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AB „Kauno energija“ pelnė 
pasaulinį apdovanojimą 
už Kauno šilumos ūkio 
modernizavimą ir CO2 
emisijų mažinimą
Daugiau skaitykite 5 psl.

LŠTA tarybos pirmininku išrinktas 
Vilniaus šilumos tinklų vadovas 
Daugiau skaitykite 3 psl.

Centralizuoto šildymo privalumas – 
švarus oras mieste 
Daugiau skaitykite 15 psl.
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UAB „Axioma servisas“
Ozo g. 12A-1
LT-08200 Vilnius
Tel. (8 5) 2394949

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

UAB „Alytaus šilumos tinklai“
Pramonės g. 9, 
LT-62175 Alytus
Tel. (8 315) 78 168

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

UAB „Dovyra“
F. Vaitkaus g. 4
LT-77104 Šiauliai
Tel.: 8- 650 05825
8-655 42380

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

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

AB „Požeminiai darbai“
Lazdijų g. 20,
LT-46393 Kaunas
Tel. 8-37 298313

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

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

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

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

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

LIETUVOS ÐILUMINËS 
TECHNIKOS INÞI NIE RIØ 
ASOCIACIJOS KOLEKTY-
VINIØ NARIØ SÀRAÐAS

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

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 „Uponor“
Ukmergės g. 280,
LT-06115 Vilnius
Tel. 8-5-2132336

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
Elektrinės g. 2
LT-03150 Vilnius
Adresas korespondencijai:
Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius
Tel. 1840

SĮ „Visagino energija“
Taikos pr. 26A, a. d.  Nr. 3 
LT-31002 Visaginas 
Tel. (8 386) 25 901
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LŠTA TARYBOS PIRMININKU IŠRINKTAS  
VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ VADOVAS

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

SPALIO 9 D. VYKUSIAME LIETUVOS ŠI-
LUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS TARYBOS 
POSĖDYJE NAUJU LŠTA TARYBOS PIRMI-
NINKU VIENBALSIAI IŠRINKTAS VILNIAUS 
ŠILUMOS TINKLŲ GENERALINIS DIREK-
TORIUS GERIMANTAS BAKANAS.

LŠTA tarybą sudaro 9 nariai: Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Li-
tesko įmonių grupės, Visagino, Elektrėnų ir 
Šalčininkų šilumos tiekimo įmonių vadovai.

Pasak Gerimanto Bakano, šilumos ūkyje 
yra nemažai klausimų, kuriuos būtina spręsti 
sutelkus profesionalų kompetencijas ir 
centrinio šildymo įmonių patirtį. Jo manymu, 
Vilniaus šilumos tinklai sieks sustiprinti LŠTA 
vaidmenį ir padidins jos iniciatyvų greitį. 

„Efektyvesnis šilumos ūkio valdymas, 
geresnių sąlygų šilumos vartotojams kū-
rimas, Europos Sąjungos finansavimo 
galimybių panaudojimas, šilumos ūkio 
modernizavimo galimybės ir kiti klausimai 

gali būti sprendžiami aktyviai ir konstruktyviai 
bendradarbiaujant su valdžios institucijomis, 
atvirai bendraujant su visuomene“, – sako 
LŠTA tarybos pirmininkas G. Bakanas.

LŠTA prezidento Valdo Lukoševičiaus 
teigimu, organizacija tikisi, kad naujasis 
Tarybos pirmininkas padės sutelkti šilumi-
ninkų bendruomenę siekiant bendrų tikslų, 
aktyvinant pastangas teikti gyventojams ir 
verslui kokybiškas ir prieinamas paslaugas. 

„Lietuvoje, kaip niekur kitur, šilumos 
ūkis perdėtai detaliai kontroliuojamas ir re-
guliuojamas, dažnai pamirštant galutinius ir 
ilgalaikius tikslus, paskęstant smulkmenose 
ar formalumuose. Tai nemotyvuoja, trukdo 
diegti inovacijas ar naujus metodus, siekiant 
tolimesnės pažangos šilumos ūkyje. Tad 
dialogas ir darbas su valstybės įstaigomis, 
siekiant formuoti pažangą skatinančią veiklos 
aplinką, yra vienas iš prioritetų“, – sako 
V. Lukoševičius.

Jo teigimu, pastačius Vilniaus ir Kauno 
kogeneracines elektrines, Lietuvos šilumos 
ūkyje iš esmės bus baigtas iškastinio bran-

gaus kuro keitimas daug pigesniu ir atsinau-
jinančiu biokuru. Tolimesnė pažanga siejama 
su energetinio efektyvumo didinimu, aplinkos 
ar liekamosios energijos panaudojimu, naujų 
ir kokybiškesnių paslaugų teikimu ir pan.

„Tuo tikslu būtina nagrinėti pažangią pa-
tirtį, analizuoti ir skaičiuoti ieškant tolimesnių 
inovacijų ir siekti vartotojų palankumo. Tiki-
mės, kad naujasis LŠTA tarybos pirmininkas 
Gerimantas Bakanas svariai prisidės prie šių 
procesų“, – sako LŠTA prezidentas. 

Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas 
Nausėda, kreipdamasis į kitų pasaulio šalių 
lyderius, užtikrino visišką Lietuvos paramą 
perėjimui prie atsinaujinančios energetikos 
var tojimo. Prezidentas išskyrė Lietuvos 
sėkmę centralizuotame šilumos ūkyje, 
gamtines dujas keičiant biokuru, o tai leido 
ne tik smarkiai sumažinti išmetamo anglies 
dvideginio kiekį, bet ir atpiginti šilumos kai-
nas Lietuvoje. Tuo pačiu Lietuva paskelbė 
globalią iniciatyvą „Perėjimas prie tvaraus 
šildymo“, kurios tikslas yra skleisti žinią 

apie biokurą ir jo teikiamą naudą aplinkai 
ir ekonomikai, dalytis tvaraus šildymo 
technologijomis ir ekspertinėmis žiniomis, 
bendromis jėgomis kuriant instrumentus, 
kurie užtikrintų aukščiausius biokuro ko-
kybės ir tvarumo standartus, kaip ir eko-
nomiškai pagrįstą kainą bei remiant gamtą 
tausojančias miškininkystės praktikas. Pre-
zidentas taip pat pasidžiaugė, kad Lietuvos 
iniciatyvą jau parėmė nemažai šalių, tarp 
jų Švedija, Austrija, Ukraina, Sakartvelas ir 
Latvija. Dar daugiau šalių turėtų prisijungti 
artimiausiu metu.

BIOKURAS ENERGETIKOJE – LIETUVOS 
PASIDIDŽIAVIMAS PRIEŠ PASAULĮ

Martynas Nagevičius
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas

 LŠTA tarybos pirmininkas, AB „Vilniaus šilumos 
tinklai“ gen. dir. G. Bakanas
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Tačiau viešojoje erdvėje iš karto pasipylė 
kritika Prezidento kalbai. Kritika, kurioje buvo 
visko: ir neigiami akivaizdūs faktai, kad 
perėjimas nuo dujų prie biokuro sumažino 
šilumos kainą, ir kritikuojamas pats biokuro 
var tojimas, kaip nepakankamai žaliasis 
energijos gamybos būdas ar net skatinantis 
miškų kirtimą bei dar greitesnę klimato kaitą. 
Atsirado komentatorių, kurie neigė biokuro 
vartojimo ekonominę naudą valstybei ar va-
dino biokuro technologijas senomis, niekam 
pasaulyje neįdomiomis technologijomis. 

Aš suprantu, kad kritikai gali kritikuoti 
Prezidentą tiesiog dėl to, kad jiems iš esmės 
nepatinka Gitanas Nausėda. Kiekvieno žmo-
gaus simpatijos ar antipatijos – jo asmeninis 
reikalas. Vis dėlto reikėtų susilaikyti nuo 
klaidinančios žmones kritikos, kai remiamasi 
tik emocijomis, o ne faktais. 

O KOKIE YRA FAKTAI?

Lietuvos pasiekimai taip greitai pakeičiant 
iškastinį kurą (gamtines dujas) biokuru pas-
tatams šildyti yra išsiskirianti pasaulio mastu 
sėkmės istorija ir ją tikrai verta rodyti, kaip 
pavyzdį, kitiems. 

Panašiai, kaip Lietuva, mažą dalį iškas-
tinio kuro centralizuotai tiekiamai šilumai 
gaminti naudoja tokios šalys, kaip Švedija 
ar Danija, tačiau Lietuvoje iškastinio kuro 
dalis sumažėjo ypač greitais tempais. 2011 
metais iš iškastinių išteklių (dujų ir mazuto) 
Lietuvoje dar buvo pagaminama 75,8 proc. 
šilumos, 2013 metais – 63,2 proc. šilumos, 
2015 metais – 37,1 proc. šilumos, 2018 
metais – tik apie 30,7 proc. šilumos, o už 
poros metų ši dalis sumažės iki maždaug 
15 proc. Atvirkščiai proporcingai augo šilu-
mos gamyba iš biokuro. Švedijai analogiškai 
transformacijai prireikė maždaug 25 metų. 
Danija šiuo keliu eina beveik 30 metų, o 
Lietuva jau ją pralenkė, skaičiuojant CO2 
išmetimų vienai pagamintai megavatvalandei 
šilumos mažinimą.

Mes tikrai turime kuo didžiuotis. Ir tikrai 
turime sukaupę patir ties, kuria galėtume 
pasidalyti. Pradedant nuo valstybės politinių 
sprendimų ir reguliacinės aplinkos, kuri 
paskatino verslą investuoti į gamtinių dujų 
keitimą biokuru, sukūrimo, baigiant pačiomis 
biokuro technologijomis, kai Lietuvoje per 
paskutinį dešimtmetį susikūrė nauja biokuro 
technologijų gamybos pramonė, kurios me-
tinis eksportas jau viršija 100 milijonų eurų. 
Lietuvoje pagamintos biokuro technologijos 
perkamos Vakaru Europos rinkoje, kur yra 
taikomi ypač griežti reikalavimai kokybei ir 

tvarumui. Tai reiškia, kad 
biokuro var tojimo plėtra 
kitose valstybėse leidžia 
užsidirbti mūsų verslui, o tai 
savo ruožtu reiškia dides-
nius atlyginimus Lietuvoje ir 
didesnes biudžeto pajamas. 

Pačioje biokuro gamy-
bos, tiekimo, konversijos 
ir technologijų pramonė-
je Lietuvoje dirba 7 500 
darbuotojų, o metinė šios 
pramonės apyvarta išaugo 
iki 300 milijonų eurų per metus. Ir pinigai, 
kurie anksčiau buvo mokami dujų ir naftos 
importuotojams, dabar lieka Lietuvoje. 

Lietuva pagal ES atsinaujinančių išteklių 
direktyvą buvo įsipareigojusi atsinaujinančių 
išteklių dalį bendrame galutiniame energijos 
balanse padidinti nuo 15 proc. 2005 metais 
iki mažiausiai 23 proc. 2020 metais. 2020 
metų tikslą Lietuva viršijo jau 2014 metais, o 
2017 metais Lietuvos atsinaujinanti energeti-
ka pasiekė beveik 26 proc. Tai leido parduoti 
šį perviršį Liuksemburgui, gaunant papildo-
mų pajamų į biudžetą. Jei ne biokuro plėtra 
centralizuotame šilumos tiekimo sektoriuje, 
dabar turėtume tik 18 proc. rodiklį ir patys 
turėtume galvoti, iš kokių valstybių pirkti 
trūkstamas kvotas ir mokėti už jas mokesčių 
mokėtojų pinigais. 

Gamtinių dujų centralizuotos šilumos 
sektoriuje pakeitimas biokuru leido maž-
daug 1,3 milijono tonų per metus sumažinti 
CO2 išmetimą į atmosferą. Tai mus taip pat 
gerokai priartina prie savo tikslų mažinti Lie-
tuvos bendrus CO2 išmetimus. Biokuras yra 
laikomas CO2 atžvilgiu neutraliu kuru, nes jo 
nesudeginus, o palikus pūti miške ar sąvar-
tyne, CO2 išmetimai nesumažėtų, tiesiog CO2 
ir kitos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, 
pavyzdžiui, metanas, puvimo metu išsiskirtų 
kitoje vietoje. Taip pat ir dėl to, kad augdamas 
medis sugeria tokį patį CO2 kiekį, kokį išskiria 
deginamos medienos atliekos. 

Kalbant apie perėjimo nuo gamtinių dujų 
prie biokuro įtaką šilumos kainoms varto-
tojams, galima palyginti rugsėjo mėnesio 
kainas už šilumą skirtingais metais, imant 
kainas tame pačiame mieste tą patį mėnesį. 
Pavyzdžiui, Kaune 2012 metų rugsėjo mėnesį 
šilumos kaina vartotojams siekė 9,79 ct už 
kWh, 2014 metų rugsėjį – 5,12 ct už kWh, 
2016 metų rugsėjį – 4,92 ct už kWh, o šiuo 
metu kaina yra 3,84 ct už kWh. Jei imtume 
šalčiausią mėnesį, kai šilumos kainos yra 
aukščiausios, t. y. sausį, šilumos kaina Kaune 
2012 metais siekė 9,11 ct už kWh, 2014 me-

tais – 8,15 ct už kWh, 2016 metais – 6,03 ct 
už kWh, šiemet – 5,97 ct už kWh. 

Matome, kad kainos krito apie 35–60 proc. 
Didžiąja dalimi šis kritimas pasiektas dėl bran-
gesnių dujų pakeitimo pigesniu biokuru. Tuo 
tarpu gamtinių dujų kaina, kurią mokėjo šilu-
mos tiekimo įmonės, nuo 2014 metų sausio 
iki 2019 metų sausio tik paaugo. 

Didžioji dalis Europos Sąjungos valstybių 
susiduria su problema, kad augant atsinau-
jinančios energetikos daliai elektros energe-
tikoje, šildymui gaminti vis dar daugiausia 
naudojamos gamtinės dujos. Lietuva tikrai 
turi ką patarti kitoms ES šalims. 

Ir pabaigai – apie nuogąstavimus, kad 
biokuro vartojimas šilumos gamybai skatina 
miškų kirtimą. 

Taip tikrai nėra. Nė vienas subrendęs 
sveikas medis tiek Lietuvoje, tiek visoje 
Europoje nėra nukirstas tam, kad iš jo būtų 
pagamintas biokuras. Ir ne tik dėl miškininkų 
ekologinio sąmoningumo, o dėl paprasčiau-
sios priežasties – miškas yra kertamas dėl 
rąstų, parduodamų medžio apdirbimo pra-
monei, ir dėl popiermedžių, eksportuojamų 
celiuliozės gamybai. 

Biokuras – tai malkinė mediena, šakos, 
viršūnės, liekančios po miško kirtimo, taip 
pat medienos apdirbimo pramonės atliekos. 

Miško savininkas būtų tiesiog kvailas, 
jei eglės, pušies ar beržo rąstą, kuris šiuo 
metu kainuoja nuo 50 iki 55 eurų už kubinį 
metrą, panaudotų kaip malkinę medieną, 
kuri kainuoja apie 16 eurų už kubinį metrą. 
Jei kam nors taip smarkiai reikėtų malkinės 
medienos, jis geriau parduotų rąstą baldinin-
kams ir už jį nusipirktų 3–3,5 karto daugiau 
malkų, nei gautų tą rąstą sudrožus į biokurą. 
Rąstai kapojami į malkas ar biokurą tik tokiu 
atveju, jei jie negali būti parduoti medienos 
perdirbėjams. Pavyzdžiui, jei yra papuvę ar 
kreivi. 

Visos pagrindinės pajamos gaunamos 
pardavus rąstus ir popiermedžius. Iš nukirsto 
medžio pajamos už biokurą geriausiu atveju 
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siekia 6–7 procentus visų pajamų. Geriau-
siu atveju, nes toli gražu ne visada medžio 
kirtimo atliekos yra išvežamos iš kirtavietės, 
labai dažnai tos atliekos yra tiesiog palieka-
mos miške arba todėl, kad jų išvežti tiesiog 
neverta, arba todėl, kad jų išvežti neleidžia 
aplinkosaugininkai, nes bent dalį šakų ir 
viršūnių reikia palikti ant miško paklotės. 

Todėl biokuro paklausa niekaip nedaro 
įtakos miškų kir timui. Ir, tiesą sakant, kai 
prieš metus Aplinkos ministerija nutarė didinti 

miško kir timo apimtis Lietuvoje, Lietuvos 
biomasės energetikos asociacija LITBIOMA 
ir Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfedera-
cija net priešinosi šiems sprendimams. Tiek 
dėl to, kad esamų kirtimo apimčių visiškai 
ir su pertekliumi užtenka biokuro paklausai 
Lietuvoje patenkinti, tiek todėl, kad jau iš 
anksto galima buvo prognozuoti, jog šis 
sprendimas sukels pasipiktinimą visuome-
nėje, kai pyktį mažiau į esmę besigilinantys 
žmonės nukreipia į biokurą. 

Atvirkščiai – Lietuvos biokuro pramo-
nė yra suinteresuota, kad visas biokuras, 
var tojamas Lietuvoje, turėtų ser tifikatus, 
užtikrinančius, kad nė vienas sudegintas 
kubinis metras biokuro nė trupučio nepa-
kenkė gamtai. 

Pristatydamas Lietuvos pasiekimus 
biokuro energetikos srityje tarptautinėse kon-
ferencijose, gaunu tikrai daug komplimentų 
Lietuvai iš savo užsienio kolegų. Išmokime 
didžiuotis tuo, kuo tikrai galime didžiuotis! 

2019 M. SPALIO 24-ĄJĄ VYKUSIOJE PA-
SAULINĖJE MIESTŲ ENERGETIKOS KLI-
MATO APDOVANOJIMŲ CEREMONIJOJE 
(GLOBAL DISTRICT ENERGY CLIMATE 
AWARDS) AB „KAUNO ENERGIJA“ PEL-
NĖ APDOVANOJIMĄ UŽ KAUNO ŠILUMOS 
ŪKIO MODERNIZAVIMĄ, KURIS PADARĖ 
DIDŽIAUSIĄ TEIGIAMĄ POVEIKĮ EFEKTY-
VUMUI IR ANGLIES DIOKSIDO (CO2) EMI-
SIJŲ MAŽINIMUI.

Apdovanojimų ceremonija vyko spalio 
23–25 dienomis Islandijos sostinėje Reik-
javike organizuotoje Tvaraus centralizuoto 
energijos tiekimo konferencijoje (Sustai-
nable District Energy Conference). Šiame 
kas antrus metus vykstančiame renginyje 
apdovanojamos sistemos ar projektai, tapę 
pavyzdžiu, kaip efektyviai naudoti išteklius ir 
tiekti šilumą, į aplinką išskiriant kuo mažiau 
anglies dioksido.

