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Permainas ðilumos gamyboje ir
tiekime diktavo gyvenimas
Ðiø metø vasario pabaigoje sukanka penkio-

lika metø, kai buvo ákurta Lietuvos ðilumos tie-
këjø asociacija (LSTA), kurios pagrindinis tikslas –
koordinuoti nariø veiklà ir atstovauti jø intere-
sams. Ði visuomeninë organizacija daug prisidë-
jo prie vieno svarbiausiø energetikos sektoriø Lie-
tuvoje – ðilumos ûkio modernizavimo, centrali-
zuoto ðilumos tiekimo (CÐT) sistemos tobulini-
mo ir plëtojimo, naujø ekonomiðkø kuro rûðiø
naudojimo jëgainëse, diegianèiose paþangias ga-
mybos technologijas.

– Pirmiausia akcentuoèiau, kad ðilumos tie-
këjø asociacija paèiø ámoniø iniciatyva susikûrë
po to, kai 1997 m. LR Seimas priëmë ástatymà
apie „Lietuvos energijos“ reorganizavimà ir ðilu-
mos ûkio perdavimà ið valstybës – savivaldybiø
priklausomybën, – primena LÐTA prezidentas Vy-

tautas Stasiûnas. – Ðtai tada, ðilumos tiekimo

Ðalies ðilumos ûkis modernëja
ir tobulëja

ámonëms perëjus savivaldybiø þinion, nebeliko or-
ganizacijos, kuri galëtø atstovauti ðilumos tiekë-
jams ávairiose valstybës institucijose, ginti jose ði-
lumininkø interesus, kaupti ir teikti ðilumos tie-
kimo ámonëms reikalingà informacijà, kità me-
dþiagà. Todël 1998 m. vasario 24 d. savo veiklà
pradëjo Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacija, turë-
jusi tik keliolika nariø, o dabar jungianti jau pen-
kiasdeðimt ámoniø ir organizacijø.

– Visas to meto ðalies ðilumos ûkis buvo atsi-
dûræs nepavydëtinoje bûklëje, iðgyveno sunkius
laikus. Savivaldybëms atiteko ðilumos ûkio tur-
tas su didþiulëmis skolomis. Kai kurioms ir ma-
þoms, ir didesnëms ámonëms dël skolø ir lëðø
trûkumo iðkilo grësmë visiðkai sugriûti. Ieðkota
ávairiø keliø ir bûdø iðsilaikyti. Didelis stimulas sëk-
mingesniam darbui buvo 2003 m. priimtas Ðilu-
mos ûkio ástatymas. Mûsø specialistø pastango-
mis ir padedant Skandinavijos ðalims Lietuvoje
buvo iðsaugota centralizuoto ðilumos tiekimo sis-

tema. Svarø indëlá á tolimesná Lietuvos centrali-
zuoto ðilumos tiekimo vystymàsi áneðë stambios
tarptautinës energetinës bendrovës „Dalkia“,
„Fortum“ ir lietuviðko kapitalo ámonë „E-ener-
gija“. Ðilumai gaminti imta plaèiau naudoti bio-
kurà, antrarûðá kurà, taip pat pramonës ámoniø
atliekinæ ðilumà. Sutelktomis ðilumos tiekimo
ámoniø inþinieriø, technikø, darbininkø pastan-
gomis pastatø ávaduose buvo árengti automati-
niai ðilumos punktai, kurie palaiko reikiamà tem-
peratûrà butuose neatsiþvelgiant á lauko oro tem-
peratûros svyravimus, ypaè tai svarbu pavasará ir
rudená. Sovietmeèiu statyti ðilumos punktai au-
tomatiðkai negalëdavo garantuoti ðilumneðio ko-
kybës bei maþinti ðilumos nuostoliø. Gyventojai
paprasèiausiai atverdavo langus ir ið perðildytø
kambariø daug ðilumos, uþ kurià sumokëdavo,
iðleisdavo laukan.

Visuose Lietuvos miestuose ir daugelyje gy-
venvieèiø yra árengtos Centralizuoto ðilumos tie-

Daugiabuèiø namø gyventojai – pagrindiniai

centralizuotai tiekiamos ðilumos vartotojai
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kimo (CÐT) sistemos. Organizuoto
CÐT pradþia laikoma 1947 m. vasa-
ra, kai Kaune ið Petraðiûnø ðilumi-
nës elektrinës buvo pradëtas tiekti
garas popieriaus fabrikui. Vëliau ið
ðios elektrinës pradëtas tiekti ir karð-
tas vanduo kai kuriems gyvenamie-
siems namams ðildyti. 1949–1955 m.
pradedamos naudoti pirmosios CÐT
sistemos Vilniuje, Klaipëdoje, Ðiau-
liuose, Panevëþyje. Dabar tarp 10
naujø ES nariø Lietuva pripaþástama
kaip pavyzdingai tvarkanti CÐT ûká
ir galinti já modernizuoti iki Vaka-
rø Europos valstybiø technologinio
lygio.

