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„alfa laval“ sIa filialas
Lvovo g. 25 
LT-09320 Vilnius 
Tel. (8 5) 215 0092 

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

uaB „axis technologies“
Kulautuvos g. 45A
LT-47190 Kaunas
Tel. (8 37) 42 45 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uaB logstoR
Gedimino g. 5-2
LT-44332 Kaunas
Tel. (8 37) 40 94 41 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lIetuvos ÐIluMos tIeKËJØ
asoCIaCIJos naRIØ sÀRaÐas

uaB „danfoss“
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 210 5740 

uaB „energetikos 
linijos“
A. Strazdo g. 22
LT-48488 Kaunas
Tel. (8 37) 40 70 61

UAB „Energijos taupymo 
centras“
Pramonės g. 8
LT-35100 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 34 06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lIetuvos ÐIluMInËs 
teCHnIKos InÞI nIe
RIØ asoCIaCIJos 
KoleKtyvInIØ naRIØ 
sÀRaÐas

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

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

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

uaB „varënos ðiluma“
J. Basanavièiaus g. 56
LT-65210 Varëna
Tel. (8 310) 31 029

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

aB „vilniaus ðilumos tinklai“
V. Kudirkos g. 14
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 210 7430
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IgnalInos pavyzdys vIsaI lIetuvaI
zenonas Mikšys,

Žurnalas „Mokslas ir technika“, 2012, Nr. 11

dIRBaMe ÞMonËMs, o ne dËl 
gaRBËs IR apdovanoJIMØ
Tai, kad UAB „Ignalinos ðilumos tinklai“ 

sëkmingai gamina ir tiekia ðilumà, ieðko 
optimaliø keliø technologiniams nuostoliams 
ðilumos tinkluose maþinti, stengiasi iðlaikyti 
nedideles ir pastovias ðilumos kainas – pa-
tvirtina ir ámonës gauti apdovanojimai. Tarp 
jø – VðÁ „Lietuvos aplinkos apsaugos inves-
ticijø fondas“ teikiamas „Kriðtolinis kaminas“ 
uþ ámonës iniciatyvà maþinti aplinkos tarðà. 
Uþ nuopelnus verslui ir atsinaujinanèiø iðtekliø 
naudojimà bendrovë apdovanota Lietuvos 
Respublikos ûkio ministerijos medaliu. Gene-
ralinio direktoriaus Leono Cijûnëlio kabinetà 
puoðia deðimtys ástiklintø ir árëmintø pagyrimo 
raðtø, diplomø, padëkø, taip pat ávairiomis 
progomis gautø medaliø, kitokiø prizø.

– Aiðku, kiekvienam þmogui yra malonus 
bet koks apdovanojimas, darbo ávertinimas. 
Ámonei, kolektyvui tai irgi gana svarbu, kai 
esi tarp pirmaujanèiø, – svarsto bendrovës 
technikos direktorius Mindaugas Lapënas. – 
Visà laikà stengdamiesi þengti koja kojon su 
technikos ir gamybos tobulinimo pokyèiais, 
orientuodamiesi á naujas paþangias technolo-
gijas, mes pirmiausia dirbame þmoniø labui, 
stengiamës kuo geriau tenkinti savo nuolatiniø 
klientø poreikius. Tai mûsø pagrindinis tikslas ir  
siekis, apdovanojimai lieka treèiame plane.

Kaip pabrëþia M. Lapënas, visi Ignalinos 
ðilumininkø darbai, projektai, planai pirmiausia 
glaudþiai susijæ su Europos Sàjungos parama. 
Jeigu ne europiniai pinigai, vargu ar ðiandien 
galima bûtø dþiaugtis tokiu ðiuolaikiniu ðilumos 
ûkiu, naðiais ir moderniais árenginiais, iðaugusiu 
gamybos efektyvumu, ðilumos tiekimo patiki-
mumu, stabiliomis ðilumos kainomis.

Vien tik per praëjusá deðimtmetá Ignali - 
nos ðilumos gamybos bendrovëje buvo ágy-
vendintas ne vienas stambus ir reikðmingas 
projektas. Modernizuojant ámonæ svarbus 
þingsnis buvo projekto „Ekologiðkai ðvariø 
technologijø diegimas ðilumos energijos ga-
mybai ir dûmø valymui“ ádiegimas.

Ignalinos katilinëje árengtas kondensa-
cinis ekonomaizeris leido þymiai sumaþinti 
kuro sànaudas bei padidino atsinaujinanèiø 
energijos ðaltiniø naudojimo ðilumos gamybai 
efektyvumà. Per metus sutaupoma vidutiniðkai 
1600 MWh ðilumos. Ðilumos gamybos sà-

UAB „Ignalinos ðilumos tinklai“ technikos direktorius 
Mindaugas Lapënas

nau dos ðilumos energijos vienetui pagaminti 
sumaþëjo daugiau kaip 40 %, vartotojø ðil-
dymo sànaudos iki 15 %, o CO2 iðmetimas á 
aplinkà per metus net 16 tonø.

Decentralizuojant karð to vandens tiekimà 
daugiabuèiuose namuose árengti 109 mo-
dernûs automatizuoti ðilumos punktai. Juose 
panaudota naujausia, pagal paskutiná techni-
kos þodá sukurta áranga. Èia viskas kompiu-
terizuota, kiekvieno daugiabuèio gyventojai 
patys gali reguliuoti ðilumos reþimà, taip pat 
karðto vandens temperatûrà gyvatuke. Tokiø 
automatizuotø ðilumos punktø árengimas 
atsiëjo apie 2,5 mln. Lt.

Technikos direktorius, vardydamas rea-
lizuotus ûkio projektus, neuþmirðta paminëti 
ir ðilumos tiekimo vamzdynø Ignalinoje, 
Vidiðkëse rekonstrukcijos, pakeièiant juos 
bekanaliais tinklais. Ðis projektas kainavo apie 
7 mln. Lt, kuriø 60 % finansavo ES struktûri-
niai fondai. O ðá rudená sulaukta ir Dûkðto ka - 
tilinës modernizavimo pabaigos. Miestelyje 
bekanaliais pakeisti visi ðilumos tiekimo tink-
lai, sumontuotas naujas lietuviðkas Ðiauliø 
„Kalvio“ gamybos biokuro katilas. Sumontuota 
pirmoji Lietuvos ðilumos tiekimo ámonëje sau - 
lës kolektoriaus sistema, leidþianti taupyti or-
ganiná kurà ir maþinti aplinkos tarðà Dûkðte.

KuRo Balanse – vIen tIK 
BIoKuRas lIetuvoJe
Ilgus deðimtmeèius, net iki 1997 m., Ig - 

nalinoje pagrindinis kuras ðilumai gaminti 
buvo krosniø kuras, kurio katilinëse buvo su-
deginama 7 tûkst. tonø per metus. Mazutas, 
kurio prireikdavo 645 tonø per metus. Ðilumos 
savikaina siekë 31,17 ct/kWh.

– Prasidëjæs naujas ðiø metø ðildymo 
sezonas mums ypatingas tuo, kad bendrovës 

jëgainës visiðkai perëjo prie biokuro, – sako 
M. Lapënas. – Prie ðio uþsibrëþto tikslo, siek - 
dami efektyvesnio ir ekonomiðkesnio ðilu-
mos gamybos ir perdavimo, ëjome paleng-
va, nuosekliai modernizuodami procesà, 
ne gailëdami investicijø á visà ðilumos ûká. 
Biokuro ignalinieèiai ëmësi vieni pirmøjø 
Lietuvoje. Jie buvo antri po Molëtø. Tada dar  
niekas – nei Vyriausybë, nei energetikos va-
dovai ir specialistai apskritai negalvojo apie 
toká kurà, jo dideles perspektyvas. Pritariant 
ekspertams ir rajono savivaldybei buvo gauta 
6,5 mln. Lt ið Ðvedijos nacionalinës energe-
tikos agentûros (STEM) ir árengtas 7 MW 
ga lios katilas, pritaikytas kûrenti biokurà. 
Naujas katilas pasiþymëjo puikia hidraulika, 
automatika, kompiuterine áranga, plokðteliniais 
ðildytuvais.

– Kol dar neturëjome kondensacinio 
eko nomaizerio, nebuvome uþbaigæ rekons-
truoti ðilumos trasø, kasmet sunaudodavo-
me ðildymui 20–25 tûkst. kietmetriø bio-
kuro, – skaièiuoja M. Lapënas. – O jau 
ðiømetø pradþioje, baigiant ðilumos ûkio 
modernizavimà, kuro poreikis sumaþëjo iki 
16 tûkst. kietmetriø. Ið viso per praëjusius 
metus ámonë dël ádiegtø naujø árenginiø atga vo 
beveik 4000 MWh ðilumos ir sutaupë 2 tûkst. 
600 kietmetriø kuro, t. y. apie 340 tûkst. Lt.

– Seniai jau praëjo tie metai, kai pigiai, 
o kartais ir nemokamai gaudavome medþio 
droþliø, pjuvenø, miðko iðkirtø, kitokio biokuro. 
Augant ðio kuro paklausai kyla ir jo kainos. 
Tiesa, kasmet jos svyruoja – pernai biokuras 
buvo brangesnis, ðiemet ðiek tiek atpigo. 
Dabar mokame po 90 Lt uþ kietmetrá. O vien 
tik Ignalinos centrinë katilinë per parà sunau-
doja vidutiniðkai 60–90 kietmetriø medienos. 
Kasmet uþ kurà tenka mokëti apie 2 mln. Lt. 
Bet mes ðeimininkaujame labai taupiai, vis 
ieðkome keliø ir bûdø, kaip maþinti ðilumos 
ga mybos savikainà, racionaliai panaudoti tu-
ri mus árenginius. Neatsitiktinai Ignalinos centri - 
në katilinë Europoje biokurà naudojanèiø ka-
tiliniø apþiûroje yra laimëjusi pirmàjà vietà.

MagIstRalInIaI tInKlaI tapo 
patIKIMesnI IR eKonoMIÐKesnI
Ir patys Ignalinos gyventojai, ir ðiluminin- 

 kai pripaþásta rajono savivaldybës, kaip pagrin-
dinës akcininkës, pastangas ir nuopelnus 
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rajono ði lumos ûkio modernizavimui. Meras 
Bro nis Ro pë buvo ir yra daugelio ðilumos ûkio 
pertvar kø iniciatorius bei propaguotojas. Kaip 
teigia meras, dalis Lietuvos miestø ir miesteliø 
dar niekaip nepertvarko senø keturvamzdþiø 
ði lumos trasø, todël þiemà neretai ir matome 
tirpstanèio sniego juodus lopus virð trasø. 
Ignalinoje jau veikia moderni dvivamzdë tra-
sø sistema, leidþianti pasiekti, kad ðilumos 
nuostoliai bûtø maþesni nei 12 %. Gi senos 
sis temos gali prarasti iki treèdalio ðilumos 
perduodant jà poþeminiais kanalais.

– Mûsø eksploatuojami vamzdynai, pakloti 
prieð trisdeðimt ar daugiau metø, 
buvo taip susidëvëjæ, sutreðæ, kad 
ir lopyti ne visur sugebëdavome, – 
pasakoja M. Lapënas. – Ðilu  - 
mos nuostoliai dël tokios ap gai-
lëtinos jø bûklës siekdavo dau giau 
kaip 40 %.

– Magistraliniø tinklø Ignali-
noje ir Vi dið këse rekonstrukcija 
vyko pagal Ekonomi kos augi-
mo veiksmø programos prie-
monæ „Ðilumos tiekimo siste-
mos modernizavimas ir plëtra“. 
Bendra projekto darbø vertë – 
8,193 mln. Lt. Europos struktûriniø 
fondø parama – 4,096 mln. Lt. 
Vidiðkëse modernizuota beveik 
2 km susidëvëjusiø ðilumos trasø, 
Ignalinos mieste – 6,5 km. Buvo visiðkai at-
sisakyta keturvamzdës sistemos, pereita prie  
dvivamzdës. Beveik per pusæ sumaþëjo ir 
poþe miniø tinklø ilgis. Buvo 17 km, dabar 
liko apie 10 km. O svarbiausia – þymiai 
sumaþinome ðilumos nuostolius, kurie dabar 
siekia 7–9 %. Þodþiu, pasiekëme europietiðkà 
lygá. Kiek pa gaminame ðilumos, tiek jos ir 
realizuojame. 

Visas kompleksas naujoviø ðilumos ûky - 
je ðilumininkams leidþia siekti ir pastoviø ðilu - 
mos kainø. Prieð porà metø „Ignalinos ði lumos 
tinklø“ pagaminta ðiluma kainavo maþiausiai 
ðalyje. Ilgà laikà ignalinieèiai uþ ðilumà mo - 
kë davo 12,85 ct/kWh, vëliau – 14,61 ct/kWh  
be PVM. Kai savikaina pasiek davo daugiau  
kaip 17 ct/kWh, ámonë tiesiog buvo priversta 
kelti kainà. Ðioje srityje Ignalina ne aki vaizdþiai 
lenktyniauja su Utena, Taurage, Molëtais.

– Dabar pagal ðilumos pigumà Lietuvoje 
esame antri, – aiðkina bendrovës technikos  
direktorius M. Lapënas. – Iðlaikyti pirmau-
janèias pozicijas ðiais laikais nelengva, bet 
tikimës, kad bendromis kolektyvo pastango-
mis bendrovei pavyks dar ilgà laikà likti pi - 
giausiø ámoniø ketvertuke. Panaðià kainà –  
19,34 ct su PVM – turëtume iðlaikyti. Aiðku, 

daug priklausys ir nuo to, kokia þiema Lietuvoje 
bus. – Dabar ignalinieèiai vidutiniðkai uþ 50 m2 

buto ðildymà moka kas mënesá apie 190 Lt. 
Kai kuriuose senos konstrukcijos gyvena muo-
siuose namuose, kur nepakeisti langai, durys, 
sutrûnijusios sienos, nesandarus stogas, 
moka iki 8,27 Lt/1m2. Vos ne trigubai maþiau 
uþ ðilumà mokama renovuotuose namuose.

Kaip teigë paðnekovas, ðiuo metu Igna-
linoje jau renovuota 14 gyvenamøjø namø, 
neskaitant renovuotø visuomeninës paskirties 
pastatø – poliklinikos, ligoninës, vaikø darþeliø, 
mokyklø ir kt. Kitais metais mieste turëtø 

prasidëti masinë daugiabuèiø namø renovacija. 
Pirmiausia savivaldybës specialistai parinko  
24 namus, kuriuose ðilumos energijos su-
naudojama daugiausia. Savivaldybë priëjo 
ið vados, kad vienintelis teisingas kelias – 
valstybës ir savivaldybës, o ne konkretaus 
daugiabuèio gyventojø sprendimu atliekama  
renovacija. Todël Ignalinos savivaldybë ápa-
reigojo namø administratorius imti paskolas, 
investuoti ir uþbaigti renovavimà. Uþ visà 
renovavimo procesà atsakinga Ignalinos 
savivaldybë. Gyventojams neteks mokëti jokiø 
papildomø pinigø. Jie renovacijos paskolas 
gràþins mokëdami panaðià sumà, kokià mokëjo 
iki to, per keliolika metø. Ignalina net planuoja 
maþinti namø eksploatavimo ákainius, nes 
pasibaigus renovavimui nebereikës remon-
tuoti stogø, laiptiniø, durø ir pan. Be to, bus 
sie kiama, kad kiekviename bute prie kiekvieno 
radiatoriaus atsirastø individualus ðilumos 
reguliavimo prietaisas.

ModeRnIzavIMo paBaIgtuvËs – 
dûKÐte
Kartu su Ignalinos rajono savivaldybe 

ámo në pernai rudená ágyvendino inovaciná pro - 
jektà, árengdama saulës kolektoriø siste mà 

Dûkðto katilinëje. Tai pirmas toks atvejis 
Lietuvoje, kai ðilumos gamybos ámonëje sau- 
lës energija panaudojama karðtam vandeniui 
paðildyti centralizuoto karðto vandens tiekimo 
sistemoje. Ðá bandomàjá projektà inicijavo ra-
jono savivaldybë, jam ágyvendinti suteikta Bal-
tijos jûros regiono strategijos ES struktûrinë 
parama – 358,7 tûkst. Lt. Instaliuota 117 m2 
saulës kolektoriø, kuriø galia 57,46 kW. Per 
metus numatoma pagaminti apie 84 MWh 
ðilumos, t. y. 5,8 % metinio pagaminto ðilumos 
kiekio katilinëje. Pernai per ðeðis mënesius 
saulës kolektoriai pagamino 26 MWh ðilumos 

energijos. Dûkðto miestelio 
gyventojai karðtu vandeniu ga - 
li naudotis kiekvienà dienà.

