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PREZIDENTO KALBA

2 - 5 psl.
2013  METAIS ŠILUMOS TIEKI-
MO ĮMONĖS PAMINĖJO SAVO 
VEIKLOS JUBILIEJUS:
• AB „Kauno energija“ ;
• AB „Panevėžio energija“;
• AB „Šiaulių energija“;
• UAB „Radviliškio šiluma“;
• Lietuvos Šilumos Tiekėjų Asociacija.

5 - 6 psl.
2013 METAIS ĮVYKĘ SVARBŪS 
RENGINIAI

6 - 7 psl.
2013 METAIS GARBINGŲ 
JUBILIEJŲ IR SUKAKČIŲ MINĖ-
JIMAI:
• Gintaras Diržauskas;
• Juozas Bartlingas;
• Rymantas Juozaitis;
• Romaldas Morkvėnas;
• Jurgis Vilemas;
• Edvardas Tuomas;
• Jonas Jurkus.

7 - 10 psl.
ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:
• Druskininkuose oficialiai atidaryta 
biomasės katilinė. 
• AB „Kauno energija“ priklausančioje 
„Šilko“ katilinėje oficialiai paleistas 
biokuru dirbti pritaikytas vandens 
šildymo katilas. 
• Po rekonstrukcijos atidaryta AB „Jo-
navos šilumos tinklai“ valdoma Girelės 
rajoninė katilinė. 
• AB „Kauno energija“ priklausančioje 
Noreikiškių katilinėje oficialiai pradėta 
naujo biokuro katilo eksploatacija.
• UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 
sėkmingai įgyvendintas 2 po 5 MW 
biokuru kūrenamų katilų su pagalbi-
niais įrenginiais projektas.
• Plungės šilumos tinklų kolektyvas 
šventė itin svarbaus projekto užbaig-
tuves – užkurtas naujas 5 MW galios 
biokuro katilas.

11 psl.
DIENOS AKTUALIJOS

PAVASARIO HOROSKOPAS

12 psl.
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ 
ASOcIAcIJOS NARIŲ SąRA-
ŠAS

LIETUVOS ŠILUMOS 
TIEKIMO ŽEMĖLAPIS
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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ 
ASOcIAcIJOS TARYBOS 
PIRMININKO SVEIKINIMAS
Švęsdami energetikų dieną, turi-
me progą pasidžiaugti savo darbu 
ir rezultatais, kurių pavyko pasiekti 
bendromis šilumininkų jėgomis. 

Galime didžiuotis, kad šilumos 
ūkis šiandien – tikrosios energe-
tinės Lietuvos nepriklausomybės 
flagmanas. Įgyvendinti šį svarbų 
uždavinį galėjome ir dėl to, kad 
pereinamuoju laikotarpiu šilumos 
tinklai nebuvo sunaikinti. 

Dabar tai leidžia mums dideliais 
žingsniais žengti į energetinę vals-
tybės nepriklausomybę. Žinau, ko-
kių milžiniškų pastangų iš šilumos 
tiekimo įmonių darbuotojų reika-
lauja kryptingas ir ne visada val-
džios pagyrų sulaukiantis darbas. 

Galime didžiuotis, kad tvirtai ei-
name šilumos kainas mažinančia 
patriotine kryptimi, kuri prasilen-
kia su importuojamo kuro verslo 
interesais. Galime pasveikinti vie-
ni kitus, kad iš biokuro jau dabar 
gaminame 40 procentų visos cen-
tralizuotai tiekiamos šilumos Lietu-
voje. 

Biokuro projektai dar stringa di-
džiuosiuose miestuose – Vilniuje 
ir Kaune. Tikiu, kad tai laiko klau-
simas. Biokuro nauda šilumos 
ūkiuose – akivaizdi ir jokiais poli-
tiniais išvedžiojimais nepaneigia-
ma. 

Šiandien pasidžiaukime: šilumos 
sektorius yra ne tik efektyvus, mo-
dernus, dirbantis be sutrikimų, bet 
ir toliau vystomas teisinga krypti-
mi. 

TAI – BENDrO mūSų DArBO rE-
zuLTATAS. 

NuOŠIrDŽIAI SVEIKINu JuS Su 
ENErGETIKų DIENA.  

ATKAKLuS DArBAS 
VISKĄ NuGALI

Andrius Janukonis
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naujų šilumos tinklų statybą ir gamy-
bos galingumo didinimą. Centrinio 
šildymo sistemos įvedimas gyvena-
muosiuose namuose buvo pats di-
džiausias pasiekimas, realiai pakei-
tęs krašto žmonių gyvenimą. Įvedus 
centrinį šildymą gerokai palengvėjo 
miesto gyventojų buitis, gyvenimas 
tapo daug ekologiškesnis, civilizuo-
tesnis.

2013 m. SPALIO 4 D. VEIKLOS DEVyNIASDEŠImTmETĮ PAŽymėJuSI 
AB „ŠiAulių energijA“ – VIENA IŠ DIDŽIAuSIų ŠIAuLIų mIESTO ĮmONIų. 

AB „Šiaulių energija“ savo veiklos 
metus skaičiuoja nuo 1923 metų ru-
dens. Tuomet pradėjo veikti Bačiūnų 
elektrinė. Nuo jos į Šiaulius nutiesta 
elektros tiekimo linija buvo pirmoji 
aukštos įtampos linija Lietuvoje, nuo 
kurios pradėta kurti energetinę visos 
šalies sistemą.  

AB „Šiaulių energija“ vadovaujan-
tis personalas bendrovės veiklos 
90-mečio jubiliejų įamžino rudenį 
pasodintais devyniais ąžuoliukais. 
Kiekvienas bendrovės teritoriją pa-
puošęs medelis simbolizuoja vieną 
„Šiaulių energijos“ gyvavimo dešim-
tmetį.

PAGrINDINė JOS VEIKLOS SrITIS – ŠILumOS ENErGIJOS GAmyBA Ir 
CENTrALIzuOTAS JOS TIEKImAS PASTATAmS ŠILDyTI, KArŠTAm VAN-
DENIuI ruOŠTI Ir ELEKTrOS ENErGIJAI GAmINTI.

2013  METAIS NET KELIOS ŠILUMOS 
TIEKIMO ĮMONĖS PAMINĖJO SAVO 
VEIKLOS JUBILIEJUS:

2013 m. rugpjūčio 20 dieną sukako 
lygiai 50 metų nuo tada, kai 1963 
metais buvo įsteigta Kauno šilumi-
nių tinklų įmonė. Įmonės istorija sie-
tina su 1947 m. birželio 7 diena, kai 
iš Petrašiūnų elektrinės į Petrašiūnų 
popieriaus fabriką buvo pradėtas 
tiekti garas ant medinių atramų 7 m 
aukštyje nutiestu 164 m ilgio garo-
tiekiu. Ši data yra laikoma centrali-
zuoto šilumos tiekimo Lietuvoje pra-
džia. 
Per 50 savo veiklos metų įmonė pa-
tyrė nemažai struktūrinių pertvarky-
mų. Buvo keičiamas bendrovės sta-
tusas ir pavadumas, prie jos buvo 
prijungtos, o vėliau atskirtos keleto 
mažesnių miestų šilumos tinklų įmo-
nės. 
Šiandien AB „Kauno energija“ - tai 
išvystytas, antras pagal dydį Lietuvo-
je, modernus šilumos tiekimo ūkis, 
antroji pagal dydį ir pagal apyvartą 
šilumos tiekimo įmonė šalyje. Šilumą 
bendrovė tiekia 114 579 buitiniams 
vartotojams (namų ūkiams) ir 3 525 
įmonėms bei organizacijoms.

