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2005 m. balandžio 17 d. Siemens arenoje įvyko iškilminga šventė 
„Šviesos ratas“, skirta energetikų dienai paminėti.

Į renginį susirinko daugiau kaip 7 000 visų Lietuvos energetikos pramonės šakų 
(elektros, šilumos, dujų, naftos ir atominės energetikos) darbuotojai, jų svečiai. Taip 

pat dalyvavo 
LR Ministras Pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas, 

ministerijų atstovai, Seimo nariai, apskričių vadovai, savivaldybių merai, mokslo ir 
mokymo įstaigų vadovai, giminingų asociacijų ir vartotojų teises ginančių organizacijų 

atstovai. 
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Lietuvos ðiLumos tiekëjø
asociacijos nariø sàraðas

Lietuvos ðiLuminës 
technikos inþinieriø 
asociacijos 
kolektyvinių nariø 
sàraðas

uaB „agava“
Gedimino g. 47
LT-44242 Kaunas
Tel. (8~37) 20 24 10

uaB „Litesko“ filialas
Alytaus energija
Pramonės g. 9
Alytus
Tel. (8~35) 7 72 72

uaB „Danfoss“
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8~5) 210 57 40

UaB „yglė“
Ozo g. 10
LT-08200 Vilnius 
Tel. (8~5) 237 52 33

aB „kauno energija“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas
Tel. (8~37) 26 52 50

aB „klaipėdos energija“
Danės g. 8
LT-92109 Klaipėda
Tel. (8~46) 41 08 50

aB „lietuvos dujos“
Aguonų g. 24
LT-03212 Vilnius
Tel. (8~5) 261 69 25

uaB „mikroklimatas“
Goštauto g. 12-421
LT-01108 Vilnius
Tel. (8~5) 262 01 70

aB „Panevėžio energija“
Senamiesčio g. 113
LT-44242 Panevėžys
Tel. (8~45) 46 35 25

uaB „Partek Paroc“
Savanorių pr. 124
LT-03153 Vilnius
Tel. (8~5) 213 31 44

aB „Šiaulių energija“
Pramonės g. 10
LT-78502 Šiauliai
Tel. (8~41) 59 12 00

uaB „vilniaus energija“
Jočionių g. 13
LT-02300 Vilnius
Tel. (8~5) 266 71 99

Šildymo ir vėdinimo 
katedra 
vilniaus Gedimino  
technikos universitetas
Saulėtekio al. 11
LT-10223 Vilnius
Tel. (8~5) 274 47 18

Šilumos ir atomo 
energetikos katedra 
kauno technologijos  
universitetas
Donelaičio g. 20
LT-44239 Kaunas 
Tel. (8~37) 30 04 45

uaB „alfa Laval“
M. K. Čiurlionio g. 66 
LT-03100 Vilnius
Tel. (8~5) 2150 092

uaB aLstom Lietuva
Raguvos g. 7 
LT-44275 Kaunas
Tel. (8~37) 409 440

UaB „anykščių šiluma“
Vairuotojų g. 11
LT-29107 Anykščiai
Tel. (8~381) 59 165

UaB „Birštono šiluma“ 
B. Sruogos g. 23
LT-59209 Birštonas
Tel. (8~319) 65 804

uaB „ekotermijos“ 
servisas 
Karo Ligoninės g. 19-2
LT-44352 Kaunas
Tel. (8~37) 424 514

uaB „e energija“
Odminių g. 8
LT-01122 Vilnius 
Tel. (8~5) 2685 989

UaB „Grundfos Pumps“
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8~5) 2395 430

UaB „ignalinos šilumos 
tinklai“
Vasario 16-osios g. 41
LT-30112 Ignalina
Tel. (8~386) 52 701

aB „Jonavos šilumos 
tinkai“
Klaipėdos g. 8
LT-55169 Jonava
Tel. (8~349) 52 189

UaB „kaišiadorių šiluma“
J. Basanavičiaus g. 42
LT-56135 Kaišiadorys
Tel. (8~346) 51 139

aB „kauno energija“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas
Tel. (8~37) 265 253

aB „klaipėdos energija“
Danės g. 8
LT-92109 Klaipėda
Tel. (8~46) 410 850

UaB „lazdijų šiluma“
Gėlyno g. 10
LT-67129 Lazdijai
Tel. (8~318) 51 839

uaB „Litesko“ 
Jočionių g. 13
LT-02300 Vilnius
Tel. (8~5) 2667 500

UaB „Mažeikių šilumos 
tinklai“
Montuotojų g. 10
LT-89101 Mažeikiai
Tel. (8~443) 98 171

UaB „Molėtų šiluma“
Mechanizatorių g. 7
LT-33114 Molėtai
Tel. (8~383) 51962

UaB „Pakruojo šiluma“
Saulėtekio al. 34
LT-83133 Pakruojis
Tel. (8~421) 61 139

aB „Panevėžio energija“
Senamiesčio g. 113
LT-35114 Panevėžys
Tel. (8~45) 463 525

UaB „Plungės šilumos 
tinklai“
V. Mačernio g. 19
LT-90142 Plungė
Tel. (8~448) 72 077

UaB „radviliškio šiluma“
Žironų g. 3
LT-82143 Radviliškis
Tel. (8~422) 60 872

UaB „raseinių šilumos 
tinklai“
Pieninės g. 2
LT-60133 Raseiniai
Tel. (8~428) 51 951

uaB „suomijos energija“
P. Lukšio g. 32
LT-08222 Vilnius
Tel. (8~5) 2747033

UaB „Šakių šilumos tinklai“
Gimnazijos g. 22/2
LT-71116 Šakiai
Tel. (8~345) 60 588

aB „Šiaulių energija“
Pramonės pr. 10
LT-78502 Šiauliai
Tel. (8~41) 591 200

UaB „Šilalės šilumos 
tinklai“
Maironio g. 20B
LT-75137 Šilalė
Tel. (8~449) 74 491

UaB „Šilutės šilumos 
tinklai“
Klaipėdos g. 6A
LT-99116 Šilutė
Tel. (8~441) 62 144

UaB „Širvintų šiluma“
Vilniaus g. 49
LT-19118 Širvintos
Tel. (8~382) 51 831

UaB „Švenčionių energija“
Vilniaus g. 16A
LT-18123 Švenčionys
Tel. (8~387) 51 593

UaB „tauragės šilumos 
tinklai“
Prezidento g. 72
LT-72238 Tauragė
Tel. (8~446) 62 860

všĮ technikos priežiūros 
tarnyba
Naugarduko g. 41
LT-03227 Vilnius
Tel. (8~5) 2131 330

UaB „Utenos šilumos 
tinklai“ 
Pramonės pr. 11
LT-28216 Utena
Tel. (8~389) 63 641

uaB „viessmann“ 
Geležinio Vilko g. 6B
LT-03150 Vilnius
Tel. (8~5) 2683 295

uaB „vilniaus energija“
Jočionių g. 13
LT-02300 Vilnius
Tel. (8~5) 2667 199

uaB „vilniaus rajono 
šilumos tinklai“
Kranto g. 24
LT-15177 Nemenčinė
Tel. (8~5) 2381 275

aB „vilniaus šilumos 
tinklai“
V. Kudirkos g. 14
LT-03105 Vilnius
Tel. (8~5) 2107 431
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kęstutis nėnius
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktorius 

Praėjusių metų birželio mėnesį Vilniaus mieste pradėta 
įgyvendinti ilgalaikė būsto atnaujinimo programa „Atnaujinkime 
būstą – atnaujinkime miestą„. Jos tikslas – modernizuoti 
daugiabučius namus ir sutvarkyti gyvenamąją aplinką. Ši 
savivaldybės iniciatyva remiasi tiek valstybės mastu keliamais 
Lietuvos būsto strategijos tikslais, tiek Vilniaus miesto strateginio 
plano prioritetais.

Programos plėtojimo priežastimi tapo noras sujungti atskiras 
ir dažnai trumpalaikes pastatų atnaujinimo iniciatyvas bei vykdyti 
bendrą būsto modernizavimo politiką. Įgyvendinant programos 
nuostatas, siekiama sukurti daugiabučių namų modernizacijai 
reikalingas priemones ir pasiūlyti vilniečiams kuo patrauklesnes 
finansines pastatų atnaujinimo sąlygas. Vilniaus miesto taryba 
programą koordinuoti pavedė AB „Vilniaus šilumos tinklai„.

Sostinėje yra beveik 6 tūkstančiai daugiabučių namų, juose 
gyvena maždaug 80 proc. vilniečių. Dauguma pastatų yra 1960–
1990 m. statyti tipiniai daugiabučiai, juos reikia remontuoti, kai 
kuriuos – kapitališkai, ir modernizuoti. Akivaizdu, kad juos būtina 
atnaujinti, nes dabar daugiabučiai namai, jų aplinka neatitinka 
šiuolaikinio miesto reikalavimų ir gyventojų poreikių. Seni pastatai 
kelia problemų ir dėl savo prastos išvaizdos, ir dėl neekonomiško 
energijos vartojimo. Didžiausi energijos nuostoliai patiriami dėl 

sąskaitas už šildymą. Deja, ne visi moka elgtis su modernia 
technika ir pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis, todėl būtina 

ATNAUJINKIMe BūSTą – 
ATNAUJINKIMe MIeSTą!

skleisti visuomenei ir energijos vadybos žinias.
Išnaudoti visas įmanomas efektyvaus energijos vartojimo 

galimybes svarbu ne vien siekiant sumažinti gyventojų išlaidas 
už šildymą. Ne mažiau aktualu yra sumažinti aplinkos taršą 
įgyvendinant pastatų atnaujinimo projektus. Mažinti ozono 
sluoksnį naikinančių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją – 
vienas iš pagrindinių reikalavimų, iškeltų Vilniaus šilumos 
paklausos valdymo projekte. Šiam projektui įgyvendinti Vilniaus 
miestas gavo 6,5 mln. JAV dolerių negrąžintiną finansinę paramą 
iš Pasaulinio aplinkos apsaugos fondo.

Vilniaus šilumos paklausos valdymo projektas susideda iš 
dvie jų dalių – individualios šilumos reguliavimo ir apskaitos 
sistemos butuose diegimo bei pastatų atnaujinimo. Už pirmosios 
įgyvendinimą yra atsakinga UAB „Vilniaus energija“, įsteigusi 
efektyvaus energijos vartojimo fondą. Pasinaudoję šio fondo 
lėšomis gyventojai gali butuose įsirengti individualią šilumos 
apskaitos ir reguliavimo sistemą. 

Antrąją projekto dalį įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybė. 
Lėšos, siekiančios 3 mln. JAV dolerių, yra skir tos pastatų 
renovacijai diegiant energiją taupančias priemones. Savivaldybė, 
skolindama šias lėšas daugiabučių namų savininkų bendrijoms, 
po truputį suformuos atsinaujinantį fondą (energijos taupymo 
programos fondą). Šis fondas ilgainiui taps pelningas, o jį 
pasitelkus bus galima toliau diegti efektyvaus energijos naudojimo 
priemones. energijos taupymo programos fondo veiklai plėtoti 
Vilniaus miesto savivaldybė konkurso būdu parinko bendrovę – 
bendrą Danijos ir Lietuvos įmonę „Carl Bro„.

Šiuo metu Vilniaus mieste yra 3 600 daugiabučių namų, kuriuos 
reikia atnaujinti. Taigi iki 2020 metų per metus tektų atnaujinti 
po 240 namų. Įgyvendinant kompleksinę renovaciją, investicijos 

prastos sienų izoliacijos, prakiurusių stogų, nesandarių langų.
Nedaug rastume žmonių, abejojančių renovacijos nauda. 

Kompleksiškai atnaujinus pastatą (apšiltinus sienas, suremontavus 
stogą, įdėjus naujus langus, įstiklinus balkonus, įrengus 
automatizuotą šilumos punktą, įdiegus individualią šilumos 
apskaitos sistemą) galima sutaupyti nuo 25 iki 40 proc. energijos. 
Žinoma, sumažėtų ir sąskaitos už šildymą, o tai ypač aktualu 
gyventojams. Kita vertus, po renovacijos galima gyventi pernelyg 
šiltai ir nepajusti energijos taupymo priemonių ekonominės 
naudos. Renovuoti daugiabučiai, kuriuose yra įrengtas modernus 
šilumos punktas, turi puikią galimybę pagal savo poreikius nuolat 
reguliuoti šilumos tiekimą į pastatą ir tokiu būdu ženkliai sumažinti 
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į šiuos namus siektų 168 mln. litų per metus, o per 15 metų 
susidarytų apie 2,5 mlrd. litų. Akivaizdu, kad šiems namams 
renovuoti energijos taupymo programos fondo lėšų nepakaks. 
Todėl Savivaldybė daugiabučiams namams atnaujinti tikisi 
pritraukti papildomų lėšų. Vienas pagrindinių galimų renovacijos 
finansavimo šaltinių – komercinių bankų ištekliai. Paskolos 
daugiabučių namų savininkų bendrijoms paskatintų deramą namų 
modernizavimo proceso mastą. Pastatų atnaujinimo rinka yra 
patraukli ir bankams, ir rangos paslaugas teikiančioms įmonėms, 
medžiagų tiekėjams. Tačiau ar gyventojai išdrįs skolintis iš bankų 
namui atnaujinti?

Ar vilniečiai yra nusiteikę investuoti į daugiabučių namų 
atnaujinimą, parodo 2004 m. rugsėjo mėnesį bendrovės „Vilmorus“ 
atliktos apklausos rezultatai. Paklausti, ar sutiktų mokėti už 
šildymo sistemos renovaciją, langų pakeitimą, sienų apšiltinimą, 
„sutikčiau“ ar „veikiau sutikčiau“ atsakė 60 proc. apklaustųjų. 
Pasiteiravus, kokią pinigų sumą galėtų skirti renovacijai per mėnesį, 
3 proc. gyventojų nurodė, kad tam skirtų iki 200 litų, 5 proc. – iki 
150 litų, 22 proc. – iki 100 litų, 48 proc. – iki 50 litų. Galima daryti 
išvadą, kad septyniasdešimčiai procentų apklaustųjų skirti 50 litų 

Šaltinis: „Vilmorus“ apklausa, 2004 m. rugsėjis

per ilgesnį laiką atsiperkančių priemonių diegimo finansavimą, 
sukuriant bendrijoms patrauklias sąlygas. Taip bus skatinama 
kompleksinė pastatų renovacija, teikianti ir estetinę, ir didesnę 
ekonominę naudą.

Siekiant pademonstruoti kompleksinės pastato renovacijos 
naudą bei sutvarkytos aplinkos efektą, 2004 m. Žirmūnų 
mikrorajone pradėtas įgyvendinti pavyzdinis projektas. Daugiabutis 
Žirmūnų gatvėje buvo pasirinktas neatsitiktinai – atlikus būsto 
rinkos tyrimus, paaiškėjo šie prioritetiniai rajonai: Žirmūnai, 
Antakalnis, Naujininkai, Vilkpėdė, Lazdynai, Karoliniškės. Žirmūnų 
rajone atnaujinti pastatus yra ekonomiškai naudinga, būsto 
paklausa kyla tiek dėl unikalios vietos (šalia – Neries upė, netoli 
miesto centras, patogus susisiekimas), tiek dėl besivystančios 
infrastruktūros (Šiaurės miestelio plėtra).

Gyvenamasis stambiaplokštis namas Žirmūnų gatvėje, 
pažymėtas 3-iuoju numeriu, buvo pastatytas 1965 metais. Jo 
fizinė būklė, kaip ir kitų tos serijos namų, yra patenkinama. Penkių 
aukštų pastate yra 60 butų. Atlikus pastato auditą nustatyta, kad 
sienų šiluminė varža neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, plokščių 
sandūros eksploatacijos laikotarpiu sandarintos net keletą kartų, 
tačiau nuolat atsiranda naujų plyšių. Stogo danga pasenusi, 
sutrūkinėjusi, o vanduo skverbiasi į viršutinių aukštų patalpas. 
Didžioji dalis namo langų taip pat seni, eksploatuojami nuo namo 
pastatymo metų, todėl yra nesandarūs, išleidžia daug šilumos.