Daugiabuèiø namø gyventojai
yra pagrindiniai centralizuotai tiekia-
mos ðilumos vartotojai Lietuvoje: vi-
dutiniðkai kasmet jie sunaudoja apie
74–75 % patiektos ðilumos, o apðil-
doma yra per 65 % viso miestuose esamo gyve-
namojo ploto. Skandinavijos ðalyse, taip pat Len-
kijoje, Èekijoje, Latvijoje, Estijoje centralizuotai
tiekiama ðiluma apðildoma apie 90 % viso mies-
tuose esamo gyvenamojo ploto.

– Negalima pamirðti dar vienos svarbios tech-
nologinës naujovës, á Lietuvà atkeliavusios ið ES
ðaliø senbuviø, – pasakoja Vytautas Stasiûnas. –
Tai kondensaciniai ekonomaizeriai, plaèiai nau-
dojami mûsø ámoniø ðilumos ðaltiniuose. Jeigu
prieð penkiolika metø ið ðilumos gamybos ðalti-
niø iðeinanèiø dûmø temperatûra bûdavo apie
150–160 oC, tai ðiandien, kûrenant biokurà ir
naudojant kondensacinius árenginius, dûmø
temperatûra siekia tik apie 40 oC. Todël þenkliai
sumaþëjo kuro sànaudos, kas tiesiogiai lemia ði-
lumos kainos maþëjimà.

– Reikia pasakyti, kad dël visø tø projektø ir
investicijø ðiandien ðilumos ðaltiniai ir ðilumos tie-
kimo tinklai – trasos jau yra bemaþ Skandinavi-
jos ðaliø lygio. Nuostoliai ðilumos tinkluose su-
maþinti nuo 32 iki 15 %, o kuro sànaudos vienai
ðilumos kilovatvalandei pagaminti yra sumaþin-
tos nuo 101 iki 94 gramø. Taip pat apie 23 %
bendrame kuro balanse sudaro vietinis biokuras,
kuris tris kartus pigesnis uþ labai brangias ið Ru-
sijos importuojamas gamtines dujas.

– Visi mano paminëti ir nepaminëti nauji pro-
jektai ðalies ðilumos ûkyje duoda labai didelá eko-
nominá efektà ir sumaþina ðilumos vartotojø ið-
laidas ðildymui valstybës mastu daugiau kaip
500 mln. Lt per metus, – skaièiuoja LÐTA prezi-
dentas. – Jeigu Lietuvos vartotojai ðiandien nu-
perka ðilumos uþ 1 mlrd. 700 mln. Lt, tai, neieð-
kant naujø kuro rûðiø, nemodernizuojant gamy-
bos, netvarkant ðilumos trasø vamzdynø, varto-
tojai uþ tiekiamà ðilumà turëtø mokëti daugiau
kaip 2,2 mlrd. Lt kasmet. Ir vis dëlto, neþiûrint
tø dideliø investicijø ámonëse, mokëjimai uþ ðilu-

mà, ypaè senø daugiabuèiø namø gyventojams,
yra pernelyg dideli. Namai, statyti prieð keliasde-
ðimt metø pagal sovietinius standartus, buvo në
kiek neapðiltinti, jø ðiluminë varþa labai maþa. O
norint tokiuose daugiabuèiuose palaikyti 20 oC
temperatûrà, reikia tiekti 2–3 kartus daugiau ði-
lumos, negu á naujai pastatytus ar atnaujintus
(modernizuotus) daugiabuèius gyvenamuosius
namus. Dël ðios prieþasties, taip pat ir dël to,
kad apie 75 % ðilumos gaminama kûrenant gam-
tines dujas, mokesèiai gyventojams uþ ðilumà ne
maþëja, o kartais net didëja.

