
MINIMAS  
CENTRALIZUOTO ŠILUMOS 

TIEKIMO LIETUVOJE          
80 METŲ JUBILIEJUS

Plačiau skaitykite 6 p.

ŠILDYMO KOKYBĖ BUTUOSE 
YRA JŪSŲ RANKOSE
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ŠILUMOS ŪKIO ATEITIS: KAIP 
UŽTIKRINTI, KAD INVESTICIJOS 

KURTŲ TVARIĄ SISTEMĄ IR 
NETAPTŲ NAŠTA VARTOTOJAMS

Plačiau skaitykite 3 p.
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„Alfa Laval“ SIA filialas
Lvovo g. 25 
LT-09320 Vilnius 
Tel. (8 5) 215 0092 

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

UAB „Axis Technologies“
Kulautuvos g. 45A
LT-47190 Kaunas
Tel. (8 37) 42 45 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UAB „Kazlų Rūdos šilumos 
tinklai“
S. Daukanto g. 19 
LT-69430 Kazlų Rūda 
Tel. 8 619 20 920

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

UAB „Kretingos šilumos 
tinklai“ 
Žalioji g. 3
LT-97145 Kretinga 
Tel. (8 445) 77 701 

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“
Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7500

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

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

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

UAB „Palangos šilumos 
tinklai“
Klaipėdos pl. 63
LT-00148 Palanga
Tel. (8 460) 51 431

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

AB „Prienų šilumos tinklai“
Statybininkų g. 6
LT-59131 Prienai
Tel. (8 319) 53 300

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

UAB „Šalčininkų šilumos 
tinklai“
Pramonės g. 2A 
LT-17102 Šalčininkai 
Tel. (8 380) 53 645

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

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

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

UAB „Enerstenos grupė“ 
Ateities pl. 30A 
LT-52163 Kaunas
Tel. (8 37) 37 32 31

UAB „Genys“ 
Lazdijø g. 20 
LT-46393 Kaunas
Tel. (8 37) 39 14 53

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

UAB „TEC Industry“
Pramonės pr. 6, 
LT-51267 Kaunas
Tel. (8 37) 30 96 13

UAB „Utenos  
šilumos tinklai“
Pramonės pr. 11
LT-28216 Utena
Tel. (8 389) 63 641

AB „Montuotojas“
Montavimo firma Panevėžyje
Kerbedžio g. 54, 
LT-35113 Panevėžys
Tel. (8 45) 46 63 97

SĮ „Visagino energija“
Taikos pr. 26A
LT-31111 Visaginas
Tel. (8 386) 25 901

Pastatų energetikos katedra 
Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas
Saulëtekio al. 11
LT-10223 Vilnius
Tel. (8 5) 276 4453

Ðilumos ir atomo  
energe tikos katedra  
Kauno technologijos 
universitetas
Studentų g. 56-439
LT-44239 Kaunas
Tel. (8 37) 30 04 36

LIETUVOS ÐILUMINËS 
TECHNIKOS INÞI NIE RIØ 
ASOCIACIJOS KOLEKTY-
VINIØ 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 „Ukmergės šiluma“
Šviesos g. 17 
LT-20177 Ukmergė 
Tel. (8 340) 65 212

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“
Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius
Tel. (8 5) 210 7431

AB Vilniaus šilumos tinklai
Jočionių g. 13
LT-02300 Vilnius
Tel. (8 5) 266 7359

SĮ „Visagino energija“
Taikos pr. 26A, a. d.  Nr. 3 
LT-31002 Visaginas 
Tel. (8 386) 25 901
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ŠILUMOS ŪKIO ATEITIS: 
KAIP UŽTIKRINTI, KAD INVESTICIJOS 
KURTŲ TVARIĄ SISTEMĄ IR NETAPTŲ 

NAŠTA VARTOTOJAMS
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

LIETUVOS ŠILUMOS ŪKIS PRIARTĖJO PRIE RIBOS, KAI NAUJOS INVESTICIJOS Į 
BIOKURO KATILINES TAPS NEBEEFEKTYVIOS, TODĖL BŪTINA TURĖTI VIZIJĄ, KAIP 
TOLIAU SIEKTI ENERGETIKOS STRATEGIJOJE IŠSIKELTŲ TIKSLŲ IR KAIP EFEKTYVIAI 
PASINAUDOTI NAUJO PERIODO EUROPOS SĄJUNGOS (ES) PARAMA, KAD ATEINAN-
TIS DEŠIMTMETIS NETAPTŲ ŠILUMOS ŪKIO PAŽANGOS AKLIGATVIU. ES ŠALYS SEN-
BUVĖS SPARČIAIS ŽINGSNIAIS PEREINA PRIE VADINAMOJO KETVIRTOS KARTOS (4G) 
CENTRALIZUOTOS ŠILUMOS TIEKIMO, INTEGRUOJA SAULĖS JĖGAINES Į CENTRALI-
ZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLUS IR SKATINA PERTEKLINĖS BEI ATLIEKINĖS ŠILU-
MOS PANAUDOJIMĄ PASTATAMS ŠILDYTI. DALĮ ŠIŲ SPRENDIMŲ GALIMA ADAPTUOTI 
IR LIETUVOS ŠILUMOS ŪKYJE.

strategijoje esame numatę iš atsinaujinančių 
šaltinių pagaminti 90 proc. šilumos, bet to-
lesnės investicijos į brangius biokuro katilus 
dalyje miestų lemtų šilumos brangimą, mat 
dėl sezoniškumo pilnu pajėgumu visa ši 
įranga gali būti naudojama tik 1–2 mėnesius 
per metus, o kaupti šilumos rezervų kol kas 
neturime techninių galimybių“, – sako Val-
das Lukoševičius, Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacijos (LŠTA) prezidentas.

Anot jo, Europos energetikos ir pramo-
nės sektoriuose augant medienos atliekų 
paklausai, prognozuojamas ir palaipsnis 
biokuro brangimas, todėl ES miestai ieško 
būdų, kaip diversifikuoti energijos šaltinius 
centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje 
panaudojant „nieko nekainuojančią“ energiją, 
tai yra aplinkos arba atliekinę energiją. 

Pavyzdžiui, Latvijos Salaspilio miestas 
šiais metais užbaigs palyginti didelį saulės 
kolektorių parką, kuris bus integruotas į CŠT 
sistemą ir patenkins 20 proc. miesto šilu-
mos poreikio, o šiltuoju metų laiku gamins 
100 proc. šilumos karštui vandeniui ruošti. 
Tokių centralizuotų saulės parkų integravimas 
į CŠT sistemas yra svarbi kryptis ES šilumos 
ūkio strategijoje. 

„Nereikia manyti, kad dabar turime pulti 
statyti saulės kolektorių parkus, tačiau daliai 
miestų, ypač mažesnių, jau būtų protinga 
svarstyti tokių investicijų perspektyvas ir 
dalis miestų – Ignalina, Šalčininkai, Vilnius – 
jas vertina rimtai. Svarbu neužblokuoti gali-
mybės“, – teigia V. Lukoševičius.

Minint Lietuvos energetikų dieną, Seimo 
Energetikos ir darnios plėtros komisija bei 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija surengė 
apskritojo stalo diskusiją, kur sektoriaus 
specialistai ir atsakingos institucijos aptarė 
šilumos ūkio perspektyvas ir prioritetus ren-
giantis naujam ES finansavimo periodui po 
2020 m. ir Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 
programos atnaujinimui 2022 m. 

Anot Energetikos ir darnios plėtros komi-
sijos pirmininko Virgilijaus Poderio, šilumos 
ūkis yra neatsiejama ir reikšminga energe-
tikos sektoriaus dalis, kuri pastaruosius 15 
metų išgyveno aktyvų atsinaujinimo etapą. 
Pasinaudojant ES paramos lėšomis, apie 
70 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos 
pagaminama iš biokuro. Lietuva yra lyderė 
Europos Sąjungoje (ES) pagal biokuro dalį 
šilumos gamyboje, tačiau ar tėjame prie 
ribos, kai investicijos į biokuro katilines taps 
nebeefektyvios, o dalis miestų jau turi pradėti 
galvoti apie atsinaujinančių energijos išteklių 
diversifikavimą.

VIENAS ETAPAS BAIGIASI – 
LAIKAS APTARTI PRIORITETUS

„Tai, kad iš biokuro jau gaminame didžią-
ją dalį šilumos – neabejotinai svarbus pasie-
kimas. Tačiau per kitą dešimtmetį Energetikos LŠTA prezidentas dr. Valdas Lukoševičius
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ŠVAISTOME, NES NETURIME 
ŠILUMOS SAUGYKLŲ
Šilumos ūkio sritis, kur Lietuva gerokai 

atsilieka, yra perteklinės, atliekinės šilumos 
surinkimas, saugojimas ir panaudojimas. 
Pavyzdžiui, jeigu šilumos pagaminama 
daugiau, nei tuo metu vartotojams reikia, ji 
pradingsta. Daug ES miestų, ypač Šiaurės 
Europoje, investuoja į šilumos saugyklas, 
kurios leidžia efektyviau, mažesnėmis są-
naudomis prisiderinti prie šilumos poreikio 
svyravimų – tiek sezoninių, tiek ir kelių parų.

„Tai turėtų būti prioritetinė šilumos ūkio 
vystymo sritis trumpuoju periodu – iššvaisto-
mos šilumos panaudojimas leistų deginti ma-

žiau kuro, o tai reiškia mažesnes sąnaudas 
ir švaresnę aplinką. Be to, taip būtų geriau 
panaudojama jau esamų biokuro katilų galia. 
Iš pradžių saugykloms net galima pritaikyti 
jau nebenaudojamus mazuto rezervuarus, 
pasitelkti privačias investicijas. Tereikia 
sisteminio požiūrio, palankaus reguliavimo 
ir kainodaros“, – kalba V. Lukoševičius. 

Didžiulius šilumos kiekius į aplinką 
išmeta pastatų ir įvairių įrenginių vėsinimo 
sistemos, todėl pravar tu apsvarstyti ir 
centralizuotos vėsumos sistemos diegimą 
miestuose – tai leistų dabar vėsinimo sis-
temų išmetamą šilumą panaudoti karštam 
vandeniui ruošti ar net šildymui šaltuoju 

laikotarpiu. Centralizuotos vėsumos tiekimą 
jau naudoja Vakarų Europos šalys, o pirmoji 
Baltijos šalyse tokia sistema atsirado Estijos 
Tartu mieste.

„Keitimasis su var totojais šiluma ir 
vėsuma yra naujas, neišvengiamas etapas 
kuriant išmaniuosius miestų energetinius 
ir komunalinius tinklus. Tačiau tam būtina 
sukurti atitinkamą tai skatinantį valstybinį 
reguliavimą arba jo iš viso atsisakyti, inicia- 
tyvą perduodant savivaldybėms bei ūkio 
subjektams“, – pasakoja V. Lukoševičius.

SINERGIJA SU RENOVACIJA

Kita sritis, kur Lietuva irgi jau gali ir turi 
pasistūmėti – žemos temperatūros šildymo 
„salų“ kūrimas. Didėjant pastatų energiniam 
efektyvumui, siekiama mažinti CŠT sistemoje 
šilumą nešančio vandens temperatūrą, 
nes tą patį komfortą gyventojams galima 
užtikrinti su mažiau karštu vandeniu. Že-
mos temperatūros šildymo privalumų yra 
ne vienas: šilumos gamybai sunaudojama 
mažiau kuro, didėja katilinių ir elektrinių 
efektyvumas, mažėja šilumos perdavimo 
nuostoliai, tarša. Žemesnė šilumą nešančio 
vandens temperatūra leidžia į CŠT sistemas 
integruoti daugiau atsinaujinančių šaltinių, 
galima naudoti plastikinius vamzdžius, kurie 
pigesni, bet ilgaamžiškesni ir efektyvesni.

Šilumą nešančio vandens temperatūra 
apibrėžia šilumos ūkio raidos etapus. Mano-
ma, kad iki šiol formavosi 3G šilumos ūkio 
karta – šildymui naudojamas nebeperkaitin-
tas, tačiau vidutinės temperatūros, iki 90 °C 
temperatūros pašildytas vanduo. Palaipsniui 
Europoje pradeda įsivyrauti 4G karta, kai 
šildymui naudojamo vandens temperatūra – 
tik 50–70 °C.

„Pavieniai ES miestai jau pereina prie 
žemos temperatūros šildymo, tai ypač 
efektyvu derinant su kvar taline pastatų 
renovacija, naujų kvar talų statybomis. 
Didesniuose miestuose prie to galima eiti 
palaipsniui, atskirais kvartalais, formuojant 
žemos temperatūros šildymo „salas“. 
Ilgalaikėje perspektyvoje šie maži žingsniai 
sudarys reikšmingą efektą, kai tos „salos“ 
bus sujungtos į bendrą sistemą“ – pasakoja 
V. Lukoševičius.

Vadinamosios 0 sąnaudų energijos 
(saulės, žemės, nutekamųjų vandenų šiluma, 
pastatų, pramonės ar elektrinių atliekinė šilu-
ma ar pan.) integravimas į CŠT tinklus padėtų 
padaryti centralizuotą šilumos ir vėsumos 
tiekimą patrauklesnį vartotojams ir konku-
rencingą, palyginti su kitais šildymo būdais.

LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas V. Poderys

Apvalaus stalo diskusijos dalyviai
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UAB „BALTPOOL“ APŽVALGA PASIBAIGUS 
ŠILDYMO SEZONUI

Energijos išteklių biržos operatorius „Baltpool“, UAB

ŠĮ ŠILDYMO SEZONĄ BUVO 
NUPIRKTA 272 TŪKST. TNE 
BIOKURO, T. Y. 8 PROC. MAŽIAU 
NEI PERNAI ATITINKAMU 
LAIKOTARPIU 
Dėl  šiltesnio  rudens  ir  žiemos 2018–

2019 m.  šildymo  sezoną  buvo  nupirkta 
8 proc. mažiau biokuro nei pernai ir užpernai 
atitinkamu  laikotarpiu  (272  tūkst.  tne). 
Šį  periodą  sudarius  daugiau  ilgalaikių 
sutarčių,  31  proc.  sumažėjo  sandorių 
(2 822 sandorių).

 „Šį šildymo sezoną ypač išryškėjo pir-
kimo strategijos svarba. Rudenį pabrangus 
biokurui, šilumos tiekimo įmonės patyrė didelį 
spaudimą apsispręsti, ar sudaryti ilgalaikio 
tiekimo sandorius baiminantis žiemą istoriškai 
augančių biokuro kainų, ar pasitikėti rinkos 
likvidumu ir žiemos sezoną pradėti be ilgalai-
kių tiekimo sutarčių. Spalio mėnesį aukštos 
biokuro kainos atkreipė biokuro tiekėjų iš 
užsienio dėmesį ir jų aktyvumas lėmė kainų 
stabilizavimąsi biržoje, o sezono pabaigoje – 
ir kainų kritimą“, – teigia „Baltpool“ prekybos 
vadovas Vaidotas Jonutis.

Pasak jo, galiausiai daugiau išlošė tie 
šilumos gamintojai, kurie neturėjo suformuo-

to biokuro tiekimo portfelio vien ilgalaikiais 
sandoriais šiam šildymo sezonui ir pasirinko 
mišrią pirkimo strategiją.

Palyginti su 2017–2018 m. šildymo 
sezonu, šiais metais pagal ilgalaikius tiekimo 
sandorius pristatyta 18 proc. daugiau kuro 
(194,4 tūkst. tne), o jo tiekimo kaina augo 
32,9 proc. Atitinkamu laikotarpiu pagal sa-
vaitės trukmės sandorius pristatyta 41 proc. 
mažiau kuro (77,6 tūkst. tne) už 10,5 proc. 
žemesnę kainą. 

