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NE šilumos švaistymui – 
LAIKAS daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijai!

Daugiabučiai, suvartojantys
mažiausiai šilumos

(naujos statybos, 
kokybiški, renovuoti namai)

Vidutinio mokesčio už suvartotą šilumą (2009–2010 m. šildymo sezonas) palyginimas 
naujame ir renovuotame daugiabutyje Lietuvoje

Daugiabučiai, suvartojantys
daug šilumos

(senos statybos, 
prastos šiluminės izoliacijos namai)

Išlaidos 60 m2 
buto šildymui (su PVM)

105 Lt/mėn.

Šilumos suvartojimas

8 
kWh/m3/mėn.

Šilumos suvartojimas

30 
kWh/m3/mėn.

Išlaidos 60 m2 
buto šildymui (su PVM)

450 Lt/mėn.

Plačiau skaitykite 3 psl.
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UAB „Alfa Laval“ SIA filialas
Lvovo g. 25 
LT-09320 Vilnius 
Tel. (8 5) 215 0092 

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

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

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

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

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

UAB „Fortum Heat Lietuva“ 
Ulonø g. 2, 
LT-08240 Vilnius, 
Tel. (8 5) 243 0043

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

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

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

UAB „Komunalinių paslaugų 
centras“ 
Kauno g. 17, Babtai 
LT-54334 Kauno r. 
Tel. (8 37) 43 05 83

UAB „Grundfos Pumps“
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 239 5430

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

UAB „Izobara“ 
Linø g. 44 
LT-20173 Ukmergë 
Tel. (8 340) 60 040

AB „Jonavos ðilumos tinklai“
Klaipëdos g. 8
LT-55169 Jonava
Tel. (8 349) 52 189

UAB „Kaiðiadoriø ðiluma“
J. Basanavièiaus g. 42
LT-56135 Kaiðiadorys
Tel. (8 346) 51 139

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas
Tel. (8 37) 30 56 50

AB „Klaipëdos energija“
Danës g. 8
LT-92109 Klaipëda
Tel. (8 46) 41 08 50

UAB „Lazdijø ðiluma“
Gëlyno g. 10
LT-67129 Lazdijai
Tel. (8 318) 51 839

Lietuvos techninës izoliacijos 
ámoniø asociacija 
Ringuvos g. 65A 
LT-45245 Kaunas 
Tel. (8 37) 34 04 48

UAB „Litesko“
Joèioniø g. 13
LT-02300 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7500

UAB LOGSTOR
Raguvos g. 7
LT-44275 Kaunas
Tel. (8 37) 40 94 40 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UAB „Tauragës ðilumos 
tinklai“
Paberþiø g. 16
LT-72324 Tauragë
Tel. (8 446) 62 860

LIETUVOS ÐILUMOS TIEKËJØ
ASOCIACIJOS NARIØ SÀRAÐAS

UAB „Danfoss“
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 210 5770 

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

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

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

UAB „Yglë“
Ozo g. 10
LT-08200 Vilnius
Tel. (8 5) 237 5233

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas
Tel. (8 37) 30 56 50

AB „Klaipëdos energija“
Danës g. 8
LT-92109 Klaipëda
Tel. (8 46) 41 08 50

AB „Lietuvos dujos“
Aguonø g. 24
LT-03212 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6925

Lietuvos energetikos 
institutas
Breslaujos g. 3
LT-44403 Kaunas
Tel. (8 37) 40 18 05

AB „Panevëþio energija“
Senamiesèio g. 113
LT-44242 Panevëþys
Tel. (8 45) 46 35 25

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

Ðildymo ir vëdinimo 
katedra  
Vilniaus Gedimino tech
nikos universitetas
Saulëtekio al. 11
LT-10223 Vilnius
Tel. (8 5) 276 4453

Ðilumos ir atomo energe
tikos katedra
Kauno technologijos 
universitetas
Donelaièio g. 20
LT-44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 04 45

LIETUVOS ÐILUMINËS 
TECHNIKOS INÞI NIE
RIØ ASOCIACIJOS 
KOLEKTYVINIØ NARIØ 
SÀRAÐAS

VðÁ Technikos prieþiûros 
tarnyba
Naugarduko g. 41
LT-03227 Vilnius
Tel. (8 5) 213 1330

UAB „Utenos ðilumos tinklai“
Pramonës pr. 11
LT-28216 Utena
Tel. (8 389) 63 641

UAB „Varënos ðiluma“
J. Basanavièiaus g. 56
Lt-65210 Varëna
Tel. (8 310) 31 029

UAB „Vilniaus energija“
Joèioniø g. 13
LT-02300 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7199

AB „Vilniaus ðilumos tinklai“
V. Kudirkos g. 14
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 210 7430
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PIRMIAUSIA REIKIA RENOVUOTI 
KIAURIAUSIUS NAMUS

Ekonominė krizė šilumininkams smogė 
gana skaudžiai būtent todėl, kad išaugo biu-
džetinių organizacijų skolos. Apie sunkmetį, 
valstybės politiką daugiabučių gyvenamųjų 
namų renovacijos klausimais, šilumos ūkio 
ateities perspektyvas kalbamės su šilumos 
tiekėjus vienijančios asociacijos prezidentu 
Vytautu Stasiūnu.

Ekonominė krizė palietė visus, tiek 
gyventojus, tiek įmones. Ar sunk-
mečio padarinius pajuto šilumos 
tiekėjai?

Pajutome ekonominę krizę ir mes. Pir-
miausia dėl to, kad biudžetinių organizacijų, 
finansuojamų iš savivaldybių ir valstybės 
biudžeto, įsiskolinimai šilumą tiekiančioms 
įmonėms padidėjo. Tarp gyventojų skolininkų 
skaičius kol kas neaugo. Daugiausia mūsų 
vartotojų yra būtent gyventojai, 2008 metais 
šis skaičius siekė net 70 proc., jie daugiausia 
gyvena daugiabučiuose namuose. Biudžeti-
nės įstaigos sudarė 13, verslo ir pramonės 
įmonės – 3,6, kiti – beveik 14 proc. šilumos 
vartotojų, šios proporcijos išlieka panašios 
kiekvienais metais. 

Jeigu šiuos skaičius palyginsime su 
elektros vartojimu, ten viskas atvirkščiai – gy-
ventojai sudaro tik 20 proc. jos vartotojų. Taip 
pat skiriasi sumos, kurias gyventojai išleidžia 
šilumai ir kitoms paslaugoms. Per 2008 m. 
gyventojai už elektrą sumokėjo 640 mln. Lt, 
už į namus tiekiamas dujas – 233 mln. Lt, 
o už šilumos energiją – net apie 2 mlrd. Lt. 
Turbūt dėl to žmonės taip jautriai reaguoja į 
mažiausius šilumos kainos pokyčius.

Tačiau lygindami šiuos skaičius neturė-
tume pamiršti, kad nei elektros, nei dujų, nei 
geriamojo vandens suvartojimas nepriklauso 
nuo pastato būklės. Šilumos energijos kainos 
aukštumas pasiekė ne tik dėl to, kad brangsta 
iš Rusijos eksportuojamos dujos, bet ir dėl 
blogos pastatų būklės. Per beveik 20 Ne-
priklausomybės metų daugiabučių namų 
renovacija Lietuvoje praktiškai neprasidėjo, 

Violeta Grigaliūnaitė,
žurnalas „Veiklos kryptis“

apšiltintas vos vienas kitas pastatas. Jų gyven-
tojai arba tie, kurie įsikūrė naujai pastatytuose 
namuose, tiesa, jau pajuto skirtumą. Nuolat 
apie tai kalbame, kreipiamės į valstybines in
stitucijas, bet neretai išgirstame, kad brangiai 
už šilumą reikia mokėti tik todėl, kad ji perkama 
iš centralizuotos šilumos tiekėjų. Mes sakome, 
kad ne šildymo būdas, o pastato būklė nule-
mia, kiek reikia mokėti už šildymą.

Kiekvieną mėnesį surenkame duomenis 
iš visų miestų, kiek šilumos suvartojama, ir 
matome, kaip skiriasi sumos, kurias turi mo-
kėti gyventojai. Palyginkime: 2010 m. sausio 
mėnesį Sviliškių g. 4ame name, Vilniuje, pa-
statytame 2007 metais, šilumos kainai esant 
20,75 cnt už kilovatvalandę (su 9 proc. PVM), 
60 kv. m ploto buto savininkai mokėjo už 
šildymą 147,46 Lt. O štai V. Grybo g. 24, 
sename 6 butų name gyvenantys žmonės už 
tokio pat ploto buto šildymą mokėjo 827,36 Lt. 
Šilumos kaina abiem namams vienoda, tačiau 
mokamos sumos skirtumas susidaro dėl su-
naudojamos šilumos energijos kiekio, norint 
išlaikyti butuose 20 laipsnių šilumą. Jeigu na-
mas sandarus, tos šilumos reikia mažai, jeigu 
nesandarus, jos suvartojama labai daug.

Šie skaičiai rodo, kad būtina reno
vuoti senus, kiaurus namus. Apie 
tai kalbama jau ne vienerius me
tus. Kodėl iki šiol procesas nėra 
pajudėjęs?

Priežasčių daug, bet pagrindinė ta, kad 
daugiabutis gyvenamasis namas, kuriame 
nėra susikūrusi gyventojų bendrija, teisiškai 
neturi šeimininko. O bendrijos susikūrusios 
tik 17 proc. namų. Net 83 proc. daugiabučių 
namų savininkai yra savivaldybių skirti namo 
administratoriai, o jie atlieka tik dalines šei-
mininko funkcijas – rūpinasi stogu, laiptinių 
valymu, namo aplinka, šiukšlių išvežimu. Bet 
administratoriai nėra atsakingi už tai, kiek 
šilumos suvartoja namas ir ką jo gyventojai 
turėtų daryti, kad tos sumos būtų mažesnės. 
Tad gauname paradoksalią situaciją: šeimi-
ninkas yra paskirtas, bet jis neatlieka savo 

funkcijų. Juk labai daug klausimų namas turi 
spręsti bendru gyventojų sutarimu, tarp jų ir 
kokį šilumos, karšto vandens tiekimo būdą 
rinksis namas, kokia bus šilumos apskaita. 
Namo šeimininkas turėtų organizuoti gy-
ventojų susirinkimus, teikti informaciją, o 
administratorius to daryti neprivalo.

Kalbėdami apie vykstančią renovaciją 
nuolat akcentuojame, kad pirmiausia turėtų 
būti skiriamas finansavimas renovuoti tiems 
namams, kurių būklė prasčiausia, kurie 
sunaudoja daugiausia šilumos energijos. 
Tačiau paprastai tokie namai neturi sukūrę 
bendrijų, o namo administratorius neturi 
teisinio pagrindo gyventojų vardu kreiptis ir 
gauti finansinę paramą renovacijai.

Naujuose, kokybiškuose daugiabu-
čiuose namuose apšildyti vieną kvadratinį 
metrą sunaudojama apie 7–11 kWh šilumos 
energijos. Tarybiniais laikais statytuose 
stambiaplokščiuose neizoliuotuose namuose 
suvartojamos energijos kiekis vienam kv. m. 
jau kur kas didesnis – 22–23 kWh. Tačiau 
pirmiausia reiktų renovuoti net ne šituos 
namus, nors jų turime daugiausia. Pirmiausia 
į finansinę paramą turi pretenduoti tie namai, 
kuriuose šilumos energijos suvar tojimas 
siekia 30, 40 ar net 50 kWh vienam kv. m. 
Kaip tik tokių namų gyventojai greičiausia 
pajus renovacijos naudą, nes jų sąskaitos už 
šilumą sumažės keturis ar net penkis kartus, 
tad investicijos atsipirks per kelerius metus. 
Tokie rezultatai pagerintų ir visuomenės 
nuomonę apie renovacijos naudą.

Mano manymu, imtis spręsti problemų 
dėl pastatų būklės ir energijos suvartojimo 
turėtų savivaldybės, nes jos yra arčiausiai 
gyventojų. Juk neretai žmogus net nežino, kur 
kreiptis, kaip ieškoti būdų sumažinti šilumos 
energijos suvartojimą.

Savivaldybėje turėtų būti skyrius, atsakin-
gas už šilumos suvartojimą, kuris apibendrintų 
visus duomenis ir teiktų savivaldybių taryboms 
sprendimus, kad pirmiausia reikia gelbėti tuos 
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namus, kurie kiauriausi ir kurių gyventojai 
daugiausia moka. Tai jau būtų problemų spren-
dimo pradžia. Bet kol kas tinkamo atgarsio 
mūsų pasiūlymai nesulaukia, nors Vyriausybės 
programoje jau yra punktas apie renovacijos 
būtinybę. Iki šiol dažniausia girdėdavome, kad 
didelės sąskaitos už šilumą yra vien brangiai 
ją parduodančių tiekėjų nuopelnas. 

Visoje Lietuvoje yra 450 tūkst. gyvena-
mųjų namų, iš kurių apie 10 proc. (38 tūkst.) 
yra daugiabučiai. Juose gyvena net apie 
50 proc. visų šalies gyventojų.

Šiluma pastaraisiais metais nuolat 
brango. Atpigusios gamtinės dujos
ir kas mėnesį perskaičiuojamos 
kainos gyventojams suteikė vilties,
kad kainos sumažės. Tačiau jau nuo 
liepos naikinamas lengvatinis pri-
dėtinės vertės mokesčio (PVM) 
tarifas centralizuotai šilumai, tad tą 
sumažėjimą vargu ar pajusime. Ar,
Jūsų manymu, panaikinta lengvata 
praturtins šalies biudžetą?

Valstybė nepraturtės panaikinusi šį leng
vatinį PVM. Jeigu vis dėlto ši lengvata bus 
panaikinta, mūsų manymu, teisingiausia būtų, 
jeigu dalis šito mokesčio keliautų į fondą, kurio 
lėšos būtų skirtos namams tvarkyti. Tokiu 
būdu mokėdami už šildymą sukauptume 
pinigų renovacijai, kaip kad pirkdami degalus 
kaupiame pinigus keliams tvarkyti.

Ar Lietuva išnaudoja turimą alter
natyvaus kuro potencialą? Kada pa-
galiau šiukšles ne kaupsime są
vartynuose, bet deginsime ir iš to 
turėsime dar ir naudos – pigios 
energijos?

Tai labai svarbus klausimas. Neseniai 
dalyvavome Europos šilumininkų suvažia-
vime kar tu su Europos šalių, kurios turi 
tokias kaip mūsų centrinio šildymo sistemas, 
atstovais – Vokietija, Danija, Skandinavijos 
šalimis. Tarkim, Danija yra centralizuotos 
šilumos tiekimo pasaulyje lyderė. Ši šalis turi 
labai gerai įrengtas šilumos tiekimo sistemas 
ir jau šiandien labai daug šilumos gamina kū-
rendama vietinį kurą, mažindama deginamo 
iškastinio kuro dalį. Be to, Danijos atstovai 
yra parengę savo centralizuotos šilumos 
tiekimo planą iki 2050 metų ir, nors šiuo metu 
nedidelė šilumos dalis pagaminama deginant 
dujas, 2050 metais praktiškai visa šiluma bus 
gaminama deginant tik vietinį kurą. 

Pažiūrėkime, kokia situacija Lietuvoje: 
2008 m. šilumos tiekimo įmonės daugiausia 
šilumos pagamino kūrendamos labai brangias 
gamtines dujas, perkamas iš vienintelio šalti-
nio – Rusijos. Tik apie 18 proc. kuro sudarė 
vietinis biokuras, nors jo rezervas labai dide-
lis – apie 80 proc. šilumos galima pagaminti 
kūrenant vietinį kurą. Parengiamieji darbai yra 
atlikti, numatyti ir patvirtinti visi projektai, reikia 
tik pastatyti įrengimus ir galėsime naudoti kur 
kas daugiau vietinio kuro. Švedijoje jau dabar 

naudojama 80 proc. vietinio kuro, o Lietuvoje 
beveik 80 proc. kuro sudaro dujos. Bet Šve-
dija prie šitos kuro naudojimo struktūros ėjo 
30 metų, kasmet vis didindama biokuro dalį.

Esame apskaičiavę, kad, be to mažo 
kiekio, kurį sukūrename, dar apie 50 proc. 
biokuro kasmet supūva. Tai mediena, prak-
tiškai nepradėti kūrenti šiaudai, nedeginamos 
komunalinės atliekos.

