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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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Aloyzas Urbonas,
„Mokslas ir technika“, 2011, Nr. 10

AR SULAUKSIME PIGESNËS ÐILUMOS?

– Renginys buvo naudingas, aktualus 
ir sëkmingas, – teigë ne vienas dalyvis. – 
Jo privalumas yra tas, kad neapsiribota 
praneðimais. Vyko gyva diskusija. Jeigu 
pasitaikydavo abejotinø ar nepakankamai 
aiðkiø teiginiø, tuoj pat buvo praðoma atsakyti 
tiksliau, o ginèijantis gimsta tiesa. Pagaliau 
daug pasako tas faktas, jog erdvi „Radisson 
SAS BLU“ vieðbuèio konferencijø salë buvo 
pilnutëlë, kurioje telpa daugiau kaip 600 da-
lyviø. Pateikta ver tingø minèiø, dalykiniø 
pasiûlymø. Lieka tikëtis, jog didelës rengëjø 
pastangos nenueis veltui. Tegul aukðèiausios 
institucijos, kuriø valioje priimti sprendimus, 
dar syká iðgirs ir suvoks, jog yra keliø greièiau 
pasiekti visuomenës laukiamà tikslà. Kiek 
galime bûti ðilumos kainø „rekordininkai“ 
blogiausia ðio þodþio prasme?

Visiems konferencijos dalyviams ásiminë 
Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacijos (LÐTA) 
prezidento Vytauto Stasiûno mintis ið jo 
áþanginio þodþio:

– Lietuvos ðilumos ûkis turi bene paèià 

Vytautas Stasiūnas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

aiðkiausià perspektyvà lyginant su kitais 
energetikos sektoriais, – teigë LÐTA prezi-
dentas. – Jei kai kuriose energetikos srityse 
vis dar ieðkoma sprendimø, tai kiekvienas 
ðilumininkas puikiai þino du strateginius 
tikslus, kuriuos pasiekus ðilumos vartotojui 
iðkart palengvëtø mokesèiø naðta. Pirma. 
Pakeisti brangø ir nuolat brangstantá importiná 
dujø kurà á vietiná atsinaujinantá biokurà, kurio 
iðtekliai gali visiðkai patenkinti kraðto ðilumos 
ûkio poreikius. Antra. Atnaujinti (modernizuoti) 
daugiabuèius gyvenamuosius namus ir taip 
stipriai sumaþinti ðilumos suvartojimà.

LÐTA prezidentas sakë, jog, ágyvendinus 
modernizavimo projektà, ðilumos vartotojas, 
kuris ðiandien uþ dviejø kambariø buto ðildymà 
moka vidutiniðkai daugiau nei 400 Lt, gautø 
trim ketvir tadaliais maþesnes sàskaitas. 
Tokiø atnaujintø, apðiltintø namø yra mûsø 
miestuose. Yra pavyzdþiø palyginti, kaip tos 
paèios gatvës kaimyninio modernizuoto namo 
gyventojai gauna triskart maþesnes sàskaitas 
uþ ðilumà. Deja, tai tik pirmosios kregþdës ir 

visuotinis atnaujinimas vis tebetrypèioja prie 
starto linijos.

Kadangi minëtas antrasis strateginis 
uþdavinys – jau ne ðilumininkø veiklos sritis, 
konferencijoje daugiau dëmesio buvo skirta 
tiems darbams, kuriuos nuveikë Lietuvos 
ðilumos tiekimo ámonës modernizuodamos 
ir tobulindamos savo valdomà ûká, bei prob-
lemoms, kurias tenka spræsti pereinant prie 
biologinio kuro.

Kalbëdamas centralizuoto ðilumos tiekimo 
ámoniø vardu, V. Stasiûnas uþtikrino, kad 
dabartiná ðildymo sezonà – kaip ir ne viene-
rius metus iki ðiol – vartotojai be sutrikimø 
gaus reikiamà ðilumos kieká savo butams ir 
namams. Tokià galimybæ uþtikrina daugelis 
iki ðiol atliktø ir toliau nuolat vykdomø projektø 
modernizuojant, atnaujinant ar pertvarkant á 
biokurà ðilumos gamybos ámones, jø katilines, 
taip pat pagal galimybes gerinant, atnaujinant 
ðilumos perdavimo tinklø sistemà. Pastarojo 
deðimtmeèio investiciniai projektai leido 

2011 M. SPALIo 5 d. VILNIuJE VyKo ENERGETIKoS 
KoNfERENCIJA „KodËL NEPINGA ÐILdyMAS LIE Tu -
VoJE“. ToKS BuVo RENGINIo PA VAdINIMAS. TA-
ÈIAu NEAPSIRIKTuME JÁ PAVAdINÆ TARPTAuTINE 
MoKSLINE PRAKTINE KoNfERENCIJA, KAdANGI 
TAI PATVIRTINA PLATuS SuINTERESuoTØ dA Ly-
VIØ SÀRAÐAS: CENTRALIZuoTo ÐI LuMoS TIE KI -
Mo SISTEMoS dARBuoToJAI, RAJoNØ IR MIES-
TØ SA VI VALdyBIØ VAdoVAI, dAuGIABuÈIØ NA MØ 
GyVENToJØ ATSTo VAI, ENERGETIKoS SPE CIA LIS-
TAI, EKoNoMISTAI, MoKS LI NINKAI, Eu RoPoS SÀ-
JuNGoS, PASAuLIo BANKo ATSToVAI, LIE TuVoS 
RES PuBLIKoS VyRIAuSyBËS IR SEIMo NARIAI.

RENGINIo TIKSLAS – PASKATINTI TEIGIAMuS PoKyÈIuS ÐILuMoS ÛKyJE BEI SuMAÞINTI BÛSTo IÐLAIKyMo KAÐTuS. 
KoNKRE  ÈIAIS PAVyZdÞIAIS PARodyTI, KAIP ÐILuMoS KAINoS IR ÐILuMoS SuVARToJIMAS BuVo SuMAÞINTAS dAuGELyJE 
ES VALSTyBIØ, KAIMyNINËJE LENKIJoJE, KAI KuRIuoSE LIETuVoS MIESTuoSE IR RAJoNØ CENTRuoSE.

TAIP ÐIo PLATAuS RENGINIo ESMÆ APIBÛdINo PATyS oRGANIZAToRIAI – LIETuVoS SAVIVALdyBIØ ASoCIACIJA IR LIETuVoS 
ÐILuMoS TIEKËJØ ASoCIACIJA.
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stipriai sumaþinti ðilumos nuostolius perda-
vimo sistemoje. Lietuvos miestø ðilumos 
perdavimo tinkluose nuostoliai sumaþinti 
vidutiniðkai nuo 32 iki 15 %. Pagal pagrindinius 
rodiklius Lietuva visiðkai priartëjo prie moder-
niø Skandinavijos ðilumos ûkiø rodikliø, kuriø 
tinkluose prarandama apie 12 % ðilumos. 
Sëkmingas ðilumos ûkio renovavimas leido 
radikaliai sumaþinti kuro sànaudas gaminant 
ir tiekiant ðilumà. Jeigu ðilumos ûkis nebû tø 
renovuotas, ðiandien gyventojams, besinau-
dojantiems centralizuoto tiekimo paslauga, 
tektø kasmet papildomai suvartoti kuro uþ 
487 mln. litø, skaièiuojant 2011 m. kuro 
kainomis.

LÐTA prezidentas pateikë dar vienà ádomø 
skaièiø: kuro kiekis, reikalingas vienai ðilumos 
kilovatvalandei pagaminti, sumaþëjo nuo 
101 iki 97 g sàlyginio kuro.

Dar vienas projektas, ágyvendintas vals-
tybës mastu ir padedàs taupiau naudoti 
ðilumà, tai daugiabuèiø gyvenamøjø namø 
ir kitø pastatø ávaduose árengti automati-
niai ðilumos mazgai, kurie automatiðkai 
reguliuoja tiekiamos ðilumos temperatûrà 
atsiþvelgiant á lauko temperatûros pokyèius. 
Tai padaryta pageidaujant gyventojams ir 
sutinkant visiems daugiabuèiame pastate 
esantiems savininkams.

Paminëjome tik kai kurias ðilumininkø 
pastangas siekiant palengvinti mokesèiø 
naðtà centralizuoto ðilumos tiekimo varto-
tojams. Pateikti skaièiai lyg ir savaime kelia 
klausimà: kodël ðiø rezultatø vis nepajunta 
vartotojas? Kodël bûstø ðildymo sàskaitos, 
uþuot kritusios, kasmet tik didëja?

Á ðá ir daugelá kitø klausimø atsakë Vytau-
tas Stasiûnas.

– Modernizavimo darbø efektas yra 
pa kankamai akivaizdus. Sumaþinus nuos-
tolius tinkluose, efektyviau naudojant kurà, 
t. y. iðsiverèiant su maþesniu jo kiekiu ir 
ágyvendinus daugelá kitø priemoniø, kas-
met sutaupoma apie 500 mln. litø. Dabar 
gyventojai uþ ðildymà sumoka apie 1 mlrd. 
litø. O jei reikëtø mokëti pusantro milijardo, 
tada ir pajustume skirtumà. Suprantama, dar 
blogesne negu ðiandien prasme.

Elementari, visiems þinoma tiesa, kad 
apie 70 % ðilumos kainos sudaro kuras. Todël 
ðilumos kaina Lietuvai bent jau kol kas yra 
nustatoma Maskvoje.

Todël ir ðiemet ðiluma, kuri 
gaunama kûrenant gamtines 
dujas, bus brangesnë negu buvo 
praeità ðildymo sezonà. Gamtiniø 
dujø kaina (prilyginant tonai naftos 
ekvivalento) pakilo nuo 1 454 Lt 
(ð. m. kovo mënesá) iki 1 873 Lt 
(ð. m. rugsëjo mënesá). 

Tuo paaiðkinamas ir ðilumos 
kilo vat valandës kainø skirtumas. 
Vartotojams, kurie gauna bioku-
ru pagamintà ðilumà, vidutinë 
kilovatvalandës kaina sudarys 
20 ct, o kûrenant gamtines dujas 
gauta ðiluma kainuos vidutiniðkai 
29 ct.

LÐTA prezidentas teigë, jog 
net ir turtingai gyvenanèios Vakarø Europos 
ðalys visais bûdais siekia, kad gamtinës 
dujos nebûtø naudojamos centralizuoto 
tiekimo ðilumai gaminti. Jas pakeièia ko-
munalinës atliekos, menkesnës ver tës 
mediena, netinkama pramonei, kitos bioku ro 
rûðys.

ES direktyvos ápareigoja visas nares, 
tarp jø ir Lietuvà, sparèiau þengti biokuro 
ásisavinimo keliu.

Nors pastarasis reikalavimas áraðytas ir 
mûsø kraðto strateginio vystymo planuose, 
taèiau konkretûs þingsniai yra per lëti. Ir 
didþiausia bëda yra ta, jog Lietuva iki ðiol 
naudoja daugiau kaip 70 % gamtiniø dujø 
bendrame metiniame kuro balanse.

Vyriausybës institucijoms turëtø ypač 
rûpëti, kad gamtiniø dujø naudojimas kurui vis  
labiau maþëtø, artëdamas prie minimumo, 
atitinkamai nuolat didëjant biokuro naudoji-
mui. Gamtinëmis dujomis kûrenamø katiliniø 
pertvarkymas bei árangos pakeitimas á biokuro 
katilus yra brangus projektas, reikalaujàs 
dideliø investicijø, taèiau atidëliojimas veda 
á aklavietæ. Siekiant svarbiausio tikslo, rei-
kia kasmet pradëti eksploatuoti biokurà 
naudojanèios árangos, kuri pagamintø apie 
100 MW ðiluminës energijos. Deja, LÐTA 
prezidento pateikti skaièiai kol kas labai tolimi 
nuo ðio pageidaujamo grafiko. Pavyzdþiui, 
2009 m. ávesta vos 5 MW, o 2010 m. – 
10 MW galingumo árangos.

Projektà reikëtø vykdyti nuosekliai, 
þingsnis po þingsnio, idant ilgai atidëlioti 
skubûs darbai neatsilieptø dar vienam kainø 

kilimui, apsunkinanèiam vartotojo padëtá. 
Ðilumos gamintojams reikalinga finansinë 
parama, taèiau pastaruoju metu árangos 
pertvarkymui gauta vos apie 150 mln. vietoj 
reikalingø 2 mlrd. litø.

Be ilgalaikiø tikslø pertvarkant ðilumos 
ûká taip, kad jis bûtø dar efektyvesnis ir 
palankesnis gyventojams, svarstomos ir 
greitesnio poveikio priemonës. Lietuvos 
ðilumos tiekëjø asociacija pritaria Ðilumos 
ûkio ástatymo pataisoms, kurias pateikë 
Lietuvos prezidentë ir priëmë Seimas. 
Kalbama apie ðilumos tiekëjø funkcijø 
konkretesná apibrëþimà, kad jø atsakomybë 
apsiribotø ties gyvenamojo namo ar kito 
pastato ðilumos ávadu. Vidaus apskaita ir 
atsiskaitymas – savininkø ágaliotos insti tu-
cijos rûpestis. LÐTA prezidento nuomone, tai 
yra svarbus þingsnis apibrëþiant kompeten-
cijos bei atsakomybës ribas ir iðlaisvinant 
ðilumos gamintojus nuo jiems nebûdingø 
funkcijø. Lietuva yra likusi vienintelë ES ðalis, 
kurioje centralizuoto ðilumos ûkio darbuo-
tojai privalo ne tik gaminti ðilumà, rûpintis 
jos nesutrikdomu tie kimu, bet ir stebëti 
paskirstymà viduje, iðraðinëti bei pateikti 
sàskaitas varto tojams. Kitur ðilumos tiekëjø 
rûpestis pasibaigia prie ávadinio skaitiklio, 
kuris tiksliai parodo, kiek kilovatvalandþiø 
ðilumos suvar tojo (nupirko) gyvenamojo 
namo savininkai, ámonës ar ástaigos.

Þinoma, ástatymo pataisos neiðsprendþia 
svarbiausio klausimo, taèiau pratina abi pu-
ses – gamintojà ir vartotojà – nuolat mokytis 
tikslumo, taupumo bei neprimesti svetimø 
klaidø ar trûkumø tiems, kurie ið tikrøjø nëra 
ir negali bûti uþ tai atsakingi.

60 m2 buto sąskaita už šildymą – šilumos ir dujų tiekėjų dalis per 
mėnesį, Lt/mėn./60 m2 butui
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Paprasèiausias ir jau banaliu tampàs 
pa vyzdys – kai apleistø, nerenovuotø, ne-
tvarkingø daugiabuèiø gyventojai, gauta 
ðiluma ðildantys ne tiek savo bûstus kiek 
orà, daþniausiai linkæ kaltinti tuos, kurie iðraðë 
sàskaità, t. y. ðilumos gamintojus. Ið tikrøjø 
objektyvø atsakymà randame ES komisarës 
K. Hedegaard þodþiuose. Susipaþinusi ir 
ávertinusi daugiabuèiø namø renovacijos eigà 
(arba, tiksliau sakant, sàstingá) Lietuvoje, ji 
pasakë: „Aiðkiai matyti, kad kaþkas netvarkoje 
su Lietuvos teisës aktais, reglamentuojanèiais 
renovacijà, nes renovacija tiesiog nevyksta.“

Pastaràjá komisarës teiginá patvir tina 
tiesiog ðokiruojantys skaièiai. Lietuvoje 
yra beveik 39 tûkst. energetiðkai netaupiø 
daugiabuèiø gyvenamøjø namø, taèiau iki ðiol 
renovuota vos apie 200, o iš dalies renovuota 
apie 750 namø. Pagal naujà LR Vyriausybës 
programà nuo 2009-øjø kasmet turëjo bûti 
renovuota po 2 500 namø, o renovuotas vos 
vienas (!) daugiabutis.

Neuþmirðkime, kad ðiam tikslui ið Eu-
ropos Sàjungos lëðø skirtas milijardas litø, 
taèiau pinigai nepanaudojami. Gyventojai, 
vis brangiau mokantys uþ ðilumà, turi teisæ 
paklausti, kur dingo milijardas. LRV atsaky-
mas toks: 2009 m. LR Finansø ministerija, 
Aplinkos ministerija ir Europos investicijø 
bankas ásteigë JESSICA kontroliuojantájá 
fondà, kuris daugiabuèiø atnaujinimui skyrë 
apie 785 mln. litø. Pinigai iki ðiol nepanau-
dojami, kadangi tik ð. m. rugsëjo mënesio 
pabaigoje pagal JESSICA programà Pa-
langoje buvo atnaujintas (modernizuotas) 
vienintelis daugiabutis namas Lietuvoje. 
Uþ daugiabuèiø namø renovacijà Lietuvoje 
atsakinga Aplinkos ministerija.

Palyginimui verta pateikti kelis skaièius 
apie tai, kaip namø apðiltinimo bei ðilumos 
atpiginimo problemà spendþia mûsø kai-
mynë Lenkija. Ðalyje per pastaruosius metus 
renovuota 60 % pasenusiø daugiabuèiø 
namø. Ryþtingai pakeisti teisës aktai, regla-
mentuojantys renovavimà; valstybë nutraukë 
dotacijas uþ ðilumà, ávestas kaupiamasis 
renovavimo mokestis. Valstybës racionaliø 
veiksmø rezultatas – kasmet 8 mlrd. litø 
sumaþëjusios gyventojø iðlai dos uþ centra-
lizuoto ðilumos tiekimo paslau gà.

