš suinteresuotų asmenų, kurie peržiūrės pateiktus darbus, daugumą jų 
leis spausdinti, silpnesnius siūlys tobulinti. Visus pateiktus darbus bus leidžiama 
konferencijoje skaityti, tačiau bus spausdinami tik recenzuoti darbai.

BALANDIS
Tarptautinė pastatų priežiūros, šildymo, oro kondicionavimo ir automatikos prekybos paroda „SHK 2004“, balandžio 20-24 d. 
Brno parodų centre (Čekija).
Informacijai: http://www.bvv.cz
16-oji tarptautinė prekybos mugė „INTERKAMA 2004“, balandžio 16-24 d. Hanoveryje (Vokietija). Pagrindinės temos: automatika 
ir IT sprendimai, reguliavimo sistemos, eksploatacija, priežiūra.
Informacijai: http://www.mdna.com
Tarptautinė prekybos mugė “Light+Building”, balandžio 18-22 d, Frankfurte (Vokietija)
Informacijai: http://light-building.messefrankfurt.com/global/en/home.html
6-oji tarptautinė specializuota paroda „VANDUO IR ŠILUMA 2004“, balandžio 20-23 d. Minskas (Baltarusija)
Informacijai: http://www.greenexpo.by/exhibition.asp?lang=ru&ID=58

BIRŽELIS
ASHRAE metinis susitikimas, birželio 26-30 d. Atlanta
Informacijai: http://www.ashrae.org/template/MeetingLinkLanding?category=1718

RUGPJŪTIS
ICR2003 – Tarptautinis šaldymo kongresas, rugpjūčio 17-22 d. Vašingtonas (JAV).
Informacijai: http://www.icr2003.org
Šildymo, šaldymo ir oro kondicionavimo instituto metinis susirinkimas (HRAI), rugpjūčio 19-21 d. Kanada
Informacijai: http://www.hrai.ca/site/hrai/calendar.html
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Pagal Vakarų Europos valstybių paramos pro-
gramas ne kartą buvo organizuojami planavimo 
mokymai bei įvairūs kursai ir seminarai integ-
ruotojo išteklių planavimo ir vartojimo valdymo 
klausimais vietiniams specialistams. Sistemingai 
vykdoma ES pagalbos programa, skirta valstybės 
biudžeto planavimui pertvarkyti: einamąjį metinį 
į ilgalaikį planavimą pakeisti bent jau planavimu 
3-4 metams.

Pastaruoju metu kyla energetikos ilgalaikio stra-
teginio planavimo poreikis savivaldybių lygiu, susi-
jęs su pasirengimu ES Struktūrinių fondų panaudo-
jimu darniai regionų energetikos plėtrai.

Energetikos strateginiam planavimui valstybi-
niu ir tarptautiniu lygiu Europos Komisija jau daug 
metų naudoja ekonometrinį modelį SAFIRE. 2002 
metais šis modelis jau buvo išbandytas Didžiojo-
je Britanijoje, Austrijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje. 
Jis buvo sėkmingai panaudotas EK Direktyvų bei 
tarptautinių programų ir studijų kūrimui. 

Europos Komisija inicijavo tarptautinį projektą 
SAFIRE-LP („Strateginio įvertinimo bazė raciona-
lios energetikos įgyvendinimui – Vietinis planavi-
mas”), kurio tikslas – pritaikyti šį ekonometrinį 
modelį vietinio lygio strateginiam planavimui. Eko-
nometrinis modelis SAFIRE-LP bus naudojamas 
kaip įrankis, padėsiantis nustatyti: 
• racionalaus energijos naudojimo 
• atsinaujinančių energijos šaltinių panaudoji-

mo
• energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimo 

galimybes

Šiame Europos komisijos projekte dalyvauja 
Didžioji Britanija, Austrija, Lenkija, Bulgarija, Slo-
vėnija, Slovakija ir Lietuva. Pagrindinis šio pro-
jekto vykdytojas Didžiosios Britanijos „Energy for 
Sustainable Development“ Ltd kompanija, turinti 
didelę planavimo patirtį įvairiose Europos šalyse. 
Projekto vadovas Mark H. Whiteley. Projekto da-
lyviai yra kitų paminėtų šalių konsultacinės kom-
panijos, savivaldybių asociacijos bei atskiros sa-
vivaldybės. Lietuvoje projekto dalyviai yra Lietu-
vos energetikos institutas, Lietuvos savivaldybių 
asociacija ir Biržų rajono savivaldybė. Lietuvos 
energetikos institutui šiame projekte atstovauja 
Regionų energetikos plėtros laboratorija (lab. ve-
dėjas Matas Tamonis, projekto koordinatorė – Fa-
rida Dzenajavičienė). 