Finalininkai buvo atrinkti iš viso pasaulio 
miestų ir bendruomenių, kurios demonstruo-
ja vietos savivaldos lyderystę energetikos 
srityje, teikdamos švarios ir tvarios energijos 
sprendimus. Konferencijoje ir apdovanojimų 
ceremonijoje dalyvavo daugiau nei 100 
profesionalų iš viso pasaulio. Dalyvius pa-
gerbė Vokietijos ambasadorius Islandijoje 

Dietrich’as Becker’is, Švedijos ambasadorius 
Islandijoje Håkan’as Juholt’as, Lietuvos 
garbės konsulas Islandijoje Andrés’as 
Magnússon’as ir Ispanijos garbės vicekon-
sulė dr. Margrét Jónsdóttir.

Šiemet už pasiekimus efektyvinant veiklą 
ir mažinant CO2 išmetimus į aplinką buvo 
apdovanoti nominantai 5 kategorijose:
• Nauja sistema
• Modernizacija
• Plėtra
• Auganti rinka
• Kūrybiški sprendimai („Out of the Box“)

AB „Kauno energija“ buvo apdovanota 
modernizacijos kategorijoje.

Pristatydamas „Kauno energijos“ pasie-
kimus, Vertinimo komisijos pirmininkas dr. 
Robin’as Wiltshire’as, kuris yra ir Tarptautinės 
energetikos agentūros (TEA) Centralizuoto 
šildymo ir vėsinimo programos pirminin-

kas, sakė: „Šįkart 
mes turime aiškų 
laimėtoją – Kau-
no centralizuoto 
šilumos tiekimo 
sistemą Lietuvo-
je! Išties dideli 
pasiekimai, įspū-
dingas perėjimas 
nuo iškas t in io 
kuro naudojimo 
prie atsinaujinan-
čių išteklių! Tai 
yra ėjimas kaip 
tik ta kryptimi, kur 
vystosi visa cent-
ralizuoto šilumos tiekimo rinka. Tai mane, 
atvykusį iš Jungtinės Karalystės, verčia 
truputį pavydėti, nes sistema aptarnauja 
daugiau nei 100 tūkst. klientų. <...> Tai 

AB „KAUNO ENERGIJA“ PELNĖ PASAULINĮ 
APDOVANOJIMĄ UŽ KAUNO ŠILUMOS ŪKIO 

MODERNIZAVIMĄ IR CO2 EMISIJŲ MAŽINIMĄ
AB „Kauno energija“ informacija
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išties puikus pavyzdys kitiems miestams, 
kas ateityje galėtų būti daroma siekiant pereiti 
prie tvarios energetikos.“

Kauno miesto ir „Kauno energijos“ per 
pastaruosius 5 metus pasiektus rezultatus, 
miesto šilumos ūkio perėjimą nuo iškastinio 
prie atsinaujinančio kuro naudojimo pristatė 
bendrovės komercijos direktoriaus pavaduo-
tojas Rimas Perevičius ir projektų vadovas 
Ūdrys Staselka. Konferencijos dalyviams buvo 
pristatyta, kad per pastaruosius 5 metus AB 
„Kauno energija“ į šilumos gamybos įrenginių 
ir tinklo vamzdynų rekonstravimą investavo 
daugiau nei 52 mln. eurų ir kad už juos Kaune 
ir Kauno rajone pastatyti 9 biokuru kūrenami 
katilai, kurių bendra galia – 85,3 MW, taip pat 
įgyvendinta ir 16 magistralinių vamzdynų sta-
tybos ir rekonstravimo projektų. Paminėta, kad 
keletą biomase kūrenamų katilinių ir kogene-
racinių elektrinių Kaune pastatė nepriklausomi 
šilumos gamintojai. Modernizacijos rezulta-
tas – gamtinių dujų naudojimo sumažėjimas 
nuo 95 proc. iki 10 proc., atsinaujinančių 

išteklių naudojimo padidėjimas nuo 3 proc. iki 
90 proc. CO2 emisijos iš AB „Kauno energija“ 
šilumos gamybos įrenginių sumažėjo 27,7 
proc., t. y. nuo 29 055 tonų 2012 m. Iki 21 
008 tonų 2018 m.

Apdovanojimą „Kauno energijai“ įteikė 
Lietuvos garbės konsulas Islandijoje An-
drés’as Magnússon’as ir asociacijos „Euro-
heat & Power“ vadovai.

Pranešimą apie Lietuvos šilumos tiekimo 
sektoriaus pasiekimus konferencijoje skaitė 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) 
prezidentas dr. Valdas Lukoševičius. Jis 
pristatė greitą didelio masto atsinaujinančių 
išteklių plėtrą Lietuvos centralizuoto šilu-
mos tiekimo sektoriuje. Buvo pateikti ne tik 
biomasę naudojančių įrenginių rodikliai, bet 
ir analizuotos jų diegimą skatinusios prie-
monės, valstybinio reguliavimo ir paramos 
instrumentai, kuro bei šilumos pirkimo auk-
cionų sistema ir kitos susijusios aplinkybės.

AB „Kauno energija“ laikinai vykdantis 
generalinio direktoriaus funkcijas gamybos 

direktorius Vaidas Šleivys po konferencijos 
sakė: „Tai, kad esame apdovanoti šiuo 
pasauliniu energetikos apdovanojimu, yra 
didelė garbė ir mūsų pastangų pripažinimas. 
Tai yra visų bendrovės darbuotojų kantraus 
ir nuoseklaus darbo įver tinimas. Dėkoju 
jiems už tai.

Siekdami naujų mūsų strategijoje įtvir-
tintų tikslų, diegsime dar mažiau taršias 
technologijas, vadovausimės aplinkosaugos 
įstatymais ir taikysime prevencines priemo-
nes, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis 
aplinkai.“

Tvaraus centralizuoto energijos tieki-
mo konferencija Reikjavike ir joje vykusi 
šeštoji Pasaulinė miestų energetikos kli-
mato apdovanojimų ceremonija surengta 
bendradarbiaujant Tarptautinės energetikos 
agentūrai (TEA), Jungtinių Tautų aplinkos 
miestų iniciatyvai, asociacijai „Euroheat & 
Power“ ir miestų energetikos sektoriui ats-
tovaujančioms organizacijoms. Daugiau in-
formacijos – www.districtenergyaward.org.

SOSTINĖS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ VIL-
NIAUS ŠILUMOS TINKLAI (VŠT) CHEMI-
JOS ŪKYJE UŽBAIGĖ PROJEKTĄ „E-2 
ŠILUMOS TINKLŲ PAPILDYMO VANDENS 
RUOŠIMO SCHEMOS TECHNOLOGINĖS 
IR AUTOMATINĖS DALIES REKONSTRA-
VIMAS“ – ĮDIEGĖ NAUJUS VANDENS 
VALYMO ĮRENGINIUS, KURIE GERINA 
VANDENS KOKYBĘ, MAŽINA APLINKOS 
TARŠĄ IR TERMOFIKACINIO VANDENS 
PARUOŠIMO SĄNAUDAS. 

Bendros VŠT investicijos, įgyvendinant 
projektą, sudaro 944 tūkst. eurų (be PVM). Dalį 
projekto finansuos LR aplinkos ministerijos 
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), 
skirdama apie 189 tūkst. eurų paramą.

„Pasaulyje didėjantis dėme-
sys aplinkosaugos svarbai skati-
na ieškoti sprendimų, kurie leistų 
maksimaliai sumažinti aplinkos 
taršą. Mūsų įmonei aplinkosau-
gos aktualijas kelia pati veiklos 
specifika, jos mastas ir daugelį 
metų eksploatuojami įrenginiai. 
Todėl ieškome galimybių moder-
nizuoti ūkį ir sumažinti veiklos įta-
ką aplinkai“, – sako VŠT vadovas 
Gerimantas Bakanas.

„Labai svarbu, kad mūsų 
projekto naudingumą teigiamai 
įvertino Aplinkos projektų valdymo agentūra. 
Gavę jos pritarimą daliniam finansavimui, ga-
lėjome įvykdyti vieną didžiausių investicinių 
projektų, susijusių su taršos mažinimu“, – 
džiaugiasi VŠT vadovas.

VŠT aprūpina Vilniaus miestą karštu 
vandeniu ir teikia šildymo paslaugas. Vienas 

pagrindinių veiksnių, lemiančių šių paslaugų 
kokybę, yra šilumos gamybos ir tiekimo 
įrenginių ilgaamžiškumo ir ekonomiškumo 
užtikrinimas, kuris priklauso ir nuo vandens 
kokybės. Todėl mūsų eksploatuojamuose 
įrenginiuose turime naudoti tik specialiai 
paruoštą vandenį.

NAUJI ĮRENGINIAI GERINA VANDENS KOKYBĘ, 
MAŽINA TARŠĄ IR DIDINA VILNIAUS ŠILUMOS 

TINKLŲ CHEMIJOS ŪKIO EFEKTYVUMĄ
AB „Vilniaus šilumos tinklai“
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Bendrovės vadovo teigimu, iki projekto 
įgyvendinimo VŠT Chemijos ūkyje buvo 
naudojami seni, prieš 34 metus sumontuoti 
termofikacinio vandens ruošimo įrenginiai, 
jie buvo įrengti atsižvelgiant į tuo metu įmo-
nėje gaminamos energijos kiekius ir esamą 
infrastruktūrą.

Prieš daugiau kaip tris dešimtmečius 
sumontuoti įrenginiai jau buvo nusidėvėję, 
reikalavo daug eksploatacinių išlaidų, o 
vandens valymo procesai buvo neautomati-
zuoti. Technologinio vandens ruošimo metu 
dideliais kiekiais buvo naudojamos negesin-
tos kalkės, sieros rūgštis ir šarmas. Dėl to 
susidarydavo dideli kiekiai atliekų – vandens 
skaidrinimo dumblo, filtruojančių medžiagų, 
filtrų regeneravimo tirpalų, kuriuos būtina 
saugoti ir utilizuoti. 

Vykdant vandens ruošimo įrenginių 
rekonstrukcijos projektą, buvo įrengti auto-
matizuoti šilumos tinklų papildymo vandens 

ruošimo technologiniai įrenginiai, suside-
dantys iš ultrafiltracijos, atbulinio osmoso, 
membraninės deaeracijos ir nuotekų skaid-
rinimo mazgų. Šie įrenginiai ir technologijos 
leidžia net 15 kartų sumažinti atliekų kiekį ir 
užtikrinti aukštą vandens kokybę, o tai didina 
ir šilumos gamybos bei jos tiekimo įrenginių 
efektyvumą ir ilgaamžiškumą.

„Nors pagrindinis šio projekto tikslas 
buvo sumažinti aplinkos taršą, tačiau 
šiuose įrenginiuose gaminamo aukštos 
kokybės vandens savikaina, palyginti su 
anksčiau naudota technologija, yra kur 
kas mažesnė. Taigi, galime sakyti, kad 
projekto naudą gauna ne tik aplinka, bet 
ir pati įmonė bei mūsų klientai – šilumos 
var totojai. Mažesnės veiklos sąnaudos 
didina įmonės veiklos efektyvumą, o tai 
prisideda ir prie šilumos kainos mažinimo 
ilgalaikėje perspektyvoje“, – teigia VŠT 
vadovas G. Bakanas.

VŠT valdomas Chemijos ūkio skyrius, 
be vandens valymo funkcijos, atlieka tech-
nologinių vandenų, nuotekų, kuro kontrolę, 
terpių cheminio režimo palaikymą, korozijos 
monitoringą. Per pastaruosius metus Chemi-
jos ūkio laboratorija buvo modernizuota, joje 
pradėti atlikti biokuro drėgmės, peleningumo 
ir šilumingumo nustatymo tyrimai.123

1 Ultrafiltracija – technologija, naudojama šilumos 
energetikoje vandens tiekimo sistemose. Ji naudojama 
sulaikyti kietąsias daleles, organines medžiagas, mi-
kroorganizmus. Po ultrafiltracijos vandenyje nebelieka 
įvairių virusų ir bakterijų, kadangi vanduo skverbiasi 
pro membranas, kurios sulaiko didesnes molekulinės 
masės medžiagas.
2 Atbulinis osmosas – technologija, kurią naudojant 
gaunamas vanduo be druskų. Atbulinio osmoso pro-
cesas yra vandens filtravimas leidžiant jį per specialią 
pusiau laidžią membraną, kuri praleidžia vandenį ir 
sulaiko druskų jonus.
3 Deaeracija – ištirpusių dujų (deguonies, anglies diok-
sido) šalinimas iš vandens, kuris tiekiamas į garo gene-
ratorius ir šiluminį tinklą, kad nesukeltų metalo korozijos.

PLANUOJANT NAUJO ŠILDYMO SEZONO 
PRADŽIĄ, VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI 
(VŠT) INICIJAVO SUSITIKIMĄ SU VIL-
NIAUS MIESTO PASTATŲ ADMINISTRATO-
RIAIS. DISKUSIJOJE DALYVAVO VŠT GE-
NERALINIS DIREKTORIUS GERIMANTAS 
BAKANAS, JO PAVADUOTAS ARVYDAS 
DARULIS, VILNIAUS MIESTO DAUGIABU-
ČIŲ NAMŲ IR PASTATŲ ADMINISTRATO-
RIŲ ASOCIACIJOS PREZIDENTAS SIGITAS 
ČIRBA BEI KITI ŠIOS ORGANIZACIJOS 
ATSTOVAI.

Susitikimo dalyviai aptarė pasiruošimo 
naujam šildymo sezonui aktualijas, legione-
liozės profilaktikos poreikį daugiabučiuose 
namuose. Sutarė, kad karšto vandens tieki-
mo atnaujinimą gyventojams po VŠT hidrau-
linių bandymų administratoriai organizuotų 
operatyviai, t. y. ne ilgiau kaip per 4 val. VŠT 
vadovai pažadėjo darbus organizuoti taip, kad 

jie būtų užbaigti išvengiant darbo savaitės 
dienos pabaigos ir prieššventinių dienų.

„Reaguodami į gyventojų atsiliepimus dėl 
karšto vandens išjungimų trukmės, atlikome 
analizę ir pastebėjome, kad dalis pastatų 
administratorių, gavę mūsų pranešimus apie 
užbaigtus hidraulinius vamzdynų bandymus 
ir defektų šalinimą, neatnaujina karšto van-
dens tiekimo gyventojams ilgiau nei parą. 
Pavyzdžiui, jei dėl mūsų vykdomų darbų 
karštas vanduo gyventojams yra išjungiamas 
dažniausiai vienai arba dviem paroms, tai 
dėl kai kurių administratorių neveiklumo  šis 
laikas pailgėja net iki trijų ar keturių parų. Taigi 
bandėme išsiaiškinti tokio delsimo priežastis 
ir galimybes atstatyti karšto vandens tiekimą 
kaip galima per trumpesnį laiką. Tikiuosi, kad 
radome bendrą sutarimą ir jo laikysimės“, – 
sakė VŠT vadovas Gerimantas Bakanas.

Susitikime dalyvavę VŠT atstovai ir admi-
nistratoriai sutarė, kad, siekiant sumažinti 
šilumos energijos nuostolius ir padidinti jos 
vartojimo efektyvumą, būtina vykdyti aktyvią 
gyventojų edukaciją, skatinti juos priimti 
sprendimus dėl vidaus šildymo sistemų 

renovacijos bei senų vamzdynų pakeitimo 
naujais, ypač senos statybos namuose.

„Šilumos energijos nuostoliai ir neefekty-
vus jos vartojimas yra susijęs ne tik su pastatų, 
bet ir vidaus šildymo sistemų kokybe, tai aktu-
aliausia senuose nerenovuotuose pastatuose, 
kurių Vilniaus mieste dar yra labai nemažai. Ši 
problema slegia ne tik pastatų administrato-
rius, bet ir pačius gyventojus, kurie šildymo 
sezono metu turi mokėti gerokai daugiau, 
nei gyvenantys naujuose arba renovuotuose 
namuose, kuriuose įrengta moderni vidaus 
šildymo sistema ir nauji vamzdynai. Sprendi-
mus dėl šildymo sistemų renovacijos senuose 
pastatuose pirmiausia turi priimti gyventojai. 

VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ ATSTOVŲ 
SUSITIKIMAS SU PASTATŲ ADMINISTRATORIAIS

AB „Vilniaus šilumos tinklai“
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Tačiau dėl įvairių priežasčių jie nesiima 
iniciatyvos arba nepritaria renovacijai ir 
toliau nenoromis moka dideles sumas už 
šildymą“, – sakė Vilniaus miesto daugiabučių 
namų ir pastatų administratorių asociacijos 
prezidentas Sigitas Čirba.

Jam pritardamas VŠT generalinis di-
rektorius Gerimantas Bakanas minėjo, 
kad bendrovė planuoja suaktyvinti klientų 
informavimą ir konsultavimą apie efektyvaus 
šilumos vartojimo galimybes.

VŠT ir Vilniaus miesto pastatų admi-
nistratorių asociacijos atstovai susitikime 
kalbėjo ir apie termines dezinfekcijas dėl legi-
oneliozės profilaktikos. Vieningai sutarta, kad 

VŠT sieks sudaryti sąlygas atlikti dezinfekci-
jas papildomai padidindama termofikacinio 
vandens temperatūrą tose miesto šilumos 
tinklo zonose, kuriose yra prijungti seni dau-
giabučiai namai ir dėl riboto užkalkėjusių vi-
daus vamzdynų pralaidumo įprastai tiekiamo 
karšto vandens temperatūros nebepakanka 
tam, kad būtų kokybiškai atliktas profilaktinis 
legionelės bakterijų naikinimas.

Administratoriai pastebėjo, kad, norint 
kokybiškai atlikti termines dezinfekcijas dau-
giabučiuose namuose, būtinas ir gyventojų 
įsitraukimas, nes, padidinus tiekiamo karšto 
vandens temperatūrą, patys gyventojai turi 
tam tikrą laiką nuleisti karštą vandenį ir iš-

plauti dušų ir praustuvų galvutes. Siekdama 
didesnio gyventojų įtraukimo, VŠT pasiūlė 
prisidėti komunikacijos priemonėmis.

„Bendrų aktualijų ir klausimų šiame 
susitikime buvo aptarta daugiau nei tikė-
jomės, gal ne į visus juos iš karto radome 
atsakymus, bet, manau, toks susitikimas 
iš tiesų yra naudingas abiem pusėms. 
Ateityje tokio tiesioginio bendravimo bus 
daugiau, jei matysime poreikį greičiau 
spręsti probleminius klausimus, kurie 
tiesiogiai liečia miesto gyventojus – mūsų 
klientus“, – apibendrindamas susitikimo 
rezultatus teigė VŠT generalinis direktorius 
Gerimantas Bakanas.