Pasibaigus kon-
ferencijai bei organi-
zaciniams rûpesèiams, 
buvo proga susitikti 
su LÐTA prezidentu. 
Papraðëme, kad kai 
kuriuos svarbius klau-
simus, apie kuriuos 
buvo uþsiminta tik 
prabëgomis, pa ð ne-
kovas pakomen tuotø 
plaèiau. Pa vyz dþiui, 
kai kuriø da ly viø ið-
sa kyta gana skep-
tið ka nuomonë dël 
biokuro ateities. At-
seit, brangstant ið-
kas tiniam kurui bei 
senkant jo atsargoms, 

panaði ateitis laukia ir biologinio kuro. Per-
tvarkæ árangà, projektui skyræ daug lëðø ir 
pastangø, ne kà laimësime.

Paðnekovo nuomone, panaðûs spë-
liojimai nëra ir kol kas negali bûti pagrásti 
jokiais argumentais. Mokslininkai yra ap-
skaièiavæ, jog turime tiek komunaliniø atliekø, 
pramonei netinkamos medienos, ðiaudø, kitø 
atsinaujinanèiø biologinio kuro rûðiø, kuriø – 
tinkamai ir ðeimininkiðkai panaudojus – pa-
kanka patenkinti visus kraðto ðilumos vartoto-
jø poreikius. Antra vertus, ðilumos gamintojai 
absoliuèiai nepretenduoja á malkinæ medienà, 
kuri naudojama individualiam ðildymui, bei 
medienos dalá, kuri tinka ir naudojama medþio 
apdirbimo pramonei. Kalbame apie tas miðkø, 
þemës ûkio ir kitas atliekas, kurios dabar 
paliktos likimo valiai: supûva, darko aplinkà, 
prapuola be naudos. O juk ið miðkø ir þemës 
ûkio augalijos atliekø kasmet galima gauti 
apie 700 tûkst. tonø kuro (skaièiuojant pagal 
naftos ekvivalentà). Ir pagaliau kokia prasmë 
ið anksto nuogàstauti uþuot pasinaudojus 
jau sukaupta kitø ðaliø patirtimi ir ëmusis 
konkreèiø darbø? Pastaruoju metu tarp greitø 

priemoniø ðilumos kainoms sumaþinti ar bent 
stabilizuoti svarstoma idëja dalá Lietuvos 
elektrinës gaunamø dujø skirti didþiøjø miestø 
termofikacinëms elektrinëms. Lietuvos elek-
trinei palikti tik toká darbo krûvá, kuris leistø 
aprûpinti ðiluma Elektrënus ir palaikytø stabilø 
elektros tinklø reþimà visame kraðte.

V. Stasiûno þodþiais, Lietuvos ðilumos 
tiekëjø asociacija pritartø tokiam sprendi-
mui. Mat Elektrënuose gaminama elektros 
energija, lyginant su kogeneraciniø elektriniø 
galimybëmis, nëra ekonomiðka. Vienai elek-
tros kilovatvalandei pagaminti sunaudojama 
net 235 g sàlyginio kuro, o didelis ðilumos 
perteklius, susidaræs proceso metu, ðildo 
Elektrënø eþerà. Kogeneracinëse elektrinëse 
pakanka 110–120 g kuro elektros kilovatva-
landei pagaminti, o ðiluma patenka á centrali-
zuoto tiekimo tinklus. Dar vienas argumentas 
tokio sprendimo naudai yra tai, jog ðiuo atve-
ju nereikia jokiø technologiniø pertvarkymø. 
Esant politinei valiai bei atitinkamiems juri-
diniams dokumentams, praktiðkai klausimà 
gali iðspræsti dispeèerinës tarnybos.

Vël gráþtame prie ilgalaikiø strateginiø 
planø, kurie leistø ið esmës pagerinti padëtá 
bei palengvinti ir ðilumos gamintojø, ir var-
totojø rûpesèius. Kiek metø turëtø praeiti, 
kol bus ágyvendinti abu svarbiausi tikslai: 
ðilumos gamybos ámoniø per tvarkymas 
biokurui ir pasenusiø namø renovacija? Kada 
sulauksime pigesnës ðilumos?

– Jeigu vien tik lauksime, tai ir nesulauk-
sime, – pakartoja Vytautas Stasiûnas. – Stra-
tegija aiðki, o jai ágyvendinti reikia ryþtingø 
þingsniø. Bûtina racionaliai panaudoti ES 
skiriamà ðiam tikslui finansinæ paramà. 
Svarbiausia, kad visos valstybinës insti-
tucijos, savivaldybës, gyventojai matytø ir 
suvoktø bûsimàjà naudà, priimtø atitinkamus 
sprendimus bei sutelktø pajëgas minëtiems 
svarbiausiems projektams ágyvendinti.

Klausëte apie terminus. Nors nesii-
mu prognozuoti, taèiau labai gerai þinau 
ðilumos gamintojø sukauptà didþiulæ patirtá 
bei potencialias galimybes modernizuojant 
ðilumos ûká. Esant atitinkamam finansavimui, 
visi ðilumos gamybos ðaltiniai galëtø bûti 
parengti biokuro vartojimui iki 2020 m. Dël 
namø apðiltinimo konkreèiau galëtø pasakyti 
statybininkai. Taèiau, mano nuomone, per 
minëtà laikotarpá bent jau 50 % daugiabuèiø 
gyvenamøjø namø galëtø bûti modernizuoti, 
atnaujinti ir apðiltinti.

Vidutinė šilumos kaina, deginant skirtingą kurą, Valsty binės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos (VKEKK) duomenimis
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ŽURNALO „VALSTYBĖ“ INICIJUOTA
Energetikos konferencijos

KODĖL NEPINGA ŠILDYMAS LIETUVOJE?
REZOLIUCIJA

2011 m. spalio 5 d., Vilnius

 Mes, konferencijos dalyviai ir svečiai, atsižvelgdami į nuolat brangstančio importuojamo 
iškastinio kuro (gamtinių dujų, naftos produktų) kainas, esmingai lemiančias šilumos kainų augimą 
Lietuvos gyventojams,

Konstatuojame:

•  Lietuvoje šilumos gamybai daugiausiai naudojamas labai brangus importuojamas iškastinis kuras
(gamtinės dujos, naftos produktai)

•  ES išsivysčiusių valstybių šilumos ūkiuose yra naudojamos technologijos, pakeitusios brangias gamtines
dujas perpus pigesniu vietiniu biokuru. Šių technologijų diegimą apsunkina dabartinė šilumos kainodara,
kai dėl biokuro plėtros visą gaunamą naudą nedelsiant perdavus vartotojams neužtikrinama investicijų
grąža ir todėl būtina išorinė finansinė parama.

•  Remiantis Lietuvos energetikos instituto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos energetikos
konsultantų asociacijos energetikos ekspertų atliktais skaičiavimais, Lietuvos atsinaujinančių energijos
išteklių (biokuro ir komunalinių atliekų) atsargos yra didesnės nei visos šalies poreikis šilumos gamybai.

•  Didžioji dauguma Lietuvos gyventojų gyvena senos statybos daugiabučiuose namuose, suvartojančiuose
kelis kartus daugiau šilumos lyginant su naujais ar renovuotais pastatais, tačiau renovacijos procesas,
kuriam numatytos ES lėšos, nevyksta.

Raginame Lietuvos valstybines institucijas:

•  Pašalinti visus biurokratinius barjerus, trukdančius efektyviai naudoti atsinaujinančius energijos išteklius
Šilumos ūkio sektoriuje ir didinti energetinę nepriklausomybę nuo dujų, tuo pačiu sukuriant papildomų
darbo vietų bei prisidedant prie Lietuvos ekonomikos spartesnio augimo.

•  Biokuro plėtrą paskelbti nacionaliniu Lietuvos energetikos prioritetu, o šilumos gamybą iš atsinaujinančių
energijos išteklių iki 2015 metų padidinti iki 70 procentų, 2020 metais – iki 85 procentų.

•  Siekiant, kad šilumos vartotojai kuo greičiau pajustų perėjimo į biokurą naudą ir būtų stabilizuotos
šilumos kainos, vietinio kuro diegimo projektus įtraukti į valstybinę investicinę programą, nukreipiant į
šią sritį būtinas ES fondų lėšas.

•  Daugiabučių namų ūkyje pašalinti visus biurokratinius trukdžius, užkertančius kelią pasenusių
daugiabučių pastatų renovacijai, ieškoti naujų organizavimo būdų, kad ją žymiai pagreitinti visoje šalyje.

•  Nedelsiant pradėti naudoti JESSICA fonde įšaldytas lėšas –daugiabučių atnaujinimui (modernizavimui)
skirtus 785 milijonus litų.

•  Valstybės ir savivaldybių institucijoms priimant sprendimus šilumos ūkio ir efektyvaus šiluminės
energijos vartojimo daugiabučiuose pastatuose srityse remtis Lietuvos mokslininkų ir konsultantų
atliktais moksliniais tiriamaisiais darbais bei kompetencija. Rengiant sprendimų projektus konsultuotis su
energetikos specialistais, visuomene.

Balsavimo dėl rezoliucijos metu -
UŽ rezoliuciją pasisakė 183 konferencijos dalyviai, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 4.

Rezoliucija priimta
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Vilius šaduikis,
Lietuvos energetikų senjorų klubo prezidentas

vilniaus elektrinei nr. 2 – 60 metų

TRUPUTiS iSTORiJOS

Vilniuje pirmoji centrinė elektrinė (da-
bar – Energetikos ir technikos muziejus) 
pradėjo veikti dar 1903 metais. Tarpukaryje 
Lenkijos valdžia Vilnių priskyrė prie „Lenki-
ja B“ grupės, arba antraeilių periferijos 
miestų, kurių vystymąsi stabdė speciali 
muitų, transporto tarifų, kreditų sistema 
ir kitos priemonės. Augo tik ta pramonė, 
kurios gaminiai priklausė prie būtiniausių 
vartojimo reikmenų ir turėjo paklausą vieti-
nėje rinkoje. Nors ir praradęs savo reikšmę 
buvusių Rusijos gubernijų pramoniniame 
ir prekybiniame gyvenime, Vilnius, ten-
kindamas šio krašto gyventojų ūkinius ir 
kultūrinius poreikius, pamažu vystėsi.

Apie 1924 m. pramonė pasiekė prieš-
karinį lygį. Pagyvėjus pramonei ir dėl to 
pasitaisius miesto finansinei būklei, Vilniaus 
magistratas susirūpino miesto elektrifikacija. 
Veikiančios centrinės elektrinės būklė dėl 
blogo eksploatavimo karo ir pokario metais 
buvo kritinė: elektrinės įrengimai dažnai neveikdavo, trūko elektros 
energijos, o vakarais dažnai tamsoje skendėjo ištisi miesto rajonai. 
1924 m. miesto centrinės elektrinės direktoriumi buvo paskirtas 
inžinierius Juliušas Glatmanas, kuriam pavesta parengti elektrinės 
rekonstrukcijos projektą. Kitų specialistų siūlymai statyti naują elek-
trinę prie geležinkelio arba hidroelektrinę prie Neries buvo atmesti: 
tam reikėjo daug lėšų ir laiko (tik vėliau po galingų potvynių Vilniuje 
1931 ir 1934 metais, 1938 m. buvo grįžta prie idėjos statyti 14 MW 
hidroelektrinę Turniškėse). J. Glatmanas greitai parengė elektrinės re-
konstrukcijos projektą ir ėmė jį realizuoti: 1926 m. pradėjo veikti nauja 
1 800 kW galios garo turbina (ją ir dabar galima apžiūrėti Energetikos 
ir technikos muziejuje), 1928 m. – antroji 3 000 kW galios turbina ir 
du garo katilai, o 1937 m. – trečioji 3 700 kW turbina. Elektrinės galia 
pasiekė 8,5 MW ir iki 1940 m. daugiau neaugo. 

Elektros energijos gamyba Vilniaus centrinėje elektrinėje po truputį 
didėjo, tačiau vienam miesto gyventojui elektros energijos vidutiniškai 
teko labai mažai: 1923 m. – 27 kWh, 1937 m. – 57 kWh, o tai tuo metu 
buvo maždaug 3 kartus mažiau negu Šiauliuose, 4 kartus mažiau negu 
Kaune ir 6 kartus mažiau negu Klaipėdoje. Nors 1938 m. Vilniaus namų 
ūkiui teko 58 proc. visos sunaudotos elektros energijos (14 proc. teko 
gatvių apšvietimui, 28 proc. – pramonei) ir buvo apšviesta 5 211 namų, 
tačiau apie pustrečio tūkstančio namų buvo dar neelektrifikuoti ir 
naudojosi žibalinėmis lempomis. Elektros savikainą didino brangus 
kuras – akmens anglys iš geležinkelio stoties buvo vežiojamos arkliais. 
Kurą vežiodavo 30 vežimų, pakraunant į juos vidudiniškai 1,5 t akmens 
anglių (durpių). 1939 m. prasidėjęs II pasaulinis karas tik pablogino 
padėtį. 1944 m. vokiečiai atsitraukdami susprogdino Vilniaus centrinę 

elektrinę. Liko tik 800 kW galios geležinkelio elektrinė, bet ji pirmiausia  
turėjo aptarnauti geležinkelį. 1945 m. Vilnius gavo du amerikietiškus 
General Electric firmos 3 000 kW galios energetinius traukinius, kurie 
buvo pastatyti Gervėčių rajone. Jie pirmuosius 3–4 pokario metus 
tenkino didžiąją dalį Vilniaus elektros energijos poreikių. Buvo aišku, 
kad Vilniui reikia stacionarios galingos elektrinės. dar 1945 m. žemiau 
Vingio parko prie Neries upės buvo skirtas 31,8 ha plotas naujai 
elektrinei statyti.

ve-2 STATyBA
Vilniaus termofikacinę elektrinę VE-2 projektavo Šiluminių elekt-

rinių projektavimo instituto Teploelektroprojekt Lvovo skyrius. Statyba 
vyko trim etapais. Buvo numatyta naudoti vietinį kurą – Baltosios 
Vokės ir Margių durpynų frezerines durpes, tačiau vėliau, pastačius 
elektrinę, teko naudoti Radviliškio, Ežerėlio ir net Baltarusijos durpynų 
durpes. Kurui transportuoti į elektrinę suprojektuotos geležinkelio 
atšakos iš Panerių ir iš Vilniaus prekių stočių. Visos elektrinės są-
matinė vertė siekė 16 mln. rublių. Statyba buvo pradėta 1948 m., 
generalinis rangovas – TSRS Statybos ministerijos specialioji valdyba 
TECstroj, statybose dirbo ir karo belaisviai vokiečiai. Kartu su pastato 
statyba buvo montuojami pagrindiniai įrengimai: angliška Parsonso 
firmos 12 MW turbina su 16 Gkal/h našumo boileriu ir tos pačios 
firmos 6 300 V įtampos generatorius, taip pat du Babkok-Vilkoks 
firmos 75 t/h garo katilai. Pagalbiniai įrengimai ir 6 kV skirstyklos 
komutacinė aparatūra taip pat buvo angliški. Visi šie įrengimai buvo 
gauti pagal susitarimą iš sąjungininkų gautos vienos elektrinės dalies, 
kita elektrinės dalis – turbinos ir įranga – pateko į Estiją. 1951 m. 
rugsėjo 27 d. pirmasis turboagregatas pradėjo veikti. Šis 12 MW 

VE-2 vaizdas užbaigus pirmus tris statybos etapus. Dešnėje pusėje matome nuožulnią galeriją kuro transpor-
teriui. 1959 m. Nuotrauka iš Energetikos ir technikos muziejaus archyvų
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agregatas Vilniaus miesto energetinę galią padidino du kartus ir leido 
atsisakyti energetinių traukinių, sudarančių nemažai eksploatacinių 
sunkumų.

Antrame elektrinės statybos etape, 1953–1955 m., buvo sumon-
tuota Briansko gamyklos 12 MW turbina ir trečias Barnaulo katilų 
gamyklos 75 t/h našumo garo katilas. Toliau, elektrinės III statybos 
etape, 1955–1957 m., sumontuojamos dar dvi 12 MW turbinos 
(Briansko mašinų gamykla) ir 3 garo katilai (Barnaulo katilų gamykla). 
1958 m. elektrinė pasiekė 48 MW galią ir tuo jos statyba baigėsi. 
Be pagrindinio korpuso, kuriame buvo katilinė, mašinų salė, elektros 
energijos skirstyklos, pastatyta daug kitų pastatų ir įrenginių, be 
kurių tokia elektrinė negalėjo veikti: kuro tiekimo estakada, iškro-
vykla, vandens valymo įrenginiai, mazuto ir alyvos ūkiai, sandėliai, 
siurblinės, tarnybinis korpusas ir kt. durpėms smulkinti buvo įrengti 
smulkintuvai, o kurui paduoti į bunkerius – dvi juostinių transpor-
terių estakados. Tik durpių sandėlys buvo mažas – 4 200 t (vėliau 
išplėstos iki 8 000 t durpių ir 6 000 t akmens anglių). Mazuto ūkis 
irgi buvo mažas – tik 500 t talpos. Šalia elektrinės buvo pastatyti keli 
gyvenamieji namai, valgykla, parduotuvė, biblioteka, paštas, vaikų 
darželis, garažai.