Pastarųjų deginimas kelia itin daug disku-
sijų Lietuvoje. Europoje yra 420 kogeneracinių 
jėgainių, kurios per metus sudegina 58,5 mln. 
tonų komunalinių atliekų, yra išrastos visos 
technologijos tokiu būdu gaminti šilumos 
energijai. Lietuvoje viskas kitaip – atliekos čia 
kaupiamos sąvartynuose, jos teršia pakeles ir 
pan., o dar žmonės yra klaidinami, raginami 
priešintis atliekų deginimo gamyklų staty boms. 
Reiktų žiūrėti racionaliau. Viena tona atliekų, 
kurias galima sukūrenti, yra lygi 0,2 tonos kuro 
(naftos ekvivalento). Kūrendama komunalines 
atliekas valstybė patiria keleriopos naudos: 
tampa energetiškai saugesnė, nes niekas 
negali uždaryti sklendės ir nutraukti dujų tieki
mo; gauna ekonominę naudą – kuras dvigubai 
pigesnis, o kartu pigesnė ir šilumos energija; 
socialine prasme irgi turima naudos – juk 
sukuriama daugybė naujų darbo vietų; žiūrint 
ekologiniu aspektu – ne tik nebūtų kaupia
mos šiukšlės sąvartynuose, bet ir mažiau 
išskiriama CO2 į aplinką. Be to, subalansuo-
jamas eksporto ir importo balansas, tolygiau 
vystytųsi skirtingi Lietuvos regionai. 

KONFERENCIJOS, PARODOS, MUGËS
PLANUODAMI SAVO IÐVYKAS PERÞVELKITE ÐIÀ INFORMACIJÀ

BALANDIS
Europos vėjo energetikos konferencija ir paroda 
(EWEC) „European Wind Energy Conference 
and Exhibition (EWEC)“, balandžio 20–23 d.
Varšuva, Lenkija
Informacija: http://www.ewec2010.info/

GEGUŽĖ
Tarptautinė konferencija dėl tvarios energe
tikos ir gyvenamųjų namų statybų „Interna
tional Conference on Sustainability in Ener
gy and Buildings“, gegužės 5–7 d. 
Jungtinė karalystė
Informacija: http://seb10.sustainedenergy.org/

BIRŽELIS
Konferencija „Sustainable Refrigeration and 
Heat Pump Technology“, birželio 13–16 d. 

Stokholmas, Švedija
Informacija: 
http://www.kth.se/itm/konferenser/
sustainablerefrigeration?l=en_UK

Pirmoji metinė Europos bioenergetikos kon-
ferencija ir paroda „1st Annual European 
Bioenergy Conference and Exhibition“, 
birželio 30–liepos 1 d. 
Briuselis, Belgija
Informacija: 
http://www.renexpobioenergy.eu/

LIEPA
2oji tarptautinė branduolinių ir atsinaujinančių 
energijos išteklių konferencija „2nd Interna
tional Conference on Nuclear & Renewable 
Energy Resources“, liepos 4–7 d.

Ankara, Turkija
Informacija: http://www.nurer.org/

11 tarptautinė konferencija „11th Interna
tional Conference on Advanced Computa
tional Methods and Experimental Measure
ments in Heat Transfer“, liepos 14–16 d.
Talinas, Estija
Informacija: 
http://www.wessex.ac.uk/10conferences/
heat-transfer-2010.html

Tarptautinis biomasės seminaras:
„Biomass'"’10: Renewable Power, Fuels, 
& Chemicals“, liepos 20–21 d.
Šiaurės Dakota, JAV
Informacija: 
http://www.undeerc.org/biomass10/
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Reikšmingos peRmainos mažeikių 
šilumos ūkyje

Zenonas Mikšys,
žurnalas „Mokslas ir technika“ 2010 Nr. 2

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ gene-
ralinio direktoriaus Jono Jurkaus kabinete 
pokalbyje apie šilumos ūkio plėtrą ir moder-
nizavimą, biokuro naudojimo privalumus, 
gamtinių dujų ir šilumos kainas, bendrovės 
ateities planus dalyvavo technikos direktorius 
Arūnas Čekanauskas, Mažeikių katilinės 
viršininkas Liudvikas Švarcas ir gamybinės 
techninės tarnybos vadovo pavaduotojas 
Justinas Reika.

Generalinis direktorius J. Jurkus pasa-
koja: 

– Tuo metu kitokios išeities neturėjo-
me, tad gamtinės dujos mums buvo tikras 
išsigelbėjimas. Nors labai buvo neramu, 
daug abejonių kėlė vis labiau brangstančios 
dujos, jų kaina kasmet šokteldavo po penkis, 
šešis kartus. Bet ir mūsų pagrindinio kuro, 
mazuto, kaina didėjo ir nuo 410,9 Lt/t išaugo 
iki 750– 800 Lt/t (be PVM). Kiekvieną šildymo 
sezoną prireikdavo apie 9 000 t mazuto. Jį 
kūrendami Mažeikių centrinėje katilinėje paga-
mindavome iki 80 tūkst. MWh šilumos ener-
gijos ir dar 90 tūkst. MWh degindami biokurą. 

ŠIANDIEN SUNKU įSIVAIzDUOTI, KAD TOKS AUGANTIS MAžEIKIų MIESTAS SU BESIPLEčIANčIA PRAMONE NETURėJO 
SAVO CENTRINėS KATILINėS. ŠILDėSI KAIP KAS GALėJO, KAIP KAS MOKėJO. ŠILUMą IR KARŠTą VANDENį GYVENAMųJų 
MIKRORAJONų NAMAMS TIEKė KOMPRESORIų GAMYKLA, LAIKINA STATYBOS TRESTO KATILINė, REIVYčIUOSE IŠAUGUSI 
ELEKTROTEChNIKOS GAMYKLA. VIENU METU ŠILUMą TIEKė TAM PRITAIKYTAS GARVEžYS. PASKUI ATSIRADO NEDIDELėS 
KVARTALINėS IR DAR MAžESNėS žINYBINėS KATILINėS. PADANGė JUODUODAVO NUO MAzUTU KūRENAMų ŠILUMOS JėGAINIų 
DūMų. TIK 1974 M. PASTATYTA PAGRINDINė MIESTO KATILINė IR NUTIESTI MAGISTRALINIAI TINKLAI. O PRIEŠ PUSTREčIų 
METų MAžEIKIUOSE UžDEGTAS GAMTINIų DUJų FAKELAS. NUO CENTRINėS KATILINėS DUJOFIKAVIMO PRASIDėJO JOS 
PERTVARKYMO, MODERNIzAVIMO DARBAI.

Degindami AB „Mažeikių naftoje“ gaminamą 
iki 2,2 % sieringumo mazutą, išmetamų sieros 
teršalų į atmosferą ekologinius normatyvus gal 
būtume išlaikę, jei šilumos gamyba biokuru 
būtų sudariusi daugiau kaip 60 %. Bet tada 
tokiam žingsniui dar nebuvome pasirengę. 
O įrengti sieros dioksido gaudykles ekonomiš-
kai neapsimokėjo. Centrinės katilinės dujofika-
vimas vyko gana sparčiai ir sklandžiai – visi 
darbai buvo atlikti per dvejus metus. Teko 
sumontuoti dujų reguliavimo punktą, nutiesti 
katilinės vidaus dujotiekį. Modernizuodami 
jėgainę, naudojome vakarietiškų technolo-
gijų įrenginius. Demontavus susidėvėjusius 
mazutu kūrenamus katilus, buvo pastatyti 
dujomis kūrenti pritaikyti angliški „Cochran“ 
firmos gamybos katilai „Thermax“, vieno jų 
galia – 33 MW, kito – 16 MW. Generalinis 
rangovas buvo Kauno bendrovė „Ekotermijos 
servisas“. Pusę visų darbų profesionaliai ir 
kokybiškai atliko subrangovai mažeikiečiai – 
uždarųjų akcinių bendrovių „Mažeikių polius“, 
„Gluosnėja“ ir „Magma“ darbuotojai.

Projektas „Mažeikių katilinės moderni-
zavimas, ją pritaikant deginti gamtinėmis 

dujomis“ įgyvendintas ES struktūrinių fondų 
ir bendrovės lėšomis. Jo sąmatinė ver tė 
siekė apie 6,3 mln. Lt (be PVM).

DUJoFIKAVIMU KATILINĖS 
MoDERNIZAVIMAS NESIBAIGĖ
– Naujas daug žadantis biokuras į Ma-

žeikius atkeliavo prieš dešimt metų, – tęsia 
pa sakojimą bendrovės generalinis direkto-
rius. – Kaip ir kiekviena naujovė, jis nelengvai 
skynėsi pripažinimo kelią. Daug buvo abejo-
jančių, prieštaraujančių šiai gamybos krypčiai. 
Iki galo nebuvome įsitikinę sėkme ir mes patys. 
Detaliai studijavome sukauptą Skandinavijos 
šalių patirtį, žvalgėmės Baltarusijoje, stebėjo-
me Lietuvos šilumos gamybos įmonių, nau-
dojančių biokurą, darbą. Eksperimento tvarka 
nedidelį biokuro katiliuką pastatėme Reivyčių 
katilinėje, kuri iki tol degindama mazutą kasmet 
patirdavo apie 0,6 mln. Lt nuostolį. Perėjus 
prie biokuro, tų nuostolių nebeliko, katilinė 
ėmė dirbti pelningai. Vėliau du biokuro katilus, 
bendro 22 MW galingumo, sumontavome 
Mažeikių katilinėje. Biokuro naudojimo pra-
našumus netrukus pajutome ir ekonomiškai, 
ir ekologiškai. Pagaminti 1,0 MWh šilumos 
deginant mazutą vidutiniškai kainavo 74 Lt, 
o naudojant biokurą savikaina sumažėjo 
iki 53 Lt. Be to, deginant biokurą neteršiama 
aplinka, nebereikia mokėti didelių mokesčių 
už aplinkos taršą. Priešingai – nepanaudotus 
ATL (aplinkos taršos leidimus) galime parduoti 
kitoms įmonėms. Už toną ATL esame gavę 
ir po 25 eurus, dabar ta kaina smuktelėjo 
iki 13–15 eurų. Šitaip papildomų pajamų jau 
esame gavę beveik 3 mln. Lt. Šiemet galvoja-
me tarptautinėje rinkoje ATL parduoti 20 tūkst. 
tonų. Šias ir kitas sutaupytas lėšas galime 

Naujai pastatytas 16 MW galios „Thermax“ vandens 
šildymo katilas

Jonas Jurkus, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ gen. di
rektorius
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skirti ekologijos reikmėms, tolesniam gamy-
bos modernizavimui, vamzdynų keitimui.

Generalinis direktorius J. Jurkus didžiuo-
jasi, kad UAB „ Mažeikių šilumos tinklai“ eko-
logijos srityje užima vieną pirmaujančių vietų 
Lietuvoje tarp šilumos gamybos įmonių. Tai 
patvirtina ir „Krištolinio kamino“ apdovanoji-
mas, skirtas už pasiekimus mažinant aplinkos 
taršą. Tada mažeikiškius nežymiai aplenkė 
Tauragės šilumininkai. Todėl mažeikiškiams 
nebaisūs jokie vis griežtėjantys ES ekologiniai 
reikalavimai ar piniginės baudos. 

Šiuo metu Reivyčių ir Viekšnių katilinės 
kūrena vien tik biokurą. Mažeikių katilinėje de-
ginant biokurą pagaminama 90 tūkst. MWh 
šilumos energijos. Tam per šildymo sezoną 
sunaudojama apie 165 tūkst. m3 įvairios 
medienos – pjuvenų, drožlių. Du trečdalius 
naudojamo kuro sudaro biokuras ir trečda-
lį – gamtinės dujos. Paprastai dujų prireikia 
6,3 mln. m3. Tik šiemet sausį, oro tempera-
tūrai nukritus iki –20 oC ir žemiau, gamtinių 
dujų sunaudota daugiau kaip 2,5 mln. m3. 
Mažeikių katilinei reikėtų dar vieno iki 20 MW 
biokuro katilo. Tada gamtinės dujos praktiškai 
taptų rezerviniu kuru. žinoma, tai ir šilumos 
kainą padarytų stabilesnę.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ prieš kelerius 
metus buvo pripažinta moderniausia įmone 
Telšių apskrityje. 

Ir įmonės vadovus, ir visą kolektyvą 
džiugina dar du įgyvendinti projektai – cent
rinėje katilinėje pastatytas kondensacinis 
šilumokaitis ir dūmtakis, leidžiantis sutaupyti 
nemažai gamtinių dujų ir utilizuoti išmetamus 
dūmus. Tai dar vienas reikšmingas žingsnis 
modernizuojant gamybą, taupant kurą, ma-
žinant taršą.

– Kondensacinis šilumokaitis kainavo per 
3 mln. litų, – sako katilinės viršininkas Liudvi-
kas Švarcas. – 350 tūkst. Lt. šiam projektui 
skyrė LAAIF, dalį Mažeikių rajono savivaldybė, 
išleisdama akcijų ir padidindama bendrovės 
įstatinį kapitalą, likusią dalį, apie 0,5 mln. litų 
pridėjo pati bendrovė. Šilumokaitis papras-
čiausiai panaudoja šilumą, išeinančią per 
kaminą iš gamtinių dujų ar biokuro katilų. 
Išeinančių dūmų temperatūra nuo 156 0C 
atvėsinama iki 50–57 0C. Šitaip pagamina-
ma papildomai apie 4,5–5,0 MWh šilumos 
energijos. Dūmų aušinimui naudojamas iš 
miesto trasų grįžtantis atvėsęs termofikacinis 
vanduo. Dūmų aušinimo ir kondensacijos 
metu išsiskirianti šiluma padidina katilo nau-
dingumo koeficientą, gauta šiluma papildomai 
naudojama centralizuotam šilumos tiekimui, 
technologinėms reikmėms. Kartu mažėja ir 
aplinkos šiluminė tarša. Ekonominis efektas – 
apie 1,5 mln. litų per metus.

– Iš tiesų šiandien malonu kalbėti apie 
mūsų darbščių žmonių darbus, atliktus per 
nepilną dešimtmetį padedant specializuo-
toms įmonėms, – samprotauja technikos 
direktorius Arūnas čekanauskas. – Tų be 
galo reikšmingų ir reikalingų šilumos ūkiui 
darbų sąrašas gana ilgas. Sumontuoti tinklo 
ir recirkuliacinių tinklų dažnio keitikliai, Rei-
vyčių katilinėje mazuto katilai pakeisti biokuro 
katilais. Kompiuterizuotas katilų valdymas 
užtikrina įrenginių ir personalo operatyvumą 
bei saugumą. Bendrovė renovavo centrinės 
katilinės vandens paruošimo ūkį ir apie 3 kar-
tus sumažino vandens suvartojimą. Chemi-
jos ceche senieji vandens paruošimo filtrai 
pakeisti naujais, įrengtos atsarginės vandens 
laikymo talpyklos, pastatyti biokuro sandėliai. 
Viekšnių katilinėje atliktas biokuro katilo ir 
sandėlių kapitalinis remontas, sutvarkyta 
aikštelė biokurui privežti, pakeisti pasenę, 
avarinės būklės vamzdžiai. Džiaugiamės 
Mažeikių katilinėje įsirengę kondensacinį 
šilumokaitį ir šiuolaikinį dūmtakį.

Kaip sako A. čekanauskas, visos šios ir 
kitos naujos technikos ir įrangos įdiegimo, 
tobulesnių technologijų naudojimo priemonės 
užtikrino, kad UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 
katilinės jau šiandien atitinka ES numatytus 
standartus ir keliamus reikalavimus geriau-
siam šilumos gamybos būdui. O mažeikiškiai 
neketina sustoti, nes tobulėjimui nėra ribų.

