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UAB „Artakija“
Žalgirio g. 131
LT-08217 Vilnius
Tel. (8 5) 275 6926

UAB „Axioma servisas“
Ozo g. 12A-1
LT-08200 Vilnius
Tel. (8 5) 239 4949

„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 Tech“
Chemijos g. 15
LT-51332 Kaunas
TTel. (8 37) 42 45 14

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

UAB „Danfoss“
Ukmergės g. 219
LT-07152 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 „Gandras energoefektas“
Veteranø g. 5
LT-31114 Visaginas
Tel. (8 386) 70 424

UAB „Gren Joniškis“
Baþnyèios g. 4
LT-84139 Joniðkis
Tel. (8 426) 53 488

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

UAB „Gren Švenčionys“
Vilniaus g. 16A
LT-18123 Ðvenèionys
Tel. (8 387) 51 593

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

UAB Informatikos ir ryšių 
technologijų centras
Gaižiūnų g. 3
LT-50128 Kaunas
Tel. (8 37) 49 10 42

AB „Jonavos ðilumos tinklai“
Klaipëdos g. 8
LT-55169 Jonava
Tel. (8 349) 52 189

UAB „Kaiðiadoriø ðiluma“
J. Basanavièiaus g. 42
LT-56135 Kaiðiadorys
Tel. (8 346) 51 139

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas
Tel. (8 37) 30 56 50

UAB „Kazlų Rūdos 
šilumos tinklai“
M. Valančiaus g. 15B
LT-69439 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 „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 g. 10
LT-78502 Ðiauliai
Tel. (8 41) 59 12 00

UAB „Danfoss“
Savanorių pr. 347-209
LT-49423 Kaunas
https://www.danfoss.com/lt-lt/

UAB „DN1000“
Chemijos g. 4D
LT-51344 Kaunas
https://dn1000.lt/

UAB „Elektrėnų energetikos 
remontas“
Savanorių  pr. 109
LT-44208 Kaunas
https://www.eer.lt/

UAB „Energijos taupymo centras“
Pramonės g. 8
LT-35100 Panevėžys
http://www.etc.lt/

UAB „Genys“
Lazdijų g. 20
LT-46393 Kaunas
https://genys.lt/

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84
LT-47179 Kaunas
https://www.kaunoenergija.lt/

AB „Klaipėdos energija“
Danės g. 8
LT-92109 Klaipėda
https://www.klenergija.lt/

AB „Panevėžio energija“
Senamiesčio g. 113
LT-35114 Panevėžys
https://www.pe.lt/

UAB „Santermita“
Skuodo g. 2F 
LT-45204 Kaunas
https://santermita.lt/

UAB „TEC Industry“
Olimpiečių g. 1-2 
LT-09235 Vilnius
https://tec.lt/

UAB „Termolink“
B. Brazdžionio g. 2 
LT-47239 Kaunas
https://termolink.lt/

UAB „Utenos 
šilumos tinklai“
Pramonės g. 11
LT-28216 Utena 
https://www.ust.lt/

Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, 
Pastatų energetikos katedra
Saulėtekio al. 11
LT-10223 Vilnius
https://www.vgtu.lt/

UAB „Visagino energija“
Taikos pr. 26A
LT-31111 Visaginas
http://www.visaginoenergija.lt/

Kauno technologijos 
universitetas, 
Energetikos katedra
Studentų g. 56
LT-51424 Kaunas
https://ktu.edu/

UAB „Ðilalës ðilumos tinklai“
Maironio g. 20B
LT-75137 Ðilalë
Tel. (8 449) 74 491 

UAB „Ðilutës ðilumos tinklai“
Klaipëdos g. 6A
LT-99116 Ðilutë
Tel. (8 441) 62 144

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

UAB „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) 213 2336

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

UAB „Visagino energija“
Taikos pr. 26A, a. d. Nr. 3
LT-31002 Visaginas
Tel. (8 386) 25 901
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LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO 
SEKTORIAUS 2021 METŲ APŽVALGA

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

beveik 4 400 naujų klientų (daugiausia buiti-
niai vartotojai), tuo tarpu atsijungė tik kelios 
dešimtys pastatų. 

CŠT sektoriuje veikia masto ekonomijos 
principas: kuo daugiau klientų, tuo mažiau 
sąnaudų tenka kiekvienam iš jų ir tai daro 
įtaką mažesnėms šilumos vieneto kainoms. 
2021 m. pradėta teikti valstybės parama 
iš Klimato programos lėšų gyventojams 
prisijungti prie CŠT sistemų, pakeičiant iš-
kastinį kurą naudojančius šilumos gamybos 
įrenginius. Reikėtų pabrėžti, kad Lietuvos 
CŠT sistemos atitinka ES Energijos varto-
jimo efektyvumo direktyvos kriterijus, todėl 
energetiniu požiūriu laikomos efektyviomis. 

Netvarių ir taršių šildymo sprendimų 
anksčiau ar vėliau teks atsisakyti. Ne tik dėlto, 
kad jie teršia orą, kuriuo visi kvėpuojame, 
bet ir dėl to, kad auga reikalavimai pastatų 
energinei kokybei. Lietuvoje nuo 2021 metų 
sausio 1 dienos įsigaliojo A++ energinės 

klasės reikalavimas naujai statomiems pasta-
tams, taip pat ir individualiems namams. Kad 
pastatas atitiktų A++ energinę klasę, jam 
reikalinga netarši šilumos gamybos sistema, 
kurios reikalavimus nuo 2019 m. atitinka iš 
CŠT tinklų tiekiama šiluma. Nekilnojamojo 
turto vystytojai ir patys gyventojai pradeda 
keisti nuomonę ir įvertina, kad iš visų šildy-
mo būdų tai yra saugiausia ir patikimiausia 
technologija, o investicijų ir šilumos kainos 
santykis yra pats geriausias.

Centralizuotai tiekiama šiluma aprūpi-
namų vartotojų struktūra nepakito. Pagrin-
diniai vartotojai yra gyventojai, jie sudaro 
net 72 proc. visų var totojų (suvar tojo 
5 849 GWh), biudžetinės organizacijos – 
12 proc. (1 012 GWh), verslo ar pramonės 
įmonės – 16 proc. (1 289 GWh). Didžiausią 
šiluma aprūpinamų pastatų dalį (65 proc.) 
sudaro daugiabučiai gyvenamieji namai 
(18,6 tūkst.), mažiausią – individualūs namai 

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS 
ŠILUMOS RINKA IR VARTOTOJAI

2021-ieji metai centralizuoto šilumos 
tiekimo (CŠT) sektoriuje buvo permainingi 
ir sudėtingi: besitęsianti koronaviruso pan-
demija, rudenį prasidėjusi gamtinių dujų ir 
bendroji energetinė krizė bei kiti susiję iššū-
kiai. Nepaisant sunkumų, šilumos tiekimas 
vyko sklandžiai, išvengta didesnių sutrikimų. 
Šilumos tiekimo įmonės tęsė investicijas 
į inovatyvius šilumos gamybos ir tiekimo 
sprendimus, šilumos perdavimo tinklų 
modernizavimą ir plėtrą, mažino sąnaudas, 
efektyvino veiklos procesus.

2021 metais Lietuvoje veiklą toliau vykdė 
49 licencijuotos šilumos tiekimo įmonės, 
veikiančios visose 60 savivaldybių. Į CŠT 
tinklus patiekta 9,5 TWh šiluminės energijos, 
tai yra beveik 18 proc. daugiau nei prieš me-
tus (žr. 1 pav.). Gamybos apimtys išaugo dėl 
atšiauresnių lauko oro sąlygų, pardavimus 
didino ir prie CŠT sistemų prisijungę nauji 
vartotojai. Vidutinė lauko oro temperatūra 
žiemos mėnesiais siekė –1,3 oC šalčio, tuo 
tarpu 2020 metais buvo +2,8 oC šilumos, tai 
lėmė, kad vartotojams buvo patiekta gerokai 
daugiau šilumos pastatams šildyti. 

Šilumos tiekimo įmonių katilinėse ir 
kogeneracinėse elektrinėse buvo pagaminta 
62 proc. viso į CŠT sistemas patiektos 
šilumos kiekio. Dar 38 proc. (tiek pat kaip 
ir 2020 m.) buvo nupirkta iš nepriklausomų 
šilumos gamintojų (NŠG).

CŠT gamybos rinkoje veikė 19 neregu-
liuojamų ir 24 reguliuojami nepriklausomi 
šilumos gamintojai.

VARTOTOJŲ SKAIČIAUS 
AUGIMAS

Nors šilumos kaina metų pabaigoje 
didėjo, tačiau centralizuoto šildymo būdas 
sparčiai kylančių kuro kainų fone išliko 
patrauklus. Ypač tai matyti miestuose, 
kurie jau anksčiau išsivadavo nuo gamtinių 
dujų priklausomybės ir pastaraisiais metais 
džiaugiasi mažiausiomis šilumos kainomis. 
Per 2021 metus prie CŠT sistemų prisijungė 

1 pav. Centralizuota šilumos gamyba ir tiekimas 1996–2021 metais

2 pav. Šilumos vartotojų skaičiaus kitimas 2001–2021 metais
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(2,2 tūkst.), kurie sudaro apie 7 proc. visų 
CŠT aprūpinamų pastatų. Beje, daugiausia 
individualių namų per 2021 metus prisijungė 
Mažeikiuose (net 101 naujas klientas).

ŠILUMOS SUVARTOJIMAS IR 
MOKĖJIMAI

Dėl atšiaurių 2021 metų žiemos orų vi-
dutinis metinis šilumos suvartojimas gyvena-
muosiuose namuose išaugo iki 155 kWh/m2, 
 tai yra apie 17 proc. daugiau, palyginti su 2020 
metais (žr. 4 pav.).

Šildymo kainomis besidomintys varto-
tojai pastebi, kad tam tikruose miestuose 
gyventojai už šildymą moka daugiau, o 
kituose – mažiau. Skirtingi pastatai suvar-
toja skirtingą šilumos kiekį tai pačiai vidaus 
patalpų temperatūrai palaikyti. Neapšiltinti ir 
neatnaujinti maži daugiabučiai, kurių vidaus 
šildymo ir karšto vandens sistemos nėra mo-
dernizuotos, suvartoja daugiausia šilumos.

Lietuvoje daugiabučiai gyvenamieji 
pastatai skirstomi į keturias kategorijas 
pagal energijos taupymo lygį (žr. 5 pav.). Į 
pirmąją patenka naujos statybos, kokybiški, 
renovuoti namai. Į antrąją – naujos statybos 
ir kiti kažkiek šilumą taupantys namai. Tačiau 
kone 2 iš 3 daugiabučių vis dar priklauso III 
kategorijai – tai senos statybos nerenovuoti 
namai. Vidutiniškai juose per 2021 metus 
buvo sunaudojama apie 22 kWh šilumos 
energijos vienam kvadratiniui metrui per 
mėnesį. Tokių namų Lietuvoje yra apie 
59 proc. O namai, kuriuose vienam kvadra-
tiniam metrui per mėnesį sunaudojama apie 
31 ir daugiau kWh energijos, patenka į IV 
kategoriją. Tokių daugiabučių yra 17 proc.

3 pav. Šilumos vartotojų struktūra
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4 pav. Vidutinis šilumos suvartojimas (įskaitant karšto vandens ruošimo poreikius) gyvenamuosiuose 
pastatuose Lietuvoje 

5 pav. Šilumos suvartojimas ir mokėjimai per mėnesį už daugiabučių gyvenamųjų namų šildymą 2021 metais 
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2021 metais buto savininkas šildymui 
tipiniuose senos statybos neapšiltintuose 
daugiabučiuose, kuriuose gyvena dau-
guma gyventojų, vidutiniškai išleido apie  
1,2 Eur/m2, (2020 metais mokėjo 0,8 Eur/m2)  
kokybiškuose daugiabučiuose – 0,5 Eur/m2 

(prieš metus – 0,3 Eur/m2), labai prastos 
būklės daugiabučiuose – 1,6 Eur/m2 (prieš 
metus mokėjo 1,2 Eur/m2).

Nors 2020 m. negalinčių pakanka-
mai šildyti būsto gyventojų sumažėjo iki 
23,1 proc., Eurostat duomenimis, tarp ES 
šalių prastesnė situacija nei Lietuvoje yra tik 
Bulgarijoje. Lietuvos energetikos institutas 
2021 m. atliko tyrimą „Namų ūkiai energe-
tikos transformacijos kontekste“ ir pateikė 
rekomendacijas energijos nepritekliaus 
stebėsenai tobulinti. Energijos nepriteklius 
būdingiausias žemiausias pajamas gau-
nantiems gyventojams, vienišiems vyresnio 
amžiaus asmenims. Nepritekliaus apraiškos 
stebimos tiek miesto, tiek kaimo vietovėse, 
kurioms itin būdingos ir būsto kokybės prob-
lemos. Pastaraisiais metais apie 17 proc. 
gyventojų išlaidos energijai viršijo 15 proc. jų 
namų ūkių pajamų. 7,4 proc. gyventojų bent 
kartą per metus vėlavo apmokėti sąskaitas 
už komunalines paslaugas. Lietuvos ener-
getikos instituto analizė parodė, kad minėto 
Eurostat rodiklio dinamika Lietuvoje menkai 
siejasi su objektyviais veiksniais – gyventojų 
pajamų augimu, energijos kainų, šildymo 
kompensacijų gavėjų skaičiaus kaita ir pan. 
Pateiktos rekomendacijos Statistikos depar-
tamentui dėl apklausos turinio tobulinimo, 
kad ateityje Eurostat statistikoje atsispindėtų 
reali Lietuvos padėtis, vertinant šį kriterijų.

2021 m. patvirtintoje Lietuvos ilgalaikėje 
pastatų renovacijos strategijoje numatyta, 
kad po 2050 m. Lietuvoje pastatai energiją 
vartotų ypač efektyviai ir būtų nepriklausomi 

nuo iškastinio kuro. Siekiant šio tikslo, nu-
matoma per ateinančius tris dešimtmečius 
sudaryti palankesnes sąlygas ekonomiškai 
efektyviai modernizuoti 440 tūkst. pastatų, 
arba apie 110 mln. m2 jų ploto. Strategija 
numato sumažinti metinį pirminės energijos 
vartojimą 60 proc., palyginti su 2020 m., o 
iškastinį kurą visiškai pakeisti atsinaujinan-
čiais ištekliais.

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS 
SISTEMŲ PRIEŽIŪRA IR 
MODERNIZAVIMAS
Daugiabučio namo gyventojai kas mė-

nesį sumoka paslaugą „Šildymo ir karšto 
vandens sistemų priežiūra“, kurią suteikia 
pastato valdytojas arba jo samdomas vidaus 
sistemų prižiūrėtojas. Tai neišvengiamos 
išlaidos už namo šilumos punkto ir vidaus 
sistemų priežiūrą, remontą, paruošimą 
šildymo sezonui. Šilumos punktų ir vidaus 
šildymo sistemų būklė yra labai svarbi var-
totojams, nes nuo jos priklauso šių įrenginių 
ir sistemų patikimumas bei suvartojamos 
šilumos kiekis atskirame pastate.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 
(LŠTA) 2021 m. rugpjūčio pabaigoje krei-
pėsi į Energetikos ministeriją, atkreipdama 
dėmesį, kad prieš 10 metų priimti Šilumos 
ūkio įstatymo pakeitimai riboja šildymo 
sistemų prižiūrėtojų konkurenciją ir dėl to 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos daugiabučių 
namų savininkai neturi galimybės pasirinkti 
tinkamiausio paslaugos tiekėjo. Įstatymas 
anuomet uždraudė šilumos tiekėjams mies-
tuose, turinčiuose daugiau kaip 150 000 
gyventojų, teikti šildymo ir karšto vandens 
sistemų prižiūrėtojų paslaugas daugiabu-
čiuose namuose. Dėl to suprastėjo šildymo 
ir karšto vandens infrastruktūros priežiūra 

daugybėje daugiabučių namų. Pagaliau buvo 
atsižvelgta į prastą patir tį ir 2022 m. šie 
apribojimai teisės aktuose panaikinti.

Lietuvoje 2021 m. pabaigoje buvo eks-
ploatuojami 28 275 šilumos punktai, iš jų 
86 proc. automatizuoti (24 267 vnt.). Likę 
4 008 elevatoriniai šilumos punktai, iš kurių 
pusė naudojami daugiabučiuose namuose. 
Tokiuose daugiabučiuose vien įrengus auto-
matizuotus šilumos punktus ir modernizavus 
vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo 
sistemas, vidutiniškai galima sutaupyti 
15–25 proc. šilumos ir atitinkamai sumažinti 
gyventojų sąskaitas už šildymą.

Vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 
modernizavimas, arba mažoji renovacija, 
jau keleri metai remiamas Klimato kaitos 
programos (KKP) lėšomis. Priemonė skirta 
gyventojams, kurie šiuo metu neturi gali-
mybių investuoti į kompleksinę daugiabučio 
namo renovaciją arba, pavyzdžiui, namas 
yra senamiesčio zonoje, kur kai kurių namų 
apskritai negalima modernizuot dėl paveldo 
apribojimų ir pan. Deja, 2019–2021 m. lai-
kotarpiu pagal šią priemonę buvo atnaujinti 
tik 38 daugiabučių šilumos punktai ir šildymo 
sistemos, nes gyventojai vangiai priima 
kolektyvinius sprendimus ir nelinkę prisidėti 
savo lėšomis. 

LŠTA teikė siūlymus tiek Aplinkos, tiek 
Energetikos ministerijoms dėl privalomos 
renovacijos įteisinimo energiškai blogos 
būklės pastatuose (netolygus šildymas 
patalpose, bloga vidaus sistemų techninė 
būklė, neefektyviai veikianti įranga ir t. t.). 
Teigiami pokyčiai, reaguojant į drastišką 
kuro kainų augimą, įvyko 2022 m. vasarą 
priėmus Šilumos ūkio, Daugiabučių namų 
modernizavimo įstatymų pakeitimus ir Ener-
getikos ministerijos poįstatyminius aktus. 
Numatytas reikalavimas, jog iki 2026 m. 
liepos 1 d. visų Lietuvos daugiabučių namų 
šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos 
turi atitikti privalomuosius reikalavimus, 
o jų neatitinkančios sistemos privalo būti 
modernizuotos (skirtas 4 metų laikotarpis 
modernizavimo procesams įgyvendinti). 
Pagal KKP „mažosios renovacijos“ paramos 
priemonę gyventojams padidintas valstybės 
pagalbos intensyvumas nuo 30 iki 80 proc. 
Tikimasi, kad tai paskatins daugiabučių namų 
valdytojus ir gyventojus imtis visų būtinų 
priemonių, kurios užtikrintų efektyvų šilumos 
naudojimą, taip pat sumažintų var totojų 
išlaidas šildymui.