Šį šildymo sezoną bendra tiekiamo kuro 
vertė augo 6 proc. iki 56,8 mln. Eur, paly-
ginti su atitinkamu laikotarpiu 2017–2018 m. 
Daugiausia kuro 2018–2019 m. šildymo se-
zoną įsigijo Kauno (58,9 tūkst. tne), Vilniaus 
(50,5 tūkst. tne), Šiaulių (33,2 tūkst. tne) ir 
Klaipėdos (31,7 tūkst. tne) apskritys. 

2018–2019 m. šildymo sezoną gerokai 
aktyviau biokuro biržoje dalyvavo Latvijos 
tiekėjai. 48 proc. jų tiekiamos produkcijos ke-
liavo į Telšių apskritį, 44 proc. buvo pristatyti į 
Šiaulių apskritį, 8 proc. – į Klaipėdos apskritį. 

Šio šildymo sezono metu išaugo biokuro 
tiekimas Latvijos pirkėjams. Pristatomo kuro 
į Kuržemės, Rygos ir Žiemgalos regionus 
apimtys augo nuo 36 tne 2017–2018 m. 
šildymo sezoną iki 2 028 tne šį sezoną. Kuras 
buvo parduodamas už 182,67 Eur už tne 

vidutinę svertinę kainą, t. y. beveik 19 proc. 
pigiau nei Lietuvoje. Latvijos pirkėjams di-
džiausią kuro dalį (64 proc.) pristatė latviai, 
30 proc. – lietuviai, 6 proc. – estai. Sandorius 
biržoje šildymo sezono metu sudarė 65 pirkė-
jai ir 106 pardavėjai iš Lietuvos bei Latvijos. 

PASINAUDODAMI PALANKIA 
SITUACIJA BIRŽOJE, ŠILUMOS 
GAMINTOJAI JAU ĮSIGIJO 
KETVIRTADALĮ REIKIAMO KURO 
ŽIEMAI
Besirengdami  būsimam  šildymo  se-

zonui, pirkėjai  „Baltpool“ biokuro biržoje 
nupirko jau 25 proc. reikiamo kuro. Dau-
giausia biokuro ilgalaikiais kontraktais už-
sitikrino Šiaulių (70 proc. kiekio), Klaipėdos 
(54  proc.  kiekio)  ir  Panevėžio  (47  proc. 
kiekio) apskritys. 

„Biržoje ryškėja ateinančio šildymo 
sezono biokuro kainos kontūrai. Šiemet, dar 
net neprasidėjus vasarai, pirkėjai suskubo ir 
įsigijo maždaug 25 proc. ateinančiai žiemai 
reikalingo kuro, o kai kurie regionai užsitikrino 
jau daugiau kaip 70 proc. reikiamo kiekio. Tai 
labai aukštas rodiklis, palyginti su praėjusiais 
metais, kuomet ilgalaikiais sandoriais iš viso 
buvo nupirkta apie 50 proc. šaltajam sezonui 
reikalingo kuro“, – teigia „Baltpool“ prekybos 
vadovas Vaidotas Jonutis. Kuras keliauja į kūryklą

„Baltpool“ prekybos vadovas Vaidotas Jonutis
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Lietuvai iš Rusijos provincijos tapus 
nepriklausoma valstybe, buvo tikimasi ilgo 
taikos laikotarpio, tai skatino ambicingus 
projektus. 1938–1939 m buvo pastatytos 
Vytauto Didžiojo universiteto europinio lygio 
klinikos Kaune. 

Iš tolo krintantis į akis dar prieškario metais 
statytų Kauno klinikų kaminas kelia abejonių 
CŠT pradžios Lietuvoje datomis (1 pav.). 
Klinikų plotas siekė apie 160 tūkst. m2, tai 
maždaug atitinka Ignalinos, Pakruojo ar 
Trakų gyvenamosios ir viešosios paskirties 
pastatų plotą. 

Nesant stambiuose klinikų korpusuose 
nei atskirų katilinių, nei krosnių, šilumą turėjo 
tiekti centrinė katilinė. 

MINIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS 
TIEKIMO LIETUVOJE 80 METŲ JUBILIEJUS

Parengta Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pagal buvusio ilgamečio VGTU pastatų energetikos 
kat. profesoriaus dr. Egidijaus Sauliaus Juodžio surinktą medžiagą

Pasak jo, šiuo metu Lietuvoje pastebimai 
atpigusi mediena turėtų džiuginti biokuro 
pirkėjus, nes ilgalaikių biokuro tiekimo san-
dorių kainos šiemet yra maždaug trečdaliu 
mažesnės nei praėjusiais metais. Ateinančios 
žiemos ilgalaikių kontraktų kaina (160 eur už 
tne) atitinka 2017 m. šildymo sezono kainą.

V. Jonučio teigimu, lieka tikėtis, kad 
atpigęs biokuras ir palankiai sudaryti ilga-
laikiai tiekimo kontraktai atitinkamai paveiks 
ir šildymo kainas ateinantį šildymo sezoną, 
šoktelėjusias šiais metais.

Bendra ateinančio šildymo sezono sver-
tinė tiekimo kaina – 158,91 Eur už tne, t. y. 
24 proc. mažesnė nei buvo susiformavusi 
per visą 2018–2019 m. žiemos sezoną.

1 pav. Projektinis Vytauto Didžiojo universiteto klinikų vaizdas

Lietuvos centriniame valstybės archyve 
yra išlikusių Kauno klinikų katilinės techninių 
dokumentų ir Vytauto Didžiojo universiteto 
klinikų Statybos komisijos posėdžių pro-
tokolų. Statybos eiga buvo nušviečiama 
periodinėje spaudoje. Statybos komisijos 
posėdžiuose dažniausiai dalyvaudavo 
jos pirmininkas universiteto prorektorius 
prof. Pr. Jodelė, nariai prof. Vl. Lašas, 
prof. J. Žilinskas, inž. K. Reisonas, darbų 
vedėjas inž. J. Jasiukaitis, inž. Pr. Drąsutis, 
Valstybės kontrolės atstovas rev. J. Svencic-
kas, sekretoriaudavo J. Staniškis. Energetinę 
projekto dalį kuravo Pr. Drąsutis. Protokolai, 
prisiminimai suteikia įdomių žinių apie įrangą 
ir darbų eigą.

Katilinėje buvo gaminama šiluminė 
energija šildymui ir vėdinimui, karštas 
buitinis vanduo ir garas technologijai – skal-
byklai, dezinfekcijos kameroms, vir tuvės 
įrenginiams, operacinėse esantiems ste-
rilizatoriams. Katilinės pastatą su katilinės 
įrenginiais ir 75 m aukščio mūrinį dūmtraukį 
suprojektavo inž. Jonas Jasiukaitis ir Vokieti-
jos firmos „J.S. Fries Sohn“ specialistai, kati-
linės pastato statybos darbus vykdė rangovai 
G. Ilgovskis ir S. Gudinskis, dūmtraukio – inž. 
J. Indriūno ir J. Žostauto vadovaujami dar-
buotojai. Kauno klinikų ūkiniame korpuse 
buvo sumontuoti trys „Gebrüder Wagner 
Dampfkesselfabrik und Feuerungsbau“ fir-
mos vandens vamzdžių katilai su paslankiu 
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Gegužės 6–9 dienomis Prancūzijoje, 
Nanto mieste, vyko Europos šilumos tiekėjų 
konfederacijos „Euroheat and Power“ (EHP) 
kongresas, kuriame dalyvavo beveik visų Eu-
ropos šalių šilumos tiekėjų ir įvairių organiza-
cijų atstovai bei svečiai iš tokių šalių kaip JAV, 
Kinija, Pietų Korėja ir pan. Perskaityti prane-
šimai ir kuluarinės diskusijos padeda geriau 
suvokti, kur link eina labiausiai išsivysčiusių 
šalių energetikos ir komunalinių paslaugų 
vystymasis, kokias problemas sprendžia ir 
kokie nauji technologiniai ar organizaciniai 
metodai naudojami šiandieniame pasaulyje. 

2 pav. Vytauto Didžiojo universiteto klinikų jungiamųjų požeminių tunelių išdėstymas

ardynu. Darbinis katilų garo slėgis – 12 atm., 
našumas – po 2 850–3 560 kg/h garo, tai 
atitinka 2,5 MW katilinės galią. Pagrindi-
nis katilinės įrangos montuotojas – firma 
„J.S. Fries Sohn“.

Nepraėjus nė pustrečių metų nuo klinikų 
projektavimo sutarties pasirašymo (1937-
01-20) su architektais „Urbain Cassan ir Elie 
Ouchanoff“, Lietuvos Respublikos Energijos 
komiteto atstovas inž. Pr. Drąsutis Vytauto Di-
džiojo universiteto klinikų Statybos komisijos 
posėdyje 1939 m. birželio 12 d. pranešė, 
kad katilai jau išbandyti bandomuoju apkro-
vimu. Tai patvirtina liepos 10 d. posėdžio 
įrašas: „Technikinė priežiūra nurodo, kad 
firmos visi įrengimai yra atlikti ir šiuo tarpu 
vykdomi maži pataisymai.“ Pr. Drąsučio 
žodžius paremia 1939 metų rugpjūčio 3 d. 
„Lietuvos aidas“: „Po dviejų metų įtempto 
darbo, šiandien visuose klinikų korpusuose 
jau įrengta: centrinio šildymo, vandentiekio, 
kanalizacijos, karšto vandens, garo ir elektros 
tinklai. Garo katilai jau pastatyti ir veikia... 
Iki šiol vien tik katilų ir centrinio šildymo 
bandymams sunaudota 700 t. durpių.“ 
1941–1944 m. karo metais ir pirmaisiais 
1945-aisiais pokario metais centrinio šildy-
mo sistema buvo gadinama, dalis katilinės 
įrangos išgrobstyta ar sugadinta, pačios 
klinikos nusiaubtos. Centralizuota šilumos 

ir garo tiekimo sistema atkurta 1946–1947 
metų šildymo sezonui. 

1939 metų  birželio  12  dieną galima 
laikyti centralizuoto šilumos tiekimo Lietuvoje 
veiklos pradžia. Šiais metais sukanka lygiai 
80 metų nuo pirmosios centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemos veiklos pradžios.

Katilinė (2 pav. – Ūkio rūmai) jungia-
muosiuose korpusų tuneliuose nutiestais 
vamzdynais centralizuotai tiekė šilumą ir 
karštą vandenį kitiems penkiems ligoninės 
pastatams. Tuneliai dvejopi – techniniai, 

skirti nešvarios aprangos ir pan. transpor-
tavimui, vandentiekio, šildymo, elektros ir 
kanalizacijos tinklams, bei švarūs ligonių ir 
personalo judėjimui.

Lieka klausimas, kodėl akivaizdus grupės 
pastatų Kaune prieškarinio centralizuoto ap-
rūpinimo šiluma egzistavimas nebuvo viešai 
pripažintas. Tikėtina, kad tai susiję su SSSR 
būdinga propagandine savigyra, nutylint 
nepriklausomos Lietuvos pasiekimus ir iš to 
kylančiu nepritarimu domėjimuisi originaliais 
dokumentais.

EUROPOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ 
39-ASIS KONGRESAS – RYŠKĖJA 

ATEITIES KELIAI
Dr. Valdas Lukoševičius 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

GLOBALIŲ IŠŠŪKIŲ PRIEKYJE – 
KLIMATO KAITA

Klimato kaitos problemos, šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimas – pagrin-
dinės problemos, kurių sprendimui nukreipta 
Europos Sąjungos (ES) ir jos valstybių 
energetikos politika. Energetikos projektų 
efektyvumas ir tikslingumas, valstybių pa-
rama ir kiti veiksmai pirmiausia vertinami 
per šią prizmę. Kiek bus sumažinama CO2 
išmetimo? Klimato pokyčiai, vandenyno lygio 
kilimas kelia labai realias problemas dauge-

liui šalių. Pavyzdžiui, žinomas klimatologas 
dr. Peteris Kuipersas Munneke’as (Utrechto 
universitetas, Nyderlandai) teigia, kad jau 
nebekeliamas klausimas, ar Nyderlandai 
atsidurs po vandeniu, tik klausiama, kada 
tai įvyks. 

Centralizuotas šilumos ir vėsumos tie-
kimas laikomas vienu iš perspektyviausių 
klimato kaitos problemų sprendimo būdų ir 
jo skatinimas vis labiau tampa ES energetikos 
politikos dalimi. Tai atsispindi ir vadinamaja-
me trečiajame energetikos ir klimato pakete, 
kuris buvo aktyviai aptarinėjamas kongrese. 
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1 pav. Individualaus vėsinimo šilumokaičiai

2 pav. Integruota šildymo ir vėsinimo sistema

Daug įmonių kongrese ir surengtoje pa-
rodoje pristatė termohidraulinio modeliavimo 
ir planavimo programas, kurios naudojamos 
kuriant integruotas šildymo ir vėsinimo siste-
mas be CO2 išmetimo. Pasinaudojus jomis, 
pažangiuose miestuose kuriami „energetiniai 
centrai“, kuriuose generuojama, surenkama 
ir transformuojama viena energijos rūšis į 
kitą, kaupiama ir naudojama vartotojų po-
reikiams tenkinti visus metus. Iš tokių centrų 
tiekiama šiluma, vėsuma, generuojama arba 
sunaudojama elektra, taip tiekiant įvairias 
sistemines paslaugas ir elektros sektoriui. 
Apskritai, didėjant nestabilių elektros gene-
ratorių skaičiui, kuriami integruoti energetiniai 
kompleksai, kuriuose vienas kitą papildo 
šildymo, vėsinimo ir elektros sektoriai. 
Tokių pavyzdžių buvo pateiktas ne vienas, 
o jų formavimui naudojamos modernios 
modeliavimo ir planavimo programos. Miestų 
energetinės-komunalinės infrastruktūros 
kūrimo aktualijos buvo aptartos atskiroje 
sesijoje, kuri taip ir vadinosi – PLANHEAT. 
Šiame kontekste labai keistai atrodė Lie-
tuvos šilumos ūkyje pradėta įgyvendinti 
„laukinė“ neorganizuota konkurencija, kuri iš 
esmės užkerta kelią išmaniesiems miestams 
(angl. smart city) kurti.

Centralizuotas šilumos tiekimas vis la-
biau susiejamas su vėsumos tiekimu ir vis 
dažniau tokios miestų infrastruktūros siste-
mos vadinamos centralizuotomis energijos 
tiekimo (CET) sistemomis.

