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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“ 
Ulonø g. 2, 
LT-08240 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
Raguvos g. 7
LT-44275 Kaunas
Tel. (8 37) 40 94 40 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVOS ÐILUMOS TIEKËJØ
ASOCIACIJOS NARIØ SÀRAÐAS

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

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

UAB „Energijos taupymo 
centras“
Pramonės g. 8
LT-35100 Panevėžys
Tel. (8 45) 583 406

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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Toma Grikštienė,
Ab „šiaulių energija“ teisininkė-atstovė spaudai

PRADĖTI ŠIAULIŲ MIESTO BIOMASE 
KŪRENAMOS TERMOFIKAcINĖS 
ELEKTRINĖS STATYBOS DARBAI

Ab „šiaulių energija“, atsižvelgdama į 
brangstančias importinio kuro kainas, europos 
sąjungos direktyvas bei Lietuvos respubli-
kos prisiimtus įsipareigojimus mažinti Co2 iš-
metimus, mažinant iškastinio kuro naudojimą 
energijos gamyboje, nepakankamą vietinio 
kuro išteklių panaudojimą energijos gamybai, 
nepakankamą, palyginti su modernizuotomis 
katilinėmis ir naujomis termofikacinėmis elekt-
rinėmis, šilumos energijos gamybos efektyvu-
mą pagrin dinėje bendrovės ir šiau lių miesto 
Pietinėje katilinėje, bei toliau vyk dydama 
bendrovės šilumos ūkio moderniza vi mą pagal 
miesto savivaldybės ir valstybinės kai nų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2008 m. pa-
tvirtintą bendrovės investicijų planą, sėk mingai 
vykdo projektą „šiaulių termofikaci nės elekt-
rinės projektavimas ir statyba“. 

Pagrindinis projekto tikslas – šiaulių 
miesto Pietinės katilinės teritorijoje pastatyti 
naują biomasę naudojančią termofikacinę 
jė gainę, sumažinant priklausomumą nuo di-
dėjančių importuojamų gamtinių dujų kainų ir 
maksimaliai sulėtinant vartotojams tiekiamos 
šilumos tarifų augimo tempą, mažinant šilu-
mos energijos gamybos savikainą bei išlaikant 
bendrovės šilumos ūkio konkurencingumą, 
aukštą var totojams tiekiamos paslaugos 
kokybę ir patikimumą.

Projekto vertė – apie 106 mln. Lt. ben d-
ro   vė yra pasirašiusi trišalę sutartį su Lr ūkio 
mi nisterija ir všį Lietuvos verslo paramos 
agentūra dėl 18 mln. Lt es paramos skyrimo 
projektui įgyvendinti. bendrovė projektui įgy-
vendinti skirs apie 3,5 mln. savų lėšų. Kitas 
projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas (apie 
85 mln. Lt) bendrovė skolinosi: europos in-
vesticijų bankas suteikė maždaug 37,5 mln. Lt 
paskolą, Ab seb bankas kartu su Ab „swed-
bank“ – sindikuotą 47 mln. Lt paskolą.

Termofikacinės elektrinės projektavi mo 
darbus atliko generalinis projektuotojas 
uAb „bioprojektas“, statybos darbus vykdo 
generalinis rangovas Ab „Axis Industries“.

Laiškas ateities kartoms

įgyvendinus projektą, apie 30–40 proc. 
bendrovės šilumos gamyboje naudojamo 
importuojamo brangaus kuro (gamtinių dujų) 
bus pakeičiama vietiniu biokuru bei taupys 
apie 40 proc. skiriamų apyvartinių taršos 
leidimų dėl atitinkamai sumažėjusių anglies 
dvideginio išmetimų į atmosferą.

Atliktos kuro kainų analizės parodė, kad 
energetinio vieneto (1 MWh) kaina naudojant 
vietinį biokurą yra 30–40 proc. mažesnė nei 
naudojant importuojamas gamtines dujas.

bendrovė šį projektą iniciavo ne vien 
siekdama aiškios ekonominės naudos iš 
projekto metu atliekamų veikų, bet ir siekda-
ma modernizuoti esamą šilumos gamybos 
procesą, išplėsti šilumai gaminti naudojamo 
kuro pasirinkimo galimybes, sumažinti im-
portuojamų dujų poreikį.

Projektas padės įgyvendinti bendrovės 
tikslus mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti 
patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą varto-
tojams, šilumos ūkyje skatinti tiek kuro rūšių, 
tiek šilumos gamybos būdų konkurencin-

gumą, didinti šilumos gamybos, perdavimo ir 
vartojimo efektyvumą, plačiau naudoti vietinį 
kurą ir atsinaujinančius energijos išteklius 
gaminant šilumą bei mažinti šilumos ener-
getikos neigiamą poveikį aplinkai.

Pagrindinis bendrovės iškeltas uždavi-
nys – pastatyti 11 MW elektros ir 27 MW 
šilumos galios termofikacinę elektrinę, kū-
renamą biokuru, su 8,3 mW šilumos galios 
kondensaciniu ekonomaizeriu išeinančių 
dūmų šilumai išnaudoti. ne šildymo sezono 
metu termofikacinė elektrinė dirbs pagal 
šilumos energijos poreikį karštam vandeniui 
ruošti, šildymo sezono metu – nominaliu 
režimu.

Planuojama, kad naujoji elektrinė, kurią 
numatyta įkomponuoti išnaudojant šiaulių 
miesto Pietinės katilinės teritoriją, pastatus ir 
infrastruktūrą, per metus patieks į tinklą apie 
60 GWh elektros energijos ir apie 226 GWh 
(apie pusę visos iš Pietinės katilinės miestui 
tiekiamos šilumos energijos) šilumos. 

bendras kogeneracinio įrenginio ir de-
gimo produktų kondensatoriaus efektyvumas 
sieks 96–100 procentų. numatoma, kad 
biomase kūrenamoje termofikacinėje elekt-
rinėje bus galima deginti ne vien medieną ar 
medienos atliekas, bet, esant būtinybei, ir iki 
5 proc. šiaudų (nuo viso į katilą tiekiamo kuro 
kiekio), iki 30 proc. durpių, arba iki 30 proc. 
gamtinių dujų.

2011 m. kovo 25 d. žengtas dar vienas 
žingsnis bendrovės užsibrėžtų tikslų link – 
šią dieną simboliškai pažymėta naujosios 
termofikacinės elektrinės statybos pradžia. 
Ta proga į statomos termofikacinės elektrinės 
pamatus įbetonuota ir simbolinė kapsulė su 
laišku ateities kartoms. 

Toma Grikštienė, Ab „šiaulių energija“ 
teisininkė-atstovė spaudai

Tel. (8 41) 59 12 34
toma.g@senergija.lt

Europos rEgioninės 
plėtros fondas
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Europos rEgioninės 
plėtros fondas

sanglaudos fondas

Asta Gelžinytė

„LITESKO“ NUOSTOLIUS 
ŠILUMOS TRASOSE 

MAžINA INVESTUODAMA

dešImT LIeTuvos mIesTų šILdAnTI bendrovė „LITesKo“ IKI 2013 meTų įGyvendIns devynIs šILumos TIeKImo TInKLų 
modernIZACIjos ProjeKTus ALyTAus, mArIjAmPoLės, KeLmės, PALAnGos, TeLšIų Ir bIržų fILIALuose.

vienai didžiausių europoje energetikos pas-
laugų kompanijų grupei „dalkia“ priklausanti 
bendrovė į šilumos trasų atnaujinimą investuos 
18,05 mln. litų. Tiek pat lėšų šiems projektams 
realizuoti skirta iš europos sąjungos fondų. 

„mūsų strategija visuose aptarnauja-
muose Lietuvos miestuose yra grindžiama 
ekonomiško šilumos tiekimo vartotojams ir 
darnios energetikos plėtros principais. nuolat 
investuojame į šilumos ūkių modernizavimą 
ir plėtrą, klientų aptarnavimo gerinimą, naujų 
technologijų diegimą“, – pasakojo „Litesko“ 
komercijos direktorius Rimantas Germanas.

Anot jo, viena svarbiausių „Litesko“ vei  k-
los krypčių šiais metais – pasenusių šilumos 
trasų atnaujinimas.

DAUGIAUSIA DArBŲ – AlyTUjE
šiemet „Litesko“ pasenusių Alytaus mies-

to šilumos trasų atnaujinimui skirs 5,55 mln. 
litų. dar 5,55 mln. litų šiam projektui suteikta 
iš europos regioninio plėtros fondo. Alytuje iš 
viso bus paklota 2,1 kilometro naujų šilumos 
trasų, atitinkančių šiuolaikinius šilumos laidu-
mo ir kokybės standartus.

„šilumos tinklų modernizavimo projektas 
Alytuje – tarp didžiausių tiek investicijų, tiek 
darbų apimtimi, kuriuos Lietuvoje įgyvendina-
me remiami europos regioninės plėtros fondo. 
renovacija leis per 60 procentų sumažinti ener-
gijos nuostolius pačiose seniausiose mies to 
šilumos trasose“, – teigė r. Germanas.

Pagrindinių Alytaus magistralinių, dalies 
kvartalinių ir įvadinių centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklų, kurie bus modernizuoti, amžius 
siekia nuo 32 iki 40 metų.

sumažinti nuostoliai Alytaus trasose leis 
šilumos gamybai sudeginti mažiau kuro – 
„Litesko“ taupiau naudos gamtinius išteklius 
ir mažiau terš aplinką. Per metus į aplinką bus 
išmetama 402 tonomis mažiau anglies dvide-
ginio, 245 kg NOx ir 70 kg Co emisijų.

r. Germano teigimu, nuo 2001 metų 
„Litesko“ renovavo jau 13,7 kilometro senų 
Alytaus šilumos trasų, į kurių atnaujinimą 
bendrovė investavo per 12 mln. litų. „Alytaus 
šilumos trasose patiriami nuostoliai nuo 
2001 metų buvo sumažinti nuo 19 iki 15 
procentų. šiuo metu vykdoma šilumos trasų 
renovacija dar labiau pagerins šią statistiką“, – 
pasakojo R. Germanas.

INTENSyVI rENoVAcIjA – 
BIržUoSE

Praėjusį šildymo sezoną dalį biržų gyven-
tojų šiluma pasiekė renovuotais magistrali-
niais ir skirstomaisiais šilumos tinklais. Pernai 
„Litesko“ čia atnaujino beveik 0,9 kilo metro 
trasų. bendrovės investicijos ir europos re-
gioninės plėtros fondo parama šiam projektui 
sudarė po 960 tūkst. litų.

„šiemet biržuose su es parama tęsiame 
investicijas į efektyvesnį šilumos tiekimą“, – 
teigė r. Germanas. mieste pradėtas šilumos 
trasų modernizavimo projektas, skirtas at-
naujinti dar 2,8 kilometro pasenusių šilumos 
trasų.

šio projekto vertė sudaro beveik 5,3 mln. 
litų. Pusę šių lėšų investuos „Litesko“, kitą dalį 
padengs europos regioninės plėtros fondas.
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„modernizuosime dalį pa-
senusių magistralinių šilumos 
tiekimo vamzdynų, taip pat 
keisime sudėvėtus kvartalinių 
ir įvadinių šilumos tinklų ruo-
žus“, – sakė r. Germanas.

vietoje senų, korozijos 
pažeistų, tinklų bus kloja-
mi nauji vamzdynai, izoliuoti 
pramoniniu būdu. naujos ši-
lumos trasos bus aprūpintos 
vamzdynų gedimo sistema, 
kuri leis kont roliuoti tinklų 
būklę ir operatyviai nustatyti 
pažeidimus trasose.

„įgyvendinę numatytus 
darbus, užtikrinsime aplinkai 
draugiškesnį šilumos tiekimą. renovuo-
tose trasose per metus tikimės sutaupyti 
1 545 MWh energijos – šilumos nuostolius 
sumažinsime 62 procentais“, - teigė r. Ger-
manas. „Litesko“ biržuose per metus į aplin-
ką išmes 96 tonomis mažiau Co2, sumažės 
ir kitų teršalų emisijos.

šVArESNIS orAS – Ir PAlANGojE
Iki naujo šildymo sezono pradžios „Li-

tesko“ du šilumos trasų modernizavimo pro-
jektus, remiamus europos regio ninės plėtros 
fondo, baigs ir Palangoje. bendra investicijų į 
tinklų atnaujinimą suma sudaro 7,6 mln. litų. 
50 procentų šių lėšų investuoja „Litesko“, 
kitą pusę sudaro europos regioninės plėtros 
fondo parama.

„Iki 2011 metų rugsėjo pabaigos truksian-
tys renovacijos projektai leis atnaujinti daugiau 
nei 3,6 kilometro pasenusių Palangoje šilumos 
trasų, kurių amžius viršija 30 metų“, – pasa-
kojo r. Germanas. Keičiamomis trasomis ši-
luma yra aprūpinamas ir didžiausias Palangos 
daugiabučių kvartalas.

„Palanga – kurortinis miestas, vienas 
gražiausių Lietuvos kampelių, čia ypač priva-
lome rūpintis mus supančia aplinka. renovavę 
vamzdynus ir padidinę šilumos tiekimo efekty-
vumą, per metus Co2 išmetimus sumažinsime 
203 tonomis“, – teigė r. Germanas.

NEATSIlIEKA mArIjAmPolĖjE
šį pavasarį magistralinių, skirstomųjų ir 

įvadinių šilumos tinklų rekonstrukcijos darbus 
„Litesko“ pradėjo ir marijampolėje. Pagal tri-
šalę sutartį tarp bendrovės, ūkio ministerijos 
ir všį Lietuvos verslo paramos agentūros, 

šio projekto įgyvendinimui skirta 2,8 mln. Lt 
iš europos regioninės plėtros fondo. dar tiek 
pat investuos „Litesko“.

Iki 2012 metų rudens numatoma moder-
nizuoti 1,6 kilometro pasenusių trasų, kurių 
amžius siekia 30–40 metų. „Kaip ir kituose 
miestuose, marijampolėje renovuojami tie 
trasų ruožai, kuriuose hidraulinių bandymų 
metu nustatyta daugiausia vamzdynų defek-
tų“, – pasakojo r. Germanas.

ProjEKTAI KElmĖjE Ir 
TELŠIUOSE
Telšiuose su europos regioninės plėtros 

fondo parama „Litesko“ iki šių metų spalio 
mėnesio renovuos beveik kilometrą pase-
nusių šilumos trasų. bendra šio projekto 
vertė sudaro 2,1 mln. litų – šią sumą per 
pusę padengs „Litesko“ ir es fondas.

„Nuostolius renovuojamose trasose su-
mažinsime 62 procentais, o apribojus gamti-
nių dujų vartojimą, šilumos gamyba Telšiuo-
se taps draugiškesnė aplinkai. numatoma, 
kad anglies dvideginio išmetimai sumažės 

89 to nomis, Co – 1,08 to nos, 
nox – 251 kg per metus“, – 
pasakojo R. Germanas.

Kelmėje bendrovė taip 
pat atnaujins beveik kilometrą 
pasenusių vamzdynų ruožo. 
efektyvesnis šilumos tiekimas 
šiame mieste bus užtikrintas 
bendrovei „Litesko“ inves-
tavusi beveik 800 tūkst. litų, 
dar tiek pat skirta iš Europos 
regioninės plėtros fondo.

TĘSIA BIoKUro 
DIEGImą

„šiemet intensyviai tę-
siame ne tik šilumos trasų 
renovacijos projektus. Toliau 

investuojame į vietinio biokuro vartojimo 
plėtrą. Aptarnaujamuose Lietuvos miestuose 
nuosekliai įgyvendiname šią strateginę, pa-
sauliniu mastu plėtojamą kompanijos „dal-
kia“ veiklos kryptį“, – teigė r. Germanas.

šiuo metu „Litesko“ Lietuvoje eksploatuo-
ja 10 biokuro katilinių, kurių bendras galingu-
mas sudaro 50,69 mW. naudojant ekologišką 
biokurą šiluma gaminama marijampolėje, 
vilkaviškyje, Palangoje, Kelmėje, Kybartuo-
se, Telšiuose, biržuose, Leipalingyje ir Kazlų 
rūdoje. marijampolėje kogeneracijos būdu 
gaminama ir elektros energija (2,5 MW).

„dešimt jau eksploatuojamų katilinių iki 
2012 metų vasaros papildys šiuo metu stato-
ma Alytaus kogeneracinė biomasės elektrinė. 
Tai yra šiuo metu didžiausias pagal apimtis 
ir investicijas projektas, Lietuvoje vykdomas 
kompanijos „dalkia“, – sakė r. Germanas.

elektrinėje bus sumontuotas 20,2 mW 
galios biokuro garo katilas ir daugiau nei 3 MW 
galios kondensacinis ekonomaizeris. Gamina-
mos žaliosios elektros galia sudarys 5 mW.

maža to, Alytaus biomasės kogenera-
cinės elektrinės statybų projektas yra viena 
reikšmingiausių pastarojo meto užsienio in-
vesticijų Lietuvoje. šio projekto, kurį remia ir 
es sanglaudos fondas, bendra vertė sudaro 
beveik 87 mln. litų. 

mAžINS DUjŲ SUVArTojImą
„Alytuje vykdomi elektrinės statybų  dar-

bai – svarbi žinia visiems miesto gyvento-
jams, besišildantiems centralizuotai. užbai-
gus  elekt rinės statybas, Alytus prisijungs prie 
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Arūnas Ganiprauskas

VILNIAUS ŠILUMOS ŪKIS ARTĖJA 
PRIE SKANDINAVIŠKO LYGIO

ATnAujInTAs Ir efeKTyvIAI veIKIAnTIs šILumos ūKIs, PAruošTAs nAujIems enerGeTInIAms IššūKIAms. ToKs 
vILnIAus šILumos ūKIs yrA šIAndIen – PrAėjus devynerIems meTAms nuo dIenos, KAI nuosToLIus sKAIčIAvę 
Ir vALsTybės subsIdIjų reIKALAvę sosTInės šILumos TInKLAI buvo IšnuomoTI vIenAI dIdžIAusIų euroPoje 
enerGeTIKos PAsLAuGų įmonIų GruPIų „dALKIA“.

IšGyVENA ATGImImą
energetikos ekspertai pripažįsta, kad 54 metų istoriją skai-

čiuojantis vilniaus šilumos ūkis nuo 2002-ųjų išgyvena atgimimą. 
šiandien šalies sostinę šildanti „vilniaus energija“ yra du kartus 
efektyvesnė įmonė nei 2002 metais, kai jos valdymu rūpinosi miesto 
savivaldybė.

šie pokyčiai aktualūs daugiau nei 195 tūkstančiams butų, kuriems 
vilniaus mieste, Grigiškėse, salininkuose ir Trakų vokėje šilumą tiekia 
„vilniaus energija“. bendrovė šiluma aprūpina ir daugelį vilniaus 
įmonių, organizacijų bei valdžios įstaigų. 

„vilniaus energija“ augino ir naujų klientų skaičių – prie centra-
lizuotų šilumos tinklų sostinėje buvo prijungta daugiau nei 2,8 mln. 
kvadratinių metro ploto.

„modernia ir efektyviai veikiančia kompanija tapti leido visapusiš-
ka „vilniaus energijos“ reorganizacija ir šilumos ūkio renovacija“, – 
teigė vilniečiams šilumą tiekiančios bendrovės komercijos direktorius 
Rimantas Germanas.

ATSAKymAS – rEorGANIzAcIjA 
Pradėjusi dirbti sostinėje, „vilniaus energija“ iš esmės reorga-

nizavo šilumos tinklų įmonę, pakeitė valdymo struktūrą, optimizavo 
įmonės funkcijas ir investavo į informacines sistemas. bendrovė 
atsisakė energetikos įmonei nebūdingų veiklų ir net 30 proc. opti-
mizavo darbuotojų skaičių.

r. Germano teigimu, šiuo metu visa įmonės veikla grįsta mo-
derniais vadybos principais, įdiegta efektyvi darbuotojų mokymų ir 
kvalifikacijos kėlimo sistema.

„jei vilniaus šilumos ūkis būtų likęs nereorganizuotas, šiandien, kaip 
ir prieš devynerius metus, miestui tektų ieškoti lėšų neefektyviai šilumos 
tiekimo įmonės veiklai subsidijuoti. sėkminga „vilniaus energijos“ veikla 
leido miestui sutaupyti ne vieną dešimtį milijonų litų ir skirti šias lėšas 
kitiems aktualiems sostinės reikalams“, – įsitikinęs r. Germanas.

SVArBIAUSIAS – KlIENTAS
vadovaudamasi ilgamete kompanijos „dalkia“ patirtimi, „vilniaus 

energija“ pagrindinį dėmesį skyrė paslaugų kokybės, aptarnavimo 
gerinimui ir naujų klientų paieškai.

„didžiulį dėmesį skyrėme tam, kad iš ankstesniais laikais įprastų 
vartotojų mūsų aptarnaujami vilniečiai taptų visateisiais klientais, – 
pasakojo R. Germanas.

alternatyvius energijos šaltinius vartojančių 
žaliųjų Lietuvos miestų, kuriuose šiluma kai-
nuoja mažiausiai“, – teigė r. Germanas.