ELEKTRINėS ĮRANGA
Visi keturi elektrinėje sumontuoti genetatoriai buvo 12 MW galios, 

6 300 V įtampos, aušinami oro ciklu. Pirmasis generatorius buvo 
angliškas, antrasis – vokiškas (Sansenverko-Nyderzedlico gamykla), 

o trečias ir ketvir tas pagaminti Charkovo šilumvežių gamykloje. 
Kiekvienas generatorius turėjo savo žadinimo mašiną, o rezervinė 
buvo visų bendra. Generatoriai turėjo išilginę diferencinę apsaugą, 
įtampos koregavimą ir žadinimo kompaundavimą, automatinį lanko 
gesinimą ir kitas apsaugas.

Elektros ūkio jungtys buvo įrengtos keliose skirstyklose. Pa-
grindinėje, uždaroje dviejų aukštų 6 kV skirstykloje buvo trys šynų 
sekcijos, kurių dvi turėjo angliškus Rejrolo firmos alyvinius jungtuvus; 
31 toks jungtuvas buvo ir 6 kV uždaroje elektrinės reikalams skirtoje 
elektros skirstykloje. 35 kV atviroje skirstykloje buvo 3 narveliai su 
Rejrolo firmos 38,5 kV vienbakiais alyviniais jungtuvais; kiti penki 
jungtuvai  – VdM-35 tipo, pagaminti Rusijoje. Buvo įrengtas ir vienas 
angliškas įtampos aukštinimui (6/35 kV) Parsonso firmos transfor-
matorius. Iš šios skirstyklos ėjo trys 35 kV elektros tiekimo linijos 
į miesto „Šiaurinę“ pastotę (pastatytą 1951 m.), į Baltąją Vokę ir į 
Grigiškes (abi pradėtos eksplotuoti 1953 m.). Iš centrinio valdymo 
pulto buvo galima valdyti visus pagrindinės 6 kV skirstyklos, 35 ir 
110 kV atvirų skirstyklų jungtuvus. Jame įrengta ir automatinio sin-
chrovizavimo sistema. 1958 m. pradėjo veikti 110 kV atvira skirstykla, 
kurioje sumontuoti MKP-110 ir MKP-160 tipo alyviniai jungtuvai ir 
du įtampos aukštinimo (6/35/110 kV) Zaporožės transformatorių 
gamyklos transformatoriai. Iš čia išėjo antroji respublikoje 110 kV 
elektros tiekimo linija, sujungusi Vilnių ir Kauną; tai buvo pirmoji 
Lietuvoje ant gelžbetoninių atramų nutiesta linija, padėjusi pagrindą 
bendrai respublikos energetinei sistemai.

VE-2 bendras vaizdas. Broniaus Rasimo nuotrauka.
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VE2 PLėTRA IR REKONSTRUKCIJA

Pradžioje elektrinė aprūpindavo Vilnių elektros energija, o nuo 
1955 m. pradėjo tiekti pramonei, o vėliau ir gyvenamiems namams, 
šilumą. Tam reikalui elektrinėje buvo išskirtas šilumos tinklų cechas, 
kurio pagrindu 1958 m. rugsėjį buvo sukurta įmonė „Vilniaus šilu-
mos tinklai“ (likimo ironija – VE-2 1997 metais buvo prijungta prie 
išaugusios AB „Vilniaus šilumos tinklai“ cecho teisėmis). Padėtis 
pradėjo keis tis, kai pradėjo veikti Kauno hE (1959 m.) ir Lietuvos 
VRE (1962 m.). VE-2 – pirmoji didelė pokario metų Lietuvos elektrinė 
morališkai paseno, nors ji ir buvo pagrindinė elektros energijos tiekėja 
Vilniui 1951–1963 m., o kartu su senąja centrine elektrine aprūpino di-
deliais industrializacijos žingsniais žengiančią miesto pramonę, sudarė 
galimybes jai augti ir plėtotis, jos vienintelės nešė šviesą į griuvėsius 
nusimetusias gatves ir skverus, į atstatytus ir naujus namus.

dėl augančių šilumos poreikių 1966–1969 m. visos keturios tur-
binos buvo rekonstuotos darbui termofikaciniu režimu, t. y. turbinos 
pritaikytos veikti su pablogintu vakuumu – atidirbusiems garams aušinti 
į kondensatorius buvo tiekiamas ne Neries vanduo, o iš vartotojų grįž-
tantis 40–50 laipsnių šilumos tinklų vanduo. Kondensatoriuje sukon-
densuota garų šiluma nebuvo išleidžiama į Nerį, o atiduodama šilumos 
tinklų vandeniui. Ši turbinų rekonstrukcija nesumažino elekt ros galios, 
bet padidino šiluminę, o svarbiausia – pakėlė jos darbo ekonomiškumą. 
Anksčiau 1 kWh elektros energijos pagaminti buvo sunaudojama po 
450 g sutartinio kuro, o po rekonstrukcijos 1975 m. pakako 172 g, o 
2005 m. – 100 g. Atatinkamai sumažėjo ir 1 kWh savikaina. Augant 
naujiems Vilniaus mikrorajonams (Lazdynai, Karoliniškės, Justiniškės, 
Šeškinė) reikėjo vis daugiau šilumos. dėl to jau 1965 m. sumontuo-
jamas pirmas 100 Gkal/h našumo vandens šildymo katilas, iš viso 
sumontuoti 4 PTVM-100 ir 3 KVGM-100 katilai. Šių katilų reikmėms 
išplečiamas mazuto ūkis su dvidešimt šešių tūkstančių tonų mazuto 
talpomis. Kai Vilnių pasiekė dašavos dujos, visi katilai buvo pritaikyti 
deginti dujas. Elektrinė visą laiką turėjo tikrai kvalifikuotus ir kūrybingus, 
vyriausiuosius inžinierius: 1951– 1976 m. – Maksimilijonas Sargautis, 

1976–1988 m., – Kazys žilys, 1988–1995 m. – Vytautas Miškinis. Jie 
tobulino visas elektrinės grandis – dar pačioje jos veikimo pradžioje 
rekonstruoti I ir II angliški garo katilai, 30 proc. padidintas jų garo šildy-
tuvų plotas. Buvo automatizuotas katilų bunkerių pripildymas durpėmis, 
todėl reikėjo mažiau žmonių, jiems nereikėjo dirbti sveikatai kenksmin-
go, dulkėto darbo, taip pat automatizuotas katilų darbas – jie pradėti 
valdyti iš specialaus pulto. Kadangi nuolat buvo diegiamos naujovės, 
elektrinė ir šiandien darbinga. fiziškai ir moraliai susidėvėję įrenginiai 
keičiami. 1986–1987 m. nurašyti ir demontuoti garo katilai Nr. 1 ir Nr. 2 
bei du turbogeneratoriai, rekonstruotos elektros skirstyklos.

DABARTINė SITUACIJA
Šiandien VE-2 disponuoja 928 MW šilumos galia ir 29 MW elektros 

galia. Dirbdamos kartu su VE-3, kurios šilumos galia 604 MW, jos turi 
bendrą 1 532 MW galią ir visiškai aprūpina šiluma beveik visą Vilnių. 
Išimtys – Naujoji Vilnia, kurią šiluma aprūpina RK-2, ir Grigiškės, kuriai 
šiluma perkama iš AB „Grigiškės“. VE-2 ir VE-3 yra sujungtos dviem 
1,0 m diametro magistralėmis. Grįžtantis iš centralizuoto šildymo tinklų 
vanduo iš dalies pašildomas pirmiausia VE-2 turbinos kondensatoriuo-
se ir boileriuose, o toliau tiekiamas į VE-3 tolesniam šildymui. Iš VE-3 
vanduo yra grąžinamas atgal į VE-2, kur galutinai pašildomas vandens 
šildymo katiluose, o pasiekus reikiamą temperatūrą, tiekiamas į miesto 
centrinio šildymo tinklus. VE-2 vandens paruošimo įrenginiuose nau-
dojamas vanduo iš Neries, kuris tiekiamas kranto siurblinės siurbliais. 
Vanduo yra išvalomas mechaninio valymo ir katijonitiniuose filtruose, 
vėliau tiekiamas nuostoliams padengti šilumos tinklų magistralėse ir 
garo katiluose.

2006 m. VE-2 buvo rekonstruotas vienas iš garo katilų, kuris anks-
čiau buvo kūrenamas durpėmis, o dabar pritaikytas biokuro ir durpių 
kūrenimui. Tai kol kas galingiausias Lietuvoje (60 MW) garo katilas, nau-
dojantis vietinį kurą. Nuo 2002 m. balandžio 1 d., kaip įmonės „Vilniaus 
šilumos tinklai“ padalinys, VE-2 išnuomota 15-ai metų dalkia įmonių 
grupei, kurią eksploatuoja tam sukurta uAB „Vilniaus energija“.

Biokuro transporteris
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Modernizavus Zarasų RK bus pasiekti du pagrindiniai tikslai – pa-
didintas energijos gamybos efektyvumas naudojant atsinaujinančius 
energijos išteklius ir sumažinta žala aplinkai. Po rekonstrukcijos nu-
matoma mazuto sudeginti tik 5 proc., t. y. du kartus mažiau negu šiuo 
metu sudeginama. Suodžių, sieros junginių ir kitų teršalų, atsiran-
dančių deginant skystą kurą, kiekis sumažės apie du kartus. Bendra 
aplinkos oro tarša sumažės apie 15 procentų. 

Į Zarasų RK modernizavimą investuojama daugiau kaip 5,4 mln. 
litų. Modernizavimo projektui skirta 2,73 mln. litų parama pagal Lietu-
vos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos Sanglaudos skatini-
mo veiksmų programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai“. Likusią projekto įgyvendinimui 
sumą investuoja AB „Panevėžio energija“.

Daiva Paulauskienė,
AB „Panevėžio energija“ atstovė spaudai

Biokuro plėtra aB „panevėžio 
energija“ Zarasų rajoninėje katilinėje 

Šilumos ūkio modernizacijos programa Zarasuose pradėta jau 
prieš dešimtmetį. AB „Panevėžio energija“ atlikus studijas dėl Zara-
sų šilumos ūkio modernizavimo buvo išnagrinėti galimi šilumos ūkio 
plėtros variantai ir priimti optimalūs sprendimai, gerinantys ekonominę 
bei ekologinę situaciją. Zarasų miesto centralizuoto šilumos ūkio mo-
dernizavimas buvo pradėtas vykdyti sujungiant visų miesto katilinių 
šilumos tiekimo sistemas ir modernizuojant katilinę.

Iki 2003 m. Zarasų miesto vartotojams tiekiama šiluma buvo ga-
minama deginant tik mazutą. AB „Panevėžio energija“, atlikusi ka tilinės 
rekonstrukciją, pastatė 4,0 MW našumo naują vandens šildymo katilą, 
ir dalis brangaus kuro mazuto buvo pakeista medienos kuru. 

2005 m. visos atskiros centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 
buvo sujungtos. Atliekant šilumos tinklų rekonstrukciją, vamzdynai 
sutrumpinti, seni vamzdžiai pakeisti naujais. 

Atliktos rekonstrukcijos leido sumažinti sąnaudas kurui, į aplinką 
išmetimų teršalų kiekį, šilumos nuostolius tinkluose. Šiuo metu trys 
buvusios katilinės Zarasuose jau uždarytos, visa gamyba sukoncent-
ruota Zarasų rajoninėje katilinėje (Zarasų RK). 

Sėkmingai įgyvendintas projekto etapas, kurio metu pradėtas 
naudoti biokuras, paskatino AB „Panevėžio energija“ tęsti Zarasų RK 
modernizavimą.

Šiuo metu AB „Panevėžio energija“ baigia vykdyti Zarasų RK mo-
dernizavimo projektą. Katilinėje pastatytas dar vienas naujas 4 MW 
galios vandens šildymo katilas ir 1,3 MW galios kondensacinis eko-
nomaizeris, siekiant pagrindiniu kuru naudoti biokurą, o mazutą nau-
doti kaip pagalbinį kurą. Be gamybos procesui technologiškai būtinų 
įrenginių, rekonstruotas ir kuro sandėlis.

ĮSIRENGė ORINĮ SIURBLĮ
Specialistų išanalizuoto daugiabučio butų 

savininkai centralizuotos šilumos tiekėjui, 
bendrovei „Listesko“, nuolat reiškė pasipikti-
nimą dideliais mokesčiais už šilumą ir karštą 

Vladas šerelis,
„Statyba ir architektūra“, 2011, Nr. 9

Be valstyBės paramos – nuostolis

ALTERNATyVūS ENERGIJoS ŠALTINIAI SVEIKINTINI, TAčIAu EKoNoMIŠKAI JIE NE VISuoMET EfEKTyVūS. IEŠKANT PIGESNėS 
ŠILuMoS TINKA VISoKIoS PRIEMoNėS, TAčIAu VISAdA VERTA GERAI IŠTIRTI SITuACIJą, ATLIKTI TEChNINIuS BEI EKoNoMI-
NIuS SKAIčIAVIMuS IR TIK TuoMET PASIRINKTI oPTIMALų SPRENdIMą. TAIP PATARIA ELGTIS EKSPERTAI, NAGRINėJę, KoKIą 
NAudą GAVo VIENo ALyTAuS dAuGIABučIo GyVENToJAI, CENTRINIAM ŠILdyMuI PASITELKę oRINĮ ŠILuMoS SIuRBLĮ.

vandenį, todėl ilgai nesvarstydami palaikė namo 
pirmininko idėją dalį reikalingo šilumos kiekio 
pasigaminti naudojant orinį šilumos siurb-
lį. Tikėtasi, kad tokiu būdu bus sumažintos 
šildymo išlaidos. Tačiau išsamūs specialistų 

skaičiavimai parodė, kad buvo priimtas skubo-
tas sprendimas – papildomo šilumos gamybos 
šaltinio eksploatacija laukiamo ekonominio 
efekto neduos. Šilumos punktas Alytaus centre 
esančiame daugiabutyje buvo modernizuotas. 
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būtų sutaupyta tik apie 4 tūkst. litų visame 
vertinamame name per metus.

KAIMYNų SUTARIMAS – 
SveikinTinAS
Alytuje modernizuoto daugiabučio, ku -

riame buvo įrengtas orinis šilumos siurblys, 
analizę atliko dr. Vykintas Šuksteris, va-
dovaujantis bendrovei „Terma Consult“, ir 
Kauno technologijos universiteto doktorantas 
Rolandas Jonynas.

Ekspertai atkreipia dėmesį, kad daugia-
bučių namų modernizavimo tema pastaruoju 
metu yra labai populiari. Tačiau žiūrint iš ša-
lies peršasi išvada, kad kol kas tai tik ir lieka 
kalbos be konkrečių darbų. Ir labai puiku, kad 
atsi randa iniciatyvių gyventojų, kurie sugeba 
sus itar ti tarpusavyje ir bando savo būste 
įgyvendinti priemones, palengvinsiančias 
gyvenimą atei tyje. daugiabutis namas Alytaus 
mieste – vienas pavyzdžių, kaip savininkai 
sukūrė mišrią šilumos šaltinio sistemą nau-
dodami dalį atsinaujinančios energijos.

ELEKTRA – PER BRANGI
Modernizuojant Alytuje esantį daugiabutį, 

kai šilumos poreikiui tenkinti iš dalies įrengtas 
šilumos siurblys, buvo atlikta išsami ekonomi-
nė šilumos siurblio naudojimo analizė.

Ekspertai pastebi, kad esant dabartinėms 
elektros energijos kainoms nagrinėti galimybę 
įsidiegti alternatyvius energijos šaltinius eko-

nomiškai tikslinga tik tada, kai šilumos kaina 
iš centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) tinklų 
viršija 260 litų už MWh. Lietuvoje vidutinė 
šilumos kaina 2009 metais siekė 230 litų už 
MWh, o 2010-aisiais – 220 litų už MWh. Tokiu 
būdu daroma išvada, kad šilumos siurblių 
naudojimas net ir daugiabučių namų šilumos 
poreikiui tenkinti iš dalies yra ekonomiškai 
netikslingas.

Mišri sistema, kurią sudaro šilumos siurb-
lys „oras–vanduo“, sujungtas su šilumos 
punktu, daugiabutyje buvo pradėta eksploa-
tuoti nuo 2009 metų lapkričio 1 dienos. Pagal 
gautus eksploatacinius duomenis: šilumos ir 
elektros naudojimą, šilumos gamybą, inves-
ticines sąnaudas – buvo atliktas technologinis 
ir ekonominis naujovės įvertinimas.