2021 metais LŠTA ne kartą kreipėsi į 
Aplinkos ministeriją, Aplinkos projektų val-
dymo agentūrą, Konkurencijos tarybą, kad 
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nebūtų dubliuojamos investicijos, padarytos 
CŠT infrastruktūroje. Valstybė skiria milijonus 
eurų investicijoms į biokuro katilus, šilumos 
perdavimo tinklams ir kitai šilumos tiekimo 
infrastruktūrai. Aplinkos ministerija turėjo 
praktiką kurti tokias paramos priemones, 
kuriomis dubliuojama centralizuota šilumos 
gamyba, tai yra remia AEI šilumos gamybos 
įrenginius vartotojų pastatuose. Tai iš esmės 
tolygu remti pastatų atsijungimus nuo CŠT, 
kuris tiek ES direktyvose, tiek Lietuvos 
energetikos strategijoje yra apibrėžiamas, 
kaip prioritetinis šildymo būdas miestuose. 
Valstybė neturi remti ar skatinti viešųjų lėšų 
švaistymo ir žlugdyti jau padarytų investicijų 
efektyvumo. Juk dėl kiekvieno atsijungimo 
nuo efektyvių CŠT sistemų mažėja anksčiau 
padarytų investicijų nauda, o likusiems varto-
tojams didėja CŠT infrastruktūros išlaikymo 
sąnaudos.

2021 m. balandį LŠTA parengė ir išpla-
tino pažymą „Saulės kolektorių sistemos 
įrengimo daugiabučiuose daliniam karšto 
vandens šildymui techninis-ekonominis 
ver tinimas“. Pažymoje, pasinaudojant 
mokslininkų atliktais tyrimais ir faktiniais jau 
įgyvendintų renovacijos projektų duomeni-
mis, įvertintas saulės kolektorių sistemos 
daliniam karšto vandens pašildymui dau-
giabučiuose namuose įrengimo ekonominis 
naudingumas. Daugelio realių daugiabučių 
modernizacijos projektų patirtis parodė, kad 
prasmingesnės investicijos į pačių pastatų 
energinį efektyvumą ir šilumos taupymą, kur 
finansinė grąža daug didesnė, o įdėtų lėšų 
atsipirkimas daug greitesnis. Papildomos 
išlaidos dėl šilumos gamybos dubliavimo 
didina metines išlaidas, nes žiemą saulės 
šilumos nepakanka, tad reikia vis tiek naudoti 
bent du šilumos šaltinius.

Jei vartotojas yra prisijungęs prie CŠT 
sistemos, tačiau turi įsirengęs ir papildomų 
šilumos gamybos šaltinių, jam privalomai 
taikoma dvinarė šilumos kaina. Tai yra 
papildomai mokama už prijungtą vartojimo 
galią, nepriklausomai nuo to, kiek vartoja 
šilumos, ir dar atskirai už suvartotą šilumos 
kiekį per ataskaitinį laikotarpį. Kol kas tokių 
vartotojų, įsirengusių mišrias šildymo siste-
mas, yra mažuma (87 daugiabučiai), tačiau 
per Klimato kaitos programą buvo skiriama 
parama, skatinanti atsijungti nuo CŠT siste-
mų. Pažymėtina, kad dviguba, dubliuojanti ir 
konkuruojanti valstybės pagalba tam pačiam 
tikslui pasiekti nėra nei teisėta, nei racionali, 
nei sąžininga mokesčių mokėtojų atžvilgiu.

2021 metų duomenimis, apie 18 proc. 
CŠT vartotojų daugiabučiuose turėjo gali-

mybę patys reguliuoti šiluminės energijos 
vartojimą savo bute. Kasmet tokių daugia-
bučių su įrengtais individualiais šilumos 
skaitikliais butuose arba sumontuotais 
šilumos paskirstymo prietaisais (dalikliais) 
ant radiatorių daugėja: jei 2014 m. iš viso 
buvo 1 243 tokie namai, tai 2021 metais 
tokią galimybę jau turėjo 3 584 daugiabu-
čiai, iš kurių 75 proc. buvo įrengtos šilumos 
paskirstymo sistemos, turinčios nuotolinio 
duomenų nuskaitymo funkciją.

Atsižvelgiant į energijos vartojimo efek-
tyvumo direktyvų reikalavimus, nuo 2020 m. 
ES šalys narės privalo diegti nuotolinio 
nuskaitymo skaitiklius ir daliklius visuose 
naujai statomuose pastatuose, o iki 2027 m. 
šilumos tiekėjams atsiras pareiga įrengti 
vartotojo bute (ar kitose patalpose) šilumos 
skaitiklius arba daliklius, jeigu yra techninės 
galimybės individualiai reguliuoti kiekvieno 
radiatoriaus šildymo intensyvumą. Neiš-
sprendus šilumos punktų nuosavybės ir jų 
automatizavimo klausimų, šiuos reikalavi-
mus įgyvendinti bus sunku.

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų 
veiksmų programoje LŠTA siūlymu CŠT 
sektoriui numatyta priemonė – įvadinių ši-
lumos apskaitos prietaisų ir atsiskaitomųjų 
karšto vandens skaitiklių, turinčių nuotolinio 
duomenų nuskaitymo sistemas, diegimas. 
Pasirengti šios priemonės finansavimui 
LŠTA 2021 m. spalį vykdė apklausą, bend-
radarbiaudama su Energetikos ministerija 
ir Europos socialinio fondo agentūros me-
todinės pagalbos centru. Buvo atliekamas 
tyrimas, siekiant nustatyti fiksuotuosius 
įkainius. Tikimasi, kad šiuolaikiniai apskai-
tos prietaisai, turintys operatyvią rodmenų 
stebėsenos funkciją, paskatins vartotojus 
labiau domėtis šilumos suvartojimo efek-

tyvumu ir jos taupymo galimybėmis. Šios 
priemonės yra valstybės remiamos vykdant 
tiek didžiosios, tiek mažosios renovacijos 
daugiabučiuose projektus.

Šiuo metu visuose pastatų įvadiniuose 
šilumos punktuose sumontuota beveik 
30 tūkst. apskaitos prietaisų, iš kurių apie 
60 proc. turi nuotolinę duomenų nuskaitymo 
sistemą. Iš jų 19,3 tūkst. įvadinių apskaitos 
prietaisų yra sumontuoti daugiabučiuose 
namuose, iš jų 13 tūkst. (67 proc.) turi 
nuotolinio nuskaitymo funkciją. Daugiau 
kaip 90 proc. namų nuotoliniu būdu nuskai-
toma Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytaus, 
Visagino, Vilkaviškio, Marijampolės, Telšių 
miestuose. Beveik visi įvadiniai šilumos 
apskaitos prietaisai yra šilumos tiekimo 
įmonių nuosavybė. 

Nuotolinio nuskaitymo prietaisų pa-
rodymai, įjungti į bendrąją CŠT sistemų 
vizualizacijos ir analitikos sistemą, padeda 
efektyviau organizuoti šilumos tiekimo pro-
cesą, gerinti paslaugos kokybę, laiku užkirsti 
kelią įvairiems nesklandumams ir atlikti kitas 
funkcijas.

APSIRŪPINIMO KARŠTU 
VANDENIU REGLAMENTAVIMAS

Lietuvoje didžiojoje daugumoje daugia-
bučių (daugiau kaip 12,3 tūkst. pastatų) yra 
taikomas 1-asis apsirūpinimo karštu vande-
niu būdas (kai CŠT įmonė yra karšto vandens 
tiekėja ir perka geriamąjį vandenį iš šalto 
vandens tiekėjo namo įvade ar grupiniame 
šilumos punkte, o parduoda gyventojams 
karštą vandenį). Dar beveik 5 tūkst. daugia-
bučių namų (190 tūkst. butų) yra taikomas 
2-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas 
(daugiausia Kauno, Klaipėdos, Mažeikių ir kt. 
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7 pav. Daugiabučių namų skaičius pagal įrengtą šilumos apskaitą
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miestuose), kur šilumos tiekėjas nėra karšto 
vandens tiekėjas, o vartotojai perka ir šilumą, 
ir geriamąjį vandenį iš tiekėjų.

Taikant 1-ąjį apsirūpinimo karštu vande-
niu būdą, nuperkama gerokai daugiau šalto 
vandens, negu parduodama karšto vandens 
var totojams. 2015 metais CŠT įmonės 
patyrė ~7 proc. komercinių nuostolių, 
tiekdamos karštą vandenį, o 2020 ir 2021 
metais – ~5 proc. (žr. 8 pav.). Šį santykį 
pavyko sumažinti karšto vandens tiekėjų 
(CŠT įmonių) pastangomis, sutvarkius karšto 
vandens apskaitą daugiabučiuose (butuose 
ir kitose patalpose buvo įrengti nauji karšto 
vandens skaitikliai vietoje esamų, arba ten, 
kur jų nebuvo). 

2021 m. LŠTA teikė siūlymus valstybės 
institucijoms pakeisti teisės aktus, kad 
šilumos ūkio įstatyme I apsirūpinimo karštu 
vandeniu būdas būtų panaikintas. LŠTA 
pasiūlyta koncepcija: 
•  Visas geriamasis vanduo, patekęs į pas-

tatą ir apskaitytas įvadiniais skaitikliais, 
paskirstomas tame pastate esantiems 
geriamojo vandens vartotojams apmokėti.

•  Individualiai suvartoto geriamojo vandens 
kiekis (tiek šalto, tiek ir karšto vandens) 
išmatuojamas vartojimo vietoje įrengtais 
atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais 
arba įvertintas VERT nustatytomis normo-
mis, kai prietaisų nėra arba jie neveikia. 

•  Individualiai suvar toto šalto ir karšto 
geriamojo vandens apskaitos prietaisus 
įrengia ir eksploatuoja geriamojo vandens 
tiekėjas arba kitas var totojų (pastato 
valdytojo) pasirinktas asmuo, pasiūlęs 
šią paslaugą už mažesnę kainą. 

•  Geriamojo vandens skirtumas tarp išma-
tuoto įvadiniais skaitikliais ir individualiai 
suvar toto suminio kiekio padalijamas 
pastate esantiems geriamojo vandens 
vartotojams proporcingai jų disponuoja-
mos nuosavybės daliai.

•  Šilumos, geriamojo vandens ar kiti sub-
jektai įrengia ir prižiūri vandens apskaitos 
prietaisus, turinčius nuotolinio duomenų 
nuskaitymo sistemą.
2021 metų duomenimis, apie 41 proc. 

eksploatuojamų buitinių karšto vandens skai-
tiklių turėjo nuotolinę duomenų nuskaitymo 
funkciją daugiabučiuose. 

2021 metų pradžioje atnaujinta Šilumos 
tarybos sudėtis, kurios svarbiausias prio-
ritetas – Šilumos ūkio įstatymo peržiūra ir 
įstatymo pakeitimo pasiūlymai, skatinsiantys 
ilgalaikį centralizuotos šilumos tiekimo sis-
temų planavimą ir motyvacines priemones 
investicijoms, susijusioms su sistemų dekar-

bonizacija, šilumos vartojimo efektyvumu, 
vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių 
sumažinimu, taip pat šilumos punktų ir karš-
to vandens tiekimo probleminių klausimų 
sprendimu. Buvo inicijuojamos diskusijos, 
susitikimai dėl ruošiamos Šilumos ūkio 
įstatymo reformos, šie darbai toliau tęsiasi 
2022 metais. 

ŠILUMOS GAMYBA

2021 m. Lietuvos CŠT sektoriuje iš 
atsinaujinančių energijos išteklių (biomasė 
ir AEI dalis komunalinėse atliekose) buvo 
pagaminta 67,3 proc. kuro (6 808 GWh), 
tai yra beveik 7 proc. mažiau nei prieš metus 
(2020 m. sunaudota 6 220 GWh). O gamtinių 
dujų dalis kuro balanse atitinkamai padidėjo 

nuo 19,0 proc. (1 727 GWh) iki 23,5 proc. 
(2 376 GWh), mazuto vartojimas – nuo 0,6 
(47 GWh) iki 1,2 proc. (1 220 GWh). 

Viena iš priežasčių – neįprastai šalti 
sausio, vasario ir gruodžio mėnesiai. Vidutinė 
lauko oro temperatūra 2021 metų šildymo 
sezonų laikotarpiais buvo 4 laipsniais že-
mesnė nei 2020 metais – reikėjo daugiau 
sunaudoti iškastinio kuro, tenkinant pikinius 
šildymo poreikius. Didėjant gamtinių dujų 
kainoms, įmonės degino pigesnį mazutą ir 
kitą skystą kurą. Kai kuriuose miestuose 
(Plungėje, Klaipėdoje) dėl gedimų ar kitų prie-
žasčių nustojo veikti nepriklausomi šilumos 
gamintojai, todėl šilumos tiekėjai, siekdami 
užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą 
var totojams, jungė rezervinius gamtinių 
dujų katilus.
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Bendrame kuro balanse biomasė kartu su 
komunalinių ir kitų nepavojingų atliekų kuru 
sudarė 74 proc. (žr. 9 pav.). Nacionalinėje 
energetikos nepriklausomybės strategijoje, 
vykdant šilumos ūkio plėtrą, numatyti siekiai:
•  iki 2020 m. AEI dalį CŠT sektoriuje padi-

dinti iki 70 proc.;
•  iki 2030 m. AEI dalį CŠT sektoriuje padi-

dinti iki 90 proc.;
•  iki 2050 m. AEI dalį CŠT sektoriuje padi-

dinti iki 100 proc.
Taigi, nors ir sumažėjus biokuro apim-

tims, šilumos tiekėjai nustatytus AEI rodiklius 
įgyvendina, o, palyginti su Europa, išliekame 
tarp lyderių (ES vidurkis siekia apie 20 proc.).

ENERGETINĖS KRIZĖS ĮTAKA 
KURO ĮSIGIJIMUI

2021 m. vasaros pabaigoje drastiškai 
pradėjus kilti gamtinių dujų, elektros, o paskui 
ir biokuro kainoms, kuro rinkoje formavosi 
pokyčiai: šilumos tiekėjai nebegalėjo įsigyti 
biokuro pusmetiniais sandoriais, o biokuro 
kokybė vis labiau prastėjo. LŠTA atkreipė 
valdžios institucijų ir žiniasklaidos  dėmesį į 
tai, kad būtina suvaldyti neproporcingai didė-
jančias kuro kainas. Buvo keliami klausimai: 
ar Lietuvos miškų valdytojai bus pajėgūs 
paruošti pakankamai biokuro žaliavos, ar 
esami biokuro tiekėjai pasirengę pakeisti 
baltarusiško biokuro netekimo apimtis, ar 
būtų fizinė galimybė realiai padidinti gamtinių 
dujų var tojimo pajėgumus, jeigu sutriktų 
biokuro tiekimas, ar būtų galimybė deginti 
mazutą krizės atveju? 

2021 m. lapkritį priimtos Šilumos ūkio 
įstatymo pataisos, susijusios su sąnaudų 
pripažinimu ir įtraukimu į šilumos kainą, 
įver tinant, ar energetikos įmonė laikėsi 
Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų 
įpareigojimų. Atsirado nauja nuostata, kad 

pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos gam-
tinių dujų įsigijimo ne per energijos išteklių 
biržą ar gamtinių dujų biržą sąnaudos, ne-
viršijančios vidutinės metinės gamtinių dujų 
biržos kainos – tai leido šilumos tiekėjams 
lanksčiau pirkti kurą.

Reaguodama į vis kylančias biokuro 
kainas, LŠTA atkreipė dėmesį dėl valsty-
binės miškų urėdijos įsitraukimo į biokuro 
gamybos ir pardavimo procesus, buvo 
siūloma sudaryti biokuro valstybinį rezervą, 
kuris užtikrintų biokuro paklausą, kadangi 
biokuras yra Lietuvos strateginis išteklius, 
kuriuo pagaminama apie 70 proc. šilumos 
ir nemaža dalis elektros energijos. 

Metų pabaigoje vis aštriau buvo disku-
tuojama dėl politinio sprendimo priversti šilu-
mos tiekėjus naudoti prastos kokybės (SM3 
specifikaciją atitinkantį) biokurą. Asociacija 
teikė visą informaciją, mokslininkų išvadas, 
kokias priemones reikia įgyvendinti, kad 
esamuose katiluose būtų saugu ir efektyvu 
naudoti SM3 specifikaciją atitinkantį kurą, 
t. y. turi būti padengiamos padidėjusios 
eksploatacinės sąnaudos dėl SM3 kokybės 
kuro naudojimo, metinių perskaičiavimų 
metu padidinama investicijų grąžos norma 
šilumos gamyboje naudojamam tur tui 
proporcingai SM3 kokybės biokuro daliai 
biokuro struktūroje, katilų nusidėvėjimo lai-
kotarpio sumažinimas, papildomų investicijų 
pripažinimas, parama SM3 kokybės biokurui 
pritaikytiems katilams, parama dūmų valy-
mo įrangai, SM3 kokybės biokuro rezervo 
paslauga, SM3 kokybės biokuro įsigijimas 
pagal ilgalaikius kontraktus, efektyvi kokybės 
kontrolė, naujos specifikacijos kuro pateiki-
mas biržoje, mažesnė SM3 kokybės biokuro 
kaina rinkoje ir t. t. 

Didžiausios problemos eksploatuojant 
biokatilus kyla dėl nekokybiško, techninių 
specifikacijų neatitinkančio biokuro pristaty-

mo. Asociacija siūlė numatyti baudas biokuro 
tiekėjams, jei fiksuojami piktnaudžiavimo 
atvejai. Atkreiptas dėmesys, kad šalyje nėra 
jokios institucijos, kuri tikrintų biokuro koky-
bę iki jam patenkant į deginimo įrenginius. 

Visgi, nepaisant nuogąstavimų, Ener-
getikos ministerijos iniciatyva 2022 metų 
pradžioje buvo priimti šilumos ūkio įstatymo 
pakeitimai, numatantys prievolę didžiosioms 
šilumos tiekimo įmonėms privalomai naudoti 
bent 30 proc. SM3 kokybės biokuro metinia-
me kuro balanse.

BIOMASĖS TVARUMO 
ĮGYVENDINIMAS

Praėjusiais metais vyko daugybė susitiki-
mų ir teisės aktų derinimų dėl Atsinaujinančių 
energijos išteklių Direktyvos 2018/2001 
(RED II Direktyva) įgyvendinimo. Iki metų 
pabaigos nebuvo patvirtintas AEI įstatymo 
pakeitimo projektas, kuriame turėjo būti 
perkeltos Direktyvos nuostatos. Direktyvos 
įgyvendinimas Europos Komisijos (EK) 
sprendimu atidėtas. Nuo 2023 metų birželio 
įsigalios nauji reikalavimai biokurui, naudo-
jamam katilinėse ir elektrinėse, kurių galia 
20 MW ir daugiau (biodujų atveju 2 MW ir 
daugiau) ir kurių statybai ar modernizavimui 
finansuoti yra pasinaudota ar naudojama-
si valstybės teikiama finansine parama. 
Biomasės kuro atitiktis tvarumo ir ŠESD 
sumažėjimo kriterijams, įsigyjant jį užbirži-
niais sandoriais, galės būti užtikrinama pagal 
EK pripažintas savanoriškas tarptautines 
biokuro kilmės schemas (pvz., SURE ir kt.). 
Nacionalinę schemą bus paskirta įgyvendinti 
operatoriui „Baltpool“. Vyko įvairių diskusijų 
dėl planuojamų pokyčių, įgyvendinant RED 
II direktyvos nuostatas. 