– Ant katilinës stogo su-
montuota 36 vakuuminiø sau- 
lës kolektoriø sistema, – aið-
kina M. Lapënas. – Saulëtomis 
dienomis saulës ener gija pa - 
gamina apie 40 % suvarto-
jamos ðilumos energijos per 
parà. Vakuuminiai saulës ko - 
lektoriai gamina ðilumà ir kai  
debesuota, t. y. tiesiogiai ne-
ðvieèiant saulei. 

– Apvalûs vakuuminiai sau - 
lës kolektoriai pasiþymi tuo, 
kad vamzdelis, kuriuo cirku-
liuoja ðilumos neðëjas, yra 

patalpintas vakuume. Dël sudëtingos ga-
mybos technologijos kokybiðki vakuumi - 
niai kolektoriai yra paþangiausi árenginiai, skirti 
kaupti saulës energijà.

– Tikimës netrukus sulaukti ir pasekëjø. 
Dûkðte jau lankësi kolegos ið Molëtø, Rad-
viliðkio, Panevëþio, kitø ðilumos gamybos bend - 
roviø. Ignalinos ðilumininkai patenkinti, kad ir 
Dûkðte ðilumos tinklø keturvamzdë sistema  
pakeista naujais, ið anksto izoliuotais beka-
naliais vamzdynais. Ði investicija iki 10 % su - 
maþins ðilumos nuostolius tinkluose.

– Katilinëje sumontuotas naujas vandens 
ðildymo katilas su 0,5 MW galios pakura, 
kûrenamas medþio atliekomis. Tai leidþia ne tik 
þenkliai maþinti ðilumos nuostolius, bet ir kuro 
sànaudas bei oro tarðà, – dþiaugiasi technikos 
direktorius M. Lapënas. – Á naujai árengto katilo 
su pakura ir á esamo katilo sistemà integruoti 
saulës kolektoriai. Iki rekonstrukcijos katilinëje 
per parà buvo sunaudojama 4,8 ktm. kuro, po 
rekonstrukcijos uþtenka apie 2,5 ktm. Pakeitus 
vamzdynus ir sumontavus ðilumos modulius 
sumaþëjo ne tik kuro sunaudojimas, bet ir 
sistemos tûris, kuris sudaro 6 m3 vandens. 
Nebeliko tinklø papildymo, kas dël kiaurø 
vamzdynø sudarydavo 2–4 m3 per parà.
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Daiva Paulauskienė,
AB „Panevėžio energija“ atstovė spaudai

Kėdainiuose tiesiami nauji šilumos 
tInklaI 

AB „Panevėžio energija“ šiais metais pradėjo vykdyti naujų šilumos 
trasų statybą dėl Liepų katilinės Kėdainiuose ir Vilainių gyvenvietės 
katilinių prijungimo prie Kėdainių šilumos tiekimo sistemos. Kartu bus 
prijungtas ir naujas vartotojas – daugiafunkcinis kompleksas (Kėdainių 
sporto arena). Viso projekto vertė sudarys apie 4 mln. litų. Projektą 
finansuoja AB „Panevėžio energija“.

Šiuo metu vykdomas pirmasis etapas, kurio metu bus sujungtos 
šilumos trasos, esančios Kėdainiuose, Kęstučio gatvėje ir Liepų alėjoje. 

Taip pat bus prijungta šilumos trasa ir nuo šiuo metu statomos Kėdainių 
sporto arenos. Darbus planuojama baigti dar šiais metais. 

Antras darbų etapas bus pradėtas vykdyti ir planuojamas baigti 
ateinančią vasarą. Nuo pastatytos naujos šilumos trasos bus tiesiami 
vamzdynai per Nevėžį iki Vilainių gyvenvietės šilumos trasų.

Sujungus šias trasas, nutiesus iš viso daugiau nei dviejų kilometrų 
ilgio vamzdynus, šiluma, kurią AB „Panevėžio energija“ superka iš 
AB „Lifosa“ kaip atliekinę technologinio proceso metu išsiskiriančią 
ši lumą, vartotojams bus tiekiama centralizuotai iš Kėdainių miesto 
ka tilinės. Šilumos vartotojų prijungimas pareikalaus tam tikrų darbų  
ir miesto katilinėje – papildomai bus statomas cirkuliacinis siurblys, 
re konstruojami šilumos tinklai Žemaitės, Lukšio gatvėse, statoma nau- 
ja termofikacinio vandens pakėlimo stotis. Tiekiant šilumą centrali- 
zuotai iš miesto katilinės, mažės AB „Panevėžio energija“ šilumos 
gamybos sąnaudos, nes bus užgesintos iki šiol veikiančios Vilainių gy- 
venvietės katilinė ir Liepų katilinė Kėdainiuose, kūrenamos gamtinėmis 
dujomis.

AB „Panevėžio energija“ – regioninė šilumos gamybos ir tiekimo 
įmonė Lietuvoje. Jos veiklos zona – Panevėžio, Kėdainių, Rokiškio, 
Zarasų, Kupiškio, Pasvalio miestai ir rajonai.

Daiva Paulauskienė,
AB „Panevėžio energija“ atstovė spaudai

Zarasų šilumos tieKimo sistemos 
moderniZavimas

Pagal investicijų planus AB „Panevėžio 
energija“ 2012 m. pradėjo ir šiuo metu baigia 
Zarasų šilumos tiekimo sistemos moderniza-
vimą. Projekto įgyvendinimui skirta 1,46 mln. 
litų parama iš Europos regioninės plėtros fon-
do, dar apie 2,7 mln. litų savo lėšų investuoja 
AB „Panevėžio energija“.

Įgyvendinant projektą, pakeista šilumos 
ir karšto vandens tiekimo sistema, naikinant 
grupines karšto vandens ruošimo boilerines 
mieste, 130 gyvenamųjų namų modernizuoti 
šilumos punktai. Nutraukus karšto vandens 
tiekimą iš boilerinių, karštas vanduo gyven-
tojams dabar ruošiamas daugiabučio namo 
bendro naudojimo individualiuose šilumo-
kaičiuose.

Siekiant patikimai tiekti šilumą vartoto-
jams, iš viso modernizuota 814 m šilumos 

trasų S. Nėries, Šiaulių, P. Širvio gatvėse – seni 
šilumos tiekimo vamzdynai pakeisti naujais. 
Modernizuojant trasas, įdiegta vandens nuo-
tėkio kontrolės sistema, kuri leidžia greičiau 
nustatyti šilumos trasos trūkimą ir taip užtikrinti 
savalaikį jos remontą.

Atnaujinta šilumos tiekimo sistema leis 
su mažinti šilumos nuostolius trasose, padi-
dins šilumos tiekimo efektyvumą, bus sudegi-
nama mažiau kuro, į aplinką pateks mažiau iš - 
metamų teršalų, bus užtikrintas šilumos tie ki-
mo patikimumas vartotojams.
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Inga Lukšytė,
„Statyba ir architektūra“, 2012, Nr. 11

Kogeneracijai Keliai atviri

NAcIoNALINėJE ENERGETINėS NEPRI KLAUSo-

MyBėS STRATEGIJoJE SKELBIAMA: BūTI NA MA- 

ŽIAUSIoMIS SąNAUDo MIS VAR To ToJAMS UŽ- 

TIKRINTI PATIKI Mą IR KoKyBIŠKą ŠILUMoS BEI  

ELEKTRoS ENERGIJoS TIEKIMą. DALIS PoLI- 

TIKų IR SPEcIALISTų ĮSITIKINę: TAM PUIKIAI  

PA SITARNAUTų BIoKURo KoGENERAcI NėS Jė- 

GAINėS. JoS PAJėGIoS IŠLAISVINTI LIETU Vą  IŠ  

ENERGETINIo PRIKLAUSyMo IR SUMA ŽINTI  KAS- 

MET UŽ IMPoRTUo JAMAS DUJAS, SKIRTAS  

cENT RALIZUoTAI TIEKIAMoS ŠI LUMoS IR ELEKT- 

RoS GA My BAI, SUMoKAMUS 1,5 MLRD. LITų.

PrIVALUmAI AKIVAIzDūS
Lietuvos biomasės energetikos asociacijos 

prezidentas Remigijus Lapinskas atkreipia dė-
mesį į kogeneracinių elektrinių efektyvumą, pa-
lyginti, pavyzdžiui, su šiluminėmis katilinėmis. 
Tai labiausiai pirminę energiją taupanti tech-
nologija. „Kadangi kogeneracinėse jėgainėse 
į elektrą nepaverčiama energija panaudojama 
šilumai gaminti, jos yra kur kas efektyvesnės 
nei tradiciniai elektros energijos gamybos 
me todai“, – kalbėjo asociacijos prezidentas.

Kogeneracijos proceso metu paprastai 
7–50 proc. energijos sunaudojama elektros 
energijai gaminti, 8–20 proc. virsta nuostoliais, 

o likusi kure esančios energijos dalis kaip garai 
arba karštas vanduo sunaudojama pastatams 
šildyti, karštam vandeniui ruošti, kai kuriems 
technologiniams procesams. Tokiu būdu di de- 
lė likutinės energijos dalis – šiluma – panau-
do jama, iš to paties kuro pagaminama gero- 
 kai daugiau naudingos energijos. Tą patį šilu- 
mosir elek tros kiekį gaminant atskirai sunau-
dojama daugiau kuro, nuostoliai gali siekti iki  
50 proc. Didžiausias efektyvumas pasiekiamas, 
kai pagaminta šiluma naudojama šalia esan-
tiems pastatams šildyti. Kogeneracines jėgaines 
neretai įsidiegia didelės pramonės gamyklos.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA)  
duomenimis, pastaruoju metu viso je Europoje, 
ypač šaltomis žiemomis pa si žy minčiose Skan-
dinavijos ir Rytų Europos vals tybėse, tarp jų ir 
Lietuvoje, kogeneracinės jėgainės statomos 
vis dažniau. Jose pagaminta elektra tiekiama 
į nacionalinį elektros tinklą, o likutinė šiluma, 
dažniausiai kaip 70–120° c temperatūros van- 
duo, tiekiama į centrinio šildymo sistemas. Lie-
tuvoje palankias sąlygas kogeneracijai sudaro 
gerai išplėtotos centralizuoto šilumos tiekimo 
(CŠT) sistemos, kuriose galima panaudoti 
didelius šilumos kiekius.

Grupė kadenciją baigiančio Seimo narių 
prieš kelias savaites pasiūlė keisti Nacionalinės 
energetinės nepriklausomybės strategiją ir 
nustatyti, kad šalies energetinio nepriklausymo 
būtų siekiama atsisakant elektros energijos 
gaminimo atominėje elektrinėje ir plečiant 
kogeneracinių elektrinių tinklą.

DEGINAmoS Ir BUITINėS ATLIEKoS
Šiuo metu didžiausias kogeneracinėje 

jėgainėje pagamintos šilumos naudotojas – 
miestai. Gaminant elektrą ir tikslingai naudo-
jant kartu pagaminamą šilumą pasiekiamas 
gerokai didesnis energinis efektyvumas nei 
šiluminėse jėgainėse, taigi sumažinama ir 
elektros energijos, ir šilumos savikaina. Naudo-
jant biomasę vietoj dujų ar kito iškastinio kuro 
gerokai sumažinama ir co2 emisija.

Prieš keletą mėnesių Alytuje pradėjo 
veikti antra pagal dydį Lietuvoje kogeneracinė 
biomasės jėgainė. Dabar iš biokuro pagami-
nama 18 proc. Alytaus miestui reikalingos 
šilumos. Energijos gamybai naudojamos 
miško kirtimo ir valymo, medienos apdirbimo 
atliekos, medie nos skiedros. Užsienio šalyse 
populiarios ko generacinės elektrinės, kuriose 
deginamos buitinės atliekos. Statomos jos ne 
užmiestyje, o miestuose. Panaši elektrinė sta-
toma Klaipėdoje. Joje bus deginamos buitinės 
ir pramoninės atliekos bei biomasė. Atliekų 
naudojimas energi jos gamybai numatytas ir 
Kauno rajone planuojamoje statyti kogenera-
cinėje jėgainėje.

Naudojant biokurą didžioji dalis šilumos 
ga minama Molėtuose, Ignalinoje, Tauragėje, 
Ra dviliškyje, Utenoje, Širvintose, Raseiniuose, 
Varėnoje, Šilalėje, Birštone, Mažeikiuose, 
Kretingoje, Lazdijuose, Švenčionyse, Kelmėje, 
Šilutėje ir Plungėje. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Utenoje, Alytuje ir Marijampolėje biokogenera-
cijos būdu gaminama ir elektros energija.

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos preziden-
tas R. Lapinskas
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos informacija

Biokogeneracija

Nr. Įmonės pavadinimas Elektrinės pavadinimas
Elektrinė galia,

MW
Šiluminė galia,

MW
Kogeneracijos 

tipas
Kuras

1. UAB „Litesko“
Marijampolės rajoninė
katilinė

2,5 16 garo turbina biokuras

2. UAB „Litesko“ Alytaus miesto katilinė 5,4 20,2 garo turbina biokuras

3. AB „Kauno energija“
Domeikavos rajoninė
katilinė

1,2 1,5
Perkaitinto garo 

slėgis 
biodujos

4. AB „Kauno energija“
Noreikiškių rajoninės
katilinės elektrinė

0,75 1,05
Perkaitinto garo 

temperatūra
biodujos /

gamtinės dujos
5. UAB „Vilniaus energija“ UAB „Vilniaus energija“ 29 72 garo turbina biokuras

6. AB „Šiaulių energija“
Šiaulių termofikacinė
elektrinė

11 27 biokuras

7.
UAB „Utenos šilumos
tinklai“

Termofikacinė elektrinė 2,5 10 biokuras

Iš viso 52,35 146,45

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos informacija

CŠT sistema

Maksimalus  
šilumos poreikis, 
2011m.,  
MWš

Potencialios 
kogeneracinės elektrinės 
šiluminė galia,  
MWš

Potencialios 
kogeneracinės elektrinės 
elektros / šilumos santykis

Potencialios 
kogeneracinės elektrinės 
elektros gamybos galia,  
MWe

Vilnius 1 000,5 400 0,75 360

Kaunas 520,0 208 0,38 78

Klaipėda 334,3 134 0,38 50

Panevėžys 199,2 80 0,38 30

Šiauliai 179,5 72 0,38 27

Alytus 133,5 53 0,38 20

Marijampolė 93,4 37 0,38 14

Druskininkai 72,4 29 0,38 11

Mažeikiai 63,6 25 0,38 10

Utena 55,4 22 0,38 8

Jonava 45,6 18 0,38 7

Plungė 42,9 17 0,38 6

Tauragė 32,8 13 0,38 5

Šilutė 31,3 13 0,38 5

Iš viso 2 804 1 121 632

Lietuvos elektros energetikos asociacijos pre - 
zi dentas V. Paškevičius

2007 metais Vyriausybės nutarimu bu vo 
patvirtintas Nacionalinės energetikos strategijos 
įgyvendinimo 2008–2012 metų planas, kuriame 
buvo suplanuota ne tik tai, kiek kogeneracinių 
jėgainių reikia Lietuvai, bet ir kokios lėšos tam 
reikalingos, kur jėgainės turėtų būti statomos ir 
pan. Buvo planuojama pastatyti 5 naujas koge-
neracines jėgaines. Vis dėlto šiame dokumente 
numatyta jėgainių plėtra nebuvo realizuota. Šį 
nutarimą keičia naujas projektas – Nacionalinės 
energetinės nepriklausomybės strategijos įgy-
vendinimo 2012–2016 metų planas.

Lietuvos elektros energetikos asociacijos 
prezidentas Vladas Paškevičius neabejoja: ko-
generacija turi būti plėtojama. Lietuva – viena tų 
Europos Sąjungos (ES) šalių, kurios turi daugiau 
nei pakankamai biokuro, ir jį tikslinga kuo plačiau  

naudoti plėtojant kogeneracines elektrines. Bio-
ku ras šiandien yra bene 2,5 karto pigesnis nei 
vals tybės perkamos dujos. Kogeneracinės bioku - 
ro elektrinės yra bazinės energijos gamybos šal-
tinis, palyginti su vėjo ir saulės jėgainėmis, kurių 
elektros gamyba nėra nuolatinė. Ruošiant biokurą, 
jį transportuojant, būtų sukurta papildomų darbo 
vietų. Didėja energetinis nepriklausymas, skatina-
mas atsinaujinančių vietos išteklių naudojimas. Ir 
svarbiausia – mažėja mokėjimai už šilumą.