Anot jo, nauja elektrinė leis mažinti pri-
klau somybę nuo importuojamų gamtinių dujų, 
naudoti vietinį kurą, mažiau teršti aplinką ir kurti 
naujas darbo vietas. „Atsisakę dalies brangaus 
importuojamo kuro, galėsime užtikrinti sta-
bilesnę šilumos kainą Alytaus gyventojams“, – 
sakė r. Germanas.

nauja elektrinė gamtinių dujų suvartoji-
mą leis sumažinti iki 18 mln. m3 per metus. 
Kvėpuoti švaresniu oru leis 44 procentais 
sumažinti anglies dioksido išmetimai.

KURS NAUJAS DARBO VIETAS
Kasmet Alytuje planuojama pagaminti 

apie 156 tūkst. mWh žaliosios energijos. Per 
metus iš biomasės bus pagaminama beveik 
pusė miestui tiekiamos šiluminės energijos. 
vasarą, išskyrus periodą, kai katilinė bus 

stabdoma techniniam aptarnavimui, žaliosios 
šilumos kiekis sudarys visą 100 procentų.

„Išaugęs biomasės poreikis sudarys gali-
mybes vietinį kurą ruošti Alytaus ir aplinkinių 
rajonų tiekėjams, miškų urėdijoms“, – sakė 
R. Germanas. Energijos gamybai numatoma 
naudoti miško kirtimo ir valymo, medienos 
apdirbimo atliekas, medienos skiedras. Bio-
kuro poreikis elektrinėje sudarys iki 62 tūkst. 
tonų biokuro.
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Anot jo, siekdama efektyviau bendrauti su klientais, sutrumpinti 
prašymų vykdymo, pasiūlymų įdiegimo ir kitų klausimų bei problemų 
sprendimo terminus, bendrovė įkūrė sėkmingai veikiančius tris klientų 
aptarnavimo centrus.

bendrovės klientų patogumui taip pat veikia skambučių centras, 
bendrovės interneto svetainė www.vilniaus-energija.lt, o kiekvienam 
„vilniaus energijos“ aptarnaujamam namui yra paskirtas atsakingas 
bendrovės šilumininkas-vadybininkas.

vilniečiams taip pat buvo pasiūlyta naudotis 20 mln. litų efek-
tyvaus energijos vartojimo fondo lėšomis, skirtomis individualaus 
šildymo reguliavimo sistemų įrengimui.

„vilniaus energija“ kasmet rengia susitikimus su aptarnaujamais 
gyventojais, o moksleivius kviečia į pažintines ekskursijas įmonėje, 
kurios padeda puoselėti ekologijos idėjas.

„mūsų pastangos gerinti klientų aptarnavimą neliko nepastebėtos 
sostinės gyventojų. Per devynerius metus pagrįstų skundų šildymo 
paslaugomis skaičius sumažėjo dvigubai“, – teigė r. Germanas.

NUoSTolIAI TrASoSE –mAžESNI
„vilniaus energija“, visus investicinius įsipareigojimus miestui 

vykdanti tiksliai pagal šilumos ūkio nuomos sutartyje numatytą gra-
fiką, į sostinės šilumos ūkį jau investavo daugiau nei 495 mln. litų.

„daugiausia lėšų skyrėme termofikacinių elektrinių moderni-
zavimui, šilumos trasų renovacijai ir pasenusių grupinių boilerinių 
likvidavimui. Taip pat išplėtėme atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimą, naujų klientų ratą ir investavome į modernias informaci-
nes technologijas“, – sakė r. Germanas.

nuo 2002 bendrovė rekonstravo ir naujai įrengė 112 kilometrų 
trasų – beveik 20 proc. visų miesto šilumos trasų. šiems darbams 
bendrovė skyrė 128 mln. litų nuosavų lėšų.

„seniausių vilniaus šilumos trasų modernizavimo darbus to-
liau aktyviai vykdome pasitelkę es fondų paramą“, – sakė r. Ger-
manas.

Iki 2012-ųjų „vilniaus energija“ iš viso įgyvendins penkis es fi-
nansuojamus šilumos tinklų rekonstrukcijos projektus, kuriems skirta 
17,9 mln. litų parama. Planuojama, kad šilumos tinklų renovacija leis 
sumažinti šilumos nuostolius beveik 3,5 tūkst. mWh per metus.

r. Germano teigimu, kryptingos investicijos leido sumažinti 
nuostolius šilumos tinkluose nuo 24 iki 14 procentų. „Priartėjome prie 
europoje moderniausių skandinavijos šilumos ūkių, kurių trasose pra-
randama 8–12 proc. šilumos energijos“, – pasakojo r. Ger manas.

VIEToj BoIlErINIŲ – PUNKTAI
vietoj 192 neekonomiškų grupinių boilerinių vilniaus daugiabu-

čiuose namuose buvo įdiegta daugiau nei 3,6 tūkst. modernių au-
tomatizuotų šilumos punktų.

nuostolius termofikacinio vandens papildymui šilumos tinkluose 
bendrovė sumažino nuo 150 iki 30 tūkst. kubinių metrų per valandą.

Vidutinis karšto vandens atjungimo gyventojams laikas, kai „Vil-
niaus energija“ vykdo hidraulinius bandymus prieš šildymo sezoną, 
buvo sutrumpintas dviem trečdaliais – nuo 100 iki 33 valandų.

DĖmESyS APlINKAI
„vilniaus energija“ laikosi aktyvios taršos mažinimo politikos, 

kuria visame pasaulyje vadovaujasi „dalkia“ grupei priklausančios 
įmonės. „Aplinkai daromą neigiamą poveikį mažiname taikydami 
pažangias šilumos ir elektros energijos gamybos technologijas bei 
modernizuodami perdavimo tinklus“, – teigė r. Germanas.

visų „vilniaus energijos“ elektrinių ir katilinių aplinkosaugos ir 
vadybos sistema pripažinta atitinkanti tarptautinio aplinkosaugos 
standarto Iso 14001:2005 reikalavimus. ši vadybos sistema užtikrina 
ne tik taršos bendrovėje prevenciją, bet ir nuolatinį aplinkos apsaugos 
situacijos gerinimą.

„vilniaus energija“ termofikacinėje elektrinėje nr. 3 (e-3) įdiegė 
modernius degiklius ir sistemas, leidusias nox ir Co emisijas su-
mažinti 50 procentų. 2008 metais bendrovei įteikta speciali Lietuvos 
aplinkos apsaugos investicijų fondo padėka ir „Krištolinio kamino“ 
apdovanojimas už absoliutų taršos sumažinimą, įvertinus gamybos 
pokyčius 2005–2007 metais.

„vilniaus energija“ ragina savo klientus atsisakyti popierinių sąskaitų 
ir informaciją apie sunaudotą šilumos energiją sužinoti internetu. rinktis 
elektronines sąskaitas ir taip prisidėti prie Lietuvos miškų ir aplinkos 
saugojimo kviečiami visi centralizuotai besišildantys vilniečiai.

„Prisidėti prie miškų gyvavimo raginame ne tik klientus – ir patys 
esame aktyvūs. šį pavasarį varėnos rajone bendrovės darbuotojai 
pasodino 1 hektarą miško, apie 7 000 medžių. ši iniciatyva taps 
kasmetine – kitą pavasarį vėl imsimės sodinimo darbų“, – pasakojo 
R. Germanas.

NAUDojA VIETINĮ KUrą
viena svarbiausių „vilniaus energijos“ investicijų krypčių, tiesio-

giai susijusių su taršos mažinimu, tapo vietinio biokuro naudojimo 
didinimas sostinės šilumos ūkyje.

„Aktyviai investuojame į atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą, 
leidžiančią mažinti užterštumą ir didinti Lietuvos energetinę nepriklau-
somybę nuo importuojamo kuro“, – sakė r. Germanas.
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„vilniaus energija“ skyrė apie 40 mln. litų didžiausio Lietuvoje ir 
baltijos šalyse katilo, kūrenamo Lietuvoje pagamintu biokuru, staty-
boms. 2006 metais pradėjus veikti 60 mW galios katilinei, „vilniaus 
energija“ gamtinių dujų suvartojimą sumažino 7 proc. per metus. 
biokuro katilinė pajėgi pagaminti 9 proc. sostinei tiekiamos šilumos 
energijos ir 50 proc. karšto vandens ne šildymo sezono metu.

Pernai „vilniaus energija“ įdiegė du ekonomaizerius, kurie biokuro 
katilinės galią užaugino 18 mW nedidinant suvartojamo kuro kiekio. 
modernūs įrengimai leidžia į aplinką išskirti mažiau šilumos, be to, 
efektyviau naudojamas lietuviškas atsinaujinantis kuras.

„šiandien esame 100 procentų pasiruošę naujiems energetiniams 
iššūkiams, visų pirma – šilumos gamybos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių plėtrai“, – sakė r. Germanas.

BŪTINA AUGINTI BIoKUro DAlĮ
Anot jo, viena pagrindinių problemų, šiandien neleidžiančių sta-

bilizuoti šilumos kainos vilniečiams, išlieka nuolat auganti gamtinių 
dujų kaina, nuo kurios tiesiogiai priklauso šilumos tarifas.

„reikia pripažinti, kad Lietuva šiandien išlieka priklausoma nuo 
maskvos diktuojamos dujų kainos. Kompanijos „Gazprom“ tiekiamas 
dujas Lietuva perka brangiausiai tarp es šalių. dujos kainuoja net du kart 
brangiau nei vietinis biokuras“, – pasakojo r. Germanas.

Anot jo, pasaulinės tendencijos rodo, kad iškastinis kuras atei-
tyje tik brangs. „Akivaizdu, kad privalome dėti visas pastangas, kad 
biokuro dalis Vilniaus šilumos gamyboje naudojamo kuro balanse 
augtų, o dujų – mažėtų“, – įsitikinęs r. Germanas.

„DAlKIA“ UžNUGArIS

Grupei „veolia environnement“ priklausanti „dalkia“ yra vienintelė 
vakarų europos energetikos įmonė, tiesiogiai valdanti energetikos 
bendroves Lietuvoje.

„dalkia“ grupė turi daugiau nei 48 tūkstančius darbuotojų 
38 pasaulio šalyse. „dalkia“ iš viso aptarnauja per 5,5 mln. butų ir 
110 mln. m2 ploto komercinių pastatų, prižiūri 682 skirtingas šalčio 
ir šilumos energijos tiekimo sistemas.

rytų ir Centrinėje europoje „dalkia“ jau yra įvykdžiusi daugiau 
kaip 47 šilumos tinklų modernizavimo projektus vengrijos, Lenkijos, 
čekijos, slovakijos, rumunijos, Latvijos ir estijos miestuose.

Daiva Paulauskienė,
Ab „Panevėžio energija“ atstovė spaudai

MODERNIzUOS SENUS IR SUSIDĖVĖJUSIUS 
ŠILUMOS VAMzDYNUS 

Lietuvos verslo paramos agentūra ir ūkio 
ministerija pasirašė 10 europos sąjungos 
paramos sutarčių su Ab „Panevėžio ener-
gija“, kuri įgyvendins energetinius 
projektus. Paramos lėšomis bus mo-
dernizuojami šilumos tiekimo tinklai. 
Bendra projektams skirta parama su-
daro iki 7,85 mln. litų. Parama skirta 
iš europos regioninės plėtros fondo 
pagal ūkio ministerijos administruo-
jamą ekonomikos  augimo veiksmų 
programos priemonę „šilumos tie-
kimo sistemos modernizavimas ir 
plėtra“. skir ta parama sudarys iki 
50 proc. visų projektams įgyvendinti 
būtinų lėšų. Likusią sumą finansuos 
Ab „Panevėžio energija“.

Ab „Panevėžio energija“ pateikė paraiškas 
ir gavo es paramą Panevėžio, rokiškio r. 
bajorų k., Pasvalio r. mikoliškio k., Kupiškio, 

rokiškio, Kėdainių ir Zarasų šilumos tiekimo 
sistemų modernizavimo projektams. Projektų 
pagrindinis tikslas – modernizuoti šilumos 

tiekimo vamzdynus. seni ir susidėvėję, 
daugiau nei 35 metus atitarnavę vamz-
dynai bus keičiami naujais su standartus 
atitinkančia šilumos izoliacija. Projektai 
bus vykdomi 2011–2012 metais.

Kaip teigia bendrovės generalinis 
direktorius vytautas šidlauskas, šių 
modernizacijos projektų įgyvendinimas 
leis sumažinti šilumos nuostolius šilu-
mos trasose, sumažinti aplinkos taršą, 
padidinti šilumos tiekimo efektyvumą 
ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą 
vartotojams.
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Vida Bortelienė,
„Lietuvos žinios“

„FORTUM“ INVESTIcIJOS ĮVEIKĖ PROTESTUS

šių metų gegužės 5 d. Klaipėdoje į pir-
mosios baltijos šalyse atliekų ir biomasės 
deginimo jėgainės statybos pradžios ceremo-
niją rinkosi ne tik objekto užsakovai ir svečiai, 
bet ir piketuotojai.

Kompanijos „fortum“ prezidentas Tapio 
Kuula gegužės 5 d. viešai pasižadėjo, kad 
termofikacinė jėgainė bus efektyvi, saugi ir 
naudinga aplinkai. Pasak jo, šis objektas pa-
dės įsitvirtinti Lietuvos energetikos sektoriuje 
kompanijai, kuri pagal šilumos tiekimo mastą 
yra ketvirtoji regione. Taip pat, anot suo mio, 
„for tum“ prisidės prie nedarbo mažinimo 
Lietuvoje.

DIDžIAUSIA PENKmEčIo 
INVESTICIJA
į šią jėgainę suomiai per antrinę įmonę 

„fortum Klaipėda“ investuos apie 140 mln. 
eurų (apie 480 mln. litų). maždaug 60 proc. 
sąmatos išlaidų sudarys katilo ir valymo 
įrangos kaina, kita dalis bus skirta statyboms 
ir technologijoms montuoti.

užsakovų konkursą laimėjusi bendro-
vė Panevėžio statybos trestas dar žiemai 
nepasibaigus pradėjo naujos elektrinės 
statybos pirmojo etapo darbus, kurių bendra 
vertė – 30 mln. litų. Panevėžiečiai įrengs 
kelio pagrindus, biomasės ir atliekų sau-
gyklą, pamatus, pastatys lauko inžinerinius 
tinklus. šiuo metu jau įpusėta kasti saugyklos 
bunkerį. nulinio ciklo darbus numatoma 
užbaigti rudenį.

STABIlIzUoS šIlUmoS  
TArIfą
Tikimasi, kad naujoji elektrinė bus pra-

dėta naudoti 2013 metų pirmąjį ketvirtį, o 
jos pajėgumas bus apie 60 megavatų (mW) 
šilumos ir 20 MW elektros energijos.

„fortum Klaipėda“ 90 proc. akcijų pri-
klauso suomiams, 10 proc. – savivaldybės 
įmonei „Klaipėdos energija“. Pastarosios 
generalinis direktorius vytautas valutis Lž 
teigė, kad dabar uostamiesčiui šildyti sunau-
dojama vidutiniškai 900 mln. kubinių metrų 
dujų per metus. numatoma, kad naujoji 
jėgainė pagamins apie 40 proc. reikalingos 

šilumos, todėl dujų poreikis sumažės beveik 
du kartus.

Klaipėdos savivaldybė apie atliekų degi-
nimą kalba jau antrą dešimtmetį, tačiau jos 
norai statyti modernią termofikacinę elektrinę 
pradėjo pildytis tik 2007 metais, suomių 
energetikos kompanijai „fortum“ pateikus 
pasiūlymą. numačius jėgainės statybos vietą, 
buvo paprašyta skirti 9 mln. litų iškeldinti greta 
laisvosios ekonominės zonos atsidūrusio 
Lypkių kaimo gyventojus – apie 500 žmonių. 
šis reikalavimas pernai įvykdytas, nors vienas 
klaipėdietis kraustytis iš namų už turto vertin-
tojų nustatytą kompensaciją nesutinka iki šiol. 
suomių idėją plėsti veiklą Lietuvoje įgyven-
dinusios kompanijos „fortum Heat Lietuva“ 
generalinis direktorius vitalijus žuta mano, 
kad šio projekto svarstymą lydėję gyventojų 
protestai kilo dėl informacijos stygiaus, o 

kartais ir dėl politinių priežasčių. švedijoje, 
stokholme, kur statoma analogiška jėgainė, 
esą jokio pasipriešinimo nesulaukta. jam 
netekę girdėti, kad trukdymų patirtų Talinas, 
kur taip pat planuojama deginti atliekas.

v. žuta pažymi, kad komunalinių atliekų 
ir biomasės deginimas stabilizuos šilumos 
energijos kainą ir sumažins sąvartyno šiukš-
lių kiekį. „naftos ir dujų kainos kyla nuolat, o 
naujoji elektrinė naudos 70 proc. biomasės. 
Tai turės įtakos šilumos gamybos kainai 
Klaipėdoje. Termofikacinėje jėgainėje bus 
taikomos tik pačios geriausios technologijos 
ir bus laikomasi visų galiojančių europos są-
jungos ir vietinių aplinkosaugos reikalavimų. 
Kuras, kurį naudos termofikacinė jėgainė, 
bus atliekos po pirminio ir mechaninio rū-
šiavimo, kaip buvo numatyta projekte iš pat 
pradžių“, – aiškino v. žuta.

Pirmosios Baltijos valstybėse atliekų ir biomasės deginimo jėgainės statybos nulinio ciklo darbai vertinami 
30 mln. litų, o visas objektas kainuos beveik pusę milijardo litų. / Vidos Bortelienės nuotrauka
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jurgita Krivickaitė,
Inžinierė-konsultantė uAb „Af-TsP“

Europos rEgioninės 
plėtros fondas

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTI UAB IGNALINOS 
ŠILUMOS TINKLŲ INVESTIcIJŲ PROJEKTAI – 
NAUDA VARTOTOJAMS, ĮMONEI, VALSTYBEI

dar prieš trylika metų uAb Ignalinos 
šilumos tinklai degino krosnių kurą (7 000 t 
per metus) ir mazutą (645 t per metus), 
o šilumos savikaina siekė 31,17 ct/kWh. 
siekdama efektyvesnio ir ekonomiškesnio 
šilumos gamybos ir perdavimo, uAb Igna-
linos šilumos tinklai jau kelerius metus iš 
eilės nuosekliai rekonstruoja šilumos ūkį. 
šiandien įmonės atstovai gali pasidžiaugti 
atliktais darbais ir pasiektais rezultatais. 

Tinkamu laiku priėmusi teisingą spren-
dimą atsisakyti brangių naftos produktų 
deginimo katilinėse ir sėkmingai įgyvendi nusi 
keletą modernizacijos projektų, šiandien 
uAb Ignalinos šilumos tinklai degina aplinkai 
nekenksmingą kurą – medžio skiedras ir pju-
venas, iš kurio per šildymo sezoną Ignalinos 
mieste, vidiškių ir dūkšto miesteliuose paga-
mina 100 proc. visos įmonės tiekiamos šilu-
mos. šiandien katilinės (Ignalinos, vidiškių, 
dūkšto) naudoja biokurą, veikia nauji našūs 
katilai, įrengti automatizuoti šilumos punktai, 
Ignalinos katilinėje pastatytas kondensacinis 

dūmų ekonomaizeris. o šiuo metu Ignalinoje 
ir vidiškėse vyksta centralizuotų šilumos 
tiekimo trasų modernizavimo darbai. 

dėl sėkmingai įvykdytų šilumos ūkio 
modernizavimo projektų Ignalinos rajono 
gyventojai gali džiaugtis, kad jie už šilumą 
moka vieną mažiausių kainų Lietuvoje. Tai 
puikus šilumos ūkio modernizavimo projektų 
rezultatas. valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos duomenimis, 2011 m. 
gegužę mažiausią kainą už šilumą mokėjo 
utenos, Tauragės ir molėtų gyventojai. 
Ignalina – penktoje vietoje (vienanarė nedi-
ferencijuota šilumos kaina 2011 m. gegužę 
buvo 20,98 ct/kWh su Pvm). 

ĮmoNĖS VEIKloS PlANAVImo 
NAUDA
Kelias iki šiandien puikiai veikiančios ir 

modernios įmonės, kokia dabar yra uAb Ig-
nalinos šilumos tinklai, buvo ilgas. Vie nas iš 
veiksmų, leidusių bendrovei sėkmingai žengti 
į priekį, buvo dar 2007 m. įmonės užsakymu 
atlikta galimybių studija. bendrovė ketino 
intensyviai investuoti į šilumos gamybą ir 
perdavimą, todėl buvo svarbu įvertinti šios 
veiklos poveikį įmonės finansinei veiklai ir 
teikiamų paslaugų kainai.

Atliekant studiją buvo detaliai išanalizuota 
nuo 2004 m. uAb Ignalinos šilumos tinklai 
vykdyta veikla. Kartu buvo atlikta šilumos 
kainos kitimo iki 2015 metų analizė. Pateiktos 
išvados ir pasiūlymai dėl įmonės strateginių 
planų bei kainodaros.