Energijos transformavimo įrenginių ga-
mintojų deklaruojami techniniai duomenys, 
pateikiami specifikacijose, yra nustatomi 
laboratorijose (ser tifikuotų įstaigų) esant 
numatytoms standartinėms sąlygoms, reg-
lamentuotoms pagal įrenginių tipus. Kalbant 
apie šilumos siurblius, tai yra šilumos šaltinio 
ir į šildymo sistemą tiekiamo šilumnešio 
temperatūra.

orinių šilumos siurblių energijos transfor-
mavimo koeficientas (COP – parodo, koks yra 
naudojamos elektros energijos santykis su 
įrenginio pagaminamu šilumos kiekiu) gali 
kisti maždaug nuo 1,7 iki 6,0. Veikiančiuose 
objektuose šis išmatuotas transformacijos 
koefi cientas paprastai skiriasi nuo laborato-
rinio. Nagrinėjamame daugiabučiame name 
gauta vidutinė metinė įrengto alternatyvaus 
šaltinio energijos transformacijos koeficiento 
reikšmė yra 2,85, o atskirais mėnesiais ge-
rokai skiriasi: pavyzdžiui, 2010 metų sausį 
buvo pasiekta tik 2,28 (mažiausia, vidutinė 
lauko oro temperatūra – 9,9 laipsnio šalčio), 
2010 metų gegužės ir spalio mėnesiais – ati-
tinkamai 3,26 ir 3,28 (lauko oro temperatūra – 
14,6 ir 5,8 laipsnio šilumos).

Kad ir kaip būtų keista, birželio ir liepos 
mėnesiais lauko oro temperatūrai pakilus 
atitinkamai iki 18,2 ir 23,3 laipsnio šilumos, 
transformacijos koeficientas buvo mažesnis 
negu spalį – atitinkamai 3,15 ir 3,09. Eksper-
tams šilumos siurblio integravimo į šilumos 
punktą schema nebuvo pateikta, todėl jiems 
buvo sunku daryti išsamesnes išvadas. 
Tačiau tikėtina, kad inžinerinius sprendimus 
galima šiek tiek patobulinti ir gauti kiek geresnį 
rezultatą.

Įrengiant šilumos siurblį buvo sumontuota 
nepriklausoma sistema, kurią su centrinio 
šildymo sistema sieja tik bendras šilumokaitis. 
Sumontuotas atskiras elektros skaitiklis, rodan-
tis, kiek siurblys sunaudoja elektros energijos, ir 
šilumos apskaitos skaitikliai. Jų šilumos punkte 
yra du: vienas – centralizuotai tiekiamai šilumai 
iš centralizuoto šilumos tiekėjo fiksuoti, kitas – 
šilumos siurb lio tiekiamai šilumai nustatyti.

PAdARyTA ne viSkAS
Apžvelgiant atliktus darbus daugiabutyje 

būtina paminėti, kad nebuvo padaryta nieko, 
kas būtų galėję sumažinti šilumos naudojimą 
pastate: neapšiltintos sienos, stogas, pirmo 
namo aukšto grindys, neizoliuoti vidaus 
šildymo sistemos vamzdynai. Visi šie darbai 
būtų leidę smarkiai (net iki 50 proc.) sumažinti 
šilumos naudojimą šildymui. Šildymo išlaidas 
lemia šilumos kaina ir naudojamas jos kiekis. 
Šis veiksnys ypač aktualus daugiabučiuose 
namuose. Todėl specialistai siekiantiesiems 
taupyti pataria pirmiausia sumažinti neefek-
tyvų šilumos naudojimą pastate. Įrengiant 
šilumos siurblį vartotojų šilumos poreikiams 
tenkinti iš dalies ir įvertinus elektros, šilumos 
siurblio įrengimo bei priežiūros sąnaudas 
nustatyta, kad šilumos siurblio pagaminta 
kilovatvalandė šilumos kainuoja 22,53 ct, 
o vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos 
kaina Alytaus mieste 2010 metų sausio–spa-
lio mėnesiais buvo 28,02 ct/kWh. Todėl šiam 
projektui įgyvendinti skolintis pinigų iš banko 
su 8 proc. palūkanomis neapsimoka, nes 
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Pateiktais matavimo duomenimis, įvertinus 
išlaidas už elektrą, investicijas, amortizacinius 
atskaitymus ir projektui įgyvendinti paimtos 
paskolos palūkanas, apskaičiuota, kad šilu-
mos siurblio pagamintos šilumos kaina yra 
22,53 ct/ kWh. Tai prilygsta ar net viršija dauge-
lio Lietuvos šilumos tiekimo įmonių, daugiausia 
naudojančių medienos atliekas, kainą.

dažnai šilumos vartotojai ignoruoja in-
vesticijų, amortizacinių atskaitymų ir paskolos 
dedamąsias, sudarančias šilumos kainą. Tai 
šiurkšti klaida, nes į centralizuotai tiekiamos 
šilumos kainą visada yra įvertintos visos 
išlaidos vartotojams, todėl lyginti šią kainą su 
kitų šilumos šaltinių kuro kaina (šiuo atveju 
elektros) neįvertinus visų išlaidų – negalima. 
Mažesnę centralizuotai tiekiamos šilumos 
kWh kainą lemia šilumos gamybos šaltiniuose 
naudojamas daug pigesnis žemarūšis kuras 
(biomasė, pramonės medienos atliekos), 
kondensaciniai įrenginiai, kurie naudoja kure 
išgarinamą drėgmės šilumą, optimalus šilumos 
gamybos įrenginių darbo režimas, kogeneraci-
jos naudojimas, pigesnis nei į pavienius objek-
tus kuro pristatymas, mažesnės investicijos 
centralizuotai tiekiamos šilumos šaltinio galios 
vienetui įrengti ir kiti veiksniai.

ATSIPIRKTų TIK LENGVATINėMIS 
SąLYGOMIS
Projektas vertintas dviem atvejais. Pir-

mu skaičiavimai atlikti remiantis tuo, kad 

pinigai projektui yra skolinami iš banko šiuo 
metu galiojančiomis komercinėmis 8 proc. 
metinėmis palūkanomis. Antru atveju – kad 
pinigai būtų gaunami iš daugiabučių namų 
atnaujinimo programos su 3 proc. metinėmis 
palūkanomis.

Pirmu atveju, kai paskolos trukmė yra 
10 me tų, šilumos siurblio pagamintos ener-
gijos kaina būtų 22,53 ct/kWh, o su 3 proc. 
palūkanomis – 20,81 ct/kWh. Matyti, kad 
skirtumas nėra didelis.

Pirmu variantu vidinė grąžos norma yra 
6,63 proc., esama dabartinė vertė – 5 253 li-
tai. Vertė teigiama, geras rodiklis, bet paly-
ginti su investicijomis yra tik 11 proc., taigi 
nepakankama. Vadinasi, kitas investuotojas, 
norintis pi nigus susigrąžinti ar juolab gauti 
pelno, to kiam projektui pinigų neskirtų.

Antru variantu, kai pinigai būtų gaunami iš 
daugiabučių namų atnaujinimo programos su 
3 proc. metinėmis palūkanomis, vidinė grąžos 
norma yra 10,96 proc., esama dabartinė 
vertė – 20 623 litai. Vertė teigiama, geras 
rodiklis, palyginti su investicijomis yra bemaž 
50 proc. Šiuo atveju investuotojas nedvejotų 
dėl investicijų į projektą.

ĮTAKA CšT SISTEMAI
Alytaus daugiabučio renovaciją vertinę 

ekspertai pastebi, kad šilumos siurbliai dau-

giabučiuose namuose gali būti įrengiami tik 
kaip papildomas šilumos šaltinis ir naudojami 
daugiausia ne šildymo sezono metu. Tačiau 
tuo pat metu šilumos tiekėjai turi išlaikyti 
savo katilinių galingumą ir vamzdynų laidumą 
visiems namo poreikiams tenkinti, jei šilumos 
siurblys sugestų ar negalėtų visu pajėgumu 
aprūpinti šiluma žiemą spaudžiant šalčiui.

Kai namo bendrija įsirengia alternatyvius 
energijos šaltinius, šilumos tiekėjai patiria 
išlaidų nepriklausomai nuo to, ar toks mo-
dernizuotas namas perka šilumą, ar ne. Au-
tomatiškai sąnaudos sistemos pajėgumams 
išlaikyti gula ant kitų vartotojų pečių, o tai nėra 
socialiai teisinga. Todėl tokiems vartotojams 
turėtų būti pakeista šilumos pardavimo kai-
nodara, įvedant galios mokestį ir mokestį už 
sunaudotą šilumą. Taip būtų padengtos tiekėjų 
išlaidos sistemai išlaikyti, o vartotojams būtų 
suteikta galimybė prireikus bet kada gauti 
šilumos. Tokia sistema taikoma apmokesti-
nant elektros energijos pardavimą juridiniams 
asmenims. Jei kombinuotų sistemų daugės, 
reikėtų koreguoti Šilumos ūkio įstatymą bei 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles.

Nagrinėjamu atveju šilumos tiekėjas 
patiria papildomų išlaidų, kurias turi padengti 
kiti šilumos vartotojai. Įvertinus, kad Alytaus 
daugiabutis 34 proc. šilumos energijos pasi-
gamino šilumos siurbliu, galima apskaičiuoti, 
kiek šilumos tiekėjui sudaro pastoviosios 

1 lentelė. Prielaidos ekonominiams skaičiavimams

Prielaidos pavadinimas  Įvertinta reikšmė Pastabos

Nominali diskonto norma, % 5 EUROPEAN COMMISSION (2008). Guide to
COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects

Vidutinis metinis energijos kainų augimas, % 2 Istorinis ilgalaikis naftos kainų augimas

Banko paskolos palūkanos

Paskolos terminas 10 metų

Vertinant esamas metines bankų palūkanas litais 8

Vertinant palūkanas litais pagal būsto atnaujinimo programą 3

Šilumos kaina iš CŠT, Lt/MWh  280,18 
Imamas Alytuje CŠT šilumos kainos 2010 m. 
sausio–spalio mėn. vidurkis

Elektros kaina, Lt/MWh 409,04

Imamas RS T tiekiamos elektros energijos 
kainos 2010 m. sausio–spalio mėn. vidurkis, 
įvertinant dieninį ir naktinį tarifus bei 5 proc. 
nuolaidą daugiabučių namų bendrijoms

Šilumos siurblio projekto vertinimo laikotarpis 15 metų
JAV vartotojų asociacija prognozuoja  orinio 
šilumos siurblio darbo laiką iki pakeitimo

Eksploatavimo pradžia 2011 metai

Pradinės investicijos į šilumos siurblio sistemą, Lt 44 000
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išlaidos – jos siekia 6 339,61 lito per metus. 
Ši suma daugiabučio namo gyventojams 
bendrą tiekiamos šilumos kainą padidintų 
apie 11 proc., tuomet ekonominiai rodikliai 
taptų neigiami.

ESMė NESIKEIčIA
dėl alternatyvios energijos priemonės dau-

giabučio gyventojai per metus gali sutaupyti 
7–9 proc. šildymo išlaidų (priklausomai nuo 
paskolos palūkanų dydžio), o techniškai pa-
tobulinus sistemą galbūt būtų sutaupoma ir 
per 10 proc. Tačiau reikia atsižvelgti į biokuro 
naudojimo plėtrą Alytuje, kuri skatina šilumos 
kainos mažėjimą, dėl to metinis šilumos 
siurblio sutaupymas irgi mažės, atsipirkimo 
laikas gali viršyti jo fizinio nusidėvėjimo laiką. 
Ekspertai pabrėžė, kad tokio tipo moderni-
zacija nesumažina pastato energijos porei-
kio – tik vieną šildymo būdą pakeičia kitu. 
Lietuvoje kol kas didžiausias kiekis elektros 
energijos pagaminamas deginant gamtines 
dujas, tiekiamas Rusijos monopolininkės 
„Gazprom“ kompanijos. Nemažai elektros 
energijos importuojama irgi iš tos pačios 
Rusijos. Todėl nei vartotojai, nei valstybė 
nemažina savo priklausymo nuo užsienio 
tiekėjų. Mažinti pastatų šilumos poreikius 
įmanoma tik renovuojant ir šiltinant pastatų 
konstrukcijas.

Šiame skaičiavime kaip eksploatacinės 
išlaidos nėra vertinami papildomi darbai: oro 
filtro valymas (kas mėnesį), jo keitimas pagal 
gamintojo instrukcijose numatytą laiką, ven-
tiliatoriaus valymas (kasmet), ventiliatoriaus 
variklio sutepimas (kasmet), šaltnešio lygio 
tikrinimas (kasmet ir papildomai prireikus).

Iš 2 ir 3 lentelės matyti, kad kai banko pa-
lūkanos projektui siekia 8 proc., neapsimoka 
investuoti, investuotojas neuždirbs pelno, nes 
esama dabartinė vertė – 5 253 litai (vertė 
teigiama, bet palyginti su investicijomis yra 
tik 11 proc., taigi nepakankama). Antru atveju, 
kai banko palūkanos projektui yra 3 proc., 
investuoti yra tikslinga, nes vidinė grąžos 
norma yra 10,96 proc., o esama dabartinė 
vertė – 20 623 litai (vertė teigiama, palyginti 
su investicijomis ji yra apie 50 proc.).

IšVADOS
1. Šilumos siurblio naudojimas daugia-

bučiams namams šildyti galimas tik namo 
poreikiams tenkinti iš dalies, daugiausia 
nešildymo sezono metu, nes patenkinti visus 
daugiabučių pastatų šilumos poreikius ne-
įma noma dėl nepakankamo elektros tinklų bei 
pastatų elektros įvadų galingumo.

2. Esant dabartinėms elektros energijos 
kainoms ekonomiškai tikslinga nagrinėti tik 
atvejus, kai šilumos kaina iš centralizuoto šilu-
mos tiekimo tinklų viršija 260 litų už MWh.

3. Vertinant Lietuvos mastu pagal vidutinę 
šilumos kainą (230 Lt/MWh 2009 metais ir 
220 Lt/MWh 2010 metais (žr. www.lsta.lt), 
šilumos siurblių naudojimas net ir daugiabučių 
namų šilumos poreikiams tenkinti iš dalies 
ekonomiškai netikslingas.

4. Įvertinus pastoviąsias Alytaus miesto 
šilumos tiekėjo išlaidas, patirtas dėl nepatiek-
tos energijos, ir jas priskaičiavus daugiabučio 
namo gyventojams, mišrios šilumos energijos 
kaina padidėtų apie 11 proc.

5. Tokio tipo modernizacija nesumažina 
pastato energijos poreikio – tik vieną šildymo 
būdą pakeičia kitu. Kadangi elektros ener-
gija, reikalinga šilumos siurbliui, Lietuvoje 
daugiausia importuojama iš Rusijos arba 
gaminama naudojant gamtines dujas, irgi 
importuojamas iš šios kaimyninės valsty-
bės, šiuo atveju nei vartotojai, nei valstybė 
nemažina savo priklausymo nuo užsienio 
tiekėjų ir organinio kuro importo. Be to, reikia 
atsižvelgti į biokuro naudojimo plėtrą Alytuje, 
kuri skatina šilumos kainos mažėjimą, todėl 
metinis šilumos siurblio sutaupymas irgi 
mažės, o atsipirkimo laikas gali viršyti jo 
fizinio nusidėvėjimo laiką.

6. Siekiant mažinti šildymo išlaidas, kai 
daugiabutis gyvenamasis namas prijungtas 
prie CŠT tinklų, tikslingiausia yra mažinti 
šilumos naudojimą pastate, pasinaudojus 
LR Vyriausybės patvir tinta daugiabučių 
gyvenamųjų namų atnaujinimo (moderni-
zavimo) programa. Investuoti dideles lėšas 
į naujus įrengimus nesumažinus šilumos 
naudojimo yra nuostolinga. Šilumos siurblio 
ar kito šilumos šaltinio įrengimas ekono-
miškai pasiteisina tik tose vietovėse, kur 
daugiabučiai namai nėra prijungti prie CŠT 
sistemos ir neturi galimybės pasinaudoti 
jos teikiamais privalumais. Tai ir mažesnė 
šilumos kaina palyginti su kitais šilumos ga-
mybos šaltiniais gaminama šiluma, ir išties 
gera oro kokybė gyvenamosiose patalpose. 
Be to, gyventojams nereikia rūpintis kuru ir 
šilumos šaltinių eksploatavimu. Jie visada 
tikri, kad šildymo sezono metu į butą bus 
tiekiamas reikiamas šilumos kiekis, yra ir 
daug kitų privalumų. 