Beveik visas Lietuvoje gaminamas bioku-
ras atitinka RED II direktyvoje keliamus rei-
kalavimus. Europos Komisija bando biokuro 
deginimą prilyginti iškastinio kuro deginimui 
įvairiuose ES lygmens dokumentuose (kaip 
RED III projektas), o tai kelia susirūpinimą 
ne tik Lietuvai, bet ir kitoms ES valstybėms. 
Toks biomasės traktavimas prieštarauja 
nacionaliniams Lietuvos interesams ir nea-
titinka šalies siekių atsinaujinančių energijos 
išteklių srityje. 

LŠTA, bendradarbiaudama su Energe-
tikos ministerija ir LITBIOMA, dėjo daug 
pastangų ir įvairiuose tarptautiniuose for-
matuose pasisakė už tai, kad būtų išlaikytas 
stabilus ir pozityvus biomasės reguliacinis 
traktavimas elektros bei šilumos gamyboje 
ir kad nepritariama kai kurių valstybių narių 

Gam�nės dujos,
23,5 %

67,3 %

6,3 %

Mazutas,
Komunalinės ir kitos 
nepavojingos atliekos,

AEI,

1,2 %

Kitas kuras,
1,7 %

- Mediena ir jos atliekos, biologiškai skaidi dalis komunalinėse atliekose – 6 742 GWh (67,3 %)
- Šiaudai, ligninas – 32 GWh (0,3 %)
- Biodujos, grūdinės atliekos – 34 GWh (0,3 %)

10 pav. Pirminio kuro sudėtis centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje 2021 metais
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siūlymams traktuoti biomasę kitaip nei tvarų, 
klimatui neutralų atsinaujinančios energijos 
išteklių. 2021 m. gruodį LŠTA kar tu su 
LITBIOMA ir kitomis asociacijomis pasirašė 
bendrą kreipimąsi dėl neteisingo biomasės 
traktavimo Europos Komisijos 2022 m. vals-
tybės pagalbos klimato ir aplinkos apsaugai 
ir energetikai gairėse.

ŠILUMOS GAMYBOS STRUKTŪRA 
IR PAJĖGUMAI

2021 metų pabaigoje šilumos tiekimo 
įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų 
(NŠG) naudojami kietąjį kurą deginantys įren-
giniai su kondensaciniais ekonomaizeriais 
turėjo bendrą beveik 1 820 MW šiluminę 
galią. Iš jų apie 791 MW įrengti NŠG katili-
nėse ir elektrinėse. 

Bendroji instaliuota šilumos gamybos 
įrenginių galia per pastaruosius 6 metus 
sumažėjo apie 22 proc. nuo 10 000 MW 
(2015 m.) iki beveik 7 800 MW (2021 m.), 
maksimalus CŠT sistemų galios poreikis 
2021 m. dėl šaltesnių žiemų padidėjo iki 
3 020 MW (2020 metais buvo 2 480 MW). 
Vasaros metu vidutinis sistemų apkrovimas 
siekia apie 400 MW. 

Dėl esamo reguliavimo CŠT sistemose 
vis dar išlieka pertekliniai galingumai, tačiau 
jie būtini miestų patikimam aprūpinimui 
šiluma dėl CŠT gamybos rinkose veikiančių 
nepriklausomų šilumos gamintojų, kurie bet 
kada gali nutraukti veiklą, ar esant rizikai dėl 
netolygaus šilumos poreikio. Šilumos gamy-
bos įrenginiai išlaikomi, nes NŠG neturi jokių 
įsipareigojimų veikti, bet kada gali sustoti 
ar nutraukti veiklą, o CŠT įmonių šilumos 
aukcionuose dalyvaujantys katilai nesugene-
ruoja pakankamai pajamų eksploatavimui ir 
atnaujinimui. Taikomas teisinis reguliavimas 
destruktyvus. Pelną galima uždirbti tik suku-
riant turtą, o ne efektyvinant veiklą. Turi būti 
optimizuojamos suminės sąnaudos ir pagal 
tai nustatomas optimalus šilumos gamintojų 
portfelis, kam padengiamos kapitalo sąnau-
dos, gamintojai konkuruotų mėnesiniuose ar 
trumpalaikiuose aukcionuose.  

Dėl labai netolygaus ir neprognozuoja-
mo šilumos poreikio CŠT sistemose sunku 
įgyvendinti darnios konkurencijos principus 
šilumos gamyboje. Skir tingai nei kitose 
šalyse, kur ekonominio efektyvumo siekia-
ma maksimaliai panaudojant jau esamus 
įrenginius, Lietuvoje priimtas konkurencijos 
„pilnais kaštais“ modelis tiesiog skatina per-
sidalyti šilumos gamybos pajamas, visiškai 
nevertinant ilgalaikio suminio mažiausiųjų 

sąnaudų principo, neatsižvelgiant į CŠT 
sistemos poreikius, o pasekmė – pertekliniai 
įrenginiai, kurių išlaikymui sunkiai surenkama 
lėšų. 

Apie 12 proc. (1 180 GWh) bendro į CŠT 
tinklus pateikto šilumos kiekio 2021 metais 
pagamino Lietuvos didžiuosiuose miestuose 
(Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) veikiančios 
nepriklausomų šilumos gamintojų valdomos 
atliekų deginimo kogeneracinės jėgainės. 
2021 metais visu pajėgumu jau veikė Kauno 
kogeneracinė jėgainė (26 MWe ir 70 MWš) 
ir Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų 
deginimo blokas. Ateityje, užbaigus bioku-
rą deginančių blokų statybas, numatoma 
jėgainės galia turėtų siekti 229 MWš ir 
90 MWe. Dėl pagrindinio generalinio rangovo 
pasitraukimo šio projekto įgyvendinimas 
užsitęsė. Planuojama, kad biokuro katilai 
bandomuoju režimu turėtų pradėti dirbti tik 
2023 metų pradžioje. 

ŠILUMOS SUPIRKIMAS IŠ 
NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS 
GAMINTOJŲ
2021 metais superkamos šilumos iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) 
apimtys išliko panašios – buvo nupirkta 
38 proc., arba 3 572 GWh. Daugiausia šilu-
mos perkama Elektrėnuose – čia superkama 
97 proc. šilumos, Telšiuose – 70 proc., 
Kaune – 70 proc., Klaipėdoje – 64 proc., 
Vilniuje – 49 proc. 

Per 2021 metus vyko Energetikos 
ministerijos sudarytos darbo grupės „Kon-
kurencijai šilumos gamyboje suplanuoti“ 
susitikimai, rinkos dalyviai teikė šilumos 
gamybos konkurencijos modelių siūlymus. 

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisi-
joje šis klausimas taip pat svarstytas. Buvo 
paliesta Plungės šilumos tinklų problema, 
kur NŠG surinkus viršpelnį iš gyventojų ir 
negaminant tuo metu šilumos, gyventojams 
nėra galimybės atgauti permokėtų lėšų. 

LŠTA teikė pasiūlymus dėl konkurenci-
jos modelio Šilumos tarybai, Energetikos 
ministerijai, Šilumos ūkio įstatymo projektui 
bei visoms suinteresuotoms institucijoms 
akcentuojant, kad:
- Aukcionų sistema turi neuždaryti šilumos 

rinkos ir CŠT sistemos operatorius galėtų 
operatyviai supirkti visus momentiškai 
atsirandančius šilumos srautus, kurie 
mažina galutinę šilumos kainą. 

- Konkurencijos veiksmingumą ver tinti 
pagal ilgalaikį poveikį galutinėms šilumos 
kainoms. Jeigu veiksmingai konkurencijai 
ištisus metus nėra prielaidų, turi būti tai-
komas reguliavimas, naudojant skatinan-
čiąją kainodarą, užtikrinančią mažiausias 
bendrąsias šilumos tiekimo sąnaudas. 

- CŠT sistemose, kur reali konkurencija tarp 
gamintojų vyksta ištisus metus, siekiant 
efektyvių šilumos gamintojų išlikimo 
rinkoje, turi būti nuolat padengiamos mi-
nimalios turto sąnaudos, o konkuruojama 
visomis kitomis sąnaudomis savaitinėje ir 
valandinėje šilumos prekyboje. Tai Danijos 
praktika. 

- NŠG turi prisidėti prie CŠT sistemos efek-
tyvinimo, patikimumo, rezervo užtikrinimo 
ir CŠT plėtros.

- NŠG turi prisiimti ilgalaikius įsipareigoji-
mus dėl nuolatinio dalyvavimo šilumos 
gamybos veikloje, siekiant išvengti 
šilumos gamybos šaltinių dubliavimo ir 
bendrųjų sąnaudų mažinimo. 
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CŠT NŠG

• Tolesnėms investicijoms reikia 
patikimos grąžos ir saugumo.

• Būtina keisti reguliavimo modelį 
šilumos gamyboje.

11 pav. Suminė kietojo kuro katilų galia (MW) CŠT sektoriuje
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- Visiems reguliuojamiems subjektams turi 
būti taikoma kainodara, skatinanti siekti 
mažiausių kainų. Pigiai gaminti šilumą turi 
būti pelninga, ypač dalyvaujant veikloje 
privatiems ūkio subjektams.

- Viešosiomis lėšomis ir savivaldos bei 
valstybės pritarimu padarytos investicijos 
turi būti dengiamos nepriklausomai nuo 
konkurencijos intensyvumo, jei šie gamin-
tojai reikalingi sistemoje nors ir trumpą 
laiką bei mažina bendrąsias sąnaudas.
Didžiausia nauda CŠT ir vartotojams gali 

būti pasiekiama kryptingai planuojant ir vyk-
dant CŠT plėtrą. Ateityje planuojant sparčią 
pastatų renovaciją ir kitomis priemonėmis 
didinant energijos var tojimo efektyvumą, 
būtina kiek įmanoma tiksliau prognozuoti 
ir įver tinti būsimus rinkos pokyčius, taip 
pat laiku priimti reikiamus technologinius ir 
investicinius sprendimus. Tam reikia keisti 
savivaldybių planavimo teisinį statusą ir įvesti 
skatinamąjį reguliavimą, kur nėra prielaidų 
realiai konkurencijai šilumos gamyboje. 

ŠILUMOS GAMYBOS ŠALTINIŲ 
MODERNIZAVIMAS, INOVACIJOS

2019–2020 m. iš Klimato kaitos progra-
mos buvo skirta 3,41 mln. Eur parama, kuria 
pasinaudojo 14 įmonių, įgyvendindamos 19 
investicinių projektų. Parama skirta investi-
cijoms į 15 saulės elektrinių, 5 absorbcinius 
šilumos siurblius ir 2 šilumos akumuliacines 
talpyklas.

2021 metais absorbciniai šilumos siurb-
liai pradėti eksploatuoti Panevėžio RK, Klai-

pėdos RK, Kauno Petrašiūnų katilinėse. Tai 
naujos inovacijos, integruojant absorbcinį 
šilumos siurblį į katilų technologinę sche-
mą, efektyviau panaudojama į atmosferą 
išleidžiamų dūmų šiluma, pvz., Petrašiūnų 
katilinėje per metus bus pagaminta 2 400 kW 
papildomos šilumos, kuri iki šiol buvo išme-
tama į aplinką su dūmais. 

PIRMIEJI VĖSUMOS TIEKIMO 
PROJEKTAI

Miestuose, kur plačiai išvystyti centra-
lizuoto šilumos tiekimo vamzdynų tinklai, 
šilumos tiekėjai pastatų savininkams dažnai 
siūlo ne tik šilumos tiekimo, bet ir vėsumos 
tiekimo įvairios apimties paslaugas. Tam 
tikslui panaudojama turima CŠT infrastruk-
tūra, personalo kompetencija, įrenginiai ir 
kiti ištekliai. 

Vėsinimas, panaudojant centralizuotai 
tiekiamą šilumą, yra dar pakankamai nauja 
paslauga Lietuvoje, kurią pirmoji pradėjo 
įgyvendinti AB „Kauno energija“. Statomame 
„Mokslo salos“ objekte 2021 metais buvo 
instaliuoti du absorbciniai šilumos siurbliai 
(bendras galingumas 1,6 MW), kurie naudo-
dami CŠT šilumą, vasaros metu gamins šaltį 
patalpoms vėsinti. Projektą numatomą baigti 
įgyvendinti 2022 metų pabaigoje.

ŽALIOSIOS ELEKTROS 
ENERGIJOS GAMYBA

Per 2021 metus Lietuvoje galutinis elekt-
ros energijos suvartojimas išaugo 7,8 proc., 

arba nuo 10,9 TWh iki 11,8 TWh. Palyginti su 
ankstesniais metais, išaugo gyventojų suvar-
tojama elektros energija, taip pat augo pra-
monės, žemės ūkio objektų ir elektromobilių 
rinkos. Tuo tarpu šalyje elektros energijos 
pagaminta 9 proc. mažiau nei 2020-aisiais. 
Daugiausia sumažėjo vėjo jėgainių ir šilumi-
nių elektrinių gamyba. CŠT kogeneracinių 
jėgainių gamybos apimtys sumažėjo nuo 
402 GWh iki 385 GWh (žr. 12 pav.).

2021 m. pabaigoje CŠT sektoriuje veikė 
19 biokogeneracinių elektrinių, kurių bendra 
elektros instaliuota galia sudarė 131 MW, 
šilumos galia – 408 MW.

CŠT SISTEMŲ VEIKLOS 
TĘSTINUMAS, NUTRŪKUS 
ELEKTROS TIEKIMUI
2018 m. Briuselyje pasirašytas politinis 

susitarimas dėl Baltijos šalių elektros tinklų 
sinchronizacijos su žemynine Europa. Perei-
namuoju laikotarpiu gali kilti rizikų Lietuvos 
elektros tinklų sistemoje, o tai galėtų sutrik-
dyti šilumos tiekimą vartotojams ir sukelti 
negrįžtamų CŠT infrastruktūros gedimų (pa-
vyzdžiui, nutrūkus cirkuliacijai CŠT tinkluose 
ilgesnį laikotarpį, galimi vamzdynų užšalimai 
ir trūkimai šaltuoju laikotarpiu). 

Įgyvendindama civilinės saugos ir kitų 
įstatymų nuostatas, Vyriausybė 2022 m. 
vasarį priėmė nutarimą, pagal kurį šilumos 
tiekimo įmonės, nutrūkus elektros tiekimui iš 
elektros perdavimo ir skirstymo tinklų, privalo 
turėti reikiamų priemonių ir būti pasirengu-
sios 24 valandas užtikrinti savo valdomų 
šilumos gamybos šaltinių ir šilumos perda-
vimo sistemos funkcionalumą. LŠTA atlikta 
įmonių apklausa parodė (žr. 13 pav.), kad 
esamų generatorių galia siekia apie 9 MW, o 
papildomas poreikis veiklos tęstinumui – dar 
apie 22 MW, tam reikia apie 8 mln. Eur lėšų.

ELEKTROS ENERGIJOS 
PAKLAUSOS TELKIMAS

2020 m. birželį priėmus Elektros energe-
tikos įstatymo pakeitimus, patvirtintos naujos 
nuostatos, kurios įgalina elektros energijos 
vartotojus (taip pat energijos gamybos įren-
ginius turinčius vartotojus) dalyvauti elektros 
energijos balansavimo rinkose, parduodant 
dėl tikslingu sprendimu sumažinto nei įprasta 
(arba padidinto) elektros energijos vartojimo 
sutaupytą (nesuvartotą), taip pat papildomai 
pagamintą (arba daugiau nei įprasta suvar-
totą) elektros energijos kiekį. Paklausos 
telkimas apima ne tik vartotojų paklausos 
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12 pav. Kogeneracinių elektrinių, veikiančių CŠT sistemose, pagamintos elektros kiekiai Lietuvos elektros 
energijos gamybos ir vartojimo balanse



ÐILUMINË TECHNIKA

112022 m. Nr. 2 (Nr. 85)

1 3 9
29 29 29

39 39 39 39

91 91

16 17
20

55

72 73 73

92

92 92 92
92 92 92 92

92 92
9

22

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

In
st

al
iu

ot
a 

el
ek

tr
os

 g
al

ia
 (C

ŠT
 k

og
en

er
ac

ija
), 

M
W

e

NŠG

Poreikis veiklos tęs�numui (24 val.)
Esami pa�kimumo elektros
generatoriai

CŠT įmonės

13 pav. CŠT sistemose įrengta elektros generatorių bendra galia (MW)

pokyčius, bet ir gamybos derinimą. Nepri-
klausomas paklausos telkėjas gali telkti ir 
vartotojus, ir gamintojus. Kai kurie šilumos 
tiekėjai, eksploatuojantys kogeneracinius 
įrenginius, vieni iš pirmųjų prisijungė prie 
šios dar pakankamai naujos Lietuvos elektros 
energetikos sektoriuje siūlomos paklausos 
telkimo veiklos.

ORO TARŠOS MAŽINIMO 
SPRENDIMAI, SKATINANT 
JUNGTIS PRIE CŠT
Individualų būstą šildant kietuoju kuru, 

dėl primityvaus degimo proceso į aplinką 
išmetama didžiulė koncentracija sveikatai 
pavojingų medžiagų, tokių kaip anglies mo-
noksidas (smalkės), suodžiai ir kiti nepilno 
degimo produktai (tarp jų benzpirenas ir 
kitos kancerogeninės medžiagos). Deginant 
užterštą medieną, į aplinką patenka sunkiųjų 
metalų, dioksinų ir furanų, patvariųjų organi-
nių teršalų. Individualaus šildymo kietąjį kurą 
naudojantys katilai – tai vienas didžiausių oro 
taršos šaltinių mieste. 

Gaminant šilumą CŠT katilinėse ir elek-
trinėse, dėl pažangių technologijų degimo 
procesas yra kruopščiai sureguliuojamas 
ir nuolat kontroliuojamas prietaisais, o 
išskiriami dūmai išvalomi taip, kad per 
kaminą iškeliauja tik vandens garas ir kiti 
pilno degimo komponentai. Didžioji dalis 
kietųjų dalelių, išsiskiriančių biokuro degimo 
metu, yra „išgaudomos“ specialiais filtrais 
(multiciklonai, elektrostatiniai ar medžiaginiai 
filtrai), o dūmai dar praplaunami vandeniu 
kondensaciniuose ekonomaizeriuose – taip 
užtikrinami patys aukščiausi aplinkosauginiai 
reikalavimai. 

Tuo tarpu individualiuose namuose 
kūrenamos kietojo kuro krosnys šių filtrų 
neturi, tad pro kaminą tiesiai į aplinką išme-
tami ne tik dūmai, suodžiai, bet ir cheminės 
medžiagos. Ypač aplinką teršia nerūšiuotos 
buitinės atliekos, kurias gyventojai neretai 
linkę tiesiog sudeginti. Į aplinką patekusiais 
teršalais pirmiausia kvėpuoja patys gyven-
tojai ir aplinkiniai.