Šiuo metu pavyzdiniame daugiabutyje jau baigti pirmo 
etapo darbai. Namo gyventojai džiaugiasi naujais butų, laiptinių, 
rūsio langais, pakeistomis balkonų bei išorės durimis. Vien tik 
pakeitus langus ir balkonų duris, kai kuriuose butuose kambario 
temperatūra pakilo net keturiais laipsniais. Pirmo etapo darbų vertė 
siekė 182 tūkstančius litų. Jau pasirengta ir antram renovacijos 
etapui: jo metu bus šiltinama ir keičiama susidėvėjusi stogo danga, 
šiltinamos pastato sienos, stiklinami balkonai, atnaujinamos 
vidaus inžinerinės sistemos, atliekami kit i kompleksinio 
atnaujinimo darbai. Darbus atliks atviro konkurso būdu parinkta 
rangos bendrovė.

Pavyzdinio pastato atnaujinimo efektą paryškins ir sutvarkyta 
kvartalo aplinka, kurios atnaujinimą planuojama pradėti 2005 m. 
liepą. Architektai jau yra parengę kvartalo aplinkos projektą. 
Numatyta išspręsti automobilių statymo problemą, įrengti vaikų 
ir suaugusiųjų poilsio vietas. Siekiant išnaudoti unikalią namų 
vietą – Neries šlaitą, – ketinama palikti daug žaliųjų zonų. Taip 
pat bus sutvarkyti pėsčiųjų takai, teritorija apželdinta, įrengta 
mažoji architektūra.

Tikimasi, kad Žirmūnų gatvėje esantis atnaujintas daugiabutis 
ir sutvarkyta jo aplinka taps pavyzdžiu kitoms bendrijoms, vis dar 
nedrįstančioms imtis renovacijos. Informaciją apie pavyzdinio 
projekto įgyvendinimo rezultatus ketinama skelbti spaudoje, 
būsto programos interneto svetainėje adresu www.renovacija.lt, 
konferencijų metu ir pan.

Kompleksinis pastatų atnaujinimas reikalauja didelių investicijų, 
kadangi yra susijęs su energiją taupančių priemonių diegimu 
ir su fizinio pastatų nusidėvėjimo pašalinimu. Akivaizdu, kad 
norint pasiekti strateginių tikslų modernizuojant pastatus ir 
gyvenamuosius rajonus, būtina socialinė partnerystė. Tikrais 
partneriais turėtų tapti būsto savininkų organizacijos, valstybės ir 
savivaldos institucijos, projektus finansuojantys bankai ir darbus 
atliekančios kompanijos. Būsto savininkų aktyvumas, institucijų 
parama, patrauklus finansavimas ir kokybiškos paslaugos – šio 

per mėnesį namo atnaujinimui yra visiškai priimtina.
Vienas iš pagrindinių renovaciją slopinusių veiksnių – tai, kad 

valstybė neteikė paramos daugiabučių namų modernizavimo 
projektams. Š. m. balandžio mėnesį buvo priimtos Valstybės 
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei Piniginės socialinės 
paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems 
gyvenantiems asmenims) įstatymų pataisos, numatančioms 
valstybės paramą mažas pajamas gaunančioms šeimoms 
(vieniems gyvenantiems asmenims) ir bendrijoms, dalyvaujančioms 
atnaujinant pastatus. Numatoma iš dalies ar visiškai kompensuoti 
socialiai remtinų gyventojų pradinį indėlį, papildomai remti 
bendrijas, kuriose gyvena didesnė dalis mažas pajamas gaunančių 
gyventojų, kompensuoti paskolų draudimo įmokas, kreditą (ar 
jo dalį) ir palūkanas (ar jų dalį) mažas pajamas gaunantiems 
bendrijų nariams.

ekonominis gyventojų pajėgumas lėmė tai, kad demonstracinio 
energijos taupymo būste projekto metu buvo įgyvendinta nemažai, 
tačiau mažos apimties projektų. Dažniausiai modernizuoti šilumos 
punktai, keisti seni langai, tvarkyti stogai. Viena iš brangiausių, 
tačiau labai efektyvių energijos tausojimo priemonių – išorinis 
sienų apšiltinimas – vis dar retai įgyvendinama. Taigi būtina spręsti 
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Neseniai „Technologija“ išleido penkiakalbį „Aiškinamąjį 
šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodyną“. Nesigilinant 
į kalbos kaip mokslinės kūrybos instrumento tobulinimą, reikia 
pasidžiaugti dar vienu žingsniu mūsų valstybinės lietuvių kalbos 
istorijoje. Sutarus dėl vienodų terminų ir jų vartosenos, dabar 
galima bus sparčiau ir efektyviau gilintis į šilumos ir branduolinės 
technikos reiškinius bei jų panaudojimą mūsų gyvenime.

Pirmiausiai – dėl vardyno. Nors leidinys aprėpia 1 430 terminų 
su apibrėžimais, kai ko dar stinga, o kai kuriuos abejotinus gal 
verta tobulinti. Pastaruoju metu dominuoja sveikintina tendencija 
trumpinti terminus ir jų apibrėžimus. Šiuo atžvilgiu M14.4 „takioji 
medžiaga“ neatrodo tobulesnė už „tekalą“ ar aprobuotą DLKŽ bei 
TŽŽ „fluidą“. Juolab, kad patys autoriai kitų terminų apibrėžimuose 
šio darinio nevartoja (rašo „tekančioji medžiaga“). Greta su 
Š1 „šaldalas“ (ne „šalčnešis“) logiškesnis būtų „šildalas“ (ne 
„šilumnešis“). Beje, jei peikiamas „fluidas“, tai gal atsisakyti ir 
„vakuumo“ (lietuvių k. dvibalsis „uu“ – dar nepriimtinesnis), siūlant 
analogišką „takiajai medžiagai“ darinį „išretintoji terpė“? Neatitinka 
vartosenos Š14 „šilumomatis“, nes įprastesnis yra „šilumos 
skaitiklis“ („vandenomatis“, „elektromatis“ nė nesiūlomi). Ko gero, 
net Š13 „šilumokaitis“ pagrįstai galėtų būti „šilumainis“ (reiškinys – 
šilumos mainai), o D29 „drėgmėmatis“ – „drėgnimatis“ (drėgnio 
matuoklis). Analogišką senieną „riebokšlis“ keičia „sandariklis“. 
Pastarojo vardyne kažkodėl nėra, gi S3 „sandarinimas“ yra tik 
veiksmas (kaip „deginimas“), o įrenginiui siūlytinas terminas 
„sandarintuvas“. Ypač vardyne stinga spinduliavimo terminų: 
apšvieta, apspinda, atspinda, pralaida, šviesis (energinis), 
spinduliuotės galia, spinduliuotės srauto tankis, spinduliavimo 
geba ir kt. S26 „sklaida“ apibrėžiama tik kaip optinė (neaprėpia 
„šiluminės“) ir neatitinka S39.7 „regimoji spinduliuotė“.

nekorektiški tobulintini apibrėžimai (pateikiant siūlomą 
variantą):

A14 „analizatorius“ – prietaisas įvairiems procesams tirti…
A41.3 „variklio aušinimas“ – …temperatūros mažinimas, 

saugant variklį nuo perkaitimo
B3 „bandymas“ – operacijų, veiksmų ir stebėjimų…visuma
B9 „barnas“ – …efektyviojo skerspjūvio ploto nesisteminis 

vienetas
B20 „būsena“ – medžiagų ar sistemų buvimo būdas 

(apibūdinamas parametrais) 
D6 „debitas“ – skysčio ar dujų, tekančių tėkmės skerspjūviu 

per laiko vienetą, masė ar tūris, ar kiekis /kiekis matuojamas tik 
moliais/

D9 „degalai“ – skystasis ar dujinis kuras varikliams /ne tik 

TurTinkime Terminiją
Dr. aleksandras loginovas

Kauno technologijos universitetas

D i s k u t u o k i m e

vidaus degimo/
D26 „dozė“ – tam tikru tikslumu nusakyta kam nors tenkanti 

medžiagos ar spinduliuotės dalis, pvz., medžiagos koncentracijos; 
apšvitos vertės

D26.2 …„tūrio masės“- turėtų būti …“tokio tūrio terpės (ar 
medžiagos) masės“

D26.3 „integrinė sugertoji dozė“ – tam tikro tūrio medžiagoje 
sukauptoji spinduliuotės energija

D29 „drėgmėmatis“ – 1. Drėgnio matuoklis /ne vandens 
matuoklis – žr. D28/

D35 „dujotiekis“ – degiųjų /ne degančių/ dujų transportavimo…
įrenginys

D41 „džaulis“ – energijos matavimo vienetas /žr…lygus 
darbui… – jau ne ‘kiekiui’/

e7 „elektrinė“ – …verčiama kitos rūšies energija /verčiama 
ne „rūšis“/

e17 „ežektorius“ – čiurkšlinis siurblys, didinantis debitą 
pasiurbimu iš tūtą supančios aplinkos /nuo inžektoriaus skiriasi 
gal tik antgaliu?/
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F1 „fakelas“ – liepsną formuojantis kuro lakiųjų sandų 
(medžiagų) ir oro debesis /sudega ne kuro masė/

F2 „faktorius“ – nedimensinis proporcingumo koeficientas /
ne ‘dydis’/

F2.3 „daugėjimo begalinėje terpėje faktorius“ /ne „…terpės 
daugėjimo…“/

F2.6 „skaidrumo faktorius“ ar „pralaidos faktorius“
G1 „galia“ – matuojamasis dydis…/žr. LST ISO 31/
G16 „gradientas“ – dydžio kitimo staigumą atspindinti 

charakteristika /ne ‘dydis’/
G19 „grėjus“ -…sugertosios dozės…matavimo vienetas /žr. 

S12 – matavimo vienetas/
I12 „išpurškimas“ – terpės (fluido) smulkinimas srauto 

sklaidymu
I12.1 „degalų į.“ /„į.“ neatitinka termino, o apibrėžimas – 

prasmės/
I14 „įtaisas“ – pagalbinis ar nesudėtingas įrenginys
I15 „įtempis“ /apibrėžimas prieštarauja I15.1 = I15.3 ir I15.2 

bei I15.5/
I17 „izobara“ /apibrėžimas neatspindi reiškinio (slėgio 

pastovumo) esmės, kaip ir I19 bei I21 – atitinkamai tūrio bei 
temperatūros/

J1.1 „aerodinaminė j.“ – …veikia…/ne paviršiaus elementą/ 
judantį kūną/

J2 „jėgainė“ – energijos keitimo į vartotojui reikiamą rūšį 
įrenginys

J3.4 „turbulencinis j.“ – …sūkuringa (maišaties) trajektorija
K2 „kaitinimas“ – šilumos teikimas konvekcija ar (ir) laidumu, 

ar (ir) spinduliavimu
K3 „kaitintuvas“ prietaisas kam nors kaitinti /analog. Š9 – 

„šildyti“/
K21 „kelvinas“ – temperatūros matavimo vienetas /ne „Kelvino 

t-ra“ ar „Celsijaus t-ra“/
K23 „kiekis“ – …ar energijos didumą /ne laiko vienetui/
K37 „kompresorius“ – įrenginys dujoms slėgti
K37.5 „išcentrinis k.“ – /neapibrėžta esmė – radialine 

kryptimi/
K38 „koncentracija“ – …sando /komponento/ ir sistemos tūrių 

ar masių santykį
K48 „konvekcija“ /neatskleista esmė – gravitacinio lauko 

sąlygos; ir M1.5 – analog./
K57 „kuras“ – medžiaga energijai gaminti deginimo, skaidymo 

ar kt. būdu
M6.1 „deformacinis m.“ – …teikiantis slėgio rodmenį pagal 

jutiklio deformacijos didumą
M6.4 „elektrinis m.“ – turintis elektrinį keitiklį manometras
M7.8 „naudojamoji kuro m.“ /nelogiška – „naudojamoji masė“; 

gal- suvartoto kuro?/
M8.7 „m. su laisvu stūmokliu“ /„nėra…stūmoklio“ – neatitinka 

tikrovės/
N3 „nuklidas“ – atomo izotopinė atmaina, ypatinga savo 

santykinės masės verte, protonų ir neutronų skaičiais, branduolių 
sudėtimi ir sandara

P1 „panašumas“ – 1. Dviejų ar kelių geometrinių figūrų formų 
vienodumas; 2. Reiškinių analogiškumas pagal parametrus ar jų 
derinius

P4 „pasipriešinimas“ – savaiminis reiškinio varžymas; pvz, dėl 
priešingų vidaus jėgų

P39.1 „oro įpūtimas“ – papildomas oro tiekimas didinant slėgį
R21.2 „dujų uždegimo ribos“ – …dujų koncentracija /ne 

‘kiekis’/
R23.2 „lūžio r.“ – …charakteringai apibendrintas duomuo
R24 „rotorius“ /miglotas teiginys apie montažą klaidina/
S13.7 „Reinoldso s.“ – srautų panašumo kriterijus
S15 „skalė“ – 1. Tvarkinga nuoseklių verčių seka; 2. Matavimo 

priemonės rodmenų įtaiso dalis su atitinkamomis žymėmis bei 
skaičiais

S15.1 „tarptaut. prakt. t-ros s.“ – …11 atraminių taškų…/
paskut. sakinio nereikia/

S30 „slėgis“ – matuojamasis dydis, apibūdinantis statmenai 
veikiančias į ploto vienetą jėgas ar garsą, ar spinduliuotę

S59 „svoris“ – gravitacinio lauko jėga…
T11 „tekėjimas“ – …judėjimas /ne ‘tūrio’ ir ne tik kanalais, pvz, 

laisva čiurkšle/
T11.2 „turbulencinis t.“ /neatspindėta esmė – Re>2 300/

abejonės
A24 „apgaubas“ – vidinė uždara er tmė /?, jacket – 

gaubtuvas?/
A33.1 „šilumos a.“ /ar tik konvekcija?/
K17.5  „ k a i t r ova m zd i n i s  K .“  / b e t  v a r d y n e  n ė r a 

‘kaitrovamzdis’?/
K25.1 „jėgos k.“ – kilogramas lygus jėgai /? – gal brauktinas 

iš vardyno/
K29, K29.1 ir K29.2 prieštarauja LST ISO 31 bei kt. /žr. Te II 

t. 491 psl./
P35 „purkštukas“ – …skylutė…kiekiui dozuoti /? – tūtelė 

purškiamam srautui dozuoti (degalų debitui reguliuoti)/
R2 „radioaktyvumas“ – …spinduliuoti…spindulius /? – žr. 

LTe 9 t. 294 psl./
R4 „reaktyvumas“ /reikėtų 2. turbinų ir turbovariklių mentinių 

aparatų r./
R23 „rodiklis“ – …rezultatų…išraiška /?/
S9 „sistema“ – …reiškinių sąsaja /? – daiktų ar reiškinių sietis 

į vientisą darinį/
S13 „skaičius“ – kiekybinė dydžio…vertė /? – matematinė 

išraiška/
S14 ir S14.1 – įtaisas ar prietaisas? ‘spartusis’ /? Žr. Te 1 t. 