Kogeneracinėmis vadinamos ne tik elektrą 
ir šilumą gaminančios elektrinės. Pasaulis taiko 
įvairias technologijas. Pavyzdžiui, omane koge-
neracija suprantama kaip elektros ir gėlo vandens 
gamyba. yra kogeneracinių technologijų, leidžian-
čių gaminti elektrą ir vėsumą. Tik tokios mūsų 
šaliai neaktualios. 
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VASArą EfEKTyVUmAS KrINTA
Specialistų dažniausiai minimas koge-

neracinių elektrinių trūkumas – neefektyvus 
naudojimas vasaros metu. Tai pabrėžė ir 
Lietuvos energetikos instituto mokslininkas 
Dalius Tarvydas: „Su ekonominiu kogeneraci-
nės jėgainės efektyvumu gerokai sudėtingiau: 
visų pirma tokios jėgainės kainuoja brangiau 
už paprastąsias. o ir šilumos poreikis per me-
tus labai kinta: vasarą šiluma naudojama tik 
karštam vandeniui ruošti, žiemą – patalpoms 
šildyti. Jei kogeneracinė jėgainė pritaikyta 
dirbti vienodu grafiku, t. y. apskaičiuota pagal 
šilumos poreikį vasarą, tuomet kogeneracija 
ekonomiškai labai naudinga. Lietuvoje bio-
masės kogeneracija da bar kaip tik ir bando 
užimti šią rinkos dalį.“

Didinant įrengtą jėgainės galią, ekono-
miškumas mažėja, nes atsiranda perteklinės 
šilumos, kuri nėra sunaudojama. Dėl skirtingo 
šilumos poreikio vasarą ir žiemą atsiranda 
kogeneracinių jėgainių naudojimo ribojimų. 
Šiuo metu, siekiant didinti naudojamo kuro 
efektyvumą, kogeneracinės elektrinės yra do-
tuojamos. Kainų komisija padidino viešuosius 
interesus atitinkančių paslaugų tarifą.

„Kai nereikalinga šiluma, daugelis koge-
neracinių jėgainių gali gaminti tik elektrą. Jei 
važiuojant pro Vilniaus ar Kauno kogeneracines 
jėgaines matyti rūkstantys didieji kaminai, vadi-
nasi, jos gamina tik elektrą. Tie didieji kaminai 
yra garintuvai, atiduodantys perteklinę šilumą 
į aplinką“, – paaiškino mokslininkas.

Apskaičiuota, kad vidutinė elektros gamy-
bos kaina per elektrinių tarnavimo laiką dirbant 
kogeneraciniu režimu būtų 15,3 cento už kilova-

Alytaus jėgainės kogeneracijos įrenginys, kuris suteikia galimybę jėgainėje tuo pat metu gaminti šilumą ir 
elektros energiją

DAUG GALImyBIų
Kogeneracinėse jėgainėse gali būti naudo-

jami įvairūs įrenginiai, kurie skiriasi techniniais, 
eksploatavimo aspektais, efektyvumu ir kitais 
parametrais. Kogeneracinį įrenginį sudaro ke-
turi pagrindiniai elementai: pirminis energijos 
generatorius (katilas), arba variklis, elektros 
generatorius, atliekinės šilumos nukreipimo 
ir valdymo sistemos. Skirtingų kogeneraci-
jos technologijų pasirinkimą jėgainėse lemia 
daugelis veiksnių: pageidaujamas šiluminės ir 
elektrinės galios santykis, šilumos parametrai, 
norimas naudoti kuras ir kiti veiksniai. Koge-
neracinis įrenginys gali būti naudojamas kaip 
pagrindinis išgaunamos šilumos ir elektros 
energijos tiekėjas, dirbti kartu su esamais 
elektros ir šilumos tinklais arba būti rezervinis. 
Todėl jo galingumo, tipo, kuro kainos ir naudin-
gojo veikimo koeficiento parinkimo variantas 
kiekvienu konkrečiu atveju bus vis kitoks.

VIENo PASIrINKImo NėrA
Jonas Gylys, Kauno technologijos universiteto profesorius
Termofikacinės (kogeneracinės) elektrinės paskir tis – elektros ir šilumos gamyba. 

Šiluma – pagrindinis tokios elektrinės produktas, o elektra – papildomas, dėl kurio galima 
atpiginti šilumą. Tokios elektrinės naudingumo koeficientas siekia 60–85 proc. Tačiau taip yra 
tik tada, kai būna didelis šilumos poreikis: šildymui, pramonei ir pan. Jeigu šilumos poreikio 
nėra arba jis sumažėjęs, termofikacinė elektrinė ima veikti kaip kondensacinė elektrinė, ir jos 
naudingumo koeficientas drastiškai mažėja. Termofikacinės elektrinės veikia Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir kituose miestuose, t. y. ten, kur galimas šiluminės energijos poreikis. Kadangi 
vasarą tokios elektrinės dirba neekonomiškai, jos paprastai stabdomos remontui arba veikia 
ne visa galia. Tada trūkstamą elektrą gamina kondensacinės elektrinės (šiluminės, atominės), 
hidroelektrinės ir pan. 

Kiekvienu konkrečiu atveju kogeneracinių jėgainių statybos problemą reikia spręsti pri-
klausomai nuo situacijos. Kogeneracines elektrines geriausia statyti ten, kur reikalinga ir šiluma, 
ir elektra, kur pigus kuras (dujos, naftos produktai), kur pakankamos vietos kuro (biokuro) 
atsargos, jo nereikia gabenti iš toli, o tiekimas nėra monopolizuotas, kur gerai išplėtotas šilumos 
tiekimo tinklas. Kogeneracinės jėgainės, naudojančios biokurą, neišspręs šilumos problemų, 
jeigu nebus atsižvelgiama į degimo produktų emisiją (biokurą sudaro ne tik anglis), į medieną 
naudojančios pramonės problemas, susijusias su padidėsiančiu medienos poreikiu, miškų, 
žemės plotų nualinimą, jeigu visa biokuro naudojimo grandinė (ruošimas, transportavimas, 
deginimas) yra monopolizuotas.

Dar blogiau, jeigu tas pats monopolininkas valdo ir šilumos tiekimą. Labai norint nedi-
delio galingumo kogeneracines jėgaines galima pasistatyti daugiabutyje ar individualiajame 
name. Galima vėl grįžti į natūrinio ūkio laikus – kiekvienam atskirai gamintis šilumą, elektrą, 
užsiauginti maisto ir t. t. Juk tada visi turėtume darbo, nebeliktų bedarbių ir nepatenkintųjų. 
Siūlyčiau eiti dar toliau – uždrausti kaime (o vėliau ir mieste) naudoti gamtines dujas, naftos 
produktus. Kiek tada sutaupytume brangaus įvežtinio kuro, kiek atsirastų naujų darbo vietų! 
Vietoj traktorių ūkininkai žemę dirbtų su arkliais, jiems šerti prireiktų galybės pašarų, kurie 
dabar pūva laukuose ir t. t. 

Juokai juokais, tačiau kai kas kažką panašaus siūlo: nestatykime atominės elektrinės, 
nereikia terminalo, nereikia elektros linijų, geriau statykime vėjo malūnus, saulės elementus, 
biokuro kogeneracines jėgaines (kiekviename kieme ar net kiekviename name) – tada tai bent 
gyvensime! Kadaise kinai norėjo pasivyti Angliją pagal išlydyto plieno kiekį, todėl jų valdžia 
pri vertė vos ne prie kiekvienos lūšnos įsirengti po mažą aukštakrosnę. Tas visuotinis plieno 
lydimas tada tapo viso pasaulio pajuokų ir anekdotų šaltiniu. yra žmonių, kurie mokosi iš 
svetimų klaidų, kiti mokosi iš savųjų, o yra ir tokių, kurie niekada iš nieko nesimoko.
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Numatytos pastatyti biokuro kogeneracinės jėgainės

Eil. 
Nr.

Rodiklis
Pradedama
eksploatuoti

Galia
Vidutinis
metinis

apkrovimas

Elektros
kiekis

Investicijos

Planuojama
šiluminė
galia su

KDE

Investicijos
į šilumos
gamybą

MWe h GWh/m mln. Lt/MW mln. Lt MW mln. Lt

1 Vilnius

1.1 Komunalinių atliekų deginimo stotis 2016 8 7 000 45 8,6 68,8

1.2 BKZ-75-39FB (12-17 MWe) 2014–2019 17 5 500 80 2,4 41 48 30

1.3 TGME-205 2015 120 4 200 479 3,3 398 176 132

1.4 BKZ-75-39FB 2015 17 4 300 69 3,7 63 43 32,25

2. Kaunas

2.1 Komunalinių atliekų deginimo stotis 2014 7 7 000 39 9,6 60,2

2.2 BKZ-75-39 2019 17 5 000 81 4 68 43 32,25

2.3 BKZ-75-39 2020 17 4 000 65 4 68 43 32,25

2.4 BKZ-75-39 2020 17 3 700 60 4 68 43 32,25

3 Klaipėda

3.1 Komunalinių atliekų deginimo stotis 2013 11 7 000 62 8,6 94,6

4 Šiauliai

4.1 Biokuro kogeneracinė jėgainė 2012 11 8 000 84 7,1 78 35 28,05

5 Panevėžys

5.1 Biokuro kogeneracinė jėgainė 2014 2,5 8 000 19 9,2 23 10 10

6 Alytus

6.1 Biokuro kogeneracinė jėgainė 2012 5,4 8 000 41 12,6 68 25 18,8

7 Marijampolė

7.1 Biokuro kogeneracinė jėgainė 2019 4,5 4 300 18 5,1 23 18 14,4

8 Jonava

8.1 Biokuro kogeneracinė jėgainė 2013 4 7 500 29 9,3 37 14 14

9 Mažeikiai

9.1 Biokuro kogeneracinė jėgainė 2013 2,5 7 500 18 9,2 23 10 10

10 Utena

10.1 Biokuro kogeneracinė jėgainė 2012 2,5 7500 15 10,7 22 12,5 8,6

11 Druskininkai

11.1 Biokuro kogeneracinė jėgainė 2014 3 7 700 22 9,7 29 9 9

12 Kiti 0 0 0 0 0

Iš viso 266 1 224 1 232

Iš viso be komunalinių atliekų deginimo stočių 240 1 079 1 008 529 404

tvalandę, dirbant kondensaciniu režimu nesant 
šilumos poreikio – 17,3 cento už kilovatva-
landę. Tuomet bendra šilumos kaina vartotojui 
būtų apie 20–25 centai už kilovatvalandę.

BIoKogeneRaCIJaI – vIsos 
SąLyGoS
LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas at-

kreipė dėmesį, kad uždarius Ignalinos atominę 
elektrinę pasikeitė šalies elektros energijos 
gamybos rinka. Daugiausia elektros energijos 
gaminama naudojant gamtines dujas, nes šiuo 

metu tai vienintelė alternatyva. Vėjo ir hidro-
energijos potencialas yra per menkas mūsų 
valstybės elektros poreikiui, todėl būtina skatin-
ti švarios energijos gamybą, naudojant vietos 
biokurą. Šalyje yra visos galimybės plėtoti 
biokogeneraciją: išplėtotas centrinio šildymo 
tinklas, yra vietinio ir importuojamo biokuro 
rinka, žaliosios elektros energijos poreikis. 
Geriausias biokogeneracijos paskatinimas, 
asociacijos prezidento teigimu, yra tinkamos 
žaliosios elektros energijos supirkimo kainos, 
kurios būtų patrauklios investuotojams.

Ekonomiškai stiprios šiaurinės ES valsty-
bės elektros naudoja kelis kartus daugiau nei 
centralizuotai tiekiamos šilumos. Pavyzdžiui, 
Suomija sunaudoja apie 90 TWh elektros ir 
30 TWh šilumos iš cŠT sistemų. Panašus 
elektros ir šilumos naudojimo santykis ir 
Švedijoje bei Danijoje. O Lietuvoje elektros 
ir centralizuotai tiekiamos šilumos kiekiai yra 
beveik lygūs – po 9 TWh per metus. Įvertinus 
minėtų šalių pavyzdžius elektros energijos 
naudojimas Lietuvoje ilgainiui irgi turėtų smar-
kiai išaugti. Tam labiausiai pasitarnaus cŠT 
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sistemos, kurių šilumos gamybos šaltiniuose 
bus galima įrengti kogeneracines jėgaines, 
gaminančias ir šilumą, ir elektros energiją.

PLėSTIS yrA KUr
D. Tarvydas mato galimybių kogeneraci - 

nių jėgainių plėtrai. Tai – visi mažesnieji 
miesteliai. Ar kogeneracinių jėgainių skaičius 
galėtų augti ne procentais, o kartais? Pašne-
kovas pateikė Danijos atvejį, kur mažos 
kogeneraci nės jė gainės yra statomos su 
akumuliacinėmis talpomis šilumai, tad jos gali 
dalyvauti valan dinės prekybos elektros ener-
gija biržoje. Lie tuvoje kainų skirtumas, pasak 
D. Tarvydo, per mažas, kad akumuliacinės 
talpos atsipirktų.

LŠTA savo siūlymus apie naujų ir esamų 
cŠT šaltinių įrengimų modernizavimo tikslin-
gumą yra pateikusi Energetikos ministerijai. 
Šiandien šilumos tiekimo įmonės neturi 
pakankamai savo lėšų numatytiems projek-
tams įgyvendinti – tam reikalinga ES parama. 
Biokuro katilinių statybos reikalauja didelių in-
vesticijų, o parama leidžia neįtraukti investicijų 
grąžos į šilumos kainą ir šilumos tarifą mažinti 
iš karto – vos pradėjus veikti naujai katilinei.

„Deja, šiandien Lietuvoje tokios pagalbos 
gali sulaukti tik nedidelių miestų gyventojai.

Dabartinė paramos skyrimo tvarka aiškiai 
rodo, kad valstybė toleruoja perėjimą prie 
biokuro tik mažuosiuose šalies miestuose“, – 
komentavo V. Stasiūnas.

Pagrindiniai brangių gamtinių dujų varto-
tojai yra didieji šalies miestai: Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Nors Lietuvos gy - 
ventojai šilumai išleidžia didžiąją dalį pajamų, 
2004–2013 metais šilumos tiekimo įmonėms 
buvo skirta vos 145 mln. litų valstybės ir ES 
pa ramos. Atliekoms rūšiuoti skirta 500 mln.  
litų, vandentvarkai – net 3 mlrd. litų.

SAVININKAI IšGELBėTI?
Nedidelę kogeneracinę jėgainę, pasirodo, 

galima įsirengti ir individualiojo namo rūsyje. 
Tokios jėgainės savininkas ragina iš jo pavyzdį 
imti ir šildymo sąskaitų išvargintus daugiabučių 
gyventojus. D. Tarvydas patvirtino, kad dau - 
gia bučiuose įsirengti kogeneracines jėgaines 
ga lima taip pat, kaip ir vien šilumą galinčias 
ga minti dujines katilines. Tik tokių projektų 
atsi pir kimo laiką reikia labai atidžiai skaičiuoti: 
daž niausiai be dotacijų įrangai ar specialių 
elektros supirkimo tarifų jos neatsiperka. Ir iš 
automobilio variklio pasidaryti kogeneracinę 
jėgainę, pasak pašnekovo, įmanoma, nors ir 
nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti. Ben-

zininis variklis perdirbamas naudoti gamtines 
dujas, prie jo jungiamas generatorius, kuris 
gamina elektros energiją. Variklio aušinimas 
naudojamas kaip šilumos šaltinis šildymui.

Šiuo metu rinkoje galima nusipirkti nedi-
delės galios kogeneracinių elektrinių. Tačiau, 
V. Paškevičiaus vertinimu, jos kainuoja paly-
ginti brangiai. Pigiau kol kas įsidiegti biokuro 
katilus tik šilumai gaminti. centralizuotai 
tiekiamos šilumos kilovatvalandės kaina, pa-
sak LŠTA asociacijos prezidento V. Stasiūno, 
visada bus mažesnė, palyginti su individualiai 
gaminama šiluma pastate, todėl įrengti papil-
domus šilumos gamybos šaltinius daugiabu-
čiuose nėra ekonomiškai tikslinga. Pirmiausia 
būtina atnaujinti daugiabučius namus ir tokiu 
būdu mažinti šilumos naudojimą šildymui.