Nacionaliniame oro taršos mažinimo pla-
ne didžiausias dėmesys oro kokybei gerinti, 
sumažinant taršą kietosiomis dalelėmis, yra 
nukreiptas į namų ūkius. 2021 m. pabaigoje 
Vilniaus miesto savivaldybė pati inicijavo 
siūlymą nuo 2023 metų miestų senamies-
čiuose ir kitose rajonuose, kuriuose numatyta 
CŠT zona, uždrausti pastatus šildyti anglimi 
ir durpių briketais. Savivaldybė papildomai 
skiria 15 proc. paramą gyventojams, nu-
sprendusiems pasikeisti taršius katilus į AEI 
technologijas arba prisijungti prie miesto 
šilumos sistemų. Tam skiriama investicinė 
subsidija iš Klimato kaitos programos. 

Kitas sveikintinas pavyzdys – Kauno 
miesto savivaldybė, kuri, siekdama suma-
žinti gyventojams tenkančią finansinę būstų 
šildymo naštą, nusprendė papildomai skirti 
30 proc. paramą šilumos punktui įrengti ir 
prisijungti prie miesto šilumos tinklų, tie-
kiančių žaliąją energiją. Kitą dalį – 50 proc. 
paramos gyventojams skiria Aplinkos pro-
jektų valdymo agentūra. Šiuo kvietimu 2021 
metais pasinaudojo 5 gyvenamieji namai. 
Ateityje prie CŠT prisijungti svarsto ir daugiau 
bendrijų, gyventojų. Šilumos tiekimo įmonė 
įvadą iki namo įrengia ir prijungia savo lėšo-
mis, todėl sudarytos itin palankios sąlygos 
gyventojams pasikeisti iškastinio kuro kati-
lus, prisijungiant prie miesto šilumos tinklų.

Lietuvos CŠT įmonių 2021 metais išmes-
tų teršalų santykinėje struktūroje (žr. 14 pav.) 
didžiausią dalį sudarė anglies monoksidas 
(76 proc.), kurio emisijos, palyginti su 2020 
metais, sumažėjo, tačiau šiek tiek padidėjo 
SO2, NOX išmetamų emisijų kiekiai dėl dides-
nių gamtinių dujų, mazuto deginimo apimčių 
šilumos gamybos šaltiniuose šaltaisiais 
žiemos periodais dengiant pikinius poreikius. 
Tačiau bendras metinis išmetamų teršalų 
kiekis buvo toks pat kaip ir ankstesniais 
metais – apie 10,2 tūkst. tonų.

Pažymėtina, kad energetikos objektų 
taršos lygį reglamentuoja tiek ES, tiek nacio-
naliniai teisės aktai, jų laikymąsi kontroliuoja 
valstybės įstaigos – nuolat tikrinama, kad oro 
kokybė būtų gera ir ribinės vertės nebūtų 
viršijamos. 

Siekiant mažinti išmetamų į orą teršalų 
kiekį, kad jis atitiktų ES direktyvų reikalavi-
mus, nuo 2020 metų iš LAAIF programos 
lėšų skiriama parama oro taršos mažinimo 
įrenginių ir technologijų diegimo projektams 
finansuoti 1–50 MW galios katilinėse. Nauji 
taršos standartai įsigalios: 1–5 MW įren-
giniams – nuo 2025 m., 5–50 MW įrengi-
niams – nuo 2030 m. Per 2021 m. parama 
pagal šią priemonę buvo skirta Klaipėdos, 
Panevėžio, Marijampolės įmonėms. Bus 
diegiami technologiniai sprendimai, kuriais 
sumažinama išmetamų teršalų koncentracija 
iki nustatytų ribinių verčių: kondensacinis 
ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, ranko-
vinis filtras, ciklonas, degikliai ir kt.

CO
75,92 %

Kietosios dalelės,
3,27 %

Ki� teršalai,
0,22 %

SO2,
4,66 %

NOX,
15,94 %

14 pav. Lietuvos šilumos tiekimo įmonių išmetamų 
teršalų struktūra 2021 metais
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MIESTO ŠILUMA – KLIMATO 
KAITAI NEUTRALUS ŠILDYMAS

Daugumoje Lietuvos miestų jau dabar 
visa šiluma pagaminama vien tik iš atsinau-
jinančių išteklių, nenaudojant jokio taršaus 
iškastinio kuro. Papildomai sutaupyti CO2 
išmetimų kiekiai parduodami kitoms šalims, 
dalyvaujant apyvartinių taršos leidimų (ATL) 
prekybos sistemoje. 

Dėl karantino ribojimų 2020 m. Lietuvoje į 
atmosferą buvo išmesta apie 1 proc. mažiau 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) nei 
2019 m., tai yra 20,2 mln. tonų. CŠT sekto-
riuje per pastaruosius metus buvo išmetama 
apie 0,5–0,6 mln. tonų anglies dvideginio. 

Prekyba taršos leidimais – pagrindinė ES 
klimato kaitos politikos priemonė šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimui reguliuoti. 
Šios prekybos sistema veikia visose ES 
valstybėse narėse. Kiekvienam įrenginiui iš-
duodamų apyvartinių taršos leidimų skaičius 
kasmet tolygiai mažėja. 

Nuo 2000 m. dėl platesnio biokuro 
naudojimo CO2 emisijų kiekis CŠT ūkyje 
sumažėjo apie 70 proc. (žr. 15 pav.).

2021 metais ŠESD kiekis 1 GWh šilumos 
pagaminti siekė apie 70 tonų CO2/GWh. Prieš 
2 dešimtmečius šis santykis buvo net 290 
tonų CO2/GWh. Strateginis siekis – 2050 
metais visą centralizuotai tiekiamą šilumą 
gaminti be CO2 išmetimų.

Nustatyta, kad nuo 2030 m. nemokamai 
skiriamų ATL apskritai turi nebelikti. Dėl pa-
laipsniui mažėjančio nemokamų ATL kiekio 
veiklos įmonės turi investuoti į technolo-
gijas, mažinančias į atmosferą išmetamą 
ŠESD kiekį. 2022 m. pradžioje paskirstyti 
nemokami ATL naujam 2021–2025 m. lai- 
kotarpiui.

BIOKURO PELENŲ TVARKYMAS

Nuo 2014 m. CŠT įmonių nuosavose 
katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse susi-
darančių biokuro pelenų apimtys išaugo nuo 
15,4 tūkst. tonų (2014 m.) iki 22,23 tūkst. 
tonų (2021 m.). Pagal Aplinkos ministro nu-
statytas taisykles, medienos kuro pelenai gali 
būti panaudojami dirvožemiui tręšti žemės 
ūkyje, įskaitant energinių augalų auginimą, 
miškų ūkyje ir pažeistoms teritorijoms re-
kultivuoti, civilinėje inžinerijoje, pvz., tiesiant 
vietinės reikšmės kelius.

2021 metais daugiau nei pusė susidariu-
sių pelenų buvo atiduota atliekų tvarkytojui 
(59 proc.) arba tiesiog pašalinta sąvartynuo-
se (17 proc.), keliams tiesti panaudota apie 

18 proc. pelenų, žemės ūkyje – 5 proc., o 
nedidelė dalis – miškams tręšti (žr. 17 pav.). 

Pereinant prie žiedinės ekonomikos 
principų, reikėtų sudaryti sąlygas ir ieškoti 
būdų platesniam biopelenų panaudojimui ga-
minant žaliąjį betoną, valstybiniams keliams 
tiesti, miškams tręšti. Vidutiniškai įmonėse 
metinės pelenų sutvarkymo sąnaudos siekia 
apie 45 Eur už toną. 

Medienos kuro pelenų taisyklės nereg-
lamentuoja pelenų, susidariusių deginant 
kitos rūšies nei medienos kurą, naudojimo. 
Taisyklės netaikomos medienos kuro pele-
nams, gautiems deginant chemiškai užterštą 
medieną, ir kitiems pelenams. Tokie pelenai, 
kurių nereglamentuoja teisės aktai ir kurie ne-
skirti gaminti organines-mineralines trąšas, 
laikomi atliekomis ir jiems taikomi atliekų 
tvarkymą reglamentuojančiuose teisės ak-
tuose nustatyti reikalavimai. 

Skandinavijos šalyse biokuro katilinių 
pelenai plačiai naudojami jau dešimtmečiais, 
todėl Lietuva turėtų labiau įvertinti galimą 

neišnaudojamą potencialą ir perimti Europoje 
vyraujančių tendencijas bei patirtį. Siekdami 
įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslus, 
turime kuo daugiau atliekų perdirbti.
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16 pav. CO2 išmetimai tonomis per metus CŠT įmonėse

Panaudota žemės 
ūkyje; 1 025; 
5 %

Perduota 
atliekų tvarkytojui; 13 016; 59 %

 

Pašalinta sąvartyne; 
3 830; 17 %

Panaudota keliams �es� ir civilinėje 
inžinerijoje; 3 957; 18 %

17 pav. Susidariusio iš medienos kuro pelenų kiekio 
panaudojimas 2021 metais
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19 pav. Vamzdynų įrengimo ir atnaujinimo apimtys

ŠILUMOS PERDAVIMAS

Šilumos tiekėjai turi užtikrinti patikimą 
ir kokybišką šiluminės energijos tiekimą 
vartotojams, todėl šilumos perdavimas yra 
viena svarbiausių CŠT sistemos grandžių. 
Šilumos perdavimo infrastruktūros patikimu-
mui ir ilgaamžiškumui užtikrinti būtina skirti 
daug dėmesio ir resursų. Dėl pasikeitusios 
vamzdynų konfigūracijos, dėl išbalansuotų 
hidraulinių režimų, vykstant konkurencijai 
šilumos gamybos srityje, šilumos tiekėjams 
tenka suvaldyti komplikuotus technologinius 
procesus ir rizikas. Vamzdynų remontas, 
keitimas ne tik brangus, bet ir sukelia ne-
patogumų vartotojams dėl šilumos ir karšto 
vandens tiekimo pertrūkių. 

2021 metų duomenimis, bendras tra-
sų (dvigubų vamzdynų) ilgis siekė apie 
2 978 km, įskaitant ir ne šilumos tiekėjų 
valdomus ruožus. Apie 139 km trasų 
(5 proc.), naudojamų šilumai perduoti, vis 
dar yra bešeimininkės arba priklauso kitiems 
savininkams. Palyginimui, 2017 metų ne-
balansinių tinklų ilgis siekė beveik 300 km, 
kasmet šilumos tiekimo įmonės dalį tokių 
tinklų perima savo nuosavybėn. 

Per metus įrengta apie 25 km vamzdynų, 
prijungiant naujus vartotojus, ir moderni-
zuota apie 48 km esamų tinklų (žr. 18 pav.). 
Dauguma projektų buvo baigiami įgyvendinti 
panaudojant 2014–2020 metų struktūrinių 
fondų paramos lėšas.

Lietuvoje didžioji dalis tinklų nutiesta 
sovietiniu laikotarpiu 1960–1990 metais, kai 
miestai buvo statomi planingai ir centralizuo-
tas šilumos bei karšto vandens tiekimas buvo 
naudojamas net mažiausiuose miesteliuose. 
Reikšmingi naujų vamzdynų įrengimo ir pa-
keitimo darbai prasidėjo tik po 2004 metų, kai 
Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ir atsirado 
galimybė pasinaudoti skiriama ES parama.

Lietuvoje rekonstruojamų „senųjų“ 
šilumos tinklų amžius dažniausiai siekia 
apie 30–60 metų. Tokių nepraeinamuose 
kanaluose esamų vamzdynų šiuo metu yra 
apie 42 proc., tuo tarpu pakeistų į naujo 
tipo pramoniniu būdu izoliuotus bekanalius 

vamzdžius – beveik 44 proc., likę vamzdynai 
yra techniniuose koridoriuose (15 proc.) arba 
orinės trasos. Didžiosiose įmonėse įrengtų 
bekanalių vamzdynų dalis sudaro nuo 35 iki 
60 proc., mažosiose CŠT įmonėse – nuo 50 
iki 100 proc.

Siekiant pakeisti vamzdžius nepraei-
namuose kanaluose ir atnaujinti senus 
šilumos perdavimo tinklus, šilumos tiekėjų 
prognozuojamų lėšų poreikis investici-
joms 2021–2030 m. siekia daugiau kaip 
140 mln. Eur. Tačiau Energetikos ministerijos 
sprendimu seniems šilumos perdavimo 
tinklams atnaujinti ES struktūrinė parama 
2021–2027 metų perspektyvoje nebus 
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teikiama. Planuojama tik 13,5 mln. Eur 
finansavimas bendrai pritaikant CŠT tinklus 
dirbti žematemperatūriu režimu.

Lietuvos CŠT įmonės stengiasi ieškoti 
būdų ir pradėt taikyti kitas technologijas 
vamzdynų ilgaamžiškumui ir patikimumui 
užtikrinti. Svarbu perimti Vakarų šalių patirtį 
ir taikyti technologines inovacijas, pavyzdžiui, 
drėgmės indikaciniai laidai nepraeinamuose 
vamzdynų kanaluose, žemiausiai esančiose 
kanalų ir kamerų vietose įrengiami drėgmės 
lygio, temperatūros, susidariusių dujų bei kitų 
parametrų jutikliai, daromos termovizinės 
nuotraukos iš lėktuvų ar dronų, naudojama 
akustinė įranga plyšimams ieškoti, kuriamos 
vamzdžių sienelės plonėjimo nuolatinio ma-
tavimo technologijos, įrengiamas nuolatinio 
vamzdynų metalo korozijos greičio matavi-
mas ir t. t. Skandinavų patirtis rodo, kad gerai 
prižiūrimi vamzdynai gali būti naudojami ne 

vieną dešimtmetį, todėl esant strateginiam 
prioritetui apriboti investicijas ir kapitalo 
išlaidas – rekomenduotina investuoti į tinklų 
stebėsenos inovatyvias priemones, duomenų 
surinkimą ir analizę. 

REKORDINIS ŠILUMOS 
PERDAVIMO NUOSTOLIŲ 
SUMAŽĖJIMAS
Investicijos į vamzdynų modernizavimą 

ir plėtrą sukuria didžiulę socialinę ir eko-
nominę netiesioginę naudą dėl oro taršos 
ir sergamumo sumažėjimo, dėl platesnio 
atsinaujinančio vietinio kuro panaudojimo, 
pakeičiant impor tuojamą iškastinį kurą, 
likviduojant taršias individualaus vietinio 
šildymo katilines.

Investicijos į CŠT tinklų modernizavimą 
tikrai pasiteisino, tai rodo vienas pagrindinių 

rodiklių – šilumos perdavimo nuostoliai 
vamzdynų sistemoje. 2021 metais per-
duodant šilumą vartotojams prarasta apie 
13,6 proc. į CŠT tinklus patiekto šilumos 
kiekio (žr. 20 pav.). 

Palyginimui, ankstesniais metais nuosto-
liai siekė apie 15 proc., o 1996 metais – net 
32 proc. Šilumos nuostolių mažėjimas rodo, 
kad šilumos tiekėjų atliktos investicijos, sie-
kiant efektyvesnės veiklos, tiekimo patikimu-
mo ir mažesnės šilumos kainos galutiniams 
vartotojams, davė teigiamų rezultatų.

Pastaraisiais metais Europos šalyse at-
siranda naujų apsirūpinimo šiluma ar karštu 
vandeniu technologijų, konkurencija dėl 
vartotojų auga, ieškoma naujų būdų, kaip pa-
didinti šilumos perdavimo efektyvumą, kaip 
sumažinti plyšimų riziką, remontų poreikį, 
pasiekti geresnį įrangos panaudojimą ir už-
tikrinti kuo ilgesnį trasų tarnavimo laikotarpį 
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Vidu�nė gam�nių dujų (žaliavos) kaina, Eur už MWh (2021–2022 m.)
Vidu�nė gam�nių dujų (žaliavos) kaina, Eur už MWh (2020–2021 m.)
Vidu�nė biokuro kaina energijos išteklių biržoje, Eur/tne (2021–2022 m.)
Vidu�nė biokuro kaina energijos išteklių biržoje, Eur/tne (2020–2021 m.) Šaltinis: VERT.
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22 pav. Gamtinių dujų ir biokuro kainos atskirais šildymo sezonais

iki jų keitimo. Vienas iš reikalingiausių pro-
cesų ateityje bus išmanioji turto priežiūros 
(angl. Smart Asset Management) sistema. 
Realiai ir visuotinai matuojant vamzdžių para-
metrus, pasitelkiant naujas technologijas, jau 
galima tiksliai prognozuoti vamzdynų būklę, 
kontroliuoti jų faktinį susidėvėjimą ir prailginti 
eksploatavimo laikotarpį iki pakeitimo. Taip 
sumažinamos vamzdynų sistemos atnaujini-
mo sąnaudos, kurios yra vienas iš didžiausių 
CŠT technologijos trūkumų. 

ŠILUMOS KAINOS IR CŠT 
SEKTORIAUS EKONOMIKA

2021 m. gegužės pradžioje pasibai-
gęs 2020–2021 m. šildymo sezonas 
buvo vertinamas kaip vienas pigiausių per 
pastaruosius 10 metų, o Vilniaus miesto 
gyventojai galėjo džiaugtis mažiausiomis 
šalyje šilumos kainomis. Paradoksalu, jog 
vasaros pabaigoje prasidėjusi dirbtinai Ru-
sijos sukelta energetinė krizė kardinaliai pa-
keitė situaciją – metų pabaigoje tiek šilumos 
vartotojai, tiek ir šilumos tiekėjai susidūrė su 
nenumatytais iššūkiais ir patyrė finansinių 
nuostolių. Opiausias problemas dėl išaugusių 
šilumos sąskaitų, dėl kuro įsigijimo išlaidų ir 
finansinių srautų subalansavimo teko spręsti 
Vilniaus miesto šilumos tiekimo įmonei, kur 
apie 40 proc. šilumos vis dar gaminama iš 
gamtinių dujų. 

Drastiškai brangstantis kuras ir padidė-
jusios iš nepriklausomų šilumos gamintojų 
superkamos šilumos kainos lėmė ir vidutinės 
kainos šalyje augimą. 2021 metais šilumos 
kaina didėjo beveik 18 proc., palyginti su 
2020 metais, nuo 3,97 iki 4,68 ct už kWh 
be PVM, tačiau, palyginti su 2012 metais 
(7,66 ct už kWh), šilumos kaina išliko dau-
giau kaip 60 proc. mažesnė. 

Per metus gamtinių dujų įsigijimo šilu-
mos gamybai kaina šalyje padidėjo 5 kartus, 
o biokuro – apie 2 kartus (žr. 22 pav.).

Investicijos į nuosavus biokurą deginan-
čius katilus pasiteisino ir davė akivaizdžią 
naudą CŠT vartotojams – jeigu nebūtų atlikta 
kuro konversija, šilumos kainos kiltų daugiau 
kaip 150–200 proc., taip nutiko Vilniaus, 
Nemėžio, Nemenčinės, „Balterma ir ko“ var-
totojams, kurių naudojamo kuro struktūroje 
didžiąją dalį sudaro gamtinės dujos. 