461 psl.
S19 „skirstymas“ – skaidymas į dalis /?/
S24 „sklaida“ – pasiskirstymo pokytis /? Tik spinduliuotės? O 

kaip duomenų sklaida?/
S49 „sudegimas“ – išnykimas nuo ugnies /?/
T3 ir T3.4 /neatitinka vienas kito ir LST ISO 31/
T3.5 kodėl net trys apibrėžimai?
T12.16 „termodinaminė t.“ /gal nebereikalingas terminas ? kaip 

termodinaminis slėgis/
T35 „turbina“ /neatskleista mentelių esmė/

klaidos
B5 „baras“ – …1 bar = 100 kPa /ne 105 Pa/
Daugelyje apibrėžimų vartojamas darinys „darbinis ratas“ /lyg 

‘rotoriaus’ atitikmuo/, bet jo nėra vardyne. Apibrėžimuose gausu 
primityvių epitetų ‘didelis’, ‘mažas’ ir nesklandžių bei nelogiškų 
darinių, pvz, ‘vienetinis laiko tarpas’, ‘sudedamoji dalis’. 
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2004-aisiais, kaip ir pastaruosius keturiolika 
metų, Lietuva ryškiai pirmavo tarp pasaulio 
valstybių pagal elektros energijos, gaminamos 
atominėse elektrinėse, dalį bendroje elektros 
energijos gamyboje. Ignalinos Ae pagamino 
15,1 mlrd. kWh, arba 78 proc., visos elektros 
energijos. Tai – ne žemiau kaip antroji, o 
gal ir pirmoji vieta pasaulyje. elektrinėje 
įgyvendinta daugybė branduolinės saugos 
ger inimo pr iemonių, nebuvo sutr ik imų, 
kurie klasifikuojami aukščiau pirmojo lygio 
pagal TATeNA skalę (yra 7 lygiai), nė vienas 
darbuotojas nebuvo apšvitintas daugiau, negu 
leidžia normos, radioaktyviųjų išlakų buvo 
gerokai mažiau, negu leidžiama. Objektyvūs 
veiklos rodikliai tvirtina, kad Ignalinos Ae veikė 
sėkmingai, kad branduolinė sauga užtikrinama. 
Tačiau to, ką pasiekėme, nepakanka, nes 
atsirado dvi naujos aplinkybės, kurios gali 
daryti įtaką per daugelį metų susidariusiai 
situacijai, pakeisti požiūrį į branduolinės 
saugos užtikrinimą. Tai:

• pirmojo bloko sustabdymas;
• ak tyvūs ir, atrodo, realų pagrindą 

įgyjantys veiksmai, siekiant išlaikyti 
Lietuvą branduolinės energet ikos 
valstybe.

Manau, kad visi, kurie susiję su branduoline 
energetika, pradedant aukščiausių institucijų 
politikais ir baigiant atominės elektrinės 
darbuotojais bei mokslo įstaigų specialistais, 
turime susimąstyti, ar viską darome, kad 
minėtų aplinkybių lemiamos galimos grėsmės 
būtų suprastos ir jų rezultatų sušvelninimo 
priemonės įgyvendintos. 

O tų grėsmių yra daug. Tai – pasyvus 
visiško atominės elektrinės sustabdymo 
laukimas manant, kad taip bus išspręstos 
visos branduolinės saugos problemos; 
nenoras įgyvendinti branduolinės saugos 
gerinimo priemones, jas planuoti, aiškinant, 
kad rizikos padidėjimą adekvačiai kompensuoja 
su t r ump in t as  eksp loa t av imo l a i k as; 
neoperatyvus ir atsainus eksploatavimo 
nutraukimo planų ir projektų rengimas, 
tikintis, kad galbūt juos reikės vykdyti kažkada 
vėliau; nesirūpinimas personalo stabilumu, 

Kuo ypatingi Lietuvos 
branduoLinei energetiKai 

2004–2005 metai?
saulius kutas

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas

užmirštant, kad dėl savo ateities besijaudinantis 
operatorius atominėje elektrinėje gali būti 
potencialia sutrikimo ar avarijos priežastimi; 
nesirūpinimas personalo kvalifikacijos 
tęstinumu, tikintis, kad šiandieniniai darbuotojai 
„amžini“ sutrumpintam eksploatavimo laikui, ir 
užmirštant, kad praradus „eksploatavimo 
atmintį“ bus labai sunku sutvarkyti sustabdytą 
atominę elek tr inę; prarasta personalo 
motyvacija tobulinti savo eksploatuojamą 
įrenginį, mylėti įmonę ir kolektyvą, pamirštant, 
kad tai yra esminis branduolinės saugos 
kultūros sampratos elementas; sustabdyto 
ignalinos ae pirmojo bloko priežiūros ir 
techninės būklės degradacija manant, kad 
sustabdytas blokas yra „saugus“ ir jam nereikia 
jokių pastangų ir lėšų; nekokybiškai ir ne laiku 
atliekami darbai, susiję su eksploatavimo 
nutraukimu, pamirštant, kad eksploatavimo 
nutraukimas yra vienas iš visų atominės 
elektrinės gyvavimo ciklo etapų, branduolinės 
saugos požiūriu nieko nesiskiriantis nuo 
ankstesnių etapų – projektavimo, statybos 
ir eksploatavimo; nepakankamas dėmesys 
naujų branduolinės energetikos specialistų 
rengimui ir jų išsaugojimui, pamirštant, kad 
naujos atominės elektrinės projektavimas 
ir statyba trunka labai ilgai; nepakankamas 
valstybės institucijų ir technikos organizacijų 
rengimasis naujo branduolinio bloko projekto 
saugos įvertinimui ir jo įgyvendinimo 
priežiūrai, pamirštant, kad Lietuvoje kol kas 
tokios patirties nėra.

Vienintelis veikiantis blokas yra mažiau 
patikimas negu veikianti dviejų blokų atominė 
elektrinė, todėl reikia skirti daugiau dėmesio jo 
saugai gerinti, o saugos gerinimo priemonės 
turi būti įgyvendinamos intensyviau.

eksploatuojamos atominės elektrinės, 
gaminančios elektros energiją, operatorius 
yra organiškai suinteresuotas la iky t is 
branduolinės saugos reikalavimų ir licencijos 
galiojimo sąlygų, nes licencijos sustabdymas 
arba jos atšaukimas, blogai eksploatuojamų 
įrenginių sustabdymas, kol bus pašalinti 
trūkumai, tiesiogiai neigiamai veikia įmonės 
ekonominius finansinius veiklos rezultatus. 

eksploatavimo nutraukimo metu šio sverto 
panaudojimas yra gerokai komplikuotesnis, 
interesų konfliktas ryškesnis.

Pakankamo, ilgalaikio visų eksploatavimo 
nutraukimo darbų finansavimo sutrikimas 
neišvengiamai inicijuotų bemaž visas grėsmes 
branduolinei saugai. Todėl labai svarbu, kad 
numatytos lėšos būtų gaunamos laiku, o 
stojimo į europos Sąjungą susitarimuose 
pažadėtos lėšos tolimesnei perspektyvai 
tikrai būtų skiriamos, planai ir projektai būtų 
kokybiški ir laiku parengti.

Be abejonės, realūs žingsniai, užtikrinantys 
branduolinės energetikos naudojimo tęstinumą 
Lietuvoje, šioje grėsmių aplinkoje sukuria 
nemažai galimybių švelninti situaciją: padidina 
personalo motyvaciją, tikriausiai pakels 
branduolinės energetikos specialisto prestižą, 
ypač tarp jaunimo.

I r  paga l i a u  s ė k m ė s  v y kda n t  I A e 
eksploatavimo nutraukimo projektus ir ypač 
statant naują branduolinį reaktorių galime 
tikėtis tik pritarus visuomenei. Visuomenės 
nuomonės formavimas – ilgalaikis, daug 
darbo ir lėšų reikalaujantis procesas. Lietuvos 
visuomenė nėra fatališkai antibranduolinė, 
tačiau sprendžiant konkrečius klausimus 
dažnai pasik liaujama pr incipu – ger iau 
pastatykim pas kaimynus.

Psichologiškai yra sunku peržengti iš 
praeities atėjusią baimę ir nepasitikėjimą. 
Pasaulyje nieko nėra absoliučiai patikimo ir 
saugaus, tačiau visuomenė ir atskiri žmonės 
tai priima kaip objektyvų aplinkos elementą. 
Diskutuojant branduolinės energetikos ateities 
klausimais būtinas atvirumas ir pasitikėjimas, 
atkaklumas ir tvirta argumentacija. Visuomenė 
pirmiausia turi pasitikėti branduolinę energetiką 
inicijuojančiomis organizacijomis ir ypač 
institucijomis, ver tinančiomis objek tų ir 
įrengimų branduolinę saugą.

Techniniai sprendimai ir technologijos turi 
remtis naujausiais moksliniais laimėjimais, 
bū t inos nepr ik lausomos eksper t i zės, 
privalomas pamatuotas atsargumas.

Bendruomenėms paprastai nepakanka 
argumentų, r yšk ia i pa t v i r t inančių t ik 
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objekto globalinę naudą. Jie nori suprasti, 
o geriausia, ir pajusti konkrečią naudą sau. 
Tačiau reikia pagrįstai atmesti savanaudiškus, 
konjunktūrinius, trumpalaikius ir ko rup cinius 
argumentus.

Pasaulio patirtis patvirtina, kad tik glaudžiai 
bendradarbiaujant su visuomene galima 
sudaryti sąlygas statyti techniškai pažangias 
ir saugias naujas atomines elektrines ar kitus 
branduolinius įrenginius.

2 0 0 4  m .  L i e t u vo s  b r a n d u o l i n ė j e 
energetikoje galima būtų paminėti šiuos 
labiau siai išsiskiriančius įvykius:

• Ignalinos Ae išduota pirmojo bloko 
i lgalaikė eksploatavimo l icencija, 
pakeičianti 1999 m. licenciją, galiojusią 
penkerius metus;

• Ignalinos Ae išduota antrojo bloko 
ilgalaikė eksploatavimo licencija;

• pradėta eksploatuoti Ignalinos Ae 
an t rojo b loko an t roj i  s tabdymo 
sistema;

• sustabdytas Ignalinos Ae pirmasis 
blokas;

• parengta branduolinės energetikos 
tęstinumo Lietuvoje galimybių studija.

Operatoriaus visiškos atsakomybės už 
branduolinę saugą principas, išsamus ir 
nepriklausomas saugos įvertinimas ir griežta 
licencijavimo sistema, įskaitant saugos 
reikalavimų laikymosi kontrolę, yra pagrindiniai 
branduolinės saugos užtikrinimo ramsčiai.

Ignalinos Ae blokai daugelį metų buvo 
eksploatuojami vadovaujantis kasmetiniais 
leidimais, tačiau išsamiai branduolinė sauga 
įvertinta nebuvo.

1994 m. Branduolinės saugos sąskaitos 
donorai skyrė daugiau kaip 40 milijonų 
JAV dolerių Ignalinos atominės elektrinės 
branduolinės saugai įver t int i ir saugos 
gerinimo priemonėms įgyvendinti. Pasitelkus 
užsienio ir Lietuvos specialistus buvo parengta 
saugos analizės ataskaita ir jos recenzija. 
Įvairiomis modifikacijomis buvo pašalinti 
didžiausi RBMK konstrukcijos trūkumai, lėmę 
pražūtingos Černobylio avarijos padarinius. 
Šie pakeitimai užtikrina, kad nepriklausomai 
nuo operatoriaus veiksmų ar įrangos gedimo 
bendrasis reaktyvumo koeficientas išlieka 
neigiamas esant bet kokioms aplinkybėms. 
Tai reiškia, kad reaktoriaus aktyviosios zonos 
galiai ir temperatūrai viršijus normalaus 
eksploatavimo ribas neigiamas grįžtamasis 
reaktyvumo ryšys užtikrina, kad šis pakilimas 
nebus didelis ir per trumpą laiką reaktoriaus 
galia sumažės. Tarptautinė Ignalinos Ae saugos 
žiuri pateikė savo išvadas ir rekomendacijas. 
Vadovaudamasi šiais dokumentais ir įvertinusi 

įvykdy tas saugos ger inimo pr iemones, 
1999 m. liepos mėn. VATeSI išdavė Ignalinos 
Ae licenciją eksploatuoti pirmąjį bloką. 
Licencija galiojo penkerius metus. Atsižvelgiant 
į eksploatavimo patir t į bei išnagrinėjus 
Ignalinos Ae parengtus saugos pagrindimo 
ir kitus dokumentus, 2004 m. liepos mėn. 
minėta pirmojo bloko eksploatavimo licencija 
buvo pakeista ilgalaike.

Tačiau Ignalinos Ae antrasis blokas vis dar 
neturėjo eksploatavimo licencijos, išduotos 
remiantis TATeNA rekomendacijomis ir Vakarų 
šalių praktika.

Pagal Ignalinos Ae antrojo bloko būklę 
2000 m. pabaigoje parengta jo saugos analizės 
ataskaita (SAR-2) ir ataskaitos recenzija 
(RSR-2). Įdomu, kad SAR-2 parengė Ignalinos 
Ae specialistai, pasitelkę Lietuvos energetikos 
instituto ekspertus, o RSR-2 iš esmės parengė 
Lietuvos mokslinių ir techninės paramos 
organizacijų konsorciumas, vadovaujamas 
Kauno technologijos universiteto. Tai liudija 
išaugusią šių organizacijų kvalifikaciją ir 
patvirtina, kad Vakarų šalių suteikta parama 
rengiant RSR-1 buvo panaudota efektyviai. 
Tik kai kuriems branduolinės saugos požiūriu 
jaut r iems skyr iams ar t iems, kur iems 
parengti Lietuvos specialistų kvalifikacija 
buvo nepakankama arba trūko patirties, teko 
kviesti Vakarų šalių specialistus.

Ataskai toje yra 12 skyr ių: sis temų 
aprašymas; saugos istorija ir įtaka aplinkai; 
sutrikimų sąrašas; sistemų analizė; avarijų 
analizė; įrengimų atestacija; įrengimų senėjimo 
valdymas ir saugos palaikymas; eksploatavimo 
normų, taisyklių ir procedūrų analizė; Ignalinos 
Ae saugos valdymas; radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymas; radiacinė apsauga; priimtinumo 
demonstravimas. Vyko kruopštus analitinis 
darbas. SAR-2 skyrių išvadas nagrinėjo 
RSR-2 rengėjai, teikė pastabas, prireikus 
prašė papildomos medžiagos. Remiantis 
šiuo didžiuliu darbu galima padaryti tokias 
išvadas: 

• Ignalinos Ae antrojo bloko techninė 
būklė ir eksploatavimo praktika yra 
priimtina, nėra trūkumų, dėl kurių 
reikėtų dabar stabdyti bloką arba 
mažinti jo galią;

• SAR-2 yra užbaigtas, tinkamai pareng-
tas i r pakankamai in formatyvus 
dokumentas. J is pat v ir t ina, kad 
antrasis blokas eksploatuojamas pagal 
Lietuvos ir tarptautinių organizacijų 
branduolinės saugos ir radiacinės 
apsaugos reikalavimus;

• vis dėlto teko konstatuoti, kad šalia 
techninio ir organizacinio pobūdžio 

neatitikimų dar išlieka RSR-1 nurodyti 
t rūkumai saugos kul tūros sr i t yje 
įvertinant žmogaus veiksnį.

Remiantis SAR-2, RSR-2 pasiūlymais 
rekomenduota pareng t i i r  įgyvendin t i 
koreguojančias priemones, t. y. saugos 
gerinimo programą (Safety Improvement 
Program, SIP-3).

2004 m. rugsėjo mėn. VATeSI išdavė 
ilgalaikę licenciją eksploatuoti Ignalinos Ae 
antrąjį bloką. Lietuvoje įtvir tinta praktika, 
kad bet koks branduolinės energetikos 
objektas gali būti eksploatuojamas tik po 
išsamaus saugos įvertinimo ir tik turėdamas 
eksploatavimo licenciją.