Valstybinës kainø ir energetikos kontrolës ko-
misijos (VKEKK) duomenimis, Lietuvos miestuo-
se, kuriuose pagrindinis ðilumos gamybos kuras
yra gamtinës dujos, ðilumos kaina 2012–2013
metø ðildymo sezonà vidutiniðkai sudarys apie
31 ct/kWh. Tai Anykðèiai, Druskininkai, Joniðkis,
Prienai, Trakai, Ðalèininkai, Kaunas, Ðiauliai, Vil-
nius, Jonava, Klaipëda, Alytus. O ten, kur plaèiai
naudojamas lietuviðkas biokuras, vidutinë ðilumos
kaina bus apie 21 ct/kWh. Tiek ðiluma kol kas
kainuoja Molëtø, Tauragës, Radviliðkio, Utenos,
Ðirvintø, Raseiniø, Ignalinos, Varënos, Ðilalës, Ma-
þeikiø, Birðtono, Kretingos, Lazdijø, Ðvenèioniø,
Kelmës, Ðilutës, Plungës gyventojams.

Daugiabuèiø masinës
renovacijos laukia ir
ðilumininkai
Skaièiavimai rodo, kad nerenovuoto namo

60 m2 ploto buto, kuris per mënesá sunaudoja
vidutiniðkai 1500 kWh energijos, ðildymo iðlai-
doms pernai vidutiniðkai reikëdavo skirti 450 Lt.
Ðiemet sunaudotà ðilumos kieká reikëtø dauginti
jau ne ið 30 ct/kWh, bet ið 31 ct/kWh. Tokio bu-
to ðildymas kainuotø 465 Lt per mënesá.

LÐTA uþsakymu grupë ðalies mokslininkø ir
ekspertø parengë investicinæ kompleksinæ pro-

gramà-studijà, kurioje numatomi konkretûs ke-
liai, kaip reikëtø toliau tobulinti ðilumos gamy-
bà, jos naudojimà iki 2020 m. ir dar toliau. Dar
kartà patvirtinta, kad Lietuvoje pakanka bioma-
sës iðtekliø – miðko kirtimø, medienos apdirbi-
mo pramonës atliekø, daugëja komunaliniø at-
liekø, taip pat þemës ûkyje uþauginamø ðiaudø.
Ðiuo kuru kûrenant jëgaines ðiluma galima aprû-
pinti visus Lietuvos gyventojus ir kitus vartoto-
jus. Jei bûtø visiðkai pereita prie biokuro,
2020 metais viena kilovatvalandë Lietuvoje vidu-
tiniðkai kainuotø 25 ct. O jeigu ir toliau kûrensi-
me iðkastiná kurà ir nevykdysime ES rekomenda-
cijø, ðilumos kilovatvalandës kaina bus dvigubai
didesnë – apie 50 ct/kWh.

Todël, Vytauto Stasiûno nuomone, ateities
kryptis labai aiðki: visas ðalies ðilumos ûkis turi
bûti perorientuotas á biokuro naudojimà, o seni
daugiabuèiai gyvenamieji namai sparèiau moder-
nizuojami. Nuo ðiø dviejø pagrindiniø veiksniø pri-
klausys ir mokesèiø uþ ðildymà maþëjimas.

– Lietuva yra ðiaurës klimato geografinëje zo-
noje, èia ðildymo sezonas trunka pusæ metø, –
tæsia LÐTA prezidentas Vytautas Stasiûnas. – ES
mokslininkai teigia, kad nëra jokio kito bûdo ið-
spræsti apsirûpinimo pigia ðiluma problemà, kaip
tik maþinti jos sunaudojimà, reikiamai sandarin-
ti, apðiltinti gyvenamuosius namus, sudarant gy-
ventojams geras buities sàlygas. Taip pat bûtina
modernizuoti, sutvarkyti namø vidaus ðildymo,
karðto vandens sistemas, árengti ðilumos regulia-
vimà ir individualià apskaità.

– Nors ilgai buvo visur garsiai ir daug kalba-
ma apie daugiabuèiø renovacijà, pateikta daug
graþiø sumanymø ir planø, deja, ðis bûtinas pro-
cesas beveik nepajudëjo ið vietos, – apgailestau-
ja asociacijos vadovas. – Tai didelë mûsø valsty-
bës problema, sakyèiau, net gëda. Bûsto ir urba-
nistinës plëtros agentûros duomenimis, moder-

