
„KAUNO ENERGIJOS“ STRATEGINIS TIKSLAS – 
VISIŠKAI ATSISAKYTI DUJŲ

Plačiau skaitykite 7–9 p.

ŠILDYMO SĄSKAITOS  
GALI BŪTI MAŽESNĖS PENKTADALIU: 
GYVENTOJAMS REIKIA APSISPRĘSTI

Plačiau skaitykite 12–13 p.

ALYTUS – PIRMASIS MIESTAS LIETUVOJE, 
 KUR ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS APSKAITOS 

PRIETAISAI NUSKAITOMI NUOTOLINIU BŪDU
Plačiau skaitykite 14–15 p.

KĄ DARYTI, KAD ŠILDYMAS BŪTŲ TVARUS, 
O SĄSKAITOS NEDRASKYTŲ PINIGINĖS? 

Plačiau skaitykite 4–6 p.

2022 m. Nr. 3 (Nr. 86) Gruodis2022 m. Nr. 3 (Nr. 86) Gruodis
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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
Tel. (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

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

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

UAB „Danfoss“
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 „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

UAB TEC Consulting
Savanorių pr. 109,
LT-44208 Kaunas
Tel. (8 636) 57 660

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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2022-ieji įeis į istoriją kaip išskir tiniai 
metai dėl Rusijos pradėto brutalaus karo 
Ukrainoje. Tik šiais metais paaiškėjo, kad tam 
buvo planingai ruoštasi. Daug Europos valsty-
bių iš anksto įvairiais būdais buvo „pririštos“ 
prie rusiškų gamtinių dujų ir naftos, todėl kilus 
karui jos negali visiškai atsisakyti rusiškų 
išteklių. O be energetinio embargo, kitos 
sankcijos Rusijai neatrodo labai skausmin-
gos. Kitos hibridinio karo priemonės, tokios 
kaip neužpildytos gamtinių dujų saugyklos ar 
dujų tiekimo į Europą „sutrikimai dėl techninių 
kliūčių“, sukėlė paniką energijos rinkose ir 
energijos kainos pakilo iki neregėtų aukštumų. 
Paaiškėjo, kad dėl to, net ir pakeitus rusiškus 
energijos išteklius kitais, Rusijos pajamos už 
jų eksportą ne ką sumažėjo. 

Dešimteriopai pabrangusios dujos šiais 
metais sukėlė elektros kainų šuolį, o kartu 
brango ir kitos kuro rūšys, tokios kaip naftos 
produktai ir netgi biokuras. Nors saulė ar 
vėjas nepabrango, bet rinka yra rinka, todėl 
visi stengiasi uždirbti. Energetikos brangimas 
prisidėjo prie rekordinės infliacijos, kuri savo 
ruožtu brangino daugumą prekių ir paslaugų. 
Visa tai „atgulė“ ir į šilumos kainas, kurios 
tapo istoriškai didžiausiomis, netgi šildantis 
malkomis. 

Šiais krizių metais, kaip niekada anks-
čiau, atsiskleidė Lietuvos centralizuoto 
šilumos tiekimo (CŠT) sektoriuje padarytų 
reformų nauda. Jeigu būtų laiku pabaigta 
Vilniaus kogeneracinė jėgainė, tai sektoriuje 

2022-ŲJŲ KRIZĖS IR JŲ PAMOKOS

importuojamų dujų poreikis sumažėtų iki 
kelių procentų, nes jau dabar apie 80 proc. 
šilumos gaminama iš vietinio biokuro ir ko-
munalinių atliekų. Be to, CŠT įmonių katilinės 
šilumą gali gaminti ir iš mazuto ar kitų naftos 
produktų, todėl netgi visiškai nutrūkus dujų 
tiekimui šildymas nesustotų. CŠT įmonės 
baigia pasiruošti ir galimiems elektros tieki-
mo pertrūkiams. Nuosavi elektros generato-
riai užtikrins CŠT sistemų gyvybingumą netgi 
„black out“ atveju. 

Nors krizė išaugino ir biokuro kainas, 
tačiau šis augimas daug mažesnis negu dujų 
ar elektros. Jeigu dujų kaina nekompensuoja-
ma, dujinio šildymo kaina siekia 25–30 ct už 
kWh, o elektra kainuoja 30–60 ct už kWh. Tuo 
tarpu centralizuotai tiekiama šiluma Lietuvos 
didmiesčiuose kainuoja mažiau 9 ct už kWh 
(valstybei taikant PVM kompensaciją). Be 
to, centralizuota šiluma yra žalia, tinka netgi 
A++ efektyvumo klasės pastatams. Vietinis 
biokuras, kurį pradeda gaminti ir Valstybinė 
miškų urėdija iš valstybinių miškų žaliavos, 
garantuoja šildymo kainų stabilumą ir mažą 
priklausomybę nuo geopolitinių kataklizmų. 
Metų pabaigoje biokuras vėl pradėjo stabiliai 
pigti. Visa tai skatina vartotojus atsigręžti į 
centralizuotą šildymą, o įmonės nespėja pri-
jungti naujų ir anksčiau atsijungusių vartotojų 
prie CŠT sistemų. 

Vietinis biokuras, kaip ir visais laikais, 
Lietuvoje vėl tapo pagrindiniu šilumos šaltiniu. 
Tik jo konversijai į šilumą naudojamos visiškai 
kitokios technologijos. Biokuras sudeginamas 
labai kokybiškai, o dūmai ne tik kruopščiai 
išvalomi, bet ir ataušinami beveik iki aplin-
kos temperatūros. Šiais metais keliose CŠT 
katilinėse pradėjo veikti įrengti absorbciniai 
šilumos siurbliai ir papildomi kondensaciniai 
ekonomaizeriai, kuriais iš to paties biokuro 
kiekio išgaunama beveik dvigubai daugiau 
šilumos negu kaimiškoje krosnyje ar židinyje. 
Šilumos tiekimo grandinė vis labiau skaitmeni-
zuojama ir automatizuojama, beveik visos CŠT 
sistemos atitinka ES nustatytus efektyvumo 
kriterijus. Kaune pradėta teikti ir centralizuoto 
vėsinimo paslauga, centralizuotai šildoma ir 
naujojo stadiono veja. 

Valstybė, suprasdama CŠT sistemų 
svarbą Lietuvos miestų šildymui ir nuosa-
vos žaliosios elektros kogeneracijai, skatina 

CŠT sistemų atnaujinimą ir plėtrą. Vasaros 
laikotarpiu vėl buvo atnaujinta dešimtys 
vamzdynų, prijungta daugybė naujų šilumos 
var totojų, mažosios vamzdynų sistemos 
prijungiamos prie didžiųjų. Tam skiriamos 
reikšmingos valstybės subsidijos, geriau 
panaudojami „masto ekonomijos“ privalu-
mai, o vis didesnė dalis šilumos gaunama iš 
kogeneracinių elektrinių, kuri kitu atveju būtų 
tiesiog išmetama į aplinką. Visa tai mažina 
šilumos tiekimo sąnaudas ir yra palanku šilu-
mos bei elektros vartotojams. Toliau aktyviai 
ruošiami nauji investiciniai projektai, kurių 
finansavimui tikimasi netrukus gauti paramą 
iš naujos ES finansinės perspektyvos. 

Valstybės parama skiriama ir daugiabu-
čių vidaus šildymo sistemų atnaujinimui bei 
gerinimui. Šiais metais nustatyta net iki 80 
proc. kompensacija mažosios renovacijos 
išlaidoms. Centralizuotas šildymas Lietuvoje 
yra prioritetinis, todėl atskiri miestai ir netgi 
valstybė skatina atsisakyti (ar net draudžia) 
taršaus iškastinio kuro naudojimo ir siūloma 
prisijungti prie CŠT sistemų. Centralizuoto 
šildymo prieinamumą gerina nuo šių metų 
taikomas nulinis PVM ir labai išplėsta kom-
pensacijų už šildymą ir karštą vandenį sis-
tema, kuria naudojasi vis daugiau gyventojų.

Metų gale Vyriausybė pritarė ilgai ruoš-
tam Šilumos ūkio įstatymo pataisų projektui, 
kuris numato įvairių naujovių, pradedant 
planinga šilumos infrastruktūros plėtra ir bai-
giant daugiabučių šildymo kokybės gerinimu. 
Tolimesnio CŠT vystymosi kryptys – aplinkos 
ir liekamosios energijos platesnis panaudoji-
mas, elektros generatorių diegimas, šilumos 
tiekimo procesų efektyvinimas, panaudojant 
prasčiausios kokybės biokurą ir t. t. 