Re m ia n t i s  L i e t u vos  Re sp ub l i kos 
branduolinės energijos įstatymo [1] pakeitimais 
branduolinei veiklai išduodamos neterminuotos 
licencijos. Tačiau jos gali būti sustabdomos 
arba atšaukiamos, jei operatorius nesilaiko 
licencijos galiojimo sąlygų, be to, privalomi 
pe riodiniai branduolinės saugos įvertinimai 
(rengiant SAR kas dešimt metų).

Todėl galime tvir t int i, kad Lietuvoje 
visiškai įgyvendinta veiklos branduolinėje 
energetikoje licencijavimo sistema, atitinkanti 
Tarptautinės atominės energetikos agentūros 
rekomendacijas ir europos Sąjungos bei kitų 
Vakarų šalių praktiką.

Apie reaktoriaus antrosios stabdymo 
sis temos reikalingumą buvo pažymėta 
SAR-1, tačiau principiniams sprendimams, 
projektavimui ir montavimui prireikė 7 metų. 
2004 m. Ignalinos Ae antrajame bloke buvo 
įrengta ir pradėta eksploatuoti antrosios 
stabdymo sis temos elektroninė dalis.

Šios sistemos techniniai parametrai 
garantuoja, kad reaktorius bus sustabdytas 
nepažeidžiant saugos ir eksploatavimo 
kriterijų net įvykus kritiniam įvykiui, t. y. 
praradus aušinimą matavimo ir apsaugos 
sistemų kanaluose. Nors valdymo strypų 
pavaros apibūdinamos kaip pakankamai 
patikimos, tačiau analizė patvir tino, kad 
pradėjus eksploatuoti antrąją stabdymo 
sistemą, esamos pavaros vis dėlto yra pati 
jautriausia sistemos dalis saugos funkcijos 
įvykdymo patikimumo požiūriu. Planuojama, 
kad naujos pavaros bus sumontuotos 2006 
metais.

Taigi Ignalinos Ae antrasis blokas jau turi dvi 
diversifikuotas, nepriklausomas ir pakankamas 
stabdymo sistemas. esminis neatitikimas 
Vakaruose galiojantiems branduolinės saugos 
reikalavimams likviduotas.

2004 m. gruodžio 31 dieną Ignalinos Ae 
pirmasis blokas sustabdytas, jis daugiau 
nebegamins elektros energijos. Tačiau jo 
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Galimybė sumažint i energijos sąnaudas 
milijardais eurų paskatino keturis europos siurblių 
gamintojus sudaryti sutar tį dėl cirkuliacinių 
šildymui naudojamų siurblių energetinio žymėjimo. 
Galėtų kilti klausimas, kodėl keturios europos 
kompanijos, šiuo metu nuožmiai konkuruojančios 
rinkoje, kelerius metus intensyviai bendradarbiavo 
plė todamos bendrą energet inio žymėjimo 
cirkuliaciniams siurbliams schemą? Šio projekto 
iniciatorės „Grundfos“ kompanijos atsakymas yra 
toks: nes tai yra neabejotinai geras sumanymas 
visoms dalyvaujančioms šalims.

Šio energetinio žymėjimo objektas yra šildymo 
sistemų cirkuliaciniai siurbliai, o susitarimo tiks-
las – paskatinti kurti energiją taupančius siurblius. 
Nauji produktai siurblių naudotojams leistų 
sumažinti energijos sąnaudas, o kartu mažinti 
poveikį aplinkai. energiją taupantys siurbliai keičia 
savo sukimosi greitį prisitaikydami prie realaus 
momentinio šilumos poreikio, tuo tarpu senieji 
siurbliai, sumontuoti daugelyje europos namų, visą 
laiką veikia vienodu greičiu, nepriklausomai nuo šilumos poreikio.

Šiuo metu rinkoje dominuoja daug energijos sunaudojantys siurbliai, 
todėl pastaruosius kelerius metus „Grundfos“ kompanija intensyviai 
tobulino naujus siurblius ir mažino jų energijos sąnaudas. Kadangi vienas 
iš kompanijos tikslų – kurti, gaminti ir pardavinėti aukštos kokybės 
siurblius, „Grundfos“ visada siekia, kad rinkoje pristatomas naujas 
siurblys naudotų gerokai mažiau energijos nei ankstesnis modelis.

Nors elektroniniai keičiamo greičio siurbliai rinkoje yra gana seniai, 
tačiau tik 1 iš 5 siurblių, kurie montuojami naujose ar senose sistemose, 
yra keičiamo greičio. Likusieji – gerai žinomi seno tipo nereguliuojami 
siurbliai, sunaudojantys iki keturių kartų daugiau energijos už modernius, 
dažniausiai elektroniniu būdu keičiamo greičio, optimaliai energiją 
naudojančius siurblius.

europos gyvenamuosiuose namuose sumontuota apytiksliai 120 mln. 
cirkuliacinių siurblių. Per metus šie siurbliai sunaudoja daugiau energijos, 
nei jos sunaudojama Danijoje. Kiekvienais metais yra pakeičiama ar 
sumontuojama naujose sistemose apie 10 proc. cirkuliacinių siurblių, 
taigi europoje egzistuoja milžiniškas potencialas energijos sąnaudoms 
sumažinti.

energiją taupantys siurbliai leidžia iki 75 proc. sumažinti energijos 
sąnaudas, ir europos siurblių gamintojai, norėdami ši faktą pavaizduoti 
lengvai suprantamu būdu, sukūrė naują klasifikavimo sistemą. Jos 
kūrimą prieš ketverius metus inicijavo „Grundfos“ kompanija, o galiausiai 
keturi siurblių gamintojai – „Grundfos“ ir „Smedegaard“ iš Danijos, „Wilo“ 
iš Vokietijos ir „Circulating Pumps“ iš Didžiosios Britanijos – pasirašė 
sutartį dėl siurblių energetinio žymėjimo. europos siurblių gamintojų 

asociacija „europump“ koordinavo sutar tyje 
numatytus darbus, o europos Sąjungos atstovai 
stebėjo ši procesą.

Pagal šią sutartį keturios siurblių kompanijos 
įsipareigojo žymėti savo siurblių modelius pagal 
jau vartotojams žinomą eS energetinį žymėjimą, 
pavyzdžiui, kaip žymimi šaldytuvai ar elektros 
lemputės. Tai reiškia, kad ateityje europos rinkoje 
dauguma naujų siurblių bus klasifikuojami pagal 
energijos kategorijas nuo A iki G, ir atitinkama 
kategorija bus žymima rodykle. Klasifikuojami 
bus išcentriniai cirkuliaciniai siurbliai, kurių galia 
mažesnė nei 2 500 W. Siurblio energetinė klasė 
bus parodyta ant produkto pakuotės.

Įprastiniai siurbliai, kurie dažniausiai montuojami 
europos gyvenamuosiuose namuose, bus 
klasifikuojami kaip D arba e kategorijos siurbliai. A 
kategorijos siurblys sunaudoja vidutiniškai 75 proc. 
mažiau energijos nei įprastiniai siurbliai.

energe t in is žymėj imas siurb l ių vers le 
greičiausiai paskatins naujų produktų kūrimą, 

todėl po kelerių metų rinkoje turėtų atsirasti daugiau A kategorijos 
energiją taupančių siurblių.

Ir tai galbūt yra dar vienas atsakymas, kodėl konkuruojantys siurblių 
gamintojai suvienijo jėgas kurdami šią žymėjimo schemą. Patirtis rodo 
(pvz., remiantis šaldytuvų rinka), kad trečdalis pirkėjų renkasi energiją 
taupančius modelius – ir juos nesudėtinga surasti, kadangi tereikia 
atkreipti dėmesį į produktų žymėjimą. Tikėtina, kad tokia pati situacija 
bus ir su cirkuliaciniais siurbliais. Iš pradžių energetinis žymėjimas taps 
vienu iš pardavimo argumentų, o ateityje tai pasidarys natūraliu dalyku, 
teigia „Grundfos“ kompanija, vienas iš sutarties dalyvių.

grundfos pirmieji 
KLasifiKavo cirKuLiacinius 
siurbLius pagaL energijos 
suvarTojimą mag. saulius Zulonas

UAB „Grundfos Pumps“ inžinierius konsultantas
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Jonas Gylys
Kauno technologijos universitetas

Ignalinos atominės elektrinės pirmasis reaktorius sustabdytas 2004 m. 
pabaigoje, antrojo reaktoriaus eksploataciją planuojama nutraukti iki 2010 metų. 
Ignalinos Ae veikiančių reaktorių uždarymą nulėmė politiniai motyvai, tačiau 
naujos atominės elektrinės statybą turi lemti jos konkurencingumas vidinėje 
Lietuvos ir tarptautinėje elektros rinkoje.

Šiuo metu Lietuva pagal elektros energijos suvartojimą, tenkantį vienam 
gyventojui per metus (mažiau kaip 3 000 kWh), yra europos šalių gale (europos 
Sąjungos vidurkis artėja prie 8 000 kWh, o Suomijos, Švedijos yra didesnis kaip 
16 000 kWh). Šį atsilikimą įmanoma įveikti tiktai labai sparčiai plėtojant šalies 
ekonomiką (1 pav.).

Branduolinės energeTikos TęsTinumo 
galimyBės lieTuvoje

susTaBdžius ignalinos aTominės 
elekTrinės reakTorius

pasikeitimus bei jų įtaką mokėjimų balansui ir iš to išplaukiančius neigiamus 
valstybės skolos pokyčius.

1 pav. Elektros sąnaudų kitimo prognozės

Pastaraisiais metais elektros vartojimas Lietuvoje sparčiai didėja (daugiau 
kaip 4,5 proc. kasmet). 2003 m. pagaminta beveik 19,5 TWh ir eksportuota 
daugiau kaip 7,5 TWh. Tikėtina, kad Lietuvai esant eS nare elektros vartojimo 
dydis ir ateityje augs sparčiau, nei numatyta ankstesniuose energetikos plėtros 
tyrimo darbuose. Šiame straipsnyje pateikiami trys galimi šalies ūkio augimo 
scenarijai (2 pav.):

• Lėto ekonominio augimo scenarijus – 3,9 proc. vidutinis metinis BVP 
prieaugio tempas (4,0 proc. 2000–2010 m. laikotarpiu). 2025 metais 
nepasiekiamas 2000 metų eS lygis (pagal vienam gyventojui tenkantį 
BVP).

• Greito ekonominio augimo scenarijus – 4,3 proc. vidutinis metinis BVP 
prieaugio tempas (5,5 proc. 2000–2010 m. laikotarpiu). 2025 metais 
pasiekiamas eS 2000 metų lygis.

• Labai greito ekonominio augimo scenarijus – 4,7 proc. vidutinis metinis 
BVP prieaugio tempas (7,0 proc. 2000–2010  m. laikotarpiu). 2025 metais 
viršijimas eS 2000 metų lygis. Šis scenarijus suformuotas atsižvelgiant į 
Lietuvos ūkio ilgalaikės plėtros strategijoje minimas ekonomikos plėtros 
prielaidas.

Ignalinos atominės elektrinės uždarymas paveiktų ne tiktai elektros kainų 
augimą, susijusį su tuo, kad didžioji elektros dalis būtų gaminama organinį kurą 
deginančiose šiluminėse elektrinėse, bet ir nepageidautinus prekybos balanso 

2 pav.  Elektros energijos poreikio augimo prognozės

Ignalinos Ae uždarymo neigiamas poveikis mokėjimų balansui siektų apie 
1 mlrd. Lt per metus iki 2010 m. ir apie 1,1–1,4 mlrd. Lt per metus iki 2020 metų. 
Uždarius IAe, dalis BVP prieaugio turėtų būti sunaudojama neigiamam mokėjimų 
balanso saldo kompensuoti (3 ir 4 pav.).

3 pav. Atskirų prekybos balanso pasikeitimo veiksnių įtaka mokėjimų balanso 
pasikeitimui, mln. Lt. I – lėtas elektros energijos paklausos augimas; 
II – greitas elektros energijos paklausos augimas
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Maksimali Lietuvos energetikos sistemos pareikalaujama galia, įvertinus iki 
2015 metų ūkinių subjektų planuojamus pastatyti apie 390 MW galios papildomus 
pajėgumus, pavaizduota 5 pav.

Skaičiavimai rodo, kad esant uždarytai Ignalinos Ae ir visa galia veikiant visoms 
esamoms elektrinėms, taip pat naujoms kombinuoto ciklo termofikacinėms 
elektrinėms, pastatytoms miestų ir pramonės įmonių reikmėms, Lietuvoje 
pritrūktų elektrinių galios (1 lentelė ir 6 pav.).

atveju, sustabdžius antrąjį Ignalinos Ae bloką, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 
galėtų veikti tiktai naudodama „užkrovimui“ iš užsienio importuojamą elektrą.

1 lentelė. Galių balansas esant skirtingiems ekonomikos augimo tempams

4 pav. Būtini BVP augimo tempai, siekiant palaikyti pastovų valstybės 
skolos lygį 

Uždarius Ignalinos Ae, Lietuvos energetiką numatyta perorientuoti į gamtines 
dujas. Dujų suvartojimas turėtų beveik padvigubėti ir išaugti nuo 1,2 mln. tne (2002 
metais) iki 2,3 mln. tne (2009 metais). Teigiama, kad 1 000 m³ dujų = 0,859 tne. 
Bendrame pirminės energijos, sunaudojamos šilumos ir elektros gamybai, balanse 
dujos sudarytų net 80 procentų. Dabar konkurencija su mazutu užtikrina palyginti 
nedidelę dujų kainą, tačiau jeigu ateityje Lietuvos energetikos sektorius nenaudos 
kuo įvairesnio kuro (mazuto, dujų, branduolinio kuro), yra realus pavojus, kad 
dujų kaina neišvengiamai kils. Lietuvos perorientavimas į pagrindinį energetikai 
iš vienos šalies tiekiamą kurą – gamtines dujas – būtų labai rizikingas žingsnis ir 
strateginiam energetikos patikimumui užtikrinti.

Nauja atominė elektrinė leistų Lietuvai išlikti elektros energijos eksportuotoja. 
Per dvidešimties metų laikotarpį valstybės biudžeto pajamos, gautos iš eksporto, 

scenarijus
metai

2010 2015 2020 2030

Lėtas augimas 347
(+727)

65
(+445)

–310
(+70)

–1 493
(–1 113)

Greitas augimas 40
(+420)

–351
(29)

–1 041
(–661)

–2 326
(–1 946)

Labai greitas augimas –209
(+171)

–806
(–426)

–1 492
(–1 112)

–2 356
(–2 576)

( ) – veikiant Kruonio hidroakumuliacinei elektrinei trumpalaike maksimalia galia

sudarytų apie 5 mlrd. Lt (28 proc.). Be to, tada būtų galima pelningiau apkrauti 
Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. 1 lentelėje pateikti skaičiai rodo, kad 
hidroakumuliacinė elektrinė atitolina galių deficito pradžią. Gaila, kad tokiu atveju, 
laikant Lietuvos energetinę sistemą uždara, savų galių pakaktų tiktai dviejų 
hidroakumuliacinės elektrinės agregatų „užkrovimui„. Ir tai tiktai tada, jeigu bus 
pastatyti ūkinių subjektų numatyti pajėgumai (apie 390 MW galios). Priešingu 

5 pav. Maksimali Lietuvos energetikos sistemos pareikalaujama galia 

Lietuvos energetikos sistemos galių balansas be Ignalinos plėtros 
pavaizduotas 6 pav., balansas tuo atveju, kai Ignalinos Ae statomas vienas 
1 600 MW galios blokas – 7 pav., kai statomi du reaktoriai po 1 250 MW – 8 pav., 
o situacija, jei iki 2015 m. nei ūkiniai subjektai nepastato numatytų pajėgumų, nei 
po antrojo reaktoriaus sustabdymo nepastatomas naujas reaktorius Ignalinos 
Ae, pavaizduota 9 pav.