Gyventojai, kurie jau gyvena apšiltintuose 
ir mažai šilumos naudojančiuose daugiabu-
čiuose, klausimo apie papildomus ar naujus 
šilumos gamybos šaltinius nekelia. Klaidinga 
yra manyti, kad tik pakeitus šilumos apsirū-
pinimo būdą, bet nesutvarkius namo vidaus 
šildymo sistemų ir neapšiltinus pastato, 
galima sumažinti gyventojų mokesčius už 
šilumą. Kogeneracinę jėgainę tikslinga įrengti 
tik tuose pastatuose, kurie nėra prijungti prie 
cŠT sistemų.

„Statyba ir architektūra“, 2012, Nr. 11

šilumai taupyti – du receptai

NAUJAS ŠILDyMo SEZoNAS – TARSI BAUBAS SENų DAUGIABUčIų GyVENToJAMS. NUoLAT BRANGSTANčIoS GAMTINėS DUJoS 
AUGINA ŠILUMoS KAINą. o NEAPŠILTINTI PASTATAI REIKALAUJA PATIEKTI 2–3 KARTUS DAUGIAU ŠILUMoS, PALyGINTI SU NAUJAI 
PASTATyTAIS AR ATNAUJINTAIS (MoDERNIZUoTAIS) GyVENAMAISIAIS NAMAIS. TAčIAU SUSIDARIUSIą SITUAcIJą, ATRoDyTų, 
NESUNKIAI GALIMA PAKEISTI.

PrIEšNUoDžIų yrA
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) 

prezidentas Vytautas Stasiūnas neabejoja, kad 
priešnuodžių prieš dideles išlaidas už šilumą 
yra. „Jau ne kartą esu minėjęs, kad jei norime 
sumažinti gyventojų mokėjimus už šilumą, 
pirmiausia būtina įgyvendinti du esminius 
projektus: importuojamą kurą keisti vietos 
biokuru ir apšiltinti daugiabučius gyvenamuo-
sius namus“, – sakė V. Stasiūnas.

Šilumos kainą daugiabučių gyventojams 
sudaro šilumos gamybos, perdavimo bei jos 
pardavimo kainų suma. Šilumos kaina susi-
deda iš pastoviųjų ir kintamųjų šilumos tiekėjų 
sąnaudų. Pastoviosios sąnaudos nepriklauso 

nuo pagaminto šilumos kiekio, ir jas sudaro 
sąnaudos remontui, darbuotojų atlyginimams, 
įvairioms paslaugoms. Kintamąsias sąnaudas 
sudaro kuro, elektros, termofikacinio vandens 
sąnaudos. Jos kinta priklausomai nuo to, kiek 
šilumos reikia pagaminti ir patiekti tam, kad 
temperatūra gyventojų butuose atitiktų nusta-
tytas higienos normas, t. y. siektų 18–22 °c.

V. Stasiūno teigimu, didžiausią dalį visų  
šilumos kainos sąnaudų sudaro kuro sąnau-
dos. Šį faktą svarbu prisiminti svarstant, kaip  
būtų galima mažinti Lietuvos gyventojų išlai - 
das už šilumą, nes Lietuvoje didžioji dalis ši - 
lumos pagaminama deginant brangias gam-
tines dujas.

BIoKuRo ResuRsaI paKanKaMI
Šiuo metu daugelyje Lietuvos miestų – 

Prienuose, Joniškyje, Trakuose, Druskinin-
kuose, Anykščiuose, Šalčininkuose, Kaune, 
Vilniuje, Jonavoje, Klaipėdoje – daugiabu-
čiams šildyti šilumos gamybos šaltiniuose 
yra naudojamos brangios importuojamos 
gamtinės dujos, ir šilumos kaina išauga beveik 
du kartus, palyginti su miestais, kurie šildymui 
naudoja vietos biokurą.

„Palyginimas labai paprastas. Miestuose, 
kuriuose šilumos gamybai naudojamos gam-
tinės dujos, šilumos kaina šį šildymo sezoną 
bus nuo 27 iki 37 centų už kilovatvalandę. 
o miestuose, kur centralizuotam šildymui 
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naudojamas biokuras, šiluma kainuos nuo 
17 iki 26 centų už kilovatvalandę. Tik lieka 
apgailestauti, kad didesnę kainą mokės apie 
75 proc. visų šalies gyventojų, besišildančių 
centralizuotai. Net ir turtingos Skandinavijos 
bei kitos Vakarų Europos valstybės negali 
sau leisti deginti brangias gamtines dujas ir 
tiekti šilumą į kiaurus daugiabučius. Lietuvoje 
praktika dar kitokia“, – apgailestavo LŠTA 
prezidentas V. Stasiūnas.

Žaliaisiais vadinamų miestų mūsų šalyje 
dar nėra daug. Tai – Molėtai, Ignalina, Taura-
gė, Radviliškis, Utena, Širvintos, Raseiniai, 
Varėna, Šilalė, Birštonas, Mažeikiai, Kretinga, 
Lazdijai, Švenčionys, Kelmė, Šilutė ir Plungė. 
čia cent ralizuota šiluma tiekiama deginant 
biokurą.

Pasak LŠTA prezidento V. Stasiūno, Skan-
dinavijos valstybės seniai atsisakė iškastinio 
kuro ir didžiąją dalį šilumos pasigamina nau-
dodamos atsinaujinantį vietos kurą. Lietuvoje 
yra pakankami atsinaujinančių išteklių kiekiai, 
kuriuos panaudojus būtų galima pasigaminti 
beveik visą šilumą, reikiamą centralizuoto šilu-
mos tiekimo sektoriui. Platesnis atsinaujinan-
čių energijos šaltinių naudojimas leistų mažiau 

priklausyti nuo brangaus importuojamo kuro 
ir taupyti gyventojų pinigus.

Be perėjimo prie biokuro, būtų galima 
taikyti ir kitas šilumos kainą mažinančias 
trumpalaikes priemones. „Gyventojų išlaidos 
už šildymą mažėtų ir perkėlus elektros gamybą 
iš Elektrėnų elektrinės į termofikacines didžių - 
jų miestų (Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Aly-
taus) elektrines, perskirstant elektros energijos 
supirkimo kvotas. Toks sprendimas atpigintų 
šilumą gyventojams net iki 4 centų už kilo-
vat valandę. Mūsų asociacija šią galimybę jau 
nekart siūlė Vyriausybei ir Energetikos minis-
terijai, tačiau siūlymas vis atmetamas“, – teigė 
V. Stasiūnas.

UžTENKA Ir NEDIDELIų 
INVESTIcIJų
Vis dėlto, anot V. Stasiūno, didžiausią įta- 

ką mokėjimams už šilumą turi daugiabučių 
namų būklė. „centralizuotai tiekiama šiluma 
apskaitoma pastatų įvaduose įrengtais šilu-
mos apskaitos prietaisais, bendras sunau-
dotos šilumos kiekis dalijamas iš bendrojo 
naudingojo ploto, ir taip nustatomas sunau-
dotos šilumos kiekis vienam kvadratiniam 

metrui, kuris atspindi to namo būklę“, – sakė 
LŠTA vadovas.

Laikantis nustatytų higienos normų, oro 
temperatūra butuose šildymo sezonu turi būti 
apie 18–22 laipsniai šilumos, o stabilią tem-
peratūrą pasiekti ir išlaikyti daug lengviau bei 
pigiau sandariuose, apšiltintuose ar naujuose 
šilumą taupančiuose pastatuose. Didžioji dau-
guma žmonių gyvena neapšiltintuose sovieti-
nės statybos daugiabučiuose, kur šiluma iške - 
liauja pro stogą, nesandarias sienas.

„Gyventojai gali sutaupyti net ir pakeisdami 
laiptinių duris, senus butų langus naujais, 
sandariais. Tačiau didžiausią efektą duotų senų 
daugiabučių renovavimas ir šiltinimas“, – pa-
tarė V. Stasiūnas.

Mokėjimų už šilumą palyginimai vaizdžiai 
rodo skirtumą. Šį sezoną miestų, kuriuose 
šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos, 
gyventojai už 60 kv. metrų ploto buto šildymą 
senos statybos nešiltintuose daugiabučiuose 
vidutiniškai mokės 465 litus per mėnesį. Per nai 
šių namų, kurie Lietuvoje sudaro 56 proc. visų 
daugiabučių, gyv entojams šiluma kainavo apie 
450 litų. Labai prastos būklės namuose, kurie 
sudaro apie 22 proc. visų namų, 60 kv. metrų 
ploto buto šildymas, per mėnesį praėjusį šildy-
mo sezoną vidutiniškai kainavęs apie 630 litų, 
ateinantį šildymo sezoną padidės iki 651 lito 
ir daugiau. Naujos statybos ar atnaujintuose 
daugiabučiuose už 60 kv. metrų ploto buto 
šildymą per mėnesį gyventojai mokės apie 
186 litus. Praėjusio šildymo sezono vidur-
kis – apie 180 litų. Tokie namai sudaro tik apie 
5 proc. visų daugiabučių.

Žaliuosiuose Lietuvos miestuose už 
60 kv. metrų ploto buto senos statybos nešil-
tintuose daugiabučiuose šildymą gyventojai 
vidutiniškai mokės apie 315 litų per mėnesį. 
Pernai šildymas kainavo apie 330 litų. Labai 
prastos būklės namuose 60 kv. metrų ploto 
buto šildymas, praėjusį šildymo sezoną 
vidutiniškai kainavęs apie 462 litus, šiemet 
sieks apie 441 litą ir daugiau. Naujos statybos 
ar atnaujintuose namuose už 60 kv. metrų 
ploto buto šildymą gyventojai mokės tik apie 
126 litus. Praėjusio šildymo sezono vidurkis – 
apie 132 litai.

„Žvelgiant į šiuos skaičius darosi aki-
vaizdu, kad senieji nesandarūs daugiabučiai 
buvo statomi tada, kai kuro kainos buvo itin 
mažos ir neatitiko nei rinkos kainų, nei gam-
tos išteklių tausojimo politikos“, – pastebėjo 
V. Stasiūnas. Pasak jo, senstančių pastatų 
šilumos ypatybės dar labiau mažėja, todėl 
daugiabučių renovavimas yra neišvengiamas 
norint mažinti šilumos naudojimą ir tuo pačiu 
išlaidas daugiabučiams šildyti.
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Benediktas Raulušonis,
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija

danijos energetiKos strategija –
galimas pavyZdys lietuvai

Atsinaujinantys energetiniai ištekliai (AEI) vis labiau tampa realiu 
iškastinio kuro pakaitalu energetikoje. Išsivysčiusios pramoninės 
valstybės daugybę lėšų investuoja į „žaliąją“ energetiką. Dauguma 
AEI rūšių yra pigūs ar išvis nemokami, tačiau reikalingos gana 
didelės pradinės investicijos generavimo įrenginių ir susijusios in-
frastruktūros statybai. Tikėtina, kad ilgainiui, pingant technologijoms 
ar susigrąžinus investicines lėšas, šios rūšies energetiniai objektai 
gamins didelius kiekius santykinai pigios energijos. Atsakingų vals-
tybių politikai, suprasdami, kad atsinaujinanti energetika sprendžia 
nemažai nacionalinių ir globalių problemų, yra naudinga ekonomikai 
ir aplinkosaugai, labai ją palaiko ir „grąžina“ dalį jų sukuriamos vertės 
tolesnei šios energetikos plėtrai. Pavyzdžiui, racionalus vietinių 
atsinaujinančių išteklių panaudojimas didina energetinį saugumą, 
diversifikuoja apsirūpinimą energetiniais ištekliais, sukuria darbo 
vietas, generuoja pajamas į valstybės biudžetą, mažina iškastinio 
kuro infrastruktūros poreikius, anglies dvideginio išmetimą ir t. t. 
Dėl to kai kuriose valstybėse ribotą laikotarpį teikiama reikšminga 
įvairių formų finansinė parama atsinaujinančiai energetikai. Tai 
ypač svarbu šalims, kurios neturi savo tradicinio kuro išteklių arba 
priklauso nuo monopolinio jų tiekimo. Tokiu keliu dar 1976 metais 
nusprendė eiti Danija. Po pirmosios „naftos krizės“ daugumos 

politinių partijų buvo sutarta ateities energetikos vystymą sieti su 
atsinaujinančiais energijos ištekliais ir ilgainiui visiškai atsisakyti 
iškastinio kuro. 2020 metais Danija ketina būti trečioji pasaulyje 
šalis pagal atsinaujinančios energijos vartojimo laipsnį. 

rAKTAS į SėKmę – PoLITINIS SUTArImAS Ir 
KRyptIes laIKyMasIs
Prieš tris dešimtmečius Danija buvo beveik visiškai priklausoma 

nuo importuojamų iškastinių energijos išteklių. Po 1973 metais 
prasidėjusios naftos krizės buvo nuspręsta šalies energetikos strate-
giją keisti iš esmės. Tuo tikslu buvo priimtas politinis dokumentas –  
„Danijos energetikos politika 1976“ (angl. „Danish Energy Policy 
1976“), nubrėžęs du aiškius energetikos prioritetus – taupiai naudoti 
energiją ir iškastinį kurą keisti atsinaujinančiu. Nuo tada Danija tapo 
žinoma kaip aktyvią energetikos politiką vykdanti šalis. Pavyzdžiui, 
panaudojant atsinaujinančius energi jos išteklius jau 2010 metais šalyje 
buvo pagaminta 33,1 proc. visos elektros energijos, o centralizuotai 
tiekiamos šilumos sektoriuje atsinaujinančiųjų išteklių dalis siekė 
46,9 proc., iš jų 38,7 proc.– biomasė.

Priemonės, paskatinusios „žaliosios“ energijos naudojimą – 
tradicinių kuro rūšių apmokestinimas energetiniais mokesčiais, 

Kuro sunaudojimas pagal rūšis centralizuotame šilumos tiekime, procentinės dalys
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atsisakyti dujinio ar elektrinio šildymo ir energijos gamybai panau-
doti prastesnės kokybės, bet gerokai pigesnes kuro rūšis. Danijos 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemose plačiai naudojama šiluminių 
elektrinių atliekinė šiluma, kuri priešingu atveju būtų neišvengiamai 
išmetama į aplinką. Dėl to kiek didesniuose Danijos miestuose įrengta 
apie 400 kogeneracinių jėgainių, kurios labai efektyviai gamina ir 
šilumą, ir elekt rą. Siekiant sudaryti dar didesnes galimybes pigaus 
kuro ir atliekinės energijos panaudojimui, labai plėtojamos centrali-
zuoto šilumos tiekimo sistemos, prie kurių prijungiama ir didelė dalis 
individualių namų.

Nors Danijoje gyvena ne ką daugiau gyventojų kaip Lietuvoje, 
elektros sunaudojama apie 5 kartus daugiau. Tačiau danai nemano, 
kad tam būtina statyti atomines elektrines ar importuoti elektrą. Prie-
šingai, elektrai generuoti intensyviai naudojami vietiniai (ir kaimyninių) 
šalių atsinaujinantys energetiniai ištekliai. Kaip ir Lietuvoje, Danijoje 
plėtojamos dvi pagrindinės atsinaujinančios energetikos rūšys – tai 
kietosios biomasės ir vėjo energijos naudojimas. Žinoma, kol kas labai 
skiriasi jų panaudojimo mastai ir plėtros tempai.

r. JUozAITIS: VIETINIo BIoKUro LIETUVoJE yrA 
PAKANKAmAI, TAčIAU SToKoJAmA AKTyVIoS 
PoLITIKoS Ir TIKSLINGų INVESTIcIJų 
Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas 

R. Juozaitis, paklaustas apie biokuro panaudojimo situaciją Lietuvoje, 
tikina, kad jo Lietuvoje yra pakankamai. „Statistika ir mokslininkų 
skaičiavimai rodo, kad vietinio biokuro (nepanaudojama mediena, 
komunalinės atliekos, šiaudai, energetiniai augalai ir t. t.) metinis 
potencialas yra apie 2 mln. tonų naftos ekvivalento. Jų visiškai užtektų 
šiluminės energijos poreikiams patenkinti ir didelei daliai elektros 
pagaminti“, – teigė jis.