– Ramybės neduoda prasta šilumos 
tiekimo vamzdynų būklė, – į pokalbį įsiterpia 
gamybinės techninės tarnybos vadovo pa-
vaduotojas Justinas Reika. – Norint pakeisti 
prieš 30–40 metų klotus trasų vamzdžius, 
reikėtų apie 20 mln. Lt. investicijų. Tos pože-
minės trasos Mažeikių mieste išsišakojusios 
daugiau kaip 40 km, o su Reivyčiais ir Viekš-
niais jų ilgis siekia apie 50 km. Trys ketvirtada-
liai jų susidėvėjusios vos ne iki kritinės ribos. 
Kiek galėdami savo jėgomis stengėmės lopyti 
skylėtus, įtrūkusius vamzdžius, vis drebėdami, 
kad nenutiktų didesnė avarija. Bet jau pernai 
pavyko atlikti vamzdynų remonto ir keitimo 
darbų daugiau nei per keletą paskutiniųjų 
metų. Ruošdamiesi šiam šildymo sezonui, su-
gebėjome pakeisti daugiau kaip 3 km trasų. Tai 
gerokai palengvino visą bendrovės darbą. Juk 
per skylėtus vamzdynus prarandame nemažai 
karšto chemiškai apdoroto vandens, o jo 1 m3 
paruošimo savikaina yra apie 15 Lt.

– Naujais šiuolaikiniais, pramoniniu būdu 
izoliuotais vamzdžiais esame pakeitę daugiau 
kaip 15 km trasų. Dėl to technologiniai šilumos 
nuostoliai sumažėjo nuo 30 iki 13 % 2009 me-
tais. Leistina šilumos netekties norma yra 
iki 18 %, Europoje 12–14 %. Neturėdami fi-
nansinių galimybių pakeisti visų susidėvėjusių 
šilumos tiekimo vamzdynų, bet stengdamiesi 
užtikrinti šilumos tiekimo stabilumą, įrengėme 
24 šilumos tinklų slėgio kontrolės jutiklius, 
kurie leidžia įvykus avarijai operatyviai surasti 
vamzdžio trūkimo vietą, sutrumpina avarijų 
likvidavimo laiką. Štai ir 2010 m., laimėję 
50 proc. projekto vertės ES fondų paramą, 
ruošiamės pakeisti 1,2 km 630 diametro 
pagrindinės šiluminės trasos atkarpą.

Biokuro saugojimo aikštelė

Norėdama pritraukti kuo daugiau investi-
cijų, bendrovė stengiasi dalyvauti įvairiuose 
projektuose, skelbiamuose konkursuose 
finansinei paramai gauti. Šioje srityje Mažei-
kių šilumininkai yra sukaupę nemažą patirtį. 
Vien tik dalyvaudami Lietuvos aplinkos ap-
saugos investicinio fondo (LAAIF) siūlomų 
projektų konkursuose mažeikiškiai laimėjo 
penkis kartus. Gavus Švedijos nacionalinės 
energetikos agentūros (SIDA) subsidiją, 
buvo sumontuoti tinklų dažnio keitikliai, leidę 
sumažinti elektros energijos poreikį 15 %. 
Bendrovė laimėjo „Sodros“ skelbtą konkursą 
ir 100 tūkst. Lt finansavimą naujoms ir šiuo-
laikiškoms Mažeikių katilinės darbuotojų bui-
tinėms patalpoms įrengti. Todėl neatsitiktinai 

Kompiuterizuotas katilų valdymas užtikrina įrenginių 
ir personalo operatyvumą bei saugumą
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Pratęsdamas J. Reikos mintį, bendrovės 
generalinis direktorius J. Jurkus sako, kad, 
be šilumos tinklams priklausančių vamzdy-
nų, Mažeikiuose yra daug ir nuosavų namų 
šiluminių atkarpų, prijungtų prie magistralinio 
vamzdyno. Tuose šilumininkų vadinamuose 
„apendiksuose“ daugiausia ir įvyksta ava-
rijų – trūkinėja vamzdžiai, sklendės. Namų 
savininkai neprižiūri ir negali profesionaliai 
prižiūrėti savo vamzdynų, neatlieka būtinų 
techninių profilaktinių darbų. O tai bet kuriuo 
metu gali padaryti daug žalos ne tik šilumos 
įmonei, bet ir visam miestui. Todėl, pritarus 
savivaldybei, UAB „ Mažeikių šilumos tinklai“ 
nutarė tas vamzdynų atkarpėles perimti savo 
globon, modernizuoti, tikrinti jų būklę, kad 
nenukentėtų kiti šilumos vartotojai.

GERI NORAI IR PLANAI LIKO TIK 
KETINIMų PRoToKoLE
Paklaustas, kaip vyksta derybos su 

AB „Mažeikių nafta“ dėl šilumos tiekimo 
iš naftininkų įmonės į Mažeikių katilinę, 
generalinis direktorius J. Jurkus atsidūsta ir 
išraiškingai mosteli rankomis.

– Dabar jau visiškai aišku, kad derybos 
baigėsi nesėkmingai, visos mūsų viltys dėl 
šio perspektyvaus projekto subliūško, – aiš-
kina pašnekovas. – Dar 2008 m. sausį su 
AB „Mažeikių nafta“ buvome pasirašę ketini-
mų protokolą dėl šilumos trasos iš Juodeikių 
į šilumos tinklus tiesimo. Šis projektas  būtų 
buvęs naudingas ne tik šilumininkams ir 
naftininkams, bet ir visiems Mažeikių miesto 
šilumos vartotojams. Gyventojai už šilumą 
būtų mokėję mažiau negu dabar katilinėje de-
ginant gamtines dujas. O ir miestas galėjo tapti 
daug švaresnis – ženkliai sumažėtų į aplinką 
išmetamų teršalų. Šilumos gamintojus rimtai 
mąstyti apie naują trasą ir šilumos pirkimą iš 
AB „Mažeikių nafta“ vertė ir tai, kad Mažei-
kiai – vienas iš nedaugelio šalies miestų, netu-
rinčių rezervinės katilinės. Rezervinės katilinės 
statyba bendrovei kainuotų apie 30 mln. Lt. Tai 
padidintų ir šilumos kainą. Gaunant šilumą iš 
Juodeikių, rezervine katiline taptų dabartinė 
centrinė katilinė. Todėl numatytas lėšas re-
zervinei katili nei statyti būtume galėję skirti 
šiluminių tinklų keitimui ir modernizavimui. 
AB „Mažeikių nafta“ taip svarbų projektą ža-
dėjo įgyvendinti 2011–2012 metais. Šilumos 
tiekimo sutartis turėjo būti pasirašyta 15 metų. 
Šiuo klausimu intensyviai ir kantriai dirbo-
me daugiau kaip pusantrų metų. Dėl neaiškių 
priežas čių naftininkai derybas vilkino, maitino 
mus pažadais ir atidėliojo terminus, kol pa-
galiau išdrįso atsakyti neigiamai ir pareikšti, 

kad iki 2016 m. pabaigos prie šio klausimo 
neketina grįžti. Tokio jų sprendimo priežastis, 
kaip aiškina AB „Mažeikių naftos“ vadovai, – 
ekonominė krizė Lietuvoje. Bet tai labai aptaki 
motyvacija. Jokių įtikinamų argumentų savo 
sprendimui pagrįsti naftininkai nepateikė.

– Labiausiai nukentėjome mes, – ap-
gailestauja J. Jurkus. – Pirmiausia per tas 
užsitęsusias derybas, tikėdamiesi jų sėkmės, 
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ prarado 
galimybę gauti 15 mln. Lt ES struktūrinių 
fondų paramą naujos biokuro kogeneracinės 
katilinės statybai, praradome brangų laiką da-
lyvauti konkurse. žodžiu, tai smarkiai sujaukė 
visus kitus mūsų planus, kurtus projektus. 
Man, kaip vadovui, labai apmaudu, kad taip 
atsitiko. Aišku, mūsų bendrovė nesirengia 
laukti 2016- ųjų, kai AB „Mažeikių nafta“ gal 
ir galės tęsti nutrūkusias derybas dėl karšto 
vandens pirkimo. Bet pasitikėjimo tokiais par-
tneriais nebeliko, pagaliau ir laikas nelaukia. 
Ieškosime kitų variantų. Iki šių metų vasario 
pabaigos tikimės turėti ekonomiškai ir finan-
siškai pagrįstą studiją dėl biokuro plėtros 
Mažeikių katilinėje. Galvojame prasiplėsti iki 
trijų biokuro katilų. Taip sumažinsime gamtinių 
dujų deginimą. 

– Puoselėjame dar vieną idėją – patiems 
pradėti gaminti elektros energiją, ją jau ruo-
šiasi gaminti UAB „Utenos šilumos tinklai“, – 
sako generalinis direktorius. – žinoma, jei 
pavyks laimėti konkursą ES struktūrinių fondų 
finansinei paramai gauti. Tokį projektą jau 
dabar ruošiame. Jei pasisektų jį įgyvendinti, 
iš biokuro pagamintą elektros ir šilumos ener-
giją parduotume. Šiuo metu vien tik Mažeikių 
katilinė už elektros energiją per metus sumoka 
apie 1 mln. litų. Naudojant savą elektrą ir dalį 
jos parduodant, ši suma sumažėtų perpus. 
Sutaupytus pinigus būtų galima skirti toles-
niam centrinės katilinės modernizavimui ir 
šilumos vamzdynų keitimui.

VIEN GERų NoRų ŠILUMoS 
KAINoMS MAŽINTI NEUŽTENKA
– Dar prieš pusantrų metų šilumos 

kaina Mažeikiuose buvo 19,30 ct/kWh. 
Tačiau tokiame pačiame lygyje jos išlaikyti 
nepavyko, – pasakoja generalinis direkto-
rius J. Jurkus. – 48 % pabrango gamtinės 
dujos su perdavimu, 17,7 % biokuras. Savo 
įkainius pakeitė ir uždaroji akcinė bendro-
vė „Intergas“, šią kainos mokėjimo dalį 
padidinusi 6,13 karto. Mums pasisekė šiek 
tiek nusiderėti, bet vis tiek šilumos kaina dėl 
to šoktelėjo vienu centu.

J. Jurkus sako, kad UAB „Mažeikių šilumos 
tinklai“ kartu su rajono savivaldybe buvo vieni iš 
iniciatorių, kurie kreipėsi į LR Sei mą, prašydami 
keisti Šilumos įstatymą, kad būtų įmano  ma 
dirbti lanksčiau ir šilumos kainas perskaičiuo ti 
kas mėnesį. Pagal senąją, labai netobulą kainų 
apskaičiavimo metodiką šilumos kainą vartoto-
jams mūsų šalyje buvo galima perskaičiuoti tik 
tada, jeigu tiekėjo kuro kainos, palyginti su ga-
liojančiose šilumos tiekimo kainose įskaičiuoto 
kuro kaina, pasikeičia tiek, kad kuro sąnaudų 
suma sumažėja ar padidėja daugiau kaip 5 %. 
Tokiu atveju šilumos kaina būdavo perskai-
čiuojama sulaukiant 12 mėn., bet ne anksčiau 
kaip po 6 mėn. nuo paskutinio šilumos tiekimo 
kainos pasikeitimo dienos.

Pasak bendrovės vadovo, dabar, pakeitus 
šilumos kainos perskaičiavimo tvarką, šilu-
mos kainos perskaičiuojamos kas mėnesį, 
todėl galima lanksčiau sureaguoti į kuro 
kainų pasikeitimus. Apie tai gyventojams 
dažnai aiškinama, bet jie nesupranta ar nenori 
suprasti ir dėl mažiausio šilumos kainos padi-
dėjimo linkę kaltinti tik šilumos tinklus.

– Gamtinių dujų kaina susideda iš dviejų 
komponentų: pačių gamtinių dujų, kurias tiekia 
Rusija, kainos ir skirstymo bei perdavimo mo-
kesčių, kuriuos mokame UAB „Intergas“, nu-
tiesusiai dujotiekį iš Akmenės į Mažeikius. Tie 
mokesčiai turbūt yra didžiausi Europoje. Šiuo 
metu jie jau pasiekė apie 609 Lt už 1 000 m3. 
Mums patiems iš uždirbtų 1 000 Lt lieka tik 
250 Lt. Likusieji atitenka energetikams, dujinin-
kams ir kitiems tiekėjams. Jeigu „nesmaugtų“ 
toks didelis UAB „Intergas“ galios perdavimo 
mokestis, galėtume 1,5–2 centais sumažinti 
šilumos kainą vartotojams. 2010 m. sausio 
mėnesį šilumos kaina buvo 19,43 ct/ kWh; 
vasario mėnesį – 20,29 ct/ kWh, kovo mėn. – 
20,60 ct/kWh. Aišku, daug maloniau būtų 
kalbėti apie kainų mažinimą ar stabilumą, bet, 
deja, tai ne nuo mūsų priklauso. 

Guodžia tik tai, kad UAB „Mažeikių šilu mos 
tinklai“ nebuvo ir nebus brangiausi ši  lu mos 
tiekėjai. 
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Dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos prezidentas
Vytautas Kalpokas, UAB „Ekotermija“ projektų vadovas

aTsinaujinanČių išTeklių nauDojimo 
plĖTRos CenTRaliZuoTo šilumos Tiekimo 

sekToRiuje DešimTmeČio pRogRama

Pastaraisiais metais vyksta reikšmingi pokyčiai Europos ir pasaulio 
energetikoje. Iškastinio kuro paklausos augimas ir kainų didėjimas, 
senkantys jo ištekliai ir tiekimo monopolizavimas, klimato šilimo ten-
dencijos verčia pertvarkyti energetiką ir kitas pramonės bei transporto 
sritis ieškant alternatyvių energijos šaltinių. Pagrindinė šio proceso 
kryptis – platesnis atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) naudojimas. 
Kaip šios politikos atspindys 2009 metais Europos Parlamento ir Ta-
rybos suformuluotas tikslas – garsioji formulė „20, 20, 20“. Ji reiškia, 
kad iki 2020 metų ES įsipareigoja 20  % padidinti energijos naudojimo 
efektyvumą, 20 % sumažinti anglies dioksido išmetimą ir suvartoti ne 
mažiau kaip 20 % energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių. 

Konkretesni naujosios energetikos politikos tikslai ir uždaviniai 
suformuluoti Europos Bendrijos direktyvose ir kituose teisės aktuose. 
2009 metais buvo priimta Direktyva 2009/28/EB „Dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją“, pagal šią direktyvą Lietuva 
įsipareigojo bendro galutinio energijos suvartojimo AIE dalį padidinti 
iki 23 %. Direktyvoje suformuluoti pagrindiniai principai ir priemonės, 
kurias pasitelkusios ES šalys turi pasiekti platesnį atsinaujinančių 
išteklių naudojimą savo valstybėse. Viena iš tokių priemonių, numa-
tyta minėtoje direktyvoje – kiekvienai valstybei parengti nacionalinį 
atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo veiksmų planą (NAIEVP). 
Šiam planui rengti išleista detali instrukcija (modelis), pagal kurią 
kiekviena valstybė turi pamečiui iki 2020 metų nurodyti AIE plėtros 
mastą kiekviename sektoriuje (šildymo ir aušinimo, elektros ga-
mybos, transporto sektoriuose), numatyti skatinimo instrumentus, 
kontrolės mechanizmus ir kitas priemones, būtinas šiems uždavi-
niams įgyvendinti. Komisija įvertins kiekvieno plano nuoseklumą ir 
įtikinamumą, o kilus abejonėms galės teikti rekomendacijas arba 
naudoti kitas Bendrijos teisės aktų taikymo užtikrinimo priemones. 
Europos Komisija turės visus įgaliojimus stebėti, kaip įgyvendinami 
šie planai, ir pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš tas 
valstybes nares, kurios netinkamai įgyvendins direktyvą. 

Šiuo metu Energetikos ministerija jau paskelbė Lietuvos 
nacionalinį atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 
2010– 2020 metais veiksmų planą, jis turėtų būti svarstomas visuo-
menėje, koreguojamas, tikslinamas, o galutinė jo versija turi būti pa-
tvirtinta Lietuvos vyriausybės ir pateikta Briuseliui iki šių metų birželio 
30 dienos. NAIEVP turi suderinti valstybės įsipareigojimus, realias 
galimybes ir optimaliai paskirstyti atsinaujinančios energijos plėtros 
apimtis pagal sektorius, o šie savo ruožtu yra susiję su atskiromis 
savivaldybėmis, bendrovėmis ir vartotojų grupėmis.