2 lentelė. Metinės išlaidos šildymui ir sutaupymas pirmu atveju (su 8 proc. banko 
palūkanomis)

Išlaidų pavadinimas (1 variantas) 
Iš viso per 

metus

Šildymo išlaidos šilumą perkant iš CŠT 
neįsirengus šilumos siurblio, Lt

58 660,54

Šildymo išlaidos šilumą perkant iš CŠT ir įsirengus 
šilumos siurblio sistemą

Išlaidos už centralizuotai tiekiamą šilumą, Lt 37 283,26

Išlaidos už šilumos siurblio sunaudotą 
elektros energiją, Lt 

10 780,75

Grąžinama banko paskola su 8 proc. 
palūkanomis anuitetų metodu, Lt 

6 406,10

Bendros mišraus šildymo išlaidos, Lt 54 470,10

Sutaupymas įsirengus šilumos siurblį, Lt 4 190,44

3 lentelė. Metinės išlaidos šildymui ir sutaupymas antru atveju (su 3 proc. banko 
palūkanomis)

Išlaidų pavadinimas (2 variantas) 
Iš viso per 

metus

Šildymo išlaidos šilumą perkant iš CŠT 
neįsirengus šilumos siurblio, Lt

58 660,54

Šildymo išlaidos šilumą perkant iš CŠT ir įsirengus 
šilumos siurblio sistemą

Išlaidos už centralizuotai tiekiamą šilumą, Lt 37 283,26

Išlaidos už šilumos siurblio sunaudotą 
elektros energiją, Lt 

10 780,75

Grąžinama banko paskola su 3 proc. 
palūkanomis anuitetų metodu, Lt 

5 098,41

Bendros mišraus šildymo išlaidos, Lt 53 162,41

Sutaupymas įsirengus šilumos siurblį, Lt 5 498,13
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Dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas
Beata Balaišytė, uAB „Ekotermija“ inžinierė konsultantė

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO 
KAINODARA PASAULYJE IR LIETUVOJE

Ieškodami „kaltų“ dėl „nepakeliamų“ 
cen tralizuoto šilumos tiekimo kainų, kai kurie 
politikai mano, kad užtenka pakeisti kainų 
skaičiavimo tvarką, metodiką ar žmones, kurie 
tas kainas skaičiuoja, ir šiluma tuoj pat atpigs, 
o dėkingi šilumos vartotojai vėl balsuos už 
tokius „vartotojų gynėjus“. Gerai būtų, jeigu 
viskas būtų taip paprasta... Siekiant nekartoti 
savų ir svetimų klaidų, labai pravartu giliau pa-
analizuoti šilumos kainų formavimo logiką bei 
kitose šalyse taikomas kainodaros sistemas 
ir įvertinti jų taikymo rezultatus prieš priimant 
politinius sprendimus.

CENTRALIzUOTO šILUMOS 
TiekimO kAinOdAROS 
meTOdOLOGiniAi PAGRindAi 
Kainodara reguliuojamose (prižiūrimose) 

monopolinėse energetikos įmonėse, tarp jų 
centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) bendro-
vėse, turi užtikrinti šilumos tiekėjų ir vartotojų 
ekonominį saugumą, o tai reiškia, kad turi 
būti suderinti trumpalaikiai ir ilgalaikiai tiks-
lai, šilumos tiekimui naudojamas technines 
priemones reikia nuolat tinkamai prižiūrėti, 
remontuoti, atnaujinti, sukaupti lėšų avarinėms 
situacijoms, drausti veiklą, įgyvendinti vals-
tybinių institucijų reikalavimus, modernizuoti 
ūkį ir t. t. Visa tai būtina daryti mažiausiomis 
sąnaudomis (privalomi viešieji pirkimai), ba-
lansuoti skolinimąsi, grąžinamų ir gaunamų 
iš vartotojų pinigų srautus (pvz., šilumos 
tinklus reikia eksploatuoti ir vasarą, nors tuo 
metu šilumos pardavimai labai menki). Priimti 
techniniai investiciniai sprendimai gali atnešti 
daug naudos, bet gali ir nepavykti. Monopolijų 
reguliavimo ir kainodaros teorija bei praktika 
yra atskiras mokslas, palyginti naujas socia-
linis reiškinys. Jame susipina ekonomika, 
finansai, technologijos, sociologija, tiekėjų ir 
vartotojų elgesio psichologija ir kiti dalykai, 
kuriuos reikia suderinti ir kuriems reikia daryti 
įtaką siekiant suformuoti vartotojų poreikiams 
optimalų energetinį ūkį. 

Centralizuoto šilumos tiekimo kainų nusta-
tymo principus Europos ir Azijos valstybėse 

galima suskirstyti į 3 pagrindines grupes:
1. Kasmetinis šilumos tiekimo kainų 

dedamųjų peržiūrėjimas ir naujų kainų 
nustatymas kitiems finansiniams metams. 
Taikant šį metodą šilumos tiekimo savikaina 
nustatoma pagal įmonės faktinius istorinius 
duomenis, įkeliant įvairius normatyvinius dy-
džius (darbo vietų skaičių atskiruose objektuo-
se, atlyginimų dydį, techninius rodiklius ir t. t.), 
kuriuos paruošia atskiros žinybos, ministerijos 
ar pan. Jeigu faktinės sąnaudos gaunamos 
didesnės (pvz., kas galėjo planuoti, kad pra-
kiurs didžiausias katilas?), kitais metais jos 
kompensuojamos. Iš esmės tai „sovietinių“ 
laikų planinės ekonomikos reliktas, kai buvo 
tikima, kad galima viską numatyti, suplanuoti 
ir įgyvendinti. deja, žinome, kuo tai baigėsi. 
Tokia šilumos kainodara vis dar taikoma 
Baltarusijoje, Kinijoje, Rusijoje, Ukrainoje 
ir pan., nors net šiose šalyse jos po truputį 
atsisakoma. Šis metodas dažnai derinamas 
su šilumos tiekimo subsidijavimu – šilumos 
tiekimo kaina nustatoma apytiksliai, o trūks-
tamų lėšų pridedama iš kitų šaltinių. 

2. Nusistovėjusių, susiformavusių šilu
mos kainų koregavimas tik reikšmingai 
pasikeitus kuriam nors išlaidų komponen
tui, pavyzdžiui, jei pabrango kuras, įvesti nauji 
reikalavimai ar mokesčiai ir t. t. Šis kainų nu-
statymo principas taikomas iš esmės visose 
Vakarų Europos šalyse, nepriklausomai nuo 
to, ar kainas reguliuoja energetikos regulia-
torius (ER), ar pati šilumos tiekimo įmonė.

3. Stabilios sąnaudų struktūros ilgalai
kis (bazinis) nustatymas reguliavimo perio
dui (3 ar daugiau metų) su periodiniu atskirų 
komponentų koregavimu, esant reikšmin
giems jo pokyčiams. Iš esmės tai dviejų prieš 
tai išvardytų metodų mišinys, kai šilumos 
kainos nustatomos tam tikram laikotarpiui, 
kasmet taikant atskirų sąnaudų perskaičiavimą 
dėl objektyvių priežasčių (kuro pabrangimo 
ar atpigimo, infliacijos ir pan.). Ši kainodara 
išvystyta pereinamosios ekonomikos šalyse, 
siekiant suderinti ekonominį CŠT sekto-
riaus pagrindą su vis dar ryškiai kintančiais 
pereinamosios ekonomikos šalių rodikliais 

(infliacija, darbo užmokesčio kitimas, vartotojų 
struktūros pokyčiai ir t. t.) ir techniniais CŠT 
sistemų pokyčiais (naujos įrangos diegimas, 
efektyvumo gerėjimas, šilumos gamybos ir 
tiekimo sistemų esminis atnaujinimas ir t. t.). 
Toks šilumos kainų nustatymas visiškai arba 
iš dalies taikomas Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, 
Lenkijoje, pradedamas diegti Rusijoje ir kitose 
pereinamosios ekonomikos šalyse.

Literatūroje pirmąjį metodą priimta vadinti 
„sąnaudos + pelnas“ principu, antrasis meto-
das vadinamas „maksimalių kainų kepure“, o 
trečiasis iš esmės yra abiejų derinys. Pastarieji 
du metodai yra skatinamosios kainodaros 
pavyzdžiai, gerai užsirekomendavę Vakarų 
Europos šalyse dujų ir elektros sektoriuose, sie-
kiant greito jų atnaujinimo ar modernizavimo. 

Kainodaros principus CŠT sektoriuje 
lemia tai, jog šis sektorius, palyginti su 
kitais energetikos sektoriais, yra susijęs su 
di desne technine ir ekonomine rizika bei 
ne api brėžtumu:

• šilumos gamybos šaltiniuose naudoja-
mi degūs ir sprogūs kuro ir oro mišiniai,

• katilinių ir perdavimo vamzdynų įren-
giniai dirba aukštos temperatūros ir slėgio 
sąlygomis,

•kadangi CŠT sistemose cirkuliuoja van-
duo, kitaip nei elektros ar dujų sistemose, čia 
nuolat egzistuoja korozija, atitinkamai didėja 
avarijų rizika ir remontų poreikis,

•šilumos tiekimas labai priklauso nuo 
klimato sąlygų ir t. t.

Šie ir kiti veiksniai lemia tai, kad nega
lima trumpuoju laikotarpiu tiksliai supla
nuoti sąnaudų, būtinų šilumos tiekimo 
veiklai užtikrinti. 

Pagrindinis būdas, kuris padeda perei-
namosios ekonomikos šalyse subalansuoti 
šilumos tiekimo sąnaudų svyravimus ir kartu 
užtikrinti šios veiklos ekonominį prognoza-
vimą, – ilgalaikė (bazinė) šilumos kaina, 
kai šilumos tiekimo sąnaudos nustatomos 
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ir „užšaldomos“ 3–5 metams, pastoviosios 
sąnaudos koreguojamos tik dėl infliacijos 
pokyčių, o išlaidos kurui – pagal rinkos kainų 
indeksą. Esant ilgalaikei kainodarai CŠT 
bendrovės veikla ekonominiu požiūriu 
tampa stabilesnė, prognozuojama, ja labiau 
pasitiki bankai ir kiti kreditoriai. Šiuo atveju 
įmonės vadovybė sprendžia, kada, kiek ir kur 
investuoti ir kaip užtikrinti finansinius srautus, 
nes tik ji detaliai žino techninius ir ekonominius 
savo valdomo ūkio poreikius. 

Akivaizdi tendencija, kad einant iš planinės 
ekonomikos į rinkos sąlygas šilumos ūkyje 
taikoma kainodara kinta nuo kasmetinio 
peržiūrėjimo iki ilgalaikės skatinamosios. 
Jų kombinacija („maksimalių kainų kepurės“ 
arba „bazinių“ kainų nustatymas fiksuotam 
reguliavimo laikotarpiui) yra tarpinis variantas, 
taikomas progresyviose pereinamosios eko-
nomikos šalyse kaip laikina rinkos formavimo 
CŠT sektoriuje priemonė.

ILGALAIKIų KAINų TAIKYMAS 
LieTUvOS cenTRALizUOTO 
šILUMOS TIEKIMO SEKTORIUJE
Lietuvoje iki 2003 metų buvo taikyta „są-

naudos + pelnas“ šilumos kainodara. Patirtis 
parodė, kad labai sudėtinga kvalifikuotai ir 
objektyviai nustatyti sąnaudų būtinumą ats-
kiros įmonės duomenų pagrindu. Kiekvieną 
kartą kildavo daug ginčų tarp šilumos tiekėjų, 
savivaldybių, reguliuotojų, vartotojų gynėjų 
ir pan., nes sunku pagrįsti techninių rodiklių 
dydį ar įrodyti, kiek lėšų reikia skirti remontui. 
Tokia kainodara pasidarė dar mažiau tinkama 
į Lietuvos CŠT sektorių atėjus privačiam 
kapitalui, kurio natūralus tikslas yra uždirbti 
pelną. Lengviausias būdas tai pasiekti – „pūsti 
sąnaudas“ ir „gauti“ kuo aukštesnę šilumos 
kainą. Tad reikėjo keisti „planinės kontrolinės“ 
kainodaros principus į „ekonominį skatinamą-
jį“ požiūrį, nukreipiant privataus sektoriaus 
iniciatyvą ir išteklius į gana prastos būklės CŠT 
sistemų atnaujinimą ir modernizavimą. 

Vienas svarbiausių kainodaros metodų, 
skatinantis investuoti ir efektyvinti šilumos 
tiekimo veiklą ir vis plačiau taikomas energe-
tikos įmonių reguliavime – tai ilgalaikių (bazi-
nių) šilumos kainų nustatymo ir kasmetinio 
perskaičiavimo principas, kuris naudojamas 
Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sek-
toriuje nuo 2003 metų. Šio principo esmė, 
kad visos šilumos gamybos, perdavimo ir 
pardavimo sąnaudos detaliai analizuojamos 
taikant lyginamąją analizę ir skaičiuotinus  
norminius dydžius kas 3–5 metai ir „užšal-

domos“ bazinės kainos laikotarpiui, o kasme-
tiniuose koregavimuose perskaičiuojamos tik 
atskiros sąnaudos pagal objektyvius rodiklius. 
Taip šilumos vartotojai apsaugomi nuo ne-
pagrįsto sąnaudų „išpūtimo“ nuolatiniuose 
ginčuose nustatant kainas, kurie kyla taikant 
„sąnaudos + pelnas“ kainodarą. Tokiose dis-
kusijose dažnai stipresnioji pusė yra šilumos 
tiekėjas, kuris turi aukštos kvalifikacijos tech-
ninį ir ekonominį personalą, todėl kyla grėsmė, 
kad šilumos kaina kaskart skaičiuojant gali 
būti nepagrįstai padidinta. Siekiant to išvengti, 
įvestas kasmetinis bazinių kainų perskaičia-
vimas pagal paprastus ir aiškiai apibrėžtus 
kriterijus, turintis užtikrinti kainų skaidrumą 
ir stabilumą. Kita vertus, šilumos tiekėjas, 
investuodamas ir sukurdamas efektyvesnį 
šilumos tiekimo procesą, gali gauti papildomų 
pajamų sumažindamas veiklos sąnaudas. Ši 
„premija“ ar ekonominiai „pasiekimai“ tiekėjui 
paliekami iki reguliavimo laikotarpio pabaigos, 
o nuo tolesnio laikotarpio sukurta nauda visam 
laikui perduodama šilumos vartotojams. Taip 
pasiekiama ekonominė motyvacija: šilumos 
tiekėjas ekonomiškai suinteresuotas efekty-
viau vykdyti veiklą, o vartotojas po kiekvieno 
reguliavimo laikotarpio gauna geriau funk
cionuojančią efektyvesnę CŠT sistemą –  
o tai ir yra kainodaros tikslas: suderinti tiekėjų 
ir vartotojų ekonominį interesą.

Įvedus bazinę ilgalaikę šilumos kaino
darą Lietuvos CŠT sektoriuje nuo 2003 metų 
susidarė ekonominis pagrindas pritraukti 
lėšų, būtinų veiklai ir modernizavimui 
užtikrinti. Įmonės savo sukauptomis ar sko-
lintomis lėšomis po truputį atnaujino nudėvėtą 
šilumos ūkį. Pagrindinai techniniai rodikliai, 
atspindintys pokyčius CŠT sektoriuje, yra 
technologiniai šilumos nuostoliai perdavimo 

vamzdynuose bei lyginamosios kuro sąnau-
dos šilumos vienetui pagaminti.

Trasų suminiai technologiniai šilumos 
nuostoliai Lietuvos CŠT sektoriuje per 
paskutinį dešimtmetį sumažėjo nuo 4,88 
iki 1,6 TWh per metus. Šiuo metu vidutiniai 
technologiniai nuostoliai Lietuvos CŠT sek-
toriuje yra 15,7 procentų nuo patiektos šilu-
mos (Skandinavijos šalyse apie 12 proc.). 
Lyginamosios kuro sąnaudos (kuro kiekis, 
reikalingas 1 MWh šilumos pagaminti) laiko-
tarpiu nuo 1996 iki 2010 m. sumažėjo nuo 
107,7 kgne/MWh iki 97,6 kgne/MWh.

Ekonominį ilgalaikės bazinės kainodaros 
skatinamąjį efektą galima pailiustruoti vidutinių 
šilumos kainų dedamųjų kitimu 2004–2010 
metais (žr. 1 pav.), kai buvo pradėta taikyti ba-
zinės kainos metodologija. Šiame laikotarpyje 
sąlygiškai pastoviųjų sąnaudų dalis galutinėje 
struktūroje iš esmės nepakito, nors tuo metu, 
po įstojimo į Europos Sąjungą, sparčiai didėjo 
atlyginimų vidurkis, perkamų medžiagų ir 
paslaugų kainas „augino“ infliacija ir pan., 
tačiau sąnaudų dalis, tiesiogiai susijusi su 
įmonės veikla, išliko apie 5–6 ct/kWh. Aki-
vaizdu, kad pagrindinį šilumos kainų augimą 
lėmė išlaidų kurui, labiausiai gamtinėms 
dujoms, didėjimas, o ne ilgalaikė šilumos 
kainodara. 

TARPTAUTINė šILUMOS 
KAINODAROS PRINCIPų 
APžVALGA
Atskirose valstybėse šilumos kainos yra 

nustatomos skirtingai. Visose šalyse, kur CŠT 
sektorius nereguliuojamas, šilumos kainas 
nustato šilumos tiekimo įmonė, o šalyse,  
kur CŠT sektorius reguliuojamas, šilumos 

1 pav. Šilumos kainos dedamųjų kitimas ct/kWh (be PVM), 2004–2010 [VKEKK]



ÐILUMINË TECHNIKA

2011 m. Nr. 4 (Nr. 49)16

kainas nustato nepriklausomas reguliatorius 
ir / arba valdžios institucija (žr. 1 lentelę).

Suomijoje (taip pat švedijoje, Norve-
gijoje ir Vokietijoje) šilumos kainos yra ne-
reguliuojamos, nes šilumos sektorius veikia 
konkurencinės rinkos sąlygomis, o šilumos 
kainas nustato CŠT įmonės. Šiose šalyse 
šilumos kainos yra gana stabilios ir kinta 
nesmarkiai (tai lemia platus vietinių atsinauji-
nančių energijos išteklių, tokių kaip biomasė, 
komunalinės atliekos ir pan. naudojimas, 
augantis vartotojų skaičius ir pan.).