AB „KAuno energijA“ 2013 m. ruGPJūčIO 30 D. ŠVENTINIO 
rENGINIO mETu PAmINėJO SOLIDų SAVO VEIKLOS 50 m. JuBILIEJų.

AB „PAnevėžio energijA“ 2013 m. ruGSėJO 20 D. PAŽymėJO 
BENDrOVėS VEIKLOS 50-mETĮ 

Bendrovė ir toliau stengiasi garan-
tuoti patikimą šilumos tiekimą varto-
tojams - tobulinti gamybinės veiklos 
perspektyvas bei siekti žemesnės ir 
kuo pastovesnės šilumos kainos. Su-
dėtingo šilumos ūkio plėtrai reikia 
didelio darbuotojų profesinio poten-
cialo ir įžvalgos. Tam AB „Panevėžio 
energija“ kolektyvas yra pasirengęs.

Prieš penkiasdešimt metų įsteig-
tos Panevėžio regiono katilinių ir 
šilumos tinklų įmonės plėtrą lėmė 
Aukštaitijos pramonės augimas. Kuo 
daugiau buvo statoma stambių ga-
myklų, gyvenamųjų namų kvartalų, 
tuo sparčiau augo šilumos poreikis 
- lygiagrečiai plėtėsi šilumos gamy-
bos ir tiekimo ūkis. To meto pagrin-
diniai darbai buvo sukoncentruoti į 
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2013 mETAIS LIETUVOS ŠILUMOS 
TIEKĖJŲ ASOcIAcIJA ŠVENTė SAVO 
VEIKLOS 15-OS mETų SuKAKTĮ.

Asociacijos steigėjai:
1. SPAB „Vilniaus šilumos tinklai“
2. SPAB „Kauno energija”
3. SPAB „Klaipėdos energija”
4. SPAB „Šiaulių energija”
5. SPAB „Panevėžio šilumos tinklai”
6. SPAB „Alytaus šilumos tinklai”
7. SPAB „Druskininkų šilumos tin-
klai”
8. SPAB „Jonavos šilumos tinklai“
9. SPAB „Šilutės šilumos tinklai”
10. SPAB „Telšių šilumos tinklai”
11. SPAB „utenos šilumos tinklai”
12. SPAB „Lazdijų šilumos tinklai”
13. SPAB „Vilniaus rajono šilumos 
tinklai”
14. uAB „Šilumos ūkio servisas”
15. SPuAB „Biržų šilumos tinklai”
16. SPuAB „Anykščių šiluma”

Pirmoji Asociacijos Taryba: 
• Raimundas Babilas (SPAB „Druski-
ninkų šilumos tinklai” direktorius)
• Romualdas Pocius (SPAB „Vilniaus 
šilumos tinklai” technikos direkto-
riaus pavaduotojas gamybai)
• Romualdas Skabickas (AB „Kauno 
energija” generalinio direktoriaus 
pirmasis pavaduotojas)
• Vytautas Šidlauskas (SPAB „Pane-
vėžio šilumos tinklai” generalinis di-
rektorius)
• Alfredas Sadzevičius (SPAB „Jona-
vos šilumos tinklai” direktorius)

Šiandien asociacija vienija iš viso 42 
įmones, iš kurių 31 šilumos tiekimo 
įmonė ir 11 kitų įmonių, veikiančių 
šilumos ūkio sektoriuje.

Pagrindiniai LŠTA administracijos 
uždaviniai yra atstovauti Asociacijos 
narių interesus valstybės institucijo-
se, juos ginti, teikti konsultacinę pa-
galbą veiklos klausimais bei vykdyti 
narių pavestas technines, organiza-
cines ir kitas užduotis.

Specialiai šiai progai Asociacija iš-
leido knygą „Žingsnis į priekį: nuo 
iškastinio kuro prie atsinaujinančių 
resursų“. Leidinyje išsamiai pristatyti 
visi asociacijos nariai, jų veikla, pa-
siekimai.

1998 m. SAuSIO 21 D. ĮVyKO LIE-
TuVOS ŠILumOS TIEKėJų ASOCI-
ACIJOS STEIGIAmASIS SuSIrINKI-
mAS

2013 m. LAPKrIčIO 21-ĄJĄ KAuNO rAJONO SAVIVALDyBėS 
SurENGTAmE VErSLININKų PAGErBImO rENGINyJE AKCI-
NEI BENDrOVEI „KAuNO ENErGIJA“ BuVO ĮTEIKTAS APDO-
VANOJImAS uŽ INDėLĮ Į APLINKOSAuGĄ.

RENGINIAI
2012 m. GruODŽIO 21 D. KASmETI-
NIAmE LIETuVOS PrAmONINKų KON-
fEDErACIJOS OrGANIzuOJAmAmE 
KONKurSE „LIETuVOS mETų GAmI-
NyS 2012” Lietuvos respublikos minis-
tras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos 
prezidentas robertas Dargis Vyriausybė-
je įteikė aukso medalį AB „Šiaulių ener-
gija“ generaliniam direktoriui česlovui 
Kaspučiui už projektą Ekologijos ir aplin-
kosauginės pramonės grupėje „Šilumos 
ir elektros energijos gamyba ir tiekimas 
panaudojant termofikaciją ir vietinius at-
sinaujinančius išteklius“. 

Konkurso „Lietuvos metų gaminys“ pa-
grindinis tikslas – didinti aukštos kokybės 
lietuviškos produkcijos konkurencingu-
mą, pristatyti ir įvertinti šalies pramonės 
produkciją, prekes ir paslaugas vietiniam 
ar tarptautiniam vartotojui, skatinant rink-
tis kokybišką lietuvišką produktą, taip vys-
tant Lietuvos verslo plėtrą.
AB „Šiaulių energija” nuolat ieško būdų, 
kaip, diegiant naujas pažangias techno-
logijas, didinti energijos gamybos ir tie-
kimo efektyvumą, mažinant šilumos ga-
mybos išlaidas, kuro sąnaudas, o kartu ir 
neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai.

Apdovanojimas bendrovei įteiktas už įgyvendintus gamtosaugos 
projektus. Bendrovė vykdo harmoningą plėtrą, rūpindamasi tar-
šos prevencija ir įgyvendindama priemones, mažinančias energe-
tikos objektų įtaką aplinkai. 
Siekdama didinti šilumos gamybos efektyvumą, mažinti iškasti-
nio kuro poreikį, taip pat aplinkos taršą, bendrovė diegia biokuro 
deginimo įrenginius sau priklausančiuose šilumos gamybos šalti-
niuose. Biokuras jau naudojamas Ežerėlio, Girionių ir Noreikiškių 
katilinėse. Dūmams, nuo kietųjų dalelių išvalyti Ežerėlio ir Girio-
nių katilinėse, įrengti ciklonai.