Lietuvos ðilumos tiekëjø

asociacijos prezidentas
Vytautas Stasiûnas



1 2  MOKSLAS IR TECHNIKA  2013  Nr. 1

nizuotø daugiabuèiø namø Lietuvoje yra tik 470
(1,2 %) ið 40 tûkst. esanèiø miestuose ir rajonø
centruose. Ar dël nesupratimo, ar dël kaþkokiø
grupiniø interesø buvo skleidþiama dezinforma-
cija, kurios tikslas – stabdyti, neleisti ásibëgëti dau-
giabuèiø tvarkymui. Kai kas postringavo, kad ne-
reikia jokiø renovacijø, o reikia tiesiog griauti se-
nus namus ir statyti naujus. Apskaièiuota, kad
sovietiniø laikø daugiabuèio namo kvadratinio
metro modernizavimas (apðiltinimas, langø, du-
rø pakeitimas ir t. t.) kainuoja iki 500 Lt. Naujai
statomo daugiabuèio 1 m2 kainuoja ne maþiau
kaip 5 tûkst. Lt. O kaip rodo specialistø atlikti ban-
dymai, tø senø, neiðvaizdþiø namø pagrindinës
konstrukcijos yra labai stiprios, jos gali patikimai
tarnauti dar 120 ir daugiau metø.

– Malonu girdëti, kad naujos Vyriausybës pro-
gramoje numatomi nauji daugiabuèiø tvarkymo
finansavimo modeliai, kurie turëtø palengvinti ir
paspartinti ðá procesà. Numatyta, kad uþ staty-
bos darbø eigà ir kontrolæ bus atsakingi ne patys
namo gyventojai, o investuotojai, finansininkai,
kurie ims paskolas ir iki pabaigos ágyvendins pro-
jektà. Gyventojai privalës ásipareigoti mokëti kartu
uþ ðilumà ir atliktà namo renovacijà. Tai atsieis
15–20 % maþiau, negu jie ðiandien moka tik uþ
ðilumà. Toks mokëjimas tæstøsi ne ilgiau nei atsi-
pirks ádëtos investicijos.

Dël prastos daugiabuèiø bûklës þmonës ne-
kalti. Daugiabuèius namus statë valstybë, o jø
gyventojai tapo savotiðkais ákaitais. Todël valsty-
bë dabar turi padëti þmonëms valstybës pasta-
tytus namus sutvarkyti.

– 2009–2012 m. ES buvo skyrusi apie
1 mlrd. Lt gyventojø kompensacijoms uþ namø
renovavimà. Net buvo numatyta kasmet reno-
vuoti po 2 tûkst. namø. Deja, per ketverius me-
tus ðalyje renovuoti tik 6 daugiabuèiai. Uþ euro-
pinius pinigus, skirtus kompensacijoms iðmokë-
ti, buvo sugalvota pirkti malûnsparnius. Aèiû Die-
vui, taip neatsitiko. Naujoji Vyriausybë davë þo-

dá, kad tos lëðos bus paskirtos tik daugiabuèiams
renovuoti.

Senø daugiabuèiø renovavimas ðiuo metu ge-
rokai pajudëjo Zarasuose, Ignalinoje. Rengiamas
viso Visagino miesto namø kompleksinis reno-
vacijos projektas. Naujus planus ðioje srityje bran-
dina Vilniaus miesto ir kitos savivaldybës.

Stiprëja ir tarptautinis, ir
vietinis bendradarbiavimas
Nuo 2001 m. Lietuvos ðilumos tiekëjø aso-

ciacija tapo Tarptautinës centralizuoto ðilumos tie-
kimo, ðaldymo ir kombinuotos ðilumos bei elek-
tros energijos gamybos asociacijos (Euro Heat and
power) Briuselyje nare. Vytautas Stasiûnas yra ðios
tarptautinës organizacijos direktoriø tarybos na-
rys. Uþmegzti glaudûs dalykiniai ryðiai su Dani-
jos, Ðvedijos, Suomijos, Èekijos, Estijos, Latvijos,
Lenkijos giminingomis asociacijomis ir ðilumos tie-
kimo ámonëmis. Lietuvos atstovai dalyvauja tarp-
tautinëse konferencijose, seminaruose, moky-
muose skaito praneðimus ðilumos tiekimo ir var-
tojimo, naujø árenginiø eksploatavimo klausimais,
dalijasi patirtimi apie biokuro ruoðimà ir panau-
dojimà.