CENTRALIZUOTAS VĖSINIMAS – 
JAU KASDIENYBĖ

Centralizuotas per teklinės šilumos 
surinkimas ir jos panaudojimas karštam 
vandeniui ruošti ar kaupimas žiemos porei-
kiams tenkinti – tai natūralus centralizuoto 
šilumos tiekimo paslaugos išplėtimas ir jos 
konkurencingumo didinimas. Jeigu anksčiau 
tokiomis sistemomis pasigirdavo Vokietijos 
ar Skandinavijos energetikai, tai šiame kon-
grese jau ir Estijos atstovai pranešė apie tris 
centralizuoto vėsinimo sistemas, veikiančias 
arba dar įrengiamas Pernu, Tartu ir Talino 
miestuose. 4-ame paveiksle iliustruojama 
Fortum eksploatuojama centralizuoto šildy-
mo ir vėsinimo sistema, kuri jau pelnė tarp-
tautinius apdovanojimus. Kaimynų šilumos 
ūkio inovatyviam vystymui padeda ilgalaikė 
(iki 12 metų) garantuojama investicijų 
grąža, tuo tarpu Lietuvoje įvesta „laukinė“ 
konkurencija užker ta kelią analogiškoms 
kompleksinėms energetikos sistemoms 
kurti. Juk tokiose sistemose energija nuolat 

PARADOKSAI EUROPOJE IR 
PASAULYJE

Sprendžiant klimato kaitos problemą, 
būtina atsisakyti iškastinio kuro, kuris Žemėje 
kaupėsi milijonus metų, deginimo. Tuo tarpu 
vis dar pagrindinis būdas elektrai gaminti yra 
šiluminės elektrinės, kurios daugiau kaip 

Apskaičiuota, kad jeigu šiluminių elekt- 
rinių išmetama šiluma būtų suvar tojama 
naudingai, tai pastatų šildymui kuro Europoje 
nebereikėtų. Pavyzdžiui, per dieną Žemę pa-
siekiančios energijos užtektų pasauliniams 
poreikiams patenkinti 200–300 dienų. Neiš-
matuojami energijos ištekliai sukaupti kiek-
viename žemės lopinėlyje, tiesiog po mūsų 
kojomis. Su nutekamaisiais vandenimis 
išmetamos šilumos pakaktų pašildyti visą 
geriamąjį buitinį vandenį. Didelius energijos 
kiekius į aplinką išmeta pramonė, prekybos 
centrai, kompiuterinių serverių centrai ir t. t.      

Apsirūpinimo šiluma ir vėsuma perspek-
tyvos labai aiškios – surinkti, kaupti ir efek-
tyviai panaudoti atliekinę ir aplinkos energiją. 
Juo labiau kad biomasės naudojimas vis 
dažniau traktuojamas kaip laikina priemonė. 
Tačiau didžiausia kliūtis – Europoje trūksta 
centralizuoto energijos tiekimo sistemų. 
Daugelis ES šalių kelia ambicingus tikslus 
įrengti vamzdynų sistemas ir centralizuotai 
tiekti vidutiniškai apie 25 procentus visos 
šilumos, tuo tarpu dabar vidurkis sudaro 
apie 6–8 proc. Tik Skandinavijos ir Baltijos 
šalyse bei Centrinėje Europoje centralizuotas 
šilumos tiekimas užima daugiau nei pusę 
šilumos rinkos.    

KRYPTIS – KURTI MIESTUOSE 
INTEGRUOTAS CENTRALIZUOTO 
ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMAS
Atskira sesija kongrese buvo skirta cent-

ralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo (CŠVT) 
sistemų modeliavimui, kuris reikalingas tiek 
planuojant naujas vamzdynų sistemas, tiek 
ir optimizuojant esamų tinklų darbą.

pusę degimo metu išsiskyrusios šilumos 
išmeta į aplinką. Šiltėjantis klimatas reikalauja 
vis labiau aušinti pastatus. Didelė dalis taip 
neefektyviai pagamintos elektros vėl panau-
dojama vėsinimo sistemose (žr. 1 pav.), o 
iš patalpų „išsiurbta“ šiluma vėl išmetama 
į aplinką. Žiemą tiems patiems pastatams 
šildyti reikia atskirai deginti kurą ir vėl juos 
šildyti bei ruošti karštą vandenį. O pastatai ES 
yra didžiausias energetinių išteklių vartotojas 
(apie 40 proc. bendrojo poreikio). 
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3 pav. Miestų energetinės infrastruktūros planavimo pavyzdžiai

4 pav. Tartu centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistema

transformuojama tarp šildymo, karšto van-
dens ir vėsinimo srautų arba kaupiama, kas 
valandą energija gaminama racionaliausiu 
būdu, reaguojant į elektros rinkos ir išteklių 
kainas ar pan. Tam reikia, kad visos sistemos 
operatorius būtų vienas, operatyviai valdytų 
visus elementus bei sistemas ir nuolat op-
timizuotų viso komplekso darbą. Lietuvoje 
šilumos aukcionai, priešingai, verčia su-
pirkinėti šilumą visą mėnesį, nors tuo tarpu 
gali atsirasti daug pigesnių šilumos šaltinių... 
Prioritetas suteiktas trumpalaikiams šilumos 
gamintojų interesams, bet ne vartotojų ilga-
laikiam ir optimaliam aprūpinimui energijos 
ištekliais. Tad apie modernią energetinę 
infrastruktūrą Lietuvos miestuose kol kas 
galime tik pasvajoti.

Tartu mieste nuo 2016 metų veikia dvi 
centralizuoto vėsinimo sistemos ir planuo-
jama tolesnė jų plėtra, o trečioji sistema 
projektuojama. Vėsinimo tinklų ilgis – apie 
5 km, įrengtų šaldymų įrenginių galia – 
13,8 MW, tarp jų 2 MW šilumos siurblių, 
kurie vėsinimo metu „išsiurbtą“ energiją 
panaudoja vandeniui šildyti. Planuojamas 
tolesnis vartotojų prijungimas prie centrali-
zuoto vėsinio sistemų. 

Pažymimi centralizuoto vėsinimo pri-
valumai, palyginti su individualiu vėsinimu: 
energijos ir išlaidų taupymas, pigesni vėsi-
nimo įrenginiai, nereikia jiems skirti erdvės 
pastatų viduje ir išorėje, nėra rūpesčių dėl 
eksploatavimo, nebelieka triukšmo ir vibra-
cijų, aplinkai nekenksmingas sprendimas, 
nedarkoma pastatų architektūra ir pan.  

Baltijos jūros regione centralizuotą 
vėsinimą labiausiai išvystę švedai, kurie 
taip tiekia apie 1 TWh vėsinimo energijos, o 
bendras vėsinimų tinklų ilgis viršija 600 km. 
Švedijos šilumos tiekėjai nereguliuojami, 
tačiau konkuruoja dėl var totojų su kitais 
individualaus šildymo būdais. Vėsinimo ir 
šildymo sinergija padeda pasiekti konkuren-
cingesnes paslaugų kainas ir tai lemia, kad, 
skirtingai nei Lietuvoje, čia tiek vartotojų, tiek 
paslaugų apimtys kasmet auga.  

Europoje centralizuoto vėsinimo rinka 
kasmet auga ir tikimasi užimti 20 procentų 
jos poreikio. Lietuvos šios technologijos 
naudotojų sąraše kol kas nėra.  

Beveik visos Europos šalys jau tiekia 
arba ruošiasi centralizuotai ne tik šildyti, bet 
ir vėsinti pastatus. Sėkmingam šildymo ir 
vėsinimo sistemų vystymui padeda planin-
gas miestų infrastruktūros plėtojimas, tačiau 
ilgalaikėms infrastruktūros investicijoms 
reikia techninio ir finansinio saugumo, kurį 
garantuoja reguliacinė aplinka.   

Var totojų elgesio tyrinėtojai tvir tina, 
kad vartotojai dažniausiai nori viso pastatų 
klimato paketo. Gaudami vėsinimo paslaugą, 
jie mieliau užsisako ir centralizuotą šildymą. 
Pavyzdžiui, Tartu patirtis rodo, kad 1 MW 
vėsinimo įmonei pridėjo dar 2,6 MW ir 
šilumos pardavimų. Kombinuotos ir didelės 
centralizuoto energijos tiekimo sistemos 
padeda lanksčiai nusiurbtą vėsinimo energiją 
panaudoti karšto vandens ar šilumos tieki-
mui. Tai didžiulis pranašumas, palyginti su 
individualaus vėsinimo ar šildymo sistemo-
mis, kurių bendras energetinis efektyvumas 
yra iki 10 kartų mažesnis.

ATLIEKINĖS (PERTEKLINĖS) 
ENERGIJOS PANAUDOJIMAS 

Iškastinio kuro naudojimo ribojimai, 
spartus biomasės poreikio augimas, kon-
kurencija dėl var totojų su kitais šildymo 
būdais CŠT įmones verčia ieškoti pigesnių 
ir stabilių pirminės energijos išteklių ir taip 
panaudoti savo pagrindinį pranašumą prieš 
individualų šildymą. Kongrese buvo pristatyta 
daugybė įgyvendintų projektų, kai komercinių 
ar pramoninių objektų išmetama šiluma pa-
naudojama centralizuotam šilumos tiekimui. 
Tai iš vandenvalos stočių šalinamo vandens 

sistemą patenka apie 100 GWh „nemoka-
mos“ šilumos, kuri patenkina maždaug 6 900 
būstų poreikius. 

Šiltėjant klimatui, pastatų vėsinimo 
poreikiai tampa vis didesni, be to, vartotojai 
vis labiau pageidauja komfortiškų gyvenimo 
sąlygų. Tad kuriamos žematemperatūrės 
CŠT sistemos, kuriomis vėsinimo šiluma 
panaudojama karštam vandeniui ruošti 
vasaros metu. Toks pavyzdys pristatytas 
inovacijų konkursui Austrijos technologijų 
instituto atstovų. 

Pastatų šilumos punktai pakeičiami šilu-
mos siurbliais, o CŠT vamzdynuose vasarą 

energija, chemijos, metalurgijos ar statybinių 
medžiagų įmonėse susidarantys atliekinės 
šilumos srautai ir pan. Kaip išskirtinis tokio 
tipo projektas pristatyta šilumos utilizavimo 
sistema Danijos Odensės mieste. Facebook 
valdomame duomenų centre serverių auši-
nimo sistemoje susidaranti šiluma panau-
dojama miesto centralizuotam aprūpinimui 
šiluma. 

Serverių aušinimo metu susidarantis 
šiltas oras šilumokaičiuose šildo pirminį van-
denį. Šilumos siurbliais energija perduodama 
CŠT sistemos tinklų vandens temperatūrai 
pakelti iki 70–75 °C. Taip per metus į CŠT 
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cirkuliuoja 35/25 °C temperatūros vanduo. 
Vėsinimo sistemos perteklinę šilumą „nu-
meta“ į grįžtamąją liniją, o karšto vandens 
ruošimui šiluma imama iš paduodamos 
linijos. Ir vienu, ir kitu atveju temperatūrų 
skirtumas nedidelis, o tai lemia labai aukštą 
šilumos siurblių energetinį efektyvumą. Tai 
yra jie naudoja labai mažai elektros. Katilinė 
įsijungia tik tuomet, kai nepakanka vėsinimo 
šilumos karšto vandens poreikiams tenkinti. 
Dėl žemesnių temperatūrų labai sumažėja 
šilumos perdavimo nuostoliai vamzdynuose. 

MIESTŲ PLANAVIMAS 
IR ENERGIJOS TIEKIMO 
LANKSTUMAS 
Pateikti pavyzdžiai ir daugelio kongreso 

dalyvių nuomonė liudija, kad šiuolaikiniai 
miestai, kuriuose įrengiami sudėtingi ener-
getiniai ir komunaliniai tinklai, negali būti 
vystomi stichiškai, objektai įrengiami ten, kur 
kam patinka ir t. t. Svarbesnį vaidmenį turi 

vaidinti savivaldybės, kurios infrastruktūrą turi 
derinti prie vartotojų poreikių. Siekdami kiek 
įmanoma labiau sumažinti CO2 išmetimus, o 
energiją padaryti prieinamą tiek techniškai, 
tiek ir ekonomiškai visiems miestiečiams, 
energetikos tinklai ir objektai turi būti vys-
tomi racionaliai, investicijos minimalios, o 
infrastruktūros panaudojimo laipsnis turi būti 
maksimalus. Todėl vis labiau atsigręžiama į 
ilgalaikį planavimą ir reguliavimą. Daugelis 
šalių ir miestų kuria ilgalaikius šilumos tiekimo 
planus (angl. hearoadtmap), kuriuose ban-
doma sudėlioti svarbiausius objektus, juos 
racionaliai panaudoti. Remiami sprendiniai ir 
objektai, kurie atitinka planuose suformuotus 
tikslus. Deja, konstatuota, kad dažnai iškyla 
interesų konfliktų tarp nacionalinių tikslų 
ir vietinių sprendinių, nepakankamas arba 
nekokybiškas bendradarbiavimas tarp atskirų 
valdžios institucijų ir pan.    

Iš kitos pusės, energijos tiekėjai turi 
sparčiai reaguoti į greitai besikeičiančias 
situacijas, į naujas technologijas ir galimy-

5 pav. Duomenų centro aušinimo šilumos panaudojimas CŠT sistemoje

6 pav. Vėsinimo šilumos panaudojimas karštam vandeniui ruošti

bes. Todėl valstybinis reguliavimas turi būti 
keičiamas tinkama motyvacija, orientuota į 
vartotojų poreikių tenkinimą. Vartotojas turi 
būti visų permainų ašis ir pasirinkimo krite-
rijus. Būtina suteikti daugiau motyvacijos ir 
galimybių energijos tiekėjams, kad jie galėtų 
lanksčiai ir abiem pusėms naudingai megzti 
santykius su vartotojais ir optimaliai planuoti 
darbo režimus. Darbui su vartotojais buvo 
skirta atskira sesija. 

Apibendrinant galima konstatuoti, kad 
Europos centralizuotos šilumos tiekėjai gana 
optimistiškai žvelgia į ateitį, stengiasi vartoto-
jams pateikti daugiau ir įvairesnių paslaugų, 
mažėja reguliavimo ir labiau liberalizuojami 
santykiai su vartotojais, o skaitmenizavimas 
bei naujosios technologijos suteikia labai 
daug naujų galimybių, kurias efektyviai pa-
naudoti gali tik patys tiekėjai. Atsisakoma ne 
tik iškastinio kuro, bet ir stengiamasi mažinti 
biomasės deginimą, o ateitis siejama su 
aplinkos bei įvairiausių atliekinės energijos 
srautų panaudojimu. 
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AB „Panevėžio energija“ baigė Panevėžio 
miesto katilinės rekonstravimo projektą. Pu-
šaloto gatvėje esančioje katilinėje pastatytas 
biokuro 8 MW galios vandens šildymo katilas 
su 1,8 MW galios kondensaciniu ekonomai-
zeriu pakeis esamo iškastinio kuro (gamtinių 
dujų, mazuto) katilo šilumos gamybą. Ši re-
konstrukcija padės efektyviau gaminti šilumą 
mažesnėmis sąnaudomis, mažės aplinkos 
tarša ir tuo pačiu bus siekiama mažesnės 
šilumos kainos vartotojams. 

Panevėžio miesto katilinėse dalis šilu-
mos gaminama deginant gamtines dujas. 
Siekdama didinti gaminamos šilumos kiekį, 
naudojant biokurą, AB „Panevėžio energija“ 
2018 metais pradėjo rekonstruoti Panevėžio 
katilinę Pušaloto gatvėje. Projekto „Panevėžio 
RK-1 rekonstravimas“ statybos darbų sutar-
tis buvo pasirašyta  su viešąjį konkursą lai-
mėjusia UAB „ Energijos taupymo centras“. 
Rangovas paruošė naujo biokuro katilo ir 
ekonomaizerio su pagalbiniais įrenginiais, 
inžinierinių tinklų, kuro sandėlio, aikštelių ir 
kelių techninius bei darbo projektus, atliko 
projekto vykdymo priežiūrą, reikalingų įren-
gimų ir medžiagų komplektavimą, statybos 
ir montavimo darbus.  

Šiuo metu rekonstruotoje katilinėje 
sumontuotas naujas 8 MW galios biokuro 
katilas  jau prijungtas prie esančių  katilų, o 
biokuro katilo išmetamų dūmų temperatūra 
panaudojama papildomos šilumos gavimui 
naujai įrengtame 1,8 MW galios kondensaci-
niame ekonomaizeryje.  Šiluma naujais  įren-
giniais jau tiekiama į miesto šilumos tinklus.