ĮmONėS ISTOrIJA PrASIDėJO 
1963 mETAIS, KuOmET BuVO 
BAIGTA STATyTI GArO KATILINė 
ŠILDymuI Ir TEChNOLOGINIAmS 
POrEIKIAmS. 

I S T O R I J A

rekonstruojant ir plečiant radvi-
liškio žemės ūkio mašinų gamyklą 
(ŽūmG) išaugo šilumos energijos 
poreikis, buvo nuspręsta statyti garo 
katilinę šildymui ir technologiniams 
poreikiams. Katilinei vieta parinkta 
prie radviliškio stiklo fabriko, nes 
ten buvo geležinkelio šaka. 

Katilinė pradėta statyti 1961 metais 
ir baigta 1963 metais. Sumontuoti 
2 garo katilai DKVr 10/13 tipo. Tuo 
pat metu buvo statoma ir požeminė 
garo trasa į ŽūmG, kuri, dar pilnai 
nebaigta, jau buvo pradėta eksplo-
atuoti 1962/63 metų žiemą, tiekiant 
garą ŽūmG iš laikinos katilinės - gar-
vežio, pastatyto mazuto išpylimo 
rampos tupike. 

Katilinė pradėta eksploatuoti 
1963 12 01 buvo užkurtas katilas 
K-2.

Katilinės viršininku buvo paskirtas 
B.Tazeckas, stiklo fabriko darbuo-
tojas, nes katilinę į savo balansą iš 
ŽūmG perėmė Stiklo fabrikas.

Jau 1968 metais pradėjo trūkti ši-
lumos, nes mažas katilinės pajėgu-
mas, bloga jos eksploatacija neleido 
pilnai išnaudoti esamo galingumo. 

Todėl radviliškio rajono Vykdomojo 
komiteto iniciatyva katilinė perimta 
iš Stiklo fabriko. 1969 m liepos mėn. 
katilinė perduota rėkyvos VrE, pra-
dėtas gerinti katilų eksploatacijos 
lygis, pastatyti būtini prietaisai, mai-
tinimo reguliatoriai, padidintas che-
minio vandens valymo našumas.

1970 metais buvo pastatytas pirmas 
priestatas garo katilams, įvestas eks-
ploatacijon garo katilas K-3. 1972 
metais buvo pradėta pagrindinė 
katilinės rekonstrukcija. Pastatytas 
gamybinis - administracinis pasta-
tas. Jame, antrame aukšte, buitinės 
- administracinės patalpos, I-ame 
mechaninės dirbtuvės, cheminio 
vandens paruošimas, katilų valdymo 
pultas. Pastatytas naujas 80 metrų 
aukščio kaminas, ūla, sumontuoti 
garo katilai DKVr-20/13, dearato-
rius DCA 100/35, maitinimo siurbliai 
(baigti 1975 II). Katilų valdymas au-
tomatizuotas iš centrinio valdymo 
pulto, pereita prie garo mechaninio 
mazuto išpurenimo.

1978 metais pradėta vandens šildy-
mo katilo ir jo priestato, termofikaci-
nio vandens linijos 400 mm diame-
tro statyba į miestą. Termofikacinio 
vandens trasa 1980 metais pastatyta 
iki ŽūmG (orinė trasa). Sumontuotas 
vandens šildymo katilas PTVm-30m, 
35 Gcal/h našumo, kuris pradėtas 
eksploatuoti 1983 metais spalio 30 
d.1986 metų pavasarį pastatyta tra-
sa 300 mm diametro į naują Eibariš-
kių mikrorajoną.

1987 11 07 paleistas šildymas į Eiba-
riškių kvartalą, šildyti pirmąjį namą.
1991 11 06 katilas K-5 užkurtas gam-
tinėmis dujomis.

1997 m. AB „Šiaulių energija“ atskir-
ta nuo „Lietuvos energijos“ ir įkurtas 
radviliškio šilumos tinklų filialas. Iki 
1998 m. uAB „radviliškio šiluma“ 
buvo SPAB „Šiaulių energija“ ra-
dviliškio šilumos tinklų filialas. 1998 
m. gruodžio mėn. 23 d. užregistruo-
ta savarankiška SPuAB „radviliškio 
šiluma“. Nuo bendrovės įsikūrimo, 
centralizuota šilumos energija buvo 
tiekiama tik radviliškio miesto gy-
ventojams ir kitiems vartotojams. 
Nuo 1999 m. antro pusmečio reor-
ganizavimus rajono buvusius šilu-
mos tiekėjus prie uAB „radviliškio 
šilumos“ prijungtos Kutiškių, Aukš-
telkų, Kalno Gražionių ir Linkaičių 
kaimo katilines. 2000 m. centralizuo-
tos šilumos tiekimas decentralizuo-
tas Kutiškių kaime, o 2002 m. Kalno 
Gražionių kaime. radviliškio rajono 
savivaldybės iniciatyva dėl blogos 
uAB „Baisogalos komunalinis ūkis“ 
finansinės būklės 2002/03 m. šildy-
mo sezonui išnuomotas šilumos ūkis.
2002 metais liepos mėn. radviliškio 
katilinės kaminas sužeminamas iki 
70 metrų.

2003 metais Baisogalos katilinė ra-
dviliškio tarybos sprendimu išnuo-
mojama uAB „Baisogalos bioener-
gijai“.

2004 m. balandžio 8 d. buvo priimtas 
radviliškio tarybos sprendimas nuo 

2004 m. birželio 1 d. reorganizuoti 
skaidymo būdu uždarąją akcinę ben-
drovę Šeduvos komunalinį ūkį, kurio 
veikla pasibaigia, ir išdalinti jo funk-
cijas, turtą, teises ir pareigas užda-
rajai akcinei bendrovei „radviliškio 
šiluma“ tęsti šiluminės energijos ir 
karšto vandens gamybą, perdavimą 
ir pardavimą.

2004 metais radviliškio katilinės ka-
minas rekonstruojamas iki 43 metrų.

2004 metais rugsėjo mėn. prijungtos 
Šeduvos ir raudondvario katilinės.

2006-2008 metais atnaujinta beka-
naliniais šilumos tiekimo vamzdynais 
7,018 km radviliškio miesto šilumos 
tinklų.

Nuo 2010 metų pradžios, įgyven-
dinus investicinį projektą, katilinė-
je eksploatuojami du nauji galios 
biokuro katilai (po 5mW ), 3,5mW 
galios kondensacinis ekonomaizeris 
ir 4mW galios pikinis vandens šildy-
mo katilas, dirbantis dujiniu kuru, bei 
150kW elektrinės galios ir 190kW ši-
luminės galios koogeneracinė jėgai-
nė, dirbanti dujiniu kuru.

2014 m. SAuSIO 7 D. SuKAKO LyGIAI 30 mETų, 1984-ųJų SAuSIO 7 DIENĄ, 
15 VALANDĄ 15 mINučIų BuVO PALEISTAS Ir SINChrONIzuOTAS Į TINKLĄ, 
PIRMASIS VILNIAUS TREČIOSIOS TERMOfIKAcINĖS ELEKTRINĖS BLOKAS.