Kiekvieną rudenį vis kyla diskusijos, kada 
reikia pradėti šildymo sezoną. Šiemet į šią 
diskusiją įsijungė ir Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacija, kuri siūlys naują tvarką, pagal kurią 
bus galima pradėti šildymo sezoną. Iki šiol 
šilumos tiekėjai turėjo vadovautis nustatyta 
tvarka ir įjungti šildymą, esant savivaldybės 
sprendimui dėl šildymo sezono pradžios. 
Šildymo sezoną numatyta pradėti tada, kai tris 
paras iš eilės vidutinė paros lauko temperatūra 
yra mažesnė nei 10 °C arba gyventojams surin-
kus daugiau kaip 50 proc. pritariančių parašų 
dėl ankstesnio šildymo įjungimo. Dar viena 
nuostata dėl šildymo nustatyta sanitarinės higi-
enos normose, kad gyvenamosiose patalpose 
temperatūra turi būti ne mažesnė nei 18 °C, o 
esant mažamečiams vaikams, ne mažesnė 
nei 20 °C. Kiekvieną rudenį atvėsus ir esant 
drėgnesniam orui, butuose vyrauja žemesnė 
temperatūra, nei numatyta sanitarinės higienos 
normose, todėl dauguma gyventojų pageidauja 
įjungti šildymą, nors lauke būna aukštesnė 
vidutinė paros temperatūra nei 10 °C. Praktika 
rodo, kad šie rodikliai ne visai teisingai nulemia 
šildymo sezono pradžią. Šiais metais šildymo 
sezonas visoje šalyje prasidėjo gana anksti. 
Elektrėnų savivaldybėje šildymas pradėtas 
tiekti spalio 2 dieną. Vieni gyventojai pritarė 
tam, o kiti buvo nepatenkinti dėl ankstyvos 
šildymo pradžios. Pateikiame ankstesnių metų 
šildymo pradžias: 2015 m. spalio 9 d., 2016 
m.  spalio 7 d., 2017 m. spalio 9 d., 2018 m. 
spalio 8 d., 2019 m. spalio 2 d.

Kyla klausimas, ar reikia bijoti pradėti 
šildyti anksčiau, kai butuose žemėja tempe-

ratūra ir dauguma gyventojų jungia elektrinius 
radiatorius? Reikėtų paanalizuoti, kaip yra 
iš tikrųjų. Elektrėnų mieste jau 2008 metais 
buvo investuota daug lėšų, kad būtų atnaujinti 
ir automatizuoti šilumos punktai daugiabu-
čiuose  namuose, įdiegiant nuotolinį valdymą. 
Tai bendrovė padarė viena pirmųjų visoje Lie-
tuvoje. Privalumai: 1) kiekviename name yra 
įrengti davikliai, kurie, jei lauko temperatūra yra 
didesnė nei 15 °C, automatiškai išjungia šildy-
mą; 2) šią automatizuotą šildymo sistemą seka 
ir kontroliuoja bendrovės darbuotojai – šilumi-
ninkai, kurie kompiuteryje gali matyti kiekvieno 
daugiabučio namo šilumos punkto parame-
trus. Vienas svarbiausių aspektų yra tai, kad, 
norint užtikrinti tolygų viso daugiabučio namo 
šildymą,  užtikrinant ne mažesnę nei 18 °C tem-
peratūrą, yra gana sunku. Bendrovė reaguoja į 
gyventojų skambučius, bet kiekviename bute 
tolygią temperatūrą palaikyti yra sunku. Dar 
daug daugiabučių namų yra nerenovuoti, šildy-
mo sistemos pasenusios, nėra subalansavimo 
šilumos tiekimo sistemoje. Gali pasidžiaugti tik 
renovuotų gyvenamųjų namų gyventojai, kurie 
šių problemų nepatiria, nes kiekviename bute 
yra įrengti šilumos reguliavimo termostatai, 
tad gyventojai patys gali pareguliuoti šilumos 
temperatūrą. Kokia išeitis? Ji yra, net kelios. 
Pirma gera žinia, kad Aplinkos ministerija 
ruošia mažosios renovacijos tvarką, kurią 
kontroliuos būsto energijos taupymo agen-
tūra (toliau – BETA). Šioje diskusijoje aktyviai 
dalyvauja ir UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. 
Vykdant mažąją renovaciją, būtų mažesnis 
ir greitesnis investicijos atsipirkimo laikas. 

Žinoma, kiekviename daugiabutyje name 
būtų skirtingas sutaupytos šilumos kiekis. Yra 
numatytos privalomos sąlygos: pirma, gyven-
tojams reikėtų pasirinkti šilumos punkto visišką 
ar dalinę renovaciją (mūsų eksploatuojami 
šilumos punktai jau rekonstruoti, tad pakaktų 
ir dalinės), antra privaloma sąlyga yra viso 
namo šildymo sistemų pertvarkymas. Per-
tvarkius šildymo sistemas, pastačius butuose 
termostatus ir įrengus šilumos balansinius 
ventilius, galima efektyviau sutaupyti šilumą. 
Mažajai renovacijai atlikti numatyta skirti 5 
mln. Eur. Gyventojams bus kompensuojama 
30 proc. darbų vertės. Lauksime ir gyventojų 
pozityvaus požiūrio ir aktyvaus dalyvavimo 
šioje daugiabučių mažojoje renovacijoje.

Vertėtų paminėti išlaidas, kurias patiria 
gyventojai, kai neįjungus šildymo žmonės 
šildosi elektriniais radiatoriais. Elektros kaina 
yra gerokai didesnė nei šilumos kaina. Jei 
paimtume atsitiktine seka kelis daugiabučius 
namus ir įvertintume, kiek gyventojas, turintis 
60 m2 butą, mokės už šilumos suvartojimą, 
pvz., už dvi savaites (nuo spalio 2 d. iki 15 d.), 
kai įjungė šildymą, o jei nebūtų įjungtas, tai su-
taupytų: Trakų g. 14 – 12,89 Eur, Šviesos g. 6 – 
17,95 Eur, Šarkinės g. 21 – 10,53 Eur, Per-
galės g. 51 – 13,38 Eur, Draugystės g. 8 – 
13,08 Eur. Palyginti išlaidas vertėtų tiems, kas 
šildytųsi elektriniais prietaisais, kiek padidėtų jų 
elektros suvartojimas, įvertinant, kad elektros 
kaina yra 0,13 Eur už kWh, o šilumos kaina 
spalio mėnesį – 0,0557 Eur už kWh. Dar svarbu 
įvertinti ir padidėjusį sergamumą, kai butuose 
šaltoka, ypač jei šeimoje yra mažamečių vaikų. 

KADA PRADĖTI ŠILDYMO SEZONĄ
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
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UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos 
tinklų modernizavimą ir plėtrą, pasinaudo-
dami ES struktūrinių fondų lėšomis, įgyven-
dina pagal su VšĮ Lietuvos paramos verslo 
agentūra pasirašytą paramos teikimą trims 
projektams:

1. „Šilutės perdavimo tinklo įrengimas 
nuo Šilutės rajoninės katilinės iki Traksėdžių 
gyvenvietės“. 

Šis projektas jau atliktas. Projekto ver-
tė – 836 000 eurų (be PVM), iš jų parama – 
408 062 eurai. Naujai nutiesta 2 120 metrų 
naujų šilumos tinklų.

Projekto nauda neabejotina, nes, visų 
pirma, leido likviduoti 5,3 MW galios Trak-
sėdžių katilinę, o Traksėdžiuose esančius 
vartotojus šiluma pasieks iš Šilutės miesto 
rajoninės katilinės. Tokiu būdu Traksėdžių 
šilumos tinklas prijungtas prie Šilutės miesto 
centralizuotos šilumos tiekimo sistemos ir 
galima teigti, kad Traksėdžių atskiros šilu-
mos tiekimo sistemos nebeliko. Tad bus 

dar efektyviau išnaudojami Šilutės miesto 
rajoninės katilinės pajėgumai, o vartotojams 
Traksėdžiuose paslauga bus patikimesnė ir 
aukštos kokybės.

2. „Šilumos perdavimo tinklo įrengimas 
sujungiant Rusnės katilinę su gyvenvietės 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklu“.

Šis projektas jau atliktas. Projekto ver-
tė – 116 800 eurų (be PVM), iš jų parama – 
54 132 eurai. Nutiesta 400 metrų DN 125 
šiluminė trasa. 

Projekto nauda ta, kad leido likviduoti 
daugiau kaip 35 metus eksploatuojamą 
2,4 MW galios Rusnės katilinę, kuri buvo pri-
statyta prie daugiabučio gyvenamojo pastato 
ir kurioje šiluma buvo gaminama deginant 
anglį ir malkas. Dabar miesteliui šiluma bus 
tiekiama iš Rusnės internatinės mokyklos 
katilinės, kur šiluma bus gaminama vien tik 
iš smulkintos medienos – biokuro. 

3. „Šilutės kvartalinių tinklų rekonstruk-
cija Šilutės mieste“.

Šio projekto vertė  – 1 317 000 eurų (be 
PVM), iš jų parama – 663 235 eurai. Projekto 
nauda – šilumos nuostolių ir išmetamo 
CO2 kiekio sumažinimas. Šilumos trasos  
pakeistos į mažesnio diametro trasas, t. y. 
iš DN 40–250 į DN 32–150. Trasų bendras 
ilgis – 4 123 metrai. Trasos paklotos naujais, 
poliuretano izoliaciją turinčiais vamzdžiais 
(ši izoliacija mažina šilumos nuostolius net 
tada, jei vamzdynas keičiamas į tokio paties 
diametro vamzdyną). Įgyvendintas projektas 
leis sumažinti 1 014 MWh šilumos nuostolių 
per metus, o išmetamų dujų kiekis sumažės 
17,08 tonų per metus.

Apibendrintai galima teigti, kad visų trijų 
projektų nauda yra ne tik ta, kuri minėta 
anksčiau, bet ir tai, kad tokie projektai di-
dina centralizuotų šilumos tiekimo sistemų 
efektyvumą, patikimumą ir mažina avarijų 
tikimybę, taupo ne tik remonto išlaidas, 
kuro sąnaudas, bet ir prisideda prie aplinkos 
taršos mažinimo.

UAB „ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI“  
ŠILUMOS TRASŲ MODERNIZAVIMO 2019 

METŲ PLANAI BAIGIAMI ĮGYVENDINTI
UAB „Šilutės šilumos tinklai“
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AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ŠIEMET 
VĖL TAIKOSI PASIEKTI REKORDĄ. PER 9 
MĖNESIUS PRIE CENTRALIZUOTŲ ŠILU-
MOS TINKLŲ PRISIJUNGĖ DAR 22 NAUJI 
OBJEKTAI, DAUGIAUSIA GYVENAMIEJI 
NAMAI. TIKĖTINA, KAD NAUJI PASTA-
TAI KLAIPĖDOJE NORIAI JUNGIASI PRIE 
CENTRALIZUOTO ŠILDYMO SISTEMOS 
DAR IR DĖL TO, KAD UOSTAMIESTYJE 
ŠIS ŠILDYMO BŪDAS LEIDŽIA PASIEKTI 
AUKŠČIAUSIĄ A++ PASTATO ENERGI-
NIO NAUDINGUMO KLASĘ.

„KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ĮVEIKĖ 
A++ KARTELĘ

Nuo šių metų vasario 1 dienos Lietuvoje 
pasikeitė energinio naudingumo sertifikavimo 
reikalavimai. Valstybės ir savivaldybių institu-
cijų, įstaigų ir valstybės įmonių statomi nauji 
pastatai turi atitikti A++ klasės kriterijus, 
nurodytus naujajame reglamente.

Energinio naudingumo A++ klasė laiko-
ma aukščiausia, ji apibūdina energijos beveik 
nevartojantį pastatą. Todėl projektuotojams 
kyla iššūkis, kokias medžiagas ir technologi-
jas pasitelkti, kad būsimi statiniai atitiktų šio 
standarto reikalavimus.

„Kalbant apie šildymo būdo pasirinkimą, 
Klaipėdoje šis klausimas lengvai išspren-
džiamas. AB „Klaipėdos energija“ apie 90 
procentų šilumos gamina iš atsinaujinančių 
energijos išteklių. Mūsų bendrovės šilumos 
gamybos ir tiekimo procesas laikomas ne tik 
vienu iš mažiausiai aplinką teršiančių energi-
jos gamybos procesų, bet ir tiekiama šiluma 
pripažįstama atitinkanti A++ energinio 
naudingumo klasės pastatų reikalavimus“, – 
sakė Virginijus Zutkis, AB „Klaipėdos ener-
gija“ Klientų aptarnavimo centro vadovas.

Tai reiškia, kad Klaipėdoje naujai sta-
tomuose ar projektuojamuose A+, A++ 
energinio naudingumo klasės pastatuose 
pasirinkus centralizuoto šildymo paslaugą 
nebereikia įrengti alternatyvių šilumos gamy-
bos šaltinių, pavyzdžiui, geoterminio šildymo 
arba saulės kolektorių karštui vandeniui 

ruošti. Pakaks naudoti šilumą iš centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklo.

Projektuotojų ir nekilnojamojo turto vys-
tytojų nuomone, tai didelis palengvinimas, 
nes stipriai sumažėja projektavimo užduočių 
ir nebereikia skirti investicijų papildomiems 
šilumos gamybos įrenginiams.

JUNGIASI DĖL KAINOS IR 
SAUGUMO

Nauji daugiabučiai gyvenamieji namai 
Baltijos prospekte, kotedžai Rumpiškės 
gatvėje, komercinės ir gamybinės paskir-
ties patalpos Šilutės plente – šiemet prie 
centralizuotų šilumos tinklų prisijungusių ir 
ketinančių prisijungti objektų sąrašas išties 
gausus ir įvairus.

„Jungiasi ne tik nauji pastatai, bet ir tie, 
kurie iki šiol šildymui naudojo dujas ar kietąjį 
kurą“, – pasakojo V. Zutkis.

Pasak „Klaipėdos energijos“ atstovo, 
tokio proceso priežasčių yra bent keletas. 
Centralizuotas šildymas tiek Klaipėdoje, tiek 
visoje Lietuvoje vis labiau pereina nuo gam-
tinių dujų prie tris kartus pigesnio biokuro. 
Šiemet jo kaina, palyginti su praėjusiais 
metais, atpigo maždaug 15 procentų. Tad ir 
galutinė šilumos kaina vartotojams mažėja.

„Šį šildymo sezoną bendrovėje užkūrėme 
tris naujus biokuro katilus. Naudosime dar 
mažiau dujų. Kas stebi ilgametes šilumos 

kainos tendencijas, akivaizdžiai mato, kad 
centralizuotas šildymas Klaipėdoje vis pin-
ga“, – aiškino Klientų aptarnavimo centro 
vadovas.

Kitas centralizuoto šildymo populiarumo 
aspektas yra susijęs su technologiniu sau-
gumu ir patikimumu.

„Prieš 10–15 metų dar buvo manoma, 
kad gamtinės dujos yra geriausias šildymo 
būdas ir nekilnojamojo tur to vystytojai 
masiškai daugiabučiuose namuose statė 
autonomines katilines. Tačiau dabar, kai per 
dešimtmetį tie dujiniai katilai visiškai susidė-
vėjo, kai pastatų savininkams už savo lėšas 
tenka pikti naujus katilus, išryškėjo dar vie-
nas technologinis skirtumas: centralizuotos 
šilumos punkto veikimo laikas yra ilgesnis 
nei dujinių katilų. Jau neminint gaisro ar 
sprogimo rizikos faktorių, kurie centralizuo-
tos šilumos gamybos ir tiekimo cikle beveik 
neįmanomi“, – teigia V. Zutkis.

2018 metais prie AB „Klaipėdos ener-
gija“ aptarnaujamų centralizuoto šildymo 
tinklų prisijungė 32 nauji vartotojai. Tai buvo 
didžiausias klientų skaičiaus augimas per 
pastaruosius 5 metus. Šiemet dėl techninių 
sąlygų, kaip prisijungti prie centralizuoto šil-
dymo, kreipėsi daugiau kaip 30 interesantų, 
22 iš jų jau prisijungė. Energetikai įsitikinę, 
kad, kaip įprasta statybų sektoriuje, baigiantis 
metams naujų prisijungusių objektų bus dar 
daugiau.

PIGI IR ŠVARI ŠILUMA – DAUGIAU KLIENTŲ
AB „Klaipėdos energija“
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DAUGELIS PRISIMENA ŠALTUOSIUS 
ŽIEMOS MĖNESIUS, KAI INDIVIDUALIŲ 
NAMŲ KVARTALUOSE DRAIKOSI DŪMAI, 
IŠLEIDŽIAMI IŠ NETVARKINGŲ KROSNIŲ 
AR ŠILDYMO KATILŲ. ŠIE DŪMAI YRA NE 
TIK MATOMI, BET DAŽNAI IR SKLEIDŽIA 
NEMALONŲ KVAPĄ BEI YRA KENKSMIN-
GI ŽMONIŲ SVEIKATAI. VISAI KAS KITA – 
CENTRALIZUOTAS ŠILUMOS TIEKIMAS, 
KURIO ŠILUMĄ GAMINANTYS ĮRENGINIAI 
GYVENAMOSIOS APLINKOS NELEISTINAI 
NETERŠIA.

Individualių namų kaminai nėra aukšti, 
kenksmingos medžiagos, išmetamos iš jų, 
esant ramiam orui, neišsisklaido, o daž-
niausiai draikosi prie žemės, tvyro to paties 
ar kaimyninių namų kiemuose bei gatvėse. 
Šildymo sezono metu aplinkos oro tarša 
tokiuose rajonuose padidėja nuo dviejų iki 
keturių kartų.

Dažnai ši tarša atsiranda dėl to, kad 
žmonės, taupydami pinigus, degina tai, kas 
papuola po ranka – įvairias buitines atliekas, 
senus drabužius, baldų nuolaužas, padangas 
ir t. t. Degdamos, šios atliekos skleidžia į 
aplinką pavojingas medžiagas. Įrodyta, kad 
keliasdešimt individualių namų, kuriuose de-

ginamos nerūšiuotos buitinės atliekos, teršia 
aplinką labiau nei keliasdešimčiai tūkstančių 
gyventojų šilumą tiekianti speciali atliekų 
deginimo katilinė.

Iš buitinių katilinių ar krosnių išmetamų 
dūmų niekas nevalo ir sąlygiškai mažai kon-
troliuoja jų išmetamą taršą. Taip pat beveik 
niekas nesukontroliuoja ir to, koks kuras jose 
yra deginamas.