6 pav. Lietuvos energetikos sistemos galių balansas be Ignalinos plėtros 

Statant naujus reaktorius Ignalinos Ae bazėje, pagrįstai kyla klausimas apie 
galimybę šalia naujųjų reaktorių panaudoti dalį senosios įrangos ir infrastruktūros, 
taip atpiginant naujojo objekto kainą. Nors pakeitus senuosius reaktorius 
naujaisiais egzistuoja techninė ir technologinė galimybė toliau eksploatuoti 
dalį esamos įrangos bei naudotis esama infrastruktūra, ekonominė ir finansinė 
tokio žingsnio nauda bei poveikis saugai, ypač ilgalaikės eksploatacijos 
perspektyvoje, kelia pagrįstas abejones ir reikalauja gerokai detalesnio ir gilesnio 
tyrimo. Preliminarus įvertinimas rodo, kad esamos infrastruktūros ir įrangos 
panaudojimas naujojoje atominėje elektrinėje leistų geriausiu atveju sutaupyti 
apie 15 proc. kapitalinių investicijų.

Naujos atominės elektrinės investicijų efektyvumas buvo įvertintas dviem 
metodais: finansiniu ir ekonominiu. Siekiant garantuoti įvertinimų patikimumą, 
skaičiuota taikant anuiteto (kasmetinės rentos) ir sugretinamųjų kainų (levelised 
costs) metodus.
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Finansinis metodas įvertina tik tiesiogiai įmonės balanse atsispindinčias 
pajamas ir išlaidas, t. y. investicijų pajamingumas apibrėžiamas konkrečios 
įmonės požiūriu. ekonominis įvertinimas apima visas su projektu susijusias 
išlaidas (tarp jų ir išorines), todėl investicijų efektyvumas vertinamas pagal 
platesnę kriterijų skalę. Tarptautinės finansinės organizacijos (Pasaulio bankas, 
eRPB struktūriniai fondai ir kt.) finansuoja tiktai ekonominio įvertinimo projektus, 
o jiems yra būtinos Vyriausybės garantijos.

7 pav. Lietuvos energetikos sistemos galių balansas, kai Ignalinos AE 
statomas vienas 1 600 MW galios blokas

8 pav. Lietuvos energetikos sistemos galių balansas, kai Ignalinos AE statomi 
du reaktoriai po 1 250 MW

9 pav. Lietuvos energetikos sistemos galių balansas, kai nei ūkiniai subjektai 
nepastato numatytų pajėgumų, nei sustabdžius antrąjį reaktorių 
nepastatomas naujas reaktorius Ignalinos AE

Skaičiavimų rezultatai įvertinti pagal branduolinės jėgainės ir KCDT variantus 
(laikomus realiais), tenkinančius šias sąlygas: diskonto norma – 7 proc.; galios 
panaudojimas – 80 proc. (7 000 val./metus); branduolinės jėgainės grynosios 
investicijos (OVN) – 1 317 eur/kW (įvertinus galimą apie 15 proc. mažesnes 
investicijas panaudojus dalį senosios įrangos ir infrastruktūros); dujų kaina – apie 
25 proc. didesnė negu šiuo metu Lietuvoje.

Sugretinamoji elektros kaina (SeK), vertinant grynai finansiniu požiūriu, yra 
12,67 ct/kWh branduolinės jėgainės ir 12,88 ct/kWh KCDT atveju. Akivaizdu, kad 
branduolinės jėgainės variantas praktiškai yra lygiareikšmis dujiniam variantui. 
Sprendimo priėmimą tokiu atveju nulems papildomi motyvai, kuriuos įvertiname 
skaičiuodami ekonominiu metodu.

Kadangi branduolinės energetikos tęstinumas lemia visos ekonomikos 
pokyčius, sprendimai turi būti priimami atsižvelgiant į ekonominio įvertinimo 
duomenis. ekonominiu požiūriu (įvertinus šalutines išlaidas) branduolinis realus 
variantas lemia 13,32 ct/kWh sugretinamąją elektros kainą, tuo tarpu KCDT 
realus variantas – 15,0 ct/kWh. esant palankioms eksporto galimybėms, apkrova 
padidėtų iki 8000 val./metus ir tuomet realaus varianto atveju SeK būtų atitinkamai 
11,9 ct/kWh branduolinei jėgainei ir 14,5 ct/kWh dujinei jėgainei. 

Apskaičiavus elektros gamybos savikainą anuiteto metodu realiomis 
sąlygomis, esant 8 000 val./metus apkrovai, gautume: branduolinės jėgainės 
atveju apie 10,2 ct/kWh (finansiniu metodu – neįvertinant šalutinių išlaidų) ir apie 
10,75 ct/kWh (ekonominiu metodu – įvertinus šalutines išlaidas). KCDT atveju 
analogiški skaičiai būtų atitinkamai 12,11 ct/kWh ir 14,05 ct/kWh.

Finansinio skaičiavimo rezultatai, gauti SeK metodu, būtų nepalankūs 
branduolinei jėgainei tik tuo atveju, jeigu būtų priimama nereali prielaida, kad 
dujų kaina artimiausiais dešimtmečiais liks nepakitusi. Tokiu atveju, esant 7 proc. 
diskonto normai ir 7 000 val./metus apkrovimui, SeK branduolinei jėgainei siektų 
12,67 ct/kWh, o KCDT būtų tiktai 10,7 ct/kWh. Netgi ir šiuo nerealiu atveju 
ekonominio skaičiavimo rezultatai rodo, kad SeK branduolinės jėgainės atveju 
būtų 13,32 ct/kWh, o KCDT – 13,05 ct/kWh.

Alternatyvių branduolinei energetikai technologijų elektros gamybos išlaidų 
bei dujų kainų augimo prognozės, aplinkosauginių reikalavimų ir energijos tiekimo 
patikimumo užtikrinimo būtinybė leidžia tikėtis, kad branduolinės jėgainės statyba 
Lietuvoje leistų išlikti šaliai elektros eksportuotoja ir po Ignalinos Ae uždarymo. 
Tokiu atveju galima būtų tikėtis didesnio galių panaudojimo (iki 8 000 val./metus). 
Tada ekonominis skaičiavimas rodo, kad branduolinės jėgainės SeK realiu atveju 
siektų 11,9 ct/kWh, o KCDT optimistinio varianto atveju (neaugant dujų kainai) – 
12,44 ct/kWh.

Manydami, kad nauja atominė elektrinė ir nauja kombinuoto ciklo dujų turbinų 
jėgainė veiktų 30 metų (šiuolaikinės Ae statomos 60 metų, o dujų turbinų 
jėgainės – tiktai 25 metų eksploatacijos laikotarpiui), gautume, jog to laikotarpio 
gamybos išlaidos (įskaitant išlaidas investicijoms, eksploatacijai bei kurui) dujų 
turbinų jėgainės atveju būtų net 4 mlrd. 400 mln. didesnės negu naujos atominės 
elektrinės atveju. Dar įspūdingesnis skirtumas susidarytų skaičiuojant išlaidas 
kurui. Trisdešimties metų laikotarpyje išlaidos dujoms būtų apie 19 mlrd. litų 
didesnės negu išlaidos branduoliniam kurui.

išvada. Pirmalaikis Ignalinos Ae uždarymas neabejotinai turės neigiamos 
įtakos Lietuvos ekonomikai. Nauja branduolinė jėgainė finansiniu požiūriu 
yra lygiavertė konkurentė, o ekonominiu požiūriu (įvertinus išorines išlaidas) 
ir strateginio patikimumo atžvilgiu yra pranašesnė už naujas gamtines dujas 
deginančias jėgaines. 

literatūra
1. Gylys J., Klevas V., Deksnys R., Jankauskas A. ir kt. Branduolinės 

energetikos naudojimo Lietuvoje tęstinumo studija. – Mokslinio tiriamojo 
darbo ataskaita, KTU, 2004, 242 p.

2. Nacionalinė energetikos strategija // Valstybės žinios, 2002, Nr. 99-4397.
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Vokiečių siurblių gamintoja, bendrovė Wilo AG 
nuolat tobulina esamus ir kuria naujus elektronika 
valdomų siurblių modelius, tiria jų optimalaus 
pritaikymo galimybes, pateikia rekomendacijas 
projektuotojams ir vartotojams. Šiame straipsnyje 
norėčiau papasakoti apie naujausius sudvejintų 
elektroninių siurblių parinkimo metodus.

Siurbliai turi būti patikimi, taupiai naudoti energiją, 
o jų įrengimo kaštus reikia pagrįsti ekonomiškai. 
Jau beveik niekam nekyla abejonių dėl siurblių su 
kintamais sūkiais efektyvumo. Tačiau kaip galėtume 
dar geriau išnaudoti elektronika valdomų siurblių 
privalumus? Atsakymas – reikia optimaliai parinkti 
sudvejintus valdomų sūkių siurblius.

„WiLo“ sudvejinti siurbLiai – 
optimaLus parinKimas ir 

pritaiKymas
Mag. Mantas kreivys

UAB „Wilo Lietuva“ inžinierius

šalčiausiomis dienomis, reikia maksimalios 
galios, 25 proc. šildymo sezono užtenka 2/3 
galios, o visą kitą laiką – dar mažiau. Vadinasi, 
abu moduliai vienu metu veiktų tik 10–15 proc. 
laiko, t. y. 20–30 parų per šildymo sezoną, nes 
veikiant vienam moduliui būtų užtikrinama apie 
80 proc. viso reikiamo našumo. Visą kitą laiką 
vienas modulis „lauktų“ budėjimo režime, t. y. 
būtų atsarginis, kaip ir pirmu atveju. 

Tikslią siurblių darbo analizę (elektros suvartojimo, 
hidraulinių parametrų, galios, efektyvumo) galima 
atlikti specialia nemokamai platinama programa 
„Wilo Select 3„.
Dvigubo siurblio sinchroninio darbo 
optimizavimas

Sudve j in tus  „Wi lo“  s iu rb l ius  papras ta 
užprogramuoti taip, kad jie veiktų tik arčiausiai 
siurblio charakteristikos geriausio efektyvumo taško, 
taip dar papildomai taupydami elektros energiją. Tai 
reiškia, kad tam tikrais atvejais energijos suvartojimo 
požiūriu yra racionaliau, kai veikia du siurblio moduliai 
mažesniais sūkiais, nei vienas labai dideliais. Sujungti 
elektroniniai „Wilo“ siurblio valdymo blokai sugeba 
apskaičiuoti, kada yra tas veikimo momentas, kai 
racionaliau panaudoti būtent tokią schemą. Praktika 
parodė, kad taip papildomai galima sutaupyti dar iki 
5 proc. elektros energijos.
kaskadinis siurblių valdymas

Šis valdymo būdas pasirodė toks efektyvus ir pers-
pektyvus, kad „Wilo“ specialistai sukūrė įrenginį „VR 
Control“, (4 pav.) leidžiantį sujungti į vieną visumą ir 
valdyti net iki 6 siurblių. Taip pasiekiamas maksimalus 
efektyvumas ir ypatingas patikimumas.

Žinomą posakį „Vienybėje jėga“ galima būtų pritaikyti 
net ir siurbliams, jei kalbame apie maksimalaus 
efektyvumo siekimą. Todėl gerai suderintas ir 
valdomas dviejų ar daugiau siurblių darbas – viena iš 
perspektyviausių 
š i u o l a i k i n i ų 
i n ž i n e r i n i ų 
sistemų kūrimo 
k r y p č i ų .  Č i a 
„Wilo“ yra tikrai 
p r i p a ž i n t a s 

4 pav. Pakopinio valdymo įrenginys 
„Wilo-VR Control„

1. Sistemos darbo patikimumas turi būti užtikrintas 
(tam pasirenkamas sudvejintas siurblys).

2. Investicijos ir eksploatavimo kaštai siurbliams 
turi būti optimalūs (parenkami tinkamo dydžio 
siurbliai).

Sudvejinto siurblio darbo režimai
Panagrinėkime du atvejus, kai tai pačiai sistemai 

sudvejinti siurbliai parinkti dviem skirtingais būdais.
1. „Pagrindinis ir atsarginis“ režimas (2 pav.). 

Vienam siurblio moduliui veikiant, kitas būtų 
atsarginis. Parenkamas sudvejintas siurblys, 
tarkime, Wilo-DL-e 80. Šio sudvejinto siurblio 
vieno variklio galia yra 5,5kW.

2. „Pagrindinis ir didžiausios apkrovos“ režimas 
(3 pav.). Parenkamas Wilo-DL-e 65. Šiuo atveju 
skaičiuotinas našumas būtų užtikrintas veikiant 
abiem moduliams kartu. Todėl siurblio varikliai 
būtų mažesnio galingumo, po 4 kW, vadinasi, 
ir siurblys pigesnis (tam tikrais atvejais net iki 
15–20%). Bet ar tai reiškia, kad abu siurblio 
moduliai visą laiką veiktų vienu metu? Iš tikrųjų 
tik apie 2–3 proc. šildymo sezono laiko, pačiomis 

Sudvejinti siurbliai
Jie naudojami ten, kur reikia didelio sistemos 

darbo patikimumo, kur nepageidautina net ir trumpa 
sistemos prastova. Sudvejintą siurblį galime 
įsivaizduoti kaip du atskirus siurblių modulius 
(du varikliai, du valdymo blokai, du darbo ratai), 
sumontuotus bendrame korpuse (1 pav.). Šie du 
moduliai gali veikti kiekvienas atskirai arba abu vienu 
metu. Sujungus jų valdymo blokus tarpusavyje, „Wilo“ 
siurblių moduliai galės „bendrauti“, t. y. įtakoti ir derinti 
vienas kito veikimą. Ar visuomet prasminga rinkti 
sudvejintą siurblį taip, kad kiekvienas iš jo modulių 
atskirai užtikrintų visą skaičiuotiną našumą? Praktiškai 
įrodyta, kad racionaliau išnaudoti abu sudvejinto 
siurblio modulius ir parinkti juos vadinamajam 
„pagrindinės ir didžiausios apkrovos“ režimui. Ši 
schema turi neabejotinų pranašumų. Pabandysiu tai 
motyvuoti. Remkimės dviem teiginiais:

1 pav. Wilo sudvejinti siurbliai su elektroniniu 
valdymu

2 pav. Siurblio darbo režimas „Pagrindinis ir 
atsarginis„

3 pav. Siurblio darbo režimas „Pagrindinis ir 
didžiausios apkrovos„
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Saulius Bernardas aloyzas kUtaS
Valstybinės atominės energet ikos 
saugos inspekcija, viršininkas

edmundas krŪMiniS
buvęs VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ 
generalinio direktoriaus pavaduotojas

Jonas vytautas GaiDyS
AB „Lietuvos elektrinė“ tobulinimo baro 
viršininkas

antosė MUliUolienĖ
AB „Rytų skirstomieji tinklai“ vyriausioji 
finansininkė

Jeronimas BalČiŪnaS
AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Utenos 
r eg iono e lek t r os t i nk lo sy r iaus 
viršininkas

rimantas meiŠtas
AB „Mažeikių elektrinė“ katilų-turbinų 
cecho viršininkas

anicetas MikUŽiS
bu vę s  V Į  „L i e t u vos  va l s t y b i n ė 
energetikos sistema“ direktorių valdybos 
pirmininkas-generalinis direktorius

romaldas MorkvĖnaS
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, 
UAB „Litesko“ konsultantas

vytautas Petras MilaŠiUS
UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 
direktorius

rytis Povilas kUČinSkaS
AB „Kauno energi ja“ genera l in io 
direktoriaus pavaduotojas-technikos 
direktorius

lietuvos energetikų 
garbės ženklo kavalieriai 
apdovanot i  2005 m. 
balandžio 17 d.
e n e r g e t i k ų  d i e n o s 
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Zenonas viŠtinis
buvęs AB „Lietuvos dujos“ vadovas