2013 m. SPALIO 25 D. UAB „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ KOLEKTyVAS 
PAmINėJO SAVO VEIKLOS 50-IES mETų SuKAKTĮ

Iki šiol Bendrovėje dirbantys darbuo-
tojai prisimena iššūkių kupinas bloko 
paleidimo valandas, mat dabarti-
nių modernių automatikos prietaisų 
nebuvo, beveik viską reikėjo valdyti 
rankiniu būdu. Be to, šis blokas buvo 
pirmasis tokio tipo blokas visoje So-
vietų sąjungoje, taigi jį reikėjo pa-
leisti sklandžiai ir užtikrinti patikimą 
veikimą.

Darbuotojų atsakingo darbo ir kom-
petencijos dėka, sėkmingai paleidus 
VE-3 pirmąjį bloką, buvo pastatyta 
dar 18 tokio tipo blokų Vidurinėje 
Azijoje, rusijoje, Baltarusijoje ir ki-
tose šalyse.
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2014 m. vasario 13 d. buvęs Lietuvos šilumos tie-
kėjų asociacijos direktorius, energetikos ekspertas 

Edvardas Tuomas minėjo 75 metų sukaktį. 

2014 m. vasario 24 d. uAB „mažeikių šilumos 
tinklai“ generelinis direktorius, LŠTA Tarybos narys 

Jonas Jurkus šventė 60-ies metų jubiliejų.

2013 m. lapkričio 20 d. Akademikas Jurgis Vilemas minėjo 75 metų sukaktį.

SuKAKTuVININKuS SVEIKINO 
ŠILumOS TIEKImO ĮmONIų 
VADOVAI, ENErGETIKOS 
EKSPErTAI, BuVę Ir ESAmI 
KOLEGOS.

2013 METAIS GARBINGŲ JUBILIEJŲ 
IR SUKAKČIŲ MINĖJIMAI

2013 mETAIS Į LIETuVOS ŠILumOS 
TIEKėJų ASOCIACIJOS GrETAS 
BuVO PrIImTAS NAuJAS NAryS  
- uAB „ŠALčININKų ŠILumOS TIN-
KLAI“, kuris buvo pristatytas visuo-
tinio ataskaitinio  asociacijos narių 
susirinkimo metu. Bendrovės direk-
toriui Arturui Danulevič  įteiktas pa-
žymėjimas liudijantis Lietuvos šilu-
mos tiekėjų asociacijos narystę.

Kiekvienų metų pavasarį, šilumos 
tiekimo įmonių bei energetikos eks-
pertų delegacija iš Lietuvos, daly-
vauja tarptautinės centralizuoto šilu-
mos tiekimo, centralizuoto vėsinimo 
ir kombinuotos šilumos bei elektros 
energijos gamybos asociacijos Eu-
roheat & Power organizuojamuose 
kongresuose ir konferencijose, ku-
rios kiekvienais metais vyksta skir-
tingose šalyse. Šių renginių metu, 
paprastai surengiamos techni-
nės-pažintinės ekskursijos į įvairius 
objektus, kad dalyviai galėtų susipa-
žinti su šalies šilumos sektoriumi, jo 
ypatybėmis bei problemomis. 

2013 m. gegužės 6 d. Pasaulio energetikos tarybos 
Lietuvos komiteto pirmininkas rymantas Juozaitis 

šventė 60-ies metų jubiliejų.

2013 m. kovo 8 d. AB „Lietuvos energijos 
gamyba“ generalinis direktorius Juozas Bartlingas 

minėjo 60-ies metų jubiliejų

uAB „utenos šilumos tinklai“ direktorius Gintaras 
Diržauskas šventė 50-ies metų jubiliejų

2013 m. liepos 19 d. Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacijos viceprezidentas romaldas morkvėnas 

šventė 65metų sukaktį.

2013 METAIS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
2013 m. LAPKrIčIO 27 D. DruSKININKuOSE OfICIALIAI ATIDAryTA 
BIOmASėS KATILINė. 

Druskininkai tapo dar vienu Lietuvos 
miestu, kuriame šiluma gaminama 
naudojant vietinį biokurą. Iki šiol 
Druskininkų šilumos ūkyje naudotos 
gamtinės dujos iš Baltarusijos lėmė 
tai, kad šio miesto šilumos kainos 
buvo vienos didžiausių Lietuvoje. 
Pakeitus rekordiškai brangias dujas 
beveik trigubai pigesniu biokuru, 
priklausomybė nuo jų taps mažesnė, 
dėl to šilumos tarifas sumažės ir taps 
stabilesnis.

Visiškai naujo, seną rusišką katilą pa-
keitusio Druskininkų biokuro katilo 
projektavimo darbai buvo pradėti 
2012 metų liepos mėnesį, o statybos 
startavo kone po pusmečio – 2013 
metų sausį. Po tris savaites trukusių 
baigiamųjų darbų, kurių metu katilas 
buvo išbandytas, jis tapo visiškai pa-
siruošęs ruošti šilumą iš biokuro. 
Naujojoje katilinėje iš biokuro bus 
pagaminama 25 proc. Druskinin-
kams reikalingos šilumos. Vasarą 
dujų nebebus naudojama išvis -  ši-
lumos, skirtos karštam vandeniui 
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gaminti, iš biokuro  bus paruošiama 
visas 100 procentų.
Esminiai katilinės elementai – 10 mW 
galios biokuro katilas ir 2,4 mW ga-
lingas kondensacinis ekonomaizeris. 
Be šių joje sumontuotas automatinis 
išsivalymo mechanizmas, kur kas pra-
ilginsiantis katilo eksplotavimo laiką. 
Katilo pakura su penkiais ventilia-
toriais ir recirkuliaciniu dūmsiurbliu 
jame leis kūrenti įvairaus drėgnumo 
biokurą. Planuojama, kad biokuro 
katilas per metus  pagamins 56,2 
GWh šilumos. Įrengtas ekonomaize-
ris leis iš degimo produktų gauti dar 
apie 17 proc. šilumos – 10,1 GWh.
Energijos gamybai numatoma nau-
doti miško kirtimo ir valymo, medie-
nos apdirbimo atliekas, medienos 
skiedras. Vietinį kurą kūrensianti 
katilinė bus itin draugiška aplinkai 
– joje sumontuotas elektrostatinis 
filtras sugaudys 99,5 proc. dūmuose 
esančių kietųjų dalelių. 

Įmonių grupės „Dalkia“ šildomuose 
Lietuvos miestuose yra įdiegta dau-
giau nei 50 proc. visų šalies šilumos 
ūkyje veikiančių biokuro įrenginių. 
Iki šiol didžiausias Baltijos šalyse 60 
mW biokuro katilas buvo įdiegtas 
Vilniuje 2006 metais.

2013 M. GRUODŽIO 3 D.  AB „KAuNO ENErGIJA“ PrIKLAuSANčIOJE „ŠILKO“ KATILI-
NėJE OfICIALIAI PALEISTAS BIOKuru DIrBTI PrITAIKyTAS VANDENS ŠILDymO KATILAS. 