Tuo tarpu centralizuotas šilumos tieki-
mas sukurtas taip, kad neterštų aplinkos 
vietovėse, kur daug gyventojų. Esant cen-
tralizuotam šilumos tiekimui, pastatuose 
nereikalingi jokie kaminai, iš kurių sklistų 
dūmai, suodžiai, kietosios dalelės ar kitos 

kenksmingos medžiagos, 
o radiatoriai šyla. Šildantis 
centralizuotai, kiemuose ir 
patalpose neatsiranda jo-
kių skiedrų, anglies dulkių 
ar kitų šiukšlių, kurios pa-
prastai atsiranda kūrenant 
kietuoju kuru. Nereikia ir 
atskiros patalpos ar vietos 
kietajam kurui sandėliuo-
ti, taip pat nereikia ir iš 
anksto mokėti už kurą. 
Var totojai moka tik už 
faktiškai suvartotą šilumą 
ir tik pasibaigus mėnesiui. 
Šilumai gaminti nenau-
dojami jokie papildomi 
degimo procesai, nėra 
papildomo atviros ugnies 
ar sprogimo šaltinio. Taip 

pat nėra CO2 pritekėjimo į gyvenamąsias 
patalpas rizikos.

Centralizuotai tiekiamos šilumos gamy-
bos šaltiniai paprastai statomi ten, kur tarša 
turi mažiausią poveikį gyvenamajai aplinkai. 
Tuo tarpu vietinės katilinės teršia orą ten, 
kur gyvenama. Didelių pramoninių katilinių 
išmetama tarša yra kontroliuojama valstybės 
institucijų, jas riboja aplinkosaugos normaty-
vai, tuo tarpu buitinių katilinių tarša nėra nei 
stebima, nei kontroliuojama.

Šilumos tiekėjų gamybos šaltinius 
kontroliuoja net keletas valstybės ir savi-
valdybės lygmens institucijų. Patikrinimai 
būna planiniai, neplaniniai ir pagal gyventojų 
paklausimus. Aplinkos apsaugos agentūra 
tikrina, kaip laikomasi taršos leidimuose ir 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidime nustatytų momentinių ribinių verčių 
teršalams, išmetamiems iš stacionarių aplin-
kos oro taršos šaltinių.

Skirtingai nuo buitinių katilinių ar krosnių, 
šilumos tiekėjų katilinėse dūmai yra atvėsi-
nami ir išvalomi iki keletą kartų mažesnių 
reikšmių, nei leidžia tarptautiniais dokumen-
tais reglamentuotos normos. Didžiausią 
iš pramoninių katilinių išmetamų dūmų 
dalį sudaro vandens garai, atsirandantys 
iš deginamos drėgnos medienos (biokuru 
kūrenamose katilinėse). Teršalų juose labai 
mažai. Tą liudija ir atliekamų tyrimų proto-
kolai. Be to, aukšti katilinių kaminai išmeta 
dūmus į aukštesnius atmosferos sluoksnius, 
kuriuose jie išsisklaido ir žmonių gyvenamo-
sios aplinkos nepasiekia.

CENTRALIZUOTO ŠILDYMO PRIVALUMAI
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
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2019 m. spalio 9 d. Lietuvoje įvyko tarp-
tautinė energetikos konferencija „Pramonės 
simbiozė – iššūkiai ir sprendimai“. Ši konfe-
rencija buvo baigiamoji trejus metus vykusio 
projekto „Urban Baltic Industrial Symbiosis“ 
(UBIS) dalis, kuriame dalyvavo partneriai 
iš Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos ir 
Lietuvos. Konferencijoje dalyvavo Danijos 
ambasadorius Hans’as Brask’as, LR Seimo 
Energetikos ir darnios plėtros komisijos 
pirmininkas Virgilijus Poderys, Lietuvos 
savivaldybių asociacijos prezidentas Min-
daugas Sinkevičius, ekonomikos ir inovacijų 
viceministras Gintaras Vilda, šilumos tiekimo 
įmonių atstovai, energetikos specialistai, 
konsultantai ir kiti.

Pagrindinis UBIS projekto tikslas – ap-
sikeisti šalių patirtimi, atrasti naujus ener-
getikos ir pramonės įmonių bei viešojo ir 
privataus kapitalo sektorių bendradarbiavimą, 
apsikeičiant energiniais ištekliais ar medžia-
gomis, kai vienų įmonių atliekos paverčiamos 
kitų žaliava. Darbo grupėse buvo nagrinėjami 
efektyvaus energijos apsikeitimo klausimai, 
pirminės energijos naudojimo sumažinimo 
galimybės, taip pat pristatomi bandomieji 
projektai, vykdytas aktyvus viešinimas ir 
suinteresuotų partnerių paieška.

Simbiozės lyderis projekte, o gal ir visa-
me pasaulyje, yra Danija. Danijos Kalundbor-
go simbiozės sistema yra laikoma unikaliu 
viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės 
pavyzdžiu. Šis pavyzdys atskleidžia pagrin-
dinį pramoninės simbiozės principą, kad 
produktai, komponentai ir medžiagos būtų 
visuomet naudingi ir ver tingi simbiozėje 
dalyvaujantiems par tneriams. Pramoninė 
simbiozė, kaip žiedinės ekonomikos dalis, 
lemia abipusę partnerių naudą, kai likutinė 
dalis vienoje įmonėje tampa ištekliais kitoje, 
tai reiškia abiejų partnerių finansinę naudą, 
mažesnes vietos išteklių kainas, mažesnes 
atliekų tvarkymo išlaidas, geresnę investicijų 
grąžą naudojant bendras investicijas, naudą 
aplinkai, CO2 išmetimo sumažinimą, medžia-
gų ir vandens mažesnį suvartojimą. 1961 m. 
Kalundborgo simbiozė, prasidėjusi nuo dviejų 

par tnerių (naftos perdirbimo gamyklos 
„Statoil“ ir Kalundborgo savivaldybės) ir iki 
2017 m. išaugusi iki 8, leido sukurti tvarią 
plėtrą kompanijose, užtikrinusią ilgalaikį, 
atsakingą išteklių naudojimo suderinimą tiek 
ekonominiu, tiek socialiniu požiūriu. Tai ne tik 
Lietuvai, bet ir kitoms Europos valstybėms 
siektinas pavyzdys, kaip suderinami verslo, 
savivaldos ir gyventojų interesai.

Baigiamąją UBIS projekto konferenciją, 
kuri vyko anglų kalba, atidarė Danijos am-
basadorius Lietuvoje Hans’as Brask’as. Taip 
pat sveikinimo žodį tarė Virgilijus Poderys, 
Gintaras Vilda ir Mindaugas Sinkevičius. 

Konferencija prasidėjo įžanginiu Šve-
dijos valstybės pristatymu pramonės 
simbiozės srityje. Parodyta patir tis ir turimi 
rezultatai, galintys pasitarnauti kitoms 
valstybėms.

Vienas iš pirmųjų pranešėjų buvo Lietu-
vos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 
dr. Valdas Lukoševičius. Jis pristatė Lietuvos 
pažangą plėtojant atsinaujinančius energijos 
išteklius (AEI) centralizuoto šilumos tiekimo 
(CŠT) sektoriuje. Daugeliui nuostabą kėlė 
Lietuvos kuro konversijos, nuo iškastinio 
kuro prie biokuro, sparta. Jei mūsų šalis CŠT 
sektoriuje iki 2010 metų 80 proc. šilumos 
gamybai naudojo brangias gamtines dujas, 
tai jau kelerius pastaruosius metus apie 
70 proc. kuro balanse sudaro biokuras ir 
komunalinės atliekos.

Lietuvos atstovas pristatė pramonės 
įmones, kuriose technologinio proceso metu 
gauta per teklinė šiluma yra parduodama 
į CŠT tinklą. Tarp tokių pramonės įmonių 
paminėtina „Lifosa“, „Kurana“, „Vilniaus 
baldai“ ir t. t. Prie šių nepriklausomų šilu-
mos gamintojų sąrašo netrukus prisijungs 
dvi didelės komunalinių atliekų ir biokuro 
deginimo kogeneracinės jėgainės Vilniuje ir 
Kaune. Jos leis išspręsti šalyje susidarančių 
atliekų problemą, tačiau padidins susida-
rančių pelenų kiekius, didės jų utilizavimo 
mastai. Pelenų panaudojimo galimybių yra 
daug – žemės ūkis, statyba, kelių tiesimas. 
Ši šilumos gamintojų atlieka puikiai gali būti 
panaudota, tačiau sudėtingas panaudojimo 
reglamentavimas ir pasyvus valstybės insti-
tucijų požiūris lemia, kad didžioji pelenų dalis 
vis dar keliauja į perpildytus sąvartynus. Nors 
jau galime pasidžiaugti, kad Elektrėnuose 
atsirado privataus kapitalo įmonė, kurios 
pagrindinė veikla yra statybinių medžiagų 
gamyba iš medienos pelenų. Tai vienas iš 
pavyzdžių, kad viešasis ir privatus sektoriai 
neišvengiamai ateityje privalės bendradar-
biauti. 

Pranešėja iš Švedijos dr. Monica Axell 
skaitė pranešimą „Tvarus šildymas ir vė-
sinimas Švedijoje“. Pirmiausia ji atkreipė 
dėmesį į tai, kad tarp šildymo ir vėsinimo 
poreikių užtikrinimo turi būti lankstumas. 
Nuo 1980 m. liekamosios šilumos kiekiai, 

TARPTAUTINĖS ENERGETIKOS 
KONFERENCIJOS „PRAMONĖS SIMBIOZĖ – 

IŠŠŪKIAI IR SPRENDIMAI“ APŽVALGA
Mantas Paulauskas

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Švedijos kuro struktūros scenarijai
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panaudojami Švedijos CŠT tinkluose, spar-
čiai didėja. Didžioji dalis – iš atgautosios 
energijos, kuri naudingai panaudojama, o ne 
išmetama per kaminus ar į vandens telkinius. 
Tvarus energijos panaudojimas stipriai su-
mažino CO2 kiekius, kuriuos išmeta Švedijos 
šilumos sektorius.

Švedijoje, kaip ir Lietuvoje, sparčiai auga 
šilumos siurblių panaudojimas tiek galutinių 
vartotojų namuose, tiek pramonės ar CŠT 
įmonėse. Tai pakankamai pažangi, greitai 
įdiegiama technologija, kuri verčia konkuruoti 
CŠT įmones su šilumos siurblių gamintojais 
dėl vartotojų. Lietuvos CŠT įmonėse taip pat 
turės sparčiau būti instaliuojami šilumos 
siurbliai, nes tai labai tinkama priemonė, 
pavyzdžiui, vasarą karštam vandeniui ruošti. 
Prognozuojama, kad Švedijoje iki 2050 m. 
apie ¼ CŠT šilumos bus pagaminta šilumos 
siurbliais. 

Švedijos patirtis rodo, kad kasmet auga 
įvairaus intensyvumo vėsinimo poreikis, 
todėl tai galėtų būti patraukli komercinė 
niša CŠT įmonių naujai veiklai, papildo-
moms pajamoms uždirbti, o kompleksinis 
šildymo – vėsinimo projektas leistų tvariai 
išnaudoti infrastruktūrą panaudojant į aplin-
ką išmetamą vėsinimo energiją. Išmanieji 
šilumos tinklai – tokią ateitį piešia pažangios 
valstybės savo vizijose.

Vis dėlto ne visos atliekos yra perdir-
bamos. Jei atlieka neperdirbama, ji gali 
būti panaudota energijos gamybai. Apie tai 
buvo dar vieno Švedijos atstovo pranešimas 
„Energijos atgavimas iš neperdirbamų atliekų 
Švedijoje“. Pats geriausias šalies sprendimas 
aplinkosaugos požiūriu – atliekų sumažini-
mas arba jų visiškas išvengimas. Jei to pada-
ryti neįmanoma, tuomet reikia ieškoti būdų, 
kaip tas atliekas pakartotinai panaudoti arba 
perdirbti. Paskutinis aplinkosauginiu požiūriu 
dar tinkamas atliekų tvarkymo būdas yra jų 
panaudojimas energijos gamybai. 

Švedijoje jau daugelį metų yra plėtojama 
energetika, naudojanti perdirbimui netinka-
mas atliekas. Technologijos atliekų deginimo 
jėgainėse išvystytos ir paprastai gyventojai 
nekelia klausimų dėl oro kokybės, nes visi 
išmetimai (NOx, SO2, HCl, CO2 ir t. t.) atitinka 
griežtus reikalavimus. Siekdama, kad išmeti-
mai į aplinką būtų suvaldyti, Europos Sąjunga 
yra patvirtinusi taršos mažinimo direktyvas, 
kuriose nustatyti griežti reikalavimai, taip pat 
vadovaujamasi principu „teršėjas moka“. 
Šis principas užtikrina mokesčių surinkimą 
iš taršą generuojančių objektų, nes dideli 
mokesčiai priverčia neatsakingus teršėjus 
diegti aplinkosaugos reikalavimus atitinkan-

čią įrangą. Ateities Švedijos planai – nulinės 
emisijos energetikos sektoriuje ir uždaras 
ekonomikos ciklas.

„Šiaurės šalių naujovės pramoninės 
simbiozės ir biologinės žiedinės ekonomi-
kos srityse“ – taip vadinosi Danijos atstovo 
pranešimas. Šiaurės regionas ateityje galėtų 
būti 12-oji pagal dydį ekonomika pasaulyje, 
gyventojų skaičius auga greičiau nei ES 
vidurkis, gerai veikianti darbo rinka, viena iš 
labiausiai skaitmenizuotų ES sričių taip pat 
yra šiame regione. Anot pranešėjo, čia labai 
gera gerovės valstybių sistema, o ateities 
tikslas – iki 2030 m. tvariausias ir labiausiai 
integruotas regionas pasaulyje. Labai didelį 
vaidmenį čia turėtų atlikti bioekonomikos 
plėtra.

Pramonės simbiozę galima pristatyti 
kaip viską, kas susiję su pinigų taupymu 
ir var tojimo mažinimu, kad maksimaliai 
padidintų rezultatus, kuriuos galima pasiekti 

pasinaudojus turimais ištekliais. Tai tik 
vienas iš būdų žiedinės ekonomikos rea-
lizavimui ir ekologiškam augimui pasiekti. 
Taip skatinamas tausus išteklių naudojimas, 
sumažinamas naujų medžiagų įvedimas į 
ciklą ir tuo pačiu prevencija susidarančioms 
atliekoms. Vėjo, saulės ir biodujų energijos 
sujungimas į pramoninį tinklą užtikrina tvarią, 
aplinką tausojančią energijos gamybą, nes 
keičiamasi energijos atliekomis iš vienos 
vietos į kitą, kad mažiausiomis įmanomomis 
sąnaudomis būtų galima optimaliai naudoti 
žaliąją energiją.

Žinoma, sinergija paremtas bendradar-
biavimas tarp atskirų ūkio šakų, viešojo 
ir privataus kapitalo neatsiranda savaime. 
Šiam procesui reikalinga paskata įvairiomis 
priemonėmis: komunikacija, kompetencija, 
interesais, vystymosi galimybėmis ir pan.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 
inovacijų ministerijos atstovas konferencijoje 

Kalundborgo (Danija) simbiozėje dalyvaujančių įmonių ir įstaigų išsidėstymas

Elektros ir šilumos gamyba iš atliekų Švedijoje
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kalbėjo apie klimato kaitos problematiką ir ša-
lies dėmesį jos prevencijai. Yra stipri politinė 
valia ir parama Lietuvos pramonei, nukreipta 
mažinti anglies dvideginio išmetimus ir atei-
tyje sukurti visiškai žaliąją pramonę. Vienas 
iš ateities tikslų – pramonės perėjimas prie 
žiedinės ekonomikos. Norint įgyvendinti 
ambicingus Vyriausybės planus, reikia dar 
daug ką nuveikti. 

Padidinti išteklių naudojimo efektyvu-
mą ir skatinti pramonės simbiozę galima 
skatinant antrinių žaliavų panaudojimo me-
chanizmą. Tam pasiekti gali būti pasitelktos 
priemonės: efektyvesnis ir geresnis išteklių 
panaudojimas, antrinių žaliavų naudojimą 
skatinančios reguliavimo priemonės, pvz., 
papildomos priemonės atliekų tvarkymui 
gerinti, produktų, pagamintų iš antrinių ža-
liavų, ekologinis ženklinimas, skaitmeninių 
technologijų diegimas žiedinės ekonomikos 
svarbiuose procesuose, tvarios gamybos 
aplinkos kriterijų integravimas, vietinis ap-
mokestinimas (siekiant skatinti perdirbimą; 
atgrasyti ar uždrausti sąvartynus ar vertingų 
medžiagų deginimą), žaliųjų viešųjų pirkimų 
(ŽVP) skatinimas, regioninės inovacijų 
programos (efektyvaus išteklių naudojimo ir 
mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
prekių ir paslaugų kriterijai) ir t. t.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija 
Lietuvai kelia šiuos ateities tikslus: pramo-
nės prekių gamyba yra didžiausia Lietuvos 
ekonomikoje, sukurianti daugiau nei 20 proc. 
Lietuvos BVP; beveik 80 proc. viso prekių ir 
paslaugų eksporto sudaro pramonės įmo-
nėse pagamintos prekės; Lietuva – patrau-
kliausia šalis pasaulinei gamybai Europoje 
(po Kinijos). Lietuvos Vyriausybė ir toliau 
laikysis pozicijos, kad pramonės, energetikos 
ir komunalinio ūkio simbiozė yra neatsiejama 
žiedinės ekonomikos dalis mieste ar regione. 
Efektyvus žaliavų, išteklių ir atliekų panaudo-
jimas, vertinant ir plėtojant skirtingų įmonių 
simbiozę, apima skirtingų dalyvių ir sektorių 
bendradarbiavimą, teikiant naudos aplinkai, 

verslui ir plėtrai, sukuriant geresnę antrinių 
išteklių vertę ir skatinant produktų ir procesų 
inovacijas. Deja, šis bendradarbiavimas kol 
kas remiasi dvišalėmis sutartimis, o platesnė 
integracija, įsitraukiant valstybei ar savival-
dybėms, dar nereikšminga. 

Tyrimai rodo, kad, didėjant gyventojų 
skaičiui, turime padidinti maisto gamybą dvi-
gubai. Maisto gamyba turėtų būti vykdoma 
arčiau miestų, taip sumažinant transportavi-
mo neigiamas pasekmes. Aišku yra ir tai, kad 
dėl padidėjusios žuvies ir mėsos paklausos 
jau išeikvojami žuvų ištekliai ir naudojamas 
per didelis žemės ūkio paskirties plotas. Van-
dens ištekliai taip pat yra riboti, todėl turime 
pagalvoti apie antrinį vandens panaudojimą. 
Lygiai tą patį reikia daryti ir su atliekomis. Per 
dideli šiukšlių konteineriai žmonių nepriverčia 
susimąstyti apie atliekų perdirbimą. Maisto 
atliekų likučiai gali būti naudojami biodujų 
gamybai, o tai leistų atpiginti energiją, var-
tojamą transporte.