Įrengtas biokuro katilas pakeis gamtinė-
mis dujomis kūrenamų katilų darbą, dėl to 
mažės neigiamas poveikis aplinkai. Šiltna-
mio efektą sukeliančių dujų emisijos – CO2 
išmetimai sumažės 8,8 tūkst. t per metus. 
Sumontuota dūmų valymo įranga leis suma-
žinti kietųjų dalelių išmetimą į aplinką. Naujo 
katilo dūmai bus nukreipti į esamą kaminą, 
todėl naujo taršos šaltinio neatsiras.

Numatoma šilumos energijos gamyba 
naudojant biokurą sieks apie 40,8 tūkst. MWh 

NAUJAS BIOKURO 
KATILAS PANEVĖŽIO 

KATILINĖJE
Daiva Paulauskienė

Atstovė spaudai AB „Panevėžio energija“

per metus. Panevėžio miesto centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemoje suvar tojamų 
importuojamų gamtinių dujų kiekis metinėje 
šilumos gamyboje sumažės 43,7 tūkst. MWh 
arba 4,2 mln. m³.

„Aišku viena – biokuras yra pigesnis nei 
gamtinės dujos, todėl atsisakydami gamtinių 
dujų ir didindami biokuro panaudojimą ma-
žinsime savo šilumos gamybos savikainą, o 
kartu išvengsime ir kainų augimo“, – teigia 
AB „Panevėžio energija“ generalinis direkto-
rius Petras Diksa.

Projekto „Panevėžio RK-1 rekonstravi-
mas“ vertė sudaro 3,3 mln. eurų. AB „Pa-
nevėžio energija“ iki 1,47 mln. eurų Europos 
Sąjungos parama projektui vykdyti skir ta 
pagal LR energetikos ministro įsakymą dėl fi-
nansavimo skyrimo projektams, pateiktiems 
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos 
fondų investicijų veiksmų programos 4 priori-
teto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių 
išteklių energijos gamybos ir naudojimo 
skatinimas“ priemonę „Biokuro panaudojimo 
skatinimas šilumos energijai gaminti“.

AB „Panevėžio energija“ – regioninė 
šilumos gamybos ir tiekimo įmonė Lietuvo-

je. Jos veiklos zona – Panevėžio, Kėdainių, 
Rokiškio, Zarasų, Kupiškio, Pasvalio miestai 
ir rajonai. Šilumos tiekimo įmonė eksploa-
tuoja devyniolika regiono katilinių, kuriose 
instaliuota 107 MW biokuro katilų galia. 2018 
metais 74,4 proc. patiektos šilumos buvo 
pagaminta biokuru ir panaudojant atliekinę 
technologinę šilumą.



ÐILUMINË TECHNIKA

2019 m. Nr. 2 (Nr. 76)12

NETEISĖTO ŠILUMOS 
VARTOJIMO PREVENCIJA MAŽINA 

„NAGINGŲJŲ“ GALIMYBES

AB „Kauno energija“ informacija

NEPAISANT DIDĖJANČIO VISUOMENĖS SĄMONINGUMO, VIS DAR PASITAIKO ATVEJŲ, 
KAI NAGINGI PILIEČIAI SUGALVOJA, KAIP PASINAUDOTI VIENA AR KITA VIEŠĄJA PAS- 
LAUGA UŽ JĄ NEMOKANT. GALBŪT JIEMS ATRODO, KAD TOKIOS PASLAUGOS TURI 
BŪTI TEIKIAMOS NEMOKAMAI ARBA GAL JIE TIESIOG VISUOMET IR VISUR SIEKIA BŪTI 
„GUDRESNI“ UŽ KITUS. DAŽNIAUSIAI TOKIE ŽMONĖS SUGALVOJA, KAIP NETEISĖTAI 
PRISIJUNGTI PRIE ELEKTROS, ŠILUMOS AR VANDENTIEKIO TINKLŲ IR NEMOKĖTI UŽ 
JAIS TIEKIAMĄ ENERGIJĄ. TOKIU BŪDU JIE NE TIK GADINA PAČIUS TINKLUS, BET IR 
MAŽINA GALIMYBES ATPIGINTI ŠIAS PASLAUGAS KITIEMS VARTOTOJAMS. APMAU-
DU, TAČIAU DAŽNAI TOKIE „GUDRUČIAI“ SAVO KAIMYNŲ YRA LAIKOMI GUDRESNIAIS, 
GALVOTAIS AR APSUKRESNIAIS, NORS REALIAI JIE JUOS TIESIOG APVAGINĖJA.

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje 
tokių atvejų taip pat pasitaiko. Pagal pastarųjų 
5 metų duomenis, Kaune per šildymo sezoną 
vidutiniškai nustatomi 3–4 nesankcionuoto 
šilumos vartojimo atvejai. Tai sudaro vos apie 
0,003 proc. bendro visų šilumos vartotojų 
skaičiaus, tačiau jau vien tai, kad tokie atvejai 
vis dar nustatomi, rodo, kad ne visi mūsų 
kaimynai yra sąžiningi ir kad prevencinis 
darbas turi būti vykdomas.

Šiuo tikslu, šilumą Kaune tiekiančios bend- 
rovės „Kauno energija“ Kontrolės skyrius 
nuolat stebi šilumos vartojimo rodiklius visų 

vartotojų įrenginiuose ir analizuoja daugelį 
kitų šilumos tiekimo ir vartojimo parametrų 
ir jų pokyčių. Galimi neteisėto šilumos varto-
jimo atvejai nustatomi išanalizavus šilumos 
var tojimo pobūdį, suvar tojamos šilumos 
kiekius ir kitus parametrus.

Dažniausi pasitaikantys atvejai – netvar-
kingas suvartoto karšto vandens deklaravi-
mas ar skaitiklio paveikimas, siekiant, kad jo 
rodmenys būtų mažesni už realiai suvartotą 
kiekį. Tačiau pasitaiko ir įžūlesnių, techniškai 
sudėtingiau įgyvendinamų nesankcionuoto 
vartojimo atvejų, kai šilumai ar karštam van-

deniui vogti dažnai net įrengiami papildomi 
vamzdynai arba kitaip bandoma „apgauti“ 
šilumos tiekimo bei apskaitos įrenginius.

VAMZDŽIUS NUSITIESĖ PO ŽEME

Vienas iš „įspūdingiausių“ prieš keletą 
metų užfiksuotų nesankcionuoto šilumos 
vartojimo atvejų buvo užfiksuotas Kauno 
Vilijampolės rajone. Dar 2010 metais čia 
buvo nustatytas termofikacinio vandens 
nutekėjimas tarp vienos iš Raudondvario 
plente esančių šilumos kamerų ir netoliese 
esančio daugiabučio. Atkasus vamzdyną, 
buvo aptikta, kad prie jo savavališkai prijungti 
plastikiniai vamzdžiai, vedantys į netoliese 
esantį garažų masyvą. Buvo nustatyta, kad 
šie vamzdžiai veda į vienam piliečiui priklau-
santį garažą.

Apie 50 metrų ilgio vamzdžiai buvo įkasti 
į žemę ir per pamatus įvesti į pastatą. Jame 
buvo sumontuota uždaromoji armatūra ir 
radiatoriai. Visai šiai sistemai įrengti neabe-
jotinai turėjo prireikti ir specialios technikos, 
ir darbo jėgos, ir nemažai laiko bei lėšų.

Piliečiui tuo metu už nelegalų prisi-
jungimą prie šilumos tiekimo tinklų buvo 
surašytas administracinės teisės pažeidimo 
protokolas, kurio pagrindu 2010 m. lapkri-
čio 4 d. Valstybinė energetikos inspekcija 
minėtam piliečiui skyrė piniginę baudą. 
Nelegalus vamzdynas buvo išmontuotas, o 
šilumos vamzdynas, vedantis į daugiabutį, 
AB „Kauno energija“ lėšomis sutvarkytas.

Vėliau šis pilietis savo šilumos vartojimo 
įrenginius prie tinklų neteisėtai prijungė pa-
kartotinai, tačiau šis atvejis gana greitai buvo 
nustatytas. Piliečiui buvo pateikta pretenzija 
dėl žalos atlyginimo, tokiu būdu siekiant iš-
spręsti ginčą ne teismo tvarka, tačiau pilietis 
savo kaltės nepripažino. Bendrovė kreipėsi į 
teismą, kuris AB „Kauno energija“ nurodytą 
žalą priteisė, pripažindamas, kad atsakovai 
tikrai elgėsi neteisėtai ir padarė žalą šilumos 
tiekimo įmonei. Po teismo sprendimo atsa-
kovas žalą atlygino.
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GROBSTYMO ATVEJAI NEDAŽNI

Pasak AB „Kauno energija“ Kontrolės 
skyriaus vadovo T. Janušo, tikslingi šilumos 
grobstymo atvejai nėra dažni, tačiau kad ir 
kaip būtų gaila, jų vis dar pasitaiko.

Susiduriama ir su atvejais, kai šiluma 
neteisėtai var tojama įrengiant netgi tam 
specialią įrangą, vamzdynus ar sutrikdant 
apskaitos prietaisų veikimą. Tokie atvejai 
anksčiau ar vėliau išaiškinami ir iš kaltų 
asmenų išieškoma padaryta žala.

AB „Kauno energija“ turimos techninės 
priemonės leidžia nustatyti neteisėto šilumos 
var tojimo atvejus, vykdoma ir tiesioginė 
var tojimo kontrolė AB „Kauno energija“ 
specialistams lankantis pastatuose ir pas 
vartotojus. Naudojantis turimomis techni-
nėmis priemonėmis, gana greitai nustato-
ma, kur neteisėtai vartojama šiluma. Todėl 
tikimasi, kad, naudojant šias priemones, 
ateityje nesankcionuoto šilumos vartojimo 
atvejų visiškai neliks.

Nesankcionuotam šilumos vartojimui nu-
statyti atliekami ir neeiliniai šilumos vartotojų 
patikrinimai. Juos taip pat vykdo bendrovės 
kontrolieriai, esant reikalui pakviesdami į pa-
galbą antstolius arba kitų valstybės institucijų 
atstovus. Antstolis, nustatant nesankcionuo-
tą šilumos vartojimą, konstatuoja faktines 
aplinkybes. Beveik visų tokių patikrinimų 
metu nesankcionuoto šilumos var tojimo 
atvejai nustatomi.

Siekdami nuslėpti nesankcionuoto šilu-
mos vartojimo faktą, žmonės dažnai bando 
sudaryti kliūtis patekti į šilumos punktus, 
bando neįleisti į patalpas, kuriose yra netei-

Nors jau dvejus metus visos Lietuvos 
centralizuoto šildymo var totojai gauna 
sąskaitas, kuriose įrašyta eilutė „Su nepa-
skirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos 
kiekis“, gyventojams vis dar kyla klausimų, 
kas tai per mistinis mokestis ir už ką jis 
mokamas.

sėtai prijungti šilumos vartojimo įrenginiai 
ir pan. Tačiau, pateikus nenuginčijamus 
argumentus, dalyvaujant antstoliui, faktas 
vis dėlto būna nustatomas.

Nustačius nesankcionuoto šilumos var-
tojimo atvejį, kontrolieriai surašo pranešimą 
apie administracinio nusižengimo požymius 
turinčios veiklos padarymą. Taip pat, atsi-
žvelgiant į vartojimo parametrų pokyčius, 
nustatomas ir laikotarpis, kurį pilietis šilumą 
var tojo nesankcionuotai, t. y. neteisėtai. 
Pagal tai bendrovės specialistai suskaičiuoja 
ir bendrovei padarytą žalą bei pateikia var-
totojui dokumentus šiai žalai apmokėti. Taip 
pat panaikina galimybę toliau vartoti šilumą 
už ją nemokant.

Be to, kadangi neteisėtas prisijungimas 
prie tinklų yra nusikaltimas, už kurio padary-
mą baudžiama pagal Baudžiamojo kodekso 
nuostatas, kiekvieno atvejo medžiaga 
perduodama policijai. Policija neteisėtus 

prisijungimus prie tinklų vertina kaip nusi-
kalstamus veiksmus ir pateiktos medžiagos 
pagrindu kelia baudžiamąsias bylas.

Sankcijos, kurių už neteisėtą prisijungi-
mą prie šilumos tinklų ir už neapskaitytos 
šilumos vartojimą gali sulaukti vartotojas, 
pagal baudžiamojo kodekso 179 straipsnį 
yra viešieji darbai arba bauda, arba laisvės 
apribojimas, arba laisvės atėmimas nuo 2 iki 
6 metų, priklausomai nuo padarytos žalos 
dydžio. Be abejo, nėra siekiama nubausti 
ką nors laisvės atėmimu ar net viešaisiais 
darbais, tačiau žala bendrovei privalo būti 
atlyginta.

Kad ateityje tokių nesankcionuoto var-
tojimo atvejų mažėtų, AB „Kauno energija“ 
nuolat vykdo šilumos parametrų ir jų pokyčių 
analizę, prevencinius veiksmus šilumos 
punktuose, nuolat vykdo nuotolinį šilumos 
apskaitos prietaisų stebėjimą ir analizuoja 
vartojimo duomenis.

NESUPRANTAMOS EILUTĖS 
ŠILDYMO SĄSKAITOJE: 

GYVENTOJŲ SKOLOS AR TIK INFORMACIJA?

AB „Klaipėdos energija“ informacija 

KARŠTAS VANDUO NIEKUR 
NEDINGSTA
Dalis šilumininkų klientų mano, kad ši 

eilutė – tai nepareigingų gyventojų skola 
už karštą vandenį, kurią tenka apmokėti 
sąžiningiems gyventojams. Tačiau taip nėra. 

Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvarto-
tas šilumos kiekis gali atsirasti dėl įvairių 
priežasčių. Pavyzdžiui, trūkus vamzdžiui ar 
įvykus kitai avarijai namo karšto vandens 
tiekimo sistemoje; gyventojams ne laiku ar 
neteisingai deklaruojant suvar totą karšto 
vandens kiekį arba tai darant skirtingu metu; 
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namo įvadinio geriamojo vandens apskaitos 
prietaiso ir vartotojų butuose įrengtų karšto 
vandens apskaitos prietaisų rodmenų nus-
kaitymo skirtingu laiku.

Kaip teigia šios eilutės atsiradimą inicija-
vusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija, ji skirta informuoti apie neatitikimus 
tarp įvadinio namo skaitiklio ir gyventojų butų 
skaitikliais fiksuoto suvartoto karšto vandens 
kiekio. Kodėl susidaro skirtumai, priežastį turi 
nustatyti pastato valdytojas – administrato-
rius arba bendrijos pirmininkas.

„Dažniausiai pasitaikanti nukrypimų 
priežastis ta, jog gyventojai pavėluotai 
arba netiksliai deklaruoja suvartotą karštą 
vandenį. Tačiau tai nereiškia, kad pareigingi 
gyventojai negrįžtamai sumokėjo už neati-
džius kaimynus“, – aiškino Virginijus Zutkis, 
AB „Klaipėdos energija“ Klientų aptarnavimo 
centro vadovas.

Pasak pašnekovo, jeigu kurio nors buto 
savininkas ne laiku ar neteisingai deklaravo 
karšto vandens suvar tojimo duomenis, 
jis vėliau sumokės daugiau. Kaip pavyzdį 
V. Zutkis nurodė Klaipėdos Taikos pr. 35 
namo situaciją. Šio namo butuose buvo 
keičiami apskaitos prietaisai, ir aptikta, kad 
dėl sugedusio skaitiklio  vienas vartotojas 
turės sumokėti už kone 140 kubinių metrų 
nedeklaruoto karšto vandens. Tačiau kiti to 
namo gyventojai gaus sąskaitas, kur eilutėje 
„Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas 
šilumos kiekis“ bus suma su minuso ženklu. 
Kitaip sakant, ankstesnė permoka jiems 
kompensuojama.