Šiuometinė energetinė ir ekonominė krizė 
įnešė daug sumaišties ir neaiškumų. Tačiau 
Lietuvos šilumos tiekėjai ir jų partneriai daug 
metų atsakingai pertvarkydami šilumos ūkį 
sukūrė prielaidas ne tik efektyviam ir žaliam 
Lietuvos miestų aprūpinimui šiluma, bet ir 
iki minimumo sumažino priklausomybę nuo 
geopolitinių veiksnių. Kolegoms į Ukrainą 
išsiųsta specializuotos įrangos, bendraujama 
dalijantis savo patirtimi pertvarkant posovie-
tinį šilumos ūkį. Bendras visų tikslas – kuo 
greičiau baigti šio laikmečio krizes ir grįžti į 
normalų vystymosi kelią. 

Dr. V. Lukoševičius,
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

Dr. Valdas Lukoševičius
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
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KĄ DARYTI, KAD ŠILDYMAS BŪTŲ TVARUS, 
O SĄSKAITOS NEDRASKYTŲ PINIGINĖS? 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

KAIP FORMUOJAMA  
ŠILDYMO SĄSKAITA?

Centralizuotai šiluma aprūpinamiems 
pastatams, o tokių daugiabučių Lietuvoje 
absoliuti dauguma, sąskaita už šildymą 
parengiama pasibaigus mėnesiui ir atsiunčia-
ma kiekvienam vartotojui. Pažymėtina, kad 
Lietuvoje, kaip ir kitose Vakarų šalyse, jau 
nuo 1997 metų kiekviename pastate įrengtas 

metrologiškai tikslus prietaisas - skaitiklis, 
kuris išmatuoja į pastatą patiektos ir su-
vartotos šiluminės energijos kiekį. Kadangi 
pastatai labai skirtingi savo dydžiu, plotu, 
pastatyti iš skirtingų medžiagų, pasižymintys 
nevienodomis energetinėmis savybėmis, tad 
ir šilumos suvartojimas tame pačiame mies-
te, tą patį mėnesį kiekviename pastate labai 
skiriasi. Tuo tarpu šilumos kaina, nustatoma 
kiekvieną mėnesį miesto vartotojams, yra 

LIETUVOS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS MIRGA REPORTAŽAIS IR PRANEŠIMAIS 
APIE GRESIANTĮ BRANGIAUSIĄ ISTORIJOJE ŠILDYMO SEZONĄ. PATEIKIAMA  
DAUGYBĖ PROGNOZIŲ IR PATARIMŲ, TARP KURIŲ SUNKU IR SUSIGAUDYTI. PA-
BANDYKIME IŠSIAIŠKINTI VISKĄ IŠ EILĖS, PAGAL DAŽNIAUSIAI GYVENTOJŲ UŽ-
DUODAMUS KLAUSIMUS. 

Dr. V. Lukoševičius,
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

Miestų šiluma
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visiems vienoda. Sudauginus kiekvienam 
namo butui priskirtą šilumos kiekį šildymui 
(sunaudotos kilovatvalandės per mėnesį -  
kWh/mėn) ir miestui nustatytą šilumos 
kainą (centai už kilovatvalandę - ct/kWh), 
gaunamas mėnesinės sąskaitos šildymui 
dydis (eurai už mėnesį - EUR/mėn). Taigi, 
šildymo sąskaitų skir tumus konkrečiame 
mieste konkretų mėnesį lemia tik šilumos 
suvartojimas. 

„Būna, jog tą patį mėnesį skirtinguose 
pastatuose už tokio paties ploto butą, šildymo 
sąskaitos dydis gali skirtis iki 6 ar net dau-
giau kartų“, - teigė Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. 

Tad jeigu vartotojas gauna labai didelę 
šildymo sąskaitą, pirmiausiai turėtų išsiaiš-
kinti koks šilumos kiekis priskirtas jo buto 
šildymui. Jei jis didesnis už miesto šilumos 
suvartojimo vidurkį, tai ženklas, kad namas 

yra šilumos švaistūnas ir jį reiktų renovuoti. 
O visą suvartojimo statistiką žino ir kaupia 
kiekvieno miesto šilumos tiekimo įmonės. 

KAIP PASKIRSTOMA  
Į PASTATĄ PATEKUSI ŠILUMA?

Visa šiluma, patenkanti į pastatą, tiksliai 
išmatuojama įvadiniu šilumos skaitikliu ir 
paskirstoma visiems tame pastate esantiems 
jos vartotojams. Dalis energijos priskiriama 
pagal normatyvą geriamojo karšto vandens 
ruošimui, kita dalis (vidutinis dydis arba 
normatyvas) susiejama su šio vandens tem-
peratūros palaikymui – tai cirkuliacijos arba 
liaudiškai vadinamo „gyvatuko“ sąnaudos. 
Dar gali būti išskir ta bendrojo naudojimo 
šiluma (pavyzdžiui, sunaudota laiptinėse ar ki-
tose bendrojo naudojimo patalpose), gali būti 
atskirta šiluma komercinių patalpų, jeigu tokių 
tame pastate yra, šildymui ir panašiai. O jau 
visa likusi į pastatą patekusios ir išmatuotos 
šilumos dalis priskiriama patalpų šildymui. Šis 
kiekis išdalijamas kiekvienam vartotojui pagal 
jo disponuojamą plotą, jeigu nėra individualių 
šilumos matavimo ar išdalijimo prietaisų. 

Suprantama, kad šilumos paskirstymas 
tarp vartotojų kiekviename pastate santykinai 
apytikslis, o pastatai gali būti skirtingi. Todėl 
konkretaus namo gyventojai gali pasirinkti 
sau labiausiai tinkantį paskirstymo meto-
dą. Metodus tikrina, derina ir kontroliuoja  

Namo kokybė lemia skirtingą šilumos suvartojimą

Individualus reguliavimas
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Valstybine energetikos reguliavimo taryba 
(VERT). Jeigu dauguma gyventojų nuspren-
džia dėl kitokio šilumos paskirstymo metodo 
ir VERT tam pritaria - jis gali būti visiškai 
individualus, pritaikytas konkrečiam namui.               

KAS LEMIA DIDŽIULIUS 
SUVARTOTOS ŠILUMOS 
SKIRTUMUS ATSKIRUOSE 
PASTATUOSE?
Kelis kar tus besiskiriančios šildymo 

sąskaitos skirtinguose namuose daugiausiai 
nulemtos jų konstrukcijos ir standartų, pagal 
kuriuos jie buvo pastatyti. Pavyzdžiui, masi-
nės sovietinės statybos nesandarūs aukšti 
daugiabučiai ar „bendrabučio“ tipo pastatai 
su daugybe nesandarių langų ir balkonų – 
patys didžiausi šilumos švaistūnai. Daug 
šilumos suvartoja siauri ir aukšti sovietiniai 
daugiabučiai. Įtakos turi langų ar balkonų 
plotas ir jų kokybė. Santykinai daug šilumos 
suvartojama mažuose 4-8 butų pastatuose. 
Aukštas daugiabutis, stovintis ant kalno, su-
vartos daugiau šilumos, negu tų pačių laikų 
žemesnis ir ilgas statinys slėnyje. Nes vėjas 
iš nesandarių pastatų greičiau išpučia šilumą. 

Šilumos suvartojimui atskirame pastate 
turi įtakos pakeistų langų skaičius ir jų koky-
bė, sandarios laiptinių durys, apšiltintos bent 
jau galinės sienos, cokolis ar panašiai. Apie 
5-10 % daugiau šilumos suvartoja daugia-
butis, kuriame nėra automatiškai reguliuoja-
mos šildymo įrangos. Jei šildymo sistema 

išbalansuota - dalis namo peršildoma. Arba 
jei savavališkai nuo centralizuotos sistemos 
įrengtas vonios grindų, balkonų šildymas ar 
panašiai, tai apie taupų energijos vartojimą 
name nėra ko kalbėti.       

KAIP SUMAŽINTI ŠILUMOS 
SUVARTOJIMĄ DAUGIABUTYJE?

Gaila, bet daugiau kaip 90 % Lietuvos 
daugiabučių kol kas neturi individualaus šil-
dymo reguliavimo, tad energijos suvartojimą 
juose lemia bendra pastato būklė ir „kolek-
tyvinis“ šildymo reguliavimas. Dėl energijos 
taupymo tokiuose pastatuose sprendimai 
turi būti priimami bendraturčių daugumos. 
Kad suprasti, kur ir kiek prarandama šilumos 
energijos, reikia bent minimalių skaičiavimų, 
matavimų ir analizės. Teoriškai tą padaryti 
turėtų pastato valdytojas (administratorius ar 
bendrijos vadovai), tačiau tokia informacija 
gyventojams pateikiama itin retai. Tad pastato 
gyventojai, nepatenkinti šildymo sąskaito-
mis, turėtų reikalauti bendrosios nuosavybės 
valdytojo paaiškinimų, rekomendacijų ir 
veiksmų. Jeigu pažangos nėra, šildymo pro-
blemos nesprendžiamos – pakeisti pastato 
valdytoją aktyvesniu. 