Atliktas įvertinimas parodė, kad įmonės 
2007– 2008 m. planuojamos investicijos 
(kondensacinio ekonomaizerio ir 109 šilumos 
punktų įrengimas) yra svarbios šilumos ga-
mybos efektyvumui didinti. Galimybių studija 
taip pat parodė, kad įmonės investicinė veikla 
turi būti nukreipta esamoms šilumos tiekimo 
trasoms modernizuoti, numatyti perspektyvinę 
tinklo plėtrą ir autonominius katilinių prijungi-
mo taškus.

Toks išankstinis uAb Ignalinos šilumos 
tinklų veiklos planavimas sudarė sąlygas 
šilumos ūkio modernizavimo darbams 
įgyvendinti ir tokiu būdu pagerinti šilumos 
tiekimo veiklos rodiklius bei, nepaisant didelių 
investicijų, išlaikyti kuo mažesnes šilumos 
kainas vartotojams.

ĮVErTINImAS Ir GlAUDUS 
DARBAS SU SAVIVALDYBE
Tai, kad uAb Ignalinos šilumos tinklai 

sėkmingai vykdo šilumos tiekimo veiklą, 
patvirtina ir įmonės gauti apdovanojimai. 

Neseniai iš Lietuvos aplinkos apsaugos 
investicijų fondo bendrovė gavo krištolinę 
padėką. ši padėka buvo skirta už įmonės 
2005–2007 m. iniciatyvą mažinti aplinkos 
taršą ir dalyvavimą „Krištolinio kamino“ 
nominantų atrankoje.

be to, 2008 m. uAb Ignalinos šilumos 
tin klai už nuopelnus verslui ir atsinaujinančių 
išteklių naudojimą buvo apdovanota Lietuvos 
respublikos ūkio ministerijos medaliu. 

Gavus garbingus apdovanojimus UAB 
Ig nalinos šilumos tinklai pasveikino ir Ignali-
nos rajono savivaldybės meras bronis ropė. 
Per susitikimą su įmonės vadovais meras 
pa sidžiaugė savivaldybės kontroliuojamos 
įmonės sėkme. reikia pabrėžti, kad ilgus 
metus Ignalinos miesto mero pareigas 
einan tis bronis ropė buvo daugelio idėjų, 
kaip pertvarkyti šilumos ūkį Ignalinos rajone, 
iniciatorius ir propaguotojas.

DEcENTrAlIzUoTAS KAršTo 
VANDENS TIEKIMAS IR 
ĮrENGTAS KoNDENSAcINIS 
DŪmŲ EKoNomAIzErIS

2007–2008 m. įmonė įgyvendino euro-
pos sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos 
respublikos nacionalinio biudžeto lėšomis 
finansuojamą projektą „Ekologiškai švarių 
technologijų diegimas šiluminės energijos 
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gamybai ir dūmų valymui UAB Ignalinos ši
lumos tinklų katilinėje“. Projekto koncepciją 
ir paraišką įmonei parengė ir projekto įgyven-
dinimą administravo uAb „Af-TsP“.

viešojo pirkimo būdu atrinktas projekto 
darbų tiekėjas Ab „Axis Industries“ darbus 
atliko už 4,939 mln. Lt. europos regioninės 
plėtros fon do parama projektui sudarė 
2,999 mln. Lt.

buvo įrengti 109 modernūs individualūs 
šilumos punktai ir kondensacinis dūmų eko-
nomaizeris. Atlikti darbai leido decentralizuoti 
karšto vandens tiekimą, sumažinti kuro var-
tojimą ir padidinti šilumos gamybos efekty-
vumą. įrengus individualius šilumos punktus, 
atsirado galimybė padidinti šilumos tiekimo 
patikimumą ir leisti vartotojams patiems tau-
pyti šiluminę energiją. Kiekvieno daugiabučio 
namo gyventojai dabar gali patys reguliuoti 
šilumą, pradėti ir baigti šildymo sezoną.

vietinį ekologišką kurą naudojančioje 
Ignalinos katilinėje įrengusi kondensacinį 
ekonomaizerį įmonė sumažino skysto kuro 
suvar tojimą ir padidino kuro balansą iki 
100 proc. iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimo šilumos gamybai efektyvumą.

Praėjus porai metų, kai buvo baigtas 
įgyvendinti „Ekologiškai švarių technologijų 
diegimas šiluminės energijos gamybai 
ir dūmų valymui UAB Ignalinos šilumos 
tinklai katilinėje“ projektas, šiandien galima 
pasidžiaugti, kad jis buvo sėkmingas ir davė 
rezultatų. 2009 m. atliktos stebėsenos duo-

menimis, įrengus kondensacinį ekonomaizerį 
buvo sutaupyta 1 582 kWh šilumos, o Co2 
išmetimas į aplinką per metus sumažėjo net 
16 tonų. nuo 2009 m. iki 2011 metų įmonė 
dėl įdiegtų įrenginių atgavo 3 382 mWh 
šilumos ir sutaupė 2 200 ktm biokuro. Iš-
reiškus pinigine išraiška, bendrovė sutaupė 
195,8 tūkst. litų. 

moDErNIzUojAmI IGNAlINoS 
mIESTo Ir VIDIšKIŲ KAImo 
ŠILUMOS TINKLAI 

šiuo metu įmonė sėkmingai vykdo dar 
vieną šilumos tiekimo infrastruktūros mo-
dernizavimo projektą – „Ignalinos miesto 
ir vidiškių kaimo centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklų rekonstrukcija“, jo metu bus 
modernizuota 6 505 m (DN 32–200 mm) su-
sidėvėjusių šilumos tiekimo trasų Ignalinoje 
ir 1 932 m (dn 32–200) – vidiškių kaime. 
Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos 
augimo veiksmų programos priemonę „ši-
lumos tiekimo sistemos modernizavimas 
ir plėtra“ ir bus iš dalies finansuojamas 
europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 
bendra projekto darbų vertė – 8,193 mln. Lt. 
europos sąjungos struktūrinių fondų parama 
projektui sieks iki 4,096 mln. Lt. sėkmingai 
įgyvendinus projektą bus padidintas šilumos 
tiekimo efektyvumas, užtikrintas saugus šilu-
mos tiekimas vartotojams, taip pat sutaupyta 
gamtinių išteklių. numatoma, kad užbaigus 
darbus modernizuojamuose tinkluose 
šilumos nuostoliai dėl geresnių izoliacijos 
savybių sumažės iki 61,48 proc., o šiluma 
užtikrintai bus tiekiama beveik 2 200 šilumos 

vartotojų. Projekto koncepciją ir paraišką 
įmonei parengė ir administruoja uAb „Af-
TsP“. statybos darbus atlieka uAb „Alvora“. 
šiuo metu jau yra užbaigti vidiškių kaimo ir 
Ignalinos miesto pirmo etapo šilumos tiekimo 
modernizavimo darbai: modernizuoti 5 km 
centralizuotų šilumos tiekimo tinklų. Likusius 
3 km tinklų planuojama modernizuoti per 
2011 metus. 

SAUlĖS KolEKTorIAI TAUPyS 
KUrą Ir mAžINS TAršą DŪKšTE
Kartu su jau dabar vykdomais projektais 

uAb Ignalinos šilumos tinklai ir Ignalinos 
rajono savivaldybė įgyvendina bandomąjį 
inovacinį projektą. įmonei priklausančioje 
dūkšto katilinėje diegiami vandenį šildantys 
saulės kolektoriai, kurių pagamintas karštas 
vanduo bus tiekiamas vartotojams. Projektą, 
kurio biudžetas – 358,7 tūkst. Lt (įskaitant 
Pvm), iniciavo Ignalinos rajono savivaldybė. 
jo įgyvendinimui suteikta baltijos jūros regio-
no strategijos įgyvendinimo panaudojimo 
2007–2013 m. europos sąjungos struktūrinė 
parama. Projekto naudos gavėjas – uAb Igna-
linos šilumos tinklai. naudojama saulės 
energija leis įmonei taupyti organinį kurą ir 
mažinti taršą dūkšte. 

Tai pirmasis tokio tipo projektas Lietuvoje. 
Pirmą kartą centralizuoto šilumos tiekimo 
įmonėje bus diegiama saulės kolektorių sis-
tema, o šių kolektorių pagaminama šiluma 
perdavimo tinklu bus tiekiama vartotojams. 

Projekto metu bus instaliuota 130 m2 sau-
lės kolektorių sistema, kuria bus pagaminama 
apie 71,3 MWh per metus arba 13 proc. viso 
šilumos poreikio karštam vandeniui dūkšto 
gyventojams patiekti.

TolESNĖS INVESTIcIjoS
nuosekliai vykdydama investicijų planus 

uAb Ignalinos šilumos tinklai jau dabar yra 
padėjusi tvirtus pamatus stabiliam, patiki-
mam įmonės darbui ir geresniam vartotojų 
poreikių tenkinimui. nors pasiekti rezultatai 
geri, įmonė ir toliau laikosi kryptingos veiklos 
ir siekia didinti savo veiklos efektyvumą. 

į artimiausius bendrovės planus jau yra 
įtraukti papildomi Ignalinos katilinės moderni-
zacijos darbai: kuro padavimo įrenginių moder-
nizacija ir pelenų šalinimo sistemos keitimas. 
uAb Ignalinos šilumos tinklai taip pat turi planų 
dūkšto katilinėje įrengti katilą-pakurą (600 kW) 
ir modernizuoti 900 metrų (dn 25– 150 mm) 
šilumos perdavimo tinklus.
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jolanta žaltkauskienė,
uAb „CoWI Lietuva“ projektų vadovė

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ 
PREKYBOS SISTEMOS 

2013–2020 METAIS APžVALGA

2009 m. balandžio 23 d. įsigaliojusi direktyva 2009/29/eb, 
papildanti direktyvos 2003/87/eb nuostatas, įteisino nemažai nau-
jovių europos sąjungos apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) 
prekybos sistemoje po 2012 metų: nustatytas bendras ATL kiekis 
visos es mastu, sugriežtintas teršalų mažinimo vienetų panaudoji-
mas atsiskaitymui, neribojamas 2008–2012 m. prekybos laikotarpiu 
neišnaudotų ATL perkėlimas, o vietoje nemokamo paskirstymo 
dauguma ATL (apie 60 % nuo bendro kiekio) turės būti įsigyjami 
aukcione. nemokamai gautinų ATL kiekiui apskaičiuoti buvo nustaty-
tos vienodos visai bendrijai taikomos taisyklės, patvirtintos 2011 m. 
balandžio 27 d. Komisijos sprendimu K(2011)2772. 

ELEKTRA
Elektros energijos gamybai ATL nemokamai nebus suteikiami. 

Tačiau šiai taisyklei numatyta išimtis. Lietuvai, kaip šaliai, izoliuotai 
nuo uCTe tinklo, yra suteikta galimybė pasinaudoti direktyvos 
2009/29/eb 10c straipsnyje numatyta išlyga ir, parengus energeti-
kos sektoriaus investicijų planą, gauti pereinamojo laikotarpio ATL 
elektros gamybai. Pagal 2011 m. kovo 29 d. Komisijos sprendimą 
K(2011)1983, galimi du pereinamojo laikotarpio nemokamų ATL kie-
kio apskaičiavimo būdai, iš kurių vieną turi pasirinkti pati valstybė:

• remiantis ex-ante veiksmingumo santykiniu rodikliu, arba
• remiantis patikrintais išmetamų teršalų kiekio 2005–2007 m. 

duomenimis.

be to, tokiu būdu apskaičiuotas nemokamai suteikiamų ATL kiekis 
elektros gamintojams kasmet turės būti mažinamas nuo 70 proc. 
2013 metais iki 0 proc. 2020 metais.

sprendimą pasinaudoti išimtimi jau priėmė Lietuvos respubli kos 
vyriausybė. Pagal minėtos direktyvos reikalavimus, vyriausybė arba 
jos įgaliotos institucijos dar turėtų parengti energetikos sektoriaus 
investicijų planą bei nuspręsti, kuriuo būdu skaičiuoti nemokamai 
suteikiamus ATL pereinamuoju laikotarpiu. „CoWI Lietuva“ specia-
listai įvertino vienai elektrinei nemokamai suteikiamų ATL kiekius 
pagal abu būdus, ir skirtumas yra beveik dvigubas. Todėl elektrines 
valdančios įmonės turėtų pasiskaičiuoti, kuris būdas joms naudin-
gesnis ir pateikti atitinkamus siūlymus įgaliotosioms institucijoms. 
reikia pažymėti, kad visoms elektrinės bus taikomas tas pats skai-
čiavimo būdas.

ŠILUMA
skaičiuojant nemokamai teiktinus ATL už pagamintą šilumą ypač 

daug dėmesio skirtina šilumos srautams: jeigu šilumos gamintojas 
ir vartotojas yra ATL prekybos sistemos dalyviai (pvz., 20 MW galios 
CšT katilinė, tiekianti šilumą keramikos gamybos fabrikui), leidimai 
suteikiami vartotojui už suvartotą šilumos kiekį; jeigu šilumos 

vartotojas nepriklauso ATL prekybos sistemai (pvz., CšT katilinė tiekia 
šilumą ligoninei arba į integruotąjį miesto tinklą), tuomet nemokami 
ATL suteikiami gamintojui už patiektą šilumos kiekį. speciali taisyklė 
numatyta ir tam atvejui, kai šiluma tiekiama namų ūkiams.

esminis ATL skaičiavimo metodikos principas yra bazinio laikotar-
pio (2005–2008 m. arba 2009–2010 m.) veiklos lygis (toliau – BVL), 
padaugintas iš tam tikro nustatyto santykinio taršos rodiklio. Šilumos 
santykinis taršos rodiklis (62,3 ATL/Tj) gali būti taikomas tada, kai 
šiluma yra išmatuojama, t. y. apskaitoma sertifikuotais šilumos ap-
skaitos prietaisais, o šilumos bvL apskaičiuojamas remiantis bazinio 
laikotarpio produkcijos duomenimis. Neišmatuojamos šilumos atveju 
naudojamas kuro santykinis taršos rodiklis (56,1 ATL/Tj), o kuro bLv 
apskaičiuojamas įvertinant šilumai pagaminti sunaudoto kuro kiekius, 
jo šiluminę vertę ir šilumos gamybos efektyvumą. jeigu įrenginys per 
bazinį laikotarpį gerokai (daugiau nei 10 %) padidino arba sumažino pa-
jėgumus, tokio įrenginio bvL apskaičiuojamas sudedant dvi vertes: bvL 
iki pajėgumų pakeitimo ir naujojo (sumažinto arba padidinto) pajėgumo 
bvL. čia pateiktas tik pats pagrindinis principas, Komisijos sprendime 
numatyta daugiau taisyklių ir pateikta skaičiavimo niuansų. 

Aukščiau aprašyta metodika apskaičiuotas metinis ATL kiekis nėra 
galutinis. dar privaloma įvertinti, ar sektoriui būdinga anglies nutekėjimo 
rizika, t. y. ar yra didelė rizika, kad gamyba dėl aplinkosauginių reika-
lavimų bus perkelta už es ribų. Tokių sektorių sąrašas yra pateiktas 
Komisijos sprendime 2010/2/es, ir jiems ATL kiekis išlieka nepakitęs 
kiekvienais 2013–2020 laikotarpio metais. Tačiau, Komisijos nuomone, 
šilumos gamybos sektoriui tokia rizika nebūdinga, todėl nemokamai 
suteiktinų ATL kiekis kasmet mažinamas nuo 80 proc. 2013 m. iki 
30 proc. 2020 metais. šilumai, tiekiamai namų ūkiams, taikomas 
specialus korekcijos faktorius, kai 2013 m. suteikiama 100 proc. ATL 
ir kasmet šis kiekis atitinkamai mažinamas iki 30 proc. 2020 metais. 
ši taisyklė aktuali tik tada, kai įrenginio efektyvumas mažesnis nei 
90 proc., jame naudojamas taršesnis už gamtines dujas kuras ir šilu-
mos tiekimo sutartys sudarytos tiesiogiai su privačiais namų ūkiais 
arba trečiosiomis šalimis – šilumos tinklų savininkėmis.

Pagaliau europos Komisija gali dar sumažinti nemokamai skirtinų 
ATL kiekį, pritaikiusi vadinamąjį „sektorinį korekcijos faktorių“. Taip 
gali atsitikti, jeigu, įvertinus visų valstybių narių nacionalinių priemonių 
planus (nIms), pasirodytų, kad prašomų ATL kiekis viršija bendrą ATL 
kiekį, nustatytą es mastu. 

ĮrENGINIŲ DAlyVAVImo ATl PrEKyBoS SISTEmojE 
APRIBOJIMAI
Akivaizdu, kad CšT įmonės 2013–2020 m. gaus ženkliai mažesnį 

nemokamų ATL kiekį negu 2008–2012 m. laikotarpiu, todėl jos 
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turėtų įvertinti, ar dalyvavimo ATL prekybos sistemoje nauda bus 
didesnė negu išlaidos (lėšos šesd registro sąskaitos tvarkymui, 
nepriklau somo vertintojo samdymas ir t. t.). 2009/29/eb direkty-
voje numatyta galimybė valstybei narei iš ATL prekybos sistemos 
pašalinti įrenginius, kurie per metus į atmosferą išmeta mažiau nei 
25 000 tonų anglies dioksido, ir tuos, kurių nominalus šiluminis 
našumas (be biokuro galių) yra mažesnis nei 35 mW. Tokiu atveju 
veiklos vykdytojai turi informuoti Aplinkos ministeriją apie ketinimą 
nedalyvauti ATL prekybos sistemoje ir iki nustatyto termino pateikti 
duomenis apie įgyvendintų, diegiamų ir planuojamų diegti iki 2020 m. 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo priemonių, kurios yra 
lygiaver tės, jei tokiems įrenginiams būtų taikomos direktyvos 
2003/87/eb nuostatos, sąrašą ir investicijų dydį. be to, valstybė 
narė turėtų pateikti įrodymus Komisijai, kad yra parengusi alternatyvų 
priemonių planą, kuris užtikrins tolesnį šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų mažinimą šiuose įrenginiuose. 

direktyvoje taip pat numatyta, kad nuo 2013 m. į ATL prekybos 
sistemą neturėtų būti įtraukiami įrenginiai, kurių nominalus šiluminis 
našumas nesiekia 20 mW, neskaičiuojant biokuro galių. Atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad ligi šiol ATL prekybos sistemoje dalyvauja įren-
giniai, kurių TIPK leidimuose įrašyta instaliuotoji galia (su biokuro 
galiomis) viršija 20 MW. Teisingai interpretuojant Europos Komisijos 
dokumentuose naudojamą galios apibrėžimą, turi būti įvertinamos 
maksimalios kuro energetinės vertės sąnaudos per laiko vienetą. 

jeigu Lietuvos įgaliotoji institucija priims teisės aktą, kuriuo šios 
sąvokos bus suvienodintos, gali atsitikti taip, kad į ATL prekybos 
sistemą turės būti įtraukti įrenginiai, kurių instaliuotoji galia neviršija 
20 mW, bet jų maksimali galia perskaičiavus pagal kuro sunaudojimą 
šią ribą viršija.

Ir vis dėlto, jeigu įrenginio veiklos vykdytojas apsisprendė 
dalyvauti ATL Ps 2013–2020 m. ir pageidauja gauti nemokamų 
ATL, tuomet jis turėtų suskubti iki š. m. liepos pabaigos parengti 
visus reikalaujamus dokumentus. Pirmiausia veiklos vykdytojas 
turi pasitikrinti, ar TIPK leidime įrašyti duomenys teisingi, o jeigu jo 
neturi – gauti iki 2011 m. birželio 30 d., nes po šios datos veiklą 
pradėję įrenginiai bus laikomi naujais, ir ATL bus skiriami iš es naujų 
įrenginių rezervo pagal specialią skaičiavimo metodiką. Teikiant 
ATL paraišką Aplinkos ministerijai, ypatingas dėmesys skiriamas 
duomenų patikimumui – visi duomenys turi būti patikrinti akredituoto 
nepriklausomo vertintojo. Kartu su paraiška nemokamiems ATL gauti 
reikalaujama pateikti ir bazinių duomenų rinkimo metodikos ataskaitą 
bei nepriklausomo akredituoto vertintojo išduotą duomenų tikrinimo 
pažymą. visus šiuos dokumentus tikrins Lietuvos įgaliotoji institucija, 
vėliau – europos Komisija. 

Visus iki galo parengtus dokumentus Aplinkos ministerijai reikia 
pateikti iki š. m. liepos pabaigos, o galutinis nemokamai kiekvienam 
įrenginiui skirtų ATL kiekis bus paskelbtas 2012 m. pabaigoje.