Paskelbtasis nacionalinis AIE veiksmų planas numato, kad 
didžiausia atsinaujinančių išteklių plėtra bus šilumos gamybos 
sektoriuje. Numatoma, kad 2020 metais šiam tikslui bus panaudota 
biokuro, kuris prilygsta 518 000 tonų naftos ekvivalento. Norint 
iliustruoti plėtros mastą reikia pasakyti, kad 2008 metais visas 
Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektorius sunaudojo biokuro, 
kuris prilygsta tik 128 000 tonoms naftos ekvivalento ir tai sudarė 
17 % bendro kuro balanso. Be to, numatyta, kad kartu su šilumos 
gamybos įrenginiais turėtų būti įrengtos ir biokogeneracijos siste-
mos, kuriose bendra įrengtoji elektros generavimo galia sudarytų 
ne mažiau kaip 110 MW, naudojant kietąją biomasę. Iki 2020 metų 
20 MW elektrinės galios reikėtų įrengti biodujas naudojančiose 
kogeneracinėse jėgainėse.

Nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo veiksmų 
planas, patvirtintas Lietuvos vyriausybės ir pateiktas Europos Sąjun-
gai, kaip tarpvalstybinis įsipareigojimas, yra gana rimtas dokumentas, 
atsižvelgiant į kurį turi būti formuojama tolesnė energetikos politika 
Lietuvoje, vykdomas atskirų sektorių administravimas, skiriami finan-
siniai ištekliai, formuojama kainodara, mokestinė politika ir t. t.

Šiuo metu Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir Lietuvos energi-
jos konsultantų asociacija (LEKA) vykdo tiriamuosius darbus, kuriais 
bandoma patikslinti Lietuvoje prieinamus atsinaujinančio kuro ir 
energijos išteklius, įvertinti technines galimybes diegti naujus biokuro 
įrenginius atskirose CŠT sistemose, tikėtiną investicijų poreikį, šių 
projektų įtaką energijos savikainai ir kitus susijusius dalykus. Kad 
Nacionalinis AIE naudojimo veiksmų planas būtų realus ir optimalus, 
jis turi būti pagrįstas konkrečiais techniniais sprendimais, optimaliai 
panaudojama esama energetikos infrastruktūra, kartu reikia įvertinti 
jau pradėtus ar planuojamus AIE plėtros projektus įmonėse ir t. t. 
Būtina patikslinti konkrečius rodiklius, susumuojant atskirų CŠT sis-
temų plėtros planus, atitinkamai koreguojant galutinius nacionalinio 
veiksmų plano skaičius. Planuojama, kad galutinai suderinus ir 
patvirtinus NAIEVP atitinkamos priemonės sudarys AIE naudojimo 
veiksmų plano pagrindą atskirose savivaldybėse. 

Nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo veiksmų 
planas turi numatyti valstybinio reguliavimo ir skatinimo priemones, 
reikalingas šiems tikslams įgyvendinti. Kol kas egzistuoja daug kliūčių, 
trukdančių sparčiau naudoti atsinaujinančią energiją Lietuvoje:

1. Dabartiniai kainodaros principai, taikomi Lietuvos energetikoje, 
verčia įmones skolintis dideles pinigines sumas naujų projektų plėtrai. 
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Toma Grikštienė,
AB „Šiaulių energija“ teisininkėatstovė spaudai

aB „šiaulių eneRgija“ aTiDaRĖ naujĄ, 
Visiškai auTomaTiZuoTĄ DujinĘ kaTilinĘ

AB „Šiaulių energija“, tęsdama įmonės ši-
lumos ūkio modernizavimą, siekdama mažinti 
šilumos gamybos ir perdavimo sąnaudas bei 
didinti šilumos tiekimo kokybę ir patikimumą, 
pagal bendrovės valdybos ir Šiaulių m. savi-
valdybės patvirtintą 2009 m. investicijų planą 
įgyvendino projektą „Stumbro g. katilinės pro-
jektavimo ir statybos- montavimo darbai“. 

įgyvendinus projektą, Šiaulių m. Spindu-
lio g. rajone pastatyta ir 2010 m. sausio 27 d. 
atidaryta nauja, visiškai automatizuota dujinė 
katilinė su kondensaciniais ekonomaizeriais, 
išnaudojančiais ir išeinančių iš katilų dūmų 
šilumą (1 pav.). 

Prieš 20 metų Marijampolės g. suprojek-
tuota ir pastatyta Šiaurinė katilinė buvo nu-
matyta kaip centralizuota šiaurinio pramoni nio 
rajono katilinė, tiekianti garą pramonei (staty tai 
Šiaulių „Stumbro“ odų gamyklai ir kitoms 
aplinkinėms šiaurinio miesto rajono įmonėms) 
bei šilumą gyvenamiesiems rajonams. Tačiau 
bankrutavus arba atsijungus visiems pramo-
niniams vartotojams, Šiaurinė katilinė iki šiol 
aptarnavo tik gyventojus ir biudžetines įstaigas, 
kurie nutolę nuo jos beveik per 2 kilometrus. 
Šiluma buvo tiekiama ilgomis orinėmis ir per 
didelio diametro trasomis. Šilumos perdavimo 
nuostoliai šioje katilinėje sudarė net trečdalį 
visos patiektos į tinklą šilumos, o kitose kati-
linėse šis rodiklis siekia 15–20 procentų. Dėl 
šių priežasčių bendrovė nusprendė Šiaurinės 
katilinės nebeeksploatuoti.

Investicijos į naują katilinę leis gerokai su-
mažinti šilumos gamybos ir ypač šilumos per-
davimo sąnaudas. Ekonominiai skaičiavimai 
rodo, kad dėl šilumos perdavimo nuostolių su-
mažėjimo, šilumos tiekimo trasoms sutrum-
pėjus 1 400 m, bus sutaupyta apie 1 437 MWh 
šilumos per metus. Taip pat apie 138 MWh 
būtų sumažinti ir šilumos nuostoliai gaminant. 
Bendras metinis kuro sutaupymas, vartoto-
jams parduodant tą patį šilumos kiekį, kaip 
ir 2008 m., kai šiluma buvo visiškai tiekiama 
iš Šiaurinės katilinės, sudarys 168 tūkst. m3 
gamtinių dujų per metus. Tokio kiekio su-
taupytų gamtinių dujų užteks kūrenti pasta-
tytą naująją katilinę net 2 žiemos mėnesius. 

Be to, per metus 52,5  tūkst. kWh sumažės 
perkamos elektros energijos sąnaudos šilu-
mos gamybai ir tiekimui, o Šiaulių miesto oras 
taps švaresnis, nes nesudeginus sutaupyto 
kuro į atmosferą kasmet nepateks apie 2 tonas 
kenksmingų išmetimų – azoto oksidų ir anglies 
viendeginio. Metinis ekonominis efektas esant 
dabartinėms gamtinių dujų kainoms (900 Lt 
už 1 000 m3) sudarytų apie 235 tūkst. Lt per 
metus ir didėtų augant kainoms. 

Visa į katilinės statybos projektą inves-
tuota suma – 1 milijonas 708 tūkst. Lt, tai 
turėtų atsipirkti per 7 metus net ir nepakilus 
kuro kainai.

1 pav. Pastatyta nauja, visiškai automatizuota dujinė katilinė Šiaulių mieste (vaizdas iš lauko ir iš vidaus)

O daugelyje šalių investicijų finansavimui reguliuojamuose sektoriuose 
būtinos lėšos įtraukiamos į energijos savikainą.

2. Sudėtinga daugelio bendrovių finansinė ekonominė situacija 
neleidžia skolintis, taip paralyžiuojamas atnaujinimo ir plėtros pro-
cesas.

3. Vietinio kuro ir energijos naudojimas sukuria naujas darbo 
vietas šalyje, susiformuoja nauji ūkiniai subjektai, kurie moka mo-
kesčius į valstybės ir savivaldybių biudžetus, bet pačios įmonės ir 
jų energijos vartotojai iš to naudos praktiškai negauna. 

Šios ir kitos problemos turėtų būti sprendžiamos formuojant 
Nacionalinį AIE naudojimo veiksmų planą, o teisinis jų statusas 
galėtų būti įtvir tintas Seime jau užregistruotame Atsinaujinančių 
išteklių energetikos įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose. Deja, kai 

kurie procesai vyksta lygiagrečiai ir pasigendama koordinacijos tarp 
valdžios institucijų bei priimamų sprendimų. Akivaizdu, kad trūksta 
kompleksinio požiūrio į Lietuvos energetikos strategiją.

Biokuro panaudojimo plėtra šilumos gamybai bus svarbiausias 
NAIEVP komponentas, nes atsinaujinančio kuro panaudojimas turėtų 
išaugti apie 2,5 karto ir 2020 metais taip būtų pagaminama apie 
6 TWh šiluminės energijos per metus. Preliminariais vertinimais, 
norint tą pasiekti, šilumos gamybos sektoriuje reikės įrengti dar apie 
900 MW biokurą naudojančių įrenginių. Akivaizdu, kad nuo tinkamo 
šio sektoriaus administravimo ir reguliavimo labai priklausys atitin-
kamų Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vykdymas. Tam turi ruoštis 
ne tik Lietuvos valdžios institucijos, bet ir pačios energetikos įmonės, 
atitinkamai planuodamos savo investicinius projektus. 
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Toma Grikštienė,
AB „Šiaulių energija“ teisininkėatstovė spaudai

euRopos sĄjungos paRama aB „šiaulių 
eneRgija“ šilumos ūkiui moDeRniZuoTi

2009 m. gruodžio 29 d. AB „Šiaulių energija“, įgyvendinanti šilu-
mos ūkio modernizavimo projektus, pasirašė dvi Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų paramos sutartis su Lietuvos verslo paramos 
agentūra ir ūkio ministerija. Bendra modernizavimo projektų vertė – 
apie 17,160 mln. Lt, iš jų ES struktūrinių fondų skirta parama sudaro 
apie 8,580 mln. Lt. 

2009–2012 metais AB „Šiaulių energija“ yra numačiusi investici-
jas į centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų rekonstrukci-
ją. Šiuo metu dauguma šių vamzdynų (apie 96 proc.) yra požeminiai, 
pakloti gelžbetonio kanaluose ir izoliuoti 
stiklo vatos šilumos izoliacija su aptin-
kuota ar stiklo ruberoido išorine danga. 
Apie 60 proc. šių vamzdynų yra pakloti 
1963–1982 metais. Dauguma iš jų, ypač 
magistralinių nuo Pietinės katilinės į mies-
to centrą ir į Pietinį rajoną, eksploatuojami 
jau daugiau nei 40 metų. 

Iki 2002 m. pažeisti korozijos, susi-
dėvėję šilumos tinklai buvo daugiausia 
atnaujinti remontuojant – pakeičiant ko
ro zijos pažeistus vamzdžius ir atkuriant 
šilumos izoliaciją. Tačiau gruntinio van-
dens drenažai senuose tinkluose dažnai 
užlūžta ar užsineša gruntu ir daugelyje 
vietų užsikiša, šilumos tiekimo trasos 
esant pavasario polaidžiui ir per liūtis 
semiamos, dėl to sumirksta ir sukrenta 
šilumos izoliacija, labai išauga šilumos nuostoliai ir suintensyvėja 
vamzdynų korozija. Visa tai neigiamai veikia šilumos pateikimo var-
totojui patikimumą, saugumą ir kokybinius parametrus. Siekdama 
spręsti šias problemas, 2004 m. AB „Šiaulių energija“ ėmėsi esminės 
šilumos tinklų rekonstrukcijos: keitė vamzdynus pramoniniu būdu 
izoliuotais, bekanaliais vamzdžiais ir inicijavo bei 2005–2007 m. 
įgyvendino jau tris magistralinių tinklų rekonstrukcijos projektus, 
tarp jų – padedant ES struktūriniams fondams įgyvendintą projektą 
„Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos magistralės į Šiaulių miesto 
Pietinį rajoną, tarp šilumos kamerų SK2116 ir SK2121, rekonstrukcija 
Šiaulių mieste, Liejyklos–Aukštabalio gatvių rajone“, jo metu rekons-
truota apie 632 m DN600mm dvivamzdės sistemos magistralės į 
Pietinį miesto rajoną.

2009 m. įmonė inicijavo ir pateikė paraiškas ES struktūrinių fondų 
paramai gauti dar dviem projektams: „Šilumos tiekimo magistralių 
nuo šilumos kamerų Nr. 2107 ir Nr. 2208 iki šilumos kameros 
Nr. 2111 bei tarp šilumos kamerų Nr. 2111 ir Nr. 2116 rekonstrukcija 
Šiauliuose, Liejyklos g.“ bei „Šiaulių miesto šilumos tiekimo magis-
tralių nuo Pietinės katilinės kolektorinės iki šilumos kamerų Nr. 2107 
ir Nr. 2208 rekonstrukcija“.

Projektų tikslas – didinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos 
efektyvumą, patikimumą ir saugumą Šiaulių mieste, modernizuojant 
susidėvėjusias šilumos tiekimo trasas. 

Susidėvėjusių trasų rekonstrukcija leis padidinti šilumos tieki-
mo efektyvumą sumažėjus jos perdavimo nuostoliams ir užtikrinti 
patikimą tiekimą vartotojams, kartu iš dalies amortizuojant šilumos 
kainų kilimą, kuris ypač aktualus augant kuro kainoms. Šiuolaiki-

nių ir kokybiškų vamzdžių naudojimas 
leis sumažinti šilumos nuostolius bei 
eksploatacines išlaidas. Rekonstravus 
trasas, keičiant senus vamzdynus naujais 
bekanaliais, pramoniniu būdu izoliuotais 
vamzdynais, šilumos nuostoliai, lyginant 
su buvusiais iki rekonstrukcijos, sumažėja 
60–70 proc.

Modernizavus šilumos perdavimo 
sistemą, dėl sumažėjusių šilumos perda-
vimo nuostolių sumažės poveikis aplinkai 
ir gamtinių dujų deginimo apimtis šilumos 
gamybos įrenginiuose. Minėti projektai 
prisideda prie bendros aplinkos taršos, 
o kartu ir prie pavojaus žmonių sveikatai 
mažinimo. Sėkmingas šių projektų įdie-
gimas leis pagerinti aplinkos kokybę ir 
sutaupyti gamtinių išteklių.

AB „Šiaulių energija“ šiuos projektus inicijavo ne vien dėl aiškios 
ekonominės naudos iš projekto metu atliekamų veiklų, bet ir siek-
dama modernizuoti esamą šilumos ūkį, sumažinti importuojamų 
dujų poreikį ir santykinai sumažinti šilumos kainą vartotojams, kurią 
daugiausia lemia kuro kaina ir sunaudojamas kuro kiekis. 

Pirmojo projekto, šilumos tiekimo magistralių Liejyklos g. rekon
s  trukcijos, metu numatoma rekonstruoti 1 315,5 m DN600mm 
magistralinių šilumos tiekimo tinklų. Ši šilumos trasų rekonstrukcija 
dėl geresnės šiluminės izoliacijos leis sumažinti šilumos nuostolius 
trasose iki 1 614,12 MWh, o tai sudarys apie 62,56 proc. keičiamose 
trasose prarandamo šilumos kiekio. 

1 pav. Kanalinės trasos termovizinė nuotrauka
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Projektas pradėtas vykdyti 2009 m. rugpjūčio 13 d. ir numatomas 
baigti 2010 m. lapkričio mėn. 

Šiuo metu yra baigti projekto pirmojo etapo „Šilumos tiekimo ma-
gistralės tarp SK2111 ir SK2116 Šiauliuose“ rekonstrukcijos darbai. 
Pirmojo etapo metu rekonstruotų trasų ilgis sudaro 545 m.

Antrojo projekto, šilumos tiekimo magistralių nuo Pietinės katilinės 
kolektorinės rekonstrukcijos, metu numatoma rekonstruoti 1 631 m 
DN600mm magistralinių šilumos tiekimo tinklų. Geresnė šiluminė 
izoliacija leis sumažinti šilumos nuostolius rekonstruojamose 

šilumos trasose iki 1 817,43 MWh, tai sudarys apie 60,9 proc. 
keičiamose šilumos trasose prarandamo šilumos kiekio. 

Projekto pradžia – 2010 m. spalio 29 d., pabaiga–2012 m.  rugsėjis. 

Investuoti į šilumos tinklų keitimą yra brangu, šios investicijos 
labai lėtai atsiperka, bet projektų su ES struktūrinių fondų parama 
finansiniai rodikliai yra geresni, nes bendrovei reikia mažiau skolintis 
investicijoms ir skirti mažiau lėšų paskoloms dengti. Papildoma para-
ma projektus daro patrauklesnius, o tai leidžia sumažinti vartotojams 
tiekiamos šilumos savikainą. 