„Karštas vanduo name niekur nedingsta. 
Kai pastato administratorius  mus informuoja, 
kodėl susidarė skirtumas, mes perskaičiuo-
jame visiems namo gyventojams pateiktas 
sąskaitas, atitinkamai jas sumažindami. Kas-
mėnesiniuose mokėjimuose gyventojams 

nežymūs svyravimai yra, tačiau per ilgesnį 
laikotarpį sumos išsilygina“, – konstatavo 
V. Zutkis.

Įvardyti skolininkais žmones, kurie 
suklysta ar neteisingai deklaruoja karšto 
vandens rodmenis, šilumininkai negali. Pagal 
Šilumos ūkio įstatymą, skolininku žmogus 
tampa tik laiku neapmokėjęs sąskaitos už 
šilumą. Tik tada yra numatytos teisinės pro-
cedūros šios skolos išieškojimui. Ir nemokių 
vartotojų skolos kitiems namo gyventojams 
neišdalijamos.

KAIP IŠVENGTI PERMOKŲ?

Savalaikis karšto vandens suvartojimo 
deklaravimas yra buto savininko pareiga. 
Norint išvengti netikslumų eilutėje „Su nepa-
skirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos 
kiekis“, vartotojams reikia įgyvendinti šias 
sąlygas:
1) visi namo gyventojai vienu metu pasku-

tinę mėnesio dieną privalo užfiksuoti 
karšto vandens skaitiklių rodmenis ir 
perduoti juos šilumos tiekėjui;

2) visi skaitikliai turi veikti be jokių paklaidų;
3) namo įvade įrengtų šilumos ir vandens 

skaitiklių rodmenys turi būti nurašyti 
vienu metu su butuose esančių karšto 
vandens skaitiklių rodmenimis.

Tačiau daugiabučiame name gyvena 
daugybė žmonių, kurie dėl įvairiausių prie-
žasčių – ligos, komandiruotės, emigracijos ir 
t. t. – ne visada spėja laiku pranešti skaitiklių 
rodmenis. Vienas patikimiausių būdų, kad 
gyventojams netektų mokėti už šilumos kiekį 
su nepaskirstytu karštu vandeniu ar šis mo-
kestis būtų minimalus, – įrengti visų pastate 
esančių karšto vandens skaitiklių rodmenų 
nuotolinio nuskaitymo sistemą.

Išmanieji skaitikliai tuo pačiu metu, t. y. 
paskutinę mėnesio dieną, tą pačią valandą, 
nuotoliniu telemetriniu būdu gali nuskaityti 
visų butuose esančių karšto vandens ir ši-
lumos skaitiklių, įvadinio šilumos apskaitos 
prietaiso ir geriamojo vandens skaitiklio, 
esančio prieš karšto vandens ruošimo įren-
ginį, rodmenis.

Nuo 2020 m. sausio 1 dienos įsirengiant 
šią išmaniąją įrangą, bus galima pasinaudoti 
valstybės parama, jei įgyvendinant atnau-
jinimo projektą daugiabučiame name bus 
įrengiamas atskiras automatizuotas šilumos 
punktas ar modernizuojamas esamas ne-
automatizuotas šilumos punktas, įrengiami 
balansiniai ventiliai ant stovų ir pertvarkomos 
ar keičiamos šildymo bei karšto vandens sis-
temos, butuose ir kitose patalpose įrengiant 
individualios šilumos apskaitos prietaisus ar 
daliklių sistemą ir termostatinius ventilius.

AB „Klaipėdos energija“, prisijungdama 
prie mažosios daugiabučių namų renovaci-
jos, taip pat pasirengusi prisidėti, jei vartoto-
jai įgyvendins atnaujinimo projekte numatytų 
šilumos skaitiklių arba daliklių įrengimo ir 
eksploatavimo bei karšto vandens skaitiklių 
rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos 
įdiegimą.

Dėl nuotolinės apskaitos prietaisų įrengi-
mo galima pasikonsultuoti su AB „Klaipėdos 
energija“ specialistais kreipiantis  el. paštu 
kac@klenergija.lt.

NUOTOLINĖ SISTEMA 
NEIŠKRAIPO „ŠILUMOS 
BENDROSIOMS REIKMĖMS“
Įsirengus nuotolinio nuskaitymo sistemą, 

būtų sprendžiama dar viena gyventojams ak-
tuali problema – apskaitos neatitikimai skai-
čiuojant „Šilumą bendrosioms reikmėms“. 
Nes naujuose ar renovuotuose namuose, 
kur yra individuali butų šilumos apskaita, 
gyventojams nedeklaruojant ar neteisingai 
deklaruojant šilumos skaitiklių rodmenis, 
sąskaitose atsiranda netikslios sumos. 
Pavyzdžiui, jei buto savininkas yra išvykęs 
ir nedeklaruoja sunaudotos šilumos kiekio, 
laikoma, kad to buto šildymui sunaudotas vi-
dutinis šilumos kiekis, kuris apskaičiuojamas 
išvedant kitų butų suvartojimo vidurkį. Bet tai 
nėra tikslu. Todėl karšto vandens ir šilumos 
skaitiklių nuotolinio nuskaitymo sistema 
maksimaliai sumažintų atsirandančių klaidų ir 
netikslumų tikimybę, ir sumažintų gyventojų 
rūpesčius dėl neatitikimų sąskaitų eilutėse 
„Šiluma su nepaskirstytu karštu vandeniu“, 
tiek „Šiluma bendrosioms reikmėms“.
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Lietuvos  energetikos  institutas (LEI) 
kar tu su Suomijos technologinių tyrimų 
centru (VTT), UAB „Enerstena“ ir AB „Kauno 
energija“ 2019 m. balandžio 3 d. surengė 
seminarą „Inovatyvi kompleksinė šilumos, 
elektros energijos ir transporto degalų ga-

SEMINARAS 
„INOVATYVI KOMPLEKSINĖ ŠILUMOS, 

ELEKTROS ENERGIJOS IR TRANSPORTO 
DEGALŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJA – 

PERSPEKTYVA ATEITIES ENERGETIKOJE“

mybos technologija – perspektyva ateities 
energetikoje“. Seminaro tikslas – viešinti ES 
Horizon 2020 programos projekto „Flexible 
combined production of power, heat and 
transpor t fuels from renewable energy 
sources“ (FLEXCHX, www.flexchx.eu) veiklą 

bei pristatyti suinteresuotiems pramonės 
atstovams naujas novatoriškas energijos 
gamybos galimybes. 

Seminarą vedė Lietuvos energetikos 
instituto (LEI) Degimo procesų laboratorijos 
vadovas dr. Nerijus Striūgas, o sveikinimo 

 Lietuvos energetikos institutas
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kalbą tarė LEI direktorius dr. Sigitas Rimke-
vičius. Seminaro dalyviams LR energetikos 
ministras Žygimantas Vaičiūnas pristatė 
atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 
perspektyvas iki 2030 m., o LR Seimo na-
rys, Energetikos ir darnios plėtros komisijos 
pirmininkas Virgilijus Poderys pasisakė apie 
biomasės vaidmenį klimato politikoje.

Taip pat renginyje dalyvavo ir praneši-
mus pristatė Suomijos technologinių tyrimų 
centro atstovai VTT, naftos produktų ga-

mintojai NESTE, cheminių reaktorių kūrėjai 
INERATEC, energetikos kompanija HELEN, 
šilumos tiekėjų asociacija LŠTA, Lietuvos 
inovacijų centro LIC ekspertai.

Projekte „FLEXCHX“ plėtojamas hibri-
dinis procesas, sujungiantis biomasės 
dujinimą (angl. gasification), katalitinį 
biodujų skaidymą, vandens elektrolizę 
naudojant AEI energiją, degalų sintezę 
iš biomasės, taip pat atliekinių šilumos 
srautų integravimo galimybių analizę į 

CŠT jėgaines. Projekto tikslas – sukurti 
lanksčią biodegalų gaminimo technologiją, 
proceso metu panaudojant sezoninę per-
teklinę elektros energiją, o sugeneruotus 
atliekinius šilumos srautus integruoti į esa-
mas ar naujas šilumos ir elektros gamybos 
jėgaines.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 
2018 m. kovo 1–2021 m. vasario 28 d., 
biudžetas – ~4,5 mln. eurų.
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Norite pamatyti žmogų, kuris atsako 
už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su 
jūsų daugiabutį administruojančia įmone. 
Išsakykite jai savo problemas, paprašykite 
pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikal-
bėkite su kaimynais, gal verta keisti namo 
valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal 
užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos 
inspekcijoje? 

Net ir praėjus beveik trims dešimtme-
čiams po Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo dalis žmonių nežino, kur ieškoti pagalbos. 
Įprasta dėl šildymo kokybės kaltinti šilumos 
tiekėjus. Tai suprantama: jei kas nors sako, 
kad tiekia šilumą, išrašo sąskaitas, tai tas ir 
turi užtikrinti, kad iš tikrųjų būtų nei per karšta, 
nei per šalta, kad šiluma būtų naudojama 
taupiai ir pan.

Deja, Lietuvoje šildymo procesas or-
ganizuojamas labai painiai ir dažnai net 
neaišku, kur ieškoti teisybės. Šilumos 
tiekėjas, šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūrėtojas, karšto vandens tiekėjas, šalto 
vandens tiekėjas ir pan. – visos institucijos, 

ŠILDYMO KOKYBĖ BUTUOSE YRA 
JŪSŲ RANKOSE

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

atrodo, tik tam ir sukurtos, kad nusikratytų 
atsakomybės ir kruopščiai rinktų pinigus iš 
bejėgiškoje padėtyje atsidūrusių gyventojų.

Vis dėlto didžiosios dalies Lietuvos 
gyventojų šilumos problemos yra istorinis 
sovietmečio palikimas. Jos negali būti iš-
spręstos per atstumą ir neišsispręs savaime.

Todėl labai svarbu šias problemas geriau 
suprasti ir patiems rasti būdus, kaip išsiveržti 
iš užburto šilumos kokybės problemų rato. 
Namo bendraturčiai turi daug galimybių 
modernizuoti savo tur tą, tik retai jomis 
pasinaudoja.

SOVIETINIŲ DAUGIABUČIŲ 
KARALYSTĖ

Daugiausia problemų keliantis ir Lietuvoje 
dominuojantis daugiabučio gyvenamojo 
namo tipas yra vidutiniškai pasenęs, prastos 
šiluminės izoliacijos sovietinis daugiabutis. 
Tai vadinamųjų miegamųjų rajonų standar-
tas. Tokiuose namuose gyvena daugiau kaip 
1 mln. Lietuvos žmonių. Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacijos skaičiavimais, 60 kvadra-
tinių metrų buto savininkai tokiuose namuose 
už šildymą sezono metu vidutiniškai sumoka 
po 66 eurus.

Dar apie 700 tūkst. Lietuvos gyventojų 
arba džiaugiasi aukščiausios kokybės dau-
giabučiais namais ir 28 eurų sąskaitomis 
už 60 kvadratinių metrų ploto buto šildymą, 
arba už tai moka net 110 eurų, nes gyvena 
itin prastos kokybės, labai senuose sovieti-
niuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose 
namuose.

Tik maždaug 130 tūkst. Lietuvos žmonių 
moka vidutiniškas 47 eurų sąskaitas už 60 
kvadratinių metrų butų šildymą. Jie gyvena 
iš dalies renovuotuose arba naujuose, tačiau 
didelius fasadinius langus turinčiuose dau-
giabučiuose namuose.

Tokia statistika leidžia išskir ti tipinį 
sovietinį daugiabutį namą kaip didžiausiam 
žmonių skaičiui aktualią problemą. Jei 
esate vienas iš 1,5 mln. Lietuvos sovieti-
nės statybos daugiabučių gyventojas, tai 
skaitykite toliau.
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MOKĖJIMAI UŽ ŠILUMĄ SKIRTINGŲ KATEGORIJŲ 
DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE 

NETEISINGUMĄ LEMIA 
IŠDARKYTOS VIDAUS ŠILDYMO 
SISTEMOS
Jūsų name tikriausiai yra įrengta vien-

vamzdė šildymo sistema. Tai paprasčiausia 
ir dažniausia iš visų galimų sistemų, pagrįsta 
vien tik fizikos dėsniais.

Įkaitintas vanduo siurbliu užkeliamas į 
viršutinį namo aukštą ir stumiamas tolyn, 
kol pasiekia tolimiausiame viršutiniame namo 
kampe esančius radiatorius. Paskui vanduo 
iš esmės teka pats, natūraliai leisdamasis 
žemyn ir, suprantama, vėsdamas. Į pirmus 
šildymo prietaisus atiteka karščiausias ši-
lumnešis, todėl šių prietaisų šildomas plotas 
yra mažiausias. 

Toliau esanti schema labai aiškiai pa-
rodo, kaip tokia sistema veikia. Jeigu kas 
nors perskirsto šildančio vandens srautus 
(daugiau šildančio vandens nukreipia į savo 
radiatorius), prisideda papildomų radiato-
riaus „sekcijų“ ar pan., tai kaimynams lieka 
mažiau šilumos. 

Kaip matote paveiksle, apie 20 °C tempe-
ratūra džiaugiasi tik trečdalis namo gyvento-
jų. Likusiems arba per karšta, arba per šalta, 
nes vidaus šildymo sistema išbalansuota, 
dalis gyventojų papildomai pasididino radia-

torių plotus, sumontavo grindinį šildymą, 
vietoje balkonų prasiplėtė kambarius ir pan.

Kadangi šiluma kaulų nelaužo, tai la-
biausiai nuskriaustais reikėtų laikyti žmones, 
šąlančius kairiajame apatiniame daugiabučio 
kampe. Termograma rodo, kad jie šąla tikrai 
smarkiai.

LŠTA prezidentas Valdas Lukoševičius 
pabrėžia, kad būtent ši problema, neturinti 
nieko bendra su šilumos tiekėjų darbo ko-
kybe, yra tikrasis žmonių nepasitenkinimo 
šaltinis.

„Kai žmonėms parodai šią schemą ir 
paaiškini, dėl ko butai šyla nevienodai, tai 
tampa suprantama, kodėl vienas atsidaręs 
langus ir skundžiasi, kad per karšta, o kitas 
tame pat name šąla“, – sakė jis.

Pasak V. Lukoševičiaus, sovietinių dau-
giabučių gyventojai ne be pagrindo piktinasi, 
kad dažna šildymo sistema nekokybiška. 
Neteisingumas, kuris tęsiasi jau 30 metų 
nepriklausomoje Lietuvoje, neatstatomas ir 
padėtis tik blogėja, nes gyventojai pradeda in-
dividualiai spręsti problemas, nesulaukdami 
kolektyvinės sistemos atnaujinimo. Dažnai 
tai daroma kaimynų sąskaita.

„Juk sąskaitas žmonės apmoka vieno-
dai – pagal plotą, o šilumos kiekį gauna 

skirtingą. Tai neteisinga. Be to, pastebėjau, 
kad daugeliui žmonių didesnė problema yra 
ne per didelė šildymo sąskaita, o prasta 
šildymo kokybė. Jiems nepatinka, kad na-
muose per karšta arba per šalta“, – tvirtino 
V. Lukoševičius.

Jūs – vienas iš tų šąlančių arba perkaitu-
sių žmonių? Jei taip, skaitykite toliau.

UŽBURTAS RENOVACIJOS RATAS

Nesunku suprasti, kad geriausia išeitis 
būtų sovietinių daugiabučių namų komplek-
sinė renovacija. Vykdant tokią renovaciją, 
galima ne tik iš esmės pertvarkyti namo 
šildymo sistemą, subalansuojant šilumos 
paskirstymą tarp butų, bet ir sutvarkyti šilu-
mos izoliaciją.