2013 M. GRUODŽIO 3 D. PO rEKONSTruKCIJOS ATIDAryTA AB „JONAVOS ŠILumOS 
TINKLAI“ VALDOmA GIrELėS rAJONINė KATILINė. 

2013 M. GRUODŽIO 4 D. AB „KAuNO ENErGIJA“ PrIKLAuSANčIOJE NOrEIKIŠKIų KA-
TILINėJE OfICIALIAI PrADėTA NAuJO BIOKurO KATILO EKSPLOATACIJA. 

Katilas oficialiai pradėtas eksploa-
tuoti pabaigus jo paleidimo – deri-
nimo darbus ir gavus visų atsakingų 
institucijų patvirtinimus.

Katilo rekonstrukcijos projektas pra-
dėtas dar 2011 m. kovo mėnesį. 
Aktyvioji (statybinė) jo fazė pradėta 
2013 m. gegužės 24 d.

rekonstruojant katilą, įrengta visiš-
kai automatizuota 10,5 mW galios 
biokuro pakura su judančiais ar-
dynais ir hidraulinėmis sistemomis 
jiems judinti, kuro aikštelė su au-
tomobilinėmis svarstyklėmis, kuro 
transportavimo ir padavimo į paku-
rą įrenginiai, rekonstruotas ir naujai 
įrangai pritaikytas pats katilas.

Taip pat sumontuotas 0,4 mW galios 
sauso tipo paviršinis ekonomaizeris, 
dūmų šilumą panaudojantis grįžta-
majam termofikaciniam vandeniui 
šildyti, sumontuoti automatizuoti 
transporteriai pelenams pašalinti, 
dūmų valymo, katilų valdymo bei 
kita įranga. Bendra rekonstruoto ka-
tilo galia su kondensaciniu ekono-
maizeriu sudaro 10 mW. 

Katile pagaminta šiluma bus tiekia-
ma į Kauno integruotą šilumos tieki-
mo tinklą ištisus metus. Savo gamy-
bos savikaina rekonstruota katilinė 
sudarys konkurenciją nepriklauso-
miems šilumos gamintojams.

Katilo atidaryme dalyvavęs Kauno 

Projektas „Noreikiškių katilinės re-
konstrukcija, įrengiant biokuru kūre-
namą 4 mW galios vandens šildymo 
katilą“ vykdomas siekiant įgyvendin-
ti europines taršos mažinimo ir atsi-
naujinančių energijos išteklių direk-
tyvas bei sukurti prielaidas šilumos 
kainai mažinti. 

Noreikiškių katilinėje naujai sumon-
tuotu katilu planuojama per metus 
pagaminti apie 16 500 mWh šilumos 
energijos. Skaičiuojama, kad tam 
prireiks apie 8900 kietmetrių bioku-
ro (smulkintos medienos, pjuvenų, 
šiaudų). Šis kuro kiekis atitiktų apie 2 
100 000 m3 gamtinių dujų.

Projektas pradėtas dar 2011 m. 
lapkričio 2 d., kai AB „Kauno ener-
gija“ pateikė paraišką Lietuvos 
aplinkos apsaugos investicijų fondui 

Per laikotarpį nuo 2012 m. spalio 
mėnesio, katilinėje įrengti trys bioku-
ru kūrenami vandens šildymo katilai 
su kondensaciniu ekonomaizeriu, 
kurių bendra šiluminė galia yra 25 
mW. 

Įgyvendintas projektas prisideda 
prie pagrindinių Nacionalinės ener-
getikos strategijos tikslų įgyvendi-
nimo: didinti energetinę nepriklau-
somybę nuo importuojamų dujų, 
energijos gamybai taikyti vietinį 

kurą, mažinti šilumos energijos kai-
nas vartotojams. 2012 metais, įdie-
gus pirmąjį 10 mW galios vandens 
šildymo katilą su 5 mW kondensa-
ciniu ekonomaizeriu, šilumos kaina 
Jonavos gyventojams sumažejo 15 
proc. Šiais metais, pastačius dar du 
vandens šildymo katilus po 5 mW, 
šilumos kainą planuojama sumažinti 
dar 10 proc.

Projektas įgyvendintas gavus para-
mą iš Klimato kaitos specialiosios 

programos lėšų pagal 2011 m. są-
matą detalizuojančio plano priemo-
nę biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 
mW galingumo įrengimas centra-
lizuotam šilumos tiekimui savival-
dybėse, kurių bendras gyventojų 
skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. 
gyventojų”. 
Visą biokuro katilinės technologi-
nę įrangą suprojektavo, pagamino, 
sumontavo ir ekploatacijai paruošė 
uAB „Enerstena” specialistai. Nau-
juose biokuro įrenginiuose bus pa-

gaminama 80 proc. viso Jonavos 
miesto šilumos energijos poreikio. 
Jonavos r. savivaldybės meras min-
daugas Sinkevičius džiaugėsi, kad 
šis projektas buvo įgyvendintas Lie-
tuvos įmonės ir pinigai, vietoj to, 
kad iškeliautų perkant dujas, lieka 
bei skatina Lietuvos ekonomiką. Su-
mažėjusios išlaidos šildymui praplės 
jonaviečių pirkinių krepšelį ir taps 
puikiu impulsu vietiniam verslui.

miesto meras A. Kupčinskas sakė, 
kad svarbiausia, jog dabar, paleidus 
šį katilą galutinė vartotojams tiekia-
mos šilumos kaina bus 3—4 ct/kWh 
mažesnė.

AB „Kauno energija“ valdybos pir-
mininkas V. Lukoševičius pridūrė, jog 
naujo biokuro katilo dėka Kauno ši-
lumos vartotojai galės sutaupyti iki 
15 mln. Lt per metus.

Projektas vykdomas bendrovės lėšo-
mis. Katilinės rekonstrukcija pareika-
lavo apie 5,2 mln. Lt investicijų.



10 11ĮGYVENDINTI PROJEKTAI DIENOS  AKTUALIJOS / HOROSKOPAI

(LAAIf) dėl finansinės paramos pro-
jektui vykdyti. Sutartis dėl katilinės 
rekonstrukcijos projektavimo pas-
laugų pirkimo buvo sudaryta 2012 m. 
balandžio 12 d. Aktyvioji katilinės 
rekonstrukcijos darbų fazė prasidėjo 
2013 m. birželio 19 d.

Projektui buvo skirta maksimali be-
veik 2,3 mln. litų finansinė parama iš 
LAAIf, o likusią sumą skyrė pati AB 
„Kauno energija“. Bendra Noreikiš-
kių katilinės projekto vertė yra 6,2 
mln. litų.