KIEK IR KODĖL SKIRIASI ŠILUMOS 
KAINOS ATSKIRUOSE MIESTUOSE?

Iki energetinės krizės šilumos kaina 
(ct/kWh) atskiruose Lietuvos miestuose 

Automatizuotas šilumos punktas daugiabutyje

nesiskyrė daugiau kaip 2 kartus. Drastiškai 
išaugus gamtinių dujų ir kiek mažiau bioku-
ro kainoms šis skir tumas šoktelėjo iki 4 
kartų. VERT duomenimis, lapkričio mėnesį 
didžiuosiuose miestuose, kur naudojamas 
daugiausiai biokuras ir komunalinės atliekos, 
šiluminės energijos kaina buvo panaši apie 
8-10 ct/kWh. Tuo tarpu miesteliuose, kur 
šiluma buvo gaminama iš gamtinių dujų, 
kaina pasiekė 25-30 ct/kWh. Tad jei dujų 
konkrečiame mieste  deginama daugiau – ir 
šildymo sąskaitos klientams bus didesnės. 
Todėl svarbiausias sprendimas tokių miestų 
energetikos įmonėse - kuo skubiau iškastinį 
kurą pakeisti biokuru ar kitais atsinaujinan-
čiais ištekliais. 

O KĄ DARYTI  
JAU ŠIĄ ŽIEMĄ?

Žinoma, anksčiau nepadarytų “namų 
darbų” per vieną naktį neatliksi. Juo labiau, 
kad žiemos metu renovacijos darbų vykdyti 
neįmanoma. Tad didelių šildymo sąskaitų 
mažinimui belieka tik... kompensacijos. 
Vyriausybė šį šildymo sezoną labai padidino 
jų apimtis ir prieinamumą. Kad sužinoti, ar 
jums priklauso kompensacija, reikia kreiptis į 
savivaldybę. Tačiau didesnės kompensacijos 
numatytos tik šį ir kitą šildymo sezoną. O 
tikrai tvarus ir ilgalaikis sprendimas - rūpintis 
savo gyvenamojo būsto energetine kokybe 
ir aktyviai dalyvauti pastato sandarinimo bei 
renovacijos procesuose.
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„KAUNO ENERGIJOS“ STRATEGINIS TIKSLAS – 
VISIŠKAI ATSISAKYTI DUJŲ

AB „Kauno energija“

„KAUNO ENERGIJA“ UŽSIBRĖŽĖ AMBICINGĄ TIKSLĄ ŠILUMOS GAMYBOJE VISIŠ-
KAI ATSISAKYTI GAMTINIŲ DUJŲ NAUDOJIMO. JAU ARTIMIAUSIOJE TREJŲ METŲ 
PERSPEKTYVOJE DUJŲ SUNAUDOJIMAS BUS SUMAŽINTAS PERPUS – IKI VOS  
5 PROC. NUO BENDRO ENERGIJOS SUNAUDOJIMO ŠILUMOS GAMYBAI, TAIP DIDI-
NANT ŽALIOS IŠ BIOKURO PAGAMINTOS ŠILUMOS VARTOJIMĄ BEI MAŽINANT CO2 
IŠMETIMUS.

„2022-uosius galime simboliškai laikyti 
nauju „Kauno energijos“ veiklos etapu, 
kurio ilgalaikis strateginis tikslas – visiškai 
atsisakyti dujų naudojimo šilumos gamybai, 
„Kauno energijos“ vartotojams tiekiant žalią 
šilumą.

Šiemet žengtas svarbus žingsnis šio 
tikslo link – įvykdžius vieną didžiausių šalies 
istorijoje šilumos tinklų plėtros projektų, prie 
miesto bendro šilumos tinklo prijungėme 
Aleksotą, o taip pat – Sargėnus. Šiuose 

mikrorajonuose var totojai iki šiol šiluma 
buvo aprūpinami iš vietinių „Kauno energi-
jos“ dujinių katilinių. Kitų artimiausių metų 
planuose – tolimesnė tinklo plėtra Šančiuose 
ir Panemunės prijungimas“, – sako „Kauno 
energijos“ generalinis direktorius Tomas 
Garasimavičius.

Vykdomų bendro (integruoto) šilumos 
tinklo plėtros projektų mastą iliustruoja iš-
kalbingas faktas – bendrai pagal gyventojų 
skaičių Aleksotas, Sargėnai ir Panemunė pri-

lygsta Utenos dydžio miestui. Įvykdžius mini-
mus projektus, dujų suvartojimas bendrame 
Kauno miesto šilumos gamybai naudojamų 
energijos išteklių balanse sumažės iki 5 proc.

Dujų var tojimo minimizavimas padės 
siekti ilgalaikių „Kauno energijos“ tikslų: 
optimaliau išnaudojant „Kauno energijos“ 
šilumos gamybos pajėgumus, pigesne iš 
biokuro pagaminta šiluma aprūpinti daugiau 
vartotojų; mažinti šiltnamio efektą stiprinan-
čio CO2 išmetimus; sudaryti galimybes prie 
miesto šilumos tinklo prisijungti naujiems 
vartotojams.

NUOSEKLŪS IR SISTEMINGI 
VEIKSMAI

Nuoseklią ir efektyvią iškastinio kuro ir CO2 
išmetimo į aplinką mažinimo strategiją „Kau-
no energija“ vykdo jau dešimtmetį. Pirmieji 
darbai – buvo modernizuotos didžiausios 



ÐILUMINË TECHNIKA

2022 m. Nr. 3 (Nr. 86)8

Kauno dujinės elektrinės ir katilinės,  įdiegti 
nauji šilumos gamybos iš biokuro pajėgu-
mai Petrašiūnų elektrinėje, „Šilko“, „Inkaro“ 
katilinėse.

Pagrindiniu šilumos gamybos šaltiniu 
tapus biokurui, šilumos kainą pavyko 

sumažinti apie 57 proc. (skaičiuojant iki 
Rusijos karo Ukrainoje sukeltos energeti-
kos krizės), o dujų naudojimas bendrame 
Kauno miesto šilumos gamybai naudojamų 
energijos išteklių balanse sumažėjo iki  
10 proc. 

KAUNO IŠSKIRTINUMAS – 
INDIVIDUALIŲ NAMŲ KVARTALAI

Lyginant su kitais šalies didmiesčiais, 
Kauno miestas išsiskiria tuo, kad pakankamai 
didelės jo dalys (mikrorajonai, kvartalai) yra 
nutolę ir izoliuoti nuo pagrindinės išvystytos 
miesto šilumos tinklo infrastruktūros, ir turi 
savo atskirą vamzdynų tinklą, kuriuo šiluma 
vartotojai aprūpinami iš vietinių dujinių katilinių. 

Tokia situacija istoriškai susiklostė pra-
ėjusiame amžiuje. Kauniečiai statėsi daug 
individualių namų Aleksote, Vilijampolėje, Ža-
liakalnyje, Panemunėje, Šančiuose, o tokios 
individualių namų zonos nebuvo prioritetinės 
vystant bendrą miesto šilumos tinklą.

Iki šių metų pradžios „Kauno energijos“ 
izoliuotame tinkle veikė 22 dujinės katili-
nės. Per 2021-ųjų metų šildymo sezoną 
jose suvartotas dujų kiekis sudarė beveik  
50 proc. viso įmonės dujų suvartojimo. Kauno 
mieste didžiausią izoliuoto tinklo infrastruktūrą 
turi Aleksotas, Panemunė ir Sargėnai, taip 
pat – Žemieji Šančiai, po vieną katilinę veikia 
Palemone, Vilijampolėje.

INŽINERINIS IŠŠŪKIS –  
TRASOS PER UPĘ

Šiemet prie Kauno miesto bendro (inte-
gruoto) šilumos tinklo 4 kilometrų ilgio trasa 
prijungti du izoliuoti tinklai Aleksote, į kuriuos 
šilumą tiekdavo didelės dujinės katilinės 
Antanavos gatvėje ir Lakūnų plente. Praėjusį 
šildymo sezoną jose buvo sunaudota apie 
10,5 proc. dujų, skaičiuojant nuo bendro 
įmonės dujų suvartojimo.

Prie bendro miesto šilumos tinklo šie-
met prijungiamos ir 6 individualios katilinės 
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Sargėnuose, kuriose buvo sunaudoti beveik  
5 proc. dujų, skaičiuojant nuo bendro įmonės 
dujų suvartojimo.