Energetikos specialistas kaip didžiausią problemą įvardija in-
vesticijų stoką į biokurą naudojančių įrenginių plėtrą, ypač didžiuo-
siuose Lietuvos miestuose. „Juose turėtų būti statomos didelės galios 
termofikacinės jėgainės, kartu su šiluma gaminančios ir „žaliąją“ 
elektrą.“

TEIGIAmI PAVyzDžIAI – 2012 mETAIS BAIGIAmoS 
STATyTI NAUJoS TErmofIKAcINėS ELEKTrINėS 
alytuJe, ŠIaulIuose, utenoJe
Šiais metais Alytuje, Šiauliuose ir Utenoje pradėjo arba artimiausiu 

metu pradės veikti trys naujai pastatytos, biokurą (t. y. smulkintą medie-
ną) naudojančios termofikacinės elektrinės. Bendra šių termofikacinių 
elektrinių šiluminė galia sieks daugiau kaip 54 MW, elektros – 18,5 MW. 
Kartu šios elektrinės pakeis gamtinių dujų kiekį, kurio energetinė vertė 
prilygsta 43 tūkstančiams tonų naftos per metus.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, paskelbusi 
2012–2013 metų šilumos kainų prognozes, skaičiuoja, kad šiluma 
dėl naujojo objekto Šiauliuose jau šią žiemą pigs 9 procentais. Šiame 
mieste buvo įrengta didžiausia iš minėtų termofikacinių elektrinių. o 
kituose mietuose, kur naudojamas daugiausia dujinis kuras, vėl lau-
kiama eilinio šilumos kainų šuolio...

Danijos ir kitų pažangių užsienio valstybių patirtis rodo, kad energe-
tinę priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro ar elektros būtų 
galima reikšmingai sumažinti racionalia, gyvybinga, į atsinaujinančius 
vietinius energijos išteklius orientuota energetika bei pramone. Ir Lietu-
voje būtų galima dar kartą apsvarstyti šalies prioritetus energetikoje, o 
pasirinkus aiškias ir subalansuotas kryptis žengti nuoseklius ir ryžtingus 
žingsnius jas realizuojant.

politiniai susitarimai skatinti tam tikras atsinaujinančios energetikos 
sritis, taip pat mokesčių lengvatos ir finansinė parama biomasės 
naudojimo in frastruktūrai. Šios priemonės nulėmė, kad per devintą 
dešimtmetį didelė dalis namų ūkių, žemės ūkio bei centralizuoto 
šildymo įmonių naftos (iškastinio kuro) produktus pakeitė biokuru, 
šilumos siurbliais ir pan. 

 Kitas svarbus politinis susitarimas Danijoje – 1993 metais 
priimtas „Biomasės susitarimas“ (angl. „Biomass agreement“), 
kuriame nuspręsta, kad iki 2000-ųjų didžiosios elektrinės naudos 
1,4 mln. tonų biomasės (tarp kurių – 1 mln. tonų šiaudų) per metus. 
Galutinai šis susitarimas buvo įgyvendintas tik 2009 metais, Fiuno 
saloje pastačius naują elektrinę, per metus sudeginančią 170 000 
tonų šiaudų.

Dėl nusibrėžtos aiškios krypties energetikoje ir nuoseklaus jos 
vykdymo, realu, kad 2020 metais 30 proc. visos šalyje sunaudojamos 
energijos (įskaitant transportą, namų ūkius ir pramonę) bus pagaminta 
iš atsinaujinančių energijos išteklių. Danijos energetikos politika ir 
susijusių energetikos technologijų pramonės plėtra pasaulyje laikoma 
pavyzdine valstybės politikos įtaka energetikos sektoriaus vystymuisi. 
Greta didėjančios energetinės nepriklausomybės, diversifikuoto kuro 
naudojimo ir švaresnės aplinkos aplink energetikos sektorių susikūrė 
sėkminga pramonė. Danijos energetikos agentūros (angl. Danish 
Energy Agency) duomenimis, importuotos ir eksportuotos energijos 
skirtumas 2010 metais buvo teigiamas ir siekė 12,1 mlrd. DKK 
(9,76 mlrd. litų). Energetikos technologinių įrenginių (vėjo turbinų, 
centralizuotam šilumos tiekimui skirtų vamzdžių, šilumos siurblių ir  
t. t.) ir susijusių paslaugų eksportas siekė 52,2 mlrd. DKK (24,1 mlrd. 
litų) ir sudarė 9,5 proc. viso Danijos eksporto.

Kas BendRo taRp lIetuvos IR danIJos 
ENErGETIKoS?
Sėkminga Danijos energetinė politika ir jos įgyvendinimas galėtų 

tapti pavyzdžiu Lietuvai, atsidūrusiai sudėtingoje energetinėje situ-
acijoje. AB „Litgrid“ duomenimis, Lietuva 2011 metais importavo  
65 proc. elektros energijos. Didžioji dalis šalies viduje pagamintos 
elektros energijos nėra konkurencinga, dėl to remiama elektros varto-
tojų. centralizuoto šilumos tiekimo ūkis daugiausia (75 proc.) naudoja 
pastaraisiais metais labai pabrangusias gamtines dujas. 

Lietuvą ir Daniją galima palyginti dėl panašių geografinių ir klimatinių 
sąlygų bei naudojamos energetinės infrastruktūros. Drėgnas, vėjuotas 
ir šaltas klimatas pareikalauja didelių energijos kiekių šildymui, jie 
tiekiami daugiausiai naudojant plačiai išvystytas centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemas. Šalyse aptinkami ir išgaunami nedideli iškastinio kuro 
ištekliai, abiejų valstybių paviršius gana plokščias, nėra didelių upių, 
todėl sunku plėtoti hidroenergetiką. Danijos teritorijos miškingumas 
tesiekia 10, o Lietuvoje viršija 30 procentų. Danijoje labai išvystytas 
javų auginimas, todėl susidaro dideli kiekiai šiaudų ir jie sėkmingai 
panaudojami energetikoje. Lietuvoje susidarančių šiaudų apimtys taip 
pat didėja, tačiau šis reikšmingas energetinis išteklius kol kas tepa-
naudojamas menkai. Lietuvoje labai priešinamasi komunalines atliekas 
deginančių jėgainių statybai, o Danijos didžiuosiuose miestuose veikia 
nemažai šiukšles deginančių elektrinių, kurios pagamina reikšmingus 
kiekius šilumos ir elektros. Pastaruoju metu ir individuliuose namuose, 
ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemose vis plačiau naudojama 
saulės šiluminė energija.

Danai taupūs ir racionalūs, todėl šiluminės energijos suvartojimas 
pastatuose apie 2 kartus mažesnis nei Lietuvoje. čia labai plėtojamos 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, kurios sudaro galimybes 
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Prof. habil. dr. Vytautas Stankevičius,
dr. Arūnas Burlingis, dr. Jūratė Karbauskaitė,

Kauno technologijos universitetas

teisingiausia priemonė renovacijai – pasKata

Fiziškai šilumos poreikis šildymui priklauso nuo namo atitvarų 
charakteristikų. Didžioji dauguma gyventojų jau yra girdėję apie šilu-
mines sienų varžas ir supranta, kad senuose namuose nei sienos, nei 
langai, nei stogai neatitinka dabartinių reikalavimų. Todėl šie namai ir 
sunaudoja tiek daug šilumos šildymui.

PrIEVArTA NAUDoS NEDUoTų
Tiekiamos šilumos kiekis priklauso nuo išorės ir vidaus oro tem-

peratūros. Šilumos tiekiama į pastatą tiek, kad butuose būtų ne mažiau 
kaip 18 °c šilumos. Jei pastate vidaus šildymo sistema nesureguliuota, 
vienos patalpos bus šildomos mažiau, kitos – daugiau, ir atitinkamai 
toks namas sunaudos dar daugiau šilumos. Taip pat reikia pašildyti 
tiekiamą į patalpas orą vėdinimui. 

Kad būtų galima mažinti į pastatą tiekiamos šilumos kiekį, o kartu 
ir mokėjimus už šilumą, būtina pastato sienas ir stogą apšiltinti. Daug 
kas jau įsitikino, kad pakeitus langus kambariuose temperatūra pakyla. 
Tad apšiltinus namą ir sureguliavus šildymo sistemą rezultatas turi būti 
kur kas geresnis. Būtų galima mažinti ir šilumos naudojimą šildymui, 
užtikrinant norimą temperatūrą kambariuose pagal savo poreikius.

Daugiabučiai namai neturėtų būti atnaujinami prievarta, privatūs 
vienbučiai namai – irgi. Prievarta sukeltų nepasitenkinimą valstybe ir 
neteisybės jausmą, nes juk namai pastatyti pagal to laikotarpio reika-
lavimus. Todėl lieka vienintelė ir tinkamiausia priemonė – paskata. Pasta- 
tų atnaujinimas turėtų būti kompleksinis, kvartalinis, atnaujinant aplinką  
bei kiemus, galėtų būti įgyvendinamas ir pakopomis, etapais. 

ATSAKomyBė – VISIEmS Po LyGIAI
Pastatų modernizavimo našta negali būti užkrauta vien tik ant butų 

savininkų pečių. Daugiabučių pastatų gyventojai nekalti, kad šilumos 
požiūriu nuosavybės teisėmis gavo labai neekonomiškus pastatus. 
Šilumos gamintojams svarbu, kad šilumos būtų sunaudojama stabiliai 
ir gyventojai už ją atsiskaitytų laiku. Būtina iš esmės keisti principinius 
nuostatus, susijusius su pastatų modernizavimu. 

Pirmiausia reikia nustatyti, koks pastatų modernizavimo modelis 
esamomis aplinkybėmis yra optimalus, nes dabartinis nėra pagrįstas 
vertinant socialinius ir materialinius išteklius.

DAUGIABUčIų ATNAUJINImo NAUDA
Akivaizdu, kad modernizuoti senus daugiabučius būtina. Pirmiausia 

naudą pajustų gyventojai: mažesnės išlaidos, pagerėjęs patalpų vidaus 
mikroklimatas, didesnis namų ilgalaikiškumas, geresnė aplinka. 

Nauda savivaldybei – mažesnis energetinių išteklių, pašalpų, aplinkos 
tvarkymo poreikis, atliekamos lėšos kitiems miesto poreikiams tenkinti. 
Nauda valstybei – sukurtos darbo vietos, mažesnis nedarbas statybų 
sektoriuje, aktyvesnė ekonomika, energijos išteklių poreikio mažėjimas, 
eksporto bei importo balanso gerėjimas. Dalis lėšų energetiniams iš-
tekliams pirkti lieka Lietuvoje, didėja energetinis savarankiškumas, gerėja 
socialinis klimatas ir valstybės prestižas gyventojų akyse. 

DAUGIABUčIų ATNAUJINImo fINANSAVImo moDELIS
Daugiabučio atnaujinimą turėtų vykdyti investuotojas, kurio in-

vesticijos į pastato atnaujinimą sugrįžtų iš sutaupytos šilumos. Butų 
savininkai investuotojui mokėtų už šilumą iki atnaujinimo suvartojamos 
šilumos lygiu tol, kol bus padengtos investicijos. Įvertinus, kad butų 
savininkai būtų skatinami pritarti atnaujinimui, dalis naudos iš sutaupy-
tos šilumos turėtų būti nukreipiama į mokėjimų už šilumą sumažinimą 
jau po atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Norint įgyvendinti tokį 
finansavimo modelį reikia pakeisti daugiabučio namo butų savininkų 
mokėjimus už šilumą taip: investuotojas su šilumos tiekėju atsiskaito 
pagal įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas, o butų 
savininkai atsiskaito už šilumą su investuotoju pagal skaičiuojamąsias 
šilumos sąnaudas iki atnaujinimo priemonių įdiegimo.

Skaičiuojamąsias šilumos sąnaudas iki ir po atnaujinimo priemonių 
įdiegimo bei mėnesio mokėjimus už šildymą siūlome skaičiuoti pagal 
žemiau pateiktą schemą.

Prieš modernizavimą:
1. Surenkami duomenys apie pastato šildymą per 3 metus: mėne-

siniai šildymo sezono šilumos poreikiai Qmon, išorės oro temperatūra 
Qe. Jei šildoma ne visą mėnesį, vertinamas tik šildymo laikotarpis. 
Duomenys gaunami iš šilumos tiekėjo. 

2. Apskaičiuojamas visų trejų metų šildymo sezonų dienolaipsnių 
kiekis dly pagal vidutines mėnesio temperatūras, užregistruotas toje 
vietovėje (paprastai šiuos duomenis gali pateikti šilumos tiekėjai):

DL ty e
i

n
mon= − ⋅

=
∑ ( ) ;18
1

θ
   

(1)

čia: dly – šildymo sezono dienolaipsniai (K · dienos); Qe – vidutinė 
mėnesio išorės oro temperatūra šildymo sezono metu (°c); tmon – atski-
ro šildymo sezono mėnesio trukmė (dienomis (paromis); n – šildymo 
sezono trukmė (mėnesiais). 

Jei šildoma ne visą mėnesį, vertinamas tik šildymo laikotarpis.
3. Apskaičiuojamas visų trejų metų šildymo sezonų dienolaipsnių 

vidurkis dlav;

DL DLav yn
i

n
=

=
∑
1
3 1

.
   

(2)
Masinė daugiabučių namų renovacija Lenkijoje – pavyzdys Lietuvai. Daugiabučių 
namų renovacija Lenkijoje vyksta dideliais tempais, 1992–2012 Lenkijoje renovuota 
jau apie 70 proc. visų daugiabučių namų, dėl to šilumos suvartojimas šildymui 
pasta tuose sumažėjo pusiau. Nuotraukoje renovuoti namai Sopote, Lenkija
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4. Apskaičiuojamas vidutinis trejų metų šilumos suvartojimas 
pastato šildymui Qav:

Q Qy mon
i

n
=

=
∑
1

;
   

(3)

Q Qav yn
i

n
=

=
∑
1
3 1

;
   

(4)

čia: Qy – šilumos poreikis pastato šildymui per atskirą šildymo sezoną 
(MWh per metus).

5. Apskaičiuojamas vidutinis pastato šilumos poreikis vienam 
dienolaipsniui qav (kWh/(m2 · K · dienos), atitinkantis pastato charak-
teristikas prieš modernizavimą:

q Q
A DLav

av

av
=

⋅
;
    

(5)

čia: a – pastato bendras šildomas plotas, m2.

Po modernizavimo:
1. Per šildymo sezoną užregistruojamas kiekvieną mėnesį suvar-

totas energijos kiekis pastato šildymui Qmon., ren (MWh per mėn.). Jei 
šildoma ne visą mėnesį, vertinamas tik šildymo laikotarpis. Duome - 
nys gaunami iš šilumos tiekėjo. 

2. Per šildymo sezoną užregistruojama vidutinė kiekvieno mėnesio 
išorės oro temperatūra, Qe °c. Jei šildoma ne visą mėnesį, vertinamas 
tik šildymo laikotarpis.

3. Apskaičiuojamas kiekvieno šildymo sezono mėnesio dieno-
laipsnių kiekis dlf.mon, (K · dienos):

DL tf recalc e mon. ( ) .= − ⋅18 θ
 (6)

Jei šildoma ne visą mėnesį, vertinamas tik šildymo laikotarpis.
4. Nustatomas energijos kiekis šildymui, atitinkantis pastato  

charakteristikas prieš modernizavimą (MWh per mėn.):
pastatui:

Q A q DLmon recalc av f mon. . . ;= ⋅ ⋅
  (7)

atskiram butui:

Q A q DLbuto mon recalc buto av f mon. . . . .= ⋅ ⋅
 

(8)

5. Nustatomos išlaidos, kurias dengia butų savininkai, Lt per mėn.:

S k Q Emon f recalc= ⋅ ⋅. ;
   (9)

čia: k – modernizavimo skatinimo koeficientas, priimamas pagal su-
sitarimą (rekomenduojama imti 0,85–0,95 vertę); e – šilumos kaina, 
Lt už MWh.

6. Nustatomos išlaidos, kurias dengia investuotojas: 

S Q Einvest mon mon ren. . . .= ⋅   (10)

7. Nustatoma investuotojo indėlio grąža nagrinėjamą mėnesį:

∆S S Smon mon invest mon= − . .   (11)

8. Nustatomos šildymo sezono išlaidos, kurias dengia butų sa-
vininkai, Lt per metus:

S Sy mon
i

n
=

=
∑
1

.
   

(12)

9. Nustatomos šildymo sezono išlaidos, kurias dengia investuo-
tojas, Lt per metus:

S Sinvest y invest mon
i

n
. . .=

=
∑
1   

(13)

10. Nustatoma investuotojo grąža per šildymo sezoną, Lt per metus:

∆ ∆S Sy mon
i

n
=

=
∑
1

.
   