Henrikas BartUSeviČiUS
A B „K a uno du j o t i e k i o  s t a t y ba“ 
generalinis direktorius

jonas januLionis
AB „L ie tuvos dujos“ genera l in io 
direktoriaus pavaduotojas-technikos 
direktorius

Pranas noreika
AB „Lietuvos elektrinė“ generalinis 
direktorius

Jurij JUneviČ
AB „Vilniaus energija“ inžinierių tarnybos 
vadovas

vladas PaŠkeviČiUS
AB „Lietuvos energija“ energetikos sis-
temos direktorius

antanas jankauskas
AB „Lietuvos energija“ energetikos sis-
temos planavimo skyriaus viršininkas

algirdas liudvikas ŽilinSkiS
KūB „A. Žilinskis ir KO“ direktorius

vytautas ŠiDlaUSkaS
AB „Panevėžio energija“ generalinis 
direktorius, valdybos pirmininkas

vytautas valUtiS
AB „Klaipėdos energija“ generalinis 
direktorius

Česlovas kaSPUtiS
AB „Šiaul ių energi ja“ general in is 
direktorius

romusis StriGŪnaS
A B „ M a ž e i k i ų  š i l u m o s  t i n k l a i “ 
vyriausiasis energetikas
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2003 m. priimtas Šilumos ūkio įstatymas, reglamentuojantis šilumos 
ūkio valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų veiklą, jų santykius su 
šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę. Kol kas tik pradėtas 
šio įstatymo įgyvendinimo etapas, tačiau permainos centralizuoto 
šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sektoriuje, nulemtos naujų reguliavimo 
mechanizmų, jau pastebimos. Naujoji centralizuotai tiekiamos šilumos 
kainų metodika numato, kad tiekėjams nustatomos ilgalaikės bazinės 
šilumos kainos kasmet perskaičiuojamos pagal objektyvius, nuo tiekėjo 
nepriklausančius rodiklius. Vienas tokių rodiklių – kuro kainos – nuo 
2004 m. darys tiesioginę įtaką šilumos kainoms, todėl svarbu žinoti kuro 
rinkoje vykstančius procesus ir atitinkamai prie jų prisitaikyti. 

Reorganizavus CŠT sektorių ir panaikinus valstybines subsidijas, 
šilumos tiekimo bendrovėms teko pačioms formuoti apsirūpinimo kuru 
strategiją ir atitinkamai investuoti. Tai iš esmės nulėmė bendrovių, ypač 
mažųjų, gaminamos šilumos savikainą. Pagrindinių kuro rūšių vidutinės 
svertinės metinės kainos parodytos 1 pav.

atžvilgiu valiuta. 2002–2004 m. gamtinių dujų kaina ir toliau po truputį 
mažėjo. Ši procesą lydėjo ir gamtinių dujų dalies Lietuvos CŠT įmonių 
kuro balanse didėjimas (2 pav.). 2001–2004 m. šio kuro dalis išaugo nuo 
73 iki 85,8 procentų. Mazuto vidutinė kaina, iki 2003 m. sparčiai augusi ir 
pasiekusi 503 Lt/tne, pastaraisiais metais krito – 2004 m. vidutinė kaina 
buvo 464 Lt/tne. Šio kuro dalis kuro balanse taip pat mažėjo (per 2003–
2004 m. – nuo 13 iki 6,1 proc.). Tai, matyt, lėmė keletas veiksnių: pagal 
eS reikalavimus dėl atmosferos taršos nuo 2004 metų sausio 1 dienos 
įsigaliojo draudimas deginti mazutą, kuriame sieros kiekis viršija 1 proc., 
nebent SO2 emisija būtų mažiau nei 1 700 mg/nm³. Deginant sieringą 
mazutą, SO2 emisijos kiekis degimo produktuose bus mažesnis nei 
1 700 mg/nm³ tik tada, kai dalis deginamo mazuto bus pakeičiama SO2 
emisijos nedidinančiu kuru – gamtinėmis dujomis ar biokuru. Minėtas 
draudimas rinkoje gerokai sumažino susidomėjimą labai sieringu 
mazutu. Mazuto ir gamtinių dujų kainų svertinis vidurkis nuo 2002 m. yra 
artimas gamtinių dujų kainai. Gamtinių dujų ir mazuto kainų suartėjimas, 
nepaisant pasaulinio naftos kainų šuolio 2004 metais, rodo, kad vietinėje 
Lietuvos kuro rinkoje kainų lygį labiau lemia kuro alternatyvų veiksnys, o 
ne tarptautiniai procesai. Ateityje gamtinių dujų kainas gali riboti tik mažai 
sieringas mazutas, jis yra kur kas brangesnis už dabar naudojamą labai 
sieringą mazutą M 100 arba orimulsiją. Tikėtina, kad dėl šio veiksnio ir 
dėl pasaulinių procesų kuro rinkose gamtinės dujos brangs.

Kaip alternatyva importuojamam kurui Lietuvos centralizuoto šilumos 
tiekimo sektoriuje buvo intensyviai naudojamas biokuras. Katilų, skirtų 
naudoti šį kurą, galia pasiekė apie 300 MW. Medienos kaina augo visą 
2001–2004 m. laikotarpį (1 pav.). 2001 m. medienos kaina siekė 185 Lt/
tne, ir šis kuras buvo gerokai pigesnis už importuojamą iškastinį kurą. 
Didėjantis poreikis didino šio kuro paklausą rinkoje, ir medienos kaina 
2003 m. jau pasiekė 250 Lt/tne. 2004 m. medienos kaina dar labiau 
išaugo, tam įtakos turėjo ir minėtas draudimas deginti sieringą mazutą. 
Dalį deginamo mazuto pakeitus biokuru, SO2 kiekis degimo produktuose 
sumažintas iki aplinkosauginiu požiūriu leistinų ribų (1 700 mg/nm3).

Šie kuro kainos pokyčiai nulėmė 2 pav. pavaizduotą kuro balanso 
struktūrą CŠT sektoriuje.

Dr. valdas lukoševičius
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys

antanas katinas
l. e. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos skyriaus vedėjo pareigas

Kuro Kainos ir centraLizuoto šiLumos 
tieKimo seKtoriaus eKonomiKa

1 pav. Pagrindinių kuro rūšių vidutinės svertinės metinės kainos 1996–2004 m.

1996–2000 m. gamtinių dujų kainos buvo palyginti stabilios, o mazuto 
kaina, tolygiai mažėjusi, 1999 m. pasiekė žemiausią lygį – 268 Lt/
tne, ir buvo beveik 41 proc. mažesnė nei gamtinių dujų. Nuo 2000 m. 
kylant naftos kainoms, mazutas pradėjo brangti: 2003 m. pasiekė savo 
aukščiausią lygį – 503 Lt/tne ir viršijo gamtinių dujų kainą daugiau nei 
9 procentais. Nuo 1999 m. gamtinių dujų kaina pradėjo kilti, 2001 m. 
buvo didžiausia per pastaruosius metus ir gerokai viršijo 1996 m. lygį.

2001–2004 m. kuro rinkose pastebimos jau kitokios tendencijos: 
gamtinių dujų kaina sumažėjo nuo 485 iki 488 Lt/tne; mazuto kaina 
šiuo laikotarpiu ir toliau augo, 2002 m. ji tapo artima gamtinių dujų 
kainai – 452 Lt/tne. Šį gamtinių dujų kainos pokytį lėmė JAV dolerio 
kurso smukimas, kadangi už dujas buvo atsiskaitoma nuvertėjančia lito 2 pav. CŠT sektoriaus kuro balanso struktūra 1996–2004 metais
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Dabar, kai vis daugiau šilumos tiekimo bendrovių pradėjo diegti 
medienos deginimo technologijas, medienos dalis kuro balanse padidėjo 
nuo 2 iki 11 proc. 2004 metais. Iš dalies tai nulėmė gana maža medienos 
kaina, palyginti su importuojamu organiniu kuru, taip pat nuo 2004 m. 
sausio 1 d. įsigaliojęs draudimas deginti sieringą mazutą.

Mažesnėse šilumos tiekimo bendrovėse mazutas po truputį keičiamas 
medienos kuru. Medienos atliekos deginamos 36 iš 44 šilumos 
tiekimo bendrovių. 2004 m. šios įmonės šilumos gamybai sunaudojo 
30,0 proc. daugiau biokuro nei 2003 metais. Kai kuriose iš jų – Molėtų, 
Lazdijų, Ignalinos, Šilalės ir kt. – medienos atliekos tapo pagrindine 
kuro rūšimi.

Dėl pabrangusio medienos kuro šilumos tiekimo bendrovių sąnaudos 
išaugo, tačiau tai vis tiek sudarė galimybę išlaikyti vidutinę sąlyginio kuro 
kainą. 2004 m. Lietuvoje buvo 5 CŠT įmonės, kuriose biokuras sudarė 
daugiau kaip 90 proc. viso sunaudoto kuro, o dar 14-oje jo dalis sudarė 
daugiau kaip trečdalį kuro balanso.

Kuro kainos – vienas pagrindinių veiksnių, darančių įtaką centralizuotai 
tiekiamos šilumos savikainai ir įmonių ekonominiams rodikliams. 
Reorganizuoto CŠT sektoriaus veiklos rezultatai, pateikti 1 lentelėje, 
rodo 1996–2004 m. vykusius Lietuvos ekonomikos, kuro rinkos, įmonių 
administravimo ir kt. procesus. 1996 m. charakterizuoja CŠT sektoriaus 
būklę iš esmės esant AB „Lietuvos energija“ sudėtyje. Šilumos vidutinė 
kaina – 7,49 ct/kWh (esant savikainai 11,24 ct/kWh), po reorganizacijos 
valstybei sustabdžius subsidijavimą, 1997–1998 m. lėmė didžiulį „šoką“ 
buitiniams šilumos vartotojams ir išgąsdino kitus šilumos pirkėjus: šie 
suskubo atsijungti nuo CŠT ir įsirengti nuosavus šilumos šaltinius. Dėl 
to šilumos realizacija per šiuos dvejus metus sumažėjo net 13 procentų. 
Negautas valstybės subsidijas perdavus kaip skolą CŠT įmonėms, buvo 
„suformuotas“ beveik 400 mln. Lt ilgalaikis įsiskolinimas, kuris dar ir 
šiandien slegia daug įmonių.

Dėl šių ir kitų problemų (įmonių smulkinimo, mazuto ir gamtinių 
dujų brangimo ir t. t.), 1998–2000 m. buvo kritiniai CŠT bendrovėms 
ir jų savininkėms – savivaldybėms. Bendrasis metinis veiklos nuostolis 
2000 m. dar siekė 71,7 mln. Lt, apie 30 įmonių iš 44 dirbo nuostolingai. 
Vartotojų nemokumas, brangstantis importuojamas kuras, ūkiui atnaujinti 
labai reikalingos investicijos lėmė, kad po 1999–2001 m. kai kurios 
savivaldybės CŠT įmones išnuomojo privatiems investuotojams. Kitos 
savivaldybės ir bendrovės pačios intensyviai pradėjo investuoti į ūkį, 
reguliuoti atsijungimus, išlaikydamos stabilią ekonomiką, o kas nedarė 
nei vieno, nei kito, pasiekė 15–18 ct/kWh šilumos savikainą.

2001–2004 m. periodą galima būtų apibūdinti kaip CŠT rinkos 
stabilizavimosi laikotarpį. Parduodamos šilumos kiekiai nusistovėjo 

ir sudarė 8,14–8,31 TWh per metus. Pastovus pajamų lygis mažėjant 
savikainai (dėl medienos kuro dalies didėjimo mažose įmonėse, gamtinių 
dujų atpigimo, pastoviųjų sąnaudų mažinimo ir pan.) sudarė galimybę 
išbristi iš nuostolingos veiklos, ir daugiau įmonių pradėjo dirbti pelningai. 
Pavyzdžiui, 2003 m. nuostolingai dirbo jau tik 8 įmonės, o bendras 
sektoriaus pelnas pasiekė 58,5 mln. Lt.

Nors situacija pagerėjo, CŠT rinkos operatorius, palyginti su kitais 
energetikos sektoriais, slegia nemažai sunkumų:

1) didžiuliai ilgalaikiai įsiskolinimai, kurie susidarė dėl anksčiau minėtų 
priežasčių, 2003 m. siekė 415 mln. Lt;

2) reikia apyvartinių lėšų vartotojų įsiskolinimams, kurie siekia iki 
50 proc. metinės apyvartos, dengti;

3) reikalingos investicijos, siekiant pritaikyti rinkos infrastruktūrą 
prie naujos vartotojų apimties ir struktūros, šilumos tiekimo kokybės 
reikalavimų t. t.

Pastaraisiais metais kuro vidutinė sąnaudų dedamoji šilumos 
savikainoje stabiliai mažėjo: 2002 m. ji buvo 5,49, 2003 m. – 4,99, o 
2004 m. – 4,28 ct/kWh.

2004 m. kuro rinkos bendroji situacija gali būti apibūdinta taip:
1) atpigo labai sieringas mazutas, jo paklausa sumažėjo dėl ribotų 

galimybių jį naudoti;
2) dauguma centralizuotos šilumos tiekėjų buvo priversti tapti 

„laisvaisiais vartotojais“ ir dalį dujų pirkti brangiau (50–60 Lt/1 000 m³), 
t. y. nereguliuojamoje dujų rinkoje;

3) medienos poreikio augimas, ryškus jos pabrangimas ir trūkumas 
rinkoje žiemos metu sumažino jos patrauklumą.

Įvertinus kuro kainų kitimo tendencijas ir įtaką darančius veiksnius, 
galima spėti, kad gamtinių dujų galutinių kainų (su transportavimu) 
lygį vis labiau veiks alternatyvaus kuro naudojimo galimybės ir kainos. 
Sparčiai pastaraisiais metais brangstantis biokuras blogina mažųjų 
CŠT įmonių, besiremiančių šiuo kuru, ekonomiką, bet vis tiek išlieka 
pagrindiniu kuru dėl vietinio jo pobūdžio. Be to, aukštos kainos paskatins 
daugiau jo išgauti miškuose, kadangi iki šiol kuro rinkoje dominuoja 
pramoninės medienos atliekos. Ateityje, stiprėjant tarptautiniams 
ekonominiams ryšiams ir Lietuvai integruojantis į įvairesnius tarptautinius 
kuro rinkų procesus (pvz., orimulsijos ir mažai sieringo mazuto importą, 
medienos atliekų ir jos produktų eksportą bei importą ir t. t.), šilumos 
gamintojai turėtų ne tik diversifikuoti šilumą generuojančius įrenginius, 
bet ir aktyviai dalyvauti kuro rinkų procesuose, siekdami suformuoti 
optimalų kiekvienos įmonės kuro balansą.

eil. 
nr. rodikliai mato vnt. 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1. Realizuota šilumos tūkst. GWh 10,24 8,89 8,25 7,54 8,16 8,24 8,31 8,14

2. Priskaičiuota pajamų mln. Lt 767,1 943,7 899,6 841,3 938,2 960,2 956,6 924,4

3. Gamybos, perdavimo ir pardavimo 
sąnaudos mln. Lt 1 151,3 966,7 963,8 913,0 924,9 925,7 898,1 874,4

4. Sąlyginio kuro vidutinė kaina Lt/tne 436,1 402,0 388,1 440,0 465,5 450,9 451,1 434,0

5. Vidutinė kaina ct/kWh 7,49 10,62 10,91 11,16 11,49 11,65 11,51 11,35

6. Vidutinė savikaina ct/kWh 11,24 10,87 11,68 12,12 11,35 11,23 10,81 10,74

7. Bendrasis pelnas mln. Lt –384,1 –23,0 –64,2 –71,7 13,3 34,5 58,5 50,0

1 lentelė. Centralizuotai tiekiamos šilumos rinkos rodikliai
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marijonas Petronis 

1940 m. įstojau į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos 
fakulteto elektrotechnikos skyrių. Studijuoti teko neramiu laikotarpiu: 
Rytų okupantus keitė Vakarų okupantai ir atvirkščiai – vyko Antrasis 
pasaulinis karas. 1944 m., prie Lietuvos artėjant frontui iš Rytų, aš iš 
Kauno pasitraukiau į tėviškę, pas tėvus, tuo tarpu didelė dalis mano studijų 
draugų kartu su vokiškaisiais okupantais pasitraukė į Vokietiją, vėliau iš 
ten – į Jungtines Valstijas, Angliją ir Australiją. 1944 m. rugpjūčio mėnesį 
grįžau į Kauną, laikinai įsidarbinau tuometinėje Lietuvos TSR energijos 
valdyboje inžinieriumi. Prasidėjus mokslo metams tų pareigų atsisakiau 
ir grįžau tęsti studijų į LTSR Kauno universitetą (taip jis buvo vadinamas). 
1947 m. balandžio 10 d. apgynęs labai geru pažymiu diplominį darbą tema 
„Marijampolės miesto tink lo ir pastotės projektas“, universitetą baigiau ir 
įgijau inžinieriaus elektrotechniko kvalifikaciją. Tais metais studijas baigėme 
tik šeši elektros stočių ir tinklų katedros absolventai, tarp jų Vladas Stukas 
(1920–1992), Povilas Kemėšis, Pranas Šimkus.