Danijoje šilumos ūkio priežiūrą ir regu-
liavimą atlieka danijos energetikos regulia-
vimo agentūra (dERA). Visos šilumos ūkio 
atnaujinimui ir palaikymui reikalingos lėšos 
įtraukiamos į šilumos kainą, jas tiesiogiai 
apmoka vartotojai, todėl bendrovės negali 
siekti pelno. Šilumos kainas nustato pačios 
CŠT įmonės, o dERA jas peržiūri tik tada, jei 
gaunama skundų iš vartotojų.

Estijos CŠT sektorius orientuojamas į il-
galaikę skatinamąją kainodarą – t. y. šilumos 
kainų galiojimo laikas neribojamas, o CŠT 
įmonė gali kreiptis į energetikos reguliuotoją 
tik tada, kai smarkiai pasikeičia jos sąnaudų 
dydis ar struktūra. Latvijoje šilumos ilga-
laikė kaina nustatoma 3 metų laikotarpiui. 
Reguliavimo laikotarpiu kainos gali būti 
koreguojamos tik dėl atskirų jos dedamųjų 
pokyčio, nulemto objektyvių priežasčių, ir 
jei dėl to šilumos tiekėjo patiriamos išlaidos 

padidėja ar sumažėja daugiau nei 5 proc., 
palyginti su pradiniais skaičiavimais.

Lietuvoje CŠT kainodara vykdoma pagal 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos (VKEKK) patvirtintą Šilumos kainų 
nustatymo metodiką. Bazinės šilumos kainos 
galioja nuo 3 iki 5 metų, jos atskiri kompo-
nentai antrais bei kitais jų galiojimo metais 
naudojami perskaičiuojant ir koreguojant 
šilumos kainų dedamąsias. Ilgalaikė stabili 
ir aiški kainodara būtina, kad šilumos tiekimo 
veikla būtų skaidri, ekonomika prognozuo-
jama, o kreditavimo įstaigos galėtų suteikti 
reikalingus ūkio atnaujinimui finansinius 
išteklius. Tai ypač aktualu dabar, nes Lietuvos 
CŠT sektorius šiame dešimtmetyje turi ženkliai 
padidinti investicijų apimtis gamtines dujas 
keičiant į biokurą, diegiant naujus ES direktyvų 
reikalavimus dėl atmosferos taršos mažinimo, 
dėl energetinio efektyvumo ir t. t. 

ILGALAIKIų KAINų TAIKYMAS 
LieTUvOS eneRGeTikOS 
SekTORiUOSe
Lietuvoje ilgalaikių kainų metodologija 

taikoma visuose energetikos sektoriuose ir 
vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo srityje. 
Centralizuotas šilumos tiekimas šiuo požiūriu 
nėra išimtis. 

Gamtinių dujų sektoriuje Valstybinė kainų 
ir energetikos kontrolės komisija nustato dujų 
perdavimo ir skirstymo kainų viršutines ribas 
penkeriems metams, taip pat penkeriems 

metams nustato dujų tiekimo kainų viršu-
tines ribas. Elektros energijos sektoriuje pagal 
VKEKK metodiką trejiems metams nustato-
mos elektros energijos perdavimo ir skirstymo 
paslaugos kainų viršutinės ribos. Perdavimo 
ir skirstomųjų tinklų įmonės nustato ir keičia 
konkrečias kainas per trejų metų laikotarpį, 
bet negali viršyti šių kainų viršutinių ribų. Ge-
riamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainos nustatomos vandens tiekėjo 
prašyme nurodytam, bet ne trumpesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

Lietuvoje dabar galiojanti centralizuoto 
šilumos tiekimo kainų nustatymo metodika 
iš esmės atitinka kitose pereinamosios 
ekonomikos šalyse taikomą praktiką ir at
spindi reformų laikotarpį, kai posovietinis 
CŠT ūkis turi būti sparčiai atnaujinamas 
ir iš valstybės reguliuojamo sektoriaus 
ilgainiui turi virsti rinkos sąlygomis kon
kuruojančia veikla.

Bazinių kainų principo pakeitimas į kas-
metinį šilumos kainų nustatymą principu 
„sąnaudos + pelnas“, kaip kad siūlo kai kurie 
politikai, gali grąžinti Lietuvos šilumos ūkį iš 
rinkos sąlygų formavimo šiame sektoriuje į 
dotuojamą socialinę paslaugą ir nugyvenamą 
ūkį, kas jau buvo paskutiniame praėjusio 
amžiaus dešimtmetyje, o tai neatitinka nei 
šilumos vartotojų, nei valstybės interesų. 
Manytume, kad reikia spręsti tikrąsias šildymo 
prieinamumo problemas ir nenukrypti į gerai 
žinomus reguliavimo „klystkelius“.

1 lentelė. Šilumos kainų nustatymo ir kontrolės sistema atskirose šalyse

Šilumos 
kainodaros 
principai

Danija 
CŠT sektorius 
reguliuojamas

Suomija
CŠT sektorius 

nereguliuojamas

Lietuva
Pereinamosios 

ekonomikos šalis

Lenkija 
Pereinamosios 

ekonomikos šalis

Rusija
Pereinamosios 

ekonomikos šalis

Metodologija DERA Nėra VKEKK ERO FST

Kas nustato 
šilumos kainą?

CŠT įmonė CŠT įmonė
VKEKK (daugiau kaip 10 GWh)  

ir savivaldybė (iki 10 GWh)

ERO (daugiau kaip  
5 MW), savivaldybė  

(iki 5 MW)

Regioninė 
ministerija 

Reguliavimo 
laikotarpis, m.

Neribojamas Neribojamas 3–5 1–5 Ne mažiau kaip 1 

Šilumos kainos 
perskaičiavimas

--- --- Mėnesinis Metinis Metinis

Norminis 
pelnas

0 % Nereguliuojamas pagal WACC Pagrįstas 15 % nuo išlaidų

Galutinės 
kainos 

patvirtinimas
DERA CŠT įmonė VKEKK ERO Savivalda

Priežiūra ir 
kontrolė

DERA
Konkurencijos 

agentūra
VKEKK ir savivaldybė ERO

Regioninė 
ministerija

Paaiškinimai :  ERO – Energetikos reguliavimo tarnyba (Energy Regulatory Office); FST – Federalinė tarifų tarnyba (Federal Service of Tariffs);   
WACC – vidutinė svertinė kapitalo kaina (Weighted Average Cost Of Capital)
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LŠTA informacija

ŠILUMOS SKIRSTYMO PERIPETIJOS

INDIVIDUALI APSKAITA NEGELBėS
Senų nemodernizuotų daugiabučių butams visada reikia patiekti 

2–3 kartus daugiau šilumos palyginti su naujai pastatytais ar atnau-
jintais (modernizuotais) gyvenamaisiais namais norint užtikrinti juose 
higienos normose reglamentuotas klimatines sąlygas.

Todėl individuali šilumos apskaita tokių namų butuose negali su-
mažinti šilumos suvartojimo ir tuo pačiu mokėjimus už šilumą šildymo 
sezono metu. Pirmiausia tikslinga investuoti į seno daugiabučio gyve-
namojo namo atnaujinimą (modernizavimą), kurio metu taip pat įren-
giamas individualus šilumos reguliavimas ir apskaita butuose. Lietuvos 
energe tikos konsultantų asociacijos prezidento dr. Valdo Lukoševičiaus 
teigimu, iškilusias mokėjimų už šilumą problemas senuose daugiabu-
čiuose, atskiros posovietinės valstybės sprendžia įvairiai. Populiariau sia 
priemonė – tai įvairios subsidijos ir dotacijos. Pavyzdžiui, Baltarusijoje 
apie trečdalis šilumos tiekimo išlaidų dengiama iš valstybės biudžeto. 
Jeigu šilumos kaina Rusijoje viršija nustatytą „socialiai priimtiną lygį“ 
perviršis turi būti subsidijuojamas iš savivaldybės biudžeto. Kartu nau-
dojama ir individuali parama socialiai remtiniems asmenims.

daugelyje šalių egzistuoja valstybiniai fondai, kurie tiesiogiai 
finansuoja įvairius būtinus investicinius projektus centralizuotos šilu-
mos tiekimo (toliau – CŠT) sektoriuje. Kinijoje už šildymo paslaugą 
mokamas nustatytas fiksuotas mokestis ištisus metus, o pasibaigus 
metams šilumos vartotojai primoka tiekėjams susidariusį skirtumą tarp 
šilumos tiekimo išlaidų ir pajamų. dvinare kaina už šilumą atsiskaitoma 
daugelyje Vakarų valstybių, ši tvarka pradedama diegti ukrainoje ir kai 
kuriose kitose Rytų šalyse. Pastovioji kainos dalis už įrengtąją galią 
(už kilovatą) mokama kiekvieną mėnesį ir padengia nuolatinius CŠT 
sistemos išlaikymo kaštus, o kintamoji dalis susieta tik su energijos 
gamybos kaštais ir ja atsiskaitoma už suvartotą šilumos kiekį (už ki-
lovatvalandes). Tokia atsikaitymo sistema ekonominiu požiūriu yra 
teisingiausia, nes realiai atspindi ir padengia šilumos tiekimo kaštus. 
Teisingai nustačius dvinarę kainą metiniai mokėjimai už šilumą yra 
tokie patys kaip ir atsiskaitant vienanare kaina. Taikant dvinarę kainą 
išvengiama didelių sąskaitų „šaltaisiais“ mėnesiais, kaip kad buvo 
2010 metų gruodžio mėnesį, nes vartotojai dalį šildymo išlaidų pa-
dengia kitais mėnesiais. Iš kitos pusės, šilumos tiekėjai sistemingai 
gaudami pajamas, mažiau skolintųsi apyvartinių lėšų veiklai užtikrinti, 
o vartotojams nereikėtų padengti bankams mokamų palūkanų.

„Lietuvoje kiekvienam šilumos tiekėjui nustatoma ir vienanarė, ir 
dvinarė šilumos kaina, tačiau kuria kaina atsiskaityti sprendžia pats 
šilumos vartotojas. deja, dauguma vartotojų atsiskaitinėja vienanare 
kaina ir tai apsunkina gyventojų atsiskaitymą šildymo sezono metu. dėl 

ŠALIES ŠILuMoS ūKyJE VEIKIANčIoS VIENoS ĮMoNėS yRA LyGESNėS, GERESNėS, PATIKIMESNėS už KITAS. ToKIA IŠVAdA PERŠASI 
žIūRINT Į SąLyGAS, KuRIoMIS dIRBA ŠILuMoS TIE KėJAI IR VIdAuS ŠILdyMo SISTEMų PRIžIūRėToJAI. Tų, KuRIE TIEKIA ŠILuMą 
IKI NAMo, VEIKLą GRIEžTAI KoNTRoLIuoJA ĮVAIRIoS ATSAKINGoS INSTITuCIJoS: KAd NEBūTų PATIRIAMI ŠILuMoS NuoSToLIAI 
PERdAVIMo TRASoSE, KAd BūTų ModERNIZuoJAMoS KATILINėS IR PAN. Tuo TARPu IŠ Tų, Ku RIE PRIžIūRI PASTATų VIdAuS 
ŠILdyMo SISTEMAS, NEREI KA LAuJAMA JoKIoS ATSAKoMyBėS, KAd ŠILuMA BūTų VARTo JAMA EfEKTyVIAI.

to susidaro įsiskolinimai, kuriuos gyventojai grąžina pasibaigus šildymo 
sezonui. Ir tai tęsiasi ištisus metus. Turtingose Skandinavijos valstybėse, 
kur žmonės gyvena kokybiškuose pastatuose, o išlaidos šildymui su-
daro menką šeimos biudžeto dalį, vartotojai atsiskaito dvinare arba net 
trinare kaina ir menkai domisi šilumos tiekimo prob lemomis, o valstybės 
institucijos beveik negauna skundų dėl neva monopolinio centralizuotos 
šilumos tiekėjų piktnaudžiavimo“, – pasakojo dr. V. Lukoševičius.

TRASOSE PERMAINOS AKIVAIzDžIOS 
dviejų dešimtmečių patirtis parodė, kad centralizuoto šilumos tiekimo 

bendrovės, esant dabartinei administravimo sistemai, padarė pažangą 
ir smarkiai pagerino savo techninį ir ekonominį lygį, kuris pagrindiniais 
parametrais priartėjo prie Skandinavijos valstybių lygio. Tuo tarpu senos 
statybos daugiabučių namų ūkis, kuris yra pagrindinis centralizuotos 
šilumos vartotojas, menkai pasikeitė nuo 1990 m., o daugeliu atvejų – 
nusidėvėjo. Pavyzdžiui, danijoje ir Suomijoje per metus sunaudojama 
apie 110 kWh/m2, Švedijoje 75 kWh/m2 šilumos patalpoms šildyti, o 
Lietuvoje šis rodiklis siekia 240 kWh/m2 per metus.

Tuo tarpu nuo 1996 iki 2010 m. vidutiniai šilumos nuostoliai Lie-
tuvos CŠT vamzdynuose sumažėjo nuo 32,3 % iki 15,7 %. o 1 kWh 
šilumos pagaminti sudeginto kuro kiekis sumažėjo atitinkamai nuo 
101,7 iki 97,7 gramo kuro naftos ekvivalento. Tai reiškia, kad dėl to pro-
porcingai mažėja ir sudeginamo kuro kiekis. Pagal šiuos pagrindinius 
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techninius rodiklius Lietuvos CŠT sistemos priartėjo prie moderniausio 
Europoje Skandinavijos šilumos ūkio, kur vamzdynuose prarandama 
8–12 % šilumos, o vienai kWh šilumos pagaminti sudeginami maždaug 
95 gramai kuro naftos ekvivalento.

Lietuva yra bene vienintelė valstybė tarp aplinkinių šalių, kurioje 
šilumos tiekėjai privalo tiekti šilumą „iki buto“, kitur dažniausiai šiluma 
centralizuotai tiekiama „iki namo“. Vakarų Europos šalyse įprastai pastato 
savininkas (privatus asmuo, savivaldybė ir t. t.) arba savininkų atstovas 
(bendrija, administruojanti bendrovė ir t. t.) perka šiluminę energiją iš 
šilumos tiekėjo visam pastatui pagal pastato įvade įrengto šilumos aps-
kaitos prietaiso parodymus. Taip yra todėl, kad šilumos sklidimo pastato 
viduje sienos nesustabdo ir neapriboja. Išmatuoti ją energijos vienetais 
kaip medžiagą masės ar tūrio vienetais kartais būna labai sudėtinga. Tik 
naudojant įvadinį skaitiklį galima tiksliai nustatyti, kiek šilumos pateko į 
pastatą. Tačiau suskaičiuoti, kiek ir kaip šia šiluma pastato viduje pasi-
naudojo atskirų butų gyventojai – uždavinys fizikiniu požiūriu įmanomas, 
bet gana sudėtingas ir neapsimokančiai brangus. Jeigu tai būtų daroma, 
gyvenamieji namai taptų panašūs į brangias mokslo laboratorijas. Galima 
išmatuoti, kiek šilumos į butą pateko nuo vamzdžiais keliaujančio šilum-
nešio, bet sudėtinga nuolatos sekti, kiek ir per kurią sieną šiluma buvo 
apsikeista su kaimynais – gauta ar atiduota. Kaip teisingai paskirstyti 
į daugiabutį gyvenamąjį namą patiektą šilumą butų šildymui, karštam 
vandeniui ruošti ir karšto vandens cirkuliacijai („gyvatukui“) nusprendžia 
daugiabučio namo gyventojai, vadovaujantis specialistų parengtomis ir 
valstybės institucijų patvirtintomis metodikomis.

daugiausiai daugiabučių namų gyventojų šiluma butams paskirs-
toma pagal namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis priklausomai 

nuo jo buto ploto, nes daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, 
statytuose iki 1997 m., buvo suprojektuotos ir sumontuotos paprastos 
vienvamzdės arba dvivamzdės vidaus šildymo sistemos be galimybės 
įrengti šilumos apskaitos prietaisus kiekvienam butui atskirai (tuo metu 
dar iš viso nebuvo naudojami šilumos apskaitos prietaisai butams).

Naujai statomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose 
montuojamos kolektorinės vidaus šildymo sistemos, kurios suteikia 
galimybę kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo butui įrengti 
šilumos apskaitos prietaisus, reguliuoti šilumos kiekį butui.

Sudėjus visuose butuose išmatuotus šiluminės energijos kiekius 
lieka neįvertinta laiptinėse, rūsiuose, palėpėse ar kitose bendro naudo-
jimo patalpose suvartota šiluma, kurią taip pat reikia paskirstyti tame 
name įsikūrusiems šilumos vartotojams. Kadangi šilumos skaitikliai 
gana brangūs, dažniau naudojami šilumos dalikliai, įrengiami tiesiai ant 
radiatorių, pagal kurių rodmenis paskirstoma dalis pastate suvartotos 
šilumos. dr. V. Lukoševičius mano, kad dalikliai yra prasmingi tik tuo 
atveju, jeigu kiekvienas šildymo prietaisas turi individualų reguliavimą 
(termostatinį vožtuvą), o pats reguliavimas „nekenkia“ kitiems pastate 
esantiems šilumos vartotojams. Karšto vandens skaitikliai matuoja 
tik vandens debitą, bet ne šiluminę energiją, tad pratekėjusio vandens 
kubiniam metrui priskiriamas sutartinis šiluminės energijos kiekis.