Nors tai supranta visi, daugiabučių 
renovacijos tempai yra tiesiog apverktini. 
Per visą Lietuvos nepriklausomybės laiko-
tarpį renovuota šiek tiek daugiau negu 3 000 
daugiabučių namų. Vyriausybė siekia, kad 
iki 2020 m. būtų renovuota 4 000 namų. 
Bet tai – tik apie 20 proc. visų renovuotinų 
daugiabučių.

Renovacijos dar laukia (nors gali ir nesu-
laukti) apie 30 tūkst. sovietinių daugiabučių, 
iš jų apie 15 tūkst. yra prijungti prie centrali-
zuoto šilumos tiekimo tinklų. Jei sakytume, 
kad tokiais tempais mes juos renovuosime 
dar šimtą metų, nedaug teapsiriktume.

Praėjus beveik 15 metų nuo renovacijos 
iniciatyvų pradžios, daugelis specialistų pri-
versti pripažinti, kad didžiausias jos stabdis – 
butų savininkų nenoras inicijuoti renovaciją ar 
prie jos prisidėti. O ekonomistas Raimundas 
Kuodis dar atviresnis: jo nuomone, renovuoti 
namus žmonėms grynai ekonomiškai nelabai 
verta.

„Žmonės po renovacijos mokės beveik 
tiek pat, kaip ir be jos, nes sumažėjusias 
sąskaitas už šildymą atsvers palūkanų mokė-
jimai ir paskolos grąžinimas“, – dar 2011 m. 
rašė R. Kuodis.

Grynai finansinis renovacijos atsipir-
kimas yra tokia tolima ateitis, kad žmonės 
paprasčiausiai nesitiki jos sulaukti. Pasak 
R. Kuodžio, renovacija visuomenei apsimoka 
tik netiesiogiai – per bendrus ekonominius 
rodiklius.

Su R. Kuodžio vertinimais ir pasiūlymais 
sutinka toli gražu ne visi ekspertai ir politikai. 
Tai reiškia, kad diskusija tęsiama, laikas eina, 
o kairiame apatiniame daugiabučio namo 
kampe gyvenantys žmonės ir toliau šąla.

Šąlate ir jūs? O gal priešingai – kaistate? 
Skaitykite toliau, nes išeičių yra.

Daugiabučių namų kategorijos

2017–2018 m.
(vidutinė šilumos kaina – 5,25 ct už kWh su PVM)

Atitinkamos 
daugiabučių 

namų kategorijos 
dalis (proc.)

Sunaudojamas 
šilumos kiekis 

1 m2 buto 
šildymui per 

mėnesį

Sunaudojamas šilumos 
kiekis 60 m2 ploto buto 
šildymui per mėnesį ir 
mokėjimai už šildymą

I

Daugiabučiai  gyvenamieji 
namai, kuriuose suvartojama 
mažiausiai šilumos 
(naujos statybos, renovuoti, 
kokybiški namai) 

17 proc.
~9 kWh/m2 ~540 kWh/60 m2

(~28 Eur per mėn.)

II

Daugiabučiai gyvenamieji 
namai, kuriuose suvartojama 
mažai arba vidutiniškai 
šilumos (naujos statybos, iš 
dalies renovuoti ir kiti šiek 
tiek taupantys šilumą namai)

7 proc.
~15 kWh/m2 ~900 kWh/60 m2

(~47 Eur per mėn.)

III Daugiabučiai gyvenamieji 
namai, kuriuose suvartojama 
daug šilumos (seni sovietinės 
statybos ir neapšiltinti namai) 

59 proc.
~21 kWh/m2 ~1 260 kWh/60 m2

(~66 Eur per mėn.)

IV

Daugiabučiai  gyvenamieji 
namai, kuriuose suvartojama 
labai daug šilumos (senos 
statybos, labai prastos 
šiluminės izoliacijos namai) 

17 proc.
~35 kWh/m2

ir daugiau
~2 100 kWh/60 m2

(~110 Eur per mėn.)

128 tūkst. butų
0,358 mln. gyventojų

47 tūkst. butų
0,13 mln. gyventojų

409 tūkst. butų
1,15 mln. gyventojų

118 tūkst. butų
0,33 mln. gyventojų
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INICIJUOKITE POKYČIUS PATYS

Kaip ir daugelis gyvenimo problemų, 
efektyvaus šildymo klausimas yra jūsų 
rankose. Turbūt jau supratote, kad neko-
kybiško šildymo problemos neišspręsite, 
jei nesiimsite atnaujinti savo daugiabučio 
šildymo sistemos. 

Gera naujiena ta, kad tokiam atnaujinimui 
nebūtina kompleksinė gyvenamojo namo re-
novacija. Kur kas lengviau kaimynus įtikinsite 
renovuoti tik šildymo sistemą.

Daugiabučio namo šildymo sistemų 
modernizavimą turėtų organizuoti namą 
administruojanti bendrovė. Į ją pirmiausia 
reikėtų kreiptis, jei siekiate ieškoti kelių, kaip 
išspręsti šildymo kokybės problemas.

Deja, ne visi daugiabučių administrato-
riai vienodai veiklūs ir sąžiningi. Todėl labai 
svarbus kaimynų susitelkimas ir bendradar-
biavimas. Netinkamos kokybės paslaugas 
teikiantį namo administratorių galite pakeisti. 
Tai yra jūsų teisė. Iškilus rimtiems nesutari-
mams su administruojančia bendrove, galite 
kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją, 
savivaldybę ar kitas institucijas.

Svarbiausia – nesustokite pusiaukelėje. 
Šiuolaikinės technologijos padeda nebrangiai 
užtikrinti reikiamą šilumos kokybę. 

Net keletas Lietuvoje veikiančių ben-
drovių siūlo vienvamzdžių šildymo sistemų 
inžinerijos patobulinimus, kurių tikslas – 
subalansuoti šildymo tiekimą tarp stovų ir 
namo aukštų ir taip išlyginti temperatūrą 
atskiruose butuose.

Įdiegus kartu ir temperatūros reguliatorius 
ant radiatorių, statistika rodo, galima reikšmin-
gai sumažinti šildymo išlaidas. Dar paprasčiau 
modernizuoti dviejų vamzdžių sistemas. 

Vienvamzdes šildymo sistemas reno-
vuojančios įmonės paprastai siūlo bent 
keletą galimos pertvarkos projektų, kurių 
įgyvendinimo kaina priklauso nuo sprendi-
mų sudėtingumo ir jiems būtinos įrangos. 
Brangesni sprendimai paprastai užtikrina 
kokybiškesnį šilumos paskirstymo balansą, 
bet renkasi patys gyventojai, atsižvelgdami į 
savo konkrečius poreikius.

Šie sprendimai geri tuo, kad nereikalauja 
didelių investicijų. Skaičiuojama, kad vidaus 
sistemų modernizavimas subalansuojant 
ir įrengiant reguliavimą kiekviename bute 
vidutiniškai kainuoja apie 15 Eur/m2, o darbai 
bute trunka vos pusę dienos.

Be to, iš karto galėsite džiaugtis pagerė-
jusia šildymo kokybe ir naudoti tiek šilumos, 
kiek pageidaujate. Svarbiausia, kad nereikia 
pravesti antro vamzdžio per aukštus – to 
žmonės bijo labiausiai. Kas gi norės darkyti 
ką tik suremontuotą butą?

GREITAI ATSIPERKANTIS 
SPRENDIMAS

LŠTA prezidentas V. Lukoševičius tvirti-
na, kad vienvamzdžių šildymo sistemų reno-
vacija – geras ir palyginti greitai atsiperkantis 
sprendimas.

„Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, 
esame apskaičiavę, kad vien tik šildymo 
sistemos renovavimas leidžia sutaupyti apie 
25 proc. šilumos. Tokiu būdu sumažėjus sąs-
kaitoms už šildymą, dėl renovacijos patirtos 
išlaidos namo gyventojams atsiperka per 3–5 
metus“, – aiškino jis.

V. Lukoševičiaus teigimu, LŠTA suintere-
suota, kad sovietinių daugiabučių gyventojai 
greičiau spręstų šildymo kokybės problemas.

„Tai šilumos tiekėjų reputacijos klausi-
mas. Mums blogai, kai žmonės mus kaltina 
dėl prastos šildymo kokybės, nors tikroji 
problema niekaip nesusijusi su mūsų pas-
laugomis. Ypač, kai tos problemos spren-
dimas žmogui ranka pasiekiamas“, – sakė 
V. Lukoševičius.

Dėl to LŠTA palaikė ir Seimo narių grupės 
dar praėjusį rudenį pateiktą pasiūlymą, kad 
valstybė galėtų paremti ne tik kompleksinę, 
bet ir paprastesnę – inžinerinę daugiabučių 
renovaciją. Šių metų kovą Seimas patvirtino 
reikiamas Valstybės paramos daugiabučiams 
namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 
pataisas.

Tai reiškia, kad daugiabučių gyventojams 
nusprendus atnaujinti savo namo šildymo 
sistemą, dalį jų patir tų išlaidų padengs 
valstybė. Anot Seimo Energetikos ir darnios 
kaitos komisijos pirmininko Virgilijus Poderio, 
patvirtintos įstatymo pataisos uždegė žalią 
šviesą inžinerinei arba mažajai daugiabučių 
namų renovacijai.

Aplinkos ministerija papildomas lėšas 
pastatų vidaus sistemų modernizavimui 
skirs jau 2019 m. Klimato kaitos programoje 
šiam tikslui numatyta 5 mln. EUR subsidija, 
apmokant iki 30 proc. gyventojų patirtų išlai-
dų. Dabar svarbu, kad geri norai nepaskęstų 
sudėtingose ir neefektyviose biurokratinėse 
procedūrose, kad žmonės nenusiviltų val-
džios įstaigų organizuotumu, įvertinant, kad 
kolektyvinius sprendimus Lietuvoje priimti 
labai sunku.

Valstybės parama inžinerinei renovacijai – 
tai dar viena galimybė dėl prastos šilumos ko-
kybės kenčiantiems daugiabučių gyventojams. 
Taip pat ir jums. Apsispręskite patys inicijuoti 
pokyčius ir džiaukitės jaukiais namais.
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Praėjusiųjų metų liepą Aplinkos mi-
nisterija paskelbė kvietimą teikti paraiškas 
daugiabučių namų atnaujinimui. Iki 2019-ųjų 
vasario 1-osios baigėsi terminas pateikti pa-
raiškas BETA, o kovo 18-ąją buvo užbaigtas 
pateiktų paraiškų vertinimas.

Iš 719 gautų paraiškų po BETA įvertinimo 
kaip tinkamos įgyvendinti pripažintos 707 
paraiškos. Pagal paskutinį kvietimą paraiškas 
pateikė 56 savivaldybės, iš kurių daugiausiai 
paraiškų buvo Klaipėdos – 65, Vilniaus – 58 
bei Kauno – 36 miestų savivaldybėse. Taip 
pat šiame kvietime aktyvumu ir paraiškų 
skaičiumi išsiskyrė ir Elektrėnų – 30, Panevė-
žio – 23 ir Šiaulių – 23 miestų savivaldybės.

APLINKOS MINISTERIJA: 
GYVENTOJAI SĄMONINGĖJA

Iš 707 pripažintų paraiškų, projektai pasi-
skirstė taip: 251 įtraukti į kvartalų programas, 
362 A-B energetinio efektyvumo klasės, o 
likusieji priskirti kitiems projektams.

ĮVERTINO RENOVACIJĄ: 
ŽMONĖS LABIAUSIAI 

SKUNDŽIASI NE DĖL ŠILDYMO KAINOS – 
SIŪLO NEKARTOTI IGNALINOS KLAIDŲ

Aurelija Karaliūtė, www.delfi.lt

PASKUTINIOJO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI BENDROSIOS TENDENCIJOS ATSKLEIDĖ, KAD 
DAUGIAU KAIP 50 PROC. DAUGIABUČIŲ PO RENOVACIJOS NUMATO PASIEKTI AUKŠTESNĘ NEI C ENERGETINIO EFEKTYVUMO 
KLASĘ. BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTŪROS (BETA) DIREKTORIUS VALIUS SERBENTA TIKINA, KAD TAI RODO, JOG DAUGIA-
BUČIŲ GYVENTOJAI PATIKĖJO RENOVACIJA IR TAPO SUPRATINGESNI.

„Projektų skaičius – džiuginantis daly-
kas, nes mes turėjome pakankamai daug 
paraiškų, tai rodo, kad iš tiesų mes turime 
pakankamai daug sąmoningų žmonių, 
kurie supranta renovacijos naudą. Daug 
daugiabučių patenką į kvartalų renovacijos 
programas – tai kompleksinė renovacija, 
kurią skatina ir Aplinkos ministerija, kai 
renovuojami ne tik pastatai. Sutvarkoma ir 
infrastruktūra – parkavimosi vietos, viešosios 
erdvės, želdynai.

95 proc. apklaustų žmonių labai vertina 
ir aplinką, kurioje gyvena. Kompleksinė 
renovacija reikšminga. Dar svarbus aspek-
tas – kurį laiką kalbame apie kokybę, dabar 
matome, kad daugiau nei pusė paraiškų 
teikėjų pasirinko B klasę, o tai rodo žmonių 
sąmoningumą“ – BETA surengtos konfe-
rencijos metu kalbėjo Aplinkos ministerijos 
Statybų ir teritorijų planavimo departamento 
direktorius Marius Narmontas.

IGNALINA – LYDERĖ

„Vienose savivaldybėse renovacija 
vyksta sparčiau, kitose – lėčiau. Pavyzdžiui, 
Pagėgių savivaldybėje neturime įgyvendinto 
nė vieno renovacijos projekto. Neringos 
savivaldybėje taip pat nėra įgyvendinto nė 
vieno projekto. Tačiau turime 4 savivaldybes 
– Druskininkus, Birštoną, Molėtus ir Ignaliną, 
kuriose renovacijos procesai vyksta gana 
sparčiai.

Čia atnaujintų daugiabučių namų skai-
čius, palyginti su neatnaujintais daugiabu-
čiais namais, sudaro daugiau nei trečdalį 
daugiabučių namų, o Ignalinoje šiemet 
baigiami atnaujinti visi daugiabučiai namai. Marius Narmontas

Tai iš tikrųjų gali daryti įtaką šilumos tinklų 
ūkiui“ – tikino V. Serbenta.

V. Serbenta tikisi, kad atnaujinus daugia-
bučius ir labai sumažėjus šilumos energijos 
suvar tojimui mieste, neatsitiks taip, jog 
vienintelis būdas „spręsti šilumos tiekėjo 
klausimus“ bus šilumos kainos didinimas. 
Dėl šios priežasties V. Serbenta skatina 
savivaldybes rengti planus, galvoti, kaip 
sumažinti renovacijos įtaką šilumos ūkiui.

DIDŽIAUSIAS GYVENTOJŲ 
NEPASITENKINIMAS – NE DĖL 
ŠILDYMO KAINŲ
BETA konferencijos metu kalbėjęs Lietu-

vos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 
dr. Valdas Lukoševičius tikina, kad pirmasis 
daugiabučiuose gyvenančių žmonių nepa-
sitenkinimas susijęs ne su šilumos kaina, o 
su nekokybišku šildymu – tai bene didžiausia 
problema.

Valius Serbenta
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„Renovacija ir energijos taupymas, efek-
tyvumas yra pagrindiniai būdai spręsti dide-
lės šilumos sąskaitos problemą. Anksčiau 
šilumos Lietuvoje buvo tiekiama kelis kartus 
daugiau negu dabar, nuo 2000-ųjų šilumos 
pardavimas iš lėto krenta. Šilumos tiekimo 
įmonės tiesiog prisitaiko prie naujų sąlygų, 
koreguoja savo tiekimo režimus. <...> Per-
ėjimas į biokurą, vidutiniškai šilumos kainą 
sumažino 40 proc., tai buvo daug didesnis 
poveikis nei renovacijos įtaka.