Baigęs mokslus, pusę metų dirbau Kauno 6-ojoje amatų mokykloje 
g a m y b i n i o  m o k y m o m e i s t r u , 
vėliau panorau įsidarbinti Kauno 
universiteto Technologijos fakulteto 
elektrotechnikos skyriuje, elektros 
stočių ir tinklų katedroje. Jos vedėju 
tuo metu buvo šviesios atminties 
profesorius Leonas Kaulakis (1903–
1987), vadovavęs mano diplominiam 
darbui. Kadangi po universi teto 
baigimo buvau paskir tas Lietuvos 
energijos valdybos žinion, L. Kaulakis 
patarė man gauti iš jos atleidimą. 
Nuvykęs į V i lnių pas „Lietuvos 
energijos“ vyriausiąjį inžinierių Antaną 
Gruodį (1905–1978), papasakojau 
jam apie tolesnės veiklos planus. A. Gruodis, atidžiai išklausęs mane, 
tėviškai tarė: „Ką tu, durnas būdamas, nori kitus mokyti. Geriau važiuok 
pusmečiui į Klaipėdos ar į Šiaulių Rėkyvos–Bačiūnų elektrinę įgyti praktinių 
žinių„. Po to jis nuvedė mane pas valdytoją Romaną Jegorovą, šis taip pat 
nesutiko išleisti manęs iš savo žinybos. Teko sutikti, pasirinkau Šiaulius. 
Kitą vėlyvo rudens dieną A. Gruodis įsodino mane į vokišką „dyzelį“ ir 
nuvežė į Šiaulių elektrines „pusmečiui, įgyti praktinių žinių„. Laikas bėgo 
greitai. 1947–1948 m. dirbau technikos skyriaus viršininku, 1947–1948 m. 
laikinai ėjau katilų cecho viršininko, vyriausiojo inžinieriaus pareigas. Per 
tą laikotarpį porą kartų buvau nusiųstas į kvalifikacijos kėlimo kursus 
Maskvoje. 

1949–1953 m. dirbau turbinų cecho viršininku. Iki man tampant viršininku, 
cechui vadovavo senas elektrinės meistras praktikas Simonas Buklauskas. 
Garo turbinos veikimo paslaptį jis saugojo nuo pavaldinių kaip savo akį. 
Leisdamas garo turbiną į darbą, senasis meistras garo turbinos mašinistą ir 
jo padėjėją išvarydavo į pirmame aukšte esančią siurblinę ir liepdavo atidžiai 
stebėti cirkuliacinių ir kondensato siurblių darbą. Kai garo turbina imdavo 
suktis visu pajėgumu, jis pakviesdavo mašinistą ir liepdavo stebėti turbinos 
darbą. Taigi garo turbinos mašinistai nemokėjo paleisti turbinos, nes nebuvo 
jokios eksploatavimo instrukcijos. Tai buvo nenormalu. Man pirmiausia 
teko surašyti tokią instrukciją ir apmokyti garo turbinos mašinistus. 

PenkiasdešimT meTų 
atiduota energetiKai

Pasikviečiau „paslaptingąjį“ meistrą į kabinetą ir sakau: „Simonai, sėsk ir 
papasakok paeiliui apie garo turbinos paruošimą paleidimui, jos paleidimą 
ir sustabdymą„. Jis stropiai papasakojo, manydamas, kad jį egzaminuoju. 
O aš tuo tarpu viską nuosekliai užsirašinėjau. Tokiu būdu buvo surašyta 
pirmoji mano gyvenime gamybinė instrukcija, išgaunant iš senojo meistro 
jo taip brangintą profesinę paslaptį.

1945–1951 m. Rėkyvos–Bačiūnų elektrinių galia buvo 4 250 kW 
(2 500 kW Rėkyvoje ir 1 750 kW Bačiūnuose). Bačiūnų elektrinės įrengimai 
buvo susidėvėję, tad ją dažnai tekdavo stabdyti neplanuotam remontui. 
Abi elektrinės aprūpindavo elektros energija Šiaulių, Radviliškio, Šeduvos 
ir Panevėžio miestus. elektrinių katilinėse buvo deginamas labai blogos 
kokybės kuras – gabalinės durpės, jų drėgnumas kartais siekdavo net 
iki 70 procentų. Rėkyvos elektrinės viršininkas su cechų viršininkais 
rinkdavosi elektrinėje vakarais elektrinio maksimumo praleidimui ir 
kritiniais momentais duodavo nurodymus budinčiam personalui. Kai 
garo slėgis katiluose nukrisdavo žemiau normalaus, tekdavo mažinti 

turbogenerator iaus apkrovimą – 
da r y t i  va r t o to j ų  ap r ibo j imus. 
Labiausiai nuo to nukentėdavo 
Panevėžys, kaip tol iausia i nuo 
elektrinės nutolęs abonentas. Vėliau 
apsigyvenęs Panevėžyje sužinojau, 
kad elektros energijos atjungimais 
labiausiai dž iaugėsi popiet inės 
pamainos moksleiviai, nes jiems 
tais atvejais anksčiau baigdavosi 
pamokos. Prisimenu vieną atvejį: 
elektrinės viršininkas V. Anisimovas 
sėdėjo kat i l inėje ant taburetės. 
Matydamas, kad slėgis garo katiluose 
smarkiai krenta, o katilų mašinistai 

nieko nebegali padaryti, tik laksto suprakaitavę, jis atsistojo, atidarė vieno 
katilo kūryklos dureles ir įmetė taburetę į beveik užgesusią kūryklą. Tai 
buvo paskutinis jo kantrybės lašas.

1952 m. Rėkyvos elektrinėje pradėjus eksploatuoti 6 000 kW garo 
turbiną ir 5 200 kW galios generatorių bei trečią 35 t/h garo katilą, dirbti 
tapo lengviau, nors elektros energijos poreikis ir išaugo. Todėl 1953 m. 
Rėkyvos elektrinėje buvo sumontuotas ketvirtas 12 t/h našumo garo katilas 
ir trečias 2 500 kW galios turbogeneratorius. 

Po Stalino mirties tuometinis Sovietų Sąjungos Vidaus reikalų ministras 
Lavrentijus Berija pradėjo rekomenduoti sąjunginių respublikų valdžiai į 
atsakingas pareigas skirti nacionalinius kadrus. Su tuometinio Lietuvos TSR 
pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus tarnybiniu laišku 1953 m. liepos 
18 d. buvau komandiruotas į Maskvą, elektros stočių ir elektros pramonės 
ministerijos Vyriausiąją šiaurės ir vakarų valdybą „Glavsevzapenergo“ dėl 
mano paskyrimo Rėkyvos–Bačiūnų elektrinės vyriausiojo inžinieriaus 
pareigoms. Iš ten grįžau su įsakymu kišenėje. 

1956 m. lapkričio 11 d. į bendrą tinklą lygiagrečiai sujungus Petrašiūnų ir 
Rėkyvos elektrines, Rėkyvos elektrinės darbas palengvėjo. Linijos įjungimui 
(sinchronizuojant elektrines) vadovavo tuometinis energetikos sistemos vyr. 
dispečeris Algirdas Stumbras. 1957 m. elektrinėje vietoje 5 200 kW galios 
generatoriaus sumontuotas 6 000 kW galios generatorius. Tada Rėkyvos 
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elektrinė pasiekė 11 000 kW galią, o Bačiūnų elektrinė likviduota „kaip 
neekonomiška ir netekusi reikšmės„.

Važiavau į Šiaulius padirbėti ir įgyti praktinių žinių tik pusmečiui, o 

pragyvenau dirbdamas Rėkyvos–Bačiūnų elektrinėse iki 1963 metų. 
Bedirbdamas susiradau antrą pusę, ji tuo metu dirbo cheminėje 
laboratorijoje. 1949 m. pradžioje įregistravome mudviejų santuoką. Po 
metų bendro gyvenimo susilaukėme pirmojo sūnaus, po penkerių – dukters, 
dar po penkerių gyvenimo metų – jaunėlio sūnaus. Kadangi vaikai augo, 
jiems reikėjo lankyti mokyklas, o susisiekimas su Šiauliais buvo gana 
prastas, kilo noras iš Rėkyvos pasprukti į didesnį miestą. energetikos 
sistemos palikti nesinorėjo. Paprašiau energetikos valdybos viršininko 
Justino Nekrašo, su kuriuo porą metų teko dirbti ir gyventi Rėkyvos 
gyvenvietėje, kad mane iš Rėkyvos iškeltų. J. Nekrašas gerai suprato mano 
norą. Jis svarstė galimybę perkelti mane į Klaipėdos šiluminę elektrinę 
vyriausiojo inžinieriaus pareigoms, nes tuo metu vieta buvo laisva, tačiau 
tas nepavyko. Klaipėdos miesto pirmasis partijos sekretorius J. Nekrašui 
pasakė: „Mums importo į Klaipėdą nereikia, mes kandidatą surasime ir 
tarp savų„. Klaipėdos elektrinės vyriausiuoju inžinieriumi buvo paskirtas 
Kostas Monstvilas, dirbęs elektrinėje gamybos ir technikos skyriaus 
viršininku. Tad teko dar laukti.

Rėkyvos elektrinę galima vadinti viena iš Lietuvos energetikų 
kalvių. Čia pirmuosius žingsnius energetikoje žengė vėliau 
visiems gerai žinomi specialistai, pavyzdžiui, ilgametis ir 
vienintelis Lietuvos elektrinės vyriausiasis inžinierius, dabar 
generalinio direk toriaus pavaduotojas Vik toras Mekas, 
buvęs šios elektrinės direktoriaus pavaduotojas Romualdas 
Juknevičius, buvęs Klaipėdos elektros tinklų vyriausiasis 
inžinierius Jonas Valiukonis, AB „Šiaulių energija“ generalinio 
direk toriaus patarėjas Alfonsas Kali tas, buvę Rėkyvos 
elektrinės direktoriai: Algirdas Musneckis, enrikas Brasiūnas, 
Bronius Makštutis, buvęs AB „Panevėžio energija“ gamybos 
direktorius Justinas Vaicekavičius, „Telšių šilumos“ direktorius 
Vytautas Milašius, AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius 
Česlovas Kasputis, buvęs Vilniaus šilumos tinklų direktorius 
šviesaus atminimo Vincas Dambrauskas (1934–1993), buvęs 
Lietuvos vyriausiosios energetikos ir elektrifikacijos valdybos viršininkas 
Justinas Nekrašas (1927–1997), mano darbo laikotarpiu 1955–1957 m. 
iki paskiriant Lietuvos energetikos valdybos viršininku dirbęs Rėkyvos 
elektrinės direktoriumi.

Centralizavus Lietuvoje šilumos ūkį ir įsteigus Vyriausiosios energetikos 
ir elektrifikavimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1963 m. 
rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 411 Panevėžio rajoninių katilinių ir šilumos tinklų 
įmonę, 1963 m. rugpjūčio 26 d. buvau paskirtas tos įmonės vyriausiuoju 
inžinieriumi. Tapau pirmuoju naujai įsteigtos įmonės darbuotoju, nes 

jos direktorius Vaclovas Šiaučiūnas buvo paskirtas tik po trijų savaičių. 
Įsikūrėme laikinai Panevėžio elektros tinklų administracijos patalpose. 

Nuo pat pirmųjų darbo dienų teko prižiūrėti naujai statomus objektus: 
Panevėžio miesto šiaurės vakarų ir šiaurės rytų pramonės rajonuose 
statomas rajonines katilines, garotiekių ir karšto termofikacinio vandens 
magistralines trasas nuo katilinių į naujai statomas stambias įmones: stiklo 
fabriką, „ekrano“ ir „Lietkabelio“ gamyklas.

Montuotos ir atšakos nuo termofikacinio vandens magistralinių trasų 
į statomus gyvenamuosius rajonus. Šių trasų užsakovas buvo miesto 
Vykdomojo komiteto kapitalinės statybos skyrius. Į mano pareigas įėjo 
šių objektų, vėliau pereisiančių į naujai įsteigtos įmonės balansą, techninė 
priežiūra. Tai žinodami, užsakovai neskyrė darbų kokybei reikiamo dėmesio, 
o statybininkai ir montuotojai, nejausdami užsakovų kontrolės, o ir dėl 
nežinojimo, pridarė daug broko. Vamzdynų siūles teko beveik šimtu 
procentų išbrokuoti. Čia man labai padėjo vyriausiosios valdybos metalų 
suvirinimo kontrolės laboratorijos darbuotojai. Ačiū jiems.

Abiejose rajoninėse katilinėse montuoti energetiniai garo katilai ir 
šildytuvai termofikaciniam vandeniui ruošti. Tad reikėjo surinkti iš miesto 
žmones, kuriuos galima būtų paruošti katilų mašinistais. Norą dirbti 
pareiškė pirmiausia buvę garvežių ir šilumvežių mašinistai bei nedidelių 
pramonės įmonių katilinių katilų mašinistai. Pastarieji jautė, kad greitai 
jų katilinės bus užgesintos ir jie neteks darbo pagal turimą specialybę. 
Surinkę reikiamą būsimų mašinistų būrį, juos supažindinome su garo 
katilais ir pagalbiniais įrenginiais, pravedėme teorines pamokas, o paskui 
komandiravome į Petrašiūnų elektrinę pasimokyti praktiškai dirbti. 

Rajoninės katilinės Nr. 1 viršininku buvo paskirtas inžinierius šilumininkas 
Justinas Vaicekavičius, prieš tai kelerius metus dirbęs Rėkyvos elektrinėje 
gamybos technikos skyriaus inžinieriumi, o rajoninės katilinės Nr. 2 
viršininku – Feliksas Kurkulis, taip pat anksčiau dirbęs Rėkyvos elektrinėje 
pamainos budinčiuoju inžinieriumi. Šie asmenys man buvo gerai pažįstami, 
nes kartu dirbome Rėkyvoje.