Ateinančiais metais „Kauno energija“ 
vykdys dar vieną didelį šilumos tinklo inf-
rastruktūros plėtros projektą – prie Kauno 
miesto integruoto tinklo bus prijungta Pa-
nemunė. Joje veikiančiose trijose „Kauno 
energijos“ dujinėse katilinėse 2021–2022 m.  
metų šildymo sezoną buvo sunaudota apie 
22 proc. dujų, skaičiuojant nuo bendro per 
sezoną sunaudoto bendrovės dujų kiekio. 

„Aleksoto ir Panemunės prijungimo pro-
jektai yra nemažas inžinerinis iššūkis, nes 
reikėjo rasti sprendimus vamzdynų nutiesimui 
tiltais per upę, o Aleksoto atveju – ir į kalną, 
todėl įrengėme siurblinę, kurios pagalba šilu-
ma vamzdynais pakils į statų kalną. Darbus 
įgyvendinti pavyksta sklandžiai. Tikimės, kad 
ši plėtra padės dar efektyviau šiluma aprūpinti 
kauniečius“, – sako „Kauno energijos“ Tinklo 
valdymo skyriaus vadovas Audrius Pupininkas.

DUJOS – TIK ŠALČIAUSIAIS 
LAIKOTARPIAIS

Kaune dalis nutolusių ir prie bendro šilu-
mos tiekimo tinklo neprijungtų vartotojų šilu-
ma aprūpinami iš „Kauno energijos“ vartotojų 
pastatuose įrengtų individualių dujinių katilinių. 
Bendrovė įvertino kiekvieno tokio pastato 
prijungimo prie bendro miesto šilumos tinklo 
ekonominį tikslingumą. Ten, kur pajungimas 
ekonomiškai neefektyvus, dujinės katilinės  
bus pakeistos šilumos siurbliais. Pagrindinis 
jų privalumas, palyginti su dujiniais katilais – 
gamindami šilumą siurbliai į aplinką neišskiria 
į aplinką CO2, veikia efektyviau.

„Prie miesto bendro tinklo prijungus 
izoliuotus rajonus ir nutraukus juose vei-
kusių vietinių dujinių katilinių eksploataciją, 
mūsų bendrame tinkle liks kelios rezervinės 
katilinės, kuriose dujos bus naudojamos tik 
pačiais šalčiausiais žiemos laikotarpiais, kai 
reikia greitai reaguoti į temperatūros svyra-
vimus“. Jau esame pradėję akumuliacinės 
talpos Petrašiūnų elektrinėje projektavimo 
darbus, kuri leis subalansuoti šilumos ga-
mybą šalčiausias laikotarpiais ir išvengti dujų 
naudojimo, – aiškina „Kauno energijos“ Ga-
mybos skyriaus vadovas Ernestas Verikas.

„Kauno energija“ šilumą šiuo metu tie-
kia 122 tūkst. vartotojų ir 3,5 tūkst. verslo 
objektų Kauno mieste, rajone ir Jurbarke, 
prižiūri 410 km besitęsiančias šilumos tra-
sas. Bendrovės duomenimis, centralizuotai 
tiekiamą šilumą Kaune renkasi 90 proc. naujų 
pastatų statytojų
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MCT 460 SERIJOS NIR DRĖGMĖS MATUOKLIS 
IŠMANIOSIOMS BIOKURO PAKUROMS

UAB „Siemtecha“

Pagrindinės charakteristikos:

• Paprasta naudoti ir sumontuoti 
skirtingose gamybos linijose ir 
įvairiuose gamybos etapuose;

• Kompaktiškas, tvirtas, patikimas 
matuoklis, tinkantis naudoti 
ekstremaliomis sąlygomis;

• Valdomos temperatūros PbS 
detektorius didesniam stabilumui 
užtikrinti;

• Vienas specializuotas, karščiui 
atsparus kabelis, jungiantis matuoklį ir 
valdymo pultą;

• Lengva priežiūra ir detali matuoklio 
savidiagnostika.

NUOLATINIS DRĖGMĖS IR TEMPERATŪROS PARAMETRŲ MATAVIMAS

Siekiant geriausiai subalansuoti degimo 
procesą išmaniosiose biokuro pakurose, 
reikia tiksliai žinoti kuro drėgmę. MCT 460 
serijos NIR drėgmės matuokliai greitai ir ne-
pertraukiamai matuoja žaliavų ir kitų produktų 
drėgmę visose gamybos stadijose. Neper-
traukiamo veikimo bekontaktis matuoklis 
tuo pačiu metu gali tiksliai išmatuoti ne tik 
drėgmę, bet ir temperatūrą. Turėdami šiuos 
išvesties duomenis, gamybos operatoriai 
gali užtikrinti paduodamo kuro kokybinius 
rodiklius ir taip subalansuoti degimo pro-
cesą biokuro pakurose ir pakelti gamybos 
našumą.

Kiekviena MCT 460 drėgmės matavimo 
sistema sudaryta iš matuoklio ir valdymo 
pulto. Matuoklis gali būti įrengiamas virš ju-
dančio konvejerio, prieš ar už džiovinimo bū-
gno ar integruojamas į esamas sraigtines ir 
uždaras transportavimo sistemas. Matuoklis 
ir valdymo pultas sujungiami specializuotu, 
karščiui atspariu kabeliu. Valdymo pultas turi 
4–20 mA, 0–10 VDC, RS232/485, relines 
išvestis, taip pat ryšio sąsajas, pavyzdžiui, 
Ethernet, Profibus, Modbus ir kt. MCT 460 
serijos NIR matuokliai naudojami maisto, 
tabako, medienos, biokuro ir kitose pramo-
nės šakose.

Tūkstančiai MCT serijos matuoklių yra 
įdiegti daugumoje didžiausių pramonės įmo-
nių. NIR bekontaktė technologija ir ypatingas 
tikslumas (0,1 %) leidžia vartotojui lengvai val-
dyti visą procesą ir prižiūrėti gaminių kokybę.

MCT 460 SERIJOS DRĖGMĖS 
MATUOKLIAI

MCT 460 serijos matuokliai skirti nuola-
tiniam drėgmės matavimui visose pramonės 
srityse, net ir sudėtingiausiomis sąlygomis. 
Matuoklius lengva integruoti, o išskir tinė 
konstrukcija techninės priežiūros ir remonto 
išlaidas sumažina iki minimumo.

VIEW SUITE PROGRAMINĖ 
ĮRANGA

MCT 460 serijos drėgmės matuoklių pro-
graminė įranga suderinama su Windows. Ji 
stebi visas MCT 460 funkcijas ir leidžia ope-
ratoriui įvesti nustatymo parametrus, atlikti 
arba koreguoti kalibravimą, pasirinkti gaminio 
kodus, nagrinėti vidines diagnostines vertes, 
nuotoliniu būdu stebėti matuojamo produkto 
drėgmės ir temperatūros vertes bei kitimo 
grafikus.
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MONTAVIMO PAVYZDŽIAI

UAB „Siemtecha“
J. Kubiliaus g. 23-101 
LT-09108 Vilnius, Lietuva

Tel. (8 5) 274 1540
Mob. 8 615 78 006
El. paštas info@siemtecha.lt

Įm. k. 302425323
PVM m. k. LT100004883412
www.siemtecha.lt

Apie MCT 460 serijos NIR išmaniojo matuoklio produkcijos ar jos komponentų įsigijimo, diegimo galimybes plačiau pakonsultuoti gali 
patyrusi UAB „Siemtecha“ inžinierių komanda. UAB „Siemtecha“ jau daugiau nei 12 metų sėkmingai teikia profesionalius sprendimus ir 
paslaugas ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse rinkose. Įmonės veiklos kryptys – pramonės įrenginių automatizavimas, pastatų inžinerinės 
sistemos ir technologijos, projektavimo, diegimo, priežiūros ir specializuotų mokymų paslaugos.

JUOSTINIAI KONVEJERIAI

MCT 460 serijos sensoriai yra montuojami 
virš juostinių konvejerių 200–450 mm ats-
tumu nuo matuojamo produkto paviršiaus.

MCT 466-SF

• Nerūdijančiojo plieno korpusas
• Apsaugos klasė – IP67
• Nerūdijančiojo plieno matuoklis

MCT 469-SF

• Nerūdijančiojo plieno korpusas
• Apsaugos klasė – IP69, galima plauti 

aukšto slėgio srove

MCT 460

• Milteliniu būdu dengtas aliuminio korpusas
• Apsaugos klasė – IP67

SRAIGTINĖS TRANSPORTAVIMO 
SISTEMOS IR KONVEJERIAI

MCT 460 serijos sensoriai gali būti montuo-
jami sraigtinėse sistemose iš viršaus, šono 
ar apačios. Sraigto dalis, kuri atsiduria NIR 
šviesos kelyje, yra eliminuojama mechaniš-
kai arba aparatūriškai.