Šilumos poreikio mažėjimas šiandieną 
juda iš lėto. Renovacijos įtaka šiai dienai 
šilumos pardavimams yra tik 1 proc., tačiau 
jei renovacijos mąstai būtų didesni, tuomet 
įtaka išaugtų 10–20 proc., tačiau labai daug 
tai šilumos kainos nepaveiktų, dėl to nereiktų 
stabdyti renovacijos ar panašiai“ – kalbėjo dr. 
V. Lukoševičius.

NETOLIMOJE ATEITYJE 
ŠILDYMAS BUS KITOKS

Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) 
pardavimai tolygiai mažėja, bet tai vyksta dėl 
įvairių priežasčių – ne tik renovacijos, tačiau 
dėl nuo šilumos tinklų atsijungusių gyventojų, 
įmonių ar net bendroje laiptinėje pakeistų 
langų, užsandarintų durų. Jei vyktų visuotinė 
staigi renovacija, anot dr. V. Lukoševičiaus, 
tuomet šilumos kaina išaugtų apie 60 proc., 
tačiau tai nerealus scenarijus, o ir šilumos 
kainą, kaip minėjo dr. V. Lukoševičius, labiau 
veikia infliacija ar įrenginių nusidėvėjimas nei 
renovacija.

Vis dėlto dr. V. Lukoševičius tikina, kad 
renovaciją reikia pradėti derinti kuo anksčiau 
su CŠT sistemų atnaujinimu ir tai daryti siste-
miškai. Problemų nekiltų, jei tokios sistemos 
būtų iškart atnaujinamos vykdant kvartalinės 
renovacijos programas.

Valdas Lukoševičius
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geoterminė energija ir kitos tokios energijos 
rūšys – reikalingas kuo platesnis šios ener-
gijos panaudojimas.

Netolimoje ateityje mes vasarą nebede-
ginsime biokuro, o deginsime saulę ir iš jos 
gaminsime visą šilumą, nes su sezonine 
šilumos akumuliacija galima patenkinti net 
50 proc. šilumos poreikio. Klimato kaitos 

Šiandienis Lietuvos renovacijos žemėlapis (atnaujintų namų 
skaičius proc. nuo visų savivaldybėje esančių daugiabučių)

Artimiausio laikotarpio Lietuvos renovacijos žemėlapis (įgyvendinamų 
projektų skaičius proc. nuo visų savivaldybėje esančių daugiabučių)

programa ir Europos Sąjungos parama 
numatoma tokiems projektams, o ne bioku-
rui“ – tikina dr. V. Lukoševičius.

REIKTŲ NEBEINVESTUOTI Į 
BIOKURĄ?

Pasak dr. V. Lukoševičiaus, Ignalinos 
mieste susidariusi problema – investicijos 
prasilenkė laike su renovacija – buvo inves-
tuota daug į brangius biokuro katilus, buvo 
pakeistos trasos pagal senus pastatų porei-
kius, tačiau dabar, renovavus didesnę dalį 
Ignalinoje esančių pastatų, šilumos pardavi-
mo kaina krenta vos ne per pusę, o sąnaudos 
niekur nedingo, kurias reikia padengti, todėl 
investicijas į biokurą jau reiktų persvarstyti.

„Jei būtų investuojama lygiagrečiai į abi 
sritis, tokios problemos nebūtų. Tai puiki 
pamoka kitoms savivaldybėms, kai galvoja-
ma apie naujas investicijas šilumos tiekime, 
reikia galvoti apie renovaciją ir bandyti šiuo 
procesus suderinti. O suderinimo galimybių 
tikrai yra. <...>

Ilgainiui reiktų atsisakyti biokuro dalinai 
ir pereiti į aplinkos energiją – tai yra realūs 
dalykai, o ne kažkokia mistika. Bet blogybė 
ta, kad ką tik buvo suinvestuota į brangius 
biokuro katilus, kaip Ignalinoje, kurie daug kur 
kitur irgi yra jau per dideli – kur dabar viską 
dėti – tam dabar vėl reiks investicijų“ – teigė 
dr. V. Lukoševičius.

BUS RENOVUOJAMI IR 
KULTŪRINIU PAVELDU 
PRIPAŽINTI DAUGIABUČIAI
BETA direktoriaus pavaduotoja Gintarė 

Burbienė patikino, kad šiemet iš pateiktų 
paraiškų buvo ir namų, kurie yra įtraukti į kul-
tūrinio paveldo objektų sąrašą. Nors tiksliai 
nurodyti, kiek tokių pastatų bus renovuoja-
ma, pašnekovė negalėjo, ji patikino, kad tai 
tikrai nemaža dalis. Daug į kultūrinį paveldą 
įtrauktų pastatų yra ne tik didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose, bet ir nemaža jų dalis 
yra mažesniuose miesteliuose.

„Tokių pastatų gyventojų susidomėji-
mas ir poreikis renovacijai buvo nemažas 
ir seniau, tačiau didesnė dalis tokių pastatų 
negalėjo pereiti mūsų reikalavimų – kad būtų 
pasiekta ne mažesnė nei C energetinio efek-
tyvumo klasė ir 40 proc. sutaupytų energijos 
sąnaudų. Kadangi šiems daugiabučiams 
namams, kurie yra paveldo zonoje, statybos 
įstatyme yra numatyti tam tikri reikalavimai – 
negalima šiltinti sienų iš išorės ir panašiai, to-
dėl jie mūsų reikalavimų ir negalėjo pasiekti.

„Jei žiūrint labai toli į priekį, ateina ne 
tik renovuotų, bet ir pasyvių namų era. 
Šilumos pardavimus turėsime dar labiau 
mažinti. Vis žeminame paduodamos šilu-
mos temperatūrą, kuri mažina nuostolius, 
ruošiamės tam. <...> Žinoma, reikalingas 
ir nemokamos energijos įkomponavimas į 
šilumos gamybos šaltinius – saulės energija, 

Nuo 2013 m. atnaujinti 2 183 daugiabučiai

Šiuo metu įgyvendinama daugiau kaip 1 500 daugiabučių
atnaujinimo projektų
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Lietuvos renovacijos žemėlapis iki 2025 m. (įgyvendinami
projektai + projektai, įtraukti į kvartalų programas)

Gintarė Burbienė

Tačiau, atsižvelgus į tai, 2018 metų sausį 
Vyriausybė priėmė nutarimą, įstatyme buvo 
atliktos pataisos, kad būtų taikomos išimtinės 
sąlygos į kultūros paveldo zoną patenkan-
tiems daugiabučiams – jiems dabar neberei-
kia pasiekti C klasės, jiems užtenka sutaupyti 
25 proc. šiluminės energijos sąnaudų, paly-
ginti su prieš renovaciniu laikotarpiu. Po šių 
pakeitimų jaučiame, kad sulaukėme didelio 
susidomėjimo iš gyventojų ir paskutiniame 
kvietime buvo tikrai nemaža dalis teikiamų 
kultūros paveldo zonoje esančių daugiabučių 
paraiškų“ – teigia G. Burbienė.

Pašnekovė tikina, kad yra buvę atvejų, 
kuomet renovacija kultūros paveldo zonoje 
esančiam daugiabučiui nebuvo atlikta dėl 
fasado – norint išsaugoti jo autentiškumą, 
nebuvo galimi tam tikri pakeitimai, o gyven-
tojai, atlikti renovacijos darbus iš vidaus, 
nėra linkę, nes taip būtų sumažintas jų 
gyvenamasis plotas. Tokiu atveju namas bū-
davo neberenovuojamas, tačiau po minėtųjų 
pataisų, supaprastinus reikalavimus, tokių 
pastatų renovacija yra galima.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ 
ATSILIEKA LABIAUSIAI
V. Serbenta patikino, kad daugiau kaip 

pusė Lietuvos savivaldybių yra pasirengusios 
kvartalų energetinio efektyvumo didinimo 
programas, kurios vyksta sklandžiai: „Kvar-
talų atnaujinimo programos planuojamos 
baigti 2024–2025 metais.”

Įgyvendinant daugiabučių namų atnau-
jinimo programą, nuo 2013 m. Lietuvoje 

atnaujinti 2 183 daugiabučiai arba daugiau 
kaip 60 tūkst. butų. Investicijos į šių namų 
atnaujinimą siekia daugiau nei 700 mln. eurų. 
Šiuo metu šalyje įgyvendinami daugiau kaip 
1 200 daugiabučių atnaujinimo projektų.

BETA vadovas apgailestavo, jog iš Pa-
gėgių nėra jokių iniciatyvų, o to priežastį 
V. Serbentai buvo gana sunku įvardyti – gal-
būt gyventojai ir nori atnaujinti savo pastatus, 
bet jiems trūksta kompetencijų.

ENERGINIO NAUDINGUMO REIKALAVIMAI 
KEIČIASI LYG NUOTAIKA

Darius Babickas | Žurnalas „Statyk!“, 2019-01-19, www.alfa.lt

Iš pradžių valdžios užmojus griežtinti 
pastatų energinio efektyvumo reikalavimus 
daugelis sveikino. Artėjant priimtų reikalavi-
mų įteisinimo datai, imta nerimauti – ar tikrai 
to reikia, ar nebus per didelė finansinė našta 
juos įgyvendinti? Nors A ir A+ energinio nau-
dingumo klasės namai jau neatrodo kažkoks 
„kosmosas“, reikalavimai šioms klasėms pa-
siekti pamažu ir nuolat švelninami. Be to, vis 

garsiau klausiama, ar tikslinga gana griežtus 
reikalavimus taikyti visiems be išimties? Gal, 
pavyzdžiui, kaimo sodybos troba išsiverstų 
be aukšto energinio naudingumo?

VYKDO ES NURODYMUS

Prieš keletą mėnesių Kauno technologi-
jos universiteto (KTU) mokslininkai pristatė 

Aplinkos ministerijos užsakymu parengtą 
studiją. Atliekant ją buvo pažiūrėta į esamą 
statybinių medžiagų savikainą, statybos 
darbų bei šilumos energijos kainą ir viską su-
dėjus paskaičiuota, kokia turėtų būti optimali 
statomų namų energinio naudingumo klasė. 
Kai mokslininkai viską suskaičiavo, paaiškė-
jo, kad optimali energinio naudingumo klasė 
yra ne A ar A+, bet B.

Iki 2025 m. planuojama atnaujinti apie 3 500 daugiabučių
(šiuo metu įgyvendinami projektai + į kvartalų programas įtraukti projektai,

kurie bus vykdomi 34 savivaldybėse)
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KTU Architektūros ir statybos instituto 
Statybinės fizikos laboratorijos mokslo dar-
buotojas dr. Edmundas Monstvilas pripažino, 
kad Aplinkos ministerijai išsiųsti siūlymai 
dėl energinio naudingumo reikalavimų pa-
keitimų. „Siūlymus rengėme atsižvelgdami į 
sąnaudų ir naudos analizę, pagal ją atliktus 
skaičiavimus. Tokius skaičiavimus Europos 
Komisija įpareigoja atlikti kas penkerius me-
tus, atsižvelgiant į ekonomikos tendencijas. 
Kai buvo atliekami pirmieji skaičiavimai, 
situacija ir prognozės buvo vienokios, jos 
neišsipildė: dujų ir kitokių energijos išteklių 
kainos neaugo, o krito. Todėl dabar perskai-
čiuojama. Ir nors matyti, kad greitai gamtinių 
dujų ir elektros energijos kaina vėl kils, turime 
vadovautis Europos Komisijos nurodymais, 
o ne stebėti procesus nežinia kiek laiko“, – 
sakė dr. E. Monstvilas.

Jis nenorėjo sutikti su nuomone, kad 
galbūt nereikėtų mažinti jau nustatytų reika-
lavimų. Anot mokslininko, šiandien per daug 
pinigų investuojama į energijos taupymą ir 
šios investicijos nėra atsiperkančios. „Reika-
lavimai turi būti susiję su racionaliu finansinių 
išteklių naudojimu. Antra vertus, negalima 
palikti griežtų A ar A+ klasių reikalavimų ir 

leisti vartotojams rinktis būstą pagal savo 
kišenę ir pageidavimus. Galbūt daugeliui bus 
priimtinas B ar dar mažesnės energinio nau-
dingumo klasės būstas. Negalime ignoruoti 
kovos su aplinkos tarša – pastatai juk irgi tar-
šos šaltinis. Galbūt toks modelis įmanomas, 
tačiau tada reikėtų įteisinti mokesčius už oro 
taršą – kuo žemesnės energinio naudingumo 
klasės pastatas, tuo didesnis jam taikomas 
mokestis“, – svarstė E. Monstvilas.

Mokslininkas sakė girdėjęs siūlymus, 
kad galbūt griežtų energinio naudingumo 
reikalavimų nereikėtų taikyti namams, sta-
tomiems regionuose, kaimiškose vietovėse. 
Tokiems siūlymams jis nepritartų: vietovė 
nėra argumentas suteikti kažkam išskir-
tinumą. Be to, mažesniuose miesteliuose 
šildymui daugiau naudojama biokuro, tad 
ir aukštesnius energinio naudingumo reika-
lavimus lengviau patenkinti nei miestuose. 
„Jeigu energinio naudingumo reikalavimus 
imsime taikyti pagal vietoves, bus didžiulis 
jovalas“, – neabejojo mokslininkas.

ĮSPĖJO PRIEŠ KELERIUS METUS

Nekilnojamojo turto plėtros asociacija 
(LNTPA), kurios nariai stato ne tik daugiabu-
čius, bet ir individualius namus, pirmiausia 
ėmė siekti, kad energinio efektyvumo reika-
lavimai būtų peržiūrėti ir sušvelninti. „Dabar 
grįžome prie to, apie ką mes kalbėjome 
labai seniai. Mokslininkų parengta studija 
tiesiog patvirtino tiesą, kurią mes Aplinkos 
ministerijai dėstėme jau keletą metų. Se-
niai akcentavome, kad siekiami energinio 
naudingumo klasių rodikliai yra tikrai per 
aukšti atsižvelgiant į mūsų klimato sąlygas. 
Gerai dar, kad prieš įsigaliojant A energinio 
naudingumo klasės reikalavimams pavyko 
įtikinti valdininkus kai kuriuos jų sumažin-
ti“, – priminė LNTPA vadovas Mindaugas 
Statulevičius.

Jo manymu, gerai, kad šioje srityje 
siekiame būti lyderiais tarp kitų Europos 

Sąjungos valstybių. Tačiau reikia įvertinti, ar 
mūsų pajamos leidžia pasiekti ypač aukštus 
rodiklius. Kitaip sakant, reikėtų vadovautis 
ekonimine logika. Jeigu energinio efektyvu-
mo reikalavimai būtų itin griežti, jų siekiant 
reikėtų didelių išlaidų. Tada neabejotinai 
brangtų statyba ir būsto įperkamumas tikrai 
būtų apribotas. „Todėl geriau racionaliai viską 
įvertinti, pažiūrėti, ar reikalavimai yra ekono-
miškai pagrįsti. Antra vertus, gyventojams 
neturėtų būti draudžiama rinktis. Galbūt vieni 
sutiks mokėti daugiau ir gyventi kokybiškiau, 
kai kitiems svarbiau mažesnė būsto kaina“, – 
teigė M. Statulevičius.

Jis pabrėžė, kad LNTPA nariai yra labai 
daug nuveikę šviesdami visuomenę apie 
energinį efektyvumą. Gyventojams ne tik 
teoriškai buvo aiškinama galima nauda – jie 
praktiškai pajuto skirtumą tarp A ir B ener-
ginio naudingumo klasių būsto. Žinoma, 
pirmiausia pajuto kainų skir tumą. Anot 
M. Statulevičiaus, kitaip ir negalėjo būti, nes 
verslininkai, siekdami aukštesnių kriterijų, turi 
daugiau investuoti. O jeigu norima parduoti 
pigiau – vadinasi, atsisakoma savo pelno 
dalies.