Tvari maisto gamyba gali subalansuoti 
srautus tarp žuvininkystės ir žemės ūkio 
pramonių. Tai gali būti pasiekta atitinkamai 
pritaikant pramoninio vandens naudojimą, 
kuris uždarame cikle grįžtų atgal į žemės ar 
kitą ūkį, pavyzdžiui, kanalizuojamas vanduo 
tiktų kai kurių pakrantėse gyvenančių žuvų 
dauginimui. 

Kolegos iš Lenkijos pritarė, kad pra-
monės simbiozė yra svarbus žiedinės 
ekonomikos elementas, nes joje siūlomos 
priemonės leidžia geriau panaudoti esamus 
išteklius. Pramonės simbiozė yra daugiausia 
ekonominės svarbos, vis dėlto neabejotina 
jos nauda aplinkai. Simbiozė prisideda prie 
vietos plėtros ir įmonių socialinės atsakomy-
bės didinimo ir švelnina klimato pokyčius. 
Gdansko universiteto mokslininkų tikslas 
UBIS projekte buvo suprojektuoti ir pastatyti 
santykinai žemos temperatūros šilumos iš 
dyzelinių variklių išmetamųjų dujų atgavimo 
įrenginį. Pristatytame įrenginyje naudojama 
nauja, labai efektyvi dujų ir skysčių šilumos 

mainų sistema „Spinning Fluids Reactor 
SFR“. Žemo potencialo liekamoji šiluma, 
atgauta tokiais įrenginiais, gali būti panau-
dojama kitoje vietoje, pvz., šiltnamiuose ar 
šaligatviams šildyti šalia viešojo transporto 
stotelių žiemą.

Šio bandomojo šilumokaičio privalumai: 
nėra korozijos ar nešvarumų, kompaktiškas 
šilumokaičio dydis, gerokai padidintas ši-
lumos perdavimo paviršiaus plotas, esant 
daug mažesniam dviejų srautų temperatūrų 
skirtumui, mažas slėgio kritimas, mažos ka-
pitalinės ir veiklos sąnaudos, lengvas smulkių 
dalelių (suodžių) pašalinimas, atrankinis 
dujinių teršalų pašalinimas. Šiame įrenginyje, 
kombinuojant besisukančių lėkštelių sistemą 
ir mažų lašelių generaciją, sukuriama nauja 
efektyvi skysčių ir dujų kontakto sistema 
energijai atgauti. Ar toks įrenginys pasiteisins 
praktikoje simbiozės procesams įgyvendinti, 
ateitis parodys. 

Šilutės rajono savivaldybės bandomasis 
projektas – Rusnėje penkių pusiau požeminių 
konteinerių aikštelių įrengimas, kuriose yra 
keturi pusiau požeminiai konteineriai (buitinių 
atliekų, stiklo, plastiko, popieriaus). Net va-
sarą šie konteineriai neskleidžia nemalonaus 
kvapo, yra aptverti tvora, o gyventojams 
duodami raktai, kad kiekvienas daugiabutis 
turėtų savo konteinerius. Tokiu būdu žmonės 
yra motyvuojami rūšiuoti atliekas, jiems 
mažėja atliekų tvarkymo kaina. 

Apibendrinant konferencijoje pateiktą 
informaciją, galima išskirti dvi pagrindines 
simbiozės plėtros kryptis: pirmoji, visi daly-
viai pritaria, kad darnus bendradarbiavimas 
tarp pramonės ir viešojo sektoriaus gali duoti 
abipusę naudą, teigiamai paveiktų ekono-
miką, aplinkosaugą ir didintų efektyvumą. 
Antroji svarbi aplinkybė – tai bandomieji 
projektai atskirose valstybėse. Jei šie ne-
tipiniai projektai pasiteisins ir taps žinomi, 
tuomet galės būti tiražuojami ir tobulinami, 
kad vartojimo visuomenėje kurtų pridėtinę 
vertę. Energetika, maisto pramonė, gamtos 

ištekliai, oro kokybė, darnus 
judumas ir kt. yra labai glau-
džiai susiję tarpusavyje. Tad 
tik nuo mūsų pačių, verslo ir 
valstybės politikos priklausys, 
kokioje planetoje gyvensi-
me – paremtoje sinergija tarp 
skir tingų pramonės šakų, 
suinteresuotų grupių ir politi-
kos, ar pilnoje individualizmo, 
ignoruojant ateities tvarios 
pramonės ir energetikos for-
mavimo kryptis. Tiesioginio kontakto šilumokaitis
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poveikio nepajunta, tačiau kraujas anglies 
viendeginį įsisavina greičiau negu deguonį, 
tad vyksta lėtinis organizmo nuodijimas. 
Degant gabaliniam kurui, esant deguonies 
trūkumui, dūmuose susidaro daugybė kitų 
toksiškų arba kancerogeninių medžiagų – 
policiklinių aromatinių angliavandenilių, kurie 
daro lėtą, bet žalingą poveikį gyviesiems 
organizmams.

Jis atkreipė dėmesį į tai, kad daug 
kenksmingų, kancerogeninių medžiagų į 
atmosferą gali būti išmesta net ir deginant 
geros kokybės kurą – malkas ar briketus. 

Kauno technologijos universiteto spe-
cialistai atliko matavimus ir nustatė, kad į 
atmosferą iš individualių namų kaminų išme-
tami dideli kiekiai nesudegusių angliavande-
nilių, kitaip tariant, kancerogeninių medžiagų. 
Kai kuriose šalyse antrojo tipo periodinio 
įkrovimo kietojo kuro katilai net draudžiami 
naudoti tankiai gyvenamose vietovėse.

„Net neverta kalbėti apie tai, kaip kartais 
gyventojai degina visokias atliekas. Kenks-
mingos medžiagos išmetamos ir naudojant 
geriausios kokybės kurą, jeigu būna netin-
kamas degimo procesas. Valstybė mėgina 
spręsti šią problemą, siūlydama paramą 

MIESTAI BE KAMINŲ – AR TAI 
ĮMANOMA?
Įvykusi nelaimė Alytuje, kai degančios 

panaudotos padangos išmetė didelį nuodingų 
dūmų kiekį, privertė valdininkus ir sveikatos 
priežiūros specialistus nerimauti dėl žalos 
žmonių sveikatai. Ir tai atrodė visiems su-
prantama. Tačiau keistai tokiame kontekste 
atrodo žiūrėjimas pro pirštus į bemaž tokias 
pat situacijas prasidėjus šildymo sezonui. 
Tirštas smogas tvyro kone kiekviename 
mieste, kur gyventojai individualiai šildo savo 
namus, kūrendami kietojo kuro katilus ar 
krosnis. Ir nors akivaizdžiai matyti iš kaminų 
rūkstantys juodi dūmai, kuriais kvėpuoja 
gyventojai, apie kažkokius veiksmus situ-
acijai keisti beveik nekalbama. Visuomenę 
supurtęs padangų gaisras Alytuje – gera 
proga pasigilinti, kokiu oru mes kvėpuojame 
ir kas lemia jo kokybę. 

NEGELBĖJA IR GERAS KURAS

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 
(LŠTA) prezidentas Valdas Lukoševičius 
sakė, kad šilumininkai į šią problemą įvairių 
institucijų dėmesį bando atkreipti jau daugelį 
metų. Bet situacija nesikeičia. Žinoma, tam 
tikro pozityvumo jau galima įžvelgti.

„Teigiamas dalykas tas, kad ir valdininkai, 
ir politikai ima suprasti, jog vien pigiausias 
šildymosi būdas nėra pagrindinis gerovės 
kriterijus. Neseniai vienoje vykusioje kon-
ferencijoje buvo pateikti duomenys apie tai, 
kiek valstybei kainuoja darbuotojų sveikatos 
praradimas ir kokį vaidmenį čia vaidina 
lokalus oro užterštumas. Skaičiai – išties 
dideli“, – sakė LŠTA vadovas.

Pagrindiniai Lietuvos oro taršos šalti-
niai – automobilių išmetamos dujos ir indi-
vidualaus šildymo kietojo kuro katilų dūmai. 
Ir vieni, ir kiti išmetami į žmonių kvėpavimo 
zoną ir tiesiogiai patenka į žmonių organizmą. 

Skiriami du pagrindiniai kietojo kuro katilų 
tipai. Pirmasis – kai kuras tolygiai tiekiamas į 
pakurą, paduodamas reikiamas oro kiekis ir 
kuras visiškai sudega, iš esmės susidarant 
tik vandens garams ir anglies dvideginiui, 
kurie nepavojingi žmogaus sveikatai. Deja, 

taip veikia tik smulkintą medieną ir įvairias 
granules deginantys katilai. Jų galia reguliuo-
jama, keičiant kuro tiekimo intensyvumą, o 
kuro ir oro santykis visada optimalus.

Antrasis tipas – tai gabalinę medieną, 
briketus ar panašų stambiagabaritį kurą 
deginantys katilai. Šio tipo katilai, ar jie būtų 
viršutinio degimo, ar apatinio, ar „žvakės“ 
tipo, ar gazifikaciniai, pasižymi vienu dideliu 
trūkumu – jų galia reguliuojama keičiant ne 
kuro padavimą (jis įkraunamas iš anksto), 
bet oro tiekimą. Įsiliepsnojus kuro sluoksniui 
arba esant per didelei galiai šiuose katiluose 
automatiškai (termoreguliatoriumi ar ven-
tiliatoriumi) arba rankiniu būdu pridaromas 
oro tiekimas į pakurą ir tuomet prasideda 
kuro degimas esant deguonies trūkumui. 
Iš esmės – tai kuro smilkimas, katilas virsta 
milžiniška „cigarete“, kurios dūmai pasklinda 
aplinkoje. 

Tokio degimo metu išmetamuose dū-
muose atsiranda dideli kiekiai įvairių pavo-
jingų sveikatai medžiagų. Pavyzdžiui, gerai 
žinomas nusinuodijimas smalkėmis (anglies 
viendeginiu), jeigu tik tokie dūmai patenka į 
patalpą. Žinoma, išmetus dūmus pro kaminą 
nuodijimasis vyksta lėčiau ir žmonės greito 

CENTRALIZUOTO ŠILDYMO PRIVALUMAS – 
ŠVARUS ORAS MIESTE

Darius Babickas
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tiems, kurie atsisako gabalinį kietąjį kurą 
deginančių katilų, juos keisdami granuliniais 
arba atsinaujinančiais energijos šaltiniais“, – 
sakė V. Lukoševičius.

Granuliniai katilai irgi degina kietąjį kurą, 
tačiau čia degimo procesas visai kitoks. 
Kuras į pakurą dozuojamas nedideliais kie-
kiais ir dega nesmilkdamas. Žinoma, tokie 
katilai yra brangesni, kuras – irgi brangesnis, 
tačiau iš tiesų ekologiškas. Bet gyventojams 
aktualesnės yra nedidelės išlaidos šiandien, 
negalvojant apie sveikesnę aplinką rytoj. 
Dėl to privačių namų kvartaluose, ypač ne 
naujos statybos, smogas žiemą yra labai 
aktuali problema. Be to, toks katilas labiau 
nuodija kaimynus, nes dūmai, pakilę ir at-
vėsę, leidžiasi kiek toliau nuo taršos šaltinio. 

„Ši problema aktuali ne tik mažesniuose 
miestuose. Kauno Žaliakalnis ar sostinės 
Šnipiškės irgi dūsta nuo kenksmingų dūmų. 
Žinoma, kur yra daugiau naujos statybos 
namų, ten problemų mažiau, nes naujakuriai 
stengiasi diegti naujas technologijas“, – si-
tuaciją apibūdino V. Lukoševičius.

NEKURORTINIS KURORTŲ ORAS 

Ar yra būdų teisiškai spręsti šį oro už-
terštumo klausimą? LŠTA vadovas situaciją 
palygino su balkonų stiklinimu daugiabu-
čiuose. Nors teisės aktai įpareigoja balkonus 
stiklinti pagal bendrą suderintą projektą, šio 
reikalavimo laikosi tikrai ne visi. O priežiūros 
institucijos, nors ir mato, nors ir galėtų bausti 
už nustatytos tvarkos nesilaikymą, to tikrai 
nedaro.

„Teisinis mechanizmas, kaip būtų galima 
drausminti orą teršiančius gyventojus, gal 
ir galėtų būti sukur tas, tačiau problemų 
būtų su tų reikalavimų vykdymu. Juridinius 
asmenis kiek lengviau prispausti – parei-
gūnai patikrina, pavyzdžiui, autoservisus ar 
sandėlius, randa senu tepalu, padangomis 
ar kokiais skudurais kūrenamas krosneles ir 
surašo aktus, skiria baudas. Privačių namų 
katilus irgi būtų galima tikrinti, nustatinėti 
išmetamų dūmų sudėtį, tačiau problema 
būtų patekti į privačias namų valdas“, – sakė 
V. Lukoševičius. Žinoma, pirmiausia reikia 
suprasti šios problemos aštrumą ir ryžtingai 
ją spręsti, nes tai nėra tik atskiro savininko 
problema. Nuodijamas visas rajonas.

Anot jo, kvėpavimą smogu galima 
prilyginti ne pasyviajam, bet pramoniniam 
rūkymui – individualių namų katilai išmeta di-
džiulius kiekius kenksmingų medžiagų. Ypač 
vakare, kai jie vienu metu užkuriami prieš 
naktį, kai šildomas karštas vanduo ar pan. 

Paradoksas – žmonės iš visos šalies į 
Druskininkus vyksta pailsėti, stiprinti sveika-
tos. Tačiau nuvažiavę žiemą ir pasivaikščioję 
šalia individualių namų kvartalo į viešbutį visi 
grįžta dūmų persmelktais drabužiais. Akivaiz-
du, kad nemažą kiekį dūmų ir kenksmingų 
dalelių sugėrė ne tik drabužiai, bet ir plaučiai. 
Panaši situacija ir kituose kurortuose bei 
kurortinėse zonose: Anykščiuose, Ignalinoje.

EKONOMINĖ NAUDA – 
PRIORITETAS 

Šiandien daugiausia akcentuojama, 
kad valstybė gyventojams, sugalvojusiems 
atsisakyti taršių šilumos šaltinių – pasenusių 
kietojo kuro katilų, teikia kompensacijas 
įsidiegti šilumos siurblius arba įsigyti gra-
nulinius katilus. Tačiau mažai kalbama, kad 
paramą gali gauti ir tie, kurie norėtų jungtis 
prie centralizuotos miesto šildymo sistemos. 

„Mažesniuose miestuose renovavus 
senus daugiabučius, esamos šildymo trasos 
yra per didelio pajėgumo. Tačiau tam, kad 
individualių namų gyventojai jungtųsi prie 
centralizuoto šildymo sistemos, centralizuoto 
šilumos tiekimo įmonėms turėtų būti ir finan-
sinė nauda. Dabar tai – daugiausia pavieniai 
smulkūs var totojai, kurių prijungimą prie 
tinklų įmonės turėtų subsidijuoti. Todėl kyla 
klausimas, ar pavienių vartotojų prijungimo 
kaštai neguls ant jau esamų vartotojų pe-
čių“, – sakė LŠTA vadovas.

Anot jo, valstybės politika orientuota į 
tai, kad kuo daugiau centralizuoto šilumos 
tiekimo įmonių atsisakytų iškastinio kuro 
ir pereitų prie smulkinto biokuro, kuris 
deginamas kokybiškai ir neteršia aplinkos. 
Per pastaruosius metus pavyko pasiekti 
tiesiog stulbinamų rezultatų. Šilumos tiekimo 
įmonės yra įdiegusios naujas technologijas, 
biokuro deginimo procesas yra visiškai 
kontroliuojamas, jis yra ekologiškas. Todėl, 
V. Lukoševičiaus teigimu, tikrai būtų galima 
skatinti individualių namų kvartalus jungtis 
prie centralizuoto šildymo, kuris yra šva-
rus ir nedaro neigiamo poveikio aplinkai. 
Tačiau tam reikia sukurti palankias sąlygas 
ir paskatas.

Šiuo metu Klimato kaitos programoje yra 
priemonė, pagal kurią centralizuoto šilumos 
tiekimo įmonės gali gauti paramą individualių 
namų prijungimui prie tinklų. Taip pat para-
mos tokiai priemonei įgyvendinti bus galima 
sulaukti iš ES struktūrinių fondų.

LŠTA vadovas pripažino, kad cent-
ralizuoto tiekimo įmonėms ekonomiškai 
naudingiau prijungti prie tinklų vieną didelį 

vartotoją – prekybos centrą, verslo centrą 
ar viešbutį. Tad individualių namų prijungimą 
galėtų labiau skatinti valstybė, nauda galėtų 
būti grindžiama per aplinkosauginį aspektą. 

„Aplinkosauginis aspektas kol kas 
never tinamas pinigais, todėl negalima 
pagrįsti jo ekonominės naudos. Kas gi 
paskaičiuos, kokia žala bus patirta numirus 
keliems gyventojams nuo kenksmingų dūmų 
sukelto vėžio dar nežinant, ar taip iš tiesų 
bus, kada tai bus? Čia išeina savotiškas 
interesų konfliktas, stabdantis individualių 
namų prijungimo prie centralizuoto šildymo 
procesą“, – sakė V. Lukoševičius.

NESUTEIKIA VEIKSMŲ LAISVĖS

Jungtis prie centralizuoto šildymo vamz-
dynų individualių namų gyventojus pristabdo 
baimė, kad ateityje gali smarkiai išaugti 
šildymo paslauga. 

Kalbant apie galimą patrauklumą, centra-
lizuotą šildymą valstybė skatina taikydama 
PVM lengvatą, netaikomas joks akcizo 
mokestis, siūlomos įvairios paramos prie-
monės, kad gyventojai susigundytų atsisakyti 
individualaus kenksmingo sveikatai ir aplin-
kai šildymosi. Tačiau blogybė yra ta, kad 
centralizuoto tiekimo įmonėms nesuteikiama 
galimybė lanksčiai derėtis su gyventojais 
dėl prisijungimo sąlygų, mokėjimo tvarkos 
ir ateities perspektyvų. 

Gerų pavyzdžių, kaip galima skatinti 
centralizuotą šildymą, tikrai yra. Antai danų 
centralizuoto šildymo tiekėjai, konkuruodami 
su dujininkais, siūlo gyventojams ilgalaikes 
sutartis su fiksuota kilovatvalandės kaina. 
Ji paskaičiuojama tokia, kad ji būtų visada 
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Praėjusių metų šildymo sezonas istori-
joje išliks kaip brangaus biokuro laikotarpis. 
Prieš 2018–2019 m. šildymo sezoną pirkto 
biokuro kaina siekė vidutiniškai 234 Eur už tne. 
Paprastai vasarą jis būdavo pigesnis – apie 
170 Eur už tne. Biokuro tiekėjai tokį bran-
gumą teisino „objektyviomis“ priežastimis: 
pabrangusiu dyzelinu, padidėjusiu darbo 
užmokesčiu darbuotojams ar pan.