Dalis ataskaitos
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1 pav. Šiaudai – vienas iš AEI variantų šilumos gamybai
2 pav. Nuo 2016 m. sugriežtėja išmetamų teršalų nor
mos iš DKDĮ

Dr. Valdas lukoševičius, LeKA, prezidentas;
Donatas jasas, uAb „ekotermija“ projektų vadovas

INVESTIcIJŲ POREIKIAI LIETUVOS cENTRALIzUOTO 
ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIUJE

Pastaruoju metu vykstantys didžiuliai 
pokyčiai pasaulio, europos sąjungos ir 
Lietuvos energetikoje labai reikšmingai ir 
tiesiogiai atsiliepia Lietuvos centralizuoto 
šilumos tiekimo (CšT) sektoriui ir nulems jo 
ateitį artimiausiais dešimtmečiais. siekiant 
įvertinti šių procesų įtaką Lietuvos šilumos 
ūkiui artimiausioje ateityje buvo atlikta studija 
„2011–2020 metų kompleksinė investicinė 
programa centralizuoto šilumos tiekimo sekto-
riuje ir jos įgyvendinimui būtinos priemonės“. 
šiame darbe dalyvavo labiausiai kvalifikuoti 
atskirų sričių specialistai iš Lietuvos ener-
getikos instituto (LeI), Kauno technologijos 
universiteto (KTU) ir Lietuvos energetikos 
konsultantų asociacijos (LeKA). šiame 
straipsnyje apžvelgiami šio darbo rezultatai ir 
bandoma modeliuoti svarbiausius pokyčius 
Lietuvos šilumos ūkyje. 

PASAULIO ENERGETIKOJE 
VyKSTANTyS GloBAlŪS 
PoKyčIAI

Pasaulyje vis didesnį susirūpinimą kelia 
klimato kaita. Iškastinis organinis kuras žemės 
gelmėse formavosi tūkstančius metų, o dideliu 
mastu išgaunamas ir jau sudegintas per pas-
taruosius kelis dešimtmečius. Tai prisidėjo prie 
anglies dvideginio koncentracijos padidėjimo 
atmosferoje, kuris, kaip manoma, sukelia šilt-
namio efektą žemės paviršiuje. šią problemą 
galima spręsti iš esmės tik dviem būdais – 
keisti iškastinį organinį kurą kitais energijos 
šaltiniais arba „sugaudyti“ Co2 dūmuose ir 
grąžinti į žemę. Ir vienas, ir kitas būdas yra 
gana brangus, bet neišvengiamai pradedamas 
įgyvendinti išsivysčiusiose pramoninėse 
valstybėse. suprantama, tai atsilieps kuro ir 
galutinės energijos kainoms. 

staigiai augantis energetinių išteklių 
poreikis milžiniško dydžio valstybėse – Kini-
joje, Indijoje ir t. t. – keičia anglies, naftos ir 
gamtinių dujų tiekimo prioritetus pasaulinėse 
rinkose ir didina energetinių išteklių kainas. 
Senkantys ir vis sunkiau prieinami iškastinio 
kuro ištekliai reikalauja naujų didelių tiesio-
ginių ir netiesioginių investicijų, kurias turės 
apmokėti energijos vartotojai. 

didelę įtaką energetikai turės pasaulyje 
po įvykių japonijoje prasidėjusi atominės 
energetikos krizė, kuri jei ir nesustabdys 
branduolinių jėgainių plėtros, tai pabrangins 
jų gaminamą energiją dėl naujų saugumo 
reikalavimų. energetinių žaliavų tiekimo ir 
vartojimo geopolitiniai netolygumai, kariniai 
konfliktai naftos tiekėjų šalyse didins pasau-
lines energetinių išteklių kainas artimiausioje 
ateityje ir trikdys jų tiekimo patikimumą. 

ENERGETIKOS POLITIKA 
EUroPoS SąjUNGojE
reaguodamos į pasaulyje vykstančius 

pokyčius, europos sąjungos valstybės susi-
tarė ir priėmė nemažai direktyvų, kuriomis 
įsi pareigojo svariai prisidėti prie energetikos 
problemų sprendimo. 

2009 m. balandžio 23 d. europos Parla-
mentas ir Taryba priėmė direktyvą 2009/28/
eb „dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių 
išteklių energiją“, kurioje Lietuvai nustatytas 
teisiškai privalomas tikslas, kad 2020 m. 
atsinaujinančių energijos išteklių (AeI) dalis 
bendrajame energijos suvartojime sudarytų ne 
mažiau kaip 23 procentus. Anglies dvideginio 
dujų išmetimas es valstybėse 2020 m. turi būti 
20 proc. mažesnis negu 2005 m. (direktyva, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą – 2009/29/eb, iš da-
lies keičianti direktyvą 2003/87/eb). jeigu šis 
rodiklis nebus pasiektas, tai atmosferos taršos 
leidimus (ATL) reikės pirkti rinkoje, o sumažinus 
daugiau negu reikalauja norminis rodiklis ATL 
galima bus parduoti ir gauti papildomų pajamų. 
Pagrindinis būdas to siekti – tai atsinaujinančių 
energijos išteklių plėtra energetikoje. 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
(TIPK) direktyva (2010/75/es) sugriežtina 
teršalų, išmetamų iš didelių kurą deginančių 
įrenginių, normavimą po 2016 metų. šie rei-
kalavimai yra kur kas griežtesni už šiuo metu 
galiojančias normas: leistina sieros junginių 
(SO2) koncentracija dūmuose mažinama 
2–5 kartus, azoto oksidų (nox) – 2–3 kar-
tus, griežtinamos ir kietųjų dalelių išmetimo 
normos. TIPK direktyvos įgyvendinimas ne tik 
pareikalaus naujų degiklių katiluose, bet reikės 
įdiegti ir gana brangius dūmų valymo techno-
loginius įrenginius mazutą ir gamtines dujas 
deginančiuose energetikos objektuose. ma-
žiau teršalų turės būti išmetama ir iš biomasę 
deginančių katilų, bet tai pasiekti paprasčiau, 
nes jau dabar tokie įrenginiai turi kietųjų dalelių 
valymo filtrus, o išmetami dūmai paprastai 
„praplaunami“ kondensaciniuose ekonoma-
izeriuose ar rekuperatoriuose. 

Iki 2020 m. energetinis efektyvumas es 
turi padidėti 20 procentų. direktyva 2010/31/
es „dėl pastatų energinio naudingumo“ 
numato, kad nuo 2020 m. pabaigos visi 
naujai pastatyti gyvenamieji pastatai Europos 
sąjun goje turės būti energetiškai efektyvūs 
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(t. y. beveik nereikalaujantys „išorinės“ 
ener gijos), o nauji didesni visuomeninės 
paskirties pastatai tokie turės būti jau nuo 
2018 m. pabaigos. direktyva 2006/32/eb 
„dėl energijos galutinio vartojimo efektyvu-
mo ir energetinių paslaugų“ reikalauja didinti 
energijos vartojimo santykinį efektyvumą. 
Nacionalinis energijos taupymo tikslas – 
per devynerius metus (nuo 2008 01 01 iki 
2016 12 31) sutaupyti 9 proc. galutinės 
energijos palyginti su 2005 m. lygiu.

Labai dideli energijos kiekiai praran-
dami šiluminėse elektrinėse, dirbančiose 
kondensaciniu režimu – apie 35–50 proc. 
viso šiose jėgainėse sunaudoto kuro. Taip 
gaminama didžioji dalis europos sąjungoje 
sunaudojamos elektros energijos. Siekda-
mos sumažinti šiuos milžiniškus energijos 
nuostolius es valstybės įsipareigojo skatinti 
savo šalyse plėtrą kogeneracinių jėgainių, 
kurių atliekinė šiluma būtų panaudojama šil-
dymo poreikiams tenkinti (direktyva 2004/8/
eb „dėl kogeneracijos skatinimo“). Kadangi 
šiluminės elektrinės ir toliau liks pagrindiniu 
elektros gamybos būdu, tai siekiant taupyti 
kuro išteklius šiuo metu ruošiama nauja šios 
direktyvos redakcija, kuri turėtų sukonkretinti 
reikalavimus kogeneracinių elektrinių plėtrai 
atskirose valstybėse. 

IR... LIETUVOJE
visų es direktyvų reikalavimus apibend-

rintai galima skirti į dvi rūšis. Pirmieji – tai 
konk retūs tiksliniai skaitiniai rodikliai, kurių 
nepasiekus nebus išvengta tarptautinių 
pasekmių, antrieji – tai abstraktūs (lozungi-
niai) uždaviniai, kurie apibūdinami terminais 
„siekti“, „skatinti“, „remti“ ar pan. ir kurių 
perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą 
sunku išmatuoti ir sukontroliuoti. Tad anali-
zuojant Lietuvos energetinę politiką prasmin-
ga remtis „skaitiniais“ kriterijais, kuriais bus 
matuojamas šalies atitikimas „europiniams 
standartams“. šiuo požiūriu svarbiausi yra 
statistiniai energetikos rodikliai, kurių pasieki-
mo galimybės ir išlaidos buvo modeliuojami 
aptariamoje studijoje. 

siekiant įgyvendinti tarptautinį Lietuvos 
įsipareigojimą – AeI dalį suvartotoje ener-
gijoje 2020 m. padidinti iki 23 proc. – buvo 
parengtas nacionalinis AeI plėtros įgyvendi-
nimo planas, kuris oficialiai Lietuvos įteiktas 
europos Komisijai ir numato atsinaujinančios 
energetikos plėtrą Lietuvoje. Plane nurodyta, 
kad didžiausia AeI dalis (ir plėtra) numato-
ma šildymo sektoriuje (Europai aktualus 
vėsinimo sektorius Lietuvoje sudaro menką 
energetikos dalį). 

Taršos prevencijos (TIPK) direktyva, kurią 
būtina įgyvendinti pertvarkant šilumos gene-
ravimo įrenginius, turės būti visiškai perkelta į 
nacionalinį reguliavimą. Gali tik skirtis įgyven-
dinimo tempai iki numatyto įvykdymo termino. 
vėliausiai TIPK direktyvos reikalavimai turi 
būti įgyvendinti iki 2022 metų. didžiosios 
elektrinės vilniuje, Kaune ir mažeikiuose pri-
valės reikalavimus įgyvendinti ne vėliau kaip 
2016 m., nes joms jau buvo atidėtas taršos 
reikalavimų įdiegimo terminas.

Anglies dvideginio išmetimų kontrolės 
piniginiai srautai (pirkimo išlaidos arba 
pardavimo pajamos) įvertintos modeliuo-
jant investicinės programos CšT sektoriuje 
finansinius srautus. 

šIlUmoS GAmyBoS šAlTINIŲ 
PERTVARKYMAS
ES ir Lietuvos energetikos politika la-

biausiai paveiks šilumos gamybos šaltinių 

per tvarką. Pagal AeI direktyvos įgyven-
dinimo nacionalinį planą CšT sektoriuje 
atsinaujinančių kuro išteklių dalis kuro ba-
lanse 2020 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 
50 proc. (dabar šis rodiklis apie 20 proc.). 
Tam reikės CšT įmonėse arba nepriklausomų 
šilumos gamintojų objektuose šalia esamų 
380 mW šiluminės galios katilų įrengti dar 
apie 1 200 mW galios biokuro įrenginių, kad 
jie visi kartu 2020 m. galėtų gaminti būtiną 
540 ktne „žaliosios“ šilumos kiekį. 

bendras investicijų poreikis tokiai plėtrai 
užtikrinti ir kitiems šilumos generavimo įren-
giniams atnaujinti siekia apie 2,1 mlrd. lt, 
kurie turės būti investuojami laikotarpyje iki 
2020 metų. es direktyvos ir nacionalinio 
plano sėkmingam įgyvendinimui didžiausią 
reikšmę turės biokuro įrenginių plėtra di-
džiuosiuose Lietuvos miestuose. 

naujoji direktyva 2010/75/es „dėl pramo-
ninių išmetamų teršalų“ (taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės, sutrumpintai TIPK) 
taikoma kurą deginantiems įrenginiams, kurių 
bendra nominali šiluminė galia yra lygi arba 
didesnė kaip 50 mW, nepriklausomai nuo 
naudojamos kuro rūšies, ir atliekų deginimo 
įrenginiams. Lietuvos CšT sektoriuje ši 
direktyva labiausiai paliestų didžiųjų miestų 
šilumos gamybos šaltinius. Jeigu šituose 
miestuose ir toliau išliktų esami šilumos 
generavimo įrenginiai, tai TIPK direktyvos 
atitikimui reikėtų įrengti aplinkosaugines 

1 lentelė. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijai gaminti (kilotonomis naftos ekvivalento per metus)

Sektorius 2005 m. 2010 m.
2020 m.

Bendrasis energijos 
suvartojimas 

Energijos,  
pagamintos iš AEI

AEI dalis bendrame 
suvartotos energijos balanse 

Šildymas ir vėsinimas 2 583 2 417 2 886 1 154 40 %

Elektros sektorius 985 913 1 204 253 21 %

Transportas 1 133 1136 1 817 182 10 %

3 pav. Tik deginant vietinį biokurą šilumos gamybos šaltinyje galima sumažinti šilumos kainą
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priemones, kurių orientacinė vertė:
1. Azoto oksidų išmetimo mažinimas 

gamtines dujas ir mazutą deginančiuose ka-
tiluose, keičiant jų degiklius ir diegiant dūmų 
apdorojimo technologijas –1 106 mln. lt.

2. sieros oksidų dūmuose koncentracijos 
užtikrinimui reikalingų nusierinimo įrenginių 
investicinė vertė – 612 mln. lt.

3. Kietųjų dalelių pašalinimui iš dūmų 
reikalingi filtrai – 262 mln. lt.

bendras investicijų poreikis Lietuvos CšT 
sektoriuje direktyvos 2010/75/es įgyvendi-
nimui būtų apie 1,98 mlrd. Lt, jeigu iš esmės 
nekistų technologijos ir dabar naudojamo 
kuro balansas. 

jeigu realiai būtų įgyvendinta AeI direk-
tyva ir CšT sektoriuje didžioji dalis iškastinį 
kurą naudojančių katilų būtų pakeista ar 
pritaikyta biokuro deginimui, tai gamtosau-
ginių priemonių poreikis labai sumažėtų. 
Atlikti skaičiavimai rodo, kad įgyvendinus 
„direktyvinį“ AeI plėtros planą ir optimi za-
vus šilumos gamybos šaltinių dydį bei kuro 
balanso struktūrą bendra investicijų suma 
gamtosauginėms priemonėms Lietuvos CšT 
sektoriuje sumažėtų iki 0,9 mlrd. Lt. 

biomasės, kaip gerokai pigesnio už gam-
tines dujas ir daugiausiai vietinės kilmės kuro, 
plėtra duoda ekonominę naudą, nes tiesiogiai 
mažina šilumos gamybos sąnaudas ir gene-
ruoja pajamas valstybei. Tuo tarpu gamtosau-
ginių priemonių įdiegimas pagal TIPK direktyvą 
brangins šiluminę energiją, nes gyvenamosios 
aplinkos pagerėjimą sunku įvertinti pinigais. 
Atsižvelgiant į Lietuvos ekonomines realijas, 
tikslinga daugiau investuoti į biokuro naudo-
jimą ir taip išvengti didesnių ir neatsiperkančių 
išlaidų aplinkosauginėms priemonėms. 

cENTrAlIzUoTo šIlUmoS 
TIEKImo TINKlŲ ATNAUjINImAS
siekiant įvertinti Lietuvos CšT sektoriaus 

termofikacinio vandens vamzdynų susidėvė-
jimo lygį ir jų pakeitimui būtinas investicines 

apimtis buvo naudota tiesiogiai iš CšT įmonių 
gauta informacija apie dabar naudojamų 
vamzdynų ilgius, diametrus, paklojimo būdą, 
įrengimo metus ir t. t. siekiant nustatyti koro-
zinio susidėvėjimo laipsnį, buvo surinkta infor-
macija apie naudojamas vandens paruošimo 
ir priežiūros technologijas, korozijos greičio 
matavimų duomenis, vamzdynų plyšimus 
per hidraulinius bandymus bei eksploatacijos 
laikotarpiu ir t. t. naudojantis vamzdynų me-
chaninio atsparumo skaičiavimo metodais, so-
vietinių laikų projektavimo normomis bei naujų 
vamzdynų įrengimui taikomų europinių normų 
reikalavimais buvo sukurta speciali metodika, 
kuri padeda prognozuoti vamzdynų „ištisinio“ 
keitimo poreikį, kai atskirų ruožų lopymas jau 
neužtikrina šilumos tiekimo patikimumo. 

įvertinant šilumos tiekimo trasų įrengimo 
kainas (remtasi uAb „sistela“ sąmatinių 
skaičiavimų įkainiais) nustatytas suminis 
investicijų poreikis CšT vamzdynų pakeitimui 
artimiausiais metais.

Gauti modeliavimo rezultatai (diagrama) 
rodo, kad CšT trasų atnaujinimo (keitimo) in-
vesticinės apimtys iki 2018 m. išliks maždaug 
tokios pačios apimties kaip ir šiuo metu (į CšT 

tinklus investuojama apie 50–100 mln. Lt 
per metus). šiuo metu dažniausiai keičiami 
trasų ruožai, kuriuose yra didžiausi šilumos 
nuostoliai arba atsiranda plyšimų dėl išorinių 
priežasčių, o nuo 2019 m. turėtų išaugti 
vam zdynų keitimo mastai jau dėl vamzdžių 
eksploatacinio laikotarpio pabaigos. 

Apibendrinant galima teigti, kad tinkamai 
eksploatuojamų CšT vamzdynų tarnavimo 
laikas turėtų būti ne mažesnis kaip 40–75 m., 
priklausomai nuo vamzdyno tipo, diametro, 
temperatūrinio režimo, metalo kokybės ir kitų 
veiksnių. įvertinus dabartinę Lietuvos CšT 
vamzdynų būklę ir skaičiuotiną ištisinio susi-
dėvėjimo prognozę, 2010–2020 m. į centra-
lizuoto šilumos tiekimo vamzdynų atnaujinimą 
turėtų būti investuojama apie 50–100 mln. Lt 
per metus. Per artimiausią dešimtmetį bend-
ras investicijų poreikis į CšT tinklus sieks apie 
970 mln. Lt. Šios investicijos tik iš dalies at-
sipirks dėl sumažėsiančių šilumos perdavimo 
nuostolių, bet jos būtinos šilumos patikimumui 
užtikrinti ir avarijų prevencijai.

2 lentelėje pateikiama apibendrinanti 
kompleksinė investicinė programa Lietuvos 
CšT sektoriuje (milijonais litų) iki 2020 m., 

4 pav. Investicijų poreikis CŠT vamzdynų atnaujinimui

2 lentelė. Investicijų poreikis Lietuvos CŠT sektoriuje laikotarpiu iki 2020 m. (mln. Lt)

Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Iš viso:

Šilumos generavimo šaltinių plėtra ir 
modernizavimas

51 51 453 453 316 316 106 106 106 124 2 081

Šilumos tinklų atnaujinimas ir plėtra 43 68 71 96 96 98 95 171 152 83 973

Gamtosauginių priemonių diegimas šilumos 
gamybos šaltiniuose (TIPK direktyva)

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900

Iš viso: 184 209 614 639 502 504 291 366 348 297 3 954
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būtina es direktyviniams reikalavimams 
įgyvendinti, iškastinio kuro maksimaliam pa-
keitimui į atsinaujinančius išteklius ir šilumos 
tiekimo patikimumui užtikrinti. 

skaičiuojama, kad pasiruošimas TIPK 
direktyvos įgyvendinimui bus vykdomas 
tolygiai visą laikotarpį, o didžiausios in-
vesticijų apimtys biokuro plėtrai turėtų būti 
2013–2016 m., taip šilumos var totojai 
didžiuosiuose miestuose kuo anksčiau gautų 
naudos dėl atsiperkančių investicijų į piges-
nio kuro naudojimą. mažiau rentabilūs, bet 
būtini AeI direktyvai įgyvendinti investiciniai 
projektai nukelti į laikotarpio pabaigą. bendra 
investicinės optimizuotos programos finan-
sinė vertė Lietuvos centralizuoto šilumos 
tiekimo sektoriuje iki 2020 m. turėtų būti 
apie 3,9 mlrd. lt. 