Naujo biokuro katilo atidaryme daly-
vavęs Kauno rajono meras Valerijus 

makūnas sakė, kad „Noreiškių ka-
tilinė - išskirtinis projektas. Be me-
džio atliekų, Noreiškiškių katilinėje 
deginamos ir biodujos, sukauptos 
marvelės valymo įrenginiuose. čia 
jos bus paverčiamos elektra. Taip 
pat katilinėje palikta galimybė kū-
renti mazutą ir gamtines dujas. Da-
bar pastatytas naujas 4 megavatų 
galios biokuro katilas. Pasak mero, 
„toks katilinės universalumas leidžia 
suvokti, kad jei per šildymo sezoną 
degintume dujas ir biomasę, varto-
tojai galėtų sutaupyti 1,6 mln.litų. 
Katilinė išsiskiria tuo, kad po vienu 
stogu įdiegta tiek energijos gavybos 
alternatyvų“.

Projektas prisidės prie šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimų 
mažinimo. Bus mažinama aplinkos 
tarša, skatinamas vietinių atsinauji-
nančių išteklių naudojimas, taupomi 
gamtiniai ištekliai ir gerinama aplin-
kos kokybė. Aplinkos oro tarša kie-
tosiomis dalelėmis, CO ir NOx No-
reikiškėse sumažės, o SO2 ir CO2 
taršos visiškai neliks.

už indėlį į aplinkosaugą 2013 m. 
lapkričio 21-ąją Kauno rajono savi-
valdybės surengtame verslininkų pa-
gerbimo renginyje akcinei bendro-
vei „Kauno energija“ buvo įteiktas 
apdovanojimas.

ŠIANDIEN 15.00 VAL. POPuLIA-
rIAuSIAmE VILNIAuS rESTOrANE 
„BELmONTAS“ rENKASI mALO-
NINGOS DAmOS Ir GArBINGI PO-
NAI, KAD PAmINėTų KASmETINę 
ŠILumOS ŠVENTę. 

Pasak ilgamečio ŠILumOS skaityto-
jo ir gerbėjo Juozo Šalkausko, -  „ 
neretai žodžiais negalime išreikšti to, 
ką jaučiame ar matome, todėl kar-
tais pasitelkiame muziką, kad galė-
tume pasakyti kažką gražaus mums 

svarbiems žmonėms. Taigi, šiandien 
„Belmonte“ bendrausime šokio ir 
muzikos kalba, skambant žinomų 
Lietuvos atlikėjų dainoms, kitaip ta-
riant - padžiazuosime.“ 

mūsų korespondento paklaustas, ar 
jam – kaip ištikimam ir patikimam 
„ŠILumOS“ gerbėjui, kuris kasmet 
lankosi šioje šventėje, yra žinoma 
šventės programa, Juozas išliko pa-
slaptingas: „Galiu pasakyti tik tiek, 
kad scenoje matysime ir girdėsime 
tiek žavingosios lyties atstovių, tiek 
vyriškų kolektyvų pasirodymus.“

Ką gi, redakcija tikisi, kad šventėje 
susirinks visi svarbiausi „ŠILumAI“ 
svečiai, kurių laukia ne tik šilta mu-

zikinė programa, bet ir malonus pa-
bendravimas bei gardžios vaišės. 
Beje, kalbant apie skanėstus, „ŠI-
LumOS“ redakcija dalinasi su Jumis 
savo darbo virtuvės receptu:    
 
„Į didelį katilą įberkite 120 metų 
istorijos, įmaišykite po gerą saują 
patirties, atsidavimo ir darbštumo, 
negailėdami įdėkite žiupsnį kantry-
bės, pagardinkite gyvenimiška drus-
ka ir šiek tiek pabarstykite humoro 
drožlėmis. Skanaus!“     

2013 M. GRUODŽIO 
6 D. uAB „mAŽEIKIų 
ŠILumOS TINKLAI“ 
SėKmINGAI ĮGyVEN-
DINTAS 2 PO 5 mW 
BIOKuru KūrENA-
mų KATILų Su PA-
GALBINIAIS ĮrENGI-
NIAIS PrOJEKTAS. 

2013 M. GRUODŽIO 20 D. BENDrOVėS PLuNGėS ŠILumOS 
TINKLų KOLEKTyVAS ŠVENTė ITIN SVArBAuS PrOJEKTO uŽ-
BAIGTuVES – uŽKurTAS NAuJAS 5 mW GALIOS BIOKurO KA-
TILAS.

uždaroji akcinė bendrovė „mažei-
kių šilumos tinklai“ dalyvavo klima-
to kaitos specialiosios programos 
projekte „Biokuro katilų nuo 500kW 
iki 5 mW galingumo įrengimas cen-
tralizuotam šilumos tiekimui savi-
valdybėse, kurių bendras gyventojų 
skaičius ne didesnis negu 100 tūkst.
gyventojų“ ir 2013 metų vasario, ge-
gužės mėnesiais pravedusi viešojo 
pirkimo konkursus 2-jų po 5mW kati-
lų įsigijimui, užbaigė statybos-mon-
tavimo darbus ir 2013 m. gruodžio 
6 d. biokuro katilinės buvo oficialiai 
atidarytos.

uAB „mažeikių šilumos tinklai“ sėk-
mingai įgyvendino projektą „2 po 5 
mW biokuru kurenamų katilų su pa-
galbiniais įrenginiais statyba“.
 
Šiam projektui buvo gauta Aplin-
kos ministerijos parama 4,78 mili-
jonų litų. Pastačius naujus biokuro 
katilus padidės gamyba biokuru iki 
95 procentų. Tai leis sumažinti CO2 
(anglies dvideginio) išmetimus iki 
2800 tonų per metus. 2012 metais 
išmesta 5739 tonų CO2 (anglies dvi-
deginio). Ši investicija ne tik suma-
žins ekologinę taršą, bet ir padidins 
patikimumą šildymo sezono metu 
dėl integruotų naujų galingumų į ši-
lumos tiekimo tinklą. Vasaros metu 
vienas 5 mW katilas dirbdamas su 
kondensaciniu ekonomaizeriu pilnai 
patenkins miesto šilumos poreikį. Ši-
lumos energijos tiekimas privalo būti 
nepertraukiamas. Sustabdžius katilą 
valymo darbams ar jam sugedus bus 
užkurtas antrasis 5 mW katilas. Taip 
bus užtikrinamas stabilus šilumos 
tiekimas.

Švęsti turėtų ne tik bendrovė, bet ir 
visi jos aptarnaujami vartotojai, nes 
šio katilo atsiradimas leis dar labiau 
atpiginti šilumos kainą. 

Statistikos permainos susijusios 
su tuo, kad per pastaruosius tre-
jus metus Plungės šilumos tinklų 
suvestinėse  smarkiai pakito šilumos 
gamybai naudoto kuro struktūra. 
2010 metais įgyvendinus investicinį 
bendrovės projektą – pastačius 
pirmą 5 mW galios biokuro katilinę, 
2011-aisiais sumažėjo gamtinių dujų 
dalis ir išaugo biokuro dalis. 2010 
metais bendrovės kuro balanse gam-
tinės dujos sudarė 75 proc., biokuras 
– 23,9 proc., 2011 metais gamtinių 
dujų dalis sumažėjo iki 36,4 proc, o 
biokuro dalis padidėjo iki 61,9 proc. 