Vykdant šį projektą parengta supaprastinta, 
vartotojui palanki modelio versija projekte daly-
vaujančių šalių gimtosiomis kalbomis. Pirmieji 
bandomieji darbo su projektu mokymai vasario 
mėnesį jau įvyko Slovėnijos Pivka ir Slovakijos No-
ve Zamki savivaldybėse. Šiuose apmokymuose ir 
Liublijanoje vykusiame projekto aptarime Lietuvos 
savivaldybių asociacijai atstovavo Biržų vicemeras 
p. Rimantas Martinonis. Analogiškas mokomasis 
strateginio darnaus energetikos sektoriaus plana-
vimo seminaras-mokymas vyko Biržų savivaldy-
bėje šių metų vasario 26–27 d. 

Seminaras prasidėjo Biržų rajono mero p. Re-
gimanto Ramono pranešimu apie savivaldybės 
vykdomus projektus bei esamas energetikos pro-
blemas. Projekto vadovas p. Mark H. Whiteley pri-

statė seminaro dalyviams – Biržų rajono savivaldy-
bės darbuotojams bei pagrindinių energijos rūšių 
(elektros ir šilumos) tiekėjų atstovams – vietinio 
darnios energetikos planavimo bei ekonometrinio 
modelio taikymo galimybes. Lenkijos „Baltijos 
atsinaujinančios energetikos centro“ atstovai p. 
Marcin Wlodarski ir p. Magdalena Rogulska papa-
sakojo apie darnios energetikos planavimo patirtį 
Lenkijos Lidzbark-Warminski seniūnijoje. 

Lietuvos energetikos instituto Regioninės ener-
getikos plėtros laboratorijos vedėjas habil. dr. prof. 
Matas Tamonis apibendrino padarytus pranešimus 
ir paaiškino, kokią naudą galėtų duoti šis projektas 
Biržų savivaldybei.

Seminaro metu buvo pabrėžta, kad viena iš pa-
grindinių strateginio planavimo sėkmingo įgyven-
dinimo sąlygų yra kuo didesnis vietinės bendruo-
menės atstovų iš energijos tiekimo, pagrindinių 
pramonės, žemės ūkio, prekybos bei transporto 
įmonių tiesioginis dalyvavimas planavimo proce-
se. Buvo pabandyta išaiškinti, kad nepaisant verslo 
interesų, visi vietinėje bendruomenėje gyvenantys 
ir dirbantys veikėjai turi dalyvauti rajono veikloje 
ir prisidėti prie darnios rajono plėtros planavimo 
ir įgyvendinimo. 

Antrąją dieną seminaras virto Biržų savival-
dybės darbuotojų apmokymo sesija: jiems buvo 
pademonstruotas konkretus darbas su modeliu. 
Ekonomikos planavimo departamento vadovės p. 
Zitos Marcinkevičiūtės bei Vietinio ūkio skyriaus 
vyriausiosios specialistės p. Olgos Puodėnienės 
pastangomis buvo pabandyta įvesti preliminarius 
Biržų rajono energijos vartojimo bei gamybos 
duomenis, taip pat duomenis apie atsinaujinan-
čių energijos šaltinių išteklius rajone. Tai leido 
projekto vykdytojams pademonstruoti kai kuriuos 
modelio rezultatus.

Toliau tęsiant šį projektą Lietuvos energetikos 
instituto Regionų energetikos plėtros laboratori-
ja padės Biržų savivaldybei užpildyti SAFIRE-LP 
modelio duomenų bazę konkrečiais duomenimis. 
Tikimasi, kad naudodamasi šiuo modeliu Biržų 
savivaldybė galės patobulinti šiuo metu rengiamą 
rajono strateginės plėtros planą.

Projektą užbaigti planuojama šių metų birže-
lio-liepos mėnesį. Projekte dalyvaujanti Lietuvos 
savivaldybių asociacija turėtų įvertinti šio ekono-
metrinio modelio taikymo ir išplatinimo galimybes 
kitose savivaldybėse.

STRATEGINIO ENERGETIKOS PLANAVIMO 
PAMOKOS BIRŽŲ SAVIVALDYBĖJE

Prof., Dr.habil. Matas Tamonis
Farida Dzenajavičienė

Lietuvos energetikos institutas
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