KANALAI IR KITOS UŽDAROS 
SISTEMOS

Uždarose sistemose nuolatinis drėgmės ma-
tavimas yra galimas per stiklu dengtą angą. 
Pramonės įmonėse naudojamas paprastas 
organinis stiklas, o maisto pramonės įmonė-
se – safyro stiklas. Sensorius yra montuo-
jamas 3–5° kampu stiklo atžvilgiu, siekiant 
išvengti tiesioginės NIR šviesos reflekcijos.
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SENOS ŠILDYMO SISTEMOS – 
PINIGŲ ŠVAISTYMAS Į ORĄ

Vien Klaipėdoje yra apie 280 daugiabu-
čių, o per visą Lietuvą keli tūkstančių pastatų, 
kurie iš sovietmečio paveldėjo ir tebenaudoja 
elevatorinius šilumos punktus, senus šildy-
mo vamzdynus, kuriais neįmanoma tolygiai 
paskirstyti šilumos - ją sumažinti ar padidinti 
pagal gyventojų poreikius. 

„Egzistuoja toks mitas, kad jei bute per 
karšta, tai čia kalti energetikai, kurie pleškina 
be gailesčio, kad tik daugiau uždirbtų. Bet 

ŠILDYMO SĄSKAITOS GALI BŪTI MAŽESNĖS 
PENKTADALIU:  GYVENTOJAMS 

REIKIA APSISPRĘSTI

AB „Klaipėdos energija“

realybėje namo šildymo sistema yra visiškai 
autonominė, ir šilumos įleidimas į pastatą 
reguliuojamas namo šilumos punkte, kuris 
priklauso gyventojams. Ne energetikai, o 
gyventojų pasirinktas atstovas - šildymo sis-
temų prižiūrėtojas - reguliuoja, kiek šilumos 
namas pasiima iš mūsų šilumos trasų“, -  
pasakojo Antanas Katinas, AB „Klaipėdos 
energija“ generalinis direktorius.  

Problema ta, kad elevatoriniai šilumos 
punktai yra valdomi rankiniu būdu. Prie jų 
kone nuolat turi budėti žmogus, kuris pagal 
lauko temperatūrą sukiotų sklendę ir į butus 
paskirstytų šilumą: kai lauke šalta – įleisti 
daugiau  šilumos, kai lauke šilta – primažinti 
šildymą. Tačiau niekas šilumos punkte nesė-
di, į termometrą nežiūri ir sklendės nesukioja. 
Ji nustatoma taip, kad palaikytų maždaug 
vienodą temperatūrą visą parą. Ir tuomet 
saulei pašvietus kambariuose tampa per 
karšta, gyventojai atveria langus ir brangią 
šilumą leidžia laukan. 

Visai kitaip veikia automatizuotas šilumos 
punktas. Ten sklendę reguliuoja automatika. 
Davikliai pastato išorėje ir viduje fiksuoja tem-
peratūrą, o automatika atitinkamai reguliuoja 
šilumą įleidžiančią sklendę. Priedo, modernia 
įranga galima suprogramuoti, kad naktį patal-
pos būtų šildomos mažiau, primažinti karšto 
vandens temperatūrą ar nustatyti norimą 
šildymo grafiką. Pavyzdžiui, gyventojų suta-
rimu sumažinti vienu laipsniu šildymą visam 
namui. O daugiabutyje tai iškart maždaug  
5 procentais sumažintų sąskaitas.

Elevatorinio ir automatizuoto šilumos 
punkto skirtumai labiausiai jaučiami rudenį 
ir pavasarį, kai itin svyruoja paros lauko 
temperatūra: dieną pašvietus saulei įkaista 
virš  15 laipsnių, o naktimis nukrenta žemiau 
nulio. Specialistų teigimu, tuomet namai su 
automatizuotais šilumos punktais sutaupo 
iki 30 proc. šilumos energijos. 

UOSTAMIESTYJE LEDAI 
PAJUDĖJO 

Nujausdama artėjančią nelengvą žiemą 
AB „Klaipėdos energija“ dar vasaros pra-
džioje laiškais ir per žiniasklaidą kreipėsi 
į daugiabučių administratorius ir bendrijų 
pirmininkus, ragindama kuo skubiau atnau-
jinti senus šilumos punktus. Mat atnaujinti 
šilumos punktą ir name esančius vamzdynus 
gali tik namo savininkai – gyventojai. Ir tam 
būtina gauti daugiau nei 50 proc. gyventojų 
pritarimą. 

„Centralizuoto šildymo sistemoje mes, 
šilumos tiekėjai, esame tik savo ūkio šei-
mininkai. Mums priklauso katilinės, šilumos 

ŠILDYMO SEZONAS DAUGELIUI ŠALIES GYVENTOJŲ KELIA STRESĄ. KOKIOS BUS 
SĄSKAITOS, AR UŽTEKS LĖŠŲ SUSIMOKĖTI, AR PRIKLAUSO KOMPENSACIJA? 
VISI SU VILTIMI LAUKIA GERŲ ŽINIŲ IŠ VYRIAUSYBĖS, ENERGETIKŲ, EKONOMISTŲ, 
BET ŠIEMET JŲ NĖRA. IR NE TIK LIETUVOJE, BET IR VISOJE EUROPOJE. NEREGĖ-
TA ENERGETINĖ KRIZĖ, KAI VISOS KURO RŪŠYS PER METUS PABRANGO ŠIMTAIS 
PROCENTŲ, NEIŠVENGIAMAI ATSILIEPS IR LIETUVIŲ PINIGINĖMS. O KĄ DARYTI? AR 
YRA BŪDŲ SUMAŽINTI SĄSKAITAS?

Antanas Katinas

Vaidas Barakauskas
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trasos, perdavimo įrenginiai. O visa, kas 
yra name – šilumos punktas, vamzdynai, 
dalikliai – tai gyventojų turtas, kurį prižiūrėti 
ir tvarkyti turi jų pasirinktas administratorius 
ar specialistas“, - pasakojo Antanas Katinas. 

Taigi, namo administratorius ar bendrijos 
pirmininkas pirmiausia turi sušaukti gyven-
tojų susirinkimą, ir gauti jų pritarimą mažajai 
renovacijai. Uostamiesčio energetikai siūlė 
administratoriams savo pagalbą konsul-
tuojant gyventojus, o jei prireiktų, atlikti ir 
montavimo darbus. 

Nepraėjus nė mėnesiui po uostamiesčio 
energetikų kreipimosi gerų žinių apie mažąją 
renovaciją paskleidė ir Aplinkos ministerija. 
Valstybės parama šilumos punktų ir šil-
dymo sistemos atnaujinimui padidinta iki  
80 procentų. 

Pasak vieno iš Klaipėdoje veikiančių 
pastatų administratorių atstovo Vaido 
Barakausko, praktiškai visuose gyventojų 
susirinkimuose, kurie organizuoti šią vasarą 
ir rudenį, buvo pritarta mažajai renovacijai.

„Paskelbus apie 80 proc. valstybės 
paramą mažajai renovacijai gyventojams šį 
žinia sukėlė nuostabą. Techninių renovacijos 
niuansų žmonės nežino, tenka paaiškinti, 
kas ir kaip bus daroma. Bet palyginus su 
tuo laikotarpiu, kai tik star tavo mažosios 
renovacijos programa, dabar sprendimai 
atnaujinti šildymo sistemas priimami daug 
lengviau“, - teigė V. Barakauskas.

Pašnekovo atstovaujama bendrovė vien 
Klaipėdoje pradėti mažosios renovacijos pro-
cesus padėjo 14 daugiabučių gyventojams. 
Ten, kur susirinkimai įvyko metų pradžioje, 
atnaujinta šildymo sistema ir mažesnėmis 
sąskaitomis gyventojai galės džiaugtis jau 

šį šildymo sezoną. Kas nespėjo – teks pa-
laukti iki pavasario, nes šildymo sezono metu 
užsiimti namo rekonstrukcija būtų rizikinga.  

Klaipėdos energetikų raginimas admi-
nistratoriams ir padidinta valstybės parama 
neabejotinai turėjo įtakos šilumos punktų 
modernizavimo bumui. Lyginant su praėjusių 
metų spaliu, šiemet  elevatorinius punktus 
pasiryžo pakeisti 39 daugiabučiai. 

REIKALAVIMAI, KAINOS, 
KOKYBĖ... 

„Dabar viskas paprasčiau. Užtenka 
vieno susirinkimo, daugumos pritarimo, ir 
mažąją renovaciją galima vykdyti. Žinoma, 
projekto paruošimo, derinimo procedūros 
užtrunka keletą mėnesių, bet viskas vyksta 
daug sklandžiau, nei anksčiau. Taip pat ir su 
finansavimu. Yra reikalavimas, kad gyvento-
jai turėtų sukaupę 20 proc. pradinį įnašą, bet 
dabar Aplinkos projektų valdymo agentūra ne 
tik kompensuoja, bet ir gali apmokėti ran-
govų sąskaitas, todėl gyventojams nereikia 
sukaupti pilnos sumos už darbus. Tai irgi 
palengvinimas“, - pasakojo V. Barakauskas.