Mažiausiai šiluma 2021 metais kainavo 
Kaune, Utenoje, Mažeikiuose, Tauragėje, 
Panevėžyje, Šiauliuose, Šilutėje, Klaipėdoje 
(apie 36–47 Eur už MWh). 

Dėl prieštaringo teisinio reglamentavi-
mo, dėl dažnai vėluojančio šilumos kainų 

nustatymo ir perskaičiavimo, dėl kainodaroje 
naudojamų pasenusių nekorektiškų rodiklių 
atsiranda neišvengiamų finansinių nuostolių. 
Dauguma įmonių ne pirmus metus užbaigia 
nuostolingai – problema gilėja. Tiek už kurą, 
tiek už perkamą šilumą reikia atsiskaityti iš 
karto, tuo tarpu į šilumos kainą įskaičiuo-
jamos sąnaudos ir iš vartotojų gaunamos 
pajamos stipriai vėluoja. Šilumos tiekėjai 
priversti skolintis apyvartinių lėšų, tačiau jų 
aptarnavimo sąnaudos (palūkanos) neįtrau-
kiamos į šilumos kainas. Reguliuojamos 
šilumos tiekimo įmonės, skirtingai nei priva-
taus verslo, neturi galimybių kaupti finansinių 
rezervų, vienintelis šaltinis – einamosios 
vartotojų įmokos. LŠTA ne vienus metus ak-
centavo būtinybę iš esmės keisti sektoriaus 
reguliavimo ir kainodaros principus.

Metų pradžioje Valstybinė energetikos 
reguliavimo taryba (VERT) patvirtino nau-
jos redakcijos Šilumos kainų nustatymo 
metodiką. Iš viso per metus buvo priimti 5 
pakeitimai. Buvo siekiama sumažinti regulia-
vimo intensyvumą CŠT įmonių kainodaros 
procesuose, numatytas suminis pastoviųjų 
sąnaudų vertinimas, atsisakyta kasmėnesi-
nio perkamo kuro kainų ribojimo, nustatyta 
didesnė leistinos gauti investicijų grąžos riba. 

LŠTA teikė siūlymus dėl Šilumos gamy-
bos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, 
karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų 
karšto vandens apskaitos prietaisų aptar-
navimo veiklų lyginamosios analizės aprašo 

naudojimo nekorektiškumo. Lyginamuosius 
rodiklius galima būtų naudoti pirminių 
priežasčių analizei, tačiau negalima taikyti 
tiesiogiai kainodaroje. Reguliatoriaus tikslas 
turėtų būti stebėti tik galutinį ekonominį 
reguliuojamų subjektų rezultatą ir skatinti 
geresnių šilumos kainų siekį, o ne mecha-
niškai nustatyti atskirus techninius rodiklius.

2021 metų pavasarį atnaujinta Šilumos 
tarybos, kurią sudaro 12 narių, sudėtis. Tary-
ba turi teikti energetikos ministrui pasiūlymus 
svarbiais valstybės šilumos ūkio strategijos 
klausimais. Pagrindinis dėmesys 2021 
metais buvo skirtas Šilumos ūkio įstatymo 
koncepcijai ir jos įgyvendinimui, formuojant 
Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus.

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ 
MAŽĖJIMAS

Nuo 2015 metų CŠT įmonėse dirban-
čių specialistų skaičius sumažėjo beveik 
37 proc., metų pabaigoje įmonėse dirbo 
3 289 darbuotojai (žr. 23 pav.). Žmogiškųjų 
išteklių mažėjimą lėmė ne tik technologinė 
pažanga, darbo procesų skaitmenizacija 
ir automatizavimas, funkcijų perkėlimas, 
samdant išorines paslaugų įmones, bet ir 
specialistų trūkumas, kurio priežastis – že-
mas darbo užmokestis, kurio dydis priklauso 
nuo taikomo VERT reguliavimo. 

Mažuose miestuose veikiančios įmonės 
ypač susiduria su reikiamą kvalifikaciją 
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23 pav. Darbuotojų skaičius šilumos tiekimo įmonėse 2001–2021 metais



ÐILUMINË TECHNIKA

16 2022 m. Nr. 2 (Nr. 85)

turinčių darbuotojų trūkumu. Kyla grėsmė, 
kad šilumos sektorius ateityje nebeturės 
aukštos kompetencijos inžinerinio personalo, 
reikalingo šilumą naudojančiose technologi-
jose vykstantiems procesams valdyti, įrangai 
projektuoti, gamybai ir eksploatacijai.

Siekdamos pritraukti ar išlaikyti kompe-
tentingus specialistus, įmonės siūlo įvairių 
motyvuojančių priemonių, leidžia dirbti lanks-
čiu grafiku, studijuojantiems darbuotojams 
skiria finansinę paramą ir kt.

Energetikos ministerija atkreipė dėmesį į 
šią specialistų trūkumo problemą ir būtinybę 
didinti energetikos sektoriui itin svarbių 
studijų programų patrauklumą. 2022 metų 
pradžioje universitetų ir kolegijų su energe-
tika susijusių studijų programų studentams 
numatytas skatinamųjų stipendijų skyrimas. 

Daug iššūkių 2021 metais organizuojant 
darbo procesus kėlė besitęsianti pandeminė 
situacija, galimybių paso taikymas. LŠTA 
metų pabaigoje kreipėsi į valdžios įstaigas 
su prašymu įvertinti šilumos tiekimo pa-
tikimumo svarbą ir, sudarant prioritetinių 
ir tikslinių grupių vakcinavimo sąrašus, 
pirmumą suteikti CŠT įmonių operatyviniam 
personalui: elektrinių ir katilinių operatoriams, 
dispečeriams ir kitiems sunkiai pakeičia-
miems darbuotojams.

VARTOTOJŲ SKOLOS UŽ 
ŠILUMINĘ ENERGIJĄ

Šilumos vartotojų įsiskolinimai dažniau-
siai tiesiogiai priklauso nuo šilumos kainų 
pokyčio, didžiausios skolų apimtys paprastai 
būna šalčiausiais žiemos mėnesiais, o vėliau 
mažėja. Nors 2021 metais šilumos kaina 

didėjo, tačiau šilumos vartotojų skolų dydis 
per metus nepasikeitė, metų pabaigoje siekė 
29 mln. Eur (žr. 24 pav.).

Apie 11 proc. šilumos vartotojų pavėluo-
tai atsiskaito už suteiktas paslaugas. Toks 
pats santykis buvo ir 2020 metais ir kol kas 
išliko vienas mažiausių per pastaruosius 
dešimtmečius (žr. 24 pav.). Mažiausiai 
skolininkų yra Kretingoje, Šalčininkuose, 
Raseiniuose, Tauragėje, Šilutėje, daugiau-
siai – Akmenėje, Kazlų Rūdoje, Trakuose. 

Didžiausią dalį skolų sukaupia gyven-
tojai (žr. 25 pav.), o ypač sudėtinga atgauti 
skolas iš socialinių būstų nuomininkų, kurių 
nemokumas vis dar kelia susirūpinimą, ka-
dangi sudaro apie 16 proc. bendros buitinių 
šilumos vartotojų skolos. 

Šilumos tiekėjai imasi visų įmanomų 
teisinių priemonių ir naudojasi suteiktomis 
galimybėmis išieškoti skolas iš minėtų ne-
mokių vartotojų, tačiau skolų išieškojimas 
tampa beviltiškas, nes šie gyventojai jokio 
turto neturi, dažniausiai niekur nedirba arba 

augina mažamečius vaikus, pajamų negauna 
arba jos per mažos.

2020 metais LŠTA buvo parengusi teisės 
aktų pakeitimų paketą, numatantį subsi-
diarią savivaldybių, kaip būsto savininko, 
atsakomybę už savivaldybių (socialinio) 
būsto nuomininkų skolas ir trišalių sutarčių 
tarp nuomininko, savininko (savivaldybių) 
ir CŠT įmonių privalomumą, derino poziciją 
šiuo klausimu su Lietuvos savivaldybių 
asociacija. Diskusijos tęsėsi ir 2021 metais, 
pateikti siūlymai šios problemos sprendimą 
reglamentuoti rengiamame naujame Šilumos 
ūkio įstatyme. 

2021 metais keitėsi kompensacijų už 
šilumą ir karštą vandenį mažas pajamas 
gaunantiems vartotojams skyrimo tvarka bei 
didėjo išmokų dydžiai (žr. 26 pav.). 

Vyriausybė, atsižvelgdama į reikšmingai 
išaugusias šildymo kainas, 2021 metų 
pabaigoje nusprendė papildomai skirti lėšų 
ir padidinti gavėjų skaičių. Išmokėtų kompen-
sacijų suma, palyginti su 2020 metais, išau-
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26 pav. Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunantiems vartotojams

go beveik 2 kartus – nuo 5,8 mln. (2020 m.) 
iki 9,8 mln. Eur (2021 m.). 

Metų pabaigoje apie 91 tūkst. nepasi-
turinčių namų ūkių gavo šildymo ir karšto 
vandens kompensacijas, per metus tokių 
vartotojų skaičius išaugo beveik 14 proc.

INVESTICIJOS CŠT 
MODERNIZAVIMUI IR PLĖTRAI

2021 m. CŠT sektoriaus faktinės inves-
ticijos siekė 69,3 mln. Eur, iš jų daugiausia į 
šilumos perdavimą – 42 mln. Eur, į šilumos 
gamybą – 26,9 mln. Eur, į mažmeninį ap-
tarnavimą – 0,4 mln. Eur. Palyginti su 2020 
metais, šilumos investicijos padidėjo beveik 
8 proc.

2021 metų pradžioje buvo siųsta dau-
gybė siūlymų Aplinkos ministerijai iš Kli-
mato kaitos programos lėšų finansuoti ORC 
technologijų diegimą, efektyvesnių elektros 
energiją var tojančių įrenginių įrengimą ir 
keitimą (tinklo siurbliai, ventiliatoriai, dažnio 
pavaros ir kt.), siekiant sumažinti energijos 
suvar tojimą, finansuoti pastatų šilumos 
punktus, vartotojams prisijungiant prie CŠT 
sistemų.

Aplinkos ministerija atsižvelgė tik į vieną 
iš prašymų ir suformavo atskirą priemonę, 
skir tą gyvenamiesiems namams prijungti 
prie CŠT, pakeičiant iškastinį kurą naudo-
jančius šilumos gamybos įrenginius. Buvo 
numatyta 2 mln. Eur parama, kompensuoja-
ma 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Deja, 
priemonė didelio populiarumo nesulaukė, 
buvo pateiktos tik 7 paraiškos. Tačiau pirma-
jam kvietimui skirtas 5 mėn. terminas buvo 
per trumpas, efektyvesniam įgyvendinimui 
ir lėšų įsisavinimui reikia daugiau laiko, kad 
pagal numatytas procedūras šilumos tiekėjai 
gautų daugiabučių namų gyventojų sutikimus 
keisti šildymo būdą, pasiruoštų technines 
sąlygas, dokumentaciją ir kt. Jeigu priemonė 
apimtų finansavimą ne tik gyvenamiesiems, 
bet ir visuomeniniams, komerciniams (negy-
venamosios paskirties) pastatams, paramos 
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27 pav. Faktinės CŠT sektoriaus investicijų apimtys 2013–2021 metais

įsisavinimas būtų gerokai didesnis. Dėl šių 
priežasčių LŠTA prašė pratęsti priemonės 
taikymą. Visgi, 2022 metams priemonės 
nuspręsta atsisakyti. 

Metų pabaigoje pradėtas Nacionalinio 
energetikos ir klimato srities veiksmų plano 
dekarbonizacijos dalies priemonių atnauji-
nimo procesas. Sukurtos 5 darbo grupės 
(energetikos, pramonės, transporto, žemės 
ūkio / miškininkystės ir atliekų / žiedinės 
ekonomikos), bus formuojami siūlymai dėl 
papildomų priemonių, siekiant klimato kaitos 
švelninimo tikslų iki 2030 m.

2021 metais tęsėsi pasirengimas 2021–
2027 m. ES fondų investicijoms energetikos 
sektoriuje. Iš numatytų 529 mln. Eur CŠT 
sektoriui planuojama skir ti 102 mln. Eur. 
Planuojama parama šioms veikloms:
- šilumos, vėsumos, karšto vandens 

apskaitos prietaisų, turinčių nuotolinę 
duomenų nuskaitymo funkciją, įrengimas 
(13,5 mln. Eur);

- naujų centralizuoto šilumos ir vėsumos 
tiekimo tinklų vamzdynų pastatymas ar 
modernizavimas (patobulinimas / pritai-
kymas darbui žematemperatūriu režimu) 
(13,5 mln. Eur);

- nedidelės galios biomasės kuro kogene-
racijos jėgainių modernizavimas ar naujų 

įrengimas / iškastinio kuro ar biomasės 
kuro katilų keitimas į nedidelės galios 
biomasės kuro kogeneracijos jėgaines 
(26,25 mln. Eur);

- iškastinio kuro ar biomasės kuro katilų 
keitimas į didelio efektyvumo biomasės 
kuro katilus su šilumos siurbliais ar šilu-
mos talpyklomis (11,25 mln. Eur);

- saulės jėgainių, šilumos siurblių, šilumos 
talpyklų diegimas (37,5 mln. Eur).
LŠTA 2021 m. pradžioje atliktos šilumos 

tiekimo įmonių apklausos duomenimis, 
2021–2030 m. investicijų poreikis šilumos 
gamybos, perdavimo, mažmeninio aptar-
navimo sistemų atnaujinimui ir plėtrai pagal 
preliminarią projektų vertę sudaro beveik 
615 mln. Eur. Įmonės nurodė, kad projektų 
įgyvendinimas priklausys nuo finansavimo 
sąlygų: tam, kad projektas būtų ekonomiškai 
naudingas, paramos intensyvumas turėtų 
sudaryti 40–80 proc.

Valstybės ir savivaldybių energetinės infra-
struktūros ir objektų platesnis ir efektyves-
nis panaudojimas visuomenės poreikiams, 
akivaizdu, būtų geriausias ir efektyviausias 
kelias kuriant gerovės valstybę ir švarią 
aplinką. Bet tam reikia tiek politikų, tiek 
valdininkų bendro susitelkimo ir sprendimų 
priėmimo, atitinkamo planavimo ir regulia-
vimo, o kar tais ir nepopuliarių nutarimų. 
Šalies nacionalinis tikslas – iki 2050 metų 
visą šilumą gaminti be CO2 išmetimo, tik iš 
atsinaujinančių išteklių – pareikalaus ne tik 
investicijų, bet ir valdžios institucijų supra-
timo, kuris padėtų sukurti tam palankią CŠT 
ūkio reguliacinę aplinką.

Siekiant tobulinti šilumos ūkio reguliacinę 
bazę ir taisyti akivaizdžius trūkumus, 2021 
metais vyko daugybė pasitarimų, formuojant 
Šilumos ūkio įstatymo pataisas. LŠTA pateikė 
siūlymų, apimančių įvairias veiklos sritis.
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KĄ ŠILDO ENERGETINĖ KRIZĖ?
Dr. Valdas Lukoševičius

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Lietuva per paskutinius 20 metų padarė 
milžinišką virsmą, centralizuotai aprūpinant 
šalies miestus šiluma ir karštu vandeniu. Im-
portuojamos gamtinės dujos ir mazutas buvo 
reikšmingai pakeisti atsinaujinančiu biokuru 
ir komunalinėmis atliekomis. 2020 metais 
kietuoju kuru buvo pagaminta net 80 proc. 
vartotojams patiektos šilumos. Atrodė, kad 
tai reali energetinė nepriklausomybė ir pigi 
šiluma daugiabučiams, o šis pasiekimas 
plačiai pripažintas tiek Lietuvos, tiek užsienio 
ekspertų

Į biokurą naudojančias katilines ir elekt-
rines buvo investuota šimtai milijonų eurų, 
kurių didelė dalis buvo Europos Sąjungos 
subsidijos. Tokia kuro konversija padėjo 
vidutinę centralizuotai tiekiamos šilumos 
kainą sumažinti nuo 7,7 ct už kWh (2012 
metais) iki 4,0 ct už kWh (2020 metais). 
Dėl to sumažėjo ne tik išlaidos šildymui 
daugiabučiuose, bet ir taupomos valstybės 
biudžeto lėšos įvairioms įstaigoms išlaikyti, 
mažiau išmokų skirta socialiai remtiniems 
gyventojams ir pan. 

Gamtinės dujos buvo „tik“ apie du kartus 
brangesnės už biokurą, o jų patikimumą ir 
prieinamumą turėjo garantuoti suskystintų 
gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, už 
kurį solidariai mokėjo visi dujų naudotojai. 
Buvo planuojami ir vystomi įvairūs atsi-
naujinančios energetikos projektai, kurie 
turėjo tik sustiprinti Lietuvos energetinį 
savarankiškumą ir prieinamą energiją Lietu-
vos vartotojams. Paskaičiuota, kad biokuro, 
vėjo, saulės ir panašių išteklių Lietuvoje yra 
daugiau negu pakanka, jie nemokami, tiesiog 
juos reikia „įdarbinti“. 2021 metais pirmi-
niai energijos ištekliai apytiksliai kainavo: 
biokuras – 1–1,5 ct už kWh, gamtinės dujos 
(žaliava) – 2,5–4,0 ct už kWh, o elektra (pro-
duktas) – apie 3–5 ct už kWh. Esant tokioms 
kainoms, investicijos buvo pelningos, VERT 
organizuojamuose vėjo elektrinių elektros 
supirkimo aukcionuose net neprašyta pa-
pildomų priedų prie rinkos kainų. Tik leiskite 
statyti. Į šilumos ūkį veržėsi nepriklausomi 
šilumos gamintojai ir t. t.

2021 metų antroje pusėje prasidėjo 
V. Putino suorganizuota tarptautinė energetinė 
krizė, ribojant išteklių tiekimą ir padidinus jų 
kainas. Nors iš Rusijos į Europos Sąjungą 

importuojama tik dalis sunaudojamų dujų ir 
naftos, kainas staiga padidino absoliučiai visi 
analogiškų ir susijusių išteklių tiekėjai, nors iš-
teklių išgavimo ir tiekimo sąnaudos drastiškai 
nepadidėjo. Tokie laisvosios rinkos tikslai – 
siekti kuo didesnio pelno. Pasekmės žaibiškai 
pasijuto ir Lietuvoje. Biokuras per metus pa-
siekė jau 5 ct už kWh kainą, už gamtines dujas 
(žaliavą) jau reikia mokėti 17–20 ct už kWh, 
o elektra, kuri kaip ir anksčiau gaminama iš 
tų pačių atsinaujinančių ar iškastinių išteklių, 
naudojant tas pačias technologijas, staiga 
pabrango iki 30–40 ct už kWh. Mat tokia 
rinkos konjunktūra. Kai kurie energijos išteklių 
tiekėjai jau skelbia apie milžiniškus pelnus, 
susidariusius dėl tokių pokyčių kuro rinkose. 