Augant miesto pramonei ir statant vis daugiau gyvenamųjų namų, 
esamas katilines reikėjo plėsti, montuoti daugiau vandens šildymo katilų. 
Iš pradžių Panevėžyje veikė uždara karšto vandens tiekimo sistema, o nuo 

1967 metų – atvira, katilinėse įrengti didelio našumo cheminio vandens 
valymo įrenginiai. Iš dalies atvira sistema veikia iki dabar. Renovavus 
vartotojų šilumos punktus, bus visiškai pereita prie uždaros.

Nuo 1966 m. į Panevėžio šilumos tinklų balansą pradėtos priimti 
rajoninės katilinės ir šilumos tinklai periferiniuose rajonuose: Kėdainiuose, 
Rokiškyje, Pasvalyje, Kupiškyje. Aptarnaujama zona išsiplėtė iki Zarasų. 
„Pušaloto“ rajoninėje katilinėje jau treji metai veikia nedidukė nuosava 
elektrinė.

Metai bėgo. Panevėžio šilumos tinkluose išaugo darnus, pajėgus 
kolektyvas, ir aš 1983 m. atsisakiau užimamų – vyriausiojo inžinieriaus – 
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energetika yra itin svarbi sritis visuomenės gerovei, ekonominiam 
jos vystymuisi. energetikos dėka žmogui sukuriamas komfortas 
bei mobilumas, be jos negalėtų klestėti pramonė ir prekyba. Kita 
vertus energijos – elektros, šilumos, dujų, kito kuro – gamyba ir 
vartojimas kelia daug aplinkos apsaugos problemų, daro įtaką 
klimato kaitai, žaloja gamtines ekosistemas, kenkia esamai 
aplinkai bei neigiamai veikia žmogaus sveikatą.

Beveik visos Lietuvoje suvar tojamos elektros gamybai 
naudojama šiluma, gaunama iš organinio ar branduolinio 
kuro. Šimtams tūkstančių pastatų šiluma, dujos, šviežias ir 
švarus oras bei karštas vanduo gaminami, paruošiami bei 
tiekiami sudėtingomis ir brangiomis inžinerinėmis sistemomis. 
Šiuolaikiniame transporte vyrauja šiluminiai varikliai, o pramonėje 
– įvairūs šiluminiai procesai ir įrenginiai.

Lietuvai svarbu kurti naujas, modernizuoti ir prižiūrėti esamas 
energetines – tarp jų ir šilumines – sistemas, kurios efektyviai 
naudotų visų rūsių energijos išteklius ir mažiausiai kenktų aplinkai. 
Šiuos uždavinius deramai gali spręsti aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą turintys energetikos bakalaurai ir magistrai. Jie 
sugeba analizuoti, modeliuoti ir kurti naujas šios paskirties 
sistemas ir elementus, pasižyminčius bendru techniniu tobulumu, 
aukštesniu energijos transformavimo ir vartojimo efektyvumu, 
veikimo kokybe ir patikimumu, darniu, subalansuotu išteklių 
poreikiu bei poveikiu aplinkai.

studijuoKime 
Termoinžineriją!

kauno technoLoGijos universitete
K. Donelaičio g. 73

Priėmimo skyriuje,106 kab.
Tel. (8 ~ 37) 30 00 44, 30 00 44, 32 41 11

http://www.ktu.lt/lt/index2_02.html
el. p. komisija@cr.ktu.lt

arba katedroje tel. (8 ~ 37) 30 04 45

Tokie specialistai, studijuojantys TeRMOINŽINeRIJOS studijų 
programas, ruošiami:

• kauno technologijos universiteto (KTU) Mechanikos fakulteto 
Šilumos ir atomo energetikos katedroje

• vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Aplinkos 
inžinerijos fakulteto Šildymo ir vėdinimo katedroje
Baigus studijas jiems suteikiamas energetikos bakalauro ar 

magistro kvalifikaciniai laipsniai.
Lietuvos energetikos įmonės remia TeRMOINŽINeRIJOS 

specialybės šilumos energetikos, atomo energetikos, šaldymo, 
kuro inžinerijos, energetinio planavimo ir kitų specializacijų 
studentus padidintomis stipendijomis, aprūpindamos katedras 
naujausia kompiuterine ir matavimo aparatūra, laboratoriniais 
stendais. 

Pažangiems ir mokantiems užsienio kalbas studentams 
sudaromos galimybės studijuoti užsienyje. VGTU vyksta 
termoinžinerijos studijos anglų kalba nuo I kurso, taip pat 
sudaromos sąlygos anksčiau baigusiems inžinieriams tobulinti 
žinias neakivaizdinėse energetikos inžinerijos magistrantūros 
studijose.

TeRMOINŽINeRJOS specialistams nedarbo problemos nėra, 
nes Lietuvai jų reikia žymiai daugiau, negu šiuo metu ruošiama. 

Absolventai gali dirbti vedančiaisiais specialistais: šilumą 
gaminančiose, šilumą ar dujas tiekiančiose įmonėse, patalpų 
šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir vėsinimo sistemas 

inForMaCiJĄ aPie StUDiJų ProGraMaS ir StoJiMo Į UniverSitetUS taiSykleS raSite:

Kviečiame Lietuvos energetikus informuoti šįmet baigiančius vidurinių mokyklų abiturientus ir anksčiau baigusius inžinierius,
norinčius įgyti magistro laipsnį, apie galimybę studijuoti rimtą, atsakingą ir visuomenei labai reikalingą specialybę.

viLniaus GeDimino technikos universitete
Saulėtekio al. 11

Priėmimo skyriuje,
Centrinis korpusas, 204a kab.

Tel. (8 ~ 5) 274 49 49
http://www.vtu.lt/priemimas/
el. p. priemimas@adm.vtu.lt

Arba dekanate: Saulėtekio rūmų II korpusas, 2513 kab.
Tel. (8 ~ 5) 274 47 29
el. p. info@ap.vtu.lt
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konFerencijos, ParoDos, muGës
GeGUŽĖ
9-oji tarptautinė pastatų priežiūros, šildymo, oro kondicionavimo ir automatikos prekybos paroda „SHk MoSCoW 2005“, gegužės 
23–26 d. Maskva (Rusija)
Informacijai: http://www.messe-duesseldorf.de/shk/en/

13-oji tarptautinė technikos ir technologijų, aplinkos apsaugos, energijos ir elektrotechnikos, elektronikos, prietaisų, inžinerinės 
koope racijos paroda „BalteCHnika 2005“, gegužės 24–27 d. Lietuvos parodų centras „Litexpo“ (Vilnius)
Informacijai: http://www.litexpo.lt/lt/main/fairs?ID=164

BirŽeliS
32 metinis euroheat&Power kongresas „kogeneracija/centralizuotas šaltnešio tiekimas – visas paveikslėlis“ (CHP/DHC – The Whole 
Picture), birželio 6–7 d. Berlynas (Vokietija)
Informacijai: www.ehpcongress2005.org

tarptautinė konferencija „nacionalinės ir regioninės energijos taupymo sistemos“ (National and regional energy saving systems) 
birželio 7–9 d. Liubline (Lenkija)
Informacijai: http://www.esprojects.net/en/newsandevents/events/2005-04-01.html

eUreleCtriC metinė konferencija ir forumas tema “ elektros energija europoje: ar galime sukurti ateitį?“ (Power for europe: Can 
we shape the future?), birželio 13–14 d. Vienoje (Austrija)
Informacijai: http://www.eurelectric.org/Vienna2005/
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Jau trisdešimt šeštą kartą Kauno technologijos 
universiteto Šilumos ir atomo energetikos 
katedra vasario pradžioje pakvietė mokslininkus, 
gamybininkus ir valstybinių institucijų atstovus 
į  tradicinę KTU ir Lietuvos energetikos 
instituto konferenciją „Šilumos energetika ir 
technologijos“.

Konferencijos darbas prasidėjo plenariniu 
posėdžiu. Į jį išklausyti septynių programinių 
pranešimų susirinko apie 90 dalyvių.

Pirmieji trys pranešimai, kuriuos padarė 
AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius 
Rymantas Juozaitis, valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos narys dr. Valdas 
Lukoševičius ir už negalėjusį atvykti Lietuvos 
šilumos tiekėjų asociacijos prezidentą Vytautą 
Stasiūną asociacijos direktorius dr. edvardas 
Tuomas, nušvietė pagrindinių šalies energetikos sektorių būklę ir perspektyvas 
kintančioje ekonominėje aplinkoje, sudarė galimybę klausytojams geriau 
susiorientuoti energetikos politikos, kainodaros, restruktūrizacijos problemose.

Antrasis pranešimų blokas lietė branduolinės energetikos, vis dar išliekančios 
Lietuvos energetikos flagmanu, klausimus. Lietuvos energetikos instituto direktorius 
prof. habil. dr. eugenijus Ušpuras nušvietė pagrindines ir naujas jo vadovaujamame 
institute vykdomų branduolinės saugos analizės darbų kryptis, termohidraulinių 
ir neuroninių reiškinių modeliavimo jungtiniais programų paketais, struktūrinio 
konstrukcijų vientisumo, geriausio įverčio metodų panaudojimo deterministinėje 
saugos analizėje klausimus ir aspektus, gausiai iliustravo juos tyrimų rezultatais. 
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas Saulius Kutas 
papildė ankstesnį pranešėją detaliai nušviesdamas problemas ir grėsmes, 
kurios kyla uždarius pirmąjį Ignalinos Ae bloką ir rengiantis antrojo uždarymui. 
Lietuvos mokslinės organizacijos, talkinančios VATeSI atliekant saugos analizės 
ir licencijavimo veiklą, šiuo metu jau turi sukaupusios patirties, leidusios atlikti 
Ignalinos antrojo bloko saugos analizę (SAR-2) ir saugos analizės nepriklausomą 
ekspertizę (RSR-2) iš esmės Lietuvos mokslininkų ir ekspertų jėgomis. Rengiant 
SAR-2 Ignalinos Ae talkino Lietuvos energetikos instituto mokslininkai, o RSR-2 
rengė konsorciumas, vadovaujamas Kauno technologijos universiteto. Sukauptas 
patyrimas, kaip ir palanki branduolinei energetikai visuomenės nuomonė, sudaro 
prielaidas Lietuvai ir toliau išlikti branduoline valstybe. Šios galimybės techninius ir 
ekonominius aspektus nušvietė Šilumos ir atomo energetikos katedros profesorius 
Jonas Gylys pranešime apie branduolinės energetikos tęstinumo galimybes 
Lietuvoje po Ignalinos Ae reaktorių sustabdymo. Pranešėjas išsamiai aptarė šią 
problemą, įvertindamas Ignalinos Ae uždarymo 
įtaką Lietuvos ekonomikai, detaliai išnagrinėjo 
elektros energijos poreikių, bendrojo vidaus 
produkto augimo, elektros eksporto galimybių, 
maksimalių galios poreikių tenkinimo problemų 
ir pan. kontekste, lygindamas branduolinėje 
jėgainėje ir tradicinėje elektrinėje deginant dujas 
generuojamos elektros kainas. Galutinė pranešėjo 
išvada – nauja branduolinė jėgainė visiškai 
pajėgi konkuruoti su dujinį kurą deginančiomis 
elektrinėmis finansine ir ekonomine prasme ir 
yra netgi už jas pranašesnė.

Plenarinį posėdį baigė Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos profesorius Algimantas 
Ambrazevičius pranešimu apie Lietuvą pasaulinės 
energetikos kontekste. Vienareikšmiškai 

Konferencija „šiLumos energetiKa ir 
technoLogijos“  – tradicija ir Lietuvos 

energeTikos Būklės BaromeTras
Doc. dr. arvydas adomavičius

Konferencijos atsakingas sekretorius

pritardamas pagrindinei profesoriaus J. Gylio 
išvadai apie būtinumą Lietuvai išlikti branduoline 
valstybe, pranešėjas pasitelkė energetinių 
išteklių brangimo, strateginių karinių ir valstybės 
ekonominio ir pol i t inio savarankiškumo 
argumentus. Jo temperamentingame ir kiek 
kontroversiškame pranešime pateiktas didelis 
kiekis informacijos ne tik apie pasaulio elektros 
energetikos, bet ir apie kito labai svarbaus ir daug 
energijos naudojančio ekonomikos sektoriaus – 
transporto – poreikius. Pranešimas užbaigtas 
išvadomis, paties pranešėjo pavadintomis 
„Septyniomis energetinėmis aksiomomis“. 
Iš jų minėtinos šios – reikalinga kuo ilgesnė 
antrojo Ignalinos Ae bloko eksploatacija, naujos 
branduolinės jėgainės statyba, atsinaujinančios 
energijos šaltinių naudojimas ir pan. 

Plenariniame posėdyje išsakytos mintys buvo toliau plėtojamos keturių 
konferencijos sekcijų darbe. 

Branduolinės energetikos sekcijoje perskaityta 14 pranešimų. Didžioji dauguma 
pranešimų, kaip ir ankstesnėse konferencijose, nagrinėjo procesų branduoliniuose 
reaktoriuose modeliavimo klausimus. Pranešimams būdingas gilesnis požiūris į 
branduoliniuose reaktoriuose vykstančius procesus ir reiškinius, siekiant gauti 
didesnį modeliavimo patikimumą. Jaunieji šios srities mokslininkai gilinasi į fizinę 
modeliuojamų reiškinių prigimtį ir esmę.

Šilumos ir masės mainų sekcijoje perskaityta 18 pranešimų. Pranešėjai gilinosi 
į šilumos mainų procesus žemės ūkio, maisto pramonės įrenginiuose, nagrinėjo 
fundamentinius šilumos mainų procesus skysčio lašuose, gravitacinėse plėvelėse 
bei putų srautuose, aptekančiuose vamzdžių luoštus.

Didžiausias konferencijos dalyvių aktyvumas buvo Šilumos tiekimo ir 
termofikacijos sekcijos darbe, kur dvi dešimtis perskaitytų pranešimų išklausė 
net 94 dalyviai. Šioje sekcijoje pasiektas ir maksimalus pramonės atstovų 
dalyvavimo rodiklis. Kaip ir reikėjo tikėtis, visus pranešimus perskaitė mokslo, 
mokymo ir valstybinių institucijų atstovai. Konferencijos organizatoriams ateityje 
reikės aktyviau dirbti su pramonės atstovais, skatinant juos jei ne pateikti 
konferencijos dėmesiui išbaigtus problemų sprendimus, tai bent jau iškelti 
praktikoje egzistuojančias problemas, kviesti pirmaujančius pramonės specialistus 
perskaityti apžvalginius pranešimus.

Atsinaujinančių energijos šaltinių ir biosferos apsaugos sekcijoje perskaityta 
devyniolika pranešimų. Didžiausią dalyvių susidomėjimą sukėlė kompleksinio 
saulės ir vėjo energijos panaudojimo, biodujų kogeneratorių energetinių 

charakteristikų, Saulės kolektorių panaudojimo, 
biodegalų gamybos, vėjo energetikos plėtros 
problemos.

Per dvi konferencijos darbo dienas jos sekcijų 
darbe iš viso dalyvavo 95 pramonės atstovai, 13 
valstybinių ir 168 mokslo ir mokymo institucijų 
atstovai.

Konferencijos organizatoriai dėkoja plenarinio 
posėdžio pranešėjams, Lietuvos energetikos 
instituto, Lietuvos žemės ūkio universiteto, 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
mokslininkams, aktyviausiai dalyvavusiems 
konferencijoje, taip pat padėjusiems ją rengti. 
Kartu kviečiame atei tyje į konferencijos darbą 
įsijungti ir pramonės bei projektavimo įstaigų 
darbuotojus, tradicinę šilumininkų konferenciją 
paverčiant tikru šios mokslo krypties laimėjimų 

ir problemų barometru Lietuvoje.
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