„Šilumos, pagal jos prigimtį, skirtingai negu dujų ar vandens neįma-
noma „uždaryti“ vamzdyje ar patalpoje, tad jos paskirstymas pastato vi-
duje neišvengiamai grindžiamas sutartiniais principais ir taip yra visame 
pasaulyje. o tada dažnai kyla vartotojų nepasitenkinimas. dar blogiau,
 kai šilumą pastato viduje skirsto pats šilumos tiekėjas – tuomet kyla 
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įtarimas, kad jis gal suinteresuotas daugiau šilumos parduoti“, – svarstė 
V. Lukoševičius. Vakarų valstybėse įprasta, kad apskaitos bendrovė 
ar kitas subjektas paskirsto energiją name esantiems vartotojams, 
surenka pinigus ir atsiskaito už nupirktą pastatui energiją su šilumos 
tiekėju. daugelyje posovietinių šalių monopolinis centralizuotas šilumos 
tiekimas vykdomas tik „iki pastato“. Lietuvoje iki 1993 metų centra-
lizuotas šilumos tiekimas taip pat buvo vykdomas „iki pastato“. Šilumos 
paskirstymu namo viduje tradiciškai rūpinosi butų ūkio valdybos. 
Prasidėjus ekonominėms reformoms krito žmonių pragyvenimo lygis, 
o mokumas už paslaugas, teikiamas daugiabučių namų gyventojams, 
tapo kritinis. Namus aptarnaujančios bendrovės nesurinkdamos pinigų 
iš gyventojų negalėjo atsiskaityti su šilumos tiekėjais, kurių ekonominė 
padėtis ir galimybės tiekti šilumą darėsi kritiškos.

Tuometinė Energetikos ministerija ir nusprendė, kad šilumos tiekėjai 
patys turi eiti į namus ir tiekti šilumą „iki buto“ – t. y. visiškai monopolizuo-
ti visą šilumos tiekimo grandinę. Nuo to laiko šilumos tiekėjai Lietuvoje 
pateikia sąskaitas (mokėjimo pranešimus) kiekvienam butui, renka 
pinigus ir atlieka kitas su šilumos pardavimu susijusias darbus.

PASTATAI – PRIžIŪRėTOJų DžIUNGLėSE
Kad būtų užtikrintas šilumos tiekimas „iki pat buto“, reikia užtikrinti 

pastato vidaus vamzdynų darbingumą, kurie yra daugiabučio gyvena-
mojo namo gyventojų nuosavybė. Šį darbą turėjo atlikti pastato šildymo 
ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas. Šias paslaugas daugiabučiuose 
gali teikti įvairūs reikiamos kvalifikacijos subjektai, bet jeigu gyventojai 
„nenusprendžia kitaip“, ši prievolė tenka pačiam šilumos tiekėjui. Vėliau 
teisinėje Lietuvos sistemoje atsirado naujadaras – karšto vandens 
tiekėjas. Bet niekur nedingo ir butų ūkio valdybos – jos virto bendrai 

naudojamo turto administratoriais. Pagal lietuvišką sistemą šaltą 
vandenį „iki buto“ turi tiekti ir šalto vandens tiekėjas, kuris turi bute 
atskirą skaitiklį ir tik juo rūpinasi. Tokiu būdu Lietuvos daugiabučiuose, 
kuriuose nėra efektyviai veikiančios savininkų bendrijos, veiklą vykdo 
didelis skaičius subjektų, renkami įvairūs mokesčiai, o gyventojai 
dažnai net nesuvokia, kas už ką atsakingas, už ką jie moka fiksuotus 
mokesčius, o už ką reikia mokėti papildomai.

„Atrodo, kad administruojamų daugiabučių (jų yra per 83 %) eks-
ploatavimas ir aprūpinimas komunalinėmis paslaugomis po įvykdytų 
reformų tapo labai komplikuotas ir neefektyvus, neatsirado tikrieji ir 
pajėgūs pastatų savininkai. dėl to daug pastatų prastai prižiūrimi, jie 
neatnaujinami, niekam realiai nerūpi šilumos suvartojimas, mokesčiai 
už komunalines paslaugas auga ir visa tai kelia gyventojų nepasiten-
kinimą“, – apgailestavo dr. V. Lukoševičius.

Lietuvoje, matyt, buvo manoma, kad privatizavus butus ir demokra-
tizavus jų valdymą pastatų eksploatavimo ir modernizavimo problemos 
išsispręs savaime. deja, dabartinė situacija rodo, kad be aktyvaus 
valstybės dalyvavimo reikalai nejuda, o situacija toliau, matyt, tik prastės. 
To priežastys kelios. Pirmiausia, pastatų ūkis nudėvimas, renovacija 
praktiškai nevyksta, netgi nauji statiniai nepakankamai kokybiški, 
dažname jų gyvenimo kokybė prasta. Šilumos sąnaudos dėl nešiltintų 
pastatų didžiulės, o energetinių išteklių pasaulines kainas didins sparčiai 
augantis jų poreikis didžiosiose valstybėse, klimato kaitos problema, vis 
sunkiau prieinami resursai ir panašiai. Galiausiai daugumos Lietuvos 
gyventojų ekonominė padėtis gerėja per lėtai, kad išlaidos šildymui taptų 
nereikšmingos jų asmeniniam biudžetui.

Centralizuotai tiekiamos šilumos varto-
tojai remiami iš biudžeto taikant pridėtinės 
vertės mokesčio lengvatą, mokant išmokas 
socialiai remtiniems asmenims, dotuojant 
investicines programas ir t. t. Tad valstybė 
neturėtų abejingai žiūrėti į tai, kaip panau-
dojami visų mokesčių mokėtojų pinigai. 
„Atrodo, kad viena didžiausių centralizuo to 
šildymo problemų yra neefektyvus daugia-
bučių pastatų valdymas. Kai daugiabutis 
pastatas neturi vieno realaus ir rūpestingo 
šeimininko, tai jame nėra ir tvarkos, o 
gyventojai pasiklysta tarp daugelio pas-
laugų teikėjų... ir dažnai neranda teisybės. 
Jeigu aukščiausia šalies valdžia užsimojo 
išspręsti visas šildymo problemas, tai gal 
reikia pasirūpinti, kad daugiabutyje atsiras-
tų vienas, gerai butų savininkų interesams 
atstovaujantis šeimininkas? Tada daug 
problemų išsispręs natūraliai, nereikės 
ieš koti kaltų po kiekvieno šaltesnio mėne-
sio“, – dėstė dr. V. Lukoševičius.

Anot jo, reikia žiūrėti statistiką, ją 
analizuoti, priimti kvalifikuotus sprendimus 
pasiremiant tiek mūsų, tiek kitų šalių patir-
timi. Visai ne vieta vadovautis emocijomis 
ir ne jos turi parodyti, kur yra didžiausios 
galimybės pagerinti Lietuvos vartotojų 
aprūpinimą šiluma.



ÐILUMINË TECHNIKA

2011 m. Nr. 4 (Nr. 49)20

Seminaro dalyviai apžiūrėjo, Baltijos šalyse didžiausią biokuro katilą, esantį UAB „Vilniaus energija“ valdomoje Vilniaus 
antrojoje termofikacinėje elektrinėje (VE-2)

        











  

Nerijus Jasinskas, 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

seminaras „Biomasės panaudojimas CŠt sektoriuje – 
esama situaCija ir kliūtys jos plėtrai“ 

BIo-hEAT – „Greitai augančių energetinių 
augalų naudojimo skatinimas Rytų Europos 
šalių centralizuoto šilumos tiekimo sistemo-
se“ – yra projektas, vykdomas pagal progra-
mą „Pažangi energetika – Europa“ (IEE). Jį 
kartu finansuoja Konkurencingumo ir inovacijų 
vykdomoji agentūra (EACI). 

Šio projekto tikslas yra skatinti naudoti 
greitai augančius energetinius augalus (GAEA) 
kaip energijos šaltinį tikslinių šalių Vidurio bei 
Rytų Europoje (čekijoje, Rumunijoje, Len-
kijoje, Slovakijoje ir Lietuvoje) centralizuoto 
šildymo tiekimo (CŠT) sistemose, siekiant 
nustatyti naujus regioninius GAEA išteklius 
CŠT verslo grandinėms.

Siekiant apie projektą informuoti greitai au-
gančių energetinių augalų panaudojimo rinkos 

grandinės atstovus (CŠT įmones, ūkininkus, 
žemės savininkus, mokslininkus, jėgainių pro-
jektuotojus, jėgainių statybos investuotojus, 
politikos formuotojus ir kt.), 2011 m. gruodžio 
6 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) 
kar tu su Lietuvos biomasės energetikos 
asociacija „Litbioma“ suorganizavo seminarą 
„Biomasės panaudojimas CŠT sektoriuje – 
esama situacija ir kliūtys jos plėtrai“.

Seminaro įžanginį ir sveikinimo žodį tarė 
LŠTA specialistas Nerijus Jasinskas, vėliau 
sekė ilgas, labai išsamus LŠTA prezidento 
Vytauto Stasiūno pranešimas. Jis dalyvius 
supažindino su dabartine CŠT sektoriaus 
padėtimi, iškilusiomis problemomis, jo vys-
tymosi ir modernizavimo perspektyvomis. 
Antrą pranešimą perskaitė LŠTA specialistas 
N. Jasinskas. Jame susirinkusiems oficialiai 
pristatytas BIo-hEAT projektas, pateikti pag-
rindiniai jo tikslai, supažindinta su dabartiniu 
projekto etapu bei informuota apie šiuo metu 
gautus tyrimų rezultatus.

Baigiamąjį seminaro pranešimą perskaitė 
„Litbioma“ direktorius Aleksas Jakštas. 
Pranešimo pradžioje buvo pateikti duomenys 
apie biomasės išteklius, vėliau susirinkusieji 
sužinojo ir apie jos panaudojimo galimybes 
energijos gamybai CŠT sektoriuje. Taip pat 
trumpai apžvelgti teisiniai Lietuvos įsiparei-Seminaro dalyviai VGTU auditorijoje 

Seminaro dalyviai apžiūrėjo naujuosius biokuro ka-
tilus UAB „Vilniaus energija“ valdomoje Naujosios 
Vilnios katilinėje

gojimai dėl biomasės panaudojimo centrali-
zuotai tiekiamos šilumos, elektros energijos 
gamybai Europos Sąjungos bei šalies normi-
niuose dokumentuose. Pranešimo pabaigoje 
dalyviai išgirdo ir apie biokuro naudojimo 
energijos gamybai naudą, ir apie turimus 
daugiau nei pakankamus jo išteklius.

Antroji seminaro dalis vyko po pietų per-
traukos ir buvo skirta ekskursijai į uAB „Vil-
niaus energija“ valdomus Vilniaus antrąją 

termofikacinę elektrinę (VE-2) 
bei Naująją Vilnią (Vilniaus miesto 
dalis), kur apžiūrėti biokuro katilai. 
Į išvyką seminaro dalyvius lydėjo 
LŠTA specialistas N. Jasinskas. 

Seminaro svečius maloniai 
priėmė katilinių atsakingi asme-
nys, jie aprodė visą techninį ūkį 
pradedant nuo biokuro saugojimo 
aikštelių, biokuro katilų ir baigiant 
biokuro pelenų surinkimo rezer-
vuarais, taip pat išsamiai atsakė 
į visus užduotus techninius, or-
ga nizacinius klausimus.
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ĮVADAS

Visame pasaulyje brangstant energetiniams ištekliams iškyla 
būtinybė visose įmanomose srityse siekti kuo aukštesnio naudingo 
veikimo koeficiento. dabar dėl įvairių priežasčių centrinėse miestų 
šildymo sistemose gana didelė dalis energijos prarandama perdavimo 
tinkluose. Naujai statomose šiluminėse trasose yra naudojama nekana-
linė technologija: vamzdžio izoliacijoje integruota sistema, kuri padeda 
identifikuoti gedimą ir nustatyti jo vietą. Ši sistema gali identifikuoti 
termofikato prasisunkimą į izoliacinę medžiagą ir gruntinio vandens 
prasisunkimą į vamzdžio termoizoliaciją. Kur kas sudėtingiau sekti 
nerenovuotų trasų ir kvartalinių atšakų būklę. Taip pat, nepriklausomai 
nuo to, sena ar atnaujinta trasos atkarpa eksploatuojama, reikia kiek 
įmanoma anksčiau užkirsti kelią dar prieš įvykstant avarijai. didelę dalį 
avarijų sukelia nusidėvėję tinklo komponentai arba netinkamas darbo 
režimas, ką nustačius ir pataisius būtų galima išvengti potencialių 
nuostolių. Taip pat įvykus avarijai, per kurią atsiranda termofikato 
nuotėkis, labai svarbu kuo greičiau surasti avarijos vietą ir sustabdyti 
nutekėjimą į aplinką. Nutekant termofikatui šilumos gamybos įmonės 
patiria didžiulius nuostolius.

Hidraulinio tinklo steBėsenos ir  
PREVENCIJOS SISTEMA

„Axis Industries“ informacija

1 pav. Įvykio slėgio grafikas (įrašo trukmė ~20 s.) 2 pav. Įvykio slėgio kitimo greičio grafikas (įrašo trukmė ~40 s.)

Kompanija „Axis Industries“ sukūrė ir išbandė Vilniuje šiluminių 
trasų stebėsenos ir prevencijos sistemą. Ši sistema skirta nuolatiniam 
einamųjų hidraulinio tinklo parametrų stebėjimui, sukauptų duomenų 
istorijos analizei ir automatiniam tinklo parametrų nuokrypio fiksavimui. 
Tinklo parametrų nuokrypiai teikia informaciją apie blogai veikiančius 
komponentus, tokius kaip nusidėvėjusios sklendės, netolygus tinkle 
veikiančių siurblių komutavimas. 

PAGRINDINėS SISTEMOS FUNKCIJOS
Sukurta sistema matuoja ir perduoda slėgio ir temperatūros reikš-

mes į tinklo valdymo tarnybos duomenų surinkimo sistemą. Taip pat 
sistema automatiškai aptinka tinklo darbinių parametrų pakitimo laiką 
bei vietą ir apie tai praneša operatoriui. 

Pagrindinės hidraulinio tinklo stebėsenos ir prevencijos sistemos 
funkcijos:

•  nuolatinė tinklo slėgio bei temperatūros reikšmių stebėsena,
• parametrų nuokrypio detektavimas,
• pranešimų apie viršytą nuokrypį siuntimas,
• laiko objektuose sinchronizavimas,
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•  nustatyto ilgio atkarpos slėgio ir temperatūros kreivės fiksavimas 
padidintu dažniu,

• slėgio kreivių peržiūra realiu laiku,
• sukauptų duomenų atvaizdavimas, 
• ataskaitų už pasirinktą laiką generavimas,
• avarinių pranešimų filtravimas pagal objektą ir laiką,
• avarinių pranešimų kreivių peržiūra.

Sistemą sudaro:
•  šilumos perdavimo tinkle sumontuoti jutikliai ir registravimo 

įranga,
• sukauptų duomenų perdavimo ir laiko sinchronizavimo įranga,
•  kompiuterio programinė įranga, skirta duomenų surinkimui, 

atvaizdavimui ir analizei. 

Tinkle išdėstyti matavimo prietaisai nuolat analizuoja hidraulinio 
tinklo parametrus. užfiksavus tinklo parametrų nukrypimą prietaisas 
siunčia sukauptus duomenis į centrinį serverį. Visi tinkle matavimus 
atliekantys prietaisai veikia sinchroniškai. Laiko sinchronizavimo 
algoritmas leidžia sulyginti skirtingų prietaisų sukauptus slėgio ir 
temperatūros parodymus ir taip gauti papildomą informaciją, reikalingą 
kuo tiksliau nustatyti įvykio vietą.

SiSTemOS veikimO PRinciPAS
•  hidrauliniame tinkle (namuose ir kamerose) sumontuoti slėgio 

jutikliai matuoja slėgį ir temperatūrą. 
• Įvykus avarijai pakinta tinklo parametrai. 
•  fiksuojant duomenys kaupiami ir perduodami didesniu nei įprasta 

greičiu. Tai būtina įvykio vietai lokalizuoti.

operatoriaus darbo vietoje esanti programinė įranga leidžia sekti 
einamuosius slėgio ir temperatūros parodymus hidraulinio perdavimo 
tinklo kontroliniuose taškuose. Taip pat ekrane išvedama informacija 
apie tinklo parametrų nukrypimus. Kiekvienas parametrų nukrypi-
mas yra fiksuojamas atskirai ir prie pranešimo yra pateikiama detali 
informacija apie kitimo pobūdį, matavimo objektų, fiksavusių tą patį 
nukrypimą, skaičius. Esant būtinybei galima pasirinkti įvykio metu 
fiksuoto slėgio kitimo greičio grafiką. Paveiksluose žemiau pateiktos 
to paties įvykio absoliutinių slėgių kitimo kreivės ir slėgio kitimo grei-
čio kreivės. Absoliutinės slėgio kreivės leidžia vizualiai įvertinti slėgio 
kitimo pobūdį ir dydį, tai rodo įvykio mastą. o slėgio kitimo greičio 
grafikas leidžia įvertinti slėgio kitimo eiliškumą laike (1 ir 2 pav.) ir taip 
lokalizuoti įvykio vietą. 