INVESTICINIAI POREIKIAI IR 
šIlUmoS ŪKIo VAlDymAS 
įgyvendinant europos sąjungos ir Lietu-

vos strateginius energetikos uždavinius CšT 
sektoriuje, reikės smarkiai padidinti investi-
cijų apimtis – nuo iki šiol sektoriuje per metus 
investuojamų 100–150 mln. Lt iki vidutiniš kai 
apie 400 mln. lt per metus. naujiems dide lės 
apimties projektams įgyvendinti reikės ne tik 
finansinių šaltinių, bet ir naujų kompetenci jų 
bei kvalifikuotų darbuotojų CšT bendrovėse. 
sėkmingai šilumos ūkio plėtrai, kaip detaliai 
reguliuojamai sričiai, svarbiausia bus kvali-
fikuoti kokybiški administraciniai valstybės 
ir savivaldos institucijų sprendimai, kurie 
užtikrintų būtinų investicinių projektų įgy-
vendinimą ir šildymo prieinamumą Lietuvos 
vartotojams.

dabartinė šilumos kainų nustatymo tvarka, 
kurią įgyvendina valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija (vKeKK) ir savivaldybės, 
leidžia finansuoti naujas investicijas iš esmės 
tik nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų 
dydžiu, kuris įtrau kiamas į šilumos tiekimo 
kainas. jeigu pradedamas naudoti pigesnį 
kurą deginantis įrenginys, tai kuro balansas 
koreguojamas ir išlaidų sumažėjimas „perduo-
damas“ šilumos vartotojams. Amortizacijos 
ir nusidėvėjimo sąnaudos įtrauktos į šilumos 
tiekimo savikai ną, leistinas (bet negarantuo-
tas) pelnas turėtų būti pagrindinis finansinis 
šaltinis, skirtas jau padarytoms ar būsimoms 
investicijoms finansuoti. Tačiau norminis 
pelnas (traktuojamas kaip „investicijų grąža“) 
dažniausiai sunaudojamas kitoms į šilumos 
savikainą neįskaičiuotoms sąnaudoms pa-
dengti, apyvartinėms lėšoms formuoti ir pan.,

tad nėra patikimas finansavimo šaltinis (ke-
lerius pastaruosius metus kaupėsi šilumos 
tiekimo veiklos nuostolis). 

dabar tinė kainodara šilumos įmones 
verčia daug skolintis – vien ilgalaikių finansinių 
įsipareigojimų dydis 2010 m. CšT sektoriuje 
viršijo 0,5 mlrd. Lt. Pridėjus naujų projektų 
investicinius poreikius, kreditų apimtys labai 
išaugtų (2 pav.), o vien palūkanos, mokamos 
kreditavimo įstaigoms, per dešimtmetį viršytų 
0,7 mlrd. Lt, įgyvendinant investicinę progra-
mą be išorinių subsidijų. Kita vertus, biokuro, 
kaip daugiausia vietinės kilmės ištekliaus, 
naudojimas sukuria daug naujų darbo vietų, 
generuoja pajamas miško ir žemės savinin-
kams, biokuro tiekėjams ir t. t. suskaičiuota, 
kad CšT sektoriuje pasiekus „direktyvinį“ 
biokuro naudojimo mastą Lietuvos valstybės 
biudžetas per metus gautų vidutiniškai apie 
95–120 mln. Lt papildomų pajamų įvairių mo-
kesčių pavidalu. šilumos vartotojų mokėjimai 
už kurą (dabar daugiausiai importuojamą) su-
mažėtų vidutiniškai apie 76 mln. Lt per metus, 
o tai didintų vartojimą vidaus rinkoje. be to, 
nereikėtų pirkti atitinkamo kiekio atmosferos 
taršos leidimų (ATL) arba juos pardavus būtų 
galima gauti papildomų pajamų. 

detalūs statistiniai tyrimai rodo, kad vien 
miško atliekų (šakos, viršūnės) ir malkinės 
medienos kiekiai, kasmet priaugantys Lietuvos 
miškuose, ir medienos apdirbimo atliekos (iš 
viso 1 047 ktne/m.), yra pakankami būsimiems 
2020 m. biokuro poreikiams centralizuotame 
ir individualiame sektoriuje (apie 940 ktne/m.) 
patenkinti. Panaudojant nors dalį Lietuvoje 
priaugančių šiaudų (energetinis potencialas 
apie 1 200 ktne/m.) ir kasmet susidarančių 

komunalinių atliekų energiją (apie 380 ktne/m.), 
iš esmės visą reikalingą šiluminę energiją ir 
didelę dalį elektros būtų galima pasigaminti 
nuosavais ištekliais ir užsitikrinti tikrą ener
getinę nepriklausomybę. Beje, ir šiuo metu 
dauguma individualių namų apsišildo mal-
komis, tam sunaudodami apie 400 ktne per 
metus vietinio kuro. Dar apie 160 ktne biokuro 
per metus sudeginama centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemose. būsimasis biokuro poreikis 
(940 ktne/m.) yra kur kas mažesnis už Lietuvo-
je turimą ir galimai panaudotiną įvairių atsinau-
jinančių išteklių bendrąjį energetinį potencialą 
(apie 2 600 ktne/m.). biokuro tiekimą ir kainas 
kol kas labai lemia jo naudojimo sezoniškumas, 
prieinamumas miškuose, kaimyninių valstybių 
poreikiai, pasaulinės kuro kainų tendencijos 
ir t. t. Skandinavijos ir Baltijos šalys, Lenkija, 
Vokietija ir kitos Europos šalys jau dabar 
naudoja daug biokuro ir dar planuoja didinti 
jo vartojimo mastus, tad jeigu esamų išteklių 
nepanaudosime Lietuvoje, juos sunaudos kiti 
bendros Europos rinkos dalyviai. 

Kad racionaliai ir prasmingai panaudo-
tu me turimus vietinius energetinius išteklius, 
labai svarbi kvalifikuota ir ilgalaikė valstybės 
politika reguliuojamame šilumos ūkyje. Tuo 
tikslu būtina tobulinti ir plėsti ekonominio 
gy vybingumo pagrindus savivaldybių ar in-
vestuotojų valdomose CšT bendrovėse, nu-
kreipiant jų pastangas efektyviai energijos 
ga mybai iš vietinių tam reikalui tinkamų iš tek-
lių. svarbiausios valstybinio administravimo 
šilumos ūkyje to bulinimo kryptys, siekiant 
var totojų ir valstybės naudai įgyvendin ti in-
vesticinę programą:

1. Harmoninga CšT šilumos šaltinių ir 
tinklų infrastruktūros plėtra, konstruktyvi 

5 pav. Investicinės programos finansavimo šaltinių ir poreikių balansas
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konkurencija su nepriklausomais šilumos 
gamintojais ir kitais šildymo būdais.

2. reikalinga valstybės institucijų ir 
savivaldybių, kaip CšT sistemų savininkų, 
geresnė koordinacija planuojant ir įgyvendi-
nant nacionalinės reikšmės objektų (elektros 
generavimo, komunalinių atliekų utilizavimo ir 
t. t.) statybą šilumos tiekimo sistemose.

3. būtina parengti reguliavimo mechaniz-
mus, kurie dalį fiskalinės naudos, sukuriamos 
šilumos ūkyje dėl vietinio kuro naudojimo, 
sąvartynų mažinimo ir t. t., grąžintų CšT 
bendrovėms investicijų finansavimui.

4. šilumos kainodara ir kainų nustatymo 
tvarka turi įvertinti būsimų investicijų CšT 

sektoriuje apimtis ir užtikrinti jų įgyvendinimo 
finansavimą. 

5. ekonominis šilumos ūkio reguliavimas, 
įgyvendinamas energetikos reguliatoriaus, 
turi motyvuoti šilumos tiekėjus, savivaldybių 
tarybas ir šilumos vartotojus efektyviai gamin-
ti ir vartoti šiluminę energiją, iškastinį kurą 
keisti atsinaujinančiu ir prisidėti prie globalių 
aplinkosaugos problemų sprendimo. 

6. reikia skubiai įvesti naujas valdymo ir 
skatinimo priemones pastatų renovacijai pa-
greitinti, siekiant sušvelninti pasaulinio kuro 
brangimo pasekmes šilumos vartotojams. 

7. Tikslinga peržiūrėti CšT sektoriaus 
galimybes užtikrinant Lietuvos energetikos 

sistemos nepriklausomybę, jos patikimumą 
bei efektyvumą ir numatyti kompleksinio 
vystymo kryptis.

Vis brangstantis importuojamas kuras, 
menkos gyventojų pajamos, niekaip neprasi-
dedanti pastatų renovacija, kai kurie kiti vals-
tybės ir savivaldybių nekompetentingi sprendi-
mai centralizuoto šilumos tiekimo sektorių daro 
socialinių problemų įkaitu ir jis dažnai tampa 
politinių spekuliacijų objektu. būtina nemono-
polizuoti sprendimų šioje srityje, o pajungti kuo 
daugiau patirties ir žinių kon struktyviai vystant 
šį svarbiausią didžiajai Lietuvos gyventojų 
daliai energetikos sektorių.

7 pav. Norint pasiekti 23 % AEI dalį galutiniame šalies vartojime 2020 m., būtina CŠT šilumos gamybos šaltiniuose naudoti ne mažiau kaip 55 % AEI, kurių resursai 
Lietuvoje yra pakankami

6 pav. Biokuro vartojimas kuria naujas darbo vietas

BIOKURO PANAUDOJIMAS cENTrAlIzUoToS 
ŠILUMOS GAMYBAI 2009 m.

BIOKURO PANAUDOJIMO GAlImyBĖ cENTrAlIzUoToS 
ŠILUMOS GAMYBAI 2020 m.
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ELEKTRONINIAI SIURBLIAI ŠILUMOS MAzGE: Už IR PRIEŠ
Andrius Stašaitis,

„Wilo Lietuva“ inžinierius konsultantas

Akivaizdi ir neišvengiama šių laikų ten-
dencija – efektyvesnis energijos išteklių nau-
dojimas, todėl renovuojant pastatų šilumos 
mazgus populiarėja siurbliai su dažnio kei-
tikliais, dar vadinami elektroniniais siurbliais. 
Tokie siurbliai ne tik taupo elektros energiją, bet 
turi ir daug kitų pranašumų, juos ir aptarsime 
šiame straipsnyje. 

vis dėlto norėtume pradėti nuo visiems 
gerai žinomo pranašumo – ekonominio efek-
to. Imkime tipinį paprastą siurblį ToP-s-40/7 
tipiniame penkiaaukščiame daugiabutyje. To-
kio siurblio vartojama galia optimaliame darbo 
taške būtų apie 380 W. Tuo tarpu analogiško 
našumo aukšto efektyvumo siurblys su dažnio 
keitikliu „stratos-40/1-8“ vartotų apie 255 W. 
Taigi per 5 000 darbo valandų šildymo sezoną 
su elektroniniu siurbliu šilumos mazge sutau-
pytume apie 625 kWh elektros energijos arba 
apie 280 Lt. Matome, kad TOP-S suvartoja 
50 proc. daugiau energijos negu „stratos“, 
ir taip yra tuo atveju, kai radiatoriai pastate 
yra be termostatinių ventilių, o elektroninis 
siurblys sukasi pastoviu greičiu. Atlikus komp-
leksinę pastato renovaciją, jeigu radiatoriai 
eksploatuojami su termostatiniais ventiliais, 
jiems užsidarant elektroninis siurblys mažina 
savo greitį ir tada galima sutaupyti iki 80 proc. 
elektros energijos. 

naudodami siurblį su daž-
nio keitikliu, taupome ne tik 
elektros energiją – elektroninis 
siurblys didžiąją dalį savo 
darbo laiko gali suktis ne visu 
greičiu, todėl tausojami dylan-
tys mechaniniai siurblio kom-
ponentai (pavyzdžiui, įvorės ir 
pan.). Taigi prailginamas ne tik 
mechaninių komponentų, bet ir 
viso siurblio veikimo laikas.

Kitas siurblio su dažnio keitikliu prana-
šumas – galimybė sistemoje sumontuoto 
siurblio parametrus tiksliai derinti pagal esamą 
situaciją. Tai itin svarbu įmonėms, kurios mon-
tuoja, derina, paleidžia ir eksploatuoja siurblius 
bei sistemas. dažnai siurblys parenkamas ir 
įsigyjamas pagal projekto skaičiavimus. Tokiu 
atveju atsiranda paklaida. Be to, siekiant apsi-
drausti, neretai padidinami slėgio nuostoliai ir 
debitas. To pasekmė – hidraulinis triukšmas. 

Hidrauliniai triukšmai – itin opi problema 
renovuojamuose pastatuose, kur lieka seni 
vamzdynai, kur būna sunku įvertinti darbo 
tašką, kur taupant nemontuojami balansiniai 
ventiliai. Tokiu atveju turint siurblį su dažnio 
keitikliu, darbo tašką galima koreguoti pagal 
praktinį poreikį ir optimaliai suderinti sistemą, 
išvengti triukšmo bei nesukelti vartotojų ne-
pasitenkinimo. 

siurblį su dažnio keitikliu valdo ištobulinta 
šiuolaikinė integralinė elektronika, ji ne tik keičia 
siurblio sūkius, bet ir leidžia įdiegti įvairių papil-
domų funkcijų, pavyzdžiui, siurblio prasukimo 
funkciją (ilgesnį laiką be darbo stovintis (nesi-
sukantis) siurblys periodiškai prasukamas, kad 
neužsistovėtų). Kitas pavyzdys – kai maitinimo 
įtampa viršija leistinas ribas ilgiau nei 5 minu-
tes daugiau kaip 5 kartus per 24 valandas, 
siurblys automatiškai išjungiamas ir nebepa-
sileidžia, o dažnio keitiklio ekrane užsižiebia 
atitinkamas trikties kodas. Taip elek tronika 
leidžia kontroliuoti įvairius siurblio parametrus. 
be to, elektronika dažnio keitiklyje leidžia in teg-
ruoti dar ir duomenų perdavimo sąsają, tai gi 
siurblį galima sujungti su kitais prietaisais, taip 
pat nuskaityti siurblio darbinius parametrus 
nuotoliniu būdu (žr. 1 pav.).

Taigi dėl dažnio kei-
tiklio elektronikos siurb lys 
ne tik tampa „išmanusis“ 
(intelligent), t. y. geba priim-
ti  tam tikrus loginius spren-
dimus, bet ir gali „komuni-
kuoti“, todėl jį galima jungti 
į sistemas. Paprasčiausia 
siurb lių sistema – tai vienas 
sudvejintas siurblys arba du 
sujungti ir „komunikuojan-
tys“ elektroniniai siurbliai, 
kur vienas gali būti darbinis, 
kitas – atsarginis (žr. 2 pav.). 

Tokiu atveju, įvykus vieno siurblio gedimui, 
kitas siurblys pradės veikti automatiškai ir 
vartotojai nepajus jokių šildymo sutrikimų. 

elektroninį siurblį ar siurblių sistemą 
galima jungti į dar didesnę, pavyzdžiui, pas-
tato automatikos sistemą. Paprasčiausias 
sprendimas – pasinaudoti dažnio keitiklio 
gnybtų dėžutėje esančiu trikties kontaktu. Kai 
nėra jokio gedimo ar sutrikimo, šis kontaktas 
uždaras (NC), o priešingu atveju jis atsidaro. 

2 pav. Dviejų „Stratos“ siurblių sistema

1 pav. Elektroninis siurblys su duo
menų perdavimo sąsaja

Taigi siurblių ar pastato automatikos siste-
mos valdiklis „mato“ siurblio būseną. Tačiau 
įmanomas dar paprastesnis variantas: prie 
trikties kontakto gnybtų galima prijungti garso 
ar šviesos signalą (skambutį, sireną, lempą ar 
švyturėlį), kad aptarnaujantis personalas būtų 
informuotas apie atsiradusį siurblio sutrikimą 
ir galėtų imtis veiksmų. Kaip jau minėta, siurb-
lių dažnio keitikliai turi ir duomenų perdavimo 
prievadus, kuriais gali būti perduodami dideli 
informacijos srautai, pavyzdžiui, esamas 
siurblio slėgis, debitas, vartojama galia, srovė 
ir daug kitų parametrų. o tai leidžia optimaliai 
valdyti siurblį ar siurblių sistemą. siurblys ar 
siurblių sistema gali tapti didesnės, tarkim, 
pastato inžinerinės sistemos dalimi.

matome, kad siurblys su dažnio keitikliu 
šilumos mazge padeda ne tik sutau pyti elekt-
ros energijos, bet ir išvengti tipinių problemų, 
iškylančių renovuojamuose šilumos mazguo-
se, taip pat atveria ir daug kitų galimybių. 

Elektroninio siurblio pranašumai šilumos 
mazge:

- mažesnės elektros energijos sąnaudos,
- išvengiama triukšmų sistemoje,
-  derinant sistemą, siurblį galima optima-

liai paderinti pagal realią situaciją,
- siurblys mažiau dyla mechaniškai,
- papildomos valdymo funkcijos,
- siurblio stebėsena per atstumą,
- galimybė integruoti siurblį į sistemas. 

Kokie būtų argumentai prieš elektroninį 
siurblį? Ko gero, tik vienas – kaina. Tačiau tas 
kainų skirtumas nėra toks didelis, kaip dažnai 
manoma. Tarkim, paprasto ToP-s-40/7 siurb-
lio orientacinė kaina (be Pvm) yra 1 479 Lt, o 
„stratos-40/1-8“ – 1 879 Lt. Turint omenyje, 
kad elektroninis aukšto efektyvumo siurblys 
„stratos“ padeda sutaupyti elektros energijos 
išlaidas, ši kiek didesnė pradinė investicija 
atsiperka per vieną du šildymo sezonus.
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35-AJAM cENTRALIzUOTO ENERGIJOS 
TIEKIMO KONGRESUI PASIBAIGUS

Dr. Valdas lukoševičius, 
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija

2011 m. gegužės 9–10 d. Paryžiuje vyko Tarptautinės centralizuo-
to šilumos (vėsumos) ir kogeneracinės elektros tiekėjų asociacijos 
(„euroheat & Power“) organizuotas 35-asis kongresas. jame buvo 
diskutuojama apie centralizuoto energijos tiekimo sektorių aktualijas 
įvairiais požiūriais. Politinėje dalyje pasisakė europos Parlamento 
narė britta Thomsen, europos Komisijos atstovė eva Hoos, kiti 
europos asocijuotų struktūrų vadovai. Pagrindinės politinių praneši-
mų mintys: 

1. europoje pagrindinis elektros kiekis gaminamas šiluminėse ir 
branduolinėse kondensacinėse elektrinėse. šios jėgainės į aplinką 
išmeta didžiulius šilumos kiekius, kurių piniginė vertė viršija viso į 
europos sąjungą (es) importuojamo kuro sąnaudas. Centralizuoto 
šilumos tiekimo (CšT) tinklai galėtų panaudoti didelę dalį šios ener-
gijos, bet vamzdynus reikia išplėtoti didžiosiose es valstybėse.

2. 80 procentų centralizuotai tiekiamos šilumos europos sąjun-
goje pagaminama iš atsinaujinančių išteklių, komunalinių atliekų ir 
utilizuojant kogeneracinėse elektrinėse išmetamą šilumą. Tai puikus 
būdas mažinti iškastinio kuro naudojimą, tačiau reikia priimti politinius 
sprendimus, skatinančius CšT tinklų plėtrą es šalyse.

3. šildymui ir vėsinimui sunaudojama apie pusė viso europos 
sąjungos galutinės energijos kiekio. nors centralizuotos šilumos 
vartotojų skaičius es kasmet auga, tokiu būdu patenkinama tik apie 
9 proc. bendrųjų šilumos poreikių. energijos efektyvumo politiką reikia 
nukreipti į visą energijos tiekimo grandinę – tai paskatins centralizuotų 
tinklų plėtrą bei išmetamos elektrinėse energijos panaudojimą.

4. Centralizuoto energijos tiekimo tinklai turi reikšmingai prisidėti 
prie globaliųjų energetikos problemų sprendimo: iki 2020 metų europos 
sąjungoje sumažinti anglies dvideginio išmetimą 20 proc. (ar net 30), 
o iki 2050 m. – net 80 procentų. Pasaulis negali leisti, kad klimato 
atšilimas viršytų 2 °C kritinę ribą.

5. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų plėtrai būtinas valsty-
binis reguliavimas ir kryptingas teritorijų planavimas 
savivaldybėse, tai leistų suderinti nacionalinius inte-
resus su vietinės energetinės infrastruktūros planais, 
siekiant optimaliai aprūpinti vartotojus šilumine ener-
gija ir maksimaliai panaudoti vietinius išteklius.

6. dabartinė CšT sektoriaus padėtis atskirose 
es valstybėse gana skirtinga ir susijusi su istorine 
praeitimi, žmonių kultūriniais ir mentaliteto ypatumais. 
Kiekviena šalis įgyvendina savo nacionalinę politiką ir 
sunku sukurti bendrą reguliavimo mechanizmą cent-
ralizuotos energijos tiekimo sektoriuje, bet Europos 
sąjunga turėtų labiau prisidėti sprendžiant „energe-
tinio“ skurdo, tinklų prieinamumo, aplinkosaugines, 
kitas susijusias problemas ir taip suartinti gyvenimo 
sąlygas valstybėse es narėse.