Šiais metais situacija yra kitokia. Bioku-
ras atpigo daugiau kaip trečdaliu (nors nei 
dyzelino kaina, nei darbuotojų atlyginimai ne-
sumažėjo). Šilumos tiekėjai 2019–2020 m. 
šildymo sezonui biokurą perka vidutiniškai 
po 160 Eur už tne. Jo ilgalaikiais sandoriais 
biržoje įsigyta daugiau nei pusė reikiamo 
kiekio. Likusi dalis bus perkama vėliau 
trumpalaikiais sandoriais, kurie dažniausiai 
(išskyrus praėjusią žiemą) būna gerokai 
brangesni. Tačiau nupirkta pigesnio biokuro 
dalis atskirose įmonėse yra skirtinga: vie-
nos šilumos tiekimo įmonės beveik visiškai 
apsirūpino, o kitos negali to padaryti. Tai 
painaus valstybinio reguliavimo šilumos 
ūkyje pasekmė.

2018–2019 M. ŠILDYMO SEZONO 
BIOKURO KAINŲ APŽVALGA

Šį šildymo sezoną biokuro biržoje buvo 
nupirkta 272 tūkst. tne biokuro, o tai yra 
8 proc. mažiau nei pernai. Daugiau kaip 
92 proc. šio kiekio įsigijo centralizuoto 

šilumos tiekimo (CŠT) įmonės. Rudenį 
pabrangus biokurui, šilumos tiekimo įmo-
nės turėjo apsispręsti, ar sudaryti ilgalaikio 
tiekimo sandorius,  baiminantis, kad žiemą 
toliau augs biokuro kainos, ar pasitikėti 
rinkos likvidumu ir žiemos sezoną pradėti 
be ilgalaikių tiekimo sutarčių. Spalio mėnesį 
aukštos biokuro kainos atkreipė biokuro 
tiekėjų iš užsienio dėmesį ir jų aktyvumas 
lėmė kainų stabilizavimąsi biržoje, o sezono 
pabaigoje – net ir kainų kritimą. Daugiau-
sia kuro 2018–2019 m. šildymo sezoną 
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 sezono svertinė 
biokuro kaina buvo 208,99 Eur už tne, o tai 
16 proc. brangiau nei 2017–2018 m. šildy-
mo sezoną (180,98 Eur už tne). Labiausiai 
tuomet biokuras brango Šiaulių (33,2 proc.), 
Panevėžio (29,2 proc.) ir Utenos (24,6 proc.) 
apskrityse. 

Praėjusio šildymo sezono metu 49 proc. 
reikiamo biokuro kiekio buvo nupirkta ilgalai-
kio tiekimo sandoriais, kurių svertinė kaina 
buvo 234,22 Eur už tne, 23 proc. – mėnesi-
niais sandoriais ir kainavo 193,69 Eur už tne, 
o likusi dalis – 28 proc. – savaitės trukmės 
sandoriais, kurie kainavo vidutiniškai po 
178,07 Eur už tne.

bent 10 proc. mažesnė, nei kainuotų šildantis 
gamtinėmis dujomis.

„Mūsų centralizuoto tiekimo įmonės 
tokių galimybių derėtis su gyventojais neturi. 
Valstybinis energetikos reguliatorius (VERT) 
netoleruoja lankstumo ir laikosi pozicijos, kad 
kaina turi būti visiems vienoda. Yra galimybių, 
kaip būtų galima spręsti oro taršos problemas, 
prijungiant individualius namus prie centrali-
zuoto šildymo. Tačiau kliūčių ir barjerų yra dar 
daugiau“, – sakė V. Lukoševičius.

Jo manymu, jeigu atsirastų politinė valia 
taikyti griežtesnes priemones oro teršėjams, 

problemos būtų sprendžiamos tikrai greičiau. 
Antai valdžiai pagrasinus, kad gyventojams, 
nenorintiems prisidėti prie daugiabučių 
renovacijos, bus panaikinama mokesčio 
lengvata už šildymą, prieštaraujančių būsto 
atnaujinimui smarkiai sumažėjo. Ar galėtų, 
pavyzdžiui, taršos mokestis, būti priemone, 
paskatinančia individualių namų gyventojus 
jungtis prie centralizuotos šildymo sistemos?

„Tam tikri mokesčiai gali būti paskata 
keisti įpročius. Miestuose turime taršos 
žemėlapius, kurie parodo, kuriose vietose 
ženkliai pakinta oro užterštumas vos prasi-

dėjus šildymo sezonui. Tokie žemėlapiai – 
geriausias įrodymas, kur pirmiausia reikia 
spręsti problemas. Tačiau mums trūksta 
iniciatyvos, trūksta veiksmų plano, kaip būtų 
galima apmokestinti taršos šaltinius, kad 
miestuose būtų švaresnis oras. Kol viską 
vertinsime per ekonominę prizmę, o ne per 
žmonių sveikatos ir gerovės kriterijus, tol 
mažai kas keisis“, – mano LŠTA vadovas 
V. Lukoševičius. Jis pridūrė, kad gerovės 
valstybės negalima sukurti be sveikos aplin-
kos, nekreipiant dėmesio į žmonių gyvenimo 
kokybę ir nesirūpinant ilgaamžiškumu. 

2018 IR 2019 METŲ ŠILDYMO SEZONAI: BIOKURO 
KAINŲ SKIRTUMAI IR ĮTAKA ŠILUMOS KAINOMS

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

1 pav. Medienos skiedrų ilgalaikių ir savaitinių sandorių kainos 2018–2019 m. šildymo sezono metu
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2018–2019 m. šildymo sezonas iš-
skirtinis tuo, kad ilgalaikiai sandoriai buvo 
brangesni už trumpalaikius žiemos metu 
sudarytus sandorius. Apibendrinant galima 
teigti, kad ilgalaikių biokuro įsigijimo san-
dorių kaina buvo padidėjusi apie 30 proc., 
o bendrai per šildymo sezoną suvartoto 
biokuro kaina buvo apie 16 proc. aukštesnė, 
palyginti su prieš metus buvusiu šildymo 
sezonu. 

Biokuro kainų pikas buvo pasiektas 
spalio mėn. (apie 210 Eur už tne), gruodžio 
mėn. pradėjo stabilizuotis (192 Eur už tne), 
o kovo mėn. reikšmingai atpigo (138 Eur 
už tne). Labiausiai nepasisekė toms CŠT 
įmonėms, kurios didžiąją dalį biokuro 
įsigijo iš anksto sudarytais ilgalaikiais 
sandoriais. Apie 30 proc. padidėjusi 
biokuro kaina skir tingoms įmonėms galėjo 
lemti apie 5–10 proc. didesnes šilumos 
kainas, palyginti su 2017–2018 m. šildy-
mo sezonu.

2018–2019 M. ŠILDYMO SEZONO 
ŠILUMOS KAINOS IR MOKĖJIMAI 
UŽ ŠILDYMĄ
2018–2019 metų šildymo sezonas buvo 

pakankamai šiltas. Dėl to energijos šildymui 
buvo suvar tota vidutiniškai apie 8 proc. 
mažiau negu įprastai.

Mažesnį šilumos suvartojimą pastatuose 
lėmė aukštesnė lauko oro temperatūra. 

Sąskaitoms už šilumą didelę įtaką turi 
šiluminės energijos vieneto kaina (ct už 
kWh). Ji yra skirtinga kiekviename mieste. 
Vidutinės jos reikšmės Lietuvoje atskirais 
mėnesiais parodytos 4 paveiksle.

Patį didžiausią poveikį šildymo sąskai-
toms turi atskiro pastato energinė kokybė. 
Šilumos suvar tojimas vienam kvadratui 
ploto apšildyti tame pačiame mieste gali 
skir tis iki 10 kartų. Tai tiesiogiai lemia ir 
šildymo sąskaitos dydį. Šilumos suvartoji-
mas atskiruose namuose priklauso nuo jo 
dydžio, geometrijos, aukščio, sienų ir langų 
kokybės, stogo ir rūsio būklės ir t. t. Didelę 
įtaką turi ir vidaus vamzdynų sistemos su-
balansavimas, papildomi prijungti šildymo 
prietaisai, šilumos punkto automatizavimo 
lygis ir visą šį ūkį prižiūrinčios įmonės 
ar asmens kvalifikacija bei pastangos. 
Tvarkinguose ir sandariuose pastatuose 
šildymo sąskaitos nebūna didelės, o var-
totojai nelabai domisi klimato sąlygomis. 
Šildymas turi būti kokybiškas ir efektyvus 
bet kokiomis sąlygomis. 

5 pav. 2018–2019 m. šildymo sezono šilumos kaina ir mokėjimai už šildymą daugiabučių namų butuose

2 pav. Šilumos suvartojimo palyginimas atskirais sezonais

3 pav. Atskirų šildymo sezonų temperatūrų palyginimas (°C)

4 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje ct už kWh su PVM 2018–2019 m. šildymo sezono metu
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2019–2020 M. ŠILDYMO SEZONO 
PROGNOZĖS
Praėjusių metų šildymo sezonas istorijoje 

išliks kaip brangaus biokuro laikotarpis. Va-
sarą įsigyto biokuro 2018–2019 m. šildymo 
sezonui kainos siekė vidutiniškai 234 Eur už 
tne (paprastai kaina siekia apie 170 Eur už tne). 
O jo buvo įsigyta išties nemažai – 49 proc. 
reikiamo kiekio.

2019–2020 m. šildymo sezono situacija 
yra kitokia. Biokuras atpigo daugiau kaip 
trečdaliu (nors nei dyzelinas, nei darbuotojų 
atlyginimai nesumažėjo). Vidutiniškai šilu-
mos tiekėjai 2019–2020 m. šildymo sezonui 
biokurą perka po 160 Eur už tne. Jo ilgalaikiais 
sandoriais biržoje šilumos tiekėjai įsigijo 
daugiau nei pusę reikiamo kiekio. Likusią 
dalį, priklausomai nuo to, ar šalta bus žiema, 
nusipirks trumpalaikiais sandoriais, kurie 
tikėtina bus šiek tiek brangesni.

Ilgalaikiai sandoriai per metus atpigo 
apie 30 proc., tačiau tai nereiškia, kad 
proporcingai sumažės ir šilumos kaina 
tuose miestuose, kuriuose didžiąją dalį kuro 
struktūroje sudaro biokuras. Tam gali turėti 
įtakos įvairios aplinkybės. 

Valstybinės energetikos reguliavimo 
tarybos (VERT) duomenimis, šią vasarą 
buvo fiksuota rekordiškai žema šilumos 

kaina, palygti su nuo 2012 metų pateikiamais 
duomenimis (žr. 6 pav.).

APLINKYBĖS IR KAINODAROS 
ĮTAKA ŠILUMOS KAINOMS

Idealiu atveju CŠT įmonės, kurių šilumos 
gamybos kuro struktūroje didžiąją dalį sudaro 
biokuras, pasikeitus anksčiau įvardytoms 
aplinkybėms, galės savo vartotojams pasiū-
lyti iki 10 proc. pigesnę šilumos kainą – apie 
5,3–5,5 ct už kWh (praėjusį šildymo sezoną 
šiluma kainavo apie 5,9 ct už kWh). Tačiau 
situacijų gali būti labai įvairių, todėl viena-
reikšmiškai taip teigti negalima.

Galimi veiksniai, koreguosiantys šilumos 
kainas:

1. Neprognozuojama nepriklausomų 
šilumos gamintojų aukcionuose parduoda-
mos šilumos kaina. Jei CŠT sistemoje veikia 
nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG), tai 
nėra žinoma, kokia kaina jie pardavinės šilu-
mą CŠT įmonei. Tikėtina, kad vasarą maža 
šilumos kaina NŠG netenkina. Be to, vasarą 
nuperkama apie 10 kartų mažiau šilumos 
nei žiemą, todėl prasidėjus šildymo sezonui 
NŠG, kurie nėra reguliuojami, galimai šilumą 
pardavinės maksimaliai aukščiausia, tačiau 
VERT nustatytų ribų neviršijančia, kaina. 

Kadangi žiemos mėnesiais konkurencijos 
beveik nėra, šilumos tiekėjai, neturėdami 
kitos išeities, privalės supirkti visą NŠG 
šilumą. Šių miestų šilumos vartotojai gali 
ir nesulaukti pigesnės šilumos ateinančią 
žiemą ar net pajusti jos brangimą.

2. Sudėtingas biokuro poreikių prognozių 
sudarymas. Didžiuosiuose miestuose, kur 
veikia nepriklausomi šilumos gamintojai ir 
konkuruojama mėnesiniuose šilumos gamy-
bos aukcionuose, iš anksto nežinoma, kas 
juos laimės, kiek bus gaminama šilumos ir 
kiek tiksliai reikės biokuro. Jeigu bus šilta 
žiema, biokuro nesunaudosi. Biokuro sau-
gojimo apimtis riboja priešgaisrinės saugos 
taisyklės, be to, ilgainiui jo šiluminė vertė 
mažėja. Nupirkus biokurą ir jo nesunaudojus, 
įšaldomos apyvartinės lėšos, o jų palūkanos 
į šilumos kainas neįskaičiuojamos. O tuo 
atveju, jei anksčiau nupirktą, bet šilumos 
gamybai nepanaudotą biokurą dar tektų 
parduoti, tai vien dėl sumažėjusios šilumi-
nės vertės nebūtų kompensuotos anksčiau 
sumokėtos lėšos. Visa tai lemia finansinius 
nuostolius. Taigi šilumos gamintojai šilumos 
tiekimo sistemose, kuriose yra konkurencinė 
įtampa, pirkdami biokurą, priversti vertinti 
galimybę šilumos aukcione neparduoti šilu-
mos ir atitinkamai nepirkti biokuro iš anksto.

6 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje 2012–2019 metais, ct už kWh be PVM (VERT duomenys)
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3. Šilumos aukciono organizavimo metu 
yra paskaičiuojama palyginamoji šilumos ga-
mybos kaina pagal valstybinio reguliatoriaus 
nustatytus reikalavimus. Ši kaina yra riba, ku-
rios negali viršyti nė vienas aukciono dalyvis 
(tiek CŠT, tiek NŠG įmonės). Biokuro kaina, 
kuria remiantis skaičiuojama palyginamoji 
šilumos gamybos kaina, skaičiuojama pagal 
reguliatoriaus skelbiamas rinkos kainas, ku-
rios nesutampa su kainomis, už kurias realiai 
(faktiškai) perkamas biokuras biržoje šilumos 
gamybai. Dėl to dirbtinai didinama arba ma-
žinama šilumos gamintojams gaunamų pa-
jamų suma. Pvz., šildymo sezono pradžioje 
dėl tokios palyginamosios šilumos gamybos 
kainos skaičiavimo tvarkos šilumos kaina, 
už kurią bus parduodama šiluma aukcione, 
tikėtinai bus mažesnė nei tikrosios gamybos 
sąnaudos, ir atvirkščiai – žildymo sezono pa-
baigoje šilumos kaina aukcione bus didesnė 
nei tikrosios gamybos sąnaudos.

4. Atskirais atvejais per maža biokuro 
tiekėjų konkurencija, todėl nėra galimybių 
sudaryti pigesnių ilgalaikių biokuro pirkimo 
ir pardavimo sandorių. „Baltpool“ birža 
skelbia apie kelias dešimtis biokuro tiekėjų, 
dalyvaujančių biokuro prekybos sistemoje, o 
tai teoriškai turėtų reikšti didelę konkurenciją. 
Iš tikrųjų atskiruose regionuose ta konkuren-
cija arba labai maža arba visai nepasireiškia. 
Biokuro sandoriai biržoje sudaromi kiekvienai 
katilinei, naudojančiai biokurą, atskirai. Tai 
reiškia, kad, pavyzdžiui, Klaipėdos regione 
biokurą siūlo tik ten ar netoli tos vietos esan-
tys biokuro tiekėjai, bet nedalyvauja biokuro 
tiekėjai, esantys, pvz., Utenos ar Visagino 
regionuose, nes biokuro transportavimo są-
naudos tarp šių regionų yra per didelės. Tokiu 
atveju galimos pasekmės – regionuose, kur 
maža biokuro tiekėjų pasiūla, biokuro tiekėjai 
arba visai nedalyvauja išankstinių sandorių 
rinkoje, arba siūlo reikšmingai aukštesnes 
kainas, nes žino, kad šilumos gamintojai, 
iš anksto nenupirkę biokuro, jį vis tiek pirks 
vėliau, t. y. šildymo sezono metu už biokuro 
tiekėjui patrauklią kainą. 

5. Valstybinio reguliatoriaus (VERT)  
taikoma praktika remiasi tuo, kad dėl 
šilumos tiekėjų atliktų darbų ir investicijų 
suefektyvinus savo veiklą (pvz., sumažinus 
nuostolius tinkle, sumažėjus santykinėms 
kuro sąnaudoms šilumos gamyboje ir kt.) 
nauda iš šilumos tiekėjų atimama per tą patį 
valstybinio reguliatoriaus nustatytą kompen-
sacijų mechanizmą. Šis atėmimas vyksta 
neva vartotojų labui. Ankstesnė reguliavimo 
praktika tam tikrą laiką padidėjusio efektyvu-
mo naudą leisdavo pasilikti šilumos tiekimo 

įmonėms, tokiu būdu didindama ekonominę 
motyvaciją efektyvinti veiklą.

6. Šilumos tiekimo sistemose, kuriose 
dalis šilumos vis dar gaminama naudojant 
gamtines dujas, įrengiami biokuro katilai, 
kurie sumažina gamtinių dujų poreikį. 
Tačiau valstybinio reguliatoriaus taikoma 
gamtinių dujų kainodara lemia tai, kad 
mažėjant gamtinių dujų poreikiui, su dujo-
mis susijusios sąnaudos tik auga, taikant 
vadinamąją vartojimo pajėgumų dedamąją. 
Kuomet šilumos tiekimo sistemoje gamtinės 
dujos naudojamos tik pikinėms apkrovoms 
padengti, šios su gamtinių dujų įsigijimu 
susijusios sąnaudos gali sumažinti ar visai 
eliminuoti biokuro naudojimo naudą.