Pasiryžus atnaujinti namo šildymo 
sistemą, gyventojams tenka susitaikyti su 
laikinais nepatogumais. Vien šilumos punkto 
renovacijos valstybė nefinansuoja. Atliekant 
šilumos punkto atnaujinimo ar įrengimo dar-
bus reikia pertvarkyti vamzdynus, privaloma 
įrengti balansavimo priemones ant stovų. 

Vaido Barakausko teigimu, gyventojai 
dažniausiai pageidauja keisti visą šildymo 
sistemą, ne tik šilumos punktą ar vamzdynus. 
Žmonės nori, kad ant radiatorių būtų įrengti 
termostatai ir jie patys galėtų kambariuose 

reguliuoti šilumą. Taip pat prašo individualių 
apskaitos prietaisų, kad aiškiai matytų ir 
galėtų mokėti už savo suvartotą šilumą.

Šilumos punkto atnaujinimas, priklauso-
mai nuo namo dydžio, gali kainuoti maždaug 
16000 -22000 eurų. Pasinaudojant valstybės 
parama, siekiančia 80 proc., suma neatrodo 
gąsdinanti, lyginant su pilna namo renova-
cija. Visgi, tiek energetikai, tiek namų pri-
žiūrėtojai akcentuoja, kad sutaupymas nėra 
vienintelis mažosios renovacijos privalumas. 

„Iš patirties galiu pasakyti, kad gyvenimo 
kokybė irgi labai svarbi. Su sena šildymo sis-
tema dažna bėda, kad ji netolygiai paskirsto 
šilumą. Vidiniai butai peršildomi, žmonės 
neapsikenčia karščio ir gyvena su atvirais 
langais, o to pačio namo kraštiniai butai vos 
pasiekia privalomą 18 laipsnių temperatūrą. 
Atlikus mažąją renovaciją tokių situacijų 
nebūna. Ir patalpos šildomos tolygiai, ir 
sąskaitos mažesnės“, - reziumavo Vaidas 
Barakauskas.
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ALYTUS – PIRMASIS MIESTAS LIETUVOJE, KUR 
ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS APSKAITOS 

PRIETAISAI NUSKAITOMI NUOTOLINIU BŪDU

UAB „Alytaus šilumos tinklai“

NUOTOLINIS APSKAITOS PRIETAISŲ NUSKAITYMAS NĖRA NAUJOVĖ – DAUGELIS 
ŠALIES ŠILUMININKŲ YRA ĮRENGĘ TOKIUS PRIETAISUS. IŠMANŪS PRITAISAI PAKEI-
TĖ DAUG METŲ NAUDOTUS PAPRASTUS SKAITIKLIUS, KAI ŽMONĖMS REIKĖDAVO 
PATIEMS KAS MĖNESĮ PRANEŠTI DUOMENIS ŠILUMOS AR VANDENS PASLAUGŲ 
TIEKĖJAMS. BŪTENT NUOTOLINIU BŪDU DUOMENYS IŠ KLIENTŲ SURENKAMI IR 
ALYTAUS MIESTE. 

ĮRENGĖ SAVO SISTEMĄ

„2019 metų birželį, kai Alytaus miesto 
šilumos ūkis buvo grąžintas iš nuomininkų, 
bendrovei teko susidurti su iššūkiu: nuotolinis 

Biokuro kogeneracinė jėgaine ALytuje

duomenų perdavimo tinklas priklausė prieš 
tai šeimininkavusiems paslaugų teikėjams, o 
šie už apskaitos prietaisų duomenų surinkimą 
paprašė kasmet mokėti virš 360 000 eurų. 
Todėl teko ieškoti alternatyvų“, - pasakojo 

Mindaugas Nevardauskas, UAB „Alytaus 
šilumos tinklai“ generalinis direktorius.

Bendrovė investavo, įsirengė savo 
nuotolinę duomenų nuskaitymo sistemą ir 
dabar be jokių tarpininkų gauna informaciją iš 
karšto vandens skaitiklių butuose bei įvadinių 
šilumos skaitiklių.

Šiuo metu „Alytaus šilumos tinklai“ 
surenka informaciją iš virš 840 objektų, be-
sinaudojančių šilumos tiekimo paslaugomis, 
ir virš 20 000 karšto vandens skaitiklių. 

„Alytus yra pirmasis miestas Lietuvoje, 
kur visi šilumos ir karšto vandens apskaitos 
prietaisai yra nuskaitomi nuotoliniu būdu.  
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Be puikių darbuotojų, aukštos kvalifikacijos 
specialistų, kurie dirba „Alytaus šilumos 
tinkluose“ to nebūtume atlikę“, - teigia ben-
drovės vadovas.  

PRISIJUNGĖ IR VANDENS 
TIEKĖJAI

Nuotolinė duomenų perdavimo sistema 
veikia radijo ryšiu ir ja naudotis gali įvairių 
paslaugų įmonės. Nuotoliniai davikliai yra 
pritaikyti patalpų temperatūrų, vandens ar kitų 
skysčių lygio šuliniuose, šiukšlių konteinerių 
užpildymo, gatvių apšvietimo, laisvų automo-
bilių parkavimo vietų stebėjimui.

Tad ir „Alytaus šilumos tinklų“ įrengta 
sistema leidžia stebėti ne vien bendrovės 
apskaitos prietaisus. Šiemet energetikai 
pradėjo bendradarbiauti su UAB „Dzūkijos 
vandenys“ ir nuotoliniu būdu jau nuskaitoma 
apie 3000 šalto vandens skaitiklių.

Var totojams nebereikia kiekvieną mė-
nesį deklaruoti duomenų – skaitiklis radijo 
ryšiu periodiškai ištransliuoja  rodmenis, 
kurie antenų tinklo pagalba kaupiami 
duomenų keitiklyje. Duomenų keitiklis 
mobiliuoju ryšiu sukauptus skaitiklių paro-
dymus perduoda į „Alytaus šilumos tinklų“  
duomenų bazę. Duomenis siunčiantys 

skaitikliai ne tik pateikia esamą vandens 
suvar tojimą, bet ir leidžia identifikuoti 
skaitiklio bei karšto vandens sistemos 
netinkamą funkcionavimą ar gedimą.

„Šia sistema ir nuotoliniu skaitiklių nu-
skaitymu gali pasinaudoti ir privačios įmo-
nės, biurai, įstaigos, turinčios tokį  poreikį. 
Esame atviri ir kviečiame bendradarbiauti“, 
- kvietė  Mindaugas Nevardauskas.

PER ATSTUMĄ GALI REGULIUOTI 
ŠILUMĄ

Kita naujovė, kurią šiemet įdiegė „Alytaus 
šilumos tinklai“ – nuotolinis šilumos punktų 
valdymas, susietas su temperatūriniais da-
vikliais patalpose. 

Net 47 švietimo įstaigose buvo įdiegta 
išmani ir moderni nuotolinė šilumos punktų 
reguliavimo sistema: sumontuoti išmanūs 
šilumos punktų valdikliai, patalpose įdiegti 
temperatūriniai davikliai. Visa ši sistema 
leis tinkamai subalansuoti šildymo ir karšto 
vandens sistemas ir tokiu būdu taupyti 
šilumos energiją, kadangi jos padavimas 
bus reguliuojamas atsižvelgiant į konkrečių 
patalpų temperatūrą. Paprasčiau sakant, 
sistema padeda išlaikyti vienodą temperatūrą 
visose patalpose, kai iki šiol vienos patalpos 

perkaisdavo, tuo tarpu kitose buvo šildoma 
nepakankamai. 

Sistema taip pat kaups vidaus ir lauko 
temperatūrų istoriją, o tai, išanalizavus varto-
jimo tendencijas, padės efektyviau reguliuoti 
šilumą pastatuose. Be to visą procesą lengva 
stebėti ir valdyti: duomenys matomi ir šiluma 
reguliuojama iš kompiuterio, planšetės ar 
mobiliojo telefono. 

Mindaugas Nevardauskas
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Kauno nekilnojamojo turto (NT) vystytojų 
teigimu, siekiant pateisinti kliento lūkesčius ir 
padėti jam sutaupyti, reikia pasiūlyti kokybiš-
kai pastatytą, energetiškai efektyvų pastatą, 
atitinkantį Europos Sąjungos (ES) direktyvas, 
orientuotas į poveikio aplinkai mažinimą. Tai –  
nelengva užduotis, reikalaujanti gebėjimo derinti 
šiuolaikines statybų technologijas ir laiko jau 
patikrintus, patikimus sprendimus. Vienas 
tokių – centralizuotas miesto šilumos tiekimas.