Daiva Paulauskienė, AB „Panevėžio energija“ atstovė spaudai

es paRama Vilainių šilumos 
TRASOMS REKONSTRUOTI 

Lietuvos verslo paramos agentūra, ūkio ministerija ir AB „Panevė-
žio energija“ pasirašė finansavimo ir administravimo trišalę Paramos 
teikimo sutartį AB „Panevėžio energija“ projektui „Šilumos trasos nuo 
ŠK2 iki ŠK6 rekonstrukcija“.

Projektui įgyvendinti skir ta parama iki 377 012 litų pagal 
ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos 
augimo veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra“. Kėdainių raj. Vilainių gyvenvietės šilumos 
trasos rekonstrukcijos projekto vertė – 754 024 litų. Likusią, reikiamą 
projekto įgyvendinimui, sumą investuos AB „Panevėžio energija“. 

Šilumos trasos rekonstrukcija pradėta vykdyti 2009 m., o 2010 m. 
planuojama baigti įgyvendinti projektą, atliekant gerbūvio darbus, 
sutvarkant aplinką. Rekonstrukcijos metu  seni šilumos tiekimo 
vamzdynai, kurie buvo pakloti betoniniuose kanaluose, o patys vamz-
džiai izoliuoti stiklo vata, pakeisti į naujus  vamzdynus su standartus 
atitinkančia šilumine izoliacija, paklojant juos bekanaliniu būdu. Iš viso 
rekonstruota 431 metras magistralinio tinklų vamzdyno (1 pav.).

AB „Panevėžio energija“ generalinio direktoriaus Vytauto Šidlausko 
teigimu, šilumos trasų rekonstrukcija leis padidinti šilumos tiekimo 
efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą gyventojams. Projekto 
įgyvendinimas leis sumažinti šilumos nuostolius trasose, planuojama 
sumažinti iki 29,23 proc. šiame ruože patiriamų šilumos nuostolių, 
sumažės deginamo kuro kiekis bei mažiau bus teršiama aplinka.

Per pastaruosius metus į Kėdainių šilumos tinklų rajoną AB „Pa-
nevėžio energija“ investavo 9,4 mln. litų. Akademijos ir Šlapaberžės 
katilinių, Kėdainių miesto bei Kaplių, Akademijos ir Šlapaberžės 
šilumos tinklų modernizacijoms iš ES struktūrinių fondų gauta parama 
sudarė 3,95 mln. litų.

Naujai paklotos trasos vaizdas
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TeRmis – DaR Viena šilumos Tiekimo 
Tinklų moDeRniZaVimo galimyBĖ

ŠILUMoS TIEKIMo įMoNIų 
MODERNIzAVIMO ISTORIJA

Nuo 1997 metų šilumos tiekimo įmonės 
aktyviai vykdė šilumos gamybos ir tiekimo įren-
ginių modernizavimo darbus. Pavyko pasiekti 
gana gerų rezultatų: santykiniai šilumos tiekimo 
nuostoliai sumažėjo nuo 33 proc. (1996 m.) 
iki 17 proc. (2008 m.). Visų pirma to buvo 
pasiekta atsisakius komerciniu ir techniniu po-
žiūriu nuostolingų keturvamzdžių šilumos tie-
kimo sistemų, decentralizavus karšto vandens 
ruošimą, įrengiant individualų karšto vandens 
ruošimą šilumos mazguose. Daugelyje vietų 
atsisakyta komerciškai nuostolingo šilumos 
tiekimo nutolusiems smulkiems vartotojams. 
Kai kur šilumos nuostoliai buvo ženkliai suma-
žinti pakeičiant neracionaliai didelio skersmens 
trasas į mažesnio skersmens trasas. Nors 
lyginamosios kuro sąnaudos sumažėjo ne-
labai, atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) 
dalis galutiniame šilumos energijos balanse 
padidėjo nuo 1 proc. iki 15,6 proc. (2008 m.). 
Tai buvo pasiekta įrengus dažniausiai biokurą 
vartojančius katilus, paskaičiuotus vasaros 
poreikiams ir dirbančius ištisus metus, taip 
leidžiant greičiausiai atsipirkti investicijoms į 
šiuos galingumus. Šilumos tiekimo įmonės 
ženkliai sumažino išlaidas elektros energijai. 
Tai buvo pasiekta optimizavus siurblių darbą, 
įrengiant dažnio keitiklius. Nemažai įmonių 
elektros energiją savo poreikiams pradėjo 
generuoti savo paties įrengtuose nedideliuose 
elektros generavimo įrenginiuose. Energijos 
gamybos efektyvumas buvo padidintas įren-
giant degimo produktuose esančios šilumos 
utilizavimo įrenginius. 

Mes galėtume teigti, kad centralizuoto ši-
lumos tiekimo sektorius sėkmingai įgyvendino 
pirmojo modernizavimo etapo priemones, tai 
yra greitai atsiperkančias priemones, akivaiz-
džiai mažinančias šilumos tiekimo savikainą.

Todėl šiuo metu daugeliui šių įmonių va-
dovų kyla naujas klausimas – kokios tolesnės 
centralizuoto šilumos tiekimo modernizavimo 
priemonės turėtų būti įgyvendinamos? 

Daugelis šilumos tiekimo įmonių pasta-
raisiais metais daug dėmesio skyrė įmonių 
duomenų bazėms kurti, jose kaupiama infor-
macija apie abonentų šilumos vartojimą, pa-
rametrus, GIS, SCADA automatinio valdymo 
sistemos duomenys, šilumnešio parametrų 
duomenys ir kt. Informacinių technologijų 
naudojimas kasdienėje veikloje leido įmonėms 
didinti veiklos efektyvumą, gauti pakankamai 
informacijos įvairiai analizei atlikti. 

Tačiau naudojamos informacinės siste-
mos mažai prisidėjo prie šilumos tiekimo op-
timizavimo – nevykdoma kaupiamų duomenų 
analizė realiu laiku ir nepriimami operatyvūs 
sprendimai, kurie leistų, pavyzdžiui, mažinti 
šilumos tiekimo nuostolius, operatyviai lo-
kalizuoti įvykstančias tinklo avarijas ar kitus 
sutrikimus. Daugelyje šalies CŠT įmonių apie 
tikslesnę tinklo avarijos vietą sužinoma tik 
tada, kai kas nors paskambina ir registruoja 
įvykį. Esant tokiai situacija prarandama laiko, 
o kartu ir kitų išteklių. Taigi, tinklo operatoriui 
reikalinga visa galima informacija apie tinklą 
esamu momentu ir galimybė stebėti, kas šiuo 
metu vyksta tinkle: ar visi vartotojai aprūpi-
nami šiluma, ar nėra kokių nors sutrikimų, ar 
tinklas nėra perkrautas ir panašiai. 

įmonės vadovybei ir ekonomikos skyriui la-
bai svarbu, kad šilumos energija būtų tiekiama 
patiriant kuo mažesnius nuostolius, o centrali-
zuotas šilumos tiekimas būtų konkurencingas 
lyginant su kitais energijos šaltiniais. Šilumos 
tiekimo nuostolius galima mažinti moderni-
zuojant vamzdyną, optimizuojant jo diametrą, 
keičiant naujais vamzdžiais arba mažinant 
tiekiamo šilumnešio temperatūrą. 

Mažinti šilumnešio temperatūrą galima 
tik ribotai, nes šilumos vartotojai visada turi 
gauti reikiamų parametrų šilumnešį ir turi būti 
užtikrintas pakankamas patalpų komforto 
lygis. Praktiškai neįmanoma operatoriui greitai 
ir visiškai tiksliai nustatyti, kokie bus reikalingi 
šilumnešio parametrai po kelių valandų, todėl 
dažniausiai vadovaujamasi nustatytu tempe-
ratūriniu grafiku, šis paprastai tvirtinamas vie-

ną kartą per metus, o temperatūrinis grafikas 
nustatomas pagal orų prognozę. 

Sudėtingesniam ir tikslesniam valdymui 
rei kalinga skaičiavimo technika, kuri atliktų 
dau gybę termodinaminių skaičiavimų ir su
skaičiuotų optimalius šilumnešio parame t rus, 
besikeičiančius per parą. 

Centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms 
norime pristatyti TERMIS programinę įrangą, 
kuri sugeba apimti visą turimą operatyvią 
informaciją, siekiant palengvinti ir efektyvinti 
šilumos tiekimą.

ŠILUMoS TINKLų DARBo 
OPTIMIzAVIMAS NAUDOJANT 
TERMIS PRoGRAMINę įRANGą

Šilumos gamybos ir tiekimo procesas yra 
gana sudėtingas, o visos sistemos optimalus 
darbas priklauso nuo daugelio parametrų. 
Norint, kad CŠT sistema veiktų optimaliai, 
reikia sugebėti ją puikiai valdyti ir numatyti 
įvairius šilumos tiekimo scenarijus. 

Šilumos tiekimo procesą galima pada-
ryti dar patogesnį ir efektyvesnį panaudojant 
„7Technologies“ įmonės sukurtą TERMIS 
programą. Ji leidžia vartotojui ir dirbti rea
liame laike, ir modeliuoti įvairius šilumos 
tiekimo sistemos darbo režimus. Naudojant 
šią programą galima pasiekt iki 99 proc. tiks-
lumą lyginant faktinius duomenis su gautais 
modeliavimo metu.

Dauguma Lietuvos, taip pat ir užsienio 
šilumos tiekimo įmonių šilumą tiekia pagal 
tam tikrą nustatytą temperatūrinį grafiką, 
ku ris priklauso nuo lauko temperatūros, re-
čiau – ir vėjo greičio. Tačiau verta paminėti, 
kad pastatuose sunaudojamos šilumos kiekis 
per pa rą kinta nebūtinai dėl aplinkos tempera
tūros. Tam turi įtakos saulės spinduliavimas 
tam tikru momentu, vėjo stiprumas ir kryptis, 
vartotojų šilumos ir karšto vandens vartojimo 
įpročiai bei kt. Dažnai į paminėtus veiksnius 
nėra atsižvelgiama ir šiluma perduodama 

Martynas Nagevičius, UAB „COWI Lietuva“ Aplinkosaugos ir energetikos departamento direktorius 
Marius Bružas, UAB „COWI Lietuva“ Energetikos skyriaus inžinierius
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poreikis kiekvienu norimu momentu, todėl jau 
prieš kelias valandas galima nustatyti reika-
lingą šilumnešio temperatūrą vartotojams. 
1 ir 2 pav. pateikiama dabartinė daugumos 
šilumos tiekimo įmonių padėtis ir įmonių, ku-
riose jau veikia šilumos tiekimo optimizavimo 
įrenginiai, padėtis.

Praktiškai nustatyta, kad įdiegus šilumos 
tiekimo optimizavimo programinę įrangą ir 
ją pritaikius veikti kartu su šilumos tiekimo 
įmonės SCADA automatinio valdymo siste-
ma, galima sumažinti esamų šilumos tiekimo 
nuostolių dalį 5–10 proc. Kad būtų galima tiek 
sutaupyti, reikia turėti pakankamai išsamų 
modelį ir tobulin ti jį jau eksploatuojant. Būti na 
sąlyga šilumnešio temperatūrai optimizuoti – 

galimybė kontroliuoti išeinančio iš jėgainės 
šilumnešio parametrus. Kadangi duomenys 
apie vartotojus renkami nuolat, programinė 
įranga kalibruojama taip pat nepertraukiamai. 
Norint, kad sklandžiai veiktų programinė įranga, 
turi būtų prieinami aktualūs duomenys apie orų 
prognozes, o centralizuotame šilumos tiekimo 
tinkle turi būti įrengta keletas temperatūros, slė-
gio ir debito jutiklių, kurių parodymus realiu laiku 
gautų optimizavimo programinė įranga. Labai 
naudingi duomenys yra slėgio, temperatūros ir 
debito matavimai vartotojų šilumos punktuo-
se. Todėl punktuose, kuriuose yra nuotolinis 
duomenų apie suvartotą šilumą nuskaitymas, 
minėtų duomenų panaudojimas šilumos tieki-
mo optimizavimą dar labiau pagerintų. 

Optimizavimo programa gali veikti įvairaus 
šilumos tiekimo būdo sistemose: kokybinio, 
kiekybinio ar mišraus. Tačiau optimizuojama 
arba temperatūra, arba tinklo siurblių darbas – 
nelygu, kas yra aktualiau. Kadangi mažesnė 
šilumos savikainos dalis yra elektros energijos 
sąnaudos, o ne kuro sąnaudos, rekomen-
duojama diegti temperatūros optimizavimo 
modulį. Tačiau tai nereiškia, kad siurblinės 
dirbs neleistinais režimais ir bus sukeliamas 
per didelis slėgis, o kartu ir šilumnešio greitis 
vamzdynuose, nes programos vartotojas gali 
nustatyti neleistinus režimus rankiniu būdu 
arba programa juos rekomenduos pati.

TERMIS – PRoGRAMA TINKLo 
oPERAToRIUI, INŽINIERIUI AR 
KLIENTAMS

TERMIS programinės įrangos panaudo-
jimas šilumos tiekimo įmonėje be tempe-
ratūros optimizavimo gali būti naudojamas 
gana plačiai. Pirmiausia tai vienas geriausių 
įrankių tinklo operatoriui, kuris atsakingas už 
subalansuotą ir saugų visos CŠT sistemos 
darbą. įdiegus TERMIS programinę įrangą, 
operatorius matys, kas realiu laiku vyksta 
CŠT sistemoje, kokie var totojai ir kokių 
parametrų šilumnešį gauna, kurioje vietoje 
galimas tinklo trūkimas, ir kitus tinklo pa-
rametrus. Galima tinklo operatoriaus darbo 
vieta pavaizduota 3 pav.

TERMIS programinė įranga gali labai 
pasitarnauti projektavimo stadijoje. Dar prieš 
šilumos tinklų modernizaciją galima įsitikinti, 
ar teisingai pasirinktas sprendimas ir su prog-
ramine įranga sumodeliuoti virtualų šilumos 
tiekimą esamiems ir būsimiems vartotojams. 
Tai aktualu, kai šiuo metu magistraliniai 
šilumos tiekimo tinklai yra keičiami naujais. 

aukštesnių parametrų šilumnešiu, nei iš tiesų 
to reikėtų, ir dėl to patiriami didesni šilumos 
tiekimo nuostoliai tinkluose.

Šilumos tiekimo optimizavimas įmano-
mas naudojant TERMIS programinę įrangą, 
kuri gali įvertinti visus šiuos veiksnius, nes turi 
galimybę „mokytis“ – ji gali kaupti duo menis 
apie šilumos vartotojų vartojimo įpročius, 
apie atliekamus naujus vartotojų prijungimo 
prie tinklų kiekius, nes nuolat fiksuoja ne tik 
paduodamą temperatūrą, bet ir grįžtamąją, o 
pagal jų skirtumą ir debitą gali suskaičiuoti 
suvartojamos šilumos kiekį, vėliau optimizuo-
ti šilumos tiekimą atsižvelgiant į šilumnešio 
transportavimo iki vartotojo ir iš jo atgal į 
jėgainę laiką. Kartu prognozuojamas šilumos 

1 pav. Tradicinis šilumos tiekimas vartotojams

2 pav. Šilumos tiekimas su temperatūros optimizavimu

3 pav. Tinklo operatoriaus darbo aplinka [7Technologies]
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Dažniausiai jie keičiami pagal buvusių tinklų 
diametrą. Programinė įranga padėtų parinkti 
optimalų modernizuojamų tinklų diametrą ir 
taip išvengti per didelių investicijų, o kartu ir 
tiekimo nuostolių.