7. Lietuvoje, priešingai nei visoje Europoje, 
už šilumą atsiskaitoma vienanare kaina (ct už 
kWh). Palaikant šildymo sistemos veiksnumą, 
reikia nuolat gauti tam tikrą sumą pastovių 
reguliatoriaus nustatytų pajamų (įrenginiams 
prižiūrėti ir remontuoti, darbui apmokėti ir t. t.), 
tačiau šilumos tiekėjus šios pajamos pasiekia 
priklausomai nuo šildymo sezono, t. y. nuo par-
duotų kilovatvalandžių skaičiaus. Pavyzdžiui, 
jeigu pasitaiko šilta žiema, pajamų, paden-
giančių pastoviąsias sąnaudas, pakankamai 
nesurenkama. O jeigu seka dvi neįprastai šiltos 
žiemos, kaip kad buvo pastarosios, tuomet 
susikaupia didelis negautų pajamų dydis. Ka-
dangi reguliuojama šilumos tiekimo paslauga 
apmokama tik ja besinaudojančių vartotojų, 
valstybinis reguliavimas įpareigoja trūkstamas 
pastoviąsias išlaidas apmokėti kitais metais. 
Analogiškai su permoka – ją būtina grąžinti 
vartotojams, jeigu buvo surinkta per daug lėšų 
pastoviosioms sąnaudoms padengti. O kur dar 

kitos dėl valstybinio reguliavimo permokėtos 
arba nesurinktos lėšos, kurios gali būti kom-
pensuojamos metų metus... 

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, galima 
teigti, kad išvardytos ir panašios aplinkybės 
lemia, jog Lietuvoje šilumos kainodara yra 
neįprastai paini ir sunkiai suvokiama, o šilumos 
kainos vartotojams kas mėnesį keičiasi, bioku-
ro kainų pokyčiai nebūtinai tiesiogiai atsispindi 
galutinėje šilumos kainoje. Labiau išsivysčiu-
siose Europos šalyse šilumos ūkyje taikoma 
tik dvinarė šilumos kaina ir griežtai atskiriamos 
pajamos, būtinos ūkio veiksnumui palaikyti ir 
pagamintai šilumai apmokėti. Tuomet nesu-
sidaro situacija, kai šalčiausiais mėnesiais 
vartotojai apmoka ir vasaros išlaidas, kurios 
labai didina mokėjimus už šildymą. Naudojant 
vienanarę šilumos kainą atsiskaitymams, 
išauga kompensacijos socialiai remtiniems 
vartotojams žiemos mėnesiais, o ir paprastų 
šilumos vartotojų įsiskolinimai neįprastai 
didėja žiemą dėl mažų pajamų ir didelių išlaidų. 

IŠVADOS

1. 2019–2020 m. šildymo sezonui 
ilgalaikių biokuro įsigijimo sandorių kainos 
vidutiniškai sumažėjo apie 30 proc., palyginti 
su praėjusių metų laikotarpiu.

2. Objektyvios priežastys, daugiausia 
susijusios su taikoma kainodara, lemia, 
kad šilumos kaina, mažėjant biokuro kainai, 
proporcingai nemažėja.

3. Stabilizuoti šilumos kainas ir mokėjimus 
už šildymą galima taikant dvinarę šilumos 
kainą visiems vartotojams ir keičiant VERT 
taikomos kainodaros esminius principus.

16 Eur/MWh10 Eur/MWh

Kurzeme
12.75

Rīga

Zemgale
15.05

Vidzeme

Telšių apskritis

12.77

Klaipėdos 
apskritis

13.76Kuršių 
Nerija

14.34
Tauragės 
apskritis

11.89

Šiaulių apskritis

12.77

Latgale

Panevėžio apskritis
12.91

Utenos apskritis

12.45

Marijampolės 
apskritis

12.14

Kauno apskritis

12.25

Vilniaus apskritis

11.70

Alytaus apskritis

11.97

7 pav. Smulkintos medienos 2019 m. spalio mėn. tiekimo kaina (Eur/MWh be PVM) pagal regionus. Šaltinis 
„Baltpool“ UAB
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Kas yra „DHC+“ vasaros mokykla?
Centralizuoto šilumos tiekimo ir vėsinimo 

„DHC+“ (angl. District Heating & Cooling) 
vasaros mokykla yra skirta susipažinti su 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo techno-
logijomis, eksploatavimo problemomis ir 
vartotojams lemiančiais veiksniais besivys-
tančiose energetikos sistemose. Vasaros 
mokykla siūlo unikalų centralizuotos energi-
jos kursą, sujungiantį teorines paskaitas su 
praktiniu pritaikymu.

Kiekvienais metais vienas iš „DHC+“ 
platformos narių turi galimybę surengti va-
saros mokyklą, reklamuoti savo miestą ar re-
gioną ir būti pagrindinis švietimo ir mokymo 
priemonių rėmėjas rajono energetikos srityje.

7-oji tarptautinės „Euroheat & Power“ 
DHC+ platformos vasaros mokyklos laida 
buvo organizuota bendradarbiaujant su 
prancūzų konsorciumu, kuriam vadovavo 
„Efficacity“ ir „Les Mines ParisTech“ (pri-
sidėjo ir „Dalkia“, „ENGIE“, „Danfoss“ ir 
„Kamstrup“). Ji vyko 2019 m. rugpjūčio 
25–31 d. Paryžiuje ir sukvietė 30 dalyvių iš 
14 pasaulio šalių. Visą savaitę vyko inten-
syvūs mokymai, kuriuos vedė pagrindiniai 
pramonės ekspertai ir akademikai.

2020 m. „DHC+“ vasaros mokykla vyks 
Karlshamne (Švedija).

Studijų programa, dėstytojai. Kas pa-
tiko, sudomino?

Vieni iš įdomiausių ir labiausiai pati-
kusių vasaros mokyklos užsiėmimų buvo 
3 praktiniai vizitai į egzistuojančius ir (ar) 
vis dar statomus centralizuoto šildymo ir 
vėsinimo objektus. Visiškai naujuose projek-
tuose, kuriuose pagrindinė yra atsinaujinanti 
energetika, kaip visko pagrindas naudojami 
centralizuoti šilumos ir vėsinimo tiekimo 
tinklai. Dėl jų galima pastatyti aukštos kla-
sės išmaniuosius pastatus ir ištisus naujų 
namų kvartalus. Centralizuotai naudojamos 
technologijos leidžia projektuose pasiekti 
ekonominės naudos, o tai, kad projektuose 
taikomos žaliosios technologijos, suteikia 
būsimiems gyventojams teigiamą įspūdį, 
švari ir atsinaujinanti energetika – švelnina 
klimato kaitos padarinius. Verta analizuoti 
Paryžiaus pavyzdžius ir juos pritaikyti Lietu-
voje, nes iki šiol nėra centralizuotai tiekiamo 

vėsinimo. Iš to atsiranda didelis potencialas 
centralizuoto šilumos ar vėsinimo tiekimo 
įmonių plėtrai.

Antra labai svarbi vasaros mokyklos dalis 
yra susipažinimas su kitais CŠT atstovais. 
Galima rasti sprendimus į bendrai kylančias 
problemas, analizuojamos situacijos, užmez-
gami kontaktai, kurie gali ateityje pagelbėti 
iškilus problemoms.

Kokių žinių įgavote, gal pavyko jas 
pritaikyti grįžus?

Vasaros mokyklos metu kiekvieną dieną 
vyko teorinės ir praktinės paskaitos. Iš viso 
36 valandos. Tai yra universitetiniai ECTS 
kreditai, kuriuos gali įskaityti universitetai.

Lektoriai išsamiai supažindino su EHP 
vykdoma veikla, naujausiomis tech-
nologijomis, jų diegimo principais. 
Gautos susistemintos žinios dabar 
yra naudojamos praktiškai dirbant 
kasdienį darbą ir rengiant naujus 
CŠT plėtros planus.

Kokių šalių atstovai dalyvavo? 
Kaip buvo skatinamas komandinis 
darbas, bendradarbiavimo veikla?

Mokykloje dalyvavo 14 skir-
tingų šalių atstovai, daugiausia iš 

Vakarų ir Šiaurės Europos, taip pat JAV ir 
Pietų Korėjos.

Visuose praktiniuose užsiėmimuose 
dalyviai buvo skirstomi į kuo įvairesnes 
komandas, t. y. kad komandai priklausytų 
bent po vieną CŠT, ekonomikos, inžinerijos 
ar kt. srities atstovą. 

Ar buvo verta vykti į šią mokyklą?
Į mokyklą vykti verta ir naudinga nepri-

klausomai nuo išsilavinimo ar specialybės. 
Mokykloje pateikiama tiek teorinė, tiek prak-
tinė informacija yra labai svarbi, reikšminga, 
o parsivežtos žinios gali praversti dirbant 
CŠT įmonėse, skatinti Lietuvos gyventojus 
ir vyriausybines organizacijas suprasti tikrą 
CŠT naudą.

VASAROS MOKYKLA ŠILUMININKAMS
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kalbina  

AB „Klaipėdos energija“ Klientų aptarnavimo grupės vadovą Igną Mikalauską
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PRADŽIA...
Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo 

(CŠT) istorija pradėta skaičiuoti nuo 1939 
metų liepos mėnesio. Ši energetinė techno-
logija pradėta naudoti tuo metu užbaigtame 
didžiausiame tarpukario Lietuvos statybų 
projekte – Vytauto Didžiojo universiteto 
klinikų miestelio Kauno mieste pastatų 
komplekse, kurį suprojektavo prancūzų 
architektas Urbain Cassan kartu su kolega 
Elie Ouchanoff. 

1939 metų birželio 12 d. Vytauto Didžiojo 
universiteto klinikų Statybos komisijos posė-
dyje Lietuvos Respublikos Energijos komiteto 
atstovas inžinierius Pranas Drąsutis pranešė, 
kad naujai pastatytos klinikų katilinės katilai 
išbandyti bandomuoju apkrovimu ir gali 
tiekti garą bei karštą vandenį. Tuo metu 
modernioje katilinėje buvo sumontuoti trys 
„Gebrüder Wagner Dampfkesselfabrik und 
Feuerungsbau“ firmos vandens vamzdžių 
būgniniai garo katilai su paslankiu ardynu. 
Katilinėje buvo gaminama šiluminė energija 
šildymui ir vėdinimui, karštas buitinis vanduo 
ir garas technologijai – skalbyklai, dezin-
fekcijos kameroms, vir tuvės įrenginiams, 
operacinėse esantiems sterilizatoriams ir 
t.t. Katilinės pastatą su katilinės įrenginiais ir 
75 m aukščio mūrinį dūmtraukį suprojektavo 
inžinierius Jonas Jasiukaitis ir Vokietijos 
firmos „J.S. Fries Sohn“ inžinieriai. Statybos 
darbus vykdė daugiausiai Lietuvos įmonės ir 

jų darbuotojai. Šiuo metu katilinėje dar galima 
pamatyti vieną iš pirmųjų sumontuotų katilų. 

CENTRALIZUOTO ŠILUMOS 
TIEKIMO PLĖTRA

Lietuvos CŠT sektoriaus kelyje per 80 
metų įvyko daug permainų ir transformaci-
jų. Antrojo pasaulinio karo metu sunaikinti 
miestai buvo perstatyti ir išplėtoti daugiausia 
1960–1990 metais. Tuo metu CŠT tinklų 
plėtra atitiko sparčią daugiaaukščių pastatų 
statybą.

Didžioji dalis CŠT sistemų Lietuvoje 
įrengta sovietiniu laikotarpiu, kai miestai buvo 
statomi planingai ir centralizuotas šilumos 
bei karšto vandens tiekimas buvo naudoja-
mas net mažiausiuose miesteliuose. Planinės 
ekonomikos laikais naudoti daugiausiai 
tipiniai technologiniai sprendimai, vartotojai 
atsiskaitinėjo pagal normas, energija buvo 
santykinai pigi, tad jos niekas netaupė.  Po-
kario metais Lietuvos CŠT sektoriuje šilumos 
gamybai buvo naudojamos daugiausiai 
durpės, anglys ir mazutas. Vėliau, įrengus 
dujotiekių sistemą, dauguma katilinių ir 
elektrinių pradėjo naudoti gamtines dujas, 
tiekiamas iš Rusijos, o mazutas tarnavo kaip 
rezervinis kuras.      

Atkūrus nepriklausomybę Lietuvai pavy-
ko išsaugoti visas bent kiek didesnes CŠT 
sistemas, tačiau jas teko pritaikyti jau kitoms, 

šiuolaikinėms, darbo sąlygoms. Lietuvos 
CŠT sektorius šiandien patiekia santykinai 
didelę vartojimui reikalingos šilumos dalį, 
palyginti su kitomis ES šalimis – daugiau 
kaip 50 proc. visos suvar tojamos šilu-
mos. Didesnė CŠT sektoriaus dalis yra tik 
Suomijoje, Švedijoje ir Estijoje. Lietuvoje 
šiluma centralizuotai tiekiama į daugiau 
kaip 700 tūkst. butų. Centralizuotai šiluma 
aprūpinama ir didžioji dauguma švietimo bei 
sveikatos įstaigų, kitų visuomeninių įstaigų 
bei komercinių pastatų.

LIETUVOS CENTRALIZUOTO 
ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIUS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
LAIKOTARPIU
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir pe-

rėjus į laisvos rinkos santykius, centralizuoto 
šilumos tiekimo sektorius susilaukė kon-
traversiškų vertinimų dėl staiga išaugusių 
šildymo kainų ir menkos vartotojų ekono-
minės galios. Lietuva buvo priklausoma nuo 
vienintelio gamtinių dujų tiekėjo – Rusijos 
koncerno „Gazprom“ ir jo diktuojamų sąlygų. 
Visuomenė suprato, kad būtina modernizuoti 
centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) siste-
mas, jas efektyvinti ir pritaikyti įvairioms kuro 
rūšims. Tai buvo gana unikalus uždavinys, 
nes reikėjo į posovietinę sistemą įkomponuoti 
naujas šiuolaikines technologijas ir naujus 
verslo modelius. 

Svarbią rolę Lietuvos CŠT sektoriaus 
plėtroje suvaidino Nacionalinio energetikos 
reguliatoriaus įsteigimas ir šios įstaigos 
stiprus bei nepriklausomas statusas. Nacio-
naliniu lygmeniu nustatyta vieninga kainodara 
bei reguliavimas sudarė prielaidas eliminuoti 
politikavimą šilumos ūkyje, nustatyti pagrįs-
tas kainas ir padaryti kitus nepopuliarius, 
tačiau būtinus sprendimus.    

Lietuvos CŠT sektoriuje jau 1997 metais 
visuose aptarnaujamuose pastatuose buvo 
įdiegta įvadinė šilumos apskaita, kuri parodė 
tikrąjį šiluminės energijos suvar tojimą ir 
var totojai pradėjo atsiskaityti už faktiškai 
suvartotus jos kiekius. Tai Lietuva padarė 
viena pirmųjų iš visų po-planinės ekonomi-

CENTRALIZUOTAM ŠILDYMUI  
LIETUVOJE – 80 METŲ

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
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kos šalių. Įrengta beveik 30000 skaitiklių, iš 
kurių daugiau kaip 34 proc. yra su nuotoline 
duomenų nuskaitymo sistema. Dideliuose 
miestuose beveik visur naudojamas mo-
dernus nuotolinis nuskaitymas, vartotojai 
internete gali sekti šilumos suvar tojimą 
savo namuose. Energetinio efektyvumo 
atskleidimas lemia atskirų pastatų kainas ir 
motyvuoja energijos taupymo investicijas. 
Matavimai atskleidė, kad santykinis šilumos 
suvartojimas (kWh/m2) atskiruose pasta-
tuose skiriasi iki 10 kartų, kai šilumos kainų 
(ct/kWh) skir tumas atskiruose miestuose 
neviršija ir dviejų kartų. Lietuvos šilumos tie-
kėjai ir juos vienijanti asociacija (LDHA), kas 
mėnesį skelbia detalią statistiką apie šildymo 
išlaidas ir jų priežastis bei teikia vartotojams 
informaciją apie taupymo galimybes. 

Kitas didelis ir pasiteisinęs modernizavi-
mo etapas, iš esmės užbaigtas dar 2004 me-
tais – tai grupinių šilumokaitinių pakeitimas 
individualiais automatiniais šilumos punktais 
pastatuose. Tai ne tik sutaupė apie 15 proc. 
šilumos, bet ir reikšmingai sumažino vamz-
dynų eksploatavimo išlaidas, pagerėjo 
šildymo reguliavimas ir paslaugos kokybė. 

Dar spar tesnis CŠT sistemų moder-
nizavimas prasidėjo po 2004 metų, kai 
Lietuva įstojo į  Europos Sąjungą ir atsirado 
galimybės pasinaudoti jo skiriama parama 
energetinės infrastruktūros atnaujinimui. Pra-
sidėjo reikšmingi naujų vamzdynų įrengimo ir 
pakeitimo darbai. Daugelyje Lietuvos miestų 
išsaugotos CŠT sistemos pradėtos sparčiau 
atnaujinti šiuolaikiniais vamzdynais, optimi-
zuota jų konfigūracija bei temperatūriniai  
režimai ir t. t. Tai leido šilumos perdavimo 
nuostoliai sumažinti dvigubai, o tai ne tik kuro 
taupymas, bet ir mažesnė aplinkos tarša.  

Gamtinių dujų kainų pikas 2007–2012 
metais bei Europos Sąjungos politika plėsti 
atsinaujinančios energijos naudojimą lėmė, 
kad Lietuvoje pradėta sparčiai statyti bioma-
sę naudojančias katilines bei kogeneracines 
elektrines. Valstybinė parama bei skatinama-
sis reguliavimas jau 2017 metais leido apie 
70 procentų visos centralizuotai tiekiamos 
šilumos pagaminti iš atsinaujinančio kuro – 
smulkintos medienos.  

Prie to reikšmingai prisidėjo ne tik šilu-
mos tiekėjai, bet ir nepriklausomi šilumos 
gamintojai, kurie pastatė apie trečdalį bio-
masę naudojančių įrenginių. Konkurencija 
tarp šilumos gamintojų organizuojama mė-
nesinių šilumos aukcionų principu. Lietuvoje 
veikia nacionalinė kuro bei energijos birža 
BALTPOOL, kurioje pirkti kurą ir parduoti 
šilumą atskirose savivaldybėse privalo visi 

šilumos gamintojai. Biržos veiklos patir tis 
domina kitų šalių politikus bei valdininkus. 
BALTPOOL plečia veiklą ir į kitas šalis.           

Iškastinio kuro – gamtinių dujų – pakei-
timas atsinaujinančiu biokuru reikšmingai 
sumažino CO2 išmetimus.