Stebint tokią situaciją ir nuolat girdint 
energijos vartotojų pasipiktinimą, kyla įvai-
riausių klausimų ir pamąstymų.
1. Situacija energijos rinkose nenormali, 

sukur ta Rusijos dirbtinai, tad kodėl ir 
toliau pasikliaujama tik laisvosios rinkos 
principais, kurie dabartinėje situacijoje 
sudaro prielaidas  įvairioms manipuliaci-
jomis ir spekuliacijomis?

2. Valdantieji politikai net nesvarsto įsikišimo 
į šias rinkas galimybių, o tik dalija vartoto-
jams iš biudžeto socialines kompensaci-
jas, kurios dažnai tiesiog nusėda dideliais 
pelnais kuro tiekėjų, besinaudojančių 
dirbtine situacija, kišenėse. 

3. Valstybė atsakinga už energetikos prieina-
mumą piliečiams, detaliai reguliuoja infra-
struktūros operatorių veiklos sąnaudas, 
nors jos jau tapo nereikšmingos, palyginti 
su pačių energijos išteklių įsigijimo sąnau-
domis. 

4. Laisvojoje rinkoje kuro išgavėjai ir tiekėjai 
mėgaujasi sudarytu deficitu, „kosmi-
nėmis“ energijos išteklių kainomis ir, 
žinoma, pelnu. Juk nei miško atliekos, nei 
vėjas ar saulė ir net iškastinio kuro tiekimo 
sąnaudos nepabrango kelis kartus.

5. Atidavus kuro išteklių ir energijos gamybą 
į privačias rankas valstybei belieka „skės-
čioti“ rankomis, o var totojams žadėti 
kompensacijas ir tikėtis „geresnių laikų“. 
Ir net nauji privatūs vėjo ar saulės elektri-
nių parkai nelabai pagelbėtų dabartinėje 
situacijoje. Verslas yra verslas – nieko 
asmeniško, kaip sakoma.

6. Viena išeitis iš energetinės krizės – gami-
nantys energijos vartotojai. Bet ar tikrai 
būtina paversti visus piliečius elektrikais 
ir šilumininkais? Kodėl valstybė su savo 
valdomomis įmonėmis negali užtikrinti 
energijos techninio ir ekonominio priei-
namumo? Kur kompetencijos ir masto 
ekonomikos privalumai?

7. Praeitame šimtmetyje, naftos krizės 
laikotarpiu, kai irgi buvo dirbtinai sukurta 
energetinė krizė, buvo pradėtos kaupti 
naftos atsargos, kurių kiekiu buvo da-
romas valstybės poveikis rinkai, tačiau 
jos nepanaikinant. Buvo ir kitų valstybės 
dalyvavimo energetikoje pamokų, kurios 
jau pamirštos. 
Lietuvos politikai ir valdininkai turi mažai 

galimybių daryti įtaką dujų ar naftos pro-
duktų kainoms, kurias diktuoja geopolitiniai 
procesai. Tačiau biokuras, kuris tapo ypač 
svarbus šalies energetikai, jau yra naciona-
linis išteklius ir abejingai žiūrėti, kai jis nepa-
grįstai „smaugia“ vartotojus arba iškeliauja į 
užsienį, neleistina.

Lietuva padarė puikų pirmą žingsnį, 
sukurdama miško ir komunalinių atliekų 
panaudojimo energetikoje objektus, bet 
nežengė antrojo. Tai yra nepasirūpino, kad 
šie nacionaliniai ištekliai tarnautų nacio-
naliniams interesams. Akivaizdus pavyz-
dys – Valstybinės miškų urėdijos (VMU) 
nenoras (neįpareigojimas) dalyvauti biokuro 
gamybos veikloje. Valdydama pusę Lietuvos 
miškų, ši įstaiga tiekia tik žaliavą biokurui, 
o gamintojai ją nusipirkę sėkmingai išveža į 
užsienį arba parduoda gerokai brangiau negu 
gamybos sąnaudos. Juk laisva rinka. Turbūt 
biokuro rinkoje veikiančius privačius gamin-
tojus, perpardavinėtojus ar eksportuotus 
valdyti sudėtinga, tačiau didelis valstybinis 
žaidėjas (VMU), aktyviai ir dideliu mastu 
patiekdamas galutinį produktą – biokurą – į 
energetikos objektus, galėtų ne tik garan-
tuoti energetinį saugumą, bet ir reikšmingai 
paveiktų bendrą kainų lygį. Paradoksalu, 
bet taip V. Putinas su savo dujų dalimi 
formuoja kainų lygį Europoje, o JAV savo 
naftos atsargomis reikšmingai daro įtaką 
bendram kainų lygiui tarptautinėse rinkose. 
Žinoma, Lietuva ne JAV ir ne Rusija, bet ir 
nacionaliniai interesai kuklesni…
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Šilumos tinklų rekonstrukcija Šilainių mikrorajone

 
„Kauno energijos“ Tinklo valdymo skyriaus vadovas  
A. Pupininkas

„KAUNO ENERGIJA“: REKONSTRUODAMI IR 
PLĖSDAMI ŠILUMOS TRASAS, GYVENTOJUS 

SKATINAME RINKTIS MIESTO ŠILUMĄ
AB „Kauno energija“

„KAUNO ENERGIJA“, SIEKDAMA UŽTIKRINTI KUO EFEKTYVESNĮ IR PATIKIMESNĮ ŠILU-
MOS TIEKIMĄ BEI SUMAŽINTI ŠILUMOS PRARADIMUS TRASOSE, IKI NAUJOJO SEZO-
NO PRADŽIOS REKONSTRUOS REKORDIŠKAI DAUG – 14 KM SUSIDĖVĖJUSIŲ VAMZ-
DYNŲ. TAM PARUOŠTA 19 PROJEKTŲ, KURIŲ BENDRA VERTĖ SIEKIA BEVEIK 11 MLN. 
EURŲ. O MAŽINANT DUJŲ SUVARTOJIMĄ, PRIE INTEGRUOTO TINKLO JUNGIAMOS 
SARGĖNUOSE IR PANEMUNĖJE ESANČIOS IZOLIUOTO TINKLO KATILINĖS.

ŠILUMOS NUOSTOLIUS 
SUMAŽINS 37 PROC.

Specialisto teigimu, šiais metais Kaune 
vykdomos rekordinės šilumos trasų rekons-
trukcijos išskirtinės ne tik dėl savo masto, 
bet ir dėl modernizavimui pasirinktų atkarpų 
ir jų lokacijų. Pavyzdžiui, dar sovietmečiu pa-
kloto magistralinio vamzdyno rekonstrukcija 
Žaliakalnyje pareikalavo ne tik automobilių ir 
viešojo transporto eismo ribojimo dalyje itin 
kauniečių mėgstamos Vydūno alėjos, bet ir 
netradicinio sprendimo apeinant individualių 

namų savininkų valdas, per kurias driekėsi 
rekonstruotinas šilumos trasų ruožas. 

„Žaliakalnyje gausu istorinių pastatų ir ža-
lumos, rekreacinių zonų, individualių namų. 
Būtent čia po žeme glūdinčių šilumos trasų 
amžius siekia daugiau kaip 30 metų. Vamz-

Centralizuotai tiekiama miesto šiluma 
sparčiai kylančių energijos kainų fone tampa 
vis patrauklesniu būdu šildytis. Stipriai au-
gant naujai prisijungiančių vartotojų skaičiui, 
„Kauno energija“ ypatingą dėmesį skiria ne 
tik šilumos gamybos inovacijų diegimui, 
bet ir šilumos tinklų rekonstrukcijai bei plėt-
rai. Apie atliekamus darbus, naudojamas 
technologijas ir sutinkamus iššūkius bei jų 
sprendimų būdus „Šiluminės technikos“ 
žurnalui papasakojo „Kauno energijos“ 
Tinklo valdymo skyriaus vadovas Audrius 
Pupininkas.
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dynai pažeisti išorinės ir vidinės korozijos, 
todėl juos atnaujinti būtina. 

Ruošdami rekonstrukcijos projektą, la-
biausiai riziką keliančioje atkarpoje numatė-
me, jog saugosime išpuoselėtą čia įsikūrusių 
kauniečių aplinką ir nekasinėsime, nerausime 
jų kiemų. Nusprendėme senuosius vamzdy-
nus palikti toliau glūdėti žemėje, o naujaisiais 
vamzdynais suformavome apylanką“, – 
trasų rekonstrukcijos užkulisius atskleidė 
specialistas. 

Planas pasiteisino – apskaičiuota, kad, 
rekonstravus 500 metrų vamzdynų atkarpą, 
šilumos nuostoliai joje sumažės 37 proc., 
o gyventojai ir toliau džiaugsis išpuoselėta 
aplinka. Tai sustiprino įmonės reputaciją ir 
ryšį su vietos bendruomene.

VAMZDYNAI TARNAUS 
MAŽIAUSIAI 30 METŲ

„Atlikdami šilumos tinklų rekonstrukcijas, 
plėsdami tinklų infrastruktūrą, naudojame 
aukštos kokybės, iš anksto poliuretanu 
izoliuotus vamzdynus su integruotais spe-
cialiais indikatoriais, leidžiančiais operatyviai 
pastebėti galimus termofikacinio vandens 
nuotėkius, atrasti konkrečias trūkių vietas. 

Šie vamzdynai tarnaus mažiausiai 30 
metų, todėl, avarijos atveju, gedimus ga-
lėsime šalinti itin operatyviai net ir po kelių 
dešimtmečių“, – atskleidžia Tinklo valdymo 
skyriaus vadovas ir priduria, kad šilumos 
tinklų rekonstrukcijos atneša dar vieną 

naudą – didina prie miesto šilumos tinklo 
prisijungiančių vartotojų skaičių.

Bendrovės duomenimis, vien per pirmąjį 
2022-ųjų pusmetį prie miesto šilumos tinklo 
prijungti 6 stambūs verslo objektai, pradėtas 
dar 8-ių projektų įgyvendinimas. Tuo tarpu 
2021–2022 m. buvo pasirašytos sutartys 
Kaune prie centralizuotai tiekiamos miesto 
šilumos tinklo prijungti apie 300 tūkst. 
kvadratinių metrų ploto daugiabučių namų 
ir komercinės paskirties objektų. 

PLEČIAMAS INTEGRUOTAS 
TINKLAS

Siekdama patenkinti naujų vartotojų po-
reikius, „Kauno energija“ plečia integruotą 
centralizuotai tiekiamos miesto šilumos tink- 
lą – žengia į tas miesto vietas, kuriose šilu-
mos tiekimo infrastruktūra dar neišvystyta 
arba šiluma buvo apsirūpinama naudojant 
individualų dujinį šildymą.

A. Pupininkas pastebi, kad daugiabučiuo-
se gyvenantys kauniečiai galimybe prisijungti 
prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklo 
dažniausiai naudojasi tuomet, kai netoliese 
vyksta šilumos trasų rekonstrukcijos. Tuo 
tarpu verslo atstovai miesto šilumą dažniau-
siai renkasi statydami naujus gyvenamosios, 
komercinės paskirties objektus, sandėlius ar 
gamybines patalpas. 

„Šiais metais suplanuoti 5 šilumos tinklų 
plėtros projektai, kuriuos įgyvendinus miesto 
šiluma bus aprūpintas naujas daugiabučių 

kvartalas Žaliakalnio ir Eigulių sankir toje, 
Kauno klinikų kaimynystėje. Taip pat netolie-
se esantys, į jau esamą daugiabučių panora-
mą įsiliesiantys modernūs, naujos statybos 
gyvenamieji pastatai. Miesto šiluma bus tie-
kiama ir Žemuosiuose Šančiuose įsikūrusiai 
baldų gamybos įmonei, veiklą perkeliančiai 
į naujai statytą, išskirtinio dizaino gamybinį 
kompleksą“, – sako A. Pupininkas. 

„Kauno energija“ 2022-aisiais šilumos 
tinklus planuoja išplėsti beveik 8 kilometrais. 
Investicijų į plėtrą vertė siekia 6,8 mln. eurų. 
Darbus numatyta vykdyti Aleksoto, Žemųjų 
Šančių, Panemunės mikrorajonuose, Ši-
lainiuose, Eiguliuose, Žaliakalnyje. Miesto 
šilumą, kaip gerokai pigesnę alternatyvą 
dujiniam šildymui, pasirinko ir Lietuvos 
zoologijos sodas.

NAIKINAMOS IZOLIUOTO TINKLO 
KATILINĖS

Įmonė, siekdama išplėsti bendrą šilumos 
tiekimo infrastruktūrą mieste, vykdo izoliuoto 
tinklo katilinių prijungimo prie integruoto 
tinklo darbus. Tai padės sumažinti ir gamti-
nių dujų suvartojimą, ir į aplinką išmetamo 
CO2 kiekį. 

Bendrovė metų pradžioje valdė 14 
izoliuoto tinklo katilinių Kaune ir 8 izoliuoto 
tinklo vienetus Sargėnuose. Per 2021 metus 
izoliuoto tinklo katilinėse suvartotas dujų 
kiekis siekė 56 tūkst. MWh, o tai sudarė 
30 proc. metinio įmonės dujų suvartojimo. 

Pirmosios izoliuoto tinklo katilinės prie 
bendros miesto šilumos tinklų infrastruktūros 
prijungtos 2022-ųjų vasarį. Tuomet panai-
kintos dvi Aleksoto mikrorajone, Antanavos 
ir Lakūnų gatvėse, buvusios katilinės. Jose 
2021 m. buvo suvartota 15,8 tūkst. MWh 
dujų. Šiuo metu vykdomi dalies Sargėnuose 
ir Panemunėje esančių tik gamtines dujas 
naudojančių katilinių prijungimo prie integ-
ruoto tinklo darbai. 

A. Pupininko teigimu, įgyvendinus plėt-
ros projektus Sargėnuose ir Panemunėje, 
bendras per metus suvartojamų dujų kiekis 
įmonėje sumažės apie 15 proc. Sargėnuose 
prie integruoto tinklo planuojama prijungti 6 
iš 8, o Panemunėje – 2 iš 3 izoliuoto tinklo 
katilinių. Jose 2021-aisiais buvo suvartota 
kiek daugiau nei 28 tūkst. MWh dujų. 

„Kauno energija“ šiluma aprūpina 
122 tūkst. vartotojų ir 3,5 tūkst. komercinių 
objektų Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke. 
Bendrovė prižiūri apie 410 km įvairaus skers-
mens šilumos trasų, kuriomis tiekiama šilu-
ma naudojama ir centralizuotam vėsinimui.Iš anksto poliuretanu izoliuotų vamzdžių virinimas 
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UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 
2022 METAIS BAIGĖ VYKDYTI 

KETURIS INVESTICIJŲ PROJEKTUS
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ AKTYVIAI ĮGYVENDI-
NO PROJEKTUS, FINANSUOJAMUS IŠ ES LĖŠŲ PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS 
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS 
EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO 
SKATINIMAS“ 04.3.2.-LVPA-K-102 PRIEMONĘ „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNI-
ZAVIMAS IR PLĖTRA“.

(projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-05-0004), 
projekto ver tė – 1 300,1 tūkst. Eur – ir 
vieno šilumos trasų rekonstrukcijos pro-
jekto – „Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo 
VŠK-3-10 iki Jautakių g. 10 ir nuo boilerinės 
Juodpelkio g. iki Kalnėnų g. 32“ (projekto 
Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0002), projekto 
ver tė – 259,6 tūkst. Eur. Projektai buvo 
finansuojami Sanglaudos fondo lėšomis. 
Įgyvendinimo laikotarpis – 24 (dvidešimt 
keturi) mėnesiai. Projektų finansavimo 
struktūra: 50 proc. įmonės lėšos ir 50 proc. 
Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) 
parama. Projektų metu buvo nutiesta 14,28 
kilometro naujų šilumos tiekimo tinklų ir buvo 
prijungtas 131 naujas vartotojas. Įrengus 

naujas trasas, ateityje bus galimybė prijungti 
kitus kvar talo gyventojus. Vykdant šiuos 
ekologinius projektus, bus mažinamas oro 
užterštumas šiuose kvartaluose: Kalnėnų, 
Senamieščio parko bei aplinkinių teritorijų, 
Reivyčių gyvenvietės ir šalia esančių kvar-
talų. Rekonstrukcijos projekto metu buvo 
rekonstruota apie 800 metrų senų trasų, 
keičiant naujais iš anksto izoliuotais šiuolai-
kiškais šilumos tiekimo tinklais.

Įvykdyti projektai prisidės prie Nacio-
nalinėje šilumos ūkio plėtros 2015–2021 
metų programoje iškelto pirmojo Programos 
tikslo 2 uždavinio – mažinti šilumos gamybos 
įrenginių taršą ir užtikrinti atsinaujinančius 
energijos išteklius naudojančių techno-
logijų plėtrą. Siekiant centralizuotai tiekti 
šilumą mažiausiomis sąnaudomis, būtina 
užtikrinti, kad miestuose, kuriuose didžioji 
centralizuoto šilumos tiekimo energijos dalis 
pagaminta naudojant biokurą, būtų išlaikytas 
ar padidintas dabartinis kuro balansas, taip 
pat taršos išmetimų ribojimai, pagal ES 
direktyvas taikomi didelės galios katilams. 
Individualių namų katilų taršos išmetimai 

Pagal minėtą priemonę 2019 metais 
įmonei buvo paskirtas finansavimas, o 2020 
metais pasirašytos paramos sutartys dėl trijų 
šilumos tinklų plėtros projektų – „Šilumos tra-
sos atvedimas į Kalnėnų kvartalą, prijungiant 
naujus vartotojus Versmės, Šaltinėlio, Ukri-
nų, Kulūpio, Kurmaičių ir Vadaksties gatvėse“ 
(projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-05-0002), 
projekto vertė – 642,7 tūkst. Eur, „Šilumos 
trasos atvedimas į V. Kudirkos, Mindaugo, 
Urvikių gatves, sužiedinant su Urvikių gatve“ 
(projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-05-0003), 
projekto vertė – 648,5 tūkst. Eur, „Reivyčių 
CŠT prijungimas prie Mažeikių katilinės, 
prijungiant naujus var totojus Žagarėlės, 
S. Nėries, M. Valančiaus ir Laisvės gatvėse“ 
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bei naudojamas kuras nėra reguliuojamas. 
Individualių namų savininkai, prijungti prie 
Mažeikių miesto centralizuoto šilumos tinklo 
sistemos, atsisakys savo individualių šildy-
mo katilų, kurių efektyvumas (priklausomai 
nuo kuro rūšies), palyginti su Mažeikių 
katilinėje esančiais įrenginiais, yra gerokai 
mažesnis. Skaičiuojama, kad vidutiniškai 
vienas namų ūkis, deginantis medieną, per 
metus į aplinką išmeta apie 90 kg CO2, 2,2 kg 
SO2, 18,75 kg NOX ir 2,45 kg kietųjų dalelių 
(dulkės, suodžiai, pelenai ir t. t.). Tai reiškia, 
kad UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, įvykdžiu-
si minėtus projektus, kasmet užtikrins oro 
taršos mažinimą, t. y. bus išmetama mažiau 
11 790 kg CO2, 288,2 kg SO2, 2 456,25 kg 
NOX ir 320,95 kg kietųjų dalelių.