7. Konstatuota, kad europos sąjunga neįgy-
vendins ambicingų energetikos politikos uždavinių 
be spartesnės centralizuoto šilumos, vėsumos ir 
kogeneracinės elektros tiekimo sistemų plėtros.

vienas iš Tarptautinės energetikos agentūros (IeA) vadovų richardas 
jonesas pranešė, kad pasaulyje prasideda energetikos revoliucija, nes 
toliau esama situacija negali tęstis. IeA duomenimis, norint vartotojams 
2008 metais patiekti 1 kWh elektros, reikėjo sudeginti 4,95 kWh pirminio 
kuro energijos ekvivalento. 2/3 šių energijos nuostolių susidarė elekt-
rinėse, o kiti prarasti elektros persiuntimo tinkluose. Tuo tarpu gaminant 
elektrą kartu su šiluma (kogeneracijos būdu) energetinis efektyvumas 
būtų dvigubai didesnis. IeA kviečia elektros gamintojus prasmingiau 
panaudoti atliekinę šilumą plėtojant CšT sistemas, o politikus surasti 
šiam procesui skatinti efektyvius administracinius instrumentus.

markas spurras, jAv kompanijos fvb prezidentas, lygino centra-
lizuoto ir vietinio apsirūpinimo energija būdų pranašumus, įvertinant 
dabartinius energetikos plėtros iššūkius pasaulyje. Ištirta įvairios 
pastatų aprūpinimo šiluma ir vėsuma technologijos mažo ir didelio 
intensyvumo miestų teritorijose. Išanalizavus įvairių jAv ir es valstybių 
duomenis nustatyta, kad centralizuotas šilumos ir elektros tiekimas 
labai sumažina „šiltnamio“ dujų (anglies dvideginio) išmetimą palyginti 
su vietine šilumos gamyba tiesiai pastatuose (deginant gamtines dujas, 
naudojant šilumos siurblius ar elektrinį šildymą) bei naudojant elektrą 
iš nacionalinių tinklų. Padaryta išvada, kad miestuose centralizuotas 
(rajoninis) energijos tiekimas padeda spręsti svarbiausius šiandieninius 
energetikos uždavinius, tokius kaip:

- energetinis ir ekonominis saugumas;
- energetinės infrastruktūros patikimumas ir prieinamumas;
- iškastinio kuro naudojimo mažinimas;
-  aplinkosauga (šiltnamio dujų išmetimo, oro bei vandens taršos 

mažinimas).

didžiausio pasaulyje Kinijos centralizuoto šilumos tiekimo sekto-
riaus (aprūpina šiluma 550 mln. gyventojų) padėtį apžvelgė Pasaulio 

1 pav. Nuotraukoje pirmoje eilėje trečias iš kairės Euroheat & Power prezidentas Birger Lauersen su 
Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos delegacijomis
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banko atstovas Gailius j. draugelis. jis pateikė skaičius, kurie rodo, kad 
Kinijoje vyksta sparti urbanizacija ir pastatų skaičius per dešimtmetį pa-
dvigubėja. jų apšildymui įrengiami vietiniai CšT tinklai, kurių sujungimas 
į didesnes sistemas tampa sudėtingu uždaviniu užstatytuose miestuose. 
Kartu vyksta „senųjų“ CšT sistemų modernizacija, kartojanti rytų 
europos nueitą kelią: įrengiama šilumos apskaita, decentralizuojamos 
grupinės šilumokaitinės, skatinama kogeneracinių jėgainių plėtra CšT 
sistemose, įrengiamos dūmų valymo sistemos, kur naudinga, diegiami 
atsinaujinantys energijos šaltiniai ir t. t. Kinija siekia ambicingų tikslų: 
2011–2015 m. energetinį efektyvumą padidinti 16 proc., o anglies dvi-
deginio santykinį išmetimą iki 2020 m. (lyginant su 2005 m.) sumažinti 
17 procentų. Tam turėtų pasitarnauti sparčiai plėtojamos CšT sistemos 
ir kogeneracinės jėgainės – šiuo metu apie 50 proc. centralizuotai tiekia-
mos šilumos gaminama kogeneracijos būdu. CšT sistemų renovacija 
ir plėtra daugiausiai finansuojama valstybės.

cENTrAlIzUoTAS šIlUmoS TIEKImAS KAIP VErSlo 
MODELIS
šioje sesijoje įvairių šalių ir kompanijų atstovai analizavo centrali-

zuoto energijos tiekimo organizavimo ir reguliavimo peripetijas, ieškojo 
apibendrinančių geros praktikos pavyzdžių ir formavo rekomendacijas 
politiniams sprendimams.

„euroheat & Power“ asociacijos Politikos grupės pirmininkas 
Adolfas Toppas kalbėjo apie „trečios“ šalies priėjimą prie CšT tinklų. jo 
nuomone, es politika liberalizuojant elektros ir dujų sektorius (atskiriant 
persiuntimo tinklus nuo gamintojų bei tiekėjų) davė naudos, bet ir sukėlė 
naujų problemų. Laisvas priėjimas prie tinklų padidino konkurenciją, bet 
energijos kainų nesumažino, kaip buvo tikėtasi. sumažėjo ir investicijos 
į energijos tinklus, o tai mažina jų patikimumą. Centralizuoto šilumos 
perdavimo tinklai technologiškai labai skiriasi nuo dujų ar elektros 
tinklų, tad sunkiai galima pritaikyti analogiškus liberalizavimo principus. 
CšT tinklų operatorius turi užtikrinti slėgį ir debitą kiekvienam šilumos 
varto tojui. šildymo režimo reguliavimas, vandens papildymas, šilumos 
tiekimo patikimumo užtikrinimas rezerviniais įrenginiais ir atsarginio 
kuro atsargų išlaikymas sukuria nevienodas sąlygas šilumos tiekėjams 
ir „išoriniams“ gamintojams. Ilgalaikių investicijų į tinklus poreikis, jų 
susigrąžinimas ir susijusios rizikos, valstybės reguliavimo ypatumai, 
konkurencija su šilumos gamintojais, kurie neturi aplinkosauginių apri-
bojimų, ir t. t. kelia daug klausimų, kurie turi būti gerai išnagrinėti prieš 
darant nacionalinius sprendimus CšT tinklų „liberalizavimo“ srityje.

suomių energetikos bendrovės „fortum“, vienos didžiausių 
investuotojų į posovietinių šalių energetiką, atstovė birgitta resvik 
palygino šilumos ūkio reguliavimą europos šalyse. jos vertinimu, 
Lietuvoje taikomas griežtas reguliavimo režimas, sąnaudų pagrin-
dimui naudojama detali palyginamoji analizė, o leistinas pelnas 
ribojamas. Panaši šilumos kainų nustatymo tvarka, jos nuomone, 
taikoma danijoje ir estijoje. šilumos kainų palyginimas parodė, kad 
vidutinė centralizuotos šilumos kaina aukščiausia danijoje ir nor-
vegijoje (104 eur/ mWh), o mažiausia iš es valstybių  – Lenkijoje 
(49 eur/ mWh). Lietuvoje šilumos kainų lygis šiek tiek didesnis – 
60,3 eur už mWh – bet Lietuvos ir Lenkijos vartotojai šildymui 
išleidžia didžiausią dalį savo pajamų – vidutinė šildymo sąskaita 
sudaro 9 proc. bendrojo vidaus produkto, tenkančio vienam žmogui. 
O Danijoje šis rodiklis – 4, Norvegijoje – vos 2 procentai. Tai iliustruo-
ja, kad ne aukštos šilumos kainos, o žemas vartotojų pragyvenimo 
lygis Lietuvoje yra viena didžiausių problemų, apsunkinanti šildymo 

prieinamumą. „fortum“ atstovės nuomone, CšT sektoriaus regu-
liavimas turi būti grindžiamas ekonomine motyvacija gerinti veiklą ir 
užtikrinti investuoto kapitalo, kad ir reguliuojamą, grąžą. Ilgalaikėje 
perspektyvoje CšT sektorius turi orientuotis į konkurenciją su alter-
natyviais šildymo būdais ir maksimaliai pasinaudoti technologiniais 
pranašumais: centralizuotai tiekti ne tik šilumą, bet ir vėsumą, daugiau 
gaminti elektros CšT sistemose, diegti atsinaujinančius energijos 
išteklius, utilizuoti atliekas ir išmetamą energiją, akumuliuoti ir saugoti 
šiluminę bei vėsinimo energiją.

švedijos čalmerso technologijos universiteto atstovas urbanas 
Perssonas pristatė įdomią studiją, kurioje išnagrinėjo 83 vakarų eu-
ropos didmiesčių charakteristikas ir tyrė, kiek būtų tikslinga (palyginti 
su esamais alternatyviais šildymo būdais) juose išplėtoti centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemas. nustatyta, kad esant dabartinėms inves-
ticijų ir kuro kainoms daugumoje belgijos, olandijos, Prancūzijos ir 
vokietijos miestų ekonomiškai tikslingiausia būtų apie 60 proc. viso 
šilumos poreikio tiekti centralizuotai. deja, šiuo metu CšT techno-
logijos skvarba tuose miestuose yra gerokai mažesnė, o sukurti tokią 
infrastruktūrą jau užstatytuose miestuose labai sudėtinga. dažnai 
mes Lietuvoje nesuvokiame, kokią vertingą vamzdynų infrastruk tū-
rą turime savo miestuose!

šIlUmoS TIEKĖjŲ Ir VArToTojŲ SANTyKIAI
šilumos vartotojų ir tiekėjų, kurie dažnai laikomi „monopolistais“, 

santykiai yra problema, kuri aktuali ne tik Lietuvai. Šiai temai kongrese 
buvo paskirti keli pranešimai, vyko įdomios diskusijos. johannesas 
jungbaueris, „euroheat & Power“ asociacijos atstovas, teigė, kad šilu-
mos sąskaita yra pagrindinė šilumos tiekėjų ir vartotojų komunikavimo 
forma – tai ir vizitinė kortelė, ir labai svarbus finansinis dokumentas, tad 
turi būti labai atsakingai rengiama. jo teigimu, gera šilumos sąskaita 
turi suprantamai parodyti ne tik už ką ir kiek mokama, bet ir atspindėti 
kitus vartotojams svarbius šilumos tiekimo aspektus. Gera šilumos 
tiekimo sąskaita turėtų būti papildyta informacija:

1) šilumos mėnesinio suvartojimo pastate istorija;
2) klimatinės sąlygos atskirais mėnesiais;
3) šilumos suvartojimas kituose panašiuose pastatuose;
4) šilumos kainos struktūra (išlaidos kurui, pastoviosios sąnau-

dos, kompensaciniai priskaitymai ir t. t.) bei jos pokyčiai;
5) informacija apie apskaitos (reguliavimo) prietaisų įrengimo 

galimybes bei jų kainas ir t. t.

sąskaita, kaip pirmasis dialogas, turi būti vizuali, suprantama, 
reikšti pagarbą vartotojui ir kelti pasitikėjimą šilumos tiekėju. europos 
šilumos tiekėjai labai akcentuoja vartotojų skundų nagrinėjimo kultūrą. 
be formalaus valstybės reglamentuojamo skundų nagrinėjimo proceso, 
būtina įgyvendinti vartotojams draugiškesnę komunikavimo aplinką.

Kongrese buvo pateikta labai svarbi, bet kol kas neoficiali infor-
macija, kad europos Komisija rengia energetinių paslaugų direktyvos 
(2006/32/eC) naują versiją, kurioje planuojama įtraukti keletą princi-
pinių nuostatų.

direktyvos projekto 6 straipsnis teigia: „šalys narės turi užtikrinti, 
kad [...] centralizuotos šilumos vartotojai būtų aprūpinti individualiais 
apskaitos prietaisais, kurie atspindi faktinį energijos sunaudojimą 
realiu laiku. Ten, kur individuali šilumos apskaita butuose netikslinga 
(dėl brangumo ar kitų priežasčių), ant kiekvieno šildymo prietaiso 
turi būti įrengti šilumos dalikliai. valstybės narės turi sukurti taisyk-
les, kurios koreguotų daliklių parodymus pagal pastato ypatumus. 
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Centralizuotai tiekiamo karšto vandens ir šilumos individuali apskai-
ta butuose turi būti įrengta ne vėliau kaip 2015 metų sausio 1 d.“

jeigu minėta direktyva bus priimta oficialiai, tai ir Lietuvoje teks 
įdiegti individualią apskaitą butuose, tik kokia jos prasmė ir nauda se-
nuose, neefektyviai šilumą vartojančiuose daugiabučiuose? Individuali 
šilumos apskaita tokių namų butuose negali sumažinti šilumos suvar-
tojimo ir kartu mokesčio už šilumą šildymo sezono metu. Pirmiausia 
tikslinga investuoti į seno daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimą 
(modernizavimą), nes jį atliekant taip pat įrengiamas individualus ši-
lumos reguliavimas ir apskaita butuose. Naujuose ir renovuojamuose 
daugiabučiuose individualų šildymo reguliavimą ir apskaitą verta diegti 
jau dabar, nes anksčiau ar vėliau tai daryti greičiausiai bus privalu.

Suomijos atstovas Antti Kohopää analizavo, kaip turi atrodyti 
patraukli šilumos tiekimo įmonė. jo nuomone, vartotojai labai vertina 
jiems skiriamą dėmesį, tad aptarnavimo kultūrą reikia nuolat tobulinti. 
reikėtų turėti rašytines sutartis su šilumos vartotojais, kuriose būtų 
aiškiai išdėstytos šilumos tiekimo sąlygos. šilumos suvartojimo apim-
tys ir susijusios paslaugos, aiški, suprantama ir vieša kainodara, kainų 
komponentai ir jų pokyčiai, įvairios šilumos tiekėjų įdiegtos naujovės 
ir būsimi planai turi būti nuolat pranešami vartotojams.

Kongrese buvo pristatyta Lietuvoje mažai žinoma energetikos 
tarpininkų veikla. europos energetikos ombudsmenų grupės atstovas 
michelis Astrucas suformulavo pagrindinius veiklos tikslus:

1) padėti spręsti ginčus ir nagrinėti skundus, kylančius tarp ener-
gijos tiekėjų ir vartotojų;

2) ginti energijos vartotojų teises;
3) siekti įgyvendinti gerą vartotojų skundų nagrinėjimo praktiką 

energetikos bendrovėse;
4) įsigilinti į vartotojų poreikius bei lūkesčius ir perteikti tai ener-

getikos įmonėms.

Šia veikla Lietuvoje ir kitose reguliuojamos energetikos šalyse 
užsiima valstybinės institucijos ir visuomeninės organizacijos, tačiau, 
ombudsmenų teigimu, jų veikla efektyvesnė, nes ginčus išsprendžia 
per 2 mėnesius, 2/3 ginčų išsprendžiami vartotojų naudai, o 8 iš 10 
vartotojų patenkinti jų darbo rezultatais.

nemažai kongreso pranešimų buvos skirta šilumos tiekėjų san-
tykių su vietine bendruomene problematikai. Apibendrinant šiuos 
pranešimus galima padaryti tokias išvadas:

1. Centralizuoto šilumos tiekimo bendrovės turėtų kurti komp lek-
sines integruotas šilumos tiekimo sistemas, į kurias sujungtų daugelį 
miesto kvartalų (kartais atskirus miestus) ir taip suformuotų didelę 
šilumos realizavimo rinką, kurioje savo atliekinę ir pigią šiluminę ener-
giją galėtų tiekti įvairios pramonės įmonės, kogeneracinės elektrinės, 
šiukšlių utilizavimo stotys ir t. t. (vokietijos ir danijos pavyzdžiai).

2. reikia išnaudoti CšT sistemų masto privalumus ir galimybę 
konkuruoti su prastenės kokybės, bet pigesnio kuro naudojimu.

3. svarbu artimai bendrauti su vietos valdžios įstaigomis ir pa-
naudoti CšT infrastruktūros privalumus aprūpinant miestus šilumine 
ir kitokia energija.

4. visuomenės pozityviam požiūriui į CšT formuoti būtina nuolat 
informuoti apie įdiegtas naujoves, aplinkosaugos laimėjimus, kitas 
priemones, padedančias gerinti vietinės bendruomenės gyvenimo 
sąlygas.

5. vakarų šalyse vartotojams patrauklus aplinkosauginis CšT 
efektyvumas, todėl labai vertinama informacija apie Co2 išmetimų 
lygį, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, dūmų valymo 
technologijas ir t. t.

6. būtina įtikinamai paaiškinti visuomenei, kad šilumos tiekėjai 
nesipriešina pastatų renovacijai, nėra suinteresuoti parduoti daugiau 
šilumos, ir paneigti kitus visuomenėje sklandančius mitus. 

vokietijos ir kitų šalių atstovai pripažino, kad daug dezinformacijos 
skleidžia konkuruojančių šildymo būdų tiekėjai.

cENTrAlIzUoTo šIlUmoS TIEKImo SEKTorIAUS 
VALDYMAS
europos šalių centralizuoto šilumos tiekimo valstybinio valdymo 

patirtį analizuoja projektą eCoHeA4eu vykdanti darbo grupė. jos 
atstovas profesorius svenas Werneris (Halmstado universitetas) 
pateikė apibendrinimą, kuriame atskiras šalis suskirstė į 4 grupes. 
Lietuva kartu su kitomis es naujokėmis priskirta prie tų valstybių, 
kuriose CšT ūkį reikia atnaujinti. šioms valstybėms rekomenduota 
gera politinė patirtis, kuri pasiteisino įvairiose šalyse:

1) nacionalinė energetikos politika, kuri leidžia formuoti ilgalaikę 
ekonominę politiką CšT sektoriuje;

2) CšT sistemų pranašumų panaudojimas atsinaujinančių ener-
gijos išteklių diegimui ir pirminės energijos taupymui;

3) stabili ir ilgalaikė kainodara, kuri užtikrintų modernizavimo 
galimybes šiame sektoriuje; 

4) palanki mokestinė sistema.

įdomų ir Lietuvai aktualų Tarptautinės energetikos agentūros 
vykdytą tyrimą, kuriame nagrinėtas CšT sektoriaus reguliavimas 
ne es valstybėse, pristatė ekspertas berndas Kalkumas. Padėtis 
buvusiose sovietų sąjungos ir jugoslavijos šalyse rodo atskirų 
reguliavimo epizodų pasekmes.

Lygintas CšT kainų nustatymo efektyvumas, kai jas reguliuoja 
valstybinės institucijos ir savivaldybės. Pirmuoju atveju reguliuoto-
jas turi kvalifikuotus darbuotojus, naudoja bendras metodikas ir 
duome nų bazes sąnaudoms įvertinti, o savivaldybėse šis procesas 
neprog nozuojamas, šilumos kainos nustatomos nepagrįstos, jų 
skir tumai didžiuliai, o savivaldybių nekompetencija ir vietinių politi-
kų žaidimai dažnai pasmerkia CšT bendroves merdėjimui.

Apibendrinant tyrimų rezultatus suformuluotos rekomendacijos 
CšT ūkio reguliavimui „pereinamosios“ ekonomikos šalyse:

1. šilumos kainos turi būti nustatomos centrinio (valstybinio) 
reguliuotojo.

2. reguliavimas turėtų apimti mažiausiai sąnaudų normavimą, 
tarifų nustatymą, licencijavimą, eksploatavimo ir valdymo tai-
sykles.

3. Pastate sunaudota šiluma turi būti matuojama ir apmokama – 
daugelyje šalių tai vis dar ne visai įdiegta.

4. Atsiskaitymams už šilumą reikia taikyti dvinarę kainą.
5. šilumos tiekimo sąnaudos turėtų būti nustatomos pagal aiškias 

ir prognozuojamas taisykles.
6. į šilumos kainą turėtų būti įtraukiamas norminis pelnas, jeigu 

jis nepasiekiamas dėl objektyvių priežasčių – kompensuojamas 
kitais metais.

7. CšT sistemų nuosavybė turi būti atskirta nuo reguliavimo.
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8. Kogeneracinės jėgainės turi būti remiamos (jeigu dėl kokių nors 
priežasčių negali konkuruoti rinkoje).

9. sąnaudų paskirstymas tarp šilumos ir elektros turi būti aiškus 
ir prognozuojamas.

Kokią įtaką energetikos efektyvumui ir aplinkos taršai turi miestų 
infrastruktūros planavimas, detaliai pademonstravo ekspertas iš 
suomijos Aalto universiteto Artas nuorkivi. jis pristatė projektą, kuriuo 
bandoma keisti požiūrį į miestų planavimą ir kompleksiškai spręsti 
įvairias šiuolaikines miestų problemas:

- mažinti šilumos sunaudojimą pastatuose;
- mažinti kuro sunaudojimą transporto priemonėse;
- mažinti elektros vartojimą apšvietimui, vėsinimui ir šildymui;
- iškastinį kurą pakeisti atsinaujinančiais ištekliais;
- sumažinti teršalų išmetimą į atmosferą ir vandenis;
- suderinti atliekų cirkuliaciją iki naudingo panaudojimo ir t. t.

Integruotas ir optimalus miestų planavimas sukuriant centrali-
zuotus atliekų ir energijos srautus – dar naujas reiškinys, kurį tik 
bandoma perimti. Pasaulyje yra tik 3 universitetai, kuriuose mokoma 
planuoti integruotas energijos ir taršos mažinimo sistemas miestuose. 
Tokio planavimo pagrindas yra efektyvus kogeneracijos, atsinaujinan-
čių iš teklių, atliekinių srautų, centralizuoto šildymo ir vėsinimo panau-
dojimas tankiai užstatytuose miestuose. Tam paskatinti inicijuotas 
tarptautinis projektas, kurio galimybės buvo pristatytos kongrese.

specialistai savo pranešimuose detaliai nagrinėjo centralizuoto 
tiekimo tinklų privalumus ir galimybes, buvo pateikta nemažai geros 
praktikos pavyzdžių, kai efektyviai kombinuojamas centralizuotas ši-
lumos ir vėsumos tiekimas (barselona), į CšT sistemas integruojami 
saulės energiją absorbuojantys įrenginiai, kuriami išmanieji šilumos 
tiekimo tinklai, bandoma sezoninė šilumos akumuliacija ir daug kitų 
įdomių dalykų, kuriuos sunku aprėpti viename straipsnyje.