Naudojantis šiomis priemonėmis operatorius gali greitai ir paprastai 
išanalizuoti sistemos sugeneruotus pranešimus ir reaguoti į susida-
riusią situaciją. Taip pat galima užsakyti įvykių pranešimų ataskaitą 
pasirinktą laiko periodą. Be to, galima sugeneruoti ir peržiūrėti bet kurio 
vieno ar kelių objektų pasirinkto laiko slėgio ir temperatūros parodymų 
ataskaitas. Vartotojo programinė įranga leidžia greitai peržiūrėti ilgas 
laiko atkarpas (mėnesio ir daugiau), taip padedant vertinti tinklo darbo 
parametrų kitimą ilgą laiką. Taip suteikiama galimybė peržiūrėti tinklo 
papildymo siurblių darbą, šiuo atveju yra saugomas ir sistemos pa-
pildymo siurblio debito grafikas.

BANDYMų REzULTATAI
Vilniaus mieste buvo atlikta nemažai bandymų, per kuriuos siekta 

objektyviai įvertinti sukurtos sistemos galimybes ir panaudojimo 

naudą. 3 pav. pateiktos bandymuose naudotų matavimo taškų išdės-
tymo vietos Vilniuje.

Bandant sistemą buvo imituota ~ 100 avarijų. Įvairiose tinklo 
vietose buvo imituojami nuotėkiai, kurių debitas svyravo nuo 10 m3 
per val. iki 300 m3 per val. Avarijos buvo imituojamos įvairiais greičiais 
atidarant įvairaus diametro ir tipo uždaromąją vamzdyno armatūrą. 
Siekiant objektyviai įvertinti, bandymai buvo atliekami laisvai pasi-
rinktose tinklo vietose, kurias slaptai parinkdavo Vilniaus energijos 
darbuotojai, o „Axis Industries“ darbuotojai žinodavo tik preliminarų 
bandymų laiką. Suderinta sistema sugebėjo identifikuoti ir lokalizuoti 
~80 proc. dirbtinai sukeltų įvykių.

Šiuo metu Vilniaus mieste yra įrengti 28 matavimo taškai, jie nuolat 
renka duomenis ir analizuoja tinklo darbą. 

Sukurta sistema seka visame tinkle vykstančius slėgio svyra-
vimus, bet didėjant atstumui nuo matavimo taško mažėja aptikimo 
patikimumas. Mažų nuotėkių atsiradimas pastebimas, jei nuo įvykio 
vietos iki artimiausio matavimo taško yra mažiau nei 1 km, o didesnius 
prasiveržimus užfiksavo prietaisai, esantys už 5 km ir daugiau nuo 
įvykio vietos.

Ši sistema padeda optimizuoti hidraulinio tinklo darbą, didina 
patikimumą ir mažina patiriamų nuostolių tikimybę šalinant gedimą 
dar prieš jam įvykstant ir kitaip išvengiant galimų avarinių situacijų. 
Įvykus avarijai – padeda greitai lokalizuoti atsiradusį nuotėkį, taip 
sutrumpinamas remonto laikas ir sumažinami nuostoliai. 

3 pav. Matavimo taškų išdėstymas mieste per bandymus
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Vygandas Gaigalis, Antanas Markevičius, 
Europinio projekto vykdytojai Lietuvoje (Lietuvos energetikos institutas)

„energetikos alternatyvos vieŠajame 
SEKTORIUJE (PEA)“ VEIKLOS REZULTATAS

„interreg ivB“ Baltijos jūros regiono 2007–2013 programos projektas

Lietuvos energetikos institutas (LEI) su 
kitais Lietuvos partneriais iš VšĮ Ignalinos 
atominės elektrinės regiono plėtros agentū-
ros (IAERPA) bei Ignalinos, Zarasų rajonų ir 
Visagino savivaldybių kartu su tarptautiniais 
partneriais įgyvendina Baltijos jūros regiono 
2007–2013 m. programos projektą „Ener-
getikos alternatyvos viešajame sektoriuje – 
darnios energetikos strategija kaip regioninės 
plėtros galimybė“ (sutrumpintai „PEA“ pro-
jektas – svetainė http://www.pea project.eu/). 
Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga 
(Europos regioninės plėtros fondas). Pagrindi-
nė PEA projekto idėja buvo sukurti ir įgyvendinti 
projektą energetikos sektoriuje, orientuotą į 
potencialą, kurį regionai galėtų išnaudoti die-
giant alternatyvius ir atsinaujinančius energijos 
šaltinius bei efektyviai naudojant jau esamus 
energijos išteklius. Vykdant PEA projektą, 
numatyta sukaupti, pasikeisti tarpusavyje bei 
įgyvendinti pažangias energetikos technolo-
gijas, perteikiant įgytą patirtį visam Baltijos 
jūros šalių regionui (BSR).

Projekte numatyta parengti IAE regione 
kelių viešųjų pastatų renovacijos techninius 
projektus, kurie leistų įver tinti energijos 
taupymo potencialą ir būtų pavyzdys kitų 
pastatų renovacijai. Savivaldybės, vykdyda-
mos numatytus projekte uždavinius, turėjo 
ant kelių viešosios paskirties pastatų įrengti 
saulės kolektorius. Tai būtų pavyzdinės 
investicijos panaudojant alternatyvią saulės 
energiją regiono plėtros viešajame sekto-
riuje. Šios investicijos rodytų gerą pavyzdį, 
kaip regione galima išnaudoti alternatyvios 
energijos potencialą.

Įgyvendinant projekto uždavinius, šių 
metų birželio 15 d. Ignalinos rajone, dūkšte, 
vyko iškilmingas saulės kolektorių sistemos 
įrengimų, sumontuotų ant katilinės stogo, 
atidarymas. Investicinį projektą pristatant 

Dūkšto katilinė su sumontuotais saulės kolektoriais, įrengtais įgyvendinant PEA projekto užduotis

Saulės kolektorių diegimo reklaminis stendas prie Dūkšto katilinės
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Ignalinos rajono meras Bronis Ropė (pirmas iš dešinės) aptarinėja su specialistais saulės kolektorių naudą

dalyvavo Ignalinos rajono meras Bronis 
Ropė, mero pavaduotojas henrikas Šiaudinis, 
administracijos atstovai ir asmenys, atsakingi 
už projekto įgyvendinimą, rangovai, atlikę 
projektavimo ir įrengimo darbus, projekto 
partneriai iš IAE regiono plėtros agentūros, 
Lietuvos energetikos instituto, Visagino ir 
Zarasų rajono savivaldybių bei uAB Ignalinos 
šilumos tinklų atstovai.

Projekto siekis buvo aprūpinti dūkšto 
gyventojus karštu vandeniu kiekvieną dieną. 
Prieš projekto įgyvendinimą karštas vanduo 
dūkštiečiams buvo tiekiamas centralizuotai 
tik poilsio ir švenčių dienomis. Vartotojai, 
norintys naudoti karštą vandenį kiekvieną 
dieną, turėjo įsirengti elektrinius šildytuvus 
ir naudoti brangią elektros energiją. 

Nuo šiol dūkšto miesto gyventojai cen-
tralizuotai tiekiamu karštu vandeniu galės 
naudotis kiekvieną dieną. Tai yra vienas iš 
pavyzdinių projektų Lietuvoje, kai saulės 
energija naudojama centralizuoto vandens 
tiekimo sistemoje karštam vandeniui ruošti. 
Projekto vykdymui panaudotos Europos 
Sąjungos fondų lėšos. Projekto ver tė – 
348 tūkst. Lt. Projekto įgyvendinimui pasi-
rinkta viena iš pa žangiausių pasaulyje saulės 
energijos akumuliavimo sistemų – vokiški 
vakuuminiai (CRK-12) saulės kolektoriai. Šie 
kolektoriai yra atsparūs smūgiams, gamyklos 
garantija 10 metų, jų tarnavimo laikas apie 
25 metai. 

Diegimo darbus atliko Vilniaus UAB „Cas-
trade“ specialistai. Ant dūkšto katilinės stogo 
sumontuota 36 vakuuminių saulės kolektorių 
sistema, kurių plotas – 82 m2. Instaliuota 
saulės kolektorių galia 57,45 kW. Šiluma per-
duodama į katilinėje esantį 25 m3 talpos van-
dens rezervuarą. Vasarą per parą dūkštiečiai 
sunaudoja apie 5–8 m3 karšto vandens. 

Panaudojant saulės energiją, saulėto-
mis dienomis pagaminama apie 40 proc. 
suvartojamos šiluminės energijos per parą. 
Kitą dalį šiluminės energijos gamina įprastas 
katilinės katilas, deginantis medienos kurą. 
Į gyventojų butus tiekiamo karšto vandens 
temperatūra siekia 60–70 °C. Sistema gali 
dirbti ir tiesiogiai nešviečiant saulei, t. y. esant 
debesuotumui. Naudojant saulės kolektorius 
per metus numatoma pagaminti apie 84 MWh 
šiluminės energijos. Lietuvai tai yra efektyvus 
rezultatas. Mūsų klimato sąlygomis saulės 
energijos vandeniui pašildyti turėtų pakakti 
nuo balandžio iki lapkričio mėnesio.

Dūkšto katilinės kieto kuro katilai, naudojami kartu su saulės kolektoriais karšto vandens ruošimui

Iškilmingas saulės kolektorių sistemos atidarymo momentas prie Dūkšto katilinės
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PIRMASIS AUKŠTO EFEKTYVUMO SAUSOJO ROTORIAUS SIURBLYS
Andrius Stašaitis,

„Wilo Lietuva“ inžinierius konsultantas

Vokiečių bendrovė „Wilo“ jau daugiau nei 
dešimtmetį kuria ir gamina aukšto efektyvumo 
siurblius su vadinamaisiais EC (elektroniškai 
komutuojamais) arba sinchroniniais varikliais. 
Naujausias toks kūrinys – „Stratos-GIGA“, pa-
pildantis aukšto efektyvumo „Stratos“ siurblių 
šeimą. „Stratos-GIGA“ – tai pirmasis sausojo 
rotoriaus (riebokšlinis) siurblys su EC tipo 
varikliu. Praėjusiame „Šiluminės technikos“ 
numeryje siurblys buvo pristatytas, o šiame 
straipsnyje norėtume detaliau apžvelgti jo 
ypatumus.

Visi „Stratos-GIGA“ variklio komponentai 
pagaminti iš inovatyvių medžiagų. Variklį 
suka naujoviškas HED (High Efficiency Drive) 
dažnio keitiklis. 4,5 kW galios „Stratos-GIGA“ 
variklio naudingumo koeficientas siekia 94 
procentus. Toks optimalus derinys, susi-
dedantis iš sinchroninio variklio ir aukšto 
efektyvumo dažnio keitiklio, leidžia pasiekti 
išskirtinį efektyvumą ir turėti platų valdymo 
funkcijų spektrą. Per siurblio meniu galima 
pasirinkti reikiamą valdymo režimą, kuris 
tinkamiausias esamai sistemai. Visiems 
„Wilo“ elektroniniams siurbliams būdingas 
valdymas raudonuoju mygtuku leidžia patogiai 
ir paprastai reguliuoti siurblio parametrus. 
Meniu struktūra užtikrina patogų parametrų 
radimą, greitą ir paprastą siurblio paleidimą, o 
tai savo ruožtu taupo laiką ir laiduoja patikimą 
siurblio veikimą. Įstačius į gnybtų dėžutę ryšio 
sąsajos moduliuką, siurblį galima jungti prie 
pastato automatikos.

Kuriant hidrauliką, daug dėmesio buvo 
skirta tekančio srauto pasipriešinimui suma-
žinti. Panaudojus naujausią trimatę kompiu-
terinę simuliaciją, hidraulikoje pavyko su-
mažinti turbulenciją, o tai yra didelis žingsnis 
mažinant siurblio vartojamą galią. hidraulika 
buvo kuriama atsižvelgiant į hEd dažnio keitik-
lį, o naudojant naujausias medžiagas pavyko 
sumažinti siurblio komponentų gabaritus. 
Tai leidžia taupyti išteklius ir padaro siurblį 
kompaktiškesnį. 

Norint įvertinti, kiek leidžia sutaupyti „Stra-
tos-GIGA“ siurblys, galima paimti konkretų 
pavyzdį. Tarkime, reikiamas darbo taškas 
yra Q = 25 m3/h, h = 30 m. Jeigu turime 
įprastą IP-E 40/160-4 kW galios siurblį, tai 
šiame darbo taške jis vartos 3,56 kW galią. 
Imame „Stratos-GIGA-40/1-51-4,5kW“, kuris 
duotų tokį patį hidraulinį našumą ir vartotų 
2,99 kW, arba 16 proc. mažiau. Galima pa-
skaičiuoti, kiek „Stratos-GIGA“ siurblys padėtų 
sutaupyti per šildymo sezoną ir per ilgesnį 
laiką. Imant įprastą šildymo sezono valandų 
skaičių – 5 200 valandų, per šildymo sezoną 
būtų sutaupyta 2 964 kWh elektros energijos, 
arba 1 334 Lt. Kadangi siurblys turėtų tarnauti 
ne mažiau 10 metų, per tokį laikotarpį būtų 
sutaupyta daugiau kaip 13 000 Lt. 

„Stratos-GIGA“, kaip pirmasis sausojo 
ro toriaus (riebokšlinis) siurblys su EC tipo va-
rikliu, viršija IE4 klasės ribines vertes (kurios 
yra dar projektinės stadijos) ir taip pranoksta 

Sausojo rotoriaus siurblių variklių efektyvvumo klasių reglamentavimas pagal ErP direktyvą

„Stratos-GIGA“ siurblio darbaratis

ES reikalavimus, įsigaliosiančius tik po 
2017 metų. Taigi, „Stratos-GIGA“ siurblys – tai 
ateities siurblys, ir dėl to gali būti šiandienos 
investicija į ateitį.

„Stratos-GIGA“ siurblio displėjus

„StratosGIGA“ 
jau šiandien 
pranoksta

ES reikalavimus, 
įsigaliosiančius 

tik po 2017 metų 

IE1 (EFF2)

IE2 (EFF1)

ie3

2011-06-16 2015-01-01 20170101

Nominalios 0,75–375 kW 
galios elektros varikliai

Nominalios 7,5–375 kW galios nereguliuojami 
elektros varikliai

Nominalios 0,75–375 kW galios elektros varikliai
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SAUSiS
Metinė energetikos konferencija „Energy 
Industry 2012: 19th Handels blatt 
Annual Conference“, kuri vyks 2012 m. 
sausio 17–19 dienomis.
Berlynas, Vokietija. 
http://www.handelsblatt-energie.de/ 

Tolimosios šiaurės energetikos konferencija 
„Arctic Frontiers: Energies of the High 
North“, kuri vyks 2012 m. 
sausio 22–27 dienomis.
Tromso, Norvegija. 
http://www.arctic-frontiers.com/ 

vASARiS
Tarptautinė konferencija „Gas to Power“, 
kuri vyks 2012 m. vasario 1–2 dienomis. 
Londonas, Jungtinė Karalystė.
http://www.smi-online.co.uk/events/overview.
asp?is=5&ref=3851 

Konferencija, skirta atsinaujinančių išteklių 
energetikos projektams finansuoti, „EURe
newable Energy Project Finance Summit“, 
kuri vyks 2012 m. vasario 7–8 dienomis.
Amsterdamas, Nyderlandai.

http://www.umievents.com/en/uMI-Energy/
Conferences/Renewable-Energy-Project-
Finance-Europe.htm 

3-ioji metinė konferencija „3rd Annual Renew
able Energy Finance & Infrastructure 
Summit“, kuri vyks 2012 m. 
vasario 22–23 dienomis.
Viena, Austrija.
http://energy.flemingeurope.com/renewable-
energy-summit/ 

Konferencija „European Pellet Conference 
2012“, kuri vyks 2012 m. 
vasario 29–kovo 1 dienomis.
Wels, Austrija.
http://www.wsed.at/en/programme/europe-
an-pellet-conference/

kOvAS
Tarptautinė konferencija „The Deeper Water 
Offshore Wind – Lowering Costs Together 
Conference“, kuri vyks 2012 m. 
kovo 7–8 dienomis.
Londonas, Jungtinė Karalystė.
http://www.offshorewindconference.com/ 

6-oji metinė tarptautinė konferencija „Euro
pean Nuclear Forum“, kuri vyks 2012 m. 
kovo 19–20 dienomis.
Briuselis, Belgija.         
http://bit.ly/tGTcva 

8-asis Pietų–Rytų Europos kongresas ir 
paroda, skirta energijos efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių panaudojimo energijos 
gamybai problemoms spręsti, kuris vyks 
2012 m. kovo 28–30 dienomis.
Sofija, Bulgarija.
http://conferencealerts.com/seeconf.
mv?q=ca18msai 

BALAndiS
Tarptautinis kongresas energetikos saugumo 
klausimams spręsti, kuris vyks 2012 m. 
balandžio 4–5 dienomis.
ženeva, Šveicarija.
http://energysecuritycongress.com/ 

Atsinaujinančios energetikos mokslininkų 
konferencija „Technoport RERC (Renewable 
Energy Research Conference) 2012“, kuri 
vyks 2012 m. balandžio 16–18 dienomis.
Trondheimas, Norvegija.
http://technoport.no/conference-2012/ 
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