Taip pat įmonė 2021 metais baigė vyk- 
dyti projektą „Saulės fotovoltinės elektri-
nės įrengimas Mažeikių katilinėje“, kuris 
buvo finansuojamas Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 
valdymo agentūros (APVA) lėšomis. Buvo 
pastatyta 140 kWp galios elektrinė, projekto 
vertė – 100,6 tūkst. Eur. Skaičiuojama, kad 
fotovoltinė elektrinė per metus pagamins apie 
121 tūkst. kWh elektros energijos, tai reiškia, 
kad tokio kiekio elektros nebereikės pirkti iš 
gamintojų, kurie elektros gamybai naudoja 
iškastinį kurą, taip įmonė stipriai prisidės prie 
oro taršos mažinimo.
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ŠILUMOS ATGAVIMO ĮRENGINYS (ŠAĮ) – 
YPAČ AKTUALI TECHNOLOGIJA

UAB „Danfoss“

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS IR CO2 PĖDSAKO MAŽINIMAS – TAI PAGRINDINĖS TE-
MOS, NUOLAT GVILDENAMOS PASTARUOJU METU, DAR PRIDĖKIME GREITOS GRĄ-
ŽOS ELEMENTĄ, BŪTINĄ ŠILUMOS AR ENERGIJOS SEKTORIUJE DIEGIANT INOVATY-
VIUS SPRENDIMUS, – VISUS ŠIUOS KLAUSIMUS SPRENDŽIA ŠILUMOS ATGAVIMO 
ĮRENGINYS „DANFOSS HEAT RECOVERY UNIT“. 

bėjo įrenginio jo diegimo metu ar pirmaisiais 
eksploatavimo metais. 

Per pirmuosius metus ši parduotuvė iš 
viso sumažino savo energijos suvartojimą 
135 MWh, be to, per pusę sumažino savo 
CO2 pėdsaką, t. y. 6,7 tonomis.

INOVACIJA,  
PRITAIKYTA LIETUVOJE

Lietuvoje pirmasis šilumos atgavimo 
įrenginys buvo sumontuotas vieno iš di-
džiausių prekybos tinklų parduotuvėje dar 
2019 m. Atgaunamos šilumos kiekis patvir-
tino lūkesčius. 

Kaip tik dabar, kai prekybos tinklai pra-
deda kalbėti apie prekybos vietų skaičiaus 

mažinimą ir šviečiančių iškabų ar reklamų  
išjungimą, pirmasis žingsnis galėtų būti 
būtent „Danfoss“ ŠAĮ įrenginio įdiegimas.

Šiuo metu naudojamos tradicinės šilu-
mos atgavimo ir ŠVOK sistemos dažniausiai 
neturi nieko bendro. Jos projektuojamos 
ir diegiamos kaip atskiri vienetai, bandant 
improvizuoti jų sąveiką.

„Danfoss“ šildymo ir šaldymo sistemų 
inžinieriai sukūrė koncepciją, kaip sujungti 
šalčio sistemų su CO2 fizikines savybes, keis-
ti įsitvirtinusias ŠVOK sistemų projektavimo 
tradicijas ir siekti didesnio šilumos atgavimo. 
„Danfoss“ ŠAĮ sprendinys yra inovatyvus. Jo 
sąveika su šalčio mašinos valdymo sistema 
ADAP-KOOL® ir pastato valdymo sistemomis 
užtikrina atsinaujinančių energijos šaltinių 
sujungimą.

3 paveiksle galima matyti šilumos atga-
vimo potencialą (angl. Heat Reclaim), kai 
šalčio mašinos darbo režimai yra ~40 bar / 
~+65 oC (subkritinis) ir ~80 bar /+95 oC 
(transkritinis). Akivaizdu, kad labai svarbu 
projektuoti žemesnės temperatūros (angl. re-
turn water) sistemas. Jei suprojektuotos 
aukštų temperatūrų sistemos, atgavimo 
potencialas mažėja.

Žiūrint į ateities tendencijas ir miestų 
gyvavimo viziją, energetinio perpanaudojimo 
ir priklausomybės mažinimo temos išliks 
ypač aktualios. Tad tokios technologijos, dėl 
kurių energija tampa žiedinės ekonomikos 
dedamąja, taps svarbiausiomis. Kas žino, 
galbūt energijos dalijimosi platforma yra jau 
artima ateitis.

Didžiausią šilumogrąžos poreikį jaučia 
parduotuvės, prekybos centrai, kuriuose 
šaldymo įrenginiai naudojami visą parą 
produktams vėsinti. „Danfoss“ šilumos 
atgavimo įrenginys yra skirtas CO2 šaldymo 
įrenginių išmetamai šilumai atgauti. Atgautą 
šilumą galima naudoti šildymui, vėdinimui, 
karštam vandeniui ruošti ir netgi, jeigu 
įmanoma, parduoti vietinėms centralizuoto 
šildymo įmonėms.

Daugiau kaip 100 vienetų Europoje su-
montuotų ŠAĮ sistemų naujausi vertinimai 
parodė, kad sąskaitos už šildymą sumažėjo 
iki 90 proc., o CO2 pėdsakas sumažėjo iki 
50 proc. Sumažėjusios sąskaitos užtikrino 
greitą projekto atsipirkimą ir leido prisidėti 
prie pasaulinių CO2 mažinimo tikslų. 

Vienas iš pavyzdžių – 1 900 m2 ploto 
parduotuvė, įsikūrusi Frederisijos mieste 
Danijoje. Užuot leidęs šilumai tiesiog išsi-
sklaidyti, kaip tai vis dar daroma daugu-
moje prekybos centrų, „Danfoss“ šilumos 
atgavimo įrenginys dabar ją grąžina, kad 
pašildytų parduotuvę ir aprūpintų karštu 
vandeniu ištisus metus. Anot parduotuvės 
vadovo Morteno Birkebæko, įdomiausia tai, 
kad nė vienas iš 55 darbuotojų net nepaste-

3 pav. Šilumos atgavimo potencialas su CO2 šaltnešiu

2 pav. ŠAĮ integravimas į šilumos punktą

1 pav. „Danfoss“ šilumos atgavimo įrenginys
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UGNIAI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ, 
SKIRTŲ BIOKURO KATILŲ IŠKLOJOMS, 

ŠARMINĖ KOROZIJA
Rimvydas Stonys, Valentin Antonovič, Renata Boris, Jurgita Malaiškienė

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS 

Aliumosilikatinei (Al2O3–SiO2) sistemai 
priklausančios ugniai atsparios medžiagos 
(šamotinės, mulitinės, korundinės ir kt.) 
aukštose temperatūrose nėra pakankamai 
atsparios šarminei korozijai. Tokių medžiagų 
šarminę koroziją sukelia kalio ir natrio oksidai 
ir jų druskos (karbonatai, chloridai ir sulfatai), 
kurios susidaro dėl biokuro deginimo ir ku-
rios nulemia žemos lydymosi temperatūros 
pelenų susidarymą. Dėl to stebimas ne tik 
šiluminių įrenginių padidėjęs užterštumas, 
vidinių konstrukcijų šlakavimasis, bet ir 
vyksta įrenginiuose naudojamų medžiagų 
korozija. Dėl ugniai atsparių medžiagų che-
minės korozijos gerokai sumažėja vidinių 
konstrukcijų (išklojos) ilgaamžiškumas, 
vyksta dažni ir neplanuoti biokuro katilinių 
sustabdymai bei remontai, o tai prisideda 
prie šilumos kainų pokyčių.

Pagrindiniams išklojų elementams nau-
dojamos ugniai atsparios medžiagos būna 
forminės (plytos, blokai ir kt.) ir neforminės 
(betonai, skiediniai, masės paviršiaus ap-
saugai ir kt.). Statant naujas katilines arba 
modernizuojant esančius šilumos įrenginius, 
pakurų išklojoms įrengti dažniausiai paren-
kamos paprasčiausios šamotinės ugniai 
atsparios medžiagos (plytos arba betonai). 
Panaudojus tokias medžiagas, dažnais atve-
jais po vienų ar dvejų išklojos eksploatacijos 
metų įvyksta netikėtas ir greitas atskirų 

išklojos zonų suirimas. Tai stambių išklojos 
fragmentų iškritimas arba žymus išklojos 
storio sumažėjimas.

Šarminė korozija vyksta dėl aliumosi-
likatinės medžiagos reakcijų su šarminiais 
garais, lydalu ar kietos būsenos šarminiais 
junginiais. Reakcijos metu susidaro įvairūs 
korozijos produktai (leucitas, kalsilitas, 
lauko špatai ir kt.), kurių tūris yra didesnis 
nei pradinis medžiagos tūris, todėl vyksta 
vadinamasis šarminis medžiagos skaldymas 
ir jos irimas (angl. alkali bursting). Medie-
nos pelenuose kalio yra gerokai daugiau 
negu natrio ir jo difuzija į ugniai atsparių 
medžiagų struktūrą yra gerokai didesnė ir 
pavojingesnė. Tais atvejais, kai šarminis 
lydalas prasiskverbia į medžiagos struktūrą, 
susidaro pakitusios struktūros zonos, o 
susidarius įtempiams tarp pradinės ir paki-
tusios struktūros zonų, įvyksta medžiagos 
sluoksniavimasis (žr. 1a pav.). Tais atvejais, 
kai formuojasi didelis pelenų lydalo kiekis, 
vyksta ugniai atsparios medžiagos korozija 
dėl jos tirpimo (žr. 1b pav.)

Priklausomai nuo deginamos medie-
nos tipo ir rūšies, degimo metu susidaro 
skirtingos pelenų ir neigiamos įtakos ugniai 
atsparioms medžiagoms turinčių šarminių 
metalų (Na, K) kiekiai (žr. 1 lentelę). Nuo che-
minės pelenų sudėties (ypač šarmų kiekio) 
priklauso pelenų lydymosi temperatūra. Kai 

1 lentelė. Įvairių rūšių medienos pelenų cheminė sudėtis (nuo sausos medienos masės) [1]

Medienos
rūšis Pelenų kiekis, %

Pelenų cheminė sudėtis, %

SiO2 O2 CaO Na2O K2O MgO P2O5

Ąžuolas 0,51 0,01 0,01 0,37 0,02 0,05 0,02 0,03

Beržas 0,26 0,01 0,01 0,15 0,02 0,03 0,02 0,02

Bukas 0,55 0,03 0,01 0,31 0,02 0,09 0,06 0,03

Pušis 0,29 0,04 0,01 0,14 0,01 0,04 0,03 0,02

Maumedis 0,25 0,01 0,01 0,07 0,02 0,04 0,07 0,03

temperatūra katilo pakuroje pasiekia artimą 
pelenų minkštėjimo temperatūrą (dažniausiai 
tai temperatūros daugiau kaip 1 200 oC, 

1 pav. Šamoto plytų sluoksniavimasis dėl šarminio 
lydalo poveikio medžiagos struktūrai (a), 
plytų tirpimas dėl pelenų lydalo poveikio (b)
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2 lentelė. Medienos pelenų lydymosi charakteristikos [2]

Medienos 
biokuro rūšis

Pelenų lydymosi charakteristikų vertės, oC

Pradinis 
deformacijos taškas

Minkštėjimo 
temperatūra

Pusrutulio 
susidarymo taškas

Išsiliejimo 
taškas

Pušies skiedros 1 210 1 225 1 250 1 275

Kirtimo atliekų skiedros 1 175 1 205 1 230 1 250

Pušies pjuvenos 1 150 1 180 1 200 1 225

Eglės žievė 1 405 1 550 1 650 1 650

Pušies žievė 1 340 1 525 1 650 1 650

žr. 2 lentelę), formuojasi pelenų lydalas ir 
šlakas išklojos paviršiuje. Tai reiškia, kad 
maksimalios eksploatacinės temperatūros 
katile negali būti viršijamos ir, esant tem-
peratūrai apie 1 100 oC, cheminis poveikis 
medžiagų ilgaamžiškumui nebus lemiamas.

Per ilgesnį laiką šarmai kaupiasi ugniai 
atsparių medžiagų paviršiaus sluoksnyje 
ir šlakų (pelenų) sluoksnyje, prilipusiame 
prie išklojos. Todėl kiekvieno biokuro ka-
tilo sustabdymo metu pakuros išklojos 
paviršius turi būti nuvalytas nuo pelenų ir 
šlako. Priešingu atveju, padidėjus šarmų 
koncentracijai šlako lydymosi temperatūra 
gali būti žemesnė, nei reglamentuota katilo 
eksploatacijos temperatūra. Tada lydymosi 
temperatūrą mažinančios reakcijos vyksta 

pagal šią schemą [3]:
Šarmų kiekis biokure gali neleistinai 

(daugiau nei 10 kartų) padidėti, kai naudo-
jamos prevencinės priemonės nuo biokuro 
užšalimo, tokios kaip šarminės druskos. Tai 
praktiškai neišvengiamai sukelia aliumosili-
katinių medžiagų koroziją ir greitą išklojos, 
pagamintos iš tokių medžiagų, suirimą. 
Šiuo atveju dėl ypač didelės šarminių druskų 
koncentracijos pelenai pradeda lydytis, esant 
žemesnei nei 900 oC temperatūrai, ir vyksta 

ženklūs pokyčiai ugniai atsparioje medžia-
goje (žr. 1b pav.). 

Taip pat pastebėta, kad medžiagų suirimo 
pavojus dėl cheminės korozijos padidėja, kai 
kartu su medžio kuru deginamos įvairios 
atliekos (pvz., popieriaus atliekos, susmul-
kintų baldų elementai, šiaudai ir kt.). Tokiose 
atliekose dažniausiai yra papildomų ugniai 
atspariai medžiagai pavojingų elementų 
(chloro, sieros ir kt.). Be to, atskirose paku-
ros zonose gali nekontroliuojamai padidėti 
lokalinė eksploatacinė pakuros temperatū-
ra, pelenų kiekiai ir kaip pasekmė – lydalo 
susidarymas. Tai reiškia, kad biokuro, kuris 
neatitinka katilo pakuros naudojimo instruk-
cijoje nurodytų sąlygų, deginti negalima arba 
išklojoje reikia naudoti aukštesnės klasės ir 

geresnes savybes (nei šamotas) turinčias 
ugniai atsparias medžiagas.

Norint įvertinti, ar ugniai atspari medžiaga 
yra atspari šarminei korozijai, atliekamas 
jos bandymas tiglio metodu (ASTM C 454–
83:2007). Bandymui iš plytos arba betono 
pagaminami bandiniai su cilindro formos 
ertme, kurios skersmuo – apie 20 mm, o 
aukštis – apie 30 mm. Į cilindro formos ertmę 
įpilama kalio karbonato (K2CO3) (gali būti ir 
kitos šarmų druskos). Bandiniai kaitinami 5 
valandas 1 100 oC arba aukštesnėje tempera-

2K + CO → K2O + C,

2K + 3CO → K2CO3 + 2C, 

K2CO3 + CO → 2K + 2CO2 (> 930 oC; kalis dujinis)

K2CO3 + SiO2 → K2O∙SiO2 (silikatinis stiklas) + CO2 (lydymas < 1 000 oC),

K2CO3 + 3Al2O3∙2SiO2 → K2O∙Al2O3∙2SiO2 + 2Al2O3 + CO2 (lydymas < 850 oC).

2 pav. Šamotbetonio bandiniai po šarminio 
atsparumo bandymo testo 1 100 oC temperatūroje: 
skerspjūvis po 1 ciklo (a);   
bendras vaizdas po 4 ciklų (b)

tūroje. Po daugkartinių testų (kiekvieną kartą 
iš naujo pridedama K2CO3) bandiniai vizualiai 
apžiūrimi, fiksuojant mikroįtrūkių atsiradimą 
ir bandinio irimą. Dalis bandinių perpjauna-
ma pusiau ir tiriamos šarminės korozijos 
paveiktos medžiagos zonos. 2 paveiksle yra 
pateiktas tradicinio šamotbetonio, pagaminto 
iš šamoto užpildo ir kalcio aliuminatinio 
cemento (Al2O3 ~40 %), betono bandinių 
vaizdas po šarminės korozijos testo. Galima 
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pastebėti, kad šarminis lydalas nevaržomai 
prasiskverbia į tokios medžiagos struktūrą 
(žr. 2a pav.) ir bandinys subyra po 4 bandy-
mo ciklų (žr. 2b pav.). Tai reiškia, kad tokio 
betono naudojimas biokuro katilų išklojoje 
yra rizikingas, nes dėl padidėjusio šarmų 
kiekio pelenuose arba aukštos lokalinės 
temperatūros jis gali greitai suirti. 

Todėl svarbu paminėti priemones, ma-
žinančias aliumosilikatinių (pirmiausiai 
šamotinių) medžiagų šarminę koroziją. 
Viena iš jų galėtų būti impregnavimas, nes 
dujinės ar skystos fazės šarmų prasiskver-
bimas į medžiagos struktūrą itin priklauso 
nuo jos atviro poringumo ir kitų poringumo 
parametrų. Korozijos laipsnis yra mažesnis 
mažesnio poringumo ir pralaidumo dujoms 
medžiagose.

Impregnavimui naudojamos įvairių 
medžiagų suspensijos, kurios tiesiogiai 
sumažina medžiagos poringumą, užpildyda-
mos poras, arba tirpsta medžiagos porose, 
veikiant pelenų lydalui, ir taip padidina šio 
lydalo klampį. Tokiu būdu mažinamas lydalo 
skverbimosi potencialas. 

Medžiagų su šamotu poringumui mažinti 
VILNIUS TECH Statybinių medžiagų institute 
buvo atlikti tyrimai, naudojant silicio dioksido 
gelio su ZrO2 dalelių priedu impregnantą. 
Nustatyta, kad 1 100 oC temperatūroje jis 
pakeičia fazinę sudėtį ir sutankina medžia-

gos struktūrą. Bandinys, kurio paviršius 
buvo impregnuotas tokia suspensija, atlaikė 
5 šarminio atsparumo ciklus ir jame jokių 
defektų bei šarminio lydalo prasiskverbimo 
(žr. 3 pav.), palyginti su 2 pav. pateiktais 
neimpregnuotais bandiniais, nepastebėta.

Įprastiniai ugniai atsparūs šamotbetoniai 
su kalcio aliuminatiniu cementu (kurio kiekis 
betone 15–30 %) dažnai gaminami tiesiog 
gamybos aikštelėse, sumaišant šamoto 
užpildą ir cementą. Tačiau dėl savo žemų 
eksploatacijos charakteristikų (poringumas 
>25 %, gniuždymo stipris <30 MPa) šar-
minėje aplinkoje jie greitai suyra. VILNIUS 
TECH Statybinių medžiagų institute atlikti 
tyrimai parodė, kad malto kvarcinio smėlio 
priedas skatina apsauginio barjero formavi-
mąsi betono paviršiuje (žr. 4 pav.), veikiant 
šarminiam lydalui, ir tokiu būdu keletą kartų 
padidina tradicinių šamotbetonių, gaminamų 
iš šamoto užpildo (Al2O3 nuo 28 % iki 45 %) 
ir kalcio aliuminatinio cemento (Al2O3 ~40 % 
arba ~70 %), atsparumą šarminei korozijai 
iki 1 100 oC temperatūros. Ugniai atsparaus 
betono mišinyje priedo kiekis neturi viršyti 
2,5 proc. (sauso mišinio masės).