Pietinės europos šalys dar tik atranda centralizuoto šilumos ir 
vėsumos tiekimo tinklus, o kitos valstybės kelia tikslus padvigubinti 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemas. Centralizuotas (rajoninis) 

energijos tiekimo sektorius labai susijęs su atskirų valstybių poli-
tika energetikos srityje ir savivaldybių sprendimais, todėl jo plėtrai 
būtinas politinis palaikymas. dėl to europos šilumos tiekėjai kreipiasi 
į europos Tarybą ir Komisiją kviesdami:

1) pritarti Komisijos pasiūlymui priimti naują energijos efekty-
vinimo planą, kuris detalizuotų priemones jo įgyvendinimui visoje 
energijos tiekimo grandinėje;

2) Komisiją – inicijuoti išmaniųjų tinklų, energijos akumulia vi-
mo, biokuro plėtros ir kitų energiją taupančių priemonių skatinimą;

3) paremti centralizuoto energijos tiekimo tinklų plėtrą europos 
didmiesčiuose;

4) paskatinti mažai anglies dvideginio išmetančios elektros ir 
atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą ir taip riboti iškastinio 
kuro brangimą.

Kongreso dalyvių nuomone, nacionaliniu lygiu centralizuoto ener-
gijos tiekimo politika turėtų skatinti šiuos svarbiausius procesus:

- plėsti efektyvios kogeneracijos panaudojimą;
- atliekinės energijos iš pramonės ir energetikos įmonių utiliza-

vimą;
- keisti importuojamą kurą vietiniais atliekiniais ir atsinaujinančiais 

ištekliais;
- miestuose kurti kompleksines integruotas energijos tiekimo 

sistemas;
- kaip svarbiausią prioritetą iškelti šilumos vartojimo pastatuose 

mažinimą;
- siekti, kad miestų planavimas įgyvendintų nacionalinius tikslus ir 

suformuotų optimalią energijos aprūpinimo infrastruktūrą;
- raginti energijos tiekėjus ir vartotojus keistis informacija ir 

energija pasinaudojant išmaniaisiais tinklais;
- sukurti efektyvią energijos taupymo paslaugų rinką savo šalyse 

ir t. t.

Lietuvoje bandoma sukurti naują šilumos ūkio valdymo koncepciją, 
sklando įvairios prieštaringos mintys, bet būtų labai pravartu išanali-
zuoti tarptautinę patirtį prieš priimant kardinalius politinius sprendimus, 
kad nepadarytume klaidų, už kurias ateityje tektų brangiai sumokėti.

s K e L b I m As

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija (LIšTIA) rengia specialistų, siekiančių teisės įgyti ypatingo statinio projekto 
dalies vadovo, specialiųjų statybos darbų vadovo kvalifikaciją, profesinio parengimo kursus. Projekto dalys ir darbo sritys: šildymas, 
vėdinimas ir oro kondicionavimas, šilumos gamyba ir tiekimas, šaldymo ir suslėgto oro sistemos.

2011 m. antrą pusmetį kursai vyks:  1) rugsėjo 19–23 d.
      2) gruodžio 05–09 d.

Po kursų vyks specialistų profesinių žinių patikrinimas. Kursų vieta: lIšTIA, K. Donelaičio 20-221, Kaunas.

Prašymą lankyti kursus ir pasitikrinti profesines žinias teikti adresu:
LIšTIA, direktoriui r. montvilui, K. donelaičio g. 20-232, LT-44239 Kaunas.

Reikalavimai pateikiamiems dokumentams nurodyti www.spsc.lt                                                                 Lietuvos šiluminės technikos
Papildoma informacija tel.: (8~37) 32 38 28, 30 04 43                                                                      inžinierių asociacija
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ATSINAUJINANTI ENERGETIKA GAMYBOJE – 
MISIJA ĮMANOMA

Genė Drungilienė 

Atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimas įmanomas ir pačiuose sudėtin
giausiuose technologiniuose procesuose. 
Tai įrodė neseniai pradėjusi veikti nauja 
bendrovės „Grigiškės“ katilinė: aukštų 
parametrų garas gaminamas naudojant 
biokurą, o greitaveikai nereikia jokių pa
pildomų akumuliuojančių talpų. 

uAb „enerstena“ Grigiškėse pastatė ir 
paleido vieną galingiausių biokuro katilinių 
Lietuvoje. bendrovės „Grigiškės“ katilinėje 
pastatytas ir integruotas į esamą šilumos 
gamybos ir tiekimo sistemą naujas 18 mW 
biokuro garo katilas. Planuojama, kad bio-
kuro katilas pagamins apie 39 proc. garo, 
reikalingo įmonės technologinėms reik-
mėms. Ab „Grigiškės“ garo katilinėje gali-
ma pa gaminti 26 t/h 250 laipsnių tempera-
tū ros ir 25 bar slėgio garą. Katilinė veikia 
ištisą parą. 

Kaip sakė uAb „enerstena“, kuri yra 
generalinis katilinės rangovas, direktorius 
virginijus ramanauskas, galingesnė biokuro 
katilinė šiuo metu veikia tik uAb „vilniaus 
energija“, bet ji yra rekonstruota iš seno 
rusiško katilo. Ab „Grigiškės“ katilinė yra 
nauja, joje suprojektuotas ir pastatytas šve-
dų kompanijoje „järnforsen energi system 
Ab“ pagamintas biokuru kūrenamas garo 
katilas. 

GrEITAVEIKą lĖmĖ yPATINGA 
KATILO KONSTRUKCIJA 
Kalbėdamas apie „Grigiškių“ katilinės 

iš skirtinumą, v. ramanauskas pabrėžė, kad 
katilinėje pagamintas garas naudojamas 
technologiniam plokštės gamybos proce-
sui. dėl šios plokštės gamybinio proceso 
ypatumo garo poreikis nuo mažo iki didelio 
kiekio kinta labai staigiai. Todėl katilinėje yra 
sumontuota įranga, užtikrinanti greitą garo 
kiekio pokytį, vadinamą greitaveika. 

šis sudėtingas technologinis procesas 
vyksta nenaudojant jokių papildomų akumu-
liuojančių talpų. Tokia sąlyga buvo užfiksuota 
konkurso sąlygose, daugelis specialistų 

abejojo, ar dėl biokuro katilo specifikos tai 
įmanoma padaryti. Tačiau bendradarbiaujant 
įrangos tiekėjams – švedų kompanijai „järn-
forsen energi system Ab“ – ir uAb „eners-
tena“, sprendimas buvo surastas. 

Garo greitaveikos pavyko pasiekti dėl 
ypatingos katilo konstrukcijos – suprojektuota 
didesnė pakura su dviem degimo kameromis. 
Gali būti, kad tokios konstrukcijos biokatilas 
yra vienintelis Lietuvoje, o gal ir visose Balti-
jos šalyse. 

Kaip sakė Ab „Grigiškės“ generalinis 
direktorius Gintautas Pangonis, sudėtingos 
konstrukcijos katilas pasirinktas ne tik dėl 
gamybos procesui reikalingos greitaveikos. 
modernioje katilinėje, ją pertvarkius, galima 
būtų gaminti ir elektrą. nors artimiausiu metu 
elektros gaminti bendrovė nesirengia, jeigu 
atsirastų tokia būtinybė, katilinę galima būtų 
greitai pertvarkyti. 

ENErGIją PAImA Ir Iš 
KONDENSATO
Katilinėje sumontuota įranga leidžia 

efektyviai panaudoti visą kondensatą, ku-
ris susidaro technologinio proceso metu. 
Iš gamybos grįžtančio aukštų parametrų 

kondensato slėgis gali siekti 16 bar, o tem-
peratūra – iki 180 °C. 

siekiant panaudoti visą šią energiją, buvo 
įrengti specialūs įrenginiai, kuriuose yra suma-
žinamas kondensato slėgis. Taip pat specialiai 
tam buvo suprojektuotas ir pagamintas dea-
eratorius, kurio darbo parametrai – iki 6 bar 
slėgis ir iki 160 °C temperatūra. Tokiu būdu 
susidaro uždaras energijos gamybos ciklas, 
kurio nuostoliai – minimalūs. 

KŪrENS GAmyBoS ProcESo 
ATLIEKOMIS
Plokščių gamybos procesui, kaip sakė 

Ab „Grigiškės“ generalinis direktorius G. Pan-
gonis, reikia daug energijos – garo. Gaminti 
jį naudojant dujas brangu, todėl bendrovė ir 
nusprendė pereiti prie atsinaujinančių ener-
gijos šaltinių, nes toks kuras yra pigesnis. 
Tuo labiau kad bendrovės gamybos procese 
susidaro nemažai medienos atliekų. nuo 
medienos, patekusios į Ab „Grigiškės“, atliekų 
neliks – garo pavidalu šios atliekos sugrįš į ga-
mybą. Tokiu būdu bendrovė sukūrė beatlie kinį 
medienos gaminių gamybos ciklą. 

bendrovės atliekos sudarys 40 proc. viso 
reikalingo kuro. Likusią dalį kurui reikalingų 
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medienos atliekų bendrovė pirks. bendrovės 
skaičiavimais, katilinei per metus reikės 
apie 60 tūkst. kub. metrų atliekų, t. y. apie 
160 kub. metrų per parą. Gamybos atlie-
kos – apie 60 kub. metrų – katilinę pasieks 
vamzdžiais, taigi kurui bus panaudotos net ir 
pjovimo dulkės.

modernus, specialiai Ab „Grigiškės“ 
suprojektuotas ir pagamintas katilas pritai-
kytas kūrenti drėgnomis – nuo 40 proc. iki 
60 proc. drėgnumo – medienos atliekomis, 
žieve, pjuvenomis. 

PASTATĖ PEr ITIN TrUmPą 
TErmINą
dar vienas iššūkis, įgyvendinant katilinės 

projektą, bendrovei „enerstena“ buvo trumpas 
terminas. Nuo sutarties pasirašymo iki visiško 
darbų pabaigimo praėjo tik vieneri metai ir 
20 dienų. Kaip sakė uAb „enerstena“ gene-
ralinis direktorius Virginijus Ramanauskas, 
tai yra neįtikėtinai trumpas statybos terminas 
tokios apimties projektui. Paprastai analogiški 
objektai statomi pusantrų – dvejus metus. 

Pačios katilinės įrengimas sudarė apie 
80 proc. visų darbų. Likusi darbų dalis buvo 
įrengti trasas, atskirus mazgus prie techno-
loginių įrenginių. įrenginėjant katilinę buvo 
sumontuota apie 3 km vamzdynų. Atskirai 
įrengtas šilumos punktas, kuriame gamina-
ma šiluma cechams.

„Gali būti, kad tokio įrenginio daugiau 
niekam ir nereikės, bet mūsų bendrovės 
specialistai įgijo naujos patir ties, – sakė 
uAb „enerstena“ direktorius v. ramanaus-
kas. – mes džiaugiamės, kad visa padarėme 
tinkamai, nes sistema veikia, taigi užduotis 
įvykdyta.“ Ir bendrovei „enerstena“, ir jos 
partneriams iš švedijos „järnforsen energi 
system Ab“ tokio sudėtingumo įrenginys buvo 
pirmasis. Atskiras analogiškos sistemos dalis 
buvo tekę įdieginėti, bet visa sistema pasirodė 
naujiena ir lietuviams, ir švedams. 

„Tai nebuvo įprastas darbas“, – sakė v. ra -
manauskas ir pridūrė, kad su partneriais ketina 
dirbti ir vykdant kitus projektus. 

GAmyBoS SąNAUDAS ATPIGINo 
TrEčDAlIU
Projekto „šilumos ūkio modernizavimas 

plačiau naudojant atsinaujinančius energijos 
išteklius“, kurio metu buvo įrengta nauja 
katilinė, vertė – 17,6 mln. Lt be Pvm, iš jų 
pusė – es struktūrinių fondų ir Lr biudžeto 
paramos lėšos. Kaip sakė bendrovės „Gri-
giškės“ generalinis direktorius G. Pangonis, 
garo gamyba naudojant atsinaujinančius 
energijos šaltinius bus apie 30 proc. pigesnė 
negu jį gaminant dujomis. 

Pasak G. Pangonio, rengiant šį projektą, 
bendrovė įvertino ne tik galimybę pigiau ga-
minti. bendrovė veikia Lietuvoje, todėl įmonei 
yra svarbu prisidėti prie Lietuvos tarptautinių 
įsipareigojimų didinti energijos gamybą, 
panaudojant atsinaujinančius energijos 
išteklius, mažinti Lietuvos priklausomybę 
nuo importuojamo organinio kuro. Bendrovei 
svarbus ir verslo saugumas, kai dėl priežas-
čių, nepriklausančių nuo bendrovės ar mūsų 
šalies, gali būti sužlugdytas verslas. 

KonferenCIjos, PArodos, muGËs
PLAnuodAmI sAvo IÐvyKAs PerÞveLKITe ÐIÀ InformACIjÀ

LIEPA
mokslininkų ir energetikos ekspertų susitikimas 
„2011 IEEE Power & Energy Society General meeting“, kuris vyks 
2011 m. lie pos 24–28 dienomis.
detroitas, mičiganas, jAv.
http://pes-gm.org/2011/

2-oji tarptautinė kasmetinė AebIom organizuojama 
konferencija „AEBIom European Bioenergy conference & rE NEXPo® 
Bio energy Europe“, kuri vyks 2011 m. liepos 29–30 d.
Briuselis, Belgija
http://www.renexpo-bioenergy.eu/

rUGPjŪTIS
7-oji Austrijos–naujosios Zelandijos verslo ir klimato kaitos 
konferencija „7th Australia–New zealand climate 
change & Business conference“, kuri vyks 2011 m. 
rugpjūčio 1–2 dienomis.
velingtonas, naujoji Zelandija.
http://www.climateandbusiness.com/index.cfm

5-asis tarptautinis seminaras „fifth International Workshop 
on Natural Energies (IWoNE 2011)“, kuris vyks 2011 m. 
rugpjūčio 5–7 dienomis.
Höör (50 km į šiaurės rytus nuo malmo), švedija.
http://www.iet-community.org/iwone/IWone5/ 

Konferencija „Wind Turbine Supply chain & logistics“, kuri 
vyks 2011 m. rugpjūčio 29–31 dienomis.
Berlynas, Vokietija.
http://www.box.net/shared/si4mzzm6y1 

rUGSĖjIS
26-oji tarptautinė konferencija – paroda „26th European Photovoltaic 
Solar Energy conference and Exhibition (26th EU PVSEc)“, kuri 
vyks 2011 m. rugsėjo 5–6 dienomis.
Hambugas, vokietija.
http://www.photovoltaic-conference.com/ 

8-asis tarptautinis seminaras–konferencija „Minsk International Seminar 
Heat Pipes, Heat Pumps, refrigerators, Power Sources 
(mIS HEAT PIPES)“, kuri vyks 2011 m. rugsėjo 12–15 dienomis.
Minskas, Baltarusija.
http://www.minskheatpipes.org/ 

20-oji tarptautinė konferencija „Nuclear Energy for New Europe 2011“, 
kuri vyks 2011 m. rugsėjo 12–15 dienomis.
bovec, slovėnija.
http://www.nss.si/nene2011/ 

Konferencija „Energy from Waste“, kuri vyks 2011 m. rugsėjo 
19–20 dienomis.
Londonas, jungtinė Karalystė.
http://www.smi-online.co.uk/events/overview.asp?is=5&ref=3791 

5-oji tarptautinė konferencija ir paroda „erENEWABlIA, HyDroGENIA, 
eEffIcIENcIA 2011“, kuri vyks 2011 m. rugsėjo 20–21 dienomis.
Bukareštas, Rumunija.
http://www.ipa.ro/html/evenimente.html 

SPALIS
Konferencija „Green conclave“, kuri vyks spalio 13–14 dienomis.
delis, Indija.
http://www.greenconclave.in/greenconclave/index.php
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2 pav. Natrio analizatorius „Polmetron 9240“

1 pav. Silicio analizatorius „Polimetron 9120“

3 pav. Online montuojamas deguonies analizatorius K1100

šių metų pradžioje laboratorinės ir on-
line vandens analizės įrangos gamintojas 
„Hach Lange“ (vokietija) susijungė su kom-
panija „Hach ultra“ (šveicarija), gaminančia 
aukštos kokybės analizės įrangą, skirtą pra-
monės ir energetikos sektoriams. Todėl dabar 
kompanija „Hach Lange“ gali pateikti savo 
klientams itin platų pramonės ir energetikos 
gaminių bei spendimų pasirinkimą. 

Toks susijungimas leido padidinti jau 
egzistuojančios „Hach Lange“ produkci-
jos įvairovę nuo laboratorinių prietaisų iki 
vandens, nuotekų bei gaminių kontrolės ir 
apima tokias sritis kaip procesų matavimo 
įranga katilinėms, gėrimų pramonei, geriamo 
ir nuotekų vandeniui, chemijos ir medicinos 
pramonėje bei energetikai.

nuo šiol „Hach Lange“ siūlo energijos 
gamintojams, kokybės kontrolei, sistemų 
integravimui skirtus gaminius. į šia siste-
mą įeina „orbisphere“ – aukštos kokybės 
ištirpusio deguonies matavimai, „Polyme-
tron“ – standartizuoti pramonės „e-chme“ 
analizatoriai ir „Anatel“ – lyderiai bendrosios 

organinės anglies (ToC) analizatorių gamy-
boje. Elektros energijos gamintojams keliami 
vis aukštesni ir griežtesni reikalavimai, todėl 
reikalingi kompleksiniai sprendimai. „Hach 
Lange“ produktai gaminami laikantis aukštų 
standartų ir atitinka tokius reikalavimus kaip 
ePrI, vGb ir AsTms. „Hach Lange“ gaminiai 
užpildo produktų gamą, skir tą pramonei, 
nuo laboratorinių matavimų iki on-line ana-
lizatorių. 

Per pastaruosius metus „Hach Lange“ 
įvedė į rinką keletą naujų inovatyvių gaminių, 
skirtų energetikos sektoriui. Tai yra: 

- PolImETroN 9120 silicio analiza-
torius, 

- PolImETroN 9240 daugiakanalis na-
trio analizatorius,

- orbisphere 1100 serija – nauji optiniai 
ištirpusio deguonies analizatoriai.

naujasis „Polimetron 9120“ silicio anali-
zatorius (1 pav.) yra skirtas sumažinti de-
mineralizuoto vandens sąnaudas nustatant 
membranų užsikimšimą ankstyvose stadijose. 
Analizatorius matuoja silicio kiekį vandenyje 

NAUJOS GALIMYBĖS VANDENS ANALIzEI
Simona Balkevičienė, 

uAb „filter“ inžinierė
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4 pav. Nešiojamas deguonies analizatorius „Orbi-
sphere 3100“

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOcIAcIJOS 
ATASKAITINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Nerijus jasinskas,
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos specialistas

šių metų gegužės 20 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 
patalpose (vilniuje) įvyko visuotinis asociacijos narių ataskaitinis 
susirinkimas. susirinkime dalyvavo apie 70 delegatų iš visų šilumos 
tiekimo įmonių, taip pat kitų asociacijos narių atstovai bei kviestiniai 
svečiai iš giminingų asociacijų.

Per 2010 metus į asociaciją įstojo 1 naujas narys – uAb „enG“, 
todėl ataskaitinių metų pabaigoje narių skaičius padidėjo ir šiuo metu 
iš viso yra 42 nariai, t. y. 31 šilumos tiekimo įmonė ir 11 kitų šilumos 
ūkio sektoriuje veikiančių įmonių.

Visuotinio susirinkimo metu buvo pagerbti Lietuvos šilumos tiekimo 
įmonių darbuotojai. jiems įteikti apdovanojimai. Lietuvos energetikų 
garbės ženklai buvo įteikti: 

1. rImAnTuI bAKuI – Ab „Kauno energija“ generaliniam di-
rektoriui 

2. juoZuI bArTAšKevIčIuI – uAb „Litesko“ filialo „marijampolės 
šiluma“ direktoriui 

3. jonuI jurKonIuI – uAb mažeikių šilumos tinklai direktoriaus 
pavaduotojui 

4. vILIuI buInevIčIuI – Ab „Klaipėdos energija“ technikos 
direktoriui 

5. PeTruI GrevIuI – uAb Tauragės šilumos tinklai technikos 
direktoriui 

6. rImAnTuI KAZImIeruI mArmoKuI – uAb „radviliškio šilu-
ma“ vyr. inžinieriui

*juoZuI LIePInIuI – uAb „Panevėžio energija“ statybos prie-
žiūros inžinieriui–Lietuvos energetikų Garbės ženklo apdovanojimas 
įteiktas Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos vardu.