(14)

11. Nustatomas investicijų likutis, Lt:

I r I Sy= + ⋅ −( ) ;1 0 ∆
   (15)

čia: r – palūkanų norma, vieneto dalimis.
12. Šia tvarka atsiskaitoma, iki investuotojas susigrąžina įdėtas lėšas.
Pateikiamas praktinis pavyzdys – renovuoto gyvenamojo namo 

Kaune, Kovo 11-osios g. 112, šilumos sąnaudų ir sutaupymų, pagal 
nurodytas formules, skaičiuotės grafinis vaizdas, iš kurio matyti, kad ši-
lumos sąnaudos 1 dienolaipsniui yra palyginti pastovios ir labai priklauso 
nuo pastato atitvarų šiluminių savybių ir reguliavimo lygio. Šilumos są-
naudos 1 dienolaipsniui gali būti naudojamos vertinant pastatų energetinį 
efektyvumą, modernizavimo kokybę ir sutaupytos šilumos kiekybinius 
rodiklius; norint objektyviai apskaičiuoti, kaip nustatyti skaičiuojamą - 
sias šilumos sąnaudas iki atnaujinimo priemonių įdiegimo.

Šilumos sąnaudų vienam dienolaipsniui išklotinė atskirais mėnesiais prieš mo
dernizavimą ir po moder nizavimo
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Reguliuojami šlapiojo rotoriaus siurbliai šildymo ir oro 
kondicionavimo sistemoms bei integruoti siurbliai

Šlapiojo rotoriaus cirkuliaciniai siurbliai 
šildymo ir oro kondicionavimo sistemoms 
• nereguliuojami
• reguliuojami

ypač taupantys energiją aukšto efektyvumo siurbliai
(pvz., „Wilo-Stratos PIco“ ir „Wilo-Stratos“)

eKologinio projeKtavimo europos 
sĄjungos direKtyva 2009/125/ec ir jos 

ĮtaKa šlapio rotoriaus siurbliams
audrius Merkys,

„Wilo Lietuva“ inžinierius

2009 metų spalio 21 dieną Europos 
Par lamentas priėmė ekologinio projektavimo 
direktyvą gaminiams, naudojantiems energiją. 
Pagrindinis šios direktyvos tikslas – mažinti 
energijos suvartojimą Europos Sąjungoje ir 
kartu šiltnamio dujų emisiją. Šlapio rotoriaus 
siurbliai įtraukti į šios direktyvos kompetencijos 
ribas, o Europos Komisijos reguliavimo aktas 
Nr. 641/2009 atskirai apibrėžia naujus reikala-
vimus šiems siurbliams.  

Kodėl ši direktyva reikalinga ir ko ja sie-
kiama? Atlikus studijas nustatyta, kad apie 
20 proc. variklių suvartojamos energijos 
tenka siurblius sukantiems varikliams. Šiuo 
metu Europos Sąjungoje per metus parduo-
dama apie 14 milijonų cirkuliacinių siurblių. 
2005 metų duomenimis cirkuliacinių šlapio 
rotoriaus siurblių energijos sąnaudos buvo 
apie 50 TWh elektros energijos. Nustatyta, kad 
šlapio rotoriaus siurblių sutaupymo potencia-
las Europoje yra net iki 23 TWh per metus, ir tai 
sudaro apie 4 milijardus eurų. Šios priemonės 
leistų sumažinti co2 emisijas iki 11 milijonų 
tonų per metus. Kaip matome, sutaupymo 
galimybės milžiniškos, palyginimui galima 
pasakyti, kad 23 TWh elektros energijos yra 

apie 5 kartus daugiau nei metinis Lietuvos 
elektros energijos poreikis.

Ši direktyva taikoma visiems šlapio roto-
riaus siurbliams, kurių galingumas yra nuo 1 iki 
2500 W. Joje apibrėžiamas naujas siurblių efek-
tyvumo žymėjimas. Anksčiau šlapio rotoriaus 
siurblio efektyvumas buvo žymimas, kaip ir visų 
kitų buitinių prietaisų, raidine reikšme, t. y. aukš-
čiausio efektyvumo – „A“ raide, žemiausio – 
„G“. Nuo 2013 metų sausio 1 dienos siurb -
lių efektyvumas bus žymimas trumpiniu EEI ir 
išreiškiamas skaitine reikšme. Kuo mažesnė 
skaitinė reikšmė, tuo efektyvesnis siurblys. 
Svarbiausia šioje direktyvoje yra draudimas nuo 
2013 metų sausio 1 dienos patiekti į rinką šla-
pio rotoriaus siurblius, kurių energetinis efekty-
vumas EEI yra didesnis už 0,27. Pažymėtina, 
kad visi populiariausi siurbliai Lietuvoje (papras-
ti trijų greičių šlapio rotoriaus siurbliai) netenki-
na naujų energetinio efektyvumo reikalavimų 
ir nuo 2013 metų sausio 1 dienos jų nebebus 
galima patiekti Lietuvos rinkai. Direktyvoje 
taip pat nurodoma ir kita data – 2015 metų 
rugpjūčio 1 diena. Nuo tos dienos siurblių 
energetinio efektyvumo rodikliai dar labiau 
sugriežtinami, ir į rinką nebebus galima patiekti 

siurblių, kurių energetinis efektyvumas EEI 
didesnis nei 0,23. Pereinamuoju laikotarpiu 
tarp 2013 ir 2015 metų galioja kelios išimtys 
siurblių grupėms, kurioms sugriežtinti energe-
tinio efektyvumo rodikliai dar nebus taikomi. 
Tai siurbliai, naudojami saulės kolektorių sis-
temose ir geoterminio šildymo lauko kontūro 
pusėje, bei siurbliai, integruoti į kitus gaminius, 
pvz., cirkuliacinis siurblys, integruotas į kon-
densacinį dujinį katilą. Be to, reikia pabrėžti, kad 
šita direktyva karšto vandens recirkuliaciniams 
siurbliams netaikoma. Paveikslėlyje žemiau 
pateikta visa svarbiausia „ErP“ (energy related 
products) direktyvos informacija.

Taigi 2013-ieji šlapio rotoriaus siurblių 
rin koje bus perversmo metai. Tikriausiai dar 
niekada nuo šlapio rotoriaus siurblių sukūrimo 
rinkoje nebuvo tokių staigių pokyčių. Tačiau mil-
žiniškos energijos sutaupymo galimybės turėtų 
nuraminti ir didžiausius skeptikus. Pavyzdžiui, 
pakeitę paprastą šlapio rotoriaus siurblį į dide-
lio efektyvumo „Wilo Stratos“ serijos siurblį, 
galite sutaupyti iki 80 proc. elektros energijos. 
Taigi ženkime koja kojon su technologijomis 
ir naudokime aukšto efektyvumo, naujausių 
technologijų šlapio rotoriaus siurblius.
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Kviečiame studijuoti 

NEAKIVAIZDŽIAI

Pastatų energetika (tęstinės išlyginamosios studijos kolegijų absolventams)

•  Kvalifikacinis laipsnis (aukštasis universitetinis išsilavinimas):  Energijos inžinerijos bakalauras.

•  Programos tikslai, suteiktos žinios ir įgyti gebėjimai: Energijos inžinerijos bakalauras turi dalykinių žinių, pažintinių 
gebėjimų ir taikomųjų įgūdžių identifikuoti, formuluoti ir spręsti šilumos gamybos, jos transformavimo, šilumos, 
dujų tiekimo ir naudojimo bei patalpų oro kokybės sistemų inžinerines problemas naudojant šiuolaikines inži-
nerines priemones, jis moka parengti šių inžinerinių sistemų projektus, atlikti jų ekonominį ir poveikio aplinkai 
įvertinimą, taikyti informacines technologijas, efektyviai bendrauti su kitų sričių specialistais, klientais, turi 
studijavimo įgūdžių, reikalingų profesiniam tobulėjimui.

•  Galimybės toliau studijuoti: Absolventas turi teisę stoti į magistrantūrą.

•  Galimybės užsiimti profesine veikla: Absolventai gali dirbti šilumos gamybos, šilumos ar dujų tiekimo, patalpų 
šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir vėsinimo sistemų įrengimo, priežiūros, projektavimo įmonėse, šias 
sistemas naudojančiose institucijose, tęsti studijas magistrantūroje.

•  Mokymosi trukmė: 2 metai.

  Pastatų energetikos tęstinių išlyginamųjų studijų programa pritaikyta  ab
solventams, kurie yra baigę Alytaus kolegiją (Statinių inžinerinių sistemų 
specializaciją), Žemaitijos kolegiją (Statinių inžinerinių sistemų specia
lizaciją), Vilniaus technologijos ir dizaino kolegiją (Šilumos energetikos, 
Termoinžinerijos ir Statinių inžinerinių sistemų specializacijas) ir kitiems 
kolegijų absolventams, anksčiau baigusiems analogiškas specialybes.

Statinių inžinerinės sistemos (tęstinės nuotolinės studijos)

•  Kvalifikacinis laipsnis (universitetinis aukštasis išsilavinimas):  Statinių inžinerinių sistemų bakalauras.

•  Programos tikslai, suteiktos žinios ir įgyti gebėjimai: Statinių inžinerinių sistemų bakalauras turi dalykinių žinių, pažin-
tinių gebėjimų ir taikomųjų įgūdžių identifikuoti, formuluoti ir spręsti pastatų inžinerinių sistemų (energetinės, 
sanitarinės, vandentvarkos, transporto, ryšių, signalizacijos) veikimo, įrengimo, projektavimo, priežiūros įvairios 
paskirties pastatuose problemas, įvertinti inžinerinės įrangos sąveiką su pastato architektūriniais sprendiniais 
ir jo projektavimo raidą, atlikti projektų ekonominį įvertinimą, taikyti informacines technologijas, jis turi stu-
dijavimo įgūdžių, reikalingų profesiniam tobulėjimui.

•  Galimybės toliau studijuoti: Absolventas turi teisę stoti į magistrantūrą.

•  Galimybės užsiimti profesine veikla: Absolventai, įgiję statinių inžinerinių sistemų bakalauro kvalifikaciją, gali dirbti 
pastato šildymo, vėdinimo, dujų, elektros bei šilumos tiekimo, sanitarinių, vandentvarkos, transporto, ryšių, 
signalizacijos sistemų įrengimo, prekybos, priežiūros ir projektavimo įmonėse.

•  Mokymosi trukmė: 5,5 metų. Studijos vyksta nuotoliniu būdu. Plačiau: http://nsc.vgtu.lt/main.php?id=12

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

VILNIAUS GEDIMINO
TECHNIKOS UNIVERSITETAS
APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS
PASTATŲ ENERGETIKOS KATEDRA
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Lina Jauniškė,
Žurnalas „Mokslas ir technika“, 2012, Nr. 10

lietuvoje dygsta pirmieji Kvartalø
renovacijos daigai

SEKANT VAKARø EURoPoS ÐALIø PATIRTIMI, LIETUVoJE IMAMASI NAUJo RENoVA VIMo METoDo, KAI ATNAUJINAMI NE PAVIENIAI 
DAUGIABUèIAI, o IÐTISAS MIESTo KVARTALAS, KoMPLEKSIÐKAI SUTVARKANT KIEMUS, APÐVIETIMà, þAIDIMø AIKÐTE LES, þELDI- 
NIUS IR KITà INFRASTRUKTûRà. SENIEJI MIEGAMIEJI RAJoNAI TURëTø TAPTI VISAVERTE MIESTo DALIMI, TURëTI SAVo cENTRà: 
PASLAUGø, VALDyMo, KULTûRoS IR REPREZENTAcIJoS ÁSTAIGAS BEI VIETAS. NAUJIEJI cENTRAI SUTEIKS MIESTUI GyVyBINGUMo.

Atnaujinant daugiabuèius ir jø aplinkà, 
sie kiama:

•  sumaþinti pastatø eksploatavimo ið-
laidas;

•  sumaþinti energijos suvartojimà;
•  padidinti pastatø rinkos vertæ: pagerinti 

pastatø bûklæ, pailginti jø eksploatavi-
mo trukmæ;

•  sumaþinti aplinkà terðianèiø veiksniø 
poveiká ir taip padidinti aplinkos vertæ;

•  pagerinti þmogaus gyvenamosios 
vietos komforto sàlygas;

•  padidinti miesto vietoviø patrauklumà;
•  pritraukti ir iðlaikyti vidutines pajamas 

gaunanèius gyventojus.

Vienu pirmøjø kvartalinës renovacijos 
pavydþiu Lietuvoje pretenduoja tapti Klaipëda, 
kur, pasitelkiant valstybës paramos bei Euro - 
pos Sàjungos lëðas, planuojama sutvarkyti ir  
centrinæ miesto dalá – trikampá tarp Bangø 
gatvës, Ðilutës prospekto, Kauno gatvës bei 
Taikos prospekto. Per pastaruosius 7 metus 
bus atnaujinta ne tik ðio kvartalo infrastruktûra, 
jame atsiras naujos paslaugø, valdymo, kul-
tûros ir reprezentacijos ástaigos bei vietos.

„Uostamiesèio centro statusas neatitinka 
jo potencialo – dauguma namø ir kitokia 
infrastruktûra yra pastatyti dar septintajame 
deðimtmetyje. Kadangi savivaldybë ëmësi 
iniciatyvos sutvarkyti ðias vieðàsias vietas ir 
investuos ne vienà milijonà litø, bûtø natûralu, 
kad prie savo turto atnaujinimo prisidëtø ir 
gyventojai. Mes savo ruoþtu darysime viskà, 
kad jiems toks projektas bûtø kuo patraukles - 
nis tiek moraliai, tiek finansiðkai“, – sakë Klai - 
pëdos mero patarëjas Simonas Gentvilas.

gyventoJaMs sudaRoMos 
palanKIos sÀlygos
Klaipëdos valdþia, siekdama paskatinti gy-

ventojus aktyviau renovuoti savo bûstus, ketina 
pasitelkti ávairius svertus. Vienas tokiø – ðiuo 
metu Bûsto ir urbanistinës plëtros agentûros 
(BUPA) specialistø iniciatyva rengiami tipiniai 
daugiabuèiø modernizavimo projektai.

„Iki kitø metø pradþios visiems dau gia-
buèiams, kuriø kvartale yra apie 150, bus pa - 
rengti tipiniai atnaujinimo projektai. Vieno to - 
kio projekto parengimas kainuoja per 150 tûks-
tanèiø litø. Tai iðties solidi suma, kurià, galima 
sakyti, dovanojame þmonëms. Projektuose 
bus numatyta daug pastatø atnaujinimo prie-
moniø“, – pasakojo S. Gentvilas.

Bûsto ir urbanistinës plëtros agentûros archyvo nuo-
trauka

Daugiabuèiø namø rajonø plëtra turi 
tiesioginá poveiká gyventojams, todël jø da
lyvavimas priimant sprendimus yra bûtinas.

Daugiau informacijos apie Daugiabuèiø 
namø atnaujinimo (modernizavimo) progra
mà JESSIcA: 

•  www.atnaujinkbusta.lt; 
•  8 800 200 12 (nemokama telefono linija).

Kitas numatomas svertas – savivaldybës 
parama, priskiriant sklypus prie daugiabuèiø. 
„Ðioje zonoje gyventojai prie savo namø ga- 
lës gauti sklypus, o savivaldybë savo ruoþtu 
apmokës uþ visus kadastrinius matavimus 
bei padës sutvarkyti kitus formalumus“, – 
sakë jis.

Gyventojams þinant, kad nereikës mokëti 
uþ investicijø planà, bus galima naudotis vi - 
sais programos „Jessica“ privalumais, o svar-
biausia – gyventi kompleksiðkai sutvarkytoje 
aplinkoje, reno renovacijos procesas turëtø 
pajudëti“, – teigë Klaipëdos mero patarëjas.

gyvenamieji rajonai, modernizuojami 
laikantis „darnaus gyvenimo su gamta“ 
principo, ágyja papildomos kokybës.

nauJa gyvenIMo KoKyBË
Miestø infrastruktûros ekspertai pripaþás- 

ta, kad, norint kuo ilgiau efektyviai naudoti 
senos statybos stambiaplokðèius namus, vien 
tik namø atnaujinimo nepakanka. Geriausias 
rezultatas gali bûti pasiektas tik kompleksiðkai 
modernizuojant pastatus ir atskirus mikro-
rajonus.

Tokio modernizavimo pavyzdys – Vokie-
tijoje, Berlyne, ágyvendintas Hellersdorfo pro-
jektas. Èia dar 1990-aisiais buvo renovuota 
beveik 200 daugiabuèiø, perprojektuota ir 
sukurta nauja infrastruktûra aplink juos – nuo 
naujø þeldynø iki kino teatro, vaikø þaidimø 
aikðteliø ir t. t.