Remiantis atliktomis biokuro katilų eks-
pertizėmis ir laboratoriniais tyrimais, galima 
pateikti šias rekomendacijas:
1. Kiekvieno biokuro katilo sustabdymo metu 

turi būti atlikti darbai, mažinantys pakuros 
išklojoje panaudotų ugniai atsparių me-
džiagų šarminės korozijos riziką:

   
4 pav. Šamotbetonio paviršiuje susiformavęs 
~1 mm storio apsauginis barjeras (kalio silikato 
stiklas), stabdantis šarmų prasiskverbimą į 
medžiagos struktūrą

- pakuros išklojos paviršius turi būti 
nuvalytas nuo pelenų ir šlako,

- turi būti apžiūrėtos ir nuvalytos termo-
poros ir (ar) jas dengiantys paviršiai,

- pakuros išklojoje atsivėrusios terminės 
siūlės ir susidarę ≥ 8 mm pločio įtrūki-
mai turi būti užpildomi kaolinine vata. 

2. Naudojant aliumosilikatines (šamoto, 
mulito, andaluzito ir kt.) medžiagas (plytas 
arba betonus) rekomenduojama, kad jos 
būtų tankios (> 2 200 kg/m3), jų gniuždy-
mo stipris >50 MPa, terminis patvarumas 
> 30 ciklų (pagal DIN 51068-1:1976), 
geležies oksido kiekis < 1 proc.

3. Esant poreikiui gaminti įprastinius ugniai 
atsparius betonus gamybos aikštelėse, 
rekomenduojama naudoti malto kvarcino 
smėlio priedą, kuris keletą kartų padidina 
šamotbetonių, pagaminamų iš šamoto 
užpildo (Al2O3 nuo 28 % iki 45 %) ir kal-
cio aliuminatinio cemento (Al2O3 ~40 % 
arba ~70 %), atsparumą šarminei koro-
zijai iki 1 100 oC temperatūros.

4. Aliumosilikatinių medžiagų atsparumą 
šarminei korozijai padidinti galima, pa-
naudojant  impregnavimo suspensijas 
arba specialias ugniai atsparias mastikas-
dangas.

5. Norint deginti biokurą, kuriame didesnis 
šarmų kiekis arba kai eksploatacinė 
temperatūra yra ≥ 1 200 oC, išklojoms 
įrengti reikia naudoti specialias ugniai 
atsparias medžiagas, kurios yra atspa-
resnės šarminiam poveikiui. Tai silicio 
karbido (SiC), badeleitokorundinės (su 
cirkonio dioksidu), chromoaliuminatinės 
ir kt. ugniai atsparios medžiagos. Tačiau 
reikia pažymėti, kad tokios medžiagos 
yra gerokai tankesnės (≥ 2 800 kg/m3) 
ir jų šilumos laidumo koeficientas siekia 
1,6–2,5 W/(m∙K). Todėl gaminant tokias 
išklojas, padidėja izoliacinių medžiagų 
poreikis bei keičiasi išklojos konstrukcija.

6. Pakuros išklojos ilgaamžiškumui padi-
dinti reikėtų vengti dažnų ir staigių katilo 
sustabdymų ir paleidimų.

Tyrimus finansavo Lietuvos mokslo taryba, 
sutarties numeris S-MIP-19-41.

Literatūra
1. Polubojarinov OI: The density of wood. Moskva: Lesnaja promyshlennost. 1976: 160 p.
2. Vares V, Kask U, Muiste P, Pihu T, Soosaar S: Manual for biofuel users. Manual. TUT 

Press. 2005. 178 p.
3. Klinger W, Weber W, Zimmermann H: Application concepts of shaped and unshaped 

refractories for combustion plants, Proceedings of Unitecr 2007: p. 440–443.
3 pav. Impregnuoto šamotbetonio bandiniai po 5 
šarminio atsparumo ciklų
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LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS 
ASOCIACIJA (LTERA) – 

25 METAI VEIKLOS
Dr. Rimantas Bakas,

Lietuvos termoinžinerijos asociacijos prezidentas

Dr. Rolandas Jonynas,
Lietuvos termoinžinerijos asociacijos direktorius

2022 M. GEGUŽĖS 13 DIENĄ LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTE (LEI) VYKO SEMINA-
RAS, SKIRTAS LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASOCIACIJOS (LTERA) 25 METŲ VEIK-
LOS PAMINĖJIMUI. KARTU SU LEI ATSTOVAIS RENGINYJE DALYVAVO ATSTOVAI IŠ 
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO, NACIONALINĖS ŠALTININKŲ ASOCIACIJOS, 
ĮVAIRIŲ LIETUVOS MIESTŲ CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ VADOVAI, 
PROJEKTUOTOJAI, SU ŠILUMOS TIEKIMU IR ĮRANGOS TIEKIMU BEI PASTATŲ INŽINE-
RINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪRA SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ VADOVAI. 

Tarptautine ir UAB Vilniaus šilumos tinklai 
patirtimi apie dabartinių ir artimos ateities 
technologijų panaudojimą šilumos gamybos 
ir tiekimo sektoriuje dalijosi Vytautas Džiuvė 
(UAB Vilniaus šilumos tinklai projektų va-
dovas). Skandinavijoje vystomų kompleksi-
nių energijos generavimo jėgainių, atliekinės 

šilumos energijos panaudojimo iš duomenų 
centrų technologijų, sezoninių šilumos 
saugyklų panaudojimo praktiniai pavyzdžiai 
aktualūs ir turi didelį panaudojimo potencialą 
Lietuvos miestuose su gerai išvystyta centra-
lizuoto šilumos tiekimo sistema (žr. 2 pav.).

Apie šilumos tinklų valdymo ir skai-
tmenizavimo galimybes, siekiant mažinti 
ŠESD emisijas, tuo pačiu didinant centra-
lizuoto šilumos tiekimo sistemos darbo 
efektyvumą, kalbėjo Gintaras Aleksiūnas 
(UAB DANFOSS projektų vadovas). Specia-
listo nuomone, šiandien yra daug galimybių 
ir numatytų sprendimų, apie juos diskutuoja-
ma viešojoje erdvėje, tačiau nepakankamai, 
todėl būtina dažniau organizuoti forumus, 
nuotolinius mokymus, susijusius su minėta 
sritimi.

Vykusio renginio metu skaitytuose pra-
nešimuose pateikti Lietuvos ir Skandinavijos 
šalių pavyzdžiai apie efektyvios ir mažai 
taršios energijos gamybos ir vartojimo tech-
nologijų naudojimą, naujausių technologijų 
integraciją. 

Seminaras pradėtas Vladislavo Lauri-
navičiaus (Nacionalinės šaltininkų aso-
ciacijos valdybos pirmininkas) pranešimu 
apie šaldymo sistemų tobulinimą Lietuvoje, 
iššūkius, kai buvo įrengiami pirmieji didieji 
prekybos centrai, ledo arenos ir kt. Pranešė-
jas kalbėjo apie šiuolaikines šaldymo sistemų 
vystymo tendencijas, ypač akcentuodamas 
energinio efektyvumo svarbą ir tinkamų 
techninių sprendimų parinkimą projektuose. 
Užbaigdamas kalbą, šaldymo sistemų eks-
pertas akcentavo šiandienę termoinžinierių 
trūkumo problemą, kuri artimoje ateityje tik 
pagilės.

1 pav. Nacionalinės šaltininkų asociacijos valdybos pirminin-
kas Vladislavas Laurinavičius

2 pav. „Facebook“ duomenų centro, įsikūrusio Odensėje (Danija), atliekinės šilumos panaudojimo technologija 
(„Fjervarme Fyn“)

3 pav. Esminiai iššūkiai centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje
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Seminaro pabaigoje LTERA prezidento 
Rimanto Bako pranešime trumpai apžvelgta 
Lietuvos termoinžinerijos asociacijos veikla 
per 25 metus. Diskusijose reikšmingas 
dėmesys skirtas aptarti galimybę dalyvauti 
tarptautiniuose projektuose, susijusiuose 
su moksliniais tyrimais ir eksperimentine 
plėtra. Seminaro dalyviai palinkėjo asociacijai 
vystyti savo veiklą ir toliau bei ieškoti būdų, 
kaip jaunus žmones paskatinti pasirinkti 
termoinžinieriaus profesiją.

APIE LIETUVOS 
TERMOINŽINERIJOS ASOCIACIJĄ

LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASO-
CIACIJOS istorija prasidėjo 1991 metais. 
Inžinierių susibūrimas tada veikė kaip Lietu-
vos šiluminės technikos inžinierių sąjunga. 
Nuo 1997 m. gegužės 8 d. Vilniuje įregis-
truoti įstatai įsteigiant Lietuvos šiluminės 
technikos inžinierių asociaciją (buveinės 
adresas Saulėtekio al. 11, Vilnius). Nuo 
2004 m. rugsėjo mėn. Asociacija perkelta į 
Donelaičio g. 20, Kaune. 

2021 m. lapkričio 22 d. įregistruoti nauji 
įstatai su nauju pavadinimu LIETUVOS TER-
MOINŽINERIJOS ASOCIACIJA.

LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASO-
CIACIJA yra Europos šildymo, vėdinimo ir 
oro kondicionavimo asociacijų federacijos 
(REHVA) narė.

Pagal buvusius ir dabartinius įstatus, 
Asociacijos tikslas – siekti pažangos Asocia-
cijos veiklos srityse šiomis priemonėmis:
•  teikti pasiūlymus valstybinėms ir priva-

čioms organizacijoms inžinerijos vysty-
mosi politikos klausimais;

•  bendradarbiauti, pasidalyti patir timi su 
kitų šalių panašiomis organizacijomis;

•  sekti ir propaguoti pasaulio mokslo ir 
technologijų naujoves;

•  kelti specialistų kvalifikaciją, dalyvauti 
sprendžiant jų licencijavimą;

•  teikti įmonėms, organizacijoms technines 
(dalykines) konsultacijas;

•  atlikti užsakomuosius darbus įmonėms ir 
organizacijoms;

•  dalyvauti kuriant naujas sistemas ir naujas 
technologijas;

•  organizuoti mokymus, konferencijas, 
parodas;

•  leisti periodinį leidinį ir bendradarbiauti 
kituose leidiniuose teikiant straipsnius.

Pirmaisiais LIETUVOS TERMOINŽINE-
RIJOS ASOCIACIJOS (LTERA) kolektyvi-
niais nariais 1997 metais tapo 8 įmonės, 

kurių pavadinimai ir dabar gerai žinomi 
(žr. 5 pav.). Asociacijos 25 metų veiklos 
minėjimo dieną kolektyvinių narių skai-
čius, palyginti pastarųjų 5 metų vidurkį, yra 
paaugęs apie 15 proc. 

Šiuo metu LTERA prezidento pareigas 
eina dr. Rimantas Bakas, LTERA vicepre-

zidento – doc. dr. Egidijus Puida, LTERA 
direktoriaus – dr. Rolandas Jonynas.

2022 m. gegužės 13 d. naujai perrinkta 
LTERA Taryba susideda iš 7 narių: Riman-
tas BAKAS, Kęstutis BUINEVIČIUS, Petras 
DIKSA, Algimantas BALČIUS, Juozas GU-
DZINSKAS, Egidijus PUIDA, Tadas ŽDANKUS.

4 pav. LTERA prezidentas Rimantas Bakas (dešinėje) ir LTERA viceprezidentas Egidijus Puida (kairėje)

5 pav. LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASOCIACIJOS kolektyviniai nariai, 1997 metai

 6 pav. LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASOCIACIJOS prezidentai ir direktoriai nuo 1997 iki 2022 m.
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8 pav. Lietuvos termoinžinerijos asociacijos kolektyviniai nariai, 2022 m. gegužės 13 d.

    
7 pav. Pirmojo žurnalo „Šiluminė technika“ numerio titulinis puslapis, 1998 metai

Pagrindinės Lietuvos termoinžinerijos 
asociacija veiklos (nuo 1999 m. iki dabar): 
•  Inžinierių atestavimas Šilumos gamybos 

ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kon-
dicionavimo, šaldymo sistemų darbo 
sričių vadovų profesinio žinių įvertinimo 
komisijoje. Pirmininkas doc. dr. Juozas 
Gudzinskas;

•  Specialistų kvalifikacijos tobulinimas 
(mokymų programų kūrimas ir mokymų 
organizavimas);

•  Praktinių konferencijų organizavimas.

Nuo 1998 m. Lietuvos termoinžinerijos 
asociacija įsteigė žurnalą „Šiluminė tech-
nika“, kurį nuo 2001 m. leidžia kar tu su 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. Redak-
cinė kolegija (1998 m.): doc. dr. E. Tuomas; 
inž. Albinas Žeimys; doc. dr. Egidijus Saulius 
Juodis; inž. Mironas Zakrevskij.

Šventinio renginio dieną Lietuvos ter-
moinžinerijos asociacija vienijo 14 kolekty-
vinių (žr. 8 pav.) ir 23 individualius narius.
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 LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIAUS 2021 METŲ APŽVALGA 3 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

 KĄ ŠILDO ENERGETINĖ KRIZĖ? 18 
Dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

 „KAUNO ENERGIJA“: REKONSTRUODAMI IR PLĖSDAMI ŠILUMOS TRASAS,  19 
GYVENTOJUS SKATINAME RINKTIS MIESTO ŠILUMĄ  
AB „Kauno energija“

 UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2022 METAIS BAIGĖ VYKDYTI KETURIS  21 
INVESTICIJŲ PROJEKTUS  
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

 ŠILUMOS ATGAVIMO ĮRENGINYS (ŠAĮ) – YPAČ AKTUALI TECHNOLOGIJA 23 
UAB „Danfoss“

 UGNIAI ATSPARIŲ MEDŽIAGŲ, SKIRTŲ BIOKURO KATILŲ IŠKLOJOMS,  25 
ŠARMINĖ KOROZIJA  
Rimvydas Stonys, Valentin Antonovič, Renata Boris, Jurgita Malaiškienė  
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

 LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASOCIACIJA (LTERA) – 25 METAI VEIKLOS 28 
Dr. Rimantas Bakas, Lietuvos termoinžinerijos asociacijos prezidentas 
Dr. Rolandas Jonynas, Lietuvos termoinžinerijos asociacijos direktorius

ARTĖJANTYS RENGINIAI

Geothermal energy – unleashing the potential of supplying district 
heating and cooling networks in the Baltics

Rygoje vyks konferencija, skirta geoterminės energijos panaudojimui centralizuoto šilumos ir 
vėsumos tiekimo sistemose.

Data: rugsėjo 30 d.
Vieta: Vokietija, Frankfurtas

Daugiau informacijos internete adresu  
https://www.euroheat.org/media-centre/ems-event-calendar/geothermal-energy-unleashing-the-potential-

of-supplying-district-heating-and-cooling-networks-in-the-baltics.html

European Sustainable Energy Week
Europos tvarios energijos savaitė (EUSEW) yra didžiausias kasmetinis renginys,  

skirtas atsinaujinantiems ištekliams ir efektyviam energijos naudojimui Europoje ir apima daugybę veiklų, 
kuriomis siekiama sukurti saugią energetikos ateitį Europai.

Data: rugsėjo 26–30 d.
Vieta: Belgija, Briuselis (hibridinis)

Daugiau informacijos internete adresu https://european-sustainable-energy-week.b2match.io/



KONTAKTAI NORINTIEMS PASITEIRAUTI 
DĖL DIDELĖS 

APIMTIES PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO: 
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH | Industriepark St.Veit, Energieplatz 1| Austria -9300 St.Veit/Glan | +43 4212 236 224, www.greenonetec.com
Svarbių tarptautinių klientų vadybininkas | Klaus Kucher | +44 7740 266862 | klaus.kucher@greenonetec.com
Verslo plėtros skyrius | Dr. Ing. Sebastian Schramm | +43 664 88955611| sebastian.schramm@greenonetec.com

PASAULINIŲ STANDARTŲ NUSTATYMAS
GREENoneTEC vienas iš rinkos lyderių šiluminių plokštelinių kolektorių gamyboje (įranga gaminama Austrijoje). 
Metinis gamybos pajėgumas – daugiau nei 1,6 mln. m² panelių. Aštuonios automatizuotos, robotizuotos procesų 
saugos gamybos linijos, užtikrina aukščiausios kokybės produktus, greitą ir patikimą pristatymą – žinoma, įrangą 
pagamintą Austrijoje, sertifikuotą pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartus, daugiau  nei 30 metų darbo patirties 
saulės energijos technologijų rinkoje. Ar žinojote, kad 80% Europos didelės galios saulės šiluminių elektrinių buvo 
įdiegtos naudojant mūsų kolektorių technologiją!

KURTI ATEITĮ KARTU
Esminis iššūkis energetikos sektoriuje pereinant nuo iškastinių prie atsinaujinančių energijos išteklių yra šilumos var-
tojimo poreikio užtikrinimas naudojant AEI šaltinius. Todėl GREENoneTEC sukūrė didelio-ploto kolektorių produktų 
portfelį, ypač pritaikytą naudoti centralizuoto šildymo ir pramonės sektoriuose, įrangos kokybę apibūdina opti-
mizuoto veikimo sistemos savybės, saugumas ir ilgaamžiškumas. Naudodami didelės galios GREENoneTEC saulės 
jėgaines tapsite nepriklausomi nuo išorinių energijos tiekėjų ir pasinaudosite mūsų, kaip pasaulinio novatoriško 
kolektorių gamintojo ir didelės galios saulės jėgainių pradininko Arcon-Sunmark, 30 metų ilgalaike patirtimi.

KAIP RINKOS LYDERYS ŽINOME JŪSŲ POREIKIUS
Remiantis tyrimų išvadomis ir eksploatavimo patirtimi, GREENoneTEC siūlo efektyvius didelio našumo kolekto-
rius, optimizuotus didelio masto jėgainėms. Bendradarbiaudami su mūsų partneriais, mes suteiksime pagalbą 
įgyvendinant Jūsų projektą ir rasime tinkamą individualų sprendimą iš daugybės galimybių. Pateiksime šilumos 
kaštų vertinimą ilgalaikėje perspektyvoje, taip pat be emisijų pagamintos energijos kiekius užtikrinant saugų ir 
ilgaamžį sistemos veikimą.

NAUDA JUMS:
• Planuojamos, nuosekliai mažos šilumos gamybos sąnaudos su kolektorių technologija tiesiai iš rinkos lyderio
• CO2 sutaupymai ir didelis saulės energijos generacijos procentas
• Saulės energijos šiluma miestams kaip tvari šilumos tiekimo sistema