Didžiausiais miesto šilumos privalumais, 
palyginti su populiariausiomis alternatyvo-
mis – autonominiu dujiniu šildymu ir šilumos 
siurbliais (elektra), verslininkai įvardina mažą 
ar nulinį pradinių investicijų poreikį, patrauklią 
šilumos punkto įrengimo ir jo priežiūros kainą, 
patogumą – šilumą galima autonomiškai regu-
liuoti atskirose patalpose, įrengti individualius 
šilumos apskaitos prietaisus bei, svarbiausia –  
mažiausią galutinę šilumos kainą.

Naujos statybos pastatams taip pat aktualu, 
kad apie 90 proc. „Kauno energijos“ centra-

lizuotai tiekiamos šilumos yra pagaminta iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių – biokuro ir 
atliekų, todėl miesto šilumą naudojantis pas-
tatas gali atitikti A++ energinio efektyvumo 
klasę. (Pagal ES direktyvą, nuo 2021 m. sausio 
1 d. visų naujai statomų pastatų energinio nau-
dingumo klasė negali būti žemesnė nei A++).

Svarbiu argumentu tampa ir saugumas, 
nes centrinį šildymą naudojančiuose pas-
tatuose nevyksta jokie degimo procesai, 
būdingi, pavyzdžiui, dujinio šildymo katilams. 

DIDELĖ MIESTO ŠILUMOS  
KAINA – MITAS

„Manymas, kad centralizuotas šilumos 
tiekimas brangus – tėra mitas“, – teigia 
Kaune daugiabučių kompleksą „Life Story“ 
statančios ir centralizuotą šildymą pasi-
rinkusios bendrovės „Ąžuolo projektai“ 

vadovas Darius Mikalauskas. Pasak jo, prieš 
pradedant įgyvendinti NT projektą Dainavos 
mikrorajone, rinktasi tarp autonominio dujinio 
ir centralizuoto šildymo. 

„Bendras daugiabučių plotas – beveik 
7 tūkst. kv. m. Įvertinus įrangos įsigijimo ir 
eksploatavimo kaštus bei kainą už jau paga-
mintos šilumos kilovatvalandę, paaiškėjo, jog 
centrinis šildymas – vienas pigiausių būdų 
pastatus aprūpinti šiluma. Ši tendencija 
išlieka ir dabar, nepaisant išaugusių miesto 
šilumos kainų, nes jos taip stipriai nedidėjo 
kaip dujų ar elektros“, – atskleidžia pašne-
kovas. Jo teigimu, centralizuotas šildymas 
naujai statomus daugiabučius apžiūrintiems 
klientams įvardijamas kaip privalumas.

Jam antrina ir Justas Garnelis, daugiau 
nei du dešimtmečius laikrodžiais prekiaujan-
čios bendrovės „Time Group“ direktorius, 
besidžiaugiantis naujomis, beveik 2 tūkst. kv. 
m. ploto sandėliavimo bei biuro patalpomis 
tame pačiame Kauno mikrorajone.

„Svarstydami kokį šildymo būdą pasirink-
ti, lyginome dujinio bei centralizuoto šildymo 
privalumus ir trūkumus. Gavę dujinės įrangos 
sąmatą – šio varianto daugiau nebesvarstė-
me. Kalbant apie miesto šilumą, tai patraukli 
pasirodė ne tik tuo metu vyravusi šilumos, 
bet ir šilumos punkto bei jo priežiūros kaina. 
Nustebino, jog iš vienų rankų gavome visą 

VERSLININKAI ATSKLEIDĖ, KODĖL MIESTO 
ŠILUMA – GERIAUSIAS PASIRINKIMAS 

AB „Kauno energija“

NEKILNOJAMOJO TURTO KAINA NEBĖRA PAGRINDINIS PIRKĖJŲ APSISPRENDIMO JĮ 
PIRKTI KRITERIJUS. NE MAŽIAU SVARBIOS YRA IR BŪSIMOS IŠLAIDOS JO PRIEŽIŪ-
RAI, YPAČ – ŠILDYMO KAŠTAI. TODĖL VIENU DIDŽIAUSIŲ PARDUODAMŲ AR NUO-
MOJAMŲ PATALPŲ PRIVALUMŲ TAMPA CENTRALIZUOTAS MIESTO ŠILUMOS TIEKI-
MAS. DUJINĮ AR ELEKTRINĮ ŠILDYMO BŪDĄ Į PIGESNĘ IR ŽALESNĘ MIESTO ŠILUMĄ 
KEIČIA IR NENAUJOS STATYBOS PASTATŲ SAVININKAI.

Darius Mikalauskas, „Ąžuolo projektai“ vadovas

Šilumos punktas naujos statybos daugiabutyje
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poreikius atitikusį paslaugų paketą. Klientui 
tai labai patogu“, – sakė J. Garnelis.

VAMZDYNĄ ATVEDA SAVO LĖŠOMIS

„Kauno energijos“ komercijos direktorius 
Tomas Janušas atskleidžia, jog NT plėtotojų 
bei verslo atstovų domėjimąsi miesto šiluma 
skatina ir galimybė prie esamos šilumos 
tiekimo infrastruktūros prisijungti nepatiriant 
papildomų išlaidų. 

„Jei planuojami statyti objektai yra arti ši-
luminės trasos, vamzdynų atkarpą iki pastato 
atvedame savo lėšomis. Tai klientams leidžia 
sutaupyti ir laiko, ir pinigų. Esant poreikiui, 
pasirūpiname ir šilumos punkto įrengimu, 
teikiame jo priežiūros paslaugas“, – teigia 
T. Janušas.

„Kauno energija“ šilumą tiekia 122 tūkst. 
buitinių ir 3,5 tūkst. komercinių objektų 
Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke. Bendrovės 
tiekiamą miesto šilumą renkasi apie 90 proc. 
naujų pastatų statytojų.

VERTINA PATOGUMĄ IR 
SAUGUMĄ

Dar du svarbūs privalumai besirenkan-
tiems miesto šilumą: galimybė reguliuoti 
temperatūrą atskirose pastato patalpose – tai 
užtikrina užtikrina komfortą ir padeda taupiau 
šildytis, bei galimybė įrengti individualius 
šilumos apskaitos prietaisus. Pastaroji ga-
limybė itin aktuali dideliems NT objektams, 
kurių visos ar dalis patalpų yra nuomojamos.

„Miesto šiluma patogumu prilygsta au-
tonominiam šildymui, nes suteikia galimybę 
patalpas pritaikyti skirtingiems vartotojų – 
gyvenamosios, komercinės paskirties, biurų, 

gamybos ar sandėliavimo patalpų savininkų –  
poreikiams“, – akcentuoja T. Janušas.

Pašnekovo teigimu, papildomos vertės 
centralizuotam šildymui prideda ir „Kauno 
energijos“ mieste įdiegtas daiktų interneto 
tinklas „LoRa“, užtikrinantis operatyvų nuo-
tolinį skaitiklių rodmenų nuskaitymą.

„Užimtam, nuolat skubančiam žmogui 
pa togumas itin svarbus, todėl, vystydami 
daugiabučių projektą Dainavoje, būstų sa vi-
ninkams ne tik suteikėme galimybę šildymą 
butuose reguliuotis individualiai, bet ir įdie-
gėme naujausią šilumos tiekėjo pasiūlytą 
technologiją – individualią suvartotos šilumos 
apskaitą su nuotoliniu duomenų nuskaitymu. 
Jos dėka daugiabučių gyventojams nebereiks 
rūpintis rodmenų nurašymu ir jų deklaravimu –  
sistema tai padarys už juos“, – pritaria  
D. Mikalauskas.

NE PASKUTINĖJE VIETOJE – 
SAUGUMAS IR ESTETIKA

Bendrovės „Ąžuolo projektai“ vadovas 
atkreipia dėmesį, kad, pasirinkus miesto 
šilumą, išvengiama ir papildomų rizikų, 
susijusių su dujinių katilų eksploatavimu, 
bei išvengiama kompromisų dėl estetinės 
pastatų išvaizdos.

„Projektuodami „Life story“ daugiabu-
čius, daug dėmesio skyrėme tvarių sprendi-
mų paieškoms ir jų įgyvendinimui. Siekėme, 
jog atsakingai parinkta pastato inžinerinių 
sistemų visuma ir estetiška aplinka  gyven-
tojai galėtų džiaugtis daugelį metų.

Norint įrengti autonominį dujinį šildymą 
daugiabutyje, kiekviename bute tektų mon-
tuoti dujinius katilus. Jie užima vietą, tinkamai 
neprižiūrimi pradeda skleisti triukšmą, laikui 

bėgant mažėja jų naudingumo koeficientas. 
Bet svarbiausia – jų viduje vyksta degimo 
procesas, todėl jei gyventojai tinkamai įranga 
nesirūpintų, kiltų apsinuodijimo smalkėmis, 
gaisro pavojus. Pastato fasado nepuoštų ir 
privalomas dujinio katilo „atributas“ – kami-
nukas, rūkstantis it pypkė.