Daugiausiai dėl CŠT sektoriaus dekarbo-
nizavimo Lietuva jau senokai įvykdė Europos 
Sąjungos tikslą – sumažinti anglies išmetimą 
20 proc. iki 2020 metų. Papildomai sutaupyti 
CO2 išmetimų kiekiai parduodami kitoms ša-
lims. Didelė atsinaujinančios energijos dalis 
gaminant centralizuotą šilumą lemia, kad ši 
energija tinkama net A++ pastatų aprūpini-
mui energetiniais ištekliais. Kadangi biokuras 
2–3 pigesnis negu gamtinės dujos, o įrangai 
panaudotos ES subsidijos, šilumos kainos 
pastaraisiais metais dėl to žymiai sumažėjo 
ir centralizuotai tiekiama šiluma tampa vis 
patrauklesnė šilumos vartotojams.       

Spar tus importuojamų gamtinių dujų 
pakeitimas vietiniu atsinaujinančiu biokuru 
yra labai naudingas ir Lietuvos ekonomikai: 
sukurtos naujos darbo vietos, daugiau lėšų 
ir mokesčių lieka šalyje, vystosi regionai 
ir auga naujos pramonės šakos. Šiandien 
Lietuvos katilų bei kitos įrangos gamintojai 
savo produktus ir paslaugas parduoda ne tik 
Rytų, bet ir Vakarų Europos šalyse. Parama 
biokuro skvarbai Lietuvos CŠT sektoriuje 
laikoma, kaip vienas geriausių ES paramos 
panaudojimo pavyzdžių.     

DABARTIES IR ATEITIES IŠŠŪKIAI

Tam, kad CŠT potencialas būtų maksi-
maliai panaudotas Lietuvos energetikoje, 
Lietuvoje statomos dvi didelės galios koge-
neracinės jėgainės Vilniuje ir Kaune. Kartu su 
Klaipėdoje jau veikiančia „Fortum“ kogenera-
cine jėgaine, jos visos trys utilizuos Lietuvoje 
susidarančias nepanaudojamas atliekas, 
kurias pavers taip reikalinga elektra ir šilu-
ma. Vilniuje kartu su atliekų deginimo bloku 
įrengiama ir biokurą naudojanti kogeneracinė 
elektrinė – bendra elektros generavimo galia 
92 MW, kartu efektyviai pagaminant 229 MW 
šilumos, kuri patenkins apie 40 % Lietuvos 
sostinės šilumos poreikių. Šios elektrinės 
kartu su kitomis padės Lietuvai persijungti 
elektros sistemą nuo Rusijos valdymo ir 
sinchronizuotis su ES kontinentiniu elektros 
tinklu. Tai paskutinis Lietuvos energetinės 
nepriklausomybės strategijos etapas.

Lietuvos CŠT sektorius toliau įgyvendina 
naujus projektus ir vykdo pertvarkas, kurios 
susijusios su prisiderinimu prie įsibėgėjan-
čios pastatų renovacijos, pradedama plačiau 

naudoti aplinkos ir atliekinė energija, vyksta 
šilumos tiekimo sistemų skaitmenizacija ir 
tolimesnė CŠT sistemų plėtra bei moderni-
zacija. Šalies nacionalinis tikslas – iki 2050 
metų visą šilumą gaminti be CO2 išmetimo – 
tik iš atsinaujinančių išteklių. Lietuvos ener-
getinė strategija – skatinti CŠT sistemų bei 
kogeneracijos plėtrą ir pradėti centralizuotą 
pastatų vėsinimą tam panaudojant finansinę 
paramą bei skatinamuosius mechanizmus.  

Lietuvos CŠT sektoriuje sukaupta daug 
naujovių, kuriomis domisi ir ver tina kitų 
šalių kolegos bei ekspertai. Sukaupta patir-
tis, kuria jau galima pasidalinti ir su kitais, 
siekiančiais aplinkos taršos mažinimo bei 
efektyvaus centralizuoto šildymo.  
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Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 
30.000 daugiabučių, kuriuos reikia renovuoti, 
tad darbų yra keliems dešimtmečiams į 
priekį. Tačiau statybų bendrovių norą imtis 
renovacijos stabdo nekokybiškai parengti 
investiciniai planai, dėl kurių dalyvavimas 
projektuose joms gresia nuostoliais. Aplin-
kos ministerijos atstovai tikina, kad blogai 
parengti investiciniai planai – jau praeitis.   

Mariaus Narmonto, Aplinkos ministerijos 
Statybos ir teritorijų planavimo politikos 
grupės vadovo skaičiavimu, iš viso Lietuvoje 
yra apie 38 000 daugiabučių, iš kurių 34 000 
reikia renovuoti. Kadangi jau renovuota 
apie 3 300 daugiabučių, likęs renovacijos 
potencialas – apie 30 000 daugiabučių.

„Esame numatę kasmet renovuoti ne 
mažiau kaip 500 daugiabučių – šis skaičius 
yra optimalus ir labiausiai atitinka esamus 
statybos rinkos pajėgumus. Kitų metų pa-
vasarį į renovacijos pirkimus turėtų „išeiti“ 
iki 600 namų“, – VŽ aiškina p. Narmontas. 

Pasak jo, Lietuvoje nuspręsta renovuoti 
visus daugiabučius, kurie yra pastatyti iki 
1993 m. Įvertinus tai, kad per metus su vals-
tybės parama vidutiniškai renovuojama apie 
500 daugiabučių, visiems jiems renovuoti 
prireiktų apie 60 metų.

Daugiabučių renovacijos programą Lie-
tuvoje administruojančios Būsto energijos 
taupymo agentūros (BETA) duomenimis, 
šiuo metu įgyvendinami 385 daugiabučių 
renovacijos projektai, kurių bendra rangos 
darbų investicijų suma yra 142 mln. Eur.

Tačiau VŽ kalbinti statybų verslo atstovai 
teigia, kad didžiuliai renovuojamų daugiabu-
čių skaičiai yra gražūs tik popieriuje, o realiai 
situacija nėra gera.  

NEKOKYBIŠKI INVESTICINIAI 
PLANAI
Dalius Gesevičius, pernai 20 daugiabučių 

renovacijos projektų vykdžiusios UAB Pa-
nevėžio statybos trestas (PST) generalinis 
direktorius, VŽ sako, kad renovacijos procese 
dalyvaujančios bendrovės pakliūva į mažiau-
sios kainos spąstus.

„Investicinių planų rengėjai pasirenkami 
remiantis mažiausios kainos kriterijumi, 
todėl planai padaromi labai nekokybiškai: 
medžiagų ir plotų kiekiai – nežinia, dėl ap-
gaulės, tingėjimo ar neišmanymo – surašomi 

netikslūs. Matyt, tikimasi, kad rangovas 
nesužiūrės skaičių ir priims planą tokį, koks 
yra. O rangovai jau įgavę patir ties ir tuos 
skaičius bei kiekius pasitikrina. Kai aptinka 
per mažus suskaičiuotus kiekius, nedalyvau-
ja konkurse arba parašo savo kainą, kuri yra 
apskaičiuota pagal realius medžiagų, ploto ir 
darbų kiekius“, – aiškina pašnekovas.

Jis stebisi, kodėl investicinių planų 
rengėjams leidžiama daryti tiek daug klaidų.

„Jeigu jie (rengėjai – VŽ) padarė vieną 
planą neteisingai, kodėl turi gauti galimybę 
rengti antrą, trečią? Kodėl nepadarius taip, 

DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA: DARBŲ YRA 
DEŠIMTMEČIAMS, BET STINGA NORINČIŲJŲ IMTIS

www.vz.lt, Mindaugas Grinius „Verslo žinios“

Marius Narmontas, Aplinkos ministerijos Statybos ir 
teritorijų planavimo politikos grupės vadovas 
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kad jeigu pateikei neteisingą projektą, lieki „už 
borto“ ir daugiau užsakymų nebegauni?“ – 
svarsto PST vadovas.

Anot jo, tuose renovacijos projektuose, 
kur medžiagų ir plotų kiekiai apskaičiuoti 
tinkamai, bendrovė linkusi dalyvauti ir, su-
tvarkius kai kuriuos procesus, jis įžvelgia 
neblogą renovacijos perspektyvą.  

„Jeigu renovacijos reikalai tvarkysis ir 
matysime, kad su savo kaina galime konku-
ruoti, dirbsime. Tačiau dirbti tik dėl apyvartos, 
už dyką ar į minusą tikrai nesiruošiame“, – 
kalba p. Gesevičius.

PALYGINO SU PUSŠIMČIU 
UŽSAKOVŲ 

Žilvinas Žilinskis, UAB „A. Žilinskio ir ko“ 
direktorius, VŽ sako, kad prastai parengti 
renovacijų investiciniai planai – tik viena 
medalio pusė.

„Dabar atskir ti projektavimo ir rangos 
darbai. Vieni daro investicinius planus, kiti – 
projektus, o treti – darbus. Tad neatitikimų 
visose stadijose yra ir paprastai rangovas 
lieka kaltas bei prisiima galimus nuosto-
lius“, – kalba pašnekovas. 

Anot jo, iš renovacijos projektų bendrovė 
beveik nieko neuždirba.

„Renovacijos konkursuose dalyvaujame 
todėl, kad esame įsisukę į sistemą ir sudė-
tinga yra sustoti: reikėtų atleisti žmones, 
atsisakyti sukauptos įrangos, o tai – papil-
domi kaštai. Konkursus laimime, bet ar jais 
džiaugiamės, ar iš to mums kas gero, čia 
jau kitas klausimas“, – aiškina p. Žilinskis.

Pasak jo, renovacijos užsakymai apyvar-
toje sudarė apie 10–12 % ir kad jie neatneštų 
nuostolio, gelbsti tik efektyvus valdymas.

„Renovacija nėra paprastas verslas, nes 
visi daugiabučio gyventojai yra tarsi pusšim-
tis atskirų užsakovų. Tad vietoj 1 užsakovo 
turi 51 ir kiekviename name atsiranda gy-
ventojas, kuris yra nepatenkintas renovacija, 
galbūt balsavęs prieš ją, tad tenka susilaukti 
grasinimų teismais ar net teismų“, – teigia 
p. Žilinskis.

DAUGIAU DALYVAUTI NEKETINA
Lauras Danys, 18 daugiabučių renovaci-

jos projektų pernai vykdžiusios UAB „Statybų 
kodas“ direktorius VŽ tvir tina, kad savo 
bendrovės dalyvavimą renovacijoje vertina 
labiau kaip klaidą, o ne pasiekimą.

„Daugiabučių renovacijoje dalyvavome 
labiau atsitiktinai, įkalbėti mūsų kolegų. 
Turėjome 18 objektų ir įsitikinome, kad 
pagal dabartinius įkainius to daryti visiškai 
neapsimoka, todėl daugiau nedalyvausime 
daugiabučių renovavimo projektuose“, – 
sako jis.

Jis taip pat teigė, kad didžiausia bėda – 
klaidingi investiciniai planai, blogai apskai-
čiuoti plotų ir medžiagų kiekiai, kurie, vykdant 
darbus, rangovus tiesiog įspraudžia į kampą.  

„Būna, kad renovuojant daugiabutį, 
realių ir apskaičiuotų darbų apimtis skiriasi 
200–300 kv. m. Be to, neretai atsiranda papil-
domų, nenumatytų darbų su fasadų apdaila. 
Visa tai – rangovo išlaidos, nes projekto 
investicijos būna suderintos ir patvirtintos, 
tad jokio papildomo finansavimo už papil-
domus darbus negalime tikėtis“, – aiškina 
pašnekovas.

Jo įsitikinimu, naujų daugiabučių statyba, 
ligoninių, darželių ir mokyklų rekonstrukcijos 
yra daug aiškesni ir paprastesni projektai.  

Gediminas Stravinskas, 12 objektų pernai 
renovavusios UAB „Gedsta“ savininkas, VŽ 
sako, kad jam kyla įtarimų, jog investicinių 
planų rengėjai dažnai net nepasivargina 
nuvykti į objekto vietą.

„Toks įspūdis, kad investicijų planuotojai 
renovuojamą objektą tik pasižiūri per „Google 
Maps“ programėlę. Nes jeigu investicinio 
plano rengimo konkursą laimi su mažesne 
nei 1 000 Eur kaina, kaip gali plano rengėjai, 
tarkime, iš Alytaus važinėti į Biržus apžiūrėti 

ir įvertinti objekto? Juk vien degalams išeis 
krūva pinigų“, – svarsto jis.

PAKEISTAS ĮSTATYMAS TURĖTŲ 
TAISYTI PADĖTĮ

Ponas Narmontas sutinka, kad buvo 
padaryta klaidų rengiant investicinius pla-
nus, tačiau prieš dvejus metus pakeistas 
Valstybės paramos daugiabučiams namams 
modernizuoti įstatymas, jo įsitikinimu, turėtų 
pakeisti padėtį.

„Viena įstatymo naujovių – techninio 
projekto rengimas yra atskirtas nuo rangos 
darbų. Tai reiškia, kad tos klaidos, kurios 
atsirasdavo investiciniame plane, yra ištai-
somos rengiant techninį projektą. Statybos 
bendrovėms nebereikia rūpintis investiciniu 
planu, viskas keliauja į techninio projekto 
stadiją. Realiai ši sistema veikia neseniai, nuo 
2018 m. gruodžio“, – tvirtina pašnekovas.

Jo manymu, statybų bendrovių nepa-
sitenkinimą galėjo sukelti tai, kad rengiant 
techninį projektą ir dalyvaujant rangoje, 
bendrovėms teko vadovautis tais duomeni-
mis, kuriuos pateikdavo investicinio plano 
rengėjas.

„Tuomet, jeigu plano rengėjas suklysda-
vo, natūralu, kad projektas rangovams galėjo 
atnešti nuostolių dėl netiksliai apskaičiuotų 
ploto ir medžiagų kiekių. Bet dabar tokios 
galimybės nebėra, statybų bendrovėms tie 
dalykai nebeturi rūpėti“, – kalba pašnekovas.

Anot jo, jeigu investicinio plano rengėjas 
jį parengtų nekokybiškai, problemų turėtų 
techninio projekto rengėjas, kuriam reikėtų 
didinti investicinio plano skaičius ir derinti 
juos su namo gyventojais.  

„Dabar investicinių planų rengėjai yra nu-
sistovėję, labiau įgudę ir žinantys, kaip reikia 

Dalius Gesevičius, UAB Panevėžio statybos tresto 
(PST) direktorius 
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dirbti. BETA juos kontroliuoja ir matome, kad 
klaidų smarkiai mažėja. Planų rengėjams ir 
statybų bendrovėms tenkanti apkrova gana 
tolygi ir stabili. Tačiau iki 2017 m. būdavo 
momentų, kai vienu metu buvo rengiama 
apie 3 000 investicinių planų ir nepaneig-
si, kad buvo padaryta klaidų“, – aiškina 
p. Narmontas.

ILGALAIKĖ RENOVACIJOS 
STRATEGIJA – IKI 2050-ŲJŲ

Pono Narmonto teigimu, jau kuris laikas 
diskutuojama, kad Centrinės perkančiosios 
organizacijos, per kurią perkami renovacijos 
projektai, sistemoje turėtų atsirasti ne tik 
mažiausios kainos, bet ir ekonominio nau-
dingumo vertinimo kriterijai.

„Tuomet bus galima atsirinkti rangovus 
ne tik pagal mažiausią kainą, bet ir kitus 
svarbius kriterijus ir taip suvienodinti kon-
kurencines sąlygas“, – kalba jis.

Pašnekovo teigimu, nuo 
2020 m. kovo turėtų įsiga-
lioti Europos Sąjungos (ES) 
direktyva, kuri įpareigoja 
šalis nares parengti renova-
vimo strategiją iki 2050 m. 
Strategija turėtų apimti ne 
tik gyvenamuosius, bet ir 
gamybinius bei pramoninius 
pastatus.

„Tad ES numatytas pas-
tatų renovavimo finansinis 
mechanizmas yra ilgalaikis, 
juo siekiama, kad po trijų dešimtmečių visi 
pastatai iš esmės būtų renovuoti ir naudotų 
labai mažai energijos arba ją gautų iš atsi-
naujinančių šaltinių“, – tvirtina p. Narmontas.   

2019 balandį BETA paskelbė, kad inves-
ticijos į naują senos statybos daugiabučių 
namų renovacijos etapą Lietuvoje turėtų 
siekti 304 mln. Eur. Tiek lėšų bus skir ta 
daugiabučiams namams atnaujinti pagal 

naujai patvirtintas paraiškas – pagal jas per 
keletą metų planuojama renovuoti 707 na-
mus (neskaitant anksčiau pradėtų projektų).

Vidutinė vieno projekto rangos darbų ver-
tė sudarys 430.000 Eur, o vidutinė investicija 
kvadratiniam metrui – 267 Eur.

Paraiškas pagal kvietimą pateikė 56 
savivaldybės iš 60-ies. Daugiausia paraiškų 
gauta iš trijų didžiųjų miestų: Klaipėda pateikė 
65 paraiškas, Vilnius – 58, Kaunas – 36. 

2019 m. spalio 8–10 d. Kopenhagoje (Danija) vyko tarptautinio projekto „Europos 
centralizuoto šilumos tiekimo tobulinimas“ (angl. „Upgrading the performance of 

district heating networks in Europe – Upgrade DH“) partnerių susitikimas. Lietuvos 
šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) ir UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ yra tarptautinio 

projekto, vykdomo pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą 
„HORIZON 2020“, partneriai. Iš viso projekte dalyvauja 11 partnerių, iš Vokietijos, 

Danijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Lietuvos, Kroatijos bei Italijos, o projekto 
koordinatorius – „WIP Renewable Energies“ (Vokietija).

„UpgradeDH” projektu siekiama pagerinti centralizuotų šilumos tiekimo tinklų efektyvumą, 
suteikiant finansinę paramą modernizuoti pasirinktiems demonstraciniams atvejams. 

UpgradeDH projekto tikslai:
• Prieš investuojant inicijuoti 8 centralizuoto šildymo sistemų (šilumos generavimo, 

šilumos perdavimo ir šilumos vartojimo) modernizavimo procesą. Atnaujinimo 
procesas apima įvairias efektyvumo didinimo priemones, atsinaujinančių energijos 
šaltinių integraciją ir sektorių susijungimą. 

• Sumažinti pirminės energijos poreikį daugiau kaip 190 GWh per metus ir sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus 77 000 tonų CO2 ekvivalento.

• Padidinti atliekinės šilumos panaudojimą daugiau kaip 6 %, o atsinaujinančios šilumos 
dalį – daugiau kaip 20% per visas aštuonias demonstracines sistemas.

• Kartoti siūlomus modernizavimo sprendimus visoje Europoje asociacijų pagalba, taip 
pat pasinaudojant Europos inovacijų ir technologijų platformomis (ETIPs).

• Parengti regioninius – nacionalinius centralizuoto šilumos tiekimo tinklų moderniza-
vimo veiksmų planus, apibendrinti modernizavimo rezultatus.
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