Tokio kvartalinio renovavimo daigai Lie-
tuvoje dygsta ne tik Klaipëdoje, bet ir Vilniuje, 
Druskininkuose bei Kaune.
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„grundfos“ pradėjo gaminti 
naujus reKordinio efeKtyvumo 

cirKuliacinius siurblius
saulius zulonas,

SIA „Grundfos Pumps Baltic“ Lietuvos filialas inžinierius konsultantas

NAUJI DAR MoDERNESNI „GRUNDFoS“ ALPHA2 yRA EFEKTyVIAUSIAI ENERGIJą VARToJANTyS cIRKULIAcINIAI SIURBLIAI 
RINKoJE. PAKEITę ĮPRASTINĮ SENą cIRKULIAcINĮ SIURBLĮ NAUJUoJU ALPHA2, GALITE NAMų ūKyJE SUVARToTI IKI 10 PRoc. 
MAŽIAU ELEKTRoS ENERGIJoS.

daug eneRgIJos naudoJantIs 
pRIetaIsas
Paprastai cirkuliacinis siurblys būna pa-

slėptas kur nors po laiptais, ūkinėje patalpoje 
ar rūsyje. Jis beveik ištisus metus dirba 24 
valandas per parą ir dažnai yra daugiausiai 
energijos suvartojantis prietaisas namuose... 
nebent tai yra naujasis „Grundfos“ ALPHA2.

Naujasis ALPHA2 siurblys automatiškai 
prisitaiko prie kintančių poreikių ir suvartoja iki 
87 proc. mažiau energijos. Todėl daug sutau-
poma ir padidėja komfortas. 

Viskas, ką reikia padaryti, – tai pakeisti 
se ną neefektyvų siurblį į ALPHA2.

nauJI teIsInIaI ReIKalavIMaI
Nuo 2013 metų ES Direktyva dėl energiją 

vartojančių gaminių (EuP) nustato naujus 
reikalavimus cirkuliacinių siurblių efektyvumui. 
Todėl iki šiol naudotas energijos vartojimo 
efektyvumo ženklinimas raidėmis nuo A iki G 
pakeičiamas energijos vartojimo efektyvumo 
koeficientu (EVEK), ir Europos Sąjungoje bus 
galima įsigyti tik tokius cirkuliacinius siurblius, 
kurie tenkina griežtus naujus reikalavimus. 

cirkuliacinių siurblių atžvilgiu direktyva bus 
įgyvendinama tokiais etapais:

2013 metai: autonominių cirkuliacinių 
siurblių EVEK turi būti ne didesnis kaip 0,27.

2015 metai: cirkuliacinių siurblių EVEK turi 
būti ne didesnis kaip 0,23.

Įgyvendinus šiuos reikalavimus, jau nuo 
2020 metų Europoje bus sutaupoma 23 te-
ra vatvalandės elektros energijos per metus. 
Tokį energijos kiekį per metus pagamina 2–3 
atominės elektrinės.

EVEK TIK 0,15
ALPHA2 energijos vartojimo efektyvumo 

koeficientas yra tik 0,15, kur kas mažes nis nei 
reikalaujama direktyvoje ir kur kas ma žesnis nei 
kitų rinkoje siūlomų cirkuliacinių siurblių. 

ALPHA2 gali automatiškai sumažinti savo 
galią iki 4 W, o senieji siurbliai nuolat naudoja 
60–100 W. Tai reiškia, kad tipinis cirkuliacinis 
siurblys per metus sunaudoja apie 350 kWh, o 
ALPHA2 gali sunaudoti tik 44 kWh – vadinasi, 
sutaupoma iki 87 procentų energijos.

SIA „GRUNDFoS PUMPS BALTIc“ Lietu-
vos filialo vadovas Andrius Kareniauskas 
pakomentavo: „Grundfos“ dar kartą pakėlė 
kar telę cirkuliacinių siurblių rinkoje. Naujasis 
ALPHA2 yra ne tik efektyviausias rinkoje cir-
kuliacinis siurblys, jis taip pat, ko gero, pats 
patikimiausias ir universaliausias cirkuliacinis 
siurblys iš visų iki šiol gamintų siurblių. Kad 
tai pasiektume, turėjome panaudoti viską, ką 
šių dienų mokslas ir technika gali pasiūlyti.“

nauJos teCHnologIJos IR 
patIKRIntas patIKIMuMas
ALPHA2 siurblyje pritaikytos technologijos 

yra naujos, bet vis dėlto pagrįstos gerai žinomu 
„Grundfos“ patikimumu. Sukaupęs 65 metų 
siurblių gamybos patirtį ir pagaminęs daugiau 
kaip 3 milijonus šiuo metu eksploatuojamų 
ALPHA2 siurblių, „Grundfos“ pripažįsta, kaip 
svarbu yra klausytis, ko nori klientai.

„Mūsų klientai nori energiją taupančių 
sprendimų ir kartu paprasto jų įrengimo, bet 
jo kiu būdu neprarandant pripažinto „Grundfos“ 
patikimumo“, – sako Andrius Kareniauskas. 

IŠManus CIRKulIavIMas
Kai tik ALPHA2 sumontuojamas ir palei-

džiamas, unikali AUToADAPT funkcija iš karto 
pradeda analizuoti sistemą ir suranda optimalų 
proporcinio slėgio režimą. ALPHA2 siurblys tai 
daro reguliariai, todėl visada dirba optimaliau-
siu režimu. Keičiantis metų laikams ar šildymo 
poreikiams, ALPHA2 visą laiką dirba taip, kad 
mažiausiomis sąnaudomis būtų garantuotas 
maksimalus komfortas.

Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kiek 
galite sutaupyti, kreipkitės į savo pardavėjus, 
o šie suteiks informaciją atsižvelgdami į konk-
rečius jūsų sistemos parametrus.

Daugiau informacijos apie ALPHA2 siurb-
lius rasite atnaujintame lietuviškame puslapyje 
lt.grundfos.com.

APIE NAUJąJį ALPHA2 TrUmPAI: 
Energijos vartojimo efektyvumas: ALP-

HA2 atskirais laikotarpiais naudoja tik 4 W, 
o standartiniai cirkuliaciniai siurbliai nuolat 
naudoja 60–100 W.

Paprastas montavimas: kompaktiškas 
apa ratas tilps net ankštoje vietoje.

Aukštesnis efektyvumas: geriausias rin-
ko je efektyvumas (EVEK ≤ 0,15).

Naujas debitomatis: padeda diagnozuoti 
problemas ir subalansuoti sistemą.

Išradingas kištukas: supaprastina elekt-
ros maitinimo prijungimą.

Izoliaciniai kevalai: dabar kiekvienoje stan - 
dartinėje pakuotėje.

autoADAPT: automatiškai parenka efek-
tyvumo ir komforto atžvilgiu geriausią siurblio 
darbo režimą.

Nerūdijančio plieno versija: ALPHA2 N 
buitinio karšto vandens recirkuliacijai ir labai 
reiklioms šildymo sistemoms.

Valdymas vienu mygtuku: visi siurblio 
darbo režimai lengvai nustatomi vienu valdymo 
mygtuku. 
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Prof. habil. dr. vaclovas Miškinis,
Lietuvos energetikos institutas

parengtas statistinių duomenų 
leidinys „lietuvos energetiKa – 2011“

2010 metais į at mosferą išmestų šiltnamio dujų kiekiai ir jų struktūra  
pagal sektorius. 

Leidinyje pateikta Europos Sąjungos, didžiausių pasaulio valstybių, 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių (EBPo), 
taip pat apibendrintų bendrųjų pasaulio ekonomikos ir energe ti- 
kos rodiklių (BVP, energijos sąnaudų vienam gyventojui, energijos 
intensyvumo ir kt.) lyginamoji analizė 2009 ir 2010 metais. Ši anali-
zė atlikta remiantis naujausiais Tarptautinės energetikos agentūros 
paskelbtais duomenimis ir metodika. Remiantis šios agentūros me - 
todiniais prin cipais, visų leidinyje pateiktų šalių elektros sąnaudose ne - 
vertinti nuostoliai tinkluose, o galutinės energijos sąnaudose įskai - 
čiuoti ir neenergetinėms reikmėms sunaudoti energijos ištekliai. 

BVP Lietuvoje 2000–2008 m. sparčiai augo, o 2009 m. smuko 
14,8 %. 2011 m. BVP padidėjo 5,9 % ir grandine susieta apimtis sudarė 
80,7 mlrd. Lt, arba 26,6 tūkst. Lt gyventojui. Pirminės energijos są-
naudos 2011 m. padidėjo 3,3 % ir sudarė 7,29 mln. tne. Energetinėms 
reikmėms ūkio šakose sunaudojamos galutinės energijos sąnaudos 
sumažėjo 1,5 % ir sudarė 4,70 mln. tne, galutinės elektros energijos 
sąnaudos padidėjo 3,0 % ir sudarė 8,58 TWh. Pirminės energijos  
sąnaudos, tenkančios BVP vienetui, 2011 m. sumažėjo 2,4 %, o 
tie siogiai ūkio šakose sunaudojamos galutinės energijos intensyvu-
mas – 7,0 %.

Lietuvoje sukurtas BVP, apskaičiuotas perkamosios galios stan-
dartais, 2001–2008 m. išaugo 87,8 % (ES – atitinkamai 26,3 %), 
tačiau dėl ekonomikos nuosmukio 2009 m. šis rodiklis ES šalyse 
sumažėjo 6,0 %, o Lietuvoje – 16,9 %. BVP, tenkantis vienam gyven-
tojui, 2011 m. Lietuvoje sudarė 62 % nuo ES šalių vidurkio (2010 m. 
šis rodiklis buvo 57 %).

Statistikos departamento rengiamame centralizuotai tiekiamos 
šilumos balanse vertinama šiluma, gauta panaudojus cheminių pro-
cesų energiją, pramonės įmonių elektrinėse ir katilinėse, Ignalinos AE, 
geoterminiuose įrenginiuose ir elektros katilinėse pagaminta šiluma. 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos įmonėse, įskaitant ir iš kitų ener-
getikos įmonių pirktą šilumą, pagamintos šilumos dalis bendrame ši - 
lumos gamybos balanse sudaro apie 71 % (1 pav.), tik 2011 m. aso - 
ciacijai priklausančių įmonių dalis sumažėjo iki 69 %. 

Šilumos gamybos apimtį lemia vartojimo svyravimai (2 pav. ), iš 
esmės susiję su vidutinės oro temperatūros pokyčiais šildymo sezono 
metu. Bendrame centralizuotos šilumos balanse apie 79 % sudaro 
tiesiogiai ūkio šakose sunaudojama šiluma. 2011 m. namų ūkiuose 
sunaudota 44,3 %, paslaugų sektoriuje – 15,6 %, pramonės, statybos ir 
žemės ūkio sektoriuose – 19,4 %, elektros energijai gaminti sunaudota 
6,2 % šilumos, energetikos įmonių reikmėms tenkinti – 1,8 %. Per 
pastaruosius penkerius metus juntama pažanga mažinant techninius 
perdavimo nuostolius šilumos tinkluose – jie sumažėjo nuo 13,5 % 
2007 metais iki 12,7 % 2011 metais. 

Prie centralizuotų šilumos tinklų neprisijungę vartotojai patal-
poms šildyti ir karštam vandeniui ruošti kasmet sunaudoja daugiau  

„Lietuvos energetika“ – vienintelis Baltijos šalyse tęstinis spe-
cializuotas energetikos statistinių duomenų leidinys, naudingas 
energetikos įmonių specialistams, energetiką kuruojančių ministe-
rijų darbuotojams, politikams, studentams ir plačiajai visuomenei. 
Šiame leidinyje pateiktų energetikos sektoriaus raidą apibūdinančių 
rodiklių surinkimo ir palyginimo su kitų Europos Sąjungos šalių cha-
rakteringais rodikliais koncepcija remiasi ilgamete rengėjų patirtimi, 
bendrų metodinių principų taikymu ir kruopščia įvairiuose statistikos 
leidiniuose paskelbtos naujausios informacijos analize bei atranka. 
Įvairių šalių energetikos sektoriaus raidai apibūdinti naudojamų rodiklių 
palyginamumą komplikuoja tai, kad tarptautinių agentūrų ir įvairių šalių 
statistikos departamentų darbuotojai, formuodami statistinių duome-
nų bazes ir rengdami metinius leidinius, periodiškai keičia pirminių 
duomenų tvarkymo metodinius principus, kasmet tikslina anksčiau 
skelbtus duomenis apie ekonomikos raidą, energijos vartojimo apimtis  
ir pan. 

Tarptautiniuose statistikos leidiniuose dažniausiai pateikiami tik 
labai apibendrinti rodikliai: bendrosios pirminės energijos sąnaudos, 
pirminės energijos intensyvumo kaita, pirminės energijos sąnaudos 
vienam gyventojui, elektros intensyvumo rodikliai, elektros sąnaudos 
vienam gyventojui ir pan. Norint palyginti energijos vartojimo ūkio 
šakose efektyvumą, reikia analizuoti galutinės energijos ir elektros 
suvartojimo ūkio šakose lyginamuosius rodiklius. Tokių rodiklių lygina-
majai analizei ypač svarbus neenergetinėms reikmėms sunaudojamų 
energijos išteklių priskyrimas arba nepriskyrimas prie tiesiogiai ūkio 
šakose suvartojamos galutinės energijos. Be to, šiuose leidiniuose 
dalis informacijos skelbiama gerokai vėluojant arba su nuoroda, kad 
tai yra išankstinis įvertinimas. Lietuvoje dalis duomenų, apibūdinančių 
šalies bendrojo vidaus produkto augimą ir ekonomikos raidos struk-
tūrinius pokyčius, taip pat nuolat atnaujinama. Todėl kasmet didelę 
dalį ankstesniuose statistikos leidiniuose skelbtų duomenų privalu 
revizuoti, atnaujinti, papildyti ir pan. Kitaip nei Lietuvos Statistikos 
departamento rengiamuose leidiniuose, šiame energetikai skirtame 
leidinyje pateikiama detalesnė informacija apie energijos gamybą 
atskirose įmonėse, pagrindinius energijos srautus iliustruojančios 
diagramos ir kt. Leidinyje skelbiama informacija tinka Lietuvos ener-
getikos reprezentavimui užsienyje.

Statistinių rodiklių leidinyje „Lietuvos energetika – 2011“ pateikta 
naujausia susisteminta informacija, charakterizuojanti Lietuvos ener-
getikos sektoriaus ir jo šakų raidos tendencijas 2008–2011 metais, 
detalizuoti šalies kuro ir energijos balansai ir pagrindiniai Lietuvos 
energetikos sektorių apibūdinantys rodikliai. 2010 ir 2011 metų 
statistiniai duomenys apie Lietuvos bendrąsias pirminės ir galutinės 
energijos sąnaudas, elektros bei centralizuotai tiekiamos šilumos 
gamybą ir vartojimą, BVP augimą, taip pat lyginamieji energetikos ir 
ekonomikos rodikliai palyginti su atitinkamais Estijos ir Latvijos rodik-
liais. Leidinyje taip pat pateikti Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos 
konvenciją ir Kioto protokolą pasirašiusiose 1 priedo šalyse 1990 ir 



ÐILUMINË TECHNIKA

2012 m. Nr. 4 (Nr. 53) 21

1 pav. Centralizuotai tiekiamos šilumos gamybos kaita 2 pav. Centralizuotai tiekiamos šilumos vartojimo (įskaitant nuostolius) kaita

3 pav. Centralizuotai patiektos ir vartotojų įrenginiuose decentralizuotai pagamin-
tos šilumos kaita

kaip 800 tūkst. tne įvairių rūšių kuro ir gamina šilumą savo įrengi - 
niuose. Ekspertiniu būdu vertinant šių įrenginių naudingumo koefi-
cientą, decentralizuotai šilumos pagaminama apie 7000 GWh, didžioji 
jos dalis (apie 78–80 %) tenka namų ūkiams, apie 14–15 % decent-
ralizuotos šilumos pagaminama paslaugų sektoriuje, o pramonės, 
statybos ir žemės ūkio sektorių dalis sudaro apie 5–6 %. Kaip matyti 
iš 3 pav., bendrame centralizuotai vartotojams patiektos ir decentra-
lizuotai pagamintos šilumos balanse Lietuvos šilumos tiekėjų asocia - 
ci jai priklausančių įmonių dalis svyruoja apie 43–46 %.