LŠTA Tarybos ir Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto 
padėkos raštais apdovanotojų sąrašas paskelbtas asociacijos tinkla-
pyje: http://www.lsta.lt/lt/pages/apieasociacija/veiklosataskaitos 

Susirinkimui pateikta 2010 m. veiklos ataskaita, patvir tintas 
kitų metų veiklos planas, biudžetas. renginio metu buvo įvardytos 

iki 0,5 ppb. jame įmontuotas paskirstytojas 
(nuo 1 iki 6 matavimo kanalų), kuris optimi-
zuoja kontrolę, be to, vartotojas gali naudoti 
savo reagentus. Šis gaminys unikalus tuo, 
kad dirba „nuliniu metodu“ ir galima nustatyti 
galimus silicio kiekius ant turbinų. Prietaisas 
dirba automatiškai, be papildomų kalibravimo 
tirpalų ar membranų, tai eliminuoja žmogiškąjį 
faktorių ir sutaupo vartotojo laiką. „Polimetron 
9240“ natrio analizatorius (2 pav.) populiarus 
energetikoje, nes nustato mažiausius natrio 
kiekius itin švariame vandenyje. Jo minimali 
nustatymo riba 0,01 ppb, o visas matavimo 
diapazonas 0–10 000 ppb. Jis puikiai pritai-
kytas natrio jonų stebėsenai demineralizuo-
tame vandenyje, katilų maitinimo vandenyje, 
kondensate ir visame garo–vandens cikle. 

Naujausias ir inovatyvus „Orbisphere 
1100“ serijos produktas – optinis liumines-
cencinis ištirpusio deguonies matuoklis, 
skirtas aptikti ištirpusį deguonį deaeruota me 
vandenyje (3 pav.). Prietaiso nustatymo apa-
tinė riba yra itin maža: ±0,6 ppb. Toks tikslus 
matavimas leidžia užtikrinti žemą deguonies 
kiekio aptikimą cikle. Liuminescencinis 
matavimas pagrįstas optika: aktyvus fluores-
cuojantis taškas yra veikiamas mėly na šviesa 
ir išskiria raudoną šviesą. ši raudona šviesa 
yra fiksuojama. deguonies kiekio bu vimas  

vandenyje proporcingai lygus raudonos švie-
sos sugrįžimo laikui. Tokie Ldo jutikliai turi 
minimalius svyravimus – tai patys stabiliausi 
deguonies matuokliai rinkoje. Be to, šie prietai-
sai kalibruojami tik kartą per 6 mėnesius.

Tik dviejų sekundžių matavimo intervalas 
atspindi realią padėtį vandenyje. dvi minutės 
kasmetinio kalibravimo sumažina darbuotojų 
laiko sąnaudas iki minimumo palyginti su 
elektrocheminiais matuokliais. Kalibravimas 
atliekamas dujomis, todėl papildomi reagentai 
nereikalingi, matavimai išlieka tikslūs ir sta-
bilūs, nėra prarandamas tikslumas. Kadangi 
nėra nei elektrolitų, nei membranų, jutiklio 
neveikia proceso ar slėgio pasikeitimai, tai 
sumažina aptarnavimo ir laiko sąnaudas. 

Pagrindinis Ldo deguonies matuoklių 
pranašumas – itin tikslūs ir stabilūs mata-
vimai ir itin mažai aptarnavimo sąnaudų. ši 
įranga puikiai tinka energetikos sektoriuje. 
šiuo metu yra galimybė naudoti ne tik opti-
nius ištirpusios deguonies matuoklius, mon-
tuojamus į liniją, bet ir nešiojamus prietaisus 
(4 pav.). Tokių matuoklių priežiūra vartoto-
jams yra labai paprasta ir nesudėtinga. 

Paruošta pagal Vokietijos kompanijos 
„Hach Lange“ medžiagą.

uAb „filter“ jau daugiau kaip 10 metų 
atstovauja kompanijai „Hach Lange“ Lietuvo-
je. Kompanijos specialistai patars ir pasiūlys 
tinkamiausią matavimo įrangą, ją sumontuos 
ir visapusiškai aptarnaus. 

Kontaktinė informacija:
 uAb „filter“
draugystės g. 19, 
LT-51230, Kaunas 
Tel. (8 37) 40 03 70 
faks. (8 37) 40 03 73 
El. p. filter@filter.lt 
www.filter.lt 
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dabartinės problemos, su kuriomis daugiau ar mažiau susiduria visos 
šilumos tiekimo įmonės, t. y. valstybiniu lygiu yra stabdomas iš euro-
pos sąjungos struktūrinių lėšų finansuojamų projektų, skirtų pervesti 
šilumos ir elektros gamybos įrenginius nuo brangaus importuojamo 
iškastinio kuro prie biokuro, finansavimas. Taip pat buvo konstatuota, 
kad kitas šildymo sezonas bus dar skausmingesnis visiems šilumos 
vartotojams. Kadangi valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komi-
sijos duomenimis gamtinių dujų kaina 2011–2012 m. šildymo sezonu 
bus 20–25 proc. didesnė nei praėjusį šildymo sezoną, dėl to vidutinė 
šilumos kilovatvalandės kaina nuo dabartinės 24 ct pakils iki 30 ct.

buvo pristatyti praėjusių metų asocia cijos atlikti darbai, pateiktos 
LšTA užsakymu atliktų studijų santraukos bei nutarta, kad būtina dar 
labiau užsiimti viešinimu teikiant žmonėms informaciją apie dau-
giabučių gyvenamųjų namų renovacijos naudą bei biokuro platesnį 
panaudojimą šilumos ir elektros energijos gamybai.

Pažymėtina, kad 2010 m. priimti ir įsigaliojo daugiau kaip 200 
naujų teisės aktų. Pagrindinis iš jų – LR šilumos ūkio įstatymo 
pakeitimo ir papildymo įstatymai (žin., 2010, nr. 1-6; žin., 2010, 
Nr. 65-3196).

Pagrindinės nuostatos:
• patikslinti šilumos ūkio subjektų apibrėžimai,
• patikslintos teikiamos vartotojams informacijos apimtys,

• naujai reglamentuotas veiklos šilumos ūkio sektoriuje licen-
cijavimas,

• pakeistas šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų 
reglamentavimas. 

naujai priimtų teisės aktų taikymo praktika, teisės aktų projektai 
visose rengimo bei svarstymo institucijose stadijose, asociacijos 
specialistų ir narių keliami probleminiai klausimai dėl teisės aktų 
taikymo praktikos aptariami LŠTA penktadieniais organizuojamuose 
darbo grupių susitikimuose su valstybės institucijų, nepriklausomų 
ekspertų, įmonių atstovais. Informacija probleminiais klausimais 
apie pateiktus tarpinius projektus išsiunčiama įmonėms. ypač ak-
tualiems, specifiniams klausimams aptarti kviečiami vadovaujantys 
įmonių specialistai (įmonių vadovai, technikos direktoriai, rinkodarai 
vadovaujantys darbuotojai ir specialistai). Siekiant kuo didesnio vie-
šumo, darbo grupių susitikimuose kviečiami dalyvauti vartotojų, kitų 
asociacijų interesams atstovaujančių institucijų atsakingi darbuotojai. 
susitikimų protokolai ir jų metu aptarti dokumentai dedami į asocia-
cijos interneto svetainę http://www.lsta.lt/lt/meetings/. 

2010 metais įvyko 52 tokie susitikimai, juose aptarta per 620 nau-
jų teisės aktų, jų projektų versijos, teikiamų pastabų ir pasiūlymų 
paketai, aptarta ir jų taikymo praktika. nuolat susitikimuose diskutuo-
jama apie teisės aktų, reglamentuojančių energijos tiekimą buitiniams 
vartotojams, tobulinimo koncepcijos projekto nuostatas. Tokio tipo 

Susirinkimo svečiai
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diskusija aptariant naujus teisės aktus, teisės aktų projektus, įsigalio-
jusių teisės aktų taikymo praktika, analizės ir suinteresuotų asmenų 
informavimas šiuose susitikimuose tapo pagrindine klausimų aptarimo 
forma, kuri ateityje bus nuolat tęsiama.

Asociacija kartu su Lietuvos elektros energijos gamintojų aso-
ciacija (LeeGA), Lietuvos energijos konsultantų asociacija (LeKA), 
Lietuvos biomasės energetikos asociacija (LITbIomA) kiekvieną 
pirmadienį rengia ekspertų susitikimus su valstybės institucijų, LsA, 
nepriklausomų ekspertų, įmonių atstovais. 2010 m. įvyko 50 ekspertų 
susitikimų. į susitikimus aktualiausiais klausimais nuolat kviečiami 
ir juose dalyvauja įmonių vadovai, technikos direktoriai, rinkodarai 
vadovaujantys darbuotojai ir specialistai. ekspertų susitikimuose 
analizuojamos asociacijos ir valstybės institucijų užsakymu atliekamų 
šilumos ūkio plėtros ir perspektyvų analizės studijų darbo grupių 
ataskaitos, aktualūs es ir šalies teisės aktų projektai ir naujų teisės 
aktų taikymo praktikos probleminiai klausimai. 

visi teisės aktų projektai, asociacijos rengiami raštai ar gauti 
derinimui institucijų raštai susiję su šilumos tiekimo įmonių vykdoma 
veikla bei kita labai aktuali ir svarbi informacija kiekvieną dieną siun-
čiama įmonėms derinti, informuoti. Iš viso per 2010 metus išsiųsta 
per 650 įvairių pranešimų įmonėms aktualiais klausimais. 

LšTA užsakymu per 2010 m. buvo iki galo atlikta 11 tiriamųjų 
darbų (studijų) ir pradėtas dar vienas, jis bus užbaigtas 2011 me-
tais. Asociacija taip pat aktyviai prisidėjo prie kitų dviejų studijų 
rengimo.

LšTA užsakymu 2010 m. pradėta studija „2011–2020 metų 
kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos 
tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūri-
mas“. studijos rengėjai: Lietuvos energetikos institutas (LeI), Kauno 
technologijos universitetas (KTu) ir Lietuvos energetikos konsultantų 
asociacija (LEKA). Šios studijos tikslas – parengti europos sąjungos 
energetikos politikos „20-20-20“ ir naujausių direktyvų įgyvendi-
nimui Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (CšT) sektoriuje būtinų 
priemonių kompleksinę investicinę programą (KIP) laikotarpiui iki 
2020 metų, užtikrinančią optimalią sektoriaus perspektyvinę raidą, 
ir, išanalizavus dabartinę sektoriaus techninę bei ekonominę padėtį, 
nustatyti jo galimybes ir būtinas administracines bei finansines 

priemones šiai programai įgyvendinti. studija 
baigta 2011 m. gegužės mėnesį.

Studijos ir tiriamieji darbai, atlikti per 
2010 metus:

1. LšTA užsakymu atlikta studija „Dau-
giabučių namų šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūros tarifai ir lokalinės 
sąmatos pagal šildymo ir karšto van-
dens sistemų tipus“. studijos vykdytojas: 
uAb „sistela“.

2. LšTA užsakymu atlikta studija „At-
sinaujinančių energijos išteklių (AEI) 
plėtros Lietuvos centralizuoto šilumos 
tie kimo sistemose programa“. Studijos 
vyk dytojas: Lietuvos energetikos konsultantų 
aso ciacija.

3. LšTA užsakymu atlikta studija „Dėl kurą deginančio įrengi-
nio galios nustatymo“. studijos vykdytojas: Lietuvos energetikos 
konsultantų asociacija.

4. LšTA užsakymu atlikta studija „Darbo užmokesčio įverti-
nimas centralizuoto šilumos tiekimo ilgalaikėje skatinamojoje 
kainodaroje“. studijos vykdytojas: Lietuvos energetikos konsultantų 
asociacija.

5. LšTA užsakymu atlikta studija „Dėl „mažiausių kaštų“ prin-
cipo taikymo Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 
strategijoje“. studijos vykdytojas: Lietuvos energetikos konsultantų 
asociacija.

6. LšTA užsakymu atlikta studija „Atsinaujinančių energijos 
išteklių plėtra centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje“. Studijos 
vykdytojas: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija.

7. LšTA užsakymu atlikta studija „Privatus ir viešas kapitalas 
Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje“. Studijos vyk-
dytojas: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija.

8. LšTA užsakymu atlikta studija „Dėl CŠT sektoriaus teisinių, 
ekonominių bei techninių rodiklių Lietuvoje ir kitose „pereina
mosios“ ekonomikos šalyse“. studijos vykdytojas: Lietuvos ener-
getikos konsultantų asociacija.

9. LšTA užsakymu atlikta studija „Centralizuoto šilumos tiekimo 
įmonių valdymo problemos ir jų sprendimo būdai“. Studijos vyk-
dytojas: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija.

10. LšTA užsakymu atlikta studija „Dėl atskiro buto atsijungi
mo nuo daugiabučio namo centralizuoto šilumos tiekimo sis
temos“. studijos vykdytojas: Lietuvos energetikos konsultantų 
aso  ciacija.

11. LšTA užsakymu atlikta studija „Europos komisijos išleistų 
ATL paskirstymą reglamentuojančių projektinių dokumentų 
apžvalga, vertinant galimą jų įtaką centralizuoto šilumos tiekimo 
sektoriui“. studijos vykdytojas: Lietuvos energetikos konsultantų 
asociacija.

Kitos studijos ir tiriamieji darbai, prie kurių rengimo prisidėjo 
lšTA: LŠTA aktyviai dalyvavo rengiant 2010 m. Lietuvos energetikos 
instituto atliktą tiriamąjį mokslinį darbą „Šalies savivaldybėse esa-
mų atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, hidroenergijos, 
saulės energijos, geoterminės energijos) ir komunalinių atliekų 
panaudojimas energijai gaminti“, kurį užsakė Lr energetikos 
ministerija.

Prezidiumas
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LšTA prisidėjo prie 2010 m. uAb „vilniaus energija“ užsakymu 
atliktos studijos „Biodujų parengimo transportuoti dujotiekiais 
ruošimo kaštai“. Pagrindinis studijos tikslas buvo įvertinti, kokios 
yra galimybės (technologinės ir finansinės) transportuoti dujotie-
kiais biodujas. studijos rengėjas: Lietuvos energetikos konsultantų 
asociacija.

studijų rengimo programa, numatyta 2010 metams, įvykdyta, 
studijų ataskaitos paskelbtos asociacijos interneto svetainėje. visas 
atliktas studijas galima rasti LšTA svetainėje http://www.lsta.lt/lt/
pages/apiesilumosuki/studijostiriamiejidarbai.

2010 m. LšTA kartu su kitomis organizacijomis surengė 5 semi-
narus ir konferencijas, nemažai kitų įvairių susitikimų ir posėdžių. 

Asociacijos specialistai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projek-
tuose kaip subrangovai arba kaip pagrindiniai partneriai:

• „Bioheat“ projekte, kurio trukmė: 2010 m. rugsėjo 1 d.– 
2012 m. rugpjūčio 31 d. bIo-HeAT – „Greitai augančių energetinių 
augalų panaudojimas šilumos gamybai rytų europos šalių centra-
lizuoto šilumos tiekimo sistemose“ (Iee/09/890/sI2.558326) – yra 
projektas, kuris įeina į „Intelligent energy – europe“ (Iee) programos 
apimtį ir kuris yra bendrai finansuojamas iš Konkurencingumo ir 
inovacijų vykdomosios agentūros (eACI) lėšų. šio projekto tikslas 
yra skatinti greitai augančių energetinių augalų (GAeA) panaudojimą 
kaip energijos šaltinį tikslinių rytų europos šalių (čekijos, rumuni-
jos, Lenkijos, Slovakijos ir Lietuvos) centralizuoto šilumos tiekimo 
(CšT) sistemose, nustatant naujus regioninius GAeA išteklius CšT 
sistemoms. šiam tikslui pasiekti bIo-HeAT konsorciumas atliks 
įvairias užduotis, susijusias su mokymais ir informacijos platinimu 
bei orientuotas į kiekvieną iš tikslinių šalių. 

Lietuvai šiame projekte atstovauja ir kita gimininga šilumos tiekėjų 
asociacijai – Lietuvos biomasės energetikos asociacija (LITbIomA). 
Iš viso projekte dalyvauja aštuonios es šalys (vokietija, Ispanija, 
Lenkija, čekija, slovėnija, slovakija, rumunija ir Lietuva). 

• 2009 m. balandžio mėn. gauta es parama pagal 2007–2013 m. 
žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Ko-
kybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „žmogiškųjų 
išteklių tobulinimas įmonėse“. Projekto trukmė: 2009 m. balan-
džio mėn.–2012 m. balandžio mėn.

Projekto partneriai yra aštuonios šilumos tiekimo įmonės 
asociacijos narės – uAb „vilniaus energija“, Ab „Kauno energija“, 
uAb „Litesko“, Ab „Klaipėdos energija“, Ab „Panevėžio energija“, 
Ab „šiaulių energija“, uAb „e energija“ ir uAb mažeikių šilumos 
tinklai.

Iki 2011 m. sausio mėn. 1 d. buvo apmokyti 364 šilumos tieki-
mo įmonių darbuotojai. Iš viso pagal projektą planuojama apmokyti 
apie 712 šilumos tiekimo įmonių darbuotojų – aukščiausio ir vidurinio 
lygio įmonių vadovų, personalo vadovų, inžinierių, šilumos tiekimo 
vadybininkų, kitų darbuotojų.

2010 m. buvo sėkmingai tęsiamas glaudus bendradarbiavimas 
su Lietuvos valstybinėmis ir vyriausybinėmis įstaigomis, savivaldybė-

mis, giminingomis asociacijomis, vartotojų organizacijomis, mokslo 
ir mokymo įstaigomis, konsultacinėmis bendrovėmis.

Toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos biomasės 
energetikos asociacija (LITbIomA) ir Lietuvos miško savininkų 
asociacija pagal 2005 m. spalio 13 d. pasirašytą bendradarbiavimo 
sutartį.

2010 m. kovo 8 d. tarp Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lie-
tuvos energetikos instituto, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, 
Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos biomasės ener-
getikos asociacijos LITbIomA, Lietuvos energetikos konsultantų 
asociacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, 
Lietuvos biodujų asociacijos buvo pasirašytas bendrAdArbIA-
vImo susITArImAs.

LšTA palaiko dalykinius ryšius su užsienio šalių – danijos, 
suomijos, švedijos, vokietijos, čekijos, Lenkijos, estijos, Latvijos ir 
kt. – asociacijomis. ypač konstruktyvus bendradarbiavimas vyksta 
su tarptautine centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo 
ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija 
„euroheat & Power“ bei europos pažangios energetikos efektyvumo 
paslaugų federacija (efIees – European Federation of Intelligent 
Energy Efficiency Services). Pažymėtina, kad 2010 m. pabaigoje 
asociacijos specialistai pagal pateiktą klausimyną paruošė ataskaitą 
apie centralizuotą šilumos ūkį Lietuvoje „euroheat & Power“ perio-
diniam leidiniui „district Heat in europe. Country by Country survey“, 
kuris buvo išleistas 2011 m. sausio mėnesį. 

Asociacija ir toliau dirbo šilumos ūkio gero įvaizdžio formavimo 
visuomenėje kryptimi, dalyvavo televizijos ir radijo laidose, rengė 
spaudos pranešimus ir konferencijas. Per ataskaitinius metus 
lšTA išplatino 7 pranešimus spaudai, bendradarbiaudama su 
žiniasklaidos atstovais parengė ir išplatino per 10 straipsnių, 
susijusių su šilumos ūkio sektoriumi, kurie buvo publikuojami 
dienraščiuose („Lietuvos rytas“, „respublika“, „Lietuvos žinios“), 
žurnaluose („valstybė“, „mokslas ir technika“, „APs. Architektūra. 
Projektavimas. statyba“, „veiklos kryptys“, „Apžvalga“, „veidas“) 
bei internetiniuose informaciniuose portaluose („delfi“, „ATn“, 
„LrT“ ir „Alfa“).

2010 m. pabaigoje buvo išleistas švietėjiškas mokomasis 
leidinys apie centralizuotą šilumos tiekimą „Šilumos vartotojo 
vadovas“.

šis ir kiti švietėjiški leidiniai dedami į LšTA svetainę http://www.
lsta.lt/lt/pages/leidiniai. nuo pat asociacijos įkūrimo pradžios iš 
šilumos tiekimo įmonių renkami duomenys, atliekamos suvestinės, 
analizės ir rengiamos LšTA narių metinės ūkinės veiklos statistinės 
ataskaitos (tiražas 200 egz.). Anksčiau rengtų pusmečio ūkinės veiklos 
statistinių ataskaitų buvo atsisakyta, nes duomenys jose nėra tikslūs 
ir neatspindi realios įmonių padėties. šilumos tiekimo bendrovių ūki-
nės veiklos apžvalgos yra asociacijos svetainėje http://www.lsta.lt/
lt/pages/apiesilumosuki/stimoniuveiklosapzvalga.

visa aktuali informacija, pagrindiniai įvykiai, susiję su asociaci-
jos narių veikla, spausdinami metraštyje, kuris buvo pradėtas leisti 
1998 metais, t. y. nuo asociacijos įkūrimo.
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