Kartu su Lenkijos ir Ðvedijos ðilumininkais Lie-
tuvos ðilumos tiekëjø asociacija dalyvauja tarp-
tautiniame projekte „Naujoviø diegimas centra-
lizuoto ðilumos tiekimo sistemose“, kurio tiks-
las – energijos efektyvumo, saugumo ir atsinau-
jinanèiø energijos iðtekliø didinimas CÐT sistemo-
se. Pernai LÐTA Ðvedijos energetikos ekspertams
pateikë didelës apimties techniniø duomenø su-
vestines, kurias gavo ið UAB „Maþeikiø ðilumos
tinklai“ ir UAB „Ðilutës ðilumos tinklai“. Dabar
ðie duomenys analizuojami, o artimiausiu metu
kolegos ið Ðvedijos pateiks iðsamios analizës re-
zultatus. Paþymëtinas tarptautinis projektas „Eco-
heat4cities“, remiamas ES programos „Paþangi
energetika. Europa“ („Intelligent Energy Euro-
pe“). LÐTA ir Lietuvos energetikos institutas ðia-

me projekte dalyvavo su Euro heat and power
asociacija, Delfio technologijos universitetu, Da-
nijos technologijos institutu, Pastatø tyrimø or-
ganizacija, Vokietijos ðilumos ir elektros asocia-
cija bei Ðvedijos ðilumos tiekëjø asociacija. Ðis
tarptautinis projektas skatina sàmoningumu ir þi-
niomis (mokslu) pagrástà centralizuoto ðilumos
ir vësumos tiekimo (CÐVT) sistemø priimtinumà,
sukuriant savanoriðkà ekologiðko ðilumos tieki-
mo ir vësinimo þenklinimo sistemà.

– Mes taip pat glaudþiai bendradarbiauja-
me su Lietuvos aukðtosiomis mokyklomis, – sa-
ko Vytautas Stasiûnas. – Ypaè geri ryðiai su Kau-
no technologijos universiteto Ðilumos ir atomo
katedra bei Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto Pastatø ir energetikos katedra. Nema-
þai ðiø universitetø auklëtiniø sëkmingai darbuo-
jasi ðilumos tiekimo ámonëse. Kolegijos mums
rengia kvalifikuotus operatorius, katilø maðinis-
tus, kitus specialistus. Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto mokslininkai parengë Zarasø
rajono savivaldybës daugiabuèiø gyvenamøjø
namø energijos efektyvumo didinimo galimy-
biø studijà, prof. V. Stankevièius savo mokslinia-
me darbe pagrindë pastatø modernizavimo ga-
limybiø iðplëtimà, LÐTA uþsakymu Lietuvos ener-
getikos konsultantø asociacija atliko centralizuo-
tai tiekiamos ðilumos kainø savivaldybëse prie-
þastingumo tyrimus.

Visame ðiame procese aktyviai dalyvauja Lie-
tuvos ðilumos tiekëjø asociacija. Jos prezidentas
Vytautas Stasiûnas asociacijai vadovauja nuo
2000-øjø metø. Kilæs ið vidurio Lietuvos, kur ri-
bojasi Radviliðkio, Këdainiø ir Raseiniø rajonai, jis
ir pagal iðsilavinimà, ir pagal paðaukimà tikras
ðilumininkas. Buvusiame Kauno politechnikos ins-
titute ágijæs ðiluminës technikos inþinieriaus me-
chaniko kvalifikacijà, darbðtus, sumanus ir per-
spektyvus jaunasis specialistas perëjo visas inþi-
neriniø pareigybiø pakopas – nuo turbinø gamy-
bos meistro iki energetikos ámonës vadovo. Teko
dirbti ávairiose Lietuvos, taip pat Vologdos, Arch-
angelsko, Kaliningrado ðiluminëse ir hidroelek-
trinëse. Daugiausia laiko modernizuojant jëgai-
nes, tobulinant gamybà Vytautas Stasiûnas dir-
bo Vilniaus elektrinëse ir sostinës ðilumos tinkluo-
se. Daug prisidëjo montuojant ir paleidþiant eks-
ploatacijon naujus energetinius blokus Vilniaus
treèiojoje elektrinëje, dëjo daug pastangø die-
giant ðiuolaikines Vakarø Europos technologijas
ámonëse, taip pat ugdant jaunus inþinierius. Së-
mësi patirties, ne kartà staþavosi Danijoje, Ðve-
dijoje, Suomijoje, JAV. Vytautas Stasiûnas, kurio
nepertraukiamas darbo staþas energetikos siste-
moje daugiau kaip keturiasdeðimt metø, toliau
aktyviai propaguoja centralizuoto ðilumos tieki-
mo – progresyviausio ðilumos tiekimo bûdo –
plëtrà mûsø ðalyje. �
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Vietinis biokuras yra beveik
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