Leidinys „Lietuvos energetika – 2011“ parengtas glaudžiai ben-
dra darbiaujant su šalies Statistikos departamentu, Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacijos ir energetikos įmonių bei asociacijų specialistais. 
Rengiant leidinį buvo panaudota informacija, paskelbta Statistikos 
departamento (Kuro ir energijos balansas, 2008, 2009, 2010 ir 2011), 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, energetikos 
įmonių ir kitų žinybų metinėse veiklos ataskaitose bei tarptautinių  
organizacijų (Tarptautinės energetikos agentūros, Eurostato) pareng-
tuose informaciniuose leidiniuose.

Leidinio rengėjai nuoširdžiai dėkoja rėmėjams: 
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, 
• Lietuvos biomasės energetikos asociacijai LITBIomA, 
• Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijai, 
• Lietuvos energetikos konsultantų asociacijai,
• Lietuvos elektros energetikos asociacijai. 

Tik dėl šių asociacijų finansinės paramos specialistams ir plačiajai 
visuomenei galime pateikti šį Lietuvos energetikos institute parengtą 
leidinį jau treji metai iš eilės. 
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pirmieji moKymo Kursai 
pagal „inno-Heat“ projeKtĄ

nerijus Jasinskas,
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Part-fi nanced by the European Union
(European Regional Development Fund)

InnoHeat

„Inno-Heat-Innovation in District Hea -
ting“ – Naujovių diegimas centralizuoto šilu
mos tiekimo sistemose Nr. WTPB.02.02.00-
92-009/10 – yra projektas, vykdomas pagal 
Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną 
programą 2007–2013 m.

Projekto tikslas – energijos efektyvumo, 
saugumo ir atsinaujinančių energijos išteklių 
didinimas centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemose.

Projekto pradžia – 2011 m. liepos 1 d., 
pa baiga – 2014 m. birželio 30 d.

Projekto par tneriai: Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacija (Lietuva); „opec Gdynia“ 
(Lenkija), „Kolobrzeg“ (Lenkija), Skonės re-

gionas (Region Skåne, Švedija), „Sustainable 
Business Hub“ (Švedija), SIDA (Švedija).

Šiame tarptautiniame projekte iš Lietuvos 
taip pat dalyvauja UAB „Mažeikių šilumos 
tinklai“ bei UAB „Šilutės šilumos tinklai“, jos 
yra asocijuotos projekto partnerės ir įsipa-
reigoja:

– tarpininkaujant / padedant LŠTA pateik -
ti techninius įmonių veiklos duomenis Švedijos 
energetikos ekspertams duomenų analizei 
atlikti;

– dalyvauti (pagal poreikį) projekto part-
nerių susitikimuose;

– privalomai dalyvauti išvykose (moky-
mo kursuose, angl. – study visit) į užsienio ša -

lis, siekiant susipažinti su geros praktikos pa-
vyzdžiais, kurie paremti atsinaujinančių ener -
gijos išteklių panaudojimu cŠT sistemose ir 
efektyviu energijos (šilumos) naudojimu.

Pažymėtina, kad šių metų liepos–rugsėjo 
mėnesiais Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 
Švedijos energetikos ekspertams pateikė di-
delės apimties techninių duomenų suvestines, 
kurias gavo iš UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 
ir UAB „Šilutės šilumos tinklai“. Šiuo metu 
vyksta techninių duomenų analizė, artimiausiu 
metu užsienio kolegos iš Švedijos pateiks iš-
samius analizės rezultatus.

Š. m. lapkričio 20–22 dienomis Švedijoje 
įvyko pirmieji mokymo kursai. Šiuose kursuose 

1 pav. Iš kairės į dešinę: Vaidotas Mačiulis (UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas), Edmontas Kripas (UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ techninės tarnybos 
vadovas), Sigitas Šeputis (Šilutės rajono savivaldybės ūkio skyriaus vedėjas), Raimundas Juškevičius (UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ komercijos direktorius), Algis Mykolas 
Šaulys (UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktorius), Jonas Jurkus (UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ gen. direktorius); Nerijus Jasinskas (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 
specialistas); Audronė Nakrošienė (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos specialistė), Arūnas Čekanauskas (UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ technikos direktorius)
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3 pav. Karlskronos miestelio mero pavaduotojo pranešimas

2 pav. Biokogeneracinė elektrinė Karlskronoje

1   Išsamūs elektrinės techniniai parametrai pateikiami Karlskronos šilumos tiekėjo tinklalapyje: http://www.affarsverken.se/Privat/Fjarrvarme/Safungerarfjarrvarme/
KraftvarmeverkKarlskrona/

Blekingės  regione, Karlskronoje, dalyvavo visi 
užsienio partneriai bei LŠTA kartu su asoci-
juotais partneriais (Mažeikių ir Šilutės šilu -
mos tiekimo įmonių atstovais) (žr. 1 pav.)

Pirmąją mokymo kursų dieną projekto da -
lyviai apsilankė naujoje Karlskronos biokoge-
neracinėje elektrinėje (žr. 2 pav.), kurią eks-
ploatuoti pradėta nuo 2012 m. rugsėjo mėn. 
Šios šilumą ir elektrą gaminančios elektrinės 
bendra instaliuota galia yra 54 MW (42 MW 
šiluminė ir 12 MW elektrinė galia), taip pat 
įrengtas ir 7 MW galios kondensacinis eko-
nomaizeris, kurio dėka nemaža šilumos dalis 
susigrąžinama iš išmetamųjų dūmų1.

Svečiams buvo aprodytas visas kogene-
racinės elektrinės ūkis nuo biokuro atvežimo 
ir sandėliavimo aikštelės iki pelenų surinkimo 
bunkerio. Taip pat išsamiai atsakyta į visus 
užduotus klausimus, susijusius su jos veiki-
mo principu. 
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Vėliau dalyviai apsilankė Karlskronos 
„Naval“ muziejuje, kur išklausė miestelio mero 
pavaduotojo pranešimą apie savivaldybės 
pastangas keisti iškastinį kurą į vietinį biokurą 
šilumos gamyboje bei efektyvų šilumos nau-
dojimą pastatuose (žr. 3 pav.). Kitą pranešimą 
perskaitė vietinės daugiabučių namų priežiū-
ros atstovas, jame buvo pristatyti įgyvendinti 
projektai (ten, kur nėra cŠT tinklo), leidžiantys 
šilumą gaminti iš paviršinio vandens (naudo-
jant šilumos siurblius) bei naudojant saulės 
kolektorius.
Antrą kursų dieną pranešimą skaitė Šve dijos 
centralizuoto šilumos tiekimo asociacijos 
atstovas, jis dalyviams pateikė išsamią in-
formaciją apie centralizuoto šilumos tiekimo 
sektoriaus plėtrą šalyje (kaip švedai cŠT sek-
toriuje perėjo nuo iškastinio kuro prie biokuro) 
ir supažindino su technologinėmis naujo-
vėmis, kurios naudojamos cŠT sektoriuje 
siekiant kuo efektyviau gaminti ir naudoti 
šilumą (žr. 4 pav.). Būtina atkreipti dėmesį, 
kad daugiausia dėmesio antrąją mokymo 4 pav. Švedijos centralizuoto šilumos tiekimo asociacijos atstovo pranešimas

6 pav. „Alfa Laval“ gamyklos administracinis pastatas (kairėje) ir pavyzdinis surenkamas daugiabučio namo šilumos punktas

5 pav. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovų pasisakymai apie UAB „Šilutės šilumos tinklai“ bei UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ įmonių artimiausius planus didinant 
jų veiklos efektyvumą
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7 pav. Visi dalyviai pirmuose mokymo kursuose Švedijoje

dieną buvo skirta diskusijai apie cŠT įmonių 
(Lietuvos ir Lenkijos) surinktus duomenis. 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos spe-
cialistai, padedami UAB „Mažeikių šilumos 
tinklai“ ir UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atstovų, 
pristatė minėtų Lietuvos įmonių artimiausius 
planus didinant jų veiklos efektyvumą, t. y. 
papildomos biokuro įrenginių galios plėtra, 
šilumos punktų ar rezervinių kuro ūkių moder-
nizavimas, šilumos tiekimo trasų atnaujinimas 
ir, žinoma, daugiabučių namų atnaujinimo 
skatinimas (5 pav.).

Galima pasidžiaugti, kad Švedijos energe-
tikos ekspertai, išklausę visų šalių atstovus, 
atkreipė dėmesį, jog UAB „Mažeikių šilumos 
tinklai“ ir UAB „Šilutės šilumos tinklai“ artimiau-
sioje ateityje taps visiškai nepriklausomi nuo 

mokymo kursai bus surengti 2013 m. balan-
džio pabaigoje taip pat Švedijoje. 

Informaciją apie projektą taip galite 
ras ti oficialiame projekto tinklalapyje:  
http://innoheat.eu/ 

Kontaktinė informacija, susijusi su 
projekto vykdymu:
•  Nerijus Jasinskas 

LIETUVoS ŠILUMoS TIEKėJų ASocIAcIJA 
Specialistas 
Tel. (8 5) 2667 097, faks. (8 5) 235 6044. 
El. p. nerijus@lsta.lt

•  Audronė Nakrošienė 
LIETUVoS ŠILUMoS TIEKėJų ASocIAcIJA 
Specialistė 
Tel. (8 5) 266 7095, faks. (8 5) 235 6044.

iškastinio kuro naudojimo šilumos gamyboje. 
o Lenkijos cŠT įmonėms dar būtinos didelės 
investicijos, kad pasivytų minėtas Lietuvos ši-
lumos tiekimo įmones pagal biokuro suvartoji- 
mą šilumos gamyboje. Tačiau Lenkija buvo 
išskirta kaip pavyzdys Lietuvai dėl aukšto ši-
lumos vartojimo efektyvumo, t. y. per 60 proc. 
visų Lenkijos daugiabučių namų yra visiškai 
atnaujinti, o Lietuvoje tokių nėra nė 2 proc. 

Paskutinę mokymo dieną visi svečiai 
apsilankė „Alfa Laval“ gamykloje Ronebyje. 
Dalyviai pamatė, kaip gaminami šilumokaičiai 
ir vietoje surenkamas šilumos punktas, kuris 
vėliau vežamas į daugiabutį namą ir įrengia-
mas (6 pav.).

Prieš atsisveikint visiems mokymo kursų 
dalyviams (žr. 7 pav.) buvo pranešta, kad kiti 

S K E L B I M A S
Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija (LIŠTIA) rengia specialistų, siekiančių teisės įgyti ypatingo statinio projekto 

vadovo (SPV), ypatingo statinio projekto dalies vadovo (SPDV), specialiųjų statybos darbų vadovo (SSDV) bei specialiųjų statybos 
darbų priežiūros vadovo (SSDTPV) kvalifikaciją, profesinio parengimo kursus. Projekto dalys ir darbo sritys: šildymas, vėdinimas 

ir oro kondicionavimas, šilumos gamyba ir tiekimas, šaldymo ir suslėgto oro sistemos. 

Numatomas toks kursų laikas: 1. SPV ir SVDV kursai: 2013 m. sausio 21–25 dienomis bei 2013 m. gegužės 13–17 dienomis;
2. SSDV ir SSDTPV kursai – 2013 m. kovo 18–22 dienomis. Kursų vieta: LIšTIA, K. Donelaičio g. 20221, Kaunas.

Prašymą lankyti kursus ir pasitikrinti profesines žinias teikti adresu: 
LIšTIA direktoriui r. montvilui, K. Donelaičio g. 20232, LT44239 Kaunas

Reikalavimai pateikiamiems dokumentams nurodyti www.spsc.lt. 
Papildoma informacija tel.: (8 37) 32 38 28, 30 04 43. 

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija
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2012 m. Nr. 3 (Nr. 52) Rugsëjis
Šiauliuose 
atidaryta biomasės kogeneracinė elektrinėPlačiau skaitykite 3 psl.

2012 m. Nr. 2 (Nr. 51) Birþelis

2012 M. GEGUŽĖS 18 D. ALYTUJE ATIDARYTA 

BIOMASĖS KOGENERACINĖ ELEKTRINĖ

Plačiau skaitykite 3 psl.

KoNFERENcIJoS, PARoDoS, MUGëS
PLANUoDAMI SAVo IÐVyKAS PERþVELKITE ÐIà INFoRMAcIJà

sausIs
2013 metų tarptautinė elektros energetikos ir tinklų konferencija 
(IcEEN 2013), kuri vyks 2013 m. sausio 19–20 dienomis.
Singapūras.
http://www.iceen.org/ 

Konferencija „Pramoninio vandens panaudojimas“, kuri vyks 
2013 m. sausio 22–23 dienomis.
Calgary, Alberta, Kanada.
http://www.canadianinstitute.com/water 

Energetikos sektoriaus viršūnių susitikimas 
„energy & sustainability“, kuris vyks sausio 30 dieną.
Briuselis, Belgija.
http://www.agrion.org/brussels/ 

vasaRIs
2-oji metinė Europos atsinaujinančios energetikos projektų 
finansavimo konferencija, kuri vyks 2013 m. vasario 11–12 die-
nomis.
Londonas, Jungtinė Karalystė.
http://www.umievents.com/en/UMI-Energy/conferences/2nd-Annu-
al-European-Renewable-Energy-Project-Fin2nd-Annual-European-
Renewable-Energy-Project-Fi.htm 

3-ioji tarptautinė energetikos konferencija „ateities energetika ir 
aplinkosauga“, kuri vyks 2013 m. vasario 24–25 dienomis.
Roma, Italija.
http://www.icfee.org/ 

Pasaulio darnios energetikos dienos, kurios vyks 2013 m. vasario 
27–kovo 1 dienomis.
Velsas, Austrija.
http://www.wsed.at/en/calls-speakers/  

Kovas
Konferencija „Deeper Water offshore Wind“, kuri vyks 2013 m. 
kovo 6–7 dienomis.
Londonas, Jungtinė Kralystė.
Info.: http://www.offshorewindconference.com/ 

Tarptautinė konferencija „Aplinkosauga ir energetika“, kuri vyks 
2013 m. kovo 14–16 dienomis.
Bhopal, Madhya Pradesh, Indija.
http://www.icgsee2013.com/ 

BalandIs
Elektronikos inžinerijos ir technologijos tarptautinė konferencija 
(IcEET 2013), kuri vyks 2013 m. balandžio 8–9 dienomis. 
Bankokas, Tailandas.
http://www.iceet.org/
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  Pirmas virðelio puslapis           Ketvirtas virðelio puslapis        Vidiniai þurnalo puslapiai

Ketvirtis puslapio

2 200 Lt
(matmenys: 210 x 240 mm)

1 300 Lt
(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

Ignalinos pavyzdys visai Lietuvai   3
Z. Mikšys / Ignalina example for the whole Lithuania /

zarasų šilumos tiekimo sistemos modernizavimas  5  
D. Paulauskienė / Modernization of Zarasai municipal heating system /

Kėdainiuose tiesiami nauji šilumos tinklai    5
D. Paulauskienė / Construction of new district heating network in Kedainiai /

Kogeneracijai keliai atviri   6
I. Lukšytė / Open roads for cogeneration  /

šilumai taupyti – du receptai    10 
Žurnalas „Statyba ir architektūra“, 2012, Nr. 11 / Two recipes for heat /

Danijos energetikos strategija – galimas pavyzdys Lietuvai   12
B. Raulušonis / Danish energy startegy – potential example for Lithuania /

Teisingiausia priemonė renovacijai – paskata     14
V. Stankevičius, A. Burlingis, J. Karbauskaitė / Most reasonable tool for renovation –  
an incentive /

Ekologinio projektavimo Europos Sąjungos direktyva 2009/125/Ec   16
ir jos įtaka šlapio rotoriaus siurbliams
A. Merkys / European Union Directive 2009/125/EC on Ecodesign and its influence  
on wet rotor pumps / 

Lietuvoje dygsta pirmieji kvartalų renovacijos daigai 18
L. Jauniškė / First sprouts of building blocks’ renovation springing in Lithuania /

„Grundfos“ pradėjo gaminti naujus rekordinio efektyvumo 19
cirkuliacinius siurblius 
S. Zulonas / “Grundfos” started the production of new ciculation pumps  
of recordhigh efficiency  /

Parengtas statistinių duomenų leidinys „Lietuvos energetika – 2011“ 20 
V. Miškinis / Released new statictical publication “Lithuanian energy – 2011” /

Pirmieji mokymo kursai pagal „INNoHEAT“ projektą 22 
N. Jasinskas / First training courses under the “INNHEAT” project /



2013 SKELBIAMI 
GRUNDFOS  METAIS!