Plungės šilumos tinklų vadovas P. 
Piekus pabrėžia, kad tik komplek-
sinis požiūris į energinius išteklius 
sukurs galimybę mažinti vartotojų 
išlaidas. Artimiausi įmonės planai 
– katilų atnaujinimas diegiant nau-
jas technologijas, kurios užtikrina 
efektyvų pirminio kuro naudojimą. 
Numatyta ir vamzdynų renovacija, 
atsižvelgiant į tai, kad šie projektai 
didina sistemų patikimumą, vietos 
išteklių naudojimą. 

DIENOS AKTUALIJOS

PAVASARIO HOROSKOPAS  

• OŽIARAGIUI ir toliau tebeaugs ra-
gai. Visa laimė, kad ne briedžio. Kaip 
tiems išvėsusiems vyrams.

• Po ilgo miego VĖŽYS pagaliau vėl 
galės įjungti savo atbulinę pavarą. Jam 
labai svarbu netapti raudonu šviesoforo 
signalu kunkuliuojančiame puode.

• SVARSTYKLĖS kantriai lauks ru-
dens. Mat tie pavasariniai ikikilogra-
miniai svėrinėjimai joms jau pabodę iki 
gyvo kaulo.

• AVINAS ir toliau liks avinu. Jam ar 
artėjantis pavasaris, ar bulviakasis. Bile 
tik šieno ar žolės papešti būtų ir ragai 
spyruokle suktųsi.

• VANDENĮ prakeiksmai lydės tada, 
kuomet upeiviais taps Rusnės permir-
kėliai žemdirbiai. Visgi pagiringiems 
„degančių šachtų” savininkams jis ir 
tuomet liks išganytoju. Ypač gazuotame 
pavidale.

• Vieninteliam LIŪTUI į pavasarį nu-
sispjaut. Savo klimatinėje juostoje jis nė 
nenutuokia, su kuo valgomas toks daly-
kas.

• Tas balvonas SKORPIONAS savo 
žnyplėmis moterims gėlių tikrai nepri-
skins. Nes nei pavasarį, nei kitais metų 
laikais dykumoje jos paprasčiausiai ne-
žydi. O tiems, kurie abejoja, ar skorpi-
onas išvis turi žnyples, atsakome: taip, 
evoliucionuojant žnyplės vargšeliui 
tapo nebereikalingos ir sunyko. Tegul 
tai bus savotiška gamtos bausmė už pa-
vasarinę gėlių išskabymo vandalizmo 
akciją prieš daugelį milijonų metų. Ji šią 
žemę be gėlių pavertė nederlinga dyku-
ma.

• Dėl visai suprantamų meilės priežas-
čių JAUTIS atėjus pavasariui ims bai-
siai šnopuoti, tuo reikalaudamas meilės 
ir dėmesio sau.

• Peržiemojusios neuždususios ŽUVYS 
į taip laukiamą pavasarinį pasiplepėjimą 
nesusiplauks. Jos ir toliau bevelys žiob-
čioti iš nuostabos.

• O štai MERGELEI krūmus patartina 
apeiti dvigubu lankstu. Ką gali žino-
ti, koks seksgigantas ar šiaip iškrypėlis 
juose tūno. Tiesa, gal ir ne kiekviena pa-
norės paisyti šio postulato. Juk visdėlto 
pavasaris...

• ŠAULYS galės šaudyti žaižaruojančiu 
žvilgsniu. Aišku, ne į debesis, o į dailias 
kojytes.

• Gi DVYNIAI galės iki žemės graiby-
mo orgijuoti gamtos - motinėlės prie-
globstyje, nebebijodami, kad vaikai po 
„smigimo” iš jų senių besmegenių ne-
benulipdys. Be to nebekils pavojus pa-
budus vaduotis iš „tramdomųjų marš-
kinių” – tai yra per naktį suledėjusio 
sniego.
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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOcIAcIJOS NARIŲ SąRAŠAS

 NR.  ĮMONĖS PAVADINIMAS             ADRESAS                TEL. NR.           EL. PAŠTAS
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

UAB „LOGSTOR“                 
Dir. Gintautas Barila

UAB „MAŽEIKIų 
ŠILUMOS TINKLAI“             
Dir. Jonas Jurkus

UAB „MOLĖTų ŠILUMA“
Dir. Juozas Kuliešius

UAB „NEPRIKLAUSOMOS 
ENERGIJOS PASLAUGOS“
Dir. Vytautas Šapalas

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“                 
Dir. Jonas Bumelis

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“            
Gen. dir. Petras Diksa

UAB „PLUNGĖS 
ŠILUMOS TINKLAI“    
Gen. dir. Petras Piekus

UAB „RADVILIŠKIO ŠILUMA“           
Dir. Pranas Mickaitis

UAB „RASEINIų 
ŠILUMOS TINKLAI“            
Dir. Stanislovas Bartkus

UAB „ŠAKIų ŠILUMOS TINKLAI“                             
Gen. dir. Laimutis Kasparavičius

UAB „ŠALčININKų 
ŠILUMOS TINKLAI“
Direktorius Artur Danulevič

AB „ŠIAULIų ENERGIJA“                             
Gen. dir. česlovas Kasputis

UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“
Direktorius Algirdas Šniepis

UAB „ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI“                          
Dir. Algis Mykolas Šaulys

UAB „ŠIRVINTų ŠILUMA“
Direktorius Sigitas Jozonis

UAB „TAURAGĖS 
ŠILUMOS TINKLAI“                       
Dir. Vaclovas Karbauskis

VŠĮ TEcHNIKOS 
PRIEŽIŪROS TARNYBA                         
Gen. dir.Rimantas Baravykas

UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“                
Dir. Gintaras Diržauskas

UAB „VARĖNOS ŠILUMA“
Dir. Virginijus Guoga

UAB „VILNIAUS ENERGIJA“                          
Prezidentas Linas Samuolis

AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“                      
Gen. dir. Arūnas Keserauskas