TERMIS programinė įranga patogi dar tuo, 
kad galima nesunkiai nustatyti, kurioje vietoje 
yra uždaryta sklendė ir neprateka šilumnešis, 
nes bus parodoma, kad krenta slėgis tam 
tikruose tinklo taškuose, kuriuose apskaičia-
vus turėtų būti visai kitoks. Tai labai aktualu 
tada, kai ruošiama sistema šildymo periodui 
ir kai vasaros schema keičiama į žiemos. 
Programa pagelbsti ir avariniais atvejais, kai 
atsiranda tinklų trūkimai ir norima operatyviai 
atkurti tiekimą kitomis tinklo atšakomis, kad 
kuo daugiau vartotojų būtų aprūpinta šiluma, 
taip pat būtų išvengta per didelio slėgio tink
luose ir nenukentėtų dar didesnė dalis tinklų. 
Programinė įranga turi galimybę nurodyti, kad 
tam tikrose atkarpose slėgis mažesnis, nei 
turi būti, ir tada galima operatyviai reaguoti 
bei išsiųsti specialistus, kad apžiūrėtų, ar 
nėra įvykę trūkimų. Taip galima operatyviai 
lokalizuoti avarijas prarandant nedaug laiko 
ir sumažinant termofikacinio vandens nuotė-
kius. Taip pat programa leis greitai lokalizuoti 
neteisėtą termofikacinio vandens naudojimą, 
nurodydama galimas vagysčių vietas. Prog
ramos įdiegimas aktualus įmonėse, kuriose 
gana didelis (daugiau kaip 10 kartų per metus) 
termofikacinio vandens pasikeitimas. 

Pritaikius tam tikras programines sąsajas, 
kiekvienas vartotojas per internetą galėtų 
stebėti, kokių parametrų šilumnešis patenka 

į jo šilumos vartojimo įrenginius. Tai būtų dar 
vienas precedentas įvesti privalomą dviejų 
tarifų (galios ir energijos) mokestį ir bandyti 
keisti vartotojų šilumos vartojimo įpročius. Tai 
yra vartotojas gali stengtis, kad vartojamoji 
šilumos galia būtų kuo pastovesnė, ir ne-
mokėti už pikinę galią. Šilumos gamintojams 
bus gerai tuo, kad mažės galios pikai, o kartu 
nereikės įrengti papildomų pikinių įrenginių, 
geriau sureguliuoti šilumos srautus ir kt. 

Tai tik keletas TERMIS programinės įran
gos pritaikomų sričių. Verta paminėti, kad 
ši programa suderintai veikia su dauguma 
duomenų bazių sistemų, tarp jų ir su GIS, ir 
yra viena geriausių IT sistemų, naudojamų kas-
dienėje šilumos tiekimo tinklų veikloje. įdiegus 
programinę įrangą, visada bus galima ją plėsti 
ir pritaikyti vis naujiems poreikiams ir sujungti 
su ateityje diegiamomis naujomis informacinė-
mis sistemomis: abonentų apskaitos, SCADA, 
stebėsenos, orų prognozių laboratorija ir kt. 
Programa džiaugiasi daugiau kaip 550 miestų 
centralizuotos šilumos tiekėjų visame pasau-
lyje, o sutaupytos sąnaudos šilumos tiekimui 
jau siekia milijardus litų. Tokia įdiegta sistema 
įmonei atsiperka per 0,5–2 metus, todėl ja 
naudojasi vis daugiau naujų klientų. Tai labai 
efektyvi priemonė sumažinti šilumos tiekimo 
sąnaudas, neišleidžiant didelių sumų.

SIūLoMoS PRoGRAMoS 
įDIEGIMo PASLAUGoS LIETUVoS 
CŠT įMoNĖMS

„COWI“, atstovaudama „7Technologies“ 
programinės įrangos kūrėjams Lietuvoje, gali 

padėti įdiegti TERMIS programą Lietuvos CŠT 
įmonėse. įdiegti – tai sukurti modelį, sude-
rinti jį su įmonės turimomis informacinėmis 
sistemomis ir apmokyti personalą. Taip pat 
teikiama garantinės priežiūros paslauga ir 
visokeriopa pagalba pogarantinės priežiūros 
laikotarpiu. 

Lietuvoje daugelyje CŠT sistemų jau 
yra įdiegta senesnės kar tos hidraulinio 
modeliavimo programa „LICheat“. Ją galima 
būtų perkelti į TERMIS programą, atnaujinti 
duomenis, susieti modelį su GIS tinklu ir 
iš naujo kalibruoti. Taip pat įmanoma per-
kelti duomenis ir iš šiuo metu gana plačiai 
įmonėse naudojamos „Sirius“ įmonės hi-
draulinių skaičiavimų programinės įrangos 
„Karagandos“.

Kartu su TERMIS programa UAB „COWI 
Lietuva“ gali pasiūlyti įmonėms ir visų tu-
rimų operatyvinių tinklo planų perkėlimą į 
GIS formatą.

Programos kaina ir jos įdiegimo bei 
aptarnavimo kaina gali būti labai įvairi, pri-
klausomai nuo modeliuojamų tinklų komplek-
siškumo, norimų rezultatų, įmonės turimų 
duomenų kiekio. Tačiau tiek programos 
kūrėjai, tiek ją diegiančios konsultacinės įmo-
nės Baltijos šalių įmonėms yra parengusios 
labai lanksčius pasiūlymus pagal kiekvieno 
iš galimų klientų poreikį ir galimybes. Pro-
gramos diegimas gali būti finansuojamas 
pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrine 
parama, kartu modernizuojant ir šilumos 
tiekimo tinklus.

suDĖTingų, kompleksinių sTaTinių iR 
įRenginių sTaTyBos oRganiZaVimo sTRaTegijos 

pasiRinkimas eneRgeTikos oBjekTuose
Darius Čičinskas, UAB „AFEnprima“ gen. direktorius

Lina Kilaitė, UAB „AFEnprima“ projektų vadovė

Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą statytojas turi teisę 
pasirinkti statybos organizavimo būdą. Minėtame įstatyme yra siūlomi 
šie būdai: rangos, ūkio, mišrus (dalį darbų atliekant rangos, dalį – ūkio 
būdu), statinio statybos valdymo ar kiti būdai, kurie neprieštarautų 
įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Populiariausias ir dažniausiai užsakovų (statytojų) pasirenkamas 
statybos organizavimo būdas, statant kompleksinius bei sudėtingus 
statinius ir įrenginius ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, yra rangos 
(fiksuotos kainos) būdas, populiariai vadinamas „iki rakto“. Pasirinkus 
šį būdą užsakovas pasirašo vieną sutartį su generaliniu rangovu, ji 
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1 pav. Ryšys tarp užsakovo, gen. rangovo (PPS rangovo) ir subrangovų, už 
kuriuos atsakomybę prisiima gen. rangovas

2 pav. Ryšys tarp užsakovo, statybos valdytojo (PPSV rangovo) ir rangovų (tie
kėjų)

atsakingų už projekto valdymą, kokybės kont rolę bei turinčių spręsti 
iškylančius teisinius klausimus darbuotojų kiekio.

STATYBOS ORGANIzAVIMUI STATINIO STATYBOS 
VALDyMo (PPSV) SUTARTIES PAGRINDU BūDINGI 
BRUoŽAI

Statinio statybos valdymo (PPSV) sutartis yra konsultacinių pas-
laugų sutartis, ji apima projektavimo, reikalingų medžiagų ir įrenginių 
pirkimo, statybos sutarčių valdymą ir administravimą (2 pav.).

apima projektavimą, pirkimą ir statybą – PPS (angl. EPC – Engineering, 
Procurement, Construc tion). Toks statybos organizavimo būdas plačiai 
taikomas ir energetikos srityje.

Pasirinkus statinio statybos valdymo būdą, be kitų sutarčių, užsa-
kovas su statybos valdytoju pasirašo sutartį, kuri apima projektavimo, 
pirkimo ir statybos valdymą – PPSV (angl. EPCM – Engineering, Procu
rement, Construction Management). Šio straipsnio tikslas yra palyginti 
rangos (PPS) ir statinio statybos valdymo (PPSV) statybų strategijas 
pagal įvairius kriterijus ir padėti statytojams apsispręsti dėl vieno ar kito 
statybos organizavimo būdo taikymo skirtingose situacijose.

STATyBoS oRGANIZAVIMUI RANGoS (PPS) 
SUTARTIES PAGRINDU BūDINGI BRUoŽAI
Rangos (PPS) sutartis yra fiksuotos kai nos sutartis „iki rakto“, kai 

atsakomybę už visas projekto dalis – projektavimą, pirkimą ir statybą – 
prisiima vienas generalinis rangovas (gen. rangovas).

Užsakovo inžinierius gali būti samdomas konsultantas arba ir pats 
užsakovas, jei jis turi pakankamai kompetencijos ir išteklių šioms 
funkcijoms vykdyti.

Šiuo atveju įrangos tiekimo, statybvietėje vykdomų darbų, garan-
tijų apimtys ir sąlygos yra užfiksuotos sutartyse tarp gen. rangovo ir 
subrangovų nedalyvaujant užsakovui. Projekto įgyvendinimo riziką 
prisiima gen. rangovas, bet gen. rangovas paprastai nėra visų sudėti-
nių projekto dalių specialistas. Šiuos veiksnius gali atspindėti rangos 
sutarties kaina. Už statybų saugą paprastai atsako gen. rangovas ir 
subrangovai, bet sutartyje gali būti numatyta ir kitaip.

Kadangi rangos sutar tis yra fiksuotos kainos sutar tis, visa 
projekto išlaidų rizika tenka PPS rangovui. Bet kokie įrangos ar 
paslaugų išlaidų rangos sutar ties taikymo srityje perviršiai yra 
gen. rangovo atsakomybė ir negali būti perkelta užsakovui, nebent 
pasikeičia sutarties sąlygos ar sutartyje numatyta kitaip. Tas pats 
taikoma sutaupius projekto biudžeto lėšas. Šiuo atveju užsakovo 
išlaidos teisininkams yra mažos, nes jis derina tik vieną išsamią 
tiekimo sutartį su gen. rangovu. Tačiau gen. rangovas privalo tartis 
dėl individualių sutarčių su tiekėjais /  pardavėjais (subrangovais), 
todėl gen. rangovo teisinės išlaidos yra didelės. Atsiradus poreikiui 
imtis teisinių veiksmų, užsakovas pateikia ieškinį PPS rangovui, o 
šis savo ruožtu imasi teisinių veiksmų prieš ati tinkamus tiekėjus 

/ pardavėjus (subran go vus). Tai paprastai ilgesnis procesas nei 
PPSV teisinių veiksmų atveju.

Sudarant rangos sutartį užsakovo išlaidos projektui administruoti 
yra mažos. Administruoti ir prižiūrėti projektą pakanka minimalaus 

Šiuo statybos organizavimo atveju užsakovas yra atsakingas už 
bendrą statinio techninę konfigūraciją. Kiekvienas rangovas (ar tiekėjas) 
yra atsakingas už savo tiekimo apimtis, o užsakovas yra atsakingas 
už visą statinio statybos laiko grafiką, veiklas ir įgyvendinimo išlai das. 
Statybos valdytojas veikia kaip užsakovo atstovas ir sudaro (užsakovo 
vardu) tiesiogines sutartis tarp užsakovo ir rangovų.

Priešingai nei rangos (PPS) sutarties atveju, įrangos tiekimo su-
tartis, statybos sutartis, garantijos yra derinamos ir pasirašomos tarp 
užsakovo ir rangovų. Šiuo atveju užsakovui intensyviai talkina PPSV 
rangovas. Užsakovas nesunkiai gali keisti projekto specifikaciją. Su 
PPSV rangovo pagalba užsakovas gali derėtis dėl sutarčių su atskirais 
rangovais bet kuriame projekto etape, nes projektas vykdomas atskirų 
(nepriklausomų) sutarčių, o ne vienos visa apimančios sutarties pa-
grindu. Užsakovas ir rangovai yra atsakingi už statybvietės saugumą, 
statybos valdytojas gali būti atsakingas už saugumo stebėseną.

Projekto išlaidų rizika tenka užsakovui, taigi tiek išlaidų viršijimas, 
tiek sutaupymas įsigyjant įrangą ir paslaugas gula ant užsakovo pečių. 
Priklausomai nuo statybos valdymo sutartinių įsipareigojimų, PPSV 
rangovas dar ankstyvoje projekto plėtros stadijoje gali būti atsakingas 
už projekto biudžeto statybos darbams ir įrangos įsigijimui sudarymą, 
taip pat už statybos sutarčių valdymą ir administravimą pagal suda-
rytą biudžetą. Statybos valdytojas gali būti atsakingas už stebėjimą ir 
ataskaitų pateikimą apie numatomus projekto išlaidų rezultatus. Šiuo 
atveju užsakovo teisinės išlaidos yra didesnės, nes jis su statybos 
valdytojo pagalba derasi dėl kelių tiekimo sutarčių tiesiogiai su ran-
govais. Atsiradus poreikiui užsakovas turėtų imtis teisinių veiksmų 
prieš atskirus rangovus.

Pasirinkus statybos valdymo būdą statybos organizavimui užsa-
kovo administracinės išlaidos yra didesnės. Reikalinga didelė įvairių 
specialistų ir ekspertų komanda, turinti padėti vykdyti PPSV rangovui 
projekto administravimą, stebėseną ir kontrolę. įgyvendinus  projektą 
užsakovo darbuotojai gali tapti gamyklos eksploatacijos personalu. 



ÐILUMINË TECHNIKA

2010 m. Nr. 5 (Nr. 42)16

STATyBoS oRGANIZAVIMo STRATEGIJų 
PALYGINIMAS
Paprastai statybos kaina yra atvirkščiai proporcinga verslo rizikos 

apimčiai, kurią užsakovas arba investuotojas yra pasirengęs prisiimti, 
t. y. kuo mažesnė užsakovo prisiimama rizika, tuo aukštesnė statybos 
ir valdymo kaina. 

Daugiau nei 80 proc. visų statybos išlaidų sudaro tiesioginės 
lėšos įrangai, medžiagoms, projektavimui, gamybai, įdiegimui ir pan. 
Ši projekto investicijų dalis nepriklauso nuo statybos organizavimo 
strategijos. Projekto valdymo išlaidos bus taip pat panašios, nes 
atliekamo darbo apimtis abiem atvejais ta  pati. Skirtumas tik tas, 
kad sudarant rangos sutartį ši suma bus sumokėta gen. rangovui, 
o sudarant statybos valdymo sutartį šią sumą pasidalina PPSV ran-
govas ir užsakovas. 

PPS rangovas prie projekto išlaidų taip pat prideda pardavimo mar-
žą bei rizikos ir garantinio laikotarpio išlaidas. Kaip matyti iš paveikslėlio, 
taikant PPSV statybos organizavimo strategiją yra galimybė sutaupyti 
apie 10–20 proc. investicijų išlaidų lyginant su PPS strategija. Tačiau 
PPSV sutarties atveju užsakovas turi prisiimti visą projekto išlaidų, 
laiko grafiko ir įrenginių veikimo (eksploatavimo) riziką.

Taigi pagal aukščiau pateiktą informaciją abi statybos organiza-
vimo strategijos turi savų pranašumų ir trūkumų.

Pagrindiniai veiksniai, kurie turėtų būti įvertinami ir išmatuojami prieš 
priimant sprendimą dėl statybos organizavimo strategijos, yra šie: 

• finansavimo tipas,
• užsakovo ištekliai,
• tipinė ar nestandartinė objekto koncepcija,
• investicijos tipas (plyno lauko investicija, angl. green field 

investment, yra esama infrastruktūra, objektai, angl. brown field 
investment),

• tikimybė (poreikis) pakeisti konfigūraciją įgyvendinant,
• rinkos padėtis tarp gen. rangovų (kiek jie konkuruoja).

Užsakovas pasirenka tradicinę rangos sutar ties strategiją 
dažniausia dėl to, kad neturi patirties valdyti projekto įgyvendinimą 
ir  / arba projekto finansuotojai reikalauja tik slios projekto įgyvendini-
mo datos su tikslia kaina, kad sumažintų projekto finansavi mo ri ziką 
įgyvendinimo metu. Tokiu atveju rei ka lingas patyręs inžinierius (gali 
būti ir sam doma įmonė) (užsakovo inžinierius), kuris galėtų apibrėžti 
statomų įrenginių koncepciją, galėtų kompetentingai ir nešališkai 
vertinti gen. rangovų pasiūlymus ir užtikrinti projekto įgyvendinimą 
pagal PPS sutartį. Paprastai užsakovo inžinieriaus vaidmuo komplek-
siniuose projektuose energetikos sektoriuje tenka tarptautiniu mastu 
pripažintoms konsultacinėms bendrovėms, kurios yra patyrusios 
organizuoti ir valdyti tokių objektų realiza vi mo darbus.