SITUACIJA GALI KEISTIS NUOLAT

Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto 
departamento direktorius Marius Narmontas 
paaiškino, kad atlikus studiją ir išanalizavus 
jos rezultatus, buvo parengtas Statybos 
techninio reglamento (STR) projektas, 
kuris dabar derinamas. „Tai reiškia, kad 
bus tam tikrų pakeitimų siekiant energinio 
naudingumo klasių. Kai kurie reikalavimai 
bus supaprastinti, pavyzdžiui, sienų ter-
moizoliacinis storis galės būti keliais centi-
metrais mažesnis. Be jokios abejonės, nėra 
švelninami visi reikalavimai, į viską žiūrima 
racionaliai, pritaikant skaičiavimo metodiką. 
Tačiau perskaičiavus bus aišku, kur galima 
pataupyti, bet gyventi pakankamai šiltame 
name“, – sakė M. Narmontas.
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Vadovaujantis Europos Sąjungos direk- 
tyvomis, būtina kas penkerius metus atlikti 
naujus skaičiavimus, siekiant nustatyti op-
timaliausius pastatų energinio efektyvumo 
reikalavimus.

M. Narmontas patikino, kad sprendimai 
dėl energinio efektyvumo reikalavimų priima-
mi remiantis moksliniais skaičiavimais, o ne 
vadovaujantis kai kurių statybos sektoriaus 
dalyvių pageidavimais. Ministerijos atstovas 
taip pat nemano, jog bus kažkokio susiprieši-
nimo, nes siekis yra pigiausiomis statybinių 
medžiagų ir statybos darbų sąnaudomis 
turėti energetiškai efektyvų pastatą. „Dabar 
reikalavimai kiek švelninami, tačiau po pen-
kerių metų jie vėl gali būti griežtinami. Viskas 
priklausys nuo situacijos“, – komentavo 
M. Narmontas.

Anot ministerijos atstovo, dažnai pirštu 
rodoma į kitas Europos Sąjungos šalis pa-
brėžiant, kad ten nėra tokių griežtų energinio 
naudingumo reikalavimų, kaip pas mus. 
Tačiau sąmoniningai ar dėl nežinojimo ne-
pasakoma viena detalė: tos šalys nuo 2021 
metų bet kuriuo atveju turės taikyti nulinio 
energijos sunaudojimo pastatuose reikala-
vimus. „Mes pasirinkome būdą palaipsniui 
griežtinti energinio naudingumo reikalavimus 
ir taip nedideliais žingsniais prieiti iki energi-
jos beveik nevartojančių pastatų. Manau, kad 
toks būdas racionalus. Kai visoje Europos 
Sąjungoje įsigalios nulinio energijos sunau-
dojimo pastatuose reikalavimas, mes tikrai 
nepatirsime šoko, o tai neabejotinai gresia 
toms šalims, kurios nežengia palaipsniui 

siekdamos aukštesnių energinio naudingumo 
rodiklių“, – kalbėjo M. Narmontas.

Jo manymu, Lietuvoje ir projektuotojai, ir 
statytojai, ir statybinių medžiagų gamintojai 
yra stipriai pažengę į priekį ir jiems jokia 
naujiena pateikti ir įgyvendinti energiškai 
efektyvios statybos sprendimus. „Pas 
mus nedidelė suirutė buvo tada, kai nuo 
B energinio efektyvumo klasės perėjome 
prie A klasės. Trūko sprendinių, nebuvo 
tinkamai pasiruošę statybos ir projektavimo 
specialistai, medžiagų gamintojai. Toliau 
viskas vyksta pakankamai sklandžiai. Ir tikrai 
negalima teigti, kad dabar reikalavimai stipriai 
mažinami. Pasikeitimas nėra toks ženklus, 
kad turėtų didelę įtaką pastatų energiniam 
naudingumui. Jeigu sumažinamas kažkuris 
vienas rodiklis, nereiškia, kad sumažinami 
visi“, – teigė M. Narmontas.

TAUPO STATYBOS SĄNAUDAS

Su LNTPA vadovo nuomone, kad mūsų 
klimato sąlygoms nereikalingi pernelyg 
griežti energinio naudingumo reikalavimai, 
nesutinka vokiečių bendrovės BASF atstovas 
Ar turas Indičianskis. Anot jo, Vokietijoje 
klimato sąlygos kiek švelnesnės, tačiau ten į 
viską žiūrima su ilgalaike perspektyva. „Jeigu 
galvojame, kad apie reikalavimus, kurie turėtų 
įsigalioti, pavyzdžiui, 2050 metais, turėtume 
susimąstyti tik artėjant šiam laikotarpiui – la-
bai klystame. Žvelgiant per pastatų gyvavimo 
prizmę, 2050 metų reikalavimai – jau bemaž 
rytoj“, – sakė A. Indičianskis.

Pastato eksploatacines išlaidas daugiau-
sia lemia jo šildymas, vėdinimas ir vėsinimas. 
O išlaidų dydis priklauso nuo kuro, naudoja-
mo namui šildyti, kainos ir suvartojamo jo 
kiekio. A. Indičianskio manymu, nesvarbu, 
kokia kuro rūšis pasirenkama namui šildy-
ti, pirmiausia reikėtų siekti, kad pastatas 
sunaudotų kuo mažiau energijos. Siekiamy-
bė – beveik nulinio energijos sunaudojimo 
pastatai. Paskaičiuota, kad 15 kW energijos 
vienam būsto kvadratiniam metrui per me-
tus – puikus rezultatas. „Mane kiek stebina 
tai, kad kalbant apie energiškai efektyvų namą 
bemaž visada akcentuojamas mažas energi-
jos sunaudojimas ir mažos sąskaitos. Tai, be 
abejonės, svarbu. Tačiau labiau svarbus yra 
ir sukuriamas komfortas pastato viduje. O jį 
lemia temperatūra, santykinė oro drėgmė ir 
anglies dvideginio koncentracija. Jeigu kaž-
kurie šių rodiklių bus prasti, komforto name 
nebus. Tai aktualu ne tik gyvenamuosiuose, 
bet ir viešosios paskirties pastatuose“, – sakė 
A. Indičianskis.

Specialisto įsitikinimu, diskusijos apie 
komfor tiško namo atsipirkimą dažnai 
skamba keistai, tarsi būtų lyginami obuoliai 
su bulvėmis. „Susidaro įspūdis, kad apie 
smarkiai išaugančią energiškai efektyvaus 
namo kainą dažniausiai kalba tie, kurie 
praktiškai nėra įgyvendinę tokių projektų, tik 
yra prisiklausę įvairiausių kalbų. Kalbama, 
kad reikės daug išleisti termoizoliacinėms ir 
kitoms medžiagoms. Bet neužsimenama apie 
galimą sutaupymą ir komfortą. Juk atliktas 
ne vienas mokslinis tyrimas, parodęs, jog 
investicija į tinkamą pastato termoizoliavimą 
yra pati efektyviausia. Manau, kad energinio 
naudingumo reikalavimų mažinimas yra 
tik viena pusė. Blogai, kai tokia situacija 
naudojasi nenorintys statyti kokybiškai“, – 
sakė A. Indičianskis.

Norėdamas paneigti kalbas apie neat-
siperkančią investiciją į termoizoliavimą, jis 
priminė šiltinimo medžiagų atsiradimo isto-
riją. Šios medžiagos pradėtos gaminti prieš 
maždaug šimtą metų, kai mažai kam rūpėjo 
energinis efektyvumas, o juo labiau anglies 
dvideginio išmetimas į atmosferą. Tačiau 
tuo metu imta ieškoti būdų, kaip sumažinti 
statybos sąnaudas, mat pastatų sienos buvo 
labai storos.

Daugiau kaip prieš šimtą metų Vokietijoje 
vyko statybų paroda, kurioje pirmą kartą buvo 
parodytas sprendimas vietoj tradicinio 60 cm 
mūro naudoti 40 cm mūrą, padengtą durpių 
plaušo plokšte. Tokio konstruktyvo šiluminiai 
parametrai buvo tikrai ne blogesni nei 60 cm 
mūro sienos. „Jau tuo metu žmonės ėmė 
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skaičiuoti išlaidas plytoms. O dabar šis klau-
simas visapusiškai aktualus, nes skaičiuoja-
mos ne tik išlaidos statybinėms medžiagoms, 
bet ir pastato eksploatacijos išlaidos. Ir jau 
seniai aišku, kad namo konstrukcijos su 
termoizoliacine medžiaga statybos sąnaudos 
bus gerokai pigesnės nei vien tik konstruk-
cijos, siekiant gauti tokius pat šiluminius 
parametrus“, – sakė A. Indičianskis.

Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad ter-
moizoliacija leidžia konstrukcijai išlikti labiau 
inertiškai tiek šilumos, tiek vėsinimo atžvilgiu. 
Tinkamas termoizoliacinis sluoksnis vasarą 
ilgiau neleis įšilti konstruktyvui, o atėjus 
šildymo sezonui namo dar kurį laiką nebus 
poreikio šildyti – konstrukcijos akumuliuos 
sukauptą energiją.

2016 metų lapkritį buvo pastebėtas 
staigus išduotų statybos leidimų šuolis. 
Tokį efektą lėmė ar tėjantys reikalavimai 
statyti A energinio naudingumo reikalavimus 
atitinkančius namus. Tačiau dalis tų namų 
buvo nepastatyti. Dabar, kai ruošiamasi tai 
daryti, statytojai koreguoja brėžinius – jie 
mato, kad gyventi B energinio naudingumo 
klasės pastate tikrai mažiau komfortiška, o 
galvojant apie pardavimą – tokio namo vertė 
gerokai mažesnė. „Reikia pagaliau išmokti 
skaičiuoti ne vienkartiniu būdu sutaupytus 
pinigus, o likutinę pastato ver tę. Manau, 
jau pradedame tą įsisąmoninti. O tie, kurie 
nori praktiškai įsitikinti skirtumu tarp B ir A 
energinio naudingumo klasių pastatų, gali pa-
prasčiausiai palyginti šimto kvadratinių metrų 
buto eksploatacines išlaidas, kai vienas būs-
tas per metus vienam kvadratiniam metrui 
sunaudoja 100 kilovatvalandžių energijos, 
o kitas – apie 25 kilovatvalandes“, – sakė 
A. Indičianskis.

NIEKAM NEUŽKLIŪVA?
Pastato energinio naudingumo sertifika-

vimas privalomas užbaigus naujo pastato 
ar jo dalies statybą ir kai kuriais atvejais 
rekonstruojant, modernizuojant ar atliekant 
pastato kapitalinį remontą. Valstybinė terito-
rijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), 
vykdydama statybos užbaigimo procedūrą, 
patikrina, ar statytojas prie privalomų doku-
mentų yra pateikęs energinio naudingumo 
sertifikatą. Kaip informavo VTPSI atstovė 
viešiesiems ryšiams Ligita Luščiauskaitė, 
jeigu šis sertifikatas nepateiktas, statybos 
užbaigimo procedūros stabdomos iki kol bus 
pateikti visi privalomi dokumentai.

Sąžiningai dirbantys pastatų sertifika-
vimo specialistai tvir tina susiduriantys su 
keista situacija: negavę reikiamų rezultatų 
namų savininkai dažniausiai neskuba taisyti 
klaidų. Jie pasirenka paprastesnį būdą – ran-
da specialistus, kurie sutinka išduoti reikiamą 
dokumentą už atitinkamą užmokestį. Tai jau 
tampa vieša paslaptimi, tačiau valstybinėms 
institucijoms tokia situacija neužkliūva.

VTPSI atstovė L. Luščiauskaitė pripa-
žino, kad pasitaiko atvejų, kai statytojas su 
prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą ar 
patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigi-
mą pateikia negaliojantį, t. y. neįregistruotą 
Statybos produkcijos sertifikavimo centro 
(SPSC) registre, energinio naudingumo ser-
tifikatą. „Pastatų energinio naudingumo ser-
tifikavimą atlieka atestuoti ekspertai, turintys 
galiojančius kvalifikacijos atestatus ir baigę 
papildomus kvalifikacijai kėlimo mokymus. 
Eksper tas, prieš išduodamas ser tifikatą, 
atlieka skaičiavimus ir duomenis pateikia 
SPSC. Tik gavęs patvirtinimą, kad sertifikatas 
sėkmingai užregistruotas SPSC registre ir ši 

informacija perduota Nekilnojamojo tur to 
kadastro registrui bei kitoms reikalingoms 
institucijoms, jis turi teisę išduoti sertifikatą 
užsakovui“, – paaiškino L. Luščiauskaitė.

NAMŲ STATYTOJAI – ĮKAITAI

Mineralinės vatos gamintojų asociacijos 
(MVGA) vadovė Edita Meškauskienė priminė, 
kad skaičiavimai optimalaus energinio nau-
dingumo lygio nustatymui Lietuvoje, kaip ir 
kitose ES šalyse, atlikti 2012 metais, kuo-
met iškastinis kuras ir kiti resursai brango, 
kuomet buvo prognozuotas būsto paskolų 
palūkanų bei kitų sąnaudų augimas.

Per pastaruosius penkerius metus 
makroekonominės prognozės neišsipildė 
ir dabar svarstoma, kad energinio nau-
dingumo reikalavimus ver tėtų sumažinti. 
„Taip, teisės aktuose numatyta galimybė 
peržiūrėti reikalavimus kas penkerius me-
tus. Tačiau jeigu svarbus stabilumas, jeigu 
planuojame ilgalaikes investicijas ir jeigu 
pasirinkome vienokią kryptį, nemanau, kad 
reikėtų blaškytis. Kai situacija tokia, negali 
planuotis ilgalaikės perspektyvos“, – sakė 
E. Meškauskienė.

Aišku, peržiūrėjus praėjusių kelerių 
metų ekonomikos ir energetikos rodiklius 
būtų logiška mažinti pastatų energinio 
naudingumo reikalavimus. Tačiau išgirdus 
žinias apie dujų ir elektros energijos kainų 
kilimą bei bendras tendencijas globalinėje 
rinkoje verta suabejoti pataisų tikslingumu 
ir ilgaamžiškumu. „Mąstant logiškai, kai 
vėl ateis laikas atlikti naujus skaičiavimus, 
tikriausiai grįšime prie dabartinių reikalavi-
mų, kurie buvo siūlyti ankstesniais metais 
prieš įteisinant nuosek- lų pastatų energinio 
naudingumo klasių rodiklių pokytį. Vadinasi, 
nėra stabilumo, statytojai tampa savotiškais 
įkaitais. Daugelis pasirengė nustatytoms 
gairėms, pasitvir tino ilgalaikius planus. Ir 
staiga vėl viskas keičiasi. Tokia situacija 
naudinga tiems, kurie yra mažiau atsakingi 
ir nesistengia laiku vykdyti teisės aktų. Jie 
kažkokius veiksmus atliko, bet tikrai nepersi-
stengė, ir dabar matyti, kad išlošė“, – kalbėjo 
E. Meškauskienė.

Paskaičiuota, kad padidinus namo šilti-
nimo sluoksnį 5 cm, investicijos išauga tik 
keliais procentais. Išlaidos apdailai, kito-
kiems šiltinimo sistemos komponentams, 
darbininkų atlyginimui lieka tokios pat, papil-
domai kainuoja tik storesnis termoizoliacijos 
sluoksnis. O šilumos energijos sutaupymas 
ir anglies dvideginio išmetimas į atmosferą 
yra ženklus.
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