Tuo tarpu naudojant miesto šilumą, jokie 
degimo procesai pastate nevyksta – var-
totojus pasiekia jau galutinis produktas –  
šiluma“, – sako D. Mikalauskas.

DU KRITERIJAI:  
KAINA IR ŽALUMAS

Prie „Kauno energijos“ miesto šilumos 
tinklo jungiasi ne tik nauji NT objektai. Keisti 
esamą (dažniausiai – dujinį) šildymo būdą į 
pigesnį ir žalesnį nori ir anksčiau pastatytų 
administracinės, gamybinės paskirties pas-
tatų šeimininkai. 

Tarptautinei „PEIKKO“ grupei, besispeci-
alizuojančiai įvairiuose jungčių sprendimuose 
gelžbetoniui ir kompozitinių statybinių kons-
trukcijų gamyboje, priklausanti UAB „PEIKKO 
Lietuvwa“ prie centralizuoto šildymo prijungs 
du Petrašiūnuose esančius objektus – dujomis 
šildomas 2 tūkst. kv. m ploto biuro ir buitines 
patalpas adresu R.Kalantos 49 ir iki šiol šildymo 
sistemos neturėjusią gamyklą Naglio gatvėje.

„Kol gamtinių dujų kubinis metras 
kainavo 5 kartus mažiau nei dabar, tol ne-
buvo didelės motyvacijos investuoti į kitokį 
šilumos energijos šaltinį. Ankstesnis planas 
buvo eksploatuoti dujinius katilus tol, kol jie 
susidėvės ir tuomet jų nebekeisti, o prisi-
jungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos. 
Energetikos krizė pagreitino sprendimo 
įgyvendinimą“, – sako „PEIKKO Lietuva“ 
direktorius Paulius Bulota.

Jis pabrėžia, kad, nors svarbiausias kri-
terijus renkantis šildymo būdą yra kaina, ne 
mažiau svarbu – energijos žalumas. Todėl, 
svarstant alternatyvas – šildytis dujomis, 
elektra ar miesto šiluma, ir priimtas sprendi-
mas jungtis prie bendro miesto šilumos tin-
klo, kuriame didžioji dalis tiekiamos šilumos 
yra pagaminama iš atsinaujinančio energijos 
ištekliaus biokuro.

„Esame didelis šilumos vartotojas, todėl 
rinktis elektros energiją būtų sudėtinga dėl 
reikalingų investicijų į infrastruktūrą bei šiuo 
metu nestabilios elektros kainos, dujos – bran-
gu ir netvaru. Dėl šių priežasčių ir renkamės 
miesto šilumą. Žalumas, tvarumas yra įmonės 
strateginė kryptis, kurios nuosekliai laikomės, 
naudodami tvarią, žalią energiją. Statomės ir 
saulės elektrines“, – teigia P. Bulota.

Šilumos punkto valdymas Šilumos punkto valdymo skydelis
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PAGRINDINIS TIKSLAS –  
ŠVARI BEI ŽALIA ŠILUMA

AB „Šiaulių energija“, vykdydama savo 
veiklą, ypatingą dėmesį skiria aplinkos 
apsaugos principams ir imasi visų veiks-

mų, jog gaminama šiluma būtų patikimai 
tiekiama vartotojams darant kuo mažesnį 
poveikį aplinkai. Nuolat investuojama į 
įrangos modernizavimą, kuri leistų didinti 
atsinaujinančių išteklių naudojimą šilumos 
gamyboje,  mažinti atmosferos, dirvožemio, 

vandens taršą, atliekų susidarymą, užtikrintų 
pigesnės, žalesnės bei švaresnės šilumos 
energijos gamybą. 

Siekdama tęsti tvarios aplinkos kūrimą, 
AB „Šiaulių energija“ nusprendė šalia esa-
mos biokuro katilinės statyti dar vieną, naują 
iki 20 MW galios biokuro katilinę. Kadangi 
šiuo metu iki 80 proc. per metus bendrovės 
vartotojams tiekiamos šilumos gaminama 
naudojant biokurą, naujas projektas leis 
pagaminti dar daugiau šilumos energijos 
naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius 
ir mažinti energetinę priklausomybę nuo iš-
kastinio kuro. Skaičiuojama, jog įgyvendinus 
projektą, gamtinių dujų poreikis Pietinėje 
katilinėje sumažės apie 4,5 karto, o tai leis 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį vidutiniškai 7338 t CO2 per metus bei 
padidinti biokuro dalį Pietinės katilinės šilu-
mos gamyboje iki 97,7 procentų. 

Numatoma, kad katilinė bus pritaikyta 
deginti biokurą, gaminamą naudojant miš-
ko kirtimo ir retinimo liekanas, sudeginus 
surinktas medienos atliekas, gaunama dvi-
guba nauda: ne tik išvaloma aplinka, bet ir 
išgaunama už iškastinį kurą pigesnė šiluma.

Šia investicija bendrovė atitinka naci-
onalinės ir Europos Sąjungos energetikos 
politiką, orientuotą į atsinaujinančių išteklių 
naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo 
didinimą, energetikos sektoriaus poveikio 
aplinkai mažinimą. Taip pat įgyvendins na-
cionalinėje energetikos strategijoje keliamus 
tikslus – užtikrinti energetinį saugumą, darnią 
energetikos sektoriaus plėtrą bei efektyvų 
energijos naudojimą.

Šiuo metu pradėtos pirkimo procedūros, 
taip pat užpildyta paraiška valstybės paramai 
gauti. Planuojama, jog projektas bus įgyven-
dintas 2022–2024 metais. 

Bendrovės numatoma plėtra sumažins 
neigiamą poveikį aplinkai, teigiamai atsi-
lieps šalies ekonomikos vystymuisi – bus 
kuriamos naujos darbo vietos, įrengiamos 
pažangios energijos gamybos technologijos. 
Tai investicija į tvaresnę bendrovės bei Šiau-
lių miesto ateitį, pigesnę šilumos energiją, 
švaresnę mus supančią aplinką bei šilumos 
gamybos patikimumą.

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ –  
ŽINGSNIS TVARESNIO RYTOJAUS LINK

AB „Šiaulių energija“

VIS DAUGIAU INDIVIDUALIŲ IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJŲ IEŠKO BŪDŲ IR 
SPRENDIMŲ KAIP  ATSISAKYTI NEEFEKTYVIAI NAUDOJANČIŲ ŠILUMĄ, ORĄ TER-
ŠIANČIŲ ŠILDYMO ĮRENGINIŲ. KAIP ALTERNATYVĄ, APLINKAI DRAUGIŠKESNĮ 
SPRENDIMĄ GYVENTOJAI RENKASI PRISIJUNGIMĄ PRIE CENTRALIZUOTAI TIEKIA-
MOS ŠILUMOS TINKLŲ. 
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MODERNIZUOJAMI ŠILUMOS 
PERDAVIMO TINKLAI, 
INVESTUOJAMA Į NAUJUS 
PROJEKTUS
 Vedina savo vizijos – patraukios pas-

laugų kainos, maksimalus patikimumas, 
minimali tarša, bendrovė ir toliau investuoja 
į modernius šilumos tiekimo sprendimus. 
Šilumos perdavimo tinklų modernizavimas 
vienas efektyviausių būdų didinti šilumos 
tiekimo patikimumą, mažinti šilumos nuos-
tolius bei aplinkos taršą. Iki šiol renovuota 
daugiau nei 138 km bendrovės valdomų 
šilumos tiekimo sistemų, pasinaudojant 
daliniu Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
finansavimu. Šiuo metu baigiami bendrovės 
lėšomis vykdomi Stumbro g. – Žemaitės g. 
kvartalo šilumos perdavimo tinklų rekons-
travimo darbai, kurių metu rekonstruota kiek 
daugiau nei 900 m šilumos perdavimo tinklų, 
vykdomos statybos užbaigimo procedūros. 

Kiekvienais metais atliekamos šilumos 
perdavimo tinklų rekonstrukcijos leidžia 
bendrovei išvengti didelių bei nenumatytų 
avarijų, todėl šiuo metu prastos būklės 
vamzdynų, bendrovės valdomuose šilumos 
tinkluose nėra.

Nors dalis vartotojų, siekdami taupyti 
šilumos energiją, renkasi renovaciją, tačiau 
šilumos energijos poreikis nemažėja. Ben-
drovės specialistai pastebi, jog vis daugiau 
individualių bei daugiabučių namų nori pri-
sijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos 

sistemų, todėl, vertindama