Gedimino g. 5-2,                        
LT-44332 Kaunas

Montuotojų g. 10,                    
LT-89101 Mažeikiai

Mechanizatorių g. 7,
LT-33114 Molėtai

Taikos pr. 149, 
LT-52119, Kaunas

Saulėtekio g. 34,                                           
LT-83133 Pakruojis

Senamiesčio g. 113,           
LT-35114 Panevėžys

V. Mačernio g. 19,              
LT-90142 Plungė

Žironų g. 3,                        
LT-82143 Radviliškis

Pieninės g. 2,                       
LT-60133 Raseiniai

Gimnazijos g. 22/2,                  
LT-71116 Šakiai

Pramonės g. 2a,
LT-17102 Šalčininkai

Pramonės g. 10,                  
LT-78502 Šiauliai

Maironio g. 20b
LT-75137 Šilalė

Klaipėdos g. 6a,                        
LT-99116 Šilutė

Vilniaus g. 49,
LT-19118 Širvintos

Paberžių g. 16,                       
LT-72324 Tauragė

Naugarduko g. 41,                  
LT-03227 Vilnius

Pramonės g. 11,                        
LT-28216 Utena

J.Basanavičiaus g. 56,
LT-65210 Varėna

Jočionių g. 13,
LT-02300 Vilnius

Kudirkos g. 14,                        
LT-03105 Vilnius

8-37 409 440

8-383 51 962

8-383 51 962

8-37 474 002

8-421 61 139  
8-421 61 458

8-45 463 525

8-448 72 077

8-422 60 872

8-428 51 951

8-345 60 585

8-380 53 645

8-41 591 200 

8-449 74 491

8-441 62 144

8-382 51 831

8-446 62 863

8-5 2131 330                      
8-5 2162 155

8-389 63 641

8-310 31 031

8-5 2667 199

8-5 2107 430

gib@logstor.com
www.logstor.com

siluma@mst.lt; 
jurkus@mst.lt
www.mst.lt

ms@moletusiluma.lt
www.moletusiluma.lt

Nep@plaza.lt;
www.nep.lt

pakruojo.siluma@gmail.com; 
siluma@mail.lt

bendrove@pe; 
www.pe.lt

info@plungessiluma.lt;
www.plungessiluma.lt

info@radsiluma.lt; 
www.radsiluma.lt

info@raseiniust.lt
www.raseiniust.lt

stinklai@sakiai.omnitel.net
direktorius.stinklai@takas.lt
www.sakiust.saskaitos.info

artur.danulevic@sstinklai.lt

info@senergija.lt; 
www.senergija.lt

Sst.sekretore@zebra.lt; 
www.silalesst.saskaitos.info

info@silutesst.lt,
www.silutesst.lt

siluma@sirvintusiluma.lt
www.sirvintusiluma.lt

taurage.st@zebra.lt; 
www.tauragesst.lt

tpt@tpt.lt; 
www.tpt.lt

siluma@ust.lt 
www.ust.lt

info@vsiluma.lt; 
www.vsiluma.lt

rzukiene@dalkia.lt; 
www.vilniaus-energija.lt

ggaizauskiene@chc.lt;
www.renovacija.lt
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1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

9.

6.

SIA „ALfA LAVAL“  fILIALAS                                                    
Direktorius Valdas Gylys      

UAB „ANYKŠčIų ŠILUMA“       
Gen. Dir. Virgilijus Vaičiulis

UAB „AxIS TEcHNOLOGIES“
Gen.dir. Giedrius Vaitkevičius

UAB „BIRŠTONO ŠILUMA“
Dir. Albertas Jurgis Kandrotas

UAB „E ENERGIJA“                               
Gen. dir. Virginijus Strioga

UAB „ENG“
Direktorius Romualdas Rutka

UAB „fORTUM HEAT LIETUVA“
Gen.dir. Vitalijus Žuta

UAB „fORTUM ŠVENčIONIų 
ENERGIJA“                              
Gen. dir. Vaclovas Papinigis

„GANDRAS ENERGOEfEKTAS“
Gen. dir. Dmitrij Podčernin

SIA „GRUNDfOS PUMPS BALTIc“ 
LIETUVOS fILIALAS   
Prek. vad. Dainius Matusevičius    

UAB „IGNALINOS 
ŠILUMOS TINKLAI“           
Gen. dir. Leonas cijūnėlis   

AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKAI“ 
Dir. Alfredas Sadzevičius

UAB „KAIŠIADORIų ŠILUMA“           
Dir. Gintautas Paulauskas

AB „KAUNO ENERGIJA“  
Gen. dir Rimantas Bakas

AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“        
Gen. dir. Vytautas Valutis

UAB „KOMUNALINIų 
PASLAUGų cENTRAS“
Dir. Gediminas Rušas

UAB „LAzDIJų ŠILUMA“              
Dir. Virgaudas Šerėnas

LIETUVOS TEcHNINĖS IzOLIA-
cIJOS ĮMONIų ASOcIAcIJA
Prezidentas Eugenijus Sližys

UAB „LITESKO“                             
Gen. direktorius Linas Samuolis

UAB „fORTUM JONIŠKIO 
ENERGIJA“
Gen. dir. Dainius Muižys

UAB „ELEKTRĖNų 
KOMUNALINIS ŪKIS“
Dir. Ričardas Leckas

Lvovo g. 25, 
LT-09320 Vilnius

Vairuotojų g. 11,              
LT-29107 Anykščiai

Kulautuvos g. 45A,
LT-47190 Kaunas

B.Sruogos g. 23,
LT-59209 Birštonas

Jogailos g. 4,
LT-01116 Vilnius

Kęstučio g. 86 / I.Kanto 
18, LT-44296 Kaunas

J. Jasinskio g. 16B, 
LT-01112 Vilnius

Vilniaus g. 16a,                        
LT-18123 Švenčionys

Veteranų g. 5,
LT-31114 Visaginas

Smolensko g. 6, 
LT-03201 Vilnius

Vasario 16-osios g.41,            
LT-30112 Ignalina

Klaipėdos g. 8,                   
LT-55169 Jonava

J.Basanavičiaus g. 42,         
LT-56135 Kaišiadorys

Raudondvario pl. 84,
LT-47179 Kaunas

Danės g. 8,                          
LT-92109 Klaipėda

Vytauto g. 71, Garliava,
LT-53258 Kauno r.

Gėlyno g. 10,                      
LT-67129 Lazdijai

Ringuvos g. 65A,
LT-45245 Kaunas

Jočionių g. 13,                       
LT-02300 Vilnius

Bažnyčios g. 4, 
LT-84139 Joniškis

Elektrinės g. 8,
LT-26108 Elektrėnai

8-5 2150 091
8-5 2150 092

8-381 59 165

8-37 424 514

8-319 65 801

8-5 2685 989

8-37 408627

8-5 2430 043

8-387 51 593

8-386 70 424
8-386 71 481

8-5 2395 430

8-386-52 701

8-349 52 189

8-346 51 139

8-37 305 650

8-46 410 859

8-37 393078
8-37 430583
8-687 37488

8-318 51 839

8-37 340 840

8-5 2667 500

8-426 53 488

8-528 58 081

lithuania.info@alfalaval.com
www.alfalaval.com

ast.data@takas.lt; 
asiluma@takas.lt;
www.anyksciusiluma.lt

info@axistechnologies.lt; 
www.axis.lt

info@birstonosiluma.lt
www.birstonosiluma.lt

info@e-energija.lt; 
www.e-energija.lt

info@englt.lt  
www.englt.lt

info@fortum.lt
www.fortum.lt

vaclovas.papinigis@fortum.lt;
www.fortum.lt

admin@gandras.net
gandras@gandras.net; 
www.gandras.net

dmatusevicius@grundfos.com;
www.grundfos.com

ist@takas.lt
www.igst.lt

jst.centras@jonava.net
www.jonavosst.lt

centras@kaisiluma.lt; 
www.kaisiluma.lt

info@kaunoenergija.lt;
www.kaunoenergija.lt

klenergija@klenergija.lt; 
www.klenergija.lt

info@rkpc.lt
www.rkps.lt

lazdijust@is.lt
www.lazdijust.w3.lt

asociacija@termoizola.lt
agne@termoizola.lt

info@litesko.lt; 
www.litesko.lt

joniskio.energija@fortum.lt
www.fortum.lt

administracija@eku.lt; 
www.eku.lt

LIETUVOS 
ŠILUMOS 
TIEKIMO 
ŽEMĖLAPIS