Statybos valdymo strategiją užsakovas pasirenka tuomet, kai jis pats 
turi patirties, bet neturi išteklių projektą valdyti ir įgyvendinti, bei tuomet, 
kai imant paskolą paskolos garantija yra tiekiama projekto savininkų. 
Taip pat projekto savininkams projekto įgyvendinimo rizika (išlaidų, laiko 
grafiko, įvykdymo) turi būti priimtina, jie turi būti suinteresuoti sutaupyti 
investicines lėšas. Šiuo atveju patyręs inžinierius (statybos valdytojas) 
privalo apibrėžti įrenginių koncepciją, sugebėti padalinti projektą į 
pirkimo paketus bei sudėti juos valdydamas atskirų paketų sutarčių 
sąsajas ir viso projekto įgyvendinimą. Statybos valdytojo vaidmuo 
kompleksiniuose energetikos sektoriaus projektuose paprastai tenka 
tarptautiniu mastu pripažintoms konsultacinėms bendrovėms, kurios 
yra patyrusios organizuoti ir valdyti tokių objektų realizavimo darbus, 
turi kompetentingus patyrusius projektų vadovus ir atskirų disciplinų 
ekspertus, taip pat parengtas ir praktiškai patikrintas projektų vykdymo 
metodikas ir įrankius saugos, rizikų, išlaidų, laiko grafiko kontrolės 
sekimui ir savalaikiam reikalingų priemonių pritaikymui.

Rangos būdas (PPS) Statybos valdymo būdas (PPSV)

Pr
an

aš
um

ai

•  į tiekimo apimtis įeina projektavimas, statyba ir pridavimas
•  Didžioji dalis rizikos tenka gen. rangovui 
•  Gen. rangovas turi pateikti įvykdymo ir kitas susijusias garantijas (tai paprastai 

neviršija 15 proc. sutarties sumos)
•  Užsakovas turi valdyti tik vieną sutartį
•  Užsakovo darbo krūvis ribotas lyginant su PPSV

•  Galimybė labai sutaupyti statybos išlaidas 
•  Užsakovas gali kontroliuoti įrenginių technologinę schemą ir bendrą laiko grafiką
•  Lankstus rangovų (tiekėjų) pasirinkimas ir galimybė pasirinkti finansiniu ir 

techniniu atžvilgiu patraukliausią pasiūlymą 
•  Techninis ir išlaidų optimizavimas įmanomas įgyvendinant projektą 
•  Tam tikrai atvejais projektui gali būti pritaikomas užsakovo vietinės rinkos 

išmanymas

Tr
ūk

um
ai

•  Kaina gali būti apčiuopiamai didesnė, nes gen. rangovas bendroje sutarties kainoje 
įvertina pardavimų maržą ir įgyvendinimo riziką 

•  Po sutarties pasirašymo priklausomai nuo sutarties užsakovas neturi arba turi 
labai ribotą įtaką projektavimo darbų eigai bei įrangos parinkimui

•  Bet kokie pakeitimai projektą įgyvendinant yra sudėtingi ir brangūs
•  Gen. rangovas vis tiek išskaido įrangos pirkimą dalimis
•  Gali atsirasti papildomų išlaidų inžinieriaus paslaugoms įgyti, jei užsakovui 

trūksta kompetencijos
•  Maža subrangovų kontrolė
•  Ilgai trunkantis suteiktų garantijų valdymo, administravimo procesas

•  Bendra išlaidų, laiko ir techninė rizika, kurios nepadengia rangovai, atitenka 
užsakovui (būtinas kompetentingas ir patikimas PPSV rangovas)

•  Užsakovas turi valdyti daug sutarčių
•  Užsakovo darbo krūvis didesnis nei PPS 
•  Reikalauja didesnio ir gilesnio užsakovo dalyvavimo

1 lentelė. Statybos organizavimo strategijų palyginimas
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Toks gali BūTi Tik Vienas – a klasĖs lyDeRis 
naujas „sTRaTos-piCo“ CiRkuliaCinis siuRBlys

apie 369 kWh elektros energijos, o tai dabartinėmis elektros energijos 
kainomis būtų apie 166 Lt. Vokietijos patirtis rodo, kad per šildymo 
sezoną „StratosPICO“ gali suvar toti apie 46,5 kWh energijos 
(TÜV matavimų duomenimis), pas mus tai kainuotų apie 21 Lt. Taigi 
per šildymo sezoną naujasis „StratosPICO“ siurblys padėtų sutaupyti 
iki 145 litų. Tuo įsitikinti turės galimybę ir Lietuvos vartotojas, nes 
bendrovės „WILO“ sukurtas efektyviausias pasaulyje A energinės 
klasės šildymo siurblys „Stratos PICO“ nuo šių metų jau pasirodė 
ir Lietuvos rinkoje. 

Daugiau informacijos tel. (8 5) 213 6495, UAB „Wilo Lietuva“

Vokiečių bendrovė „Wilo SE“, viena didžiausių 
pasaulyje šildymo, vandentiekio, nuotekų siurblių bei 
kitos įrangos gamintoja, pirmoji pasaulyje 2001 m. 
pristatė aukšto efektyvumo cirkuliacinį siurblį. Nau-
jausias tokios technologijos „Wilo“ siurblys – tai 
„StratosPICO“, jis leidžia var totojui sutaupyti net 
iki 90 % elektros energijos.

Siurblys – tai prietaisas, kurio mes dažniausiai 
nematome, bet kuris, sukdamasis dieną naktį, yra 
vienas daugiausiai elektros energijos suvartojančių 
buities prietaisų. Todėl, keisdami kaitrines elektros 
lemputes į A energinės klasės lemputes, įsigydami 
ekonomiškesnius buities prietaisus, neturėtume 
pamiršti ir savo šildymo sistemos siurblio. Būtent 
„Stratos“ serijos naujausias aukšto efektyvumo klasės 
siurblys „StratosPICO“, palyginti su įprastu siurbliu, 
mums gali padėti sutaupyti iki 90 proc. elektros ener-
gijos išlaidų. 

Kuo ypatingas aukšto efektyvumo „StratosPICO“ 
siurblys? Pirmiausia, „StratosPICO“ siurblio, kaip ir 
visų „Stratos“ serijos siurblių, varikliai yra kitokios 
konstrukcijos (su nuolatiniais magnetais rotoriuje), jie 
veikia kitokiu principu nei įprasti buityje ir pramonėje 
naudojami varikliai, todėl siurblys su tokiu varikliu, 
veikdamas tokiu pačiu našumu kaip įprastas siurblys, 
vartoja kur kas mažiau elektros energijos. 

Be to, „StatosPICO“ siurblys turi elektronikos 
modulį, kuris leidžia jam greitai reaguoti į aplinkos 
pokyčius ir, mažinant arba didinant sūkius, keisti 
hidraulinį našumą. Tarkim, pašvietus saulei, patalpos 
įšyla ir termostatiniai ventiliai pridaro ar visai uždaro 
radiatorius. Siurblys pajaučia sumažėjusį šilumos 
poreikį ir atitinkamai mažina savo sūkius. Taip siurblys 
dar labiau taupo elektros energiją. 

Negana to, „StratosPICO“ siurblys geba jausti, kada šildymo 
sistemos katilas išsijungia (pvz., šildymo sistemai veikiant naktiniu 
režimu, sudegus kurui ir pan.) – tada „StratosPICO“ irgi persijungia 
į minimalių sūkių režimą ir vartoja vos 3 W galią. 

Momentinė „StratosPICO“ vartojama galia rodoma ekrane, 
ir tai labai paranku vartotojui, nes jis mato, kokia galia veikia jo 
šildymo sistemos siurblys. Be to, vartotojas taip pat gali matyti 
bendrą „StratosPICO“ siurblio suvartotą elektros energijos kiekį 
kilovatvalandėmis. Lietuvos rinkoje siūlomi pigūs individualaus 
namo šildymo sistemos siurbliai per šildymo sezoną gali suvartoti 

Andrius Stašaitis,
„Wilo Lietuva“ inžinierius konsultantas

1 pav. Aukšto efektyvumo siurblys „StratosPICO“ būsto šildymo sistemoje elektros energijos 
sąnaudas sumažina iki 9 kartų
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Saulius Zulonas,
UAB „Grunduos Pumps“ inžinierius konsultantas

naujieji „gRunDfos“ Cm seRijos siuRBliai

„Grundfos“ pristato naują išcentrinių CM 
siurblių šeimą. Tai yra horizontalūs daugiapa-
kopiai siurbliai, jais galima pakeisti senuosius 
„Grundfos“ Ch, ChI serijos siurblius. Gami-
nio pavadinimas CM (centrifugal modular) 
reiškia „išcentrinis modulinis siurblys“. 
Galimybė konstruoti siurblį iš atskirų modulių 
pagal kliento poreikius – tai vienas iš šios 
serijos skiriamųjų bruožų. Kita išskir tinė 
siurblio savybė – kompaktiškumas. Tai dar 
kartą įrodo, kad mažesni gabaritai nereiškia 
prastesnių charakteristikų – mažesnio našu-
mo ar slėgio aukščio.

CM siurbliai gali būti labai plačiai nau-
dojami. Jie gali veikti tiek uždarose (cirku-
liacinėse), tiek atvirose (slėgio pakėlimo) 
sistemose, pumpuoti ir švarų vandenį, ir 
pramoninius (agresyvius) skysčius. Pavyz-
džiui, jie gali būti pritaikyti:

• plovimo, valymo sistemose,
• vandens paruošimo sistemose,
• temperatūros kontrolei,
•  chemijos, farmacijos pramonės sis-

temose,
• slėgio kėlimo sistemose,
• kitur.

Lietuvoje CM siurbliai galėtų būti pla-
čiausiai naudojami vandens tiekimo ir slėgio 
palaikymo sistemose.

Kaip minėjau, kompaktiškumas yra viena 
iš ker tinių siurblio savybių. Gaminys yra 
daugiau nei 30 % sumažintais matmenimis, 
jei lyginsime su panašių charakteristikų 
siurbliais. Lyginant naujųjų CM 54 siurblių 
matmenis su senuoju modeliu ChI 440, 
skirtumai būtų tokie:

• plotis – mažesnis daugiau nei 30 %,
• aukštis – mažesnis beveik 25 %,
• ilgis – mažesnis beveik 10 %.

Kuriant gaminį buvo optimizuota hidrauli-
ka. Dėl įdiegtų pažangių konstrukcinių spren-
dimų sumažėjo siurblio darbo ratai, kameros 
ir išorinė „rankovė“. Nauja „plokštelinė“ 
kamerų gamybos technologija irgi prisidėjo 
prie gaminio kompaktiškumo.

Naujieji „Grundfos“ CM serijos siurbliai

Nors siurblio gabaritai su-
mažėjo, jo charakteristikos 
pagerėjo – bendras siurblio 
efektyvumas yra didesnis nei 
panašių „Grundfos“ siurblių. Kai 
kurių siurblių modelių efektyvu-
mas apytiksliai 12 % didesnis. 
Padidintas siurblių efektyvumas 
turi daugybę privalumų, vienas 
jų – galimybė pasiekti geresnes 
hidraulines charakteristikas. O 
mažesnio gaminio mažesnės 
ir gamybos sąnaudos. Kitaip 
tariant, „Grundfos“ CM/CME 
siurblių serija su mažesnėmis 
sąnaudomis užtikrina tas pačias 
Q/h charakteristikas:

• mažesnis energijos suvartojimas,
• mažesni gyvavimo ciklo kaštai,
• mažesnės gamybos išlaidos.

CM siurbliai gaminami su dviejų polių 
varikliais pagal EN standartą. CM siurbliai gali 
būti komplektuojami su dviejų tipų „Grundfos“ 
varikliais: elektroniniu keičiamo greičio (CME) 
arba standartiniu pastovaus greičio (CM). 
CME varikliai iki 1,1 kW galios yra vienfaziai, o 
nuo 1,1 iki 7,5 kW – trifaziai. Jeigu reikalingas 
CM (pastovaus greičio) siurblys, tai vienfazius 
variklius galima pasirinkti iki 2 kW galios, o 
trifazius iki 7,5 kW.

Kaip minėjau, viena pagrindinių CM serijos 
savybių – galimybė keisti siurblio sudedamą-
sias dalis. įvairūs varikliai, skirtingų medžiagų 
darbo ratai, velenai, mechaniniai sandarikliai, 
korpusai ir t. t. – tai komponentai, kuriuos 
galima pasirinkti pagal konkrečius kliento 
poreikius. Siurblio jungtys (sriegis, flanšas ar 
„clamp“ tipo) taip pat yra laisvai pasirenka-
mos. Keičiant komponentus galima sukurti 
daugiau kaip 50 000 siurblių variantų. Tačiau 
pats procesas visai nesudėtingas, jis atlieka-
mas pasitelkus „Grundfos“ siurblių parinkimo 
programas „WinCAPS“ arba „WebCAPS“.

Kuriant CM serijos siurblius daug dė-
mesio skirta gaminio patikimumui. Naujas 
variklis, pakeista mechaninio sandariklio 

konstrukcija, patobulintas velenas, darbo rato 
fiksavimas, instaliavimo indikatorius ir dauge-
lis kitų patobulinimų įgyvendinti galvojant apie 
mūsų klientų ramybę. Tarkim, instaliavimo 
indikatorius parodo variklio sukimosi kryptį. 
Taip variklis apsaugomas nuo neteisingo 
maitinimo pajungimo. „Grundfos“ kompanija, 
pasinaudojusi sukaupta patirtimi ir žiniomis, 
sukūrė naujos konstrukcijos mechaninį san-
dariklį. Dabar ženkliai sumažinta sandariklio 
paviršių užstrigimo tikimybė. Taip pat naujieji 
sandarikliai yra daug atsparesni sausai eigai. 
Gamybai naudojamos tik aukščiausios koky-
bės medžiagos. O kai kurie komponentai gali 
būti iš puikiomis savybėmis pasižyminčio 
nerūdijančio plieno EN 1.4301 / AISI 304 ar 
EN 1.4401 / AISI 316.

Galiausiai smarkiai pagerėjo CM siurblių 
Q/h charakteristika: maksimalus našumas 
padvigubėjo, o išvystomas slėgio aukštis iš-
augo 3 kartus lyginant su senaisiais Ch serijos 
siurbliais. Dabar CM gali išvystyti iki 30 m3/h 
našumą, slėgio aukštis siekia iki 140 m.

Taigi naujieji CM(E) serijos siurbliai užtik
rina ir ekologiškus, aplinką tausojančius, ir 
efektyvius sprendimus. Kiekvienas siurblys 
gali būti sukomplektuotas pagal kliento 
poreikius, o atlikti patobulinimai, ko gero, 
leidžia teigti, kad CM/CME siurbliai bus vieni 
patikimiausių siurblių rinkoje.
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Prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas, konferencijos pirmininkas
Doc. dr. Arvydas Adomavičius, konferencijos atsakingasis sekretorius

lieTuVos eneRgeTikos TenDenCijos 
konfeRenCijoje „šilumos eneRgeTika 

iR TeChnologijos“

Kaip ir ankstesniais metais, užsibaigus 
žiemos sesijai, Kauno technologijos universi-
teto, Lietuvos energetikos instituto ir Lietuvos 
šiluminės technikos inžinierių asociacijos 
pakviesti į konferenciją „Šilumos energetika 
ir technologijos“, rinkosi energetikos krypties 
mokslininkai, gamybininkai ir valstybinių 
in stitucijų atstovai. KTU pirmųjų rūmų ves-
tibiulyje per registraciją dalyviams pasiūlyta 
keletas organizatorių parengtų leidinukų. čia 
pat jie galėjo įvertinti tiek šilto sutikimo, tiek 
ir rytinio šaltuko poveikį, stebėdami savo 
atvaizdus UAB „Elintos matavimo sistemos“ 
atstovų pristatomos improvizuotos termo-
vizorių ekspozicijos prietaisų ekranuose. 
Plenarinio posėdžio darbą filmavo KTU tele-
vizijos operatoriai, jų parengtas reportažas 
prieinamas internete adresu http://www.
youtube.com/watch?v=Ysas7VuYBkA. 

Plenariniame posėdyje dalyvavo per 
aštuoniasdešimt energetikos krypties moks-
lininkų, gamybininkų ir valstybinių institucijų 
atstovų. 

Posėdžio pradžioje dalyviai šiltais plojimais 
pasveikino ilgametį Šilumos ir atomo energe-
tikos katedros darbuotoją, doc. dr. Kazimierą 
Kajutį su garbingu 80ties metų jubiliejumi. 
Pagarba tradicijoms, žmonėms, kurie atidavė 
savo gražiausius gyvenimo metus energetikos 
specialistų rengimui, – graži mūsų konferen-
cijos tradicija, suteikianti oficialiam renginiui 
žmogiškos šilumos ir jaukumo.

į plenarinį posėdį pakviesti septyni iškilūs 
energetikos specialistai. Pirmasis pranešimą 
„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudo-
jimo galimybių tyrimas“ perskaitė Lietuvos 
energetikos instituto vyresnysis mokslinis 
darbuotojas daktaras Arvydas Galinis. Pre-
legentas pristatė kompleksinį atsinaujinančių 
energijos šaltinių panaudojimo modelį, kuria-
me siekta apibendrinti turimą tokių šaltinių 
Lietuvoje panaudojimo patirtį, įvertinant platų 
ekonominių, socialinių ir ekologinių paramet
rų poveikį. Kaip ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių praktinis panaudojimas, ši studija 
dar tik įsibėgėja, bet pristatyta metodika, 
pirmieji rezultatai leidžia tikėtis, kad šiame 
energetikos sektoriuje galima laukti rimtų 
ir efektyvių permainų. Ganėtinai sudėtingų 
metodų ir analizuojamų sąveikų supratimą 
palengvino subtilus pranešėjo humoras ir 
kiek ironiškas stilius.

Daktaro A. Galinio pranešimą organiškai 
papildė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 

prezidento Vytauto Stasiūno pranešimas „Lie-
tuvos šilumos ūkis: šiandien – importuojamas 
iškastinis kuras, rytoj – biokuras ir komu-
nalinės atliekos“. Pranešėjas gausia faktine 
medžiaga pagrindė radikalaus pirminio kuro 
balanso pokyčių šilumos tiekimo sistemose 
galimybę ir būtinybę. Nors bendra biokuro 
ir komunalinių atliekų panaudojimo Europos 
Sąjungoje ir Lietuvoje politinė aplinka palan-
ki, pas mus pakanka šių energijos šaltinių 
panaudojimo priešininkų, ypač komunalinių 
atliekų utilizavimo srityje. Pranešėjas pade-
monstravo tokio priešiškumo nepagrįstumą, 
nes deginant komunalines atliekas ženkliai 
mažėja jų irimo poveikis aplinkai, ką jau kalbėti 
apie ekonominę naudą ir tai, kad sukauptos 
sąvartynuose komunalinės atliekos – ne pati 
gražiausia „dovana“ ateities kartoms. Deja, 
kol kas Lietuvoje nėra nė vienos katilinės, 
deginančios komunalines atliekas. Gausi pra-
nešėjo pristatyta faktinė medžiaga ypač nau-
dinga studijuojančiam jaunimui, siekiančiam 
susiformuoti profesionalų požiūrį į šiuolaikinę 
šilumos energetiką.

Branduolinės energetikos dabarčiai ir 
perspektyvoms buvo skir ti du plenarinio 
posėdžio pranešimai. Pirmąjį „Radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo ir eksploatavimo nutraukimo 
priežiūra“ perskaitė valstybinės atominės 
energetikos saugos inspekcijos (VATESI) Ra-
diacinės apsaugos departamento direktorius 
Vidas Paulikas. Pranešėjas aptarė Lietuvos 
Respublikos teritorijoje esančius objektus, 

80metį švenčiantis doc. Kazimieras Kajutis (antras iš dešinės) tarp kolegų (foto A. Adomavičiaus)

 Plenarinio posėdžio diskusijose Šilumos tiekimo strategija
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turinčius tam tikrą radiacinės taršos 
potencialą, pristatė esminius tokių 
objektų kontrolės ir reguliavimo prin-
cipus. Klausytojai labai susidomėjo 
projektuojamų ir statomų radioakty-
viųjų Ignalinos AE atliekų saugyklų 
konstrukcija bei jų eksploatavimo 
detalėmis.

VATESI Branduolinės saugos 
depar tamento direktorius Sigitas 
Šlepavičius pristatė pranešimą „Bran-
duolinės saugos reikalavimai naujos 
kartos reaktoriams“. Naujos atominės elek-
trinės Lietuvoje statyba neišvengs finansinių 
ir techninių problemų, taip pat stokojama 
efektyvios ir patikimos jos eksploataciją regla-
mentuojančios teisinės bazės, kuria remiantis 
turi būti įdiegtos branduolinę saugą užtikrinan-
čios sąlygos ir priemonės. Geriausia pasaulinė 
praktika šioje srityje – pagrindinis orientyras 
rengiant ir diegiant naujus su branduolinė 
sauga susijusius teisės aktus.

Atsinaujinančių energijos šaltinių tema-
tiką pratęsė Lietuvos biomasės asociacijos 
LITBIOMA direktorius Aleksas Jakštas pra-
nešimu „Biomasės energetinio panaudojimo 
galimybės Lietuvoje“. Asociacija, įsteigta 
kaip „Medienos kuro tiekėjų asociacija“ 
2003 metais, plėsdama savo veiklą vir to 
Lietuvos biomasės energetikos asociacija, 
vienijančia savo gretose ne tik biokuro tiekė-
jus ir gamintojus, bet ir tyrėjus bei biomasės 
panaudojimo energetikoje įrangą gaminančių 
įmonių atstovus. Pranešėjas kalbėjo apie 
strategines technines ir ekonomines prie-
mones, būtinas efektyviam biokuro panau-
dojimui energijos gamyboje.

Techninių ekonominių ir administracinių 
veiksnių sąveiką ir poveikį energetikos sekto-
riui pranešime „Šilumos ūkio administravimo 
efektyvumas Lietuvoje ir kitose „pereinamos“ 
ekonomikos šalyse“ aptarė doc. dr. Valdas 
Lukoševičius. Pranešimo autorius įtikina-
mai parodė įvairių šalių administraciniais, 

ekonominiais ir rinkos principais valdomo 
energetinio ūkio egzistavimo ir raidos prob
lemas bei trūkumus.

Plenarinį posėdį užbaigė ilgametis VATESI 
viršininkas, Branduolinės energetikos asocia-
cijos valdybos narys Saulius Kutas pranešimu 
„Ar galima valdyti energetiką, nesilaikant 
Lietuvos Respublikos įstatymų?“. Prelegentas 
išsakė susirūpinimą dėl energetikos sekto
riaus politizavimo, vienadienių sprendimų, 
profe sionalų išstūmimo iš energetikos sek-
toriaus tendencijų, kas irgi mažina energetinį 
šalies saugumą ir yra visiškai netoleruotina 
branduolinės energetikos sektoriuje.

Po plenarinio posėdžio konferencijos 
dalyviai tęsė darbą šilumos ir masės mainų, 
branduolinės energetikos, atsinaujinančių 
energetikos šaltinių ir biosferos apsaugos 
bei šildymo, šilumos tiekimo ir termofika-
cijos sekcijose. Pranešėjai iš dvidešimties 
skirtingų organizacijų perskaitė daugiau nei 
aštuoniasdešimt pranešimų, tarp jų šešis 
pranešimus parengė Maskvos valstybinio 
inžinerinės ekologijos universiteto moksli-
ninkai. Daugumos pranešimų pagrindu bus 
parengti ir atspausdinti straipsniai konferen-
cijos pranešimų rinkinyje, kuris planuojamas 
išleisti šių metų gegužės mėnesį.

Atsinaujinančių energijos šaltinių ir bios-
feros apsaugos sekcijoje perskaityti dvidešimt 
devyni pranešimai. Verta pažymėti, kad  susi-

domėjimas sekcijos tematika auga, 
perskaityti pranešimai siejasi su 
praktika ir aktualiomis problemo-
mis, juose pristatomos pagrindinės 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
technologijos. Keletas pranešimų 
skirta atliekinės šilumos panaudoji-
mo, ekologiškų izoliacinių medžiagų 
gamybos bei degimo metu susida-
rančių emisijų tyrimų problemoms 
spręsti. Ypač didelio mokslininkų ir 
verslo atstovų susidomėjimo sulaukė 
biodujų gamybos bei panaudojimo 

technologijos ir tyrimų rezultatai. 

Branduolinės energetikos sekcijoje per-
skaityti devyni pranešimai. Pranešimuose 
vyravo šiuolaikinių skaičiavimų ir modeliavimo 
metodų tobulinimo ir praktinio taikymo klau-
simai. Trys pranešimai parengti dalyvaujant 
tarptautiniuose projektuose.

Šildymo, šilumos tiekimo ir termofikaci-
jos sekcijos darbe dalyvavo 29 pranešėjai ir 
svečiai. Sekcijoje perskaitytas 21 pranešimas. 
Pranešimuose daugiausia pristatyti taikomųjų 
tyrimų rezultatai, jais aktyviai domėjosi ne tik 
mokslinių institucijų, bet ir pramonės įmonių 
atstovai – sekcijos darbe dalyvavo AB „Kauno 
energija“, AB „Panevėžio energija“, UAB „Va-
rėnos šiluma“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, 
AB „Kraft Foods Lietuva“ ir iš kitų įmonių dar-
buotojai. Pažymėtini Stanislovo Karčiausko, 
Romaldo Morkvėno, Artūro Klementavičiaus, 
Valentino Klevo perskaityti pranešimai.

Šilumos ir masės mainų sekcijoje per-
skaityti 25 pranešimai. Kaip ir ankstesniais 
metais, šios sekcijos pranešimai atspindėjo 
Lietuvos šiluminių procesų tyrimo tenden-
cijas – nuo fundamentalių eksperimentinių 
bei skaitinių analitinių tyrimų iki konkrečių 
šilumos ir masės mainų reiškinių technolo-
giniuose įrenginiuose analizės. 

Konferencija praėjo, pranešimų me-
džiaga bus išspausdinta dar šį pusmetį, bet 
organizatoriai jau galvoja apie konferenciją 
„Šilumos energetika ir technologijos 2011“. 
Mokslo ir pramonės įmonių atstovus kviečia-
me atminti, kad laiko patikrintas energetikų 
forumas – puiki vieta pasidalyti patir timi, 
susipažinti su kolegų laimėjimais, siūlyti ir 
populiarinti savo idėjas ar tiesiog pabūti tarp 
kolegų ir bendraminčių, kuriems rūpi Lietuvos 
energetikos ateitis. Todėl kviečiame šio žur-
nalo skaitytojus jau šiandien pradėti ruoštis 
2011 metais įvyksiančiai konferencijai. „Lietuva išliks branduolinės energetikos valstybe!“ Branduolinės energetikos sekcijos dalyviai

Pamatyk save termovizoriuje
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Kviečiame studijuoti

Pastatų energetiką
Energetika yra itin svarbi sritis visuomenės gerovei ir ekonominei jos raidai. Energetika padeda 

žmogui sukurti patogias gyvenimo sąlygas, be energetikos negalėtų klestėti pramonė ir prekyba. Lietuvai 
svarbu kurti naujas, modernizuoti ir prižiūrėti esamas energetines, tarp jų ir šilumos, sistemas, kurios 
efektyviai naudotų visų rūšių energijos išteklius ir mažiausiai kenktų aplinkai. Šiuos uždavinius deramai gali 
spręsti specialų išsilavinimą turintys energetikos specialistai.

Jei norite įgyti šią aktualią ir įdomią specialybę, studijuokite mūsų katedroje.

Absolventai gali dirbti vadovaujančiais specialistais šilumą gaminančiose, šilumą ar dujas tiekiančiose 
įmonėse, patalpų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir vėsinimo sistemas įrengiančiose, prižiūrinčiose, 
projektuojančiose bendrovėse, šias sistemas naudojančiose gamyklose ir viešosios paskirties pastatuose. Be 
to, energetikos specialistai nesusiduria su nedarbo problema, nes Lietuvai jų reikia kur kas daugiau, negu 
šiuo metu yra ruošiama. 

Bendra Lietuvos specialistų veikla su užsienio partneriais liudija, kad lietuvių pasirengimas atitinka 
tarptautinį lygį.

Pastatų energetiko specialybės privalumai:
• nuolatinis specialistų poreikis;
• patrauklūs darbdaviai, galimybės tarptautinėje rinkoje;
• darbo sričių įvairovė;
• ilgalaikė perspektyva.

Pastatų energetikos katedroje rengiami visų trijų pakopų 
specialistai (bakalaurai, magistrai, daktarai). 

VGTU Pastatų energetikos katedros studijų programos 
2009 metais teigiamai įvertintos Tarptautinės ekspertų 
grupės. Daugiau informacijos galite rasti adresu 
http://www.skvc.lt/content.asp?id=265&h=energetikos

Informacija dėl stojimo:

http://www.vgtu.lt/priemimas/

VGTU, Priėmimo komisija
Saulėtekio al. 11, Saulėtekio rūmai, 

Centrinis korpusas, 204a kab., Lt-10223 Vilnius
Tel.: (8 5) 274 4949, 274 5010, 8 655 03 029 

El. paštas priemimas@vgtu.lt

Informacija apie specialybę:

http://www.pek.ap.vgtu.lt/

Pastatų energetikos katedra
Saulėtekio al. 11, II rūmai,

407–415 kab., Lt-10223 Vilnius
Tel.: (8 5) 274 4718, 274 4717

El. paštas pek@vgtu.lt

Vilniaus gedimino
technikos uniVersitetas

aplinkos inžinerijos 
Fakultetas

pastatų energetikos
    katedra
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(matmenys: 210 x 120 mm)

750 Lt
(matmenys: 105 x 120 mm)

1 650 Lt
(matmenys: 210 x 297 mm)

975 Lt
(matmenys: 210 x 150 mm)

565 Lt
(matmenys: 105 x 150 mm)

1 100 Lt
(matmenys: 210 x 255 mm)

650 Lt
(matmenys: 210 x 127 mm)

375 Lt
(matmenys: 105 x 127 mm)

Vienas puslapis

Pusë puslapio

Pirmiausia reikia renovuoti kiauriausius namus 3–4
V. Grigaliūnaitė, žurnalas „Veiklos kryptis“ / First of all the poorest heat insulation 
apartmet houses must be renovated /

Reikšmingos permainos Mažeikių šilumos ūkyje  5–7 
Z. Mikšys / Significant changes in Mažeikiai Dh sector / 

Atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtros centralizuoto šilumos tiekimo 
sektoriuje dešimtmečio programa  8–9
V. Lukoševičius, V. Kalpokas / Decadal program for Development of RES in Dh sector /

AB „Šiaulių energija“ atidarė naują, visiškai automatizuotą dujinę katilinę 9
T. Grikštienė / Dh company Šiaulių energija” launched the modern fully computeraided 
gas boiler house /

Europos Sąjungos parama AB „Šiaulių energija“ šilumos ūkiui modernizuoti 10–11
T. Grikštienė / EU financial support for modernisation of “Šiauliai energija” Dh sector /

ES parama Vilainių šilumos trasoms rekonstruoti 11
D. Paulauskienė / EU financial support for reconstruction of Vilainiai Dh network /

Termis – dar viena šilumos tiekimo tinklų modernizavimo galimybė  12–14
M. Nagevičius, M. Bruža / TERMIS – a new possibility for modernisation of Dh network /

Sudėtingų, kompleksinių statinių ir įrenginių statybos organizavimo  14–16
strategijos pasirinkimas energetikos objektuose
D.Čičinskas, L. Kilaitė / Selection of Complex Buildings and Facilities Construction 
Organization Strategy in energy objects /

Toks gali būti tik vienas – A klasės lyderis.  17 
Naujas cirkuliacinis siurblys „StratosPICO“ 
A. Stašaitis / Only one of the kind – A class leader. The new circuliation pump 
“StratosPICO” /

Naujieji „Grundfos“ CM serijos siurbliai  18
S. Zulonas / The new  “Grundfos” CM series pumps /

Lietuvos energetikos tendencijos konferencijoje  19–20
„Šilumos energetika ir technologijos“
S. Šinkūnas, A. Adomavičius / Lithuanian energy trends at conference “Heat Energy 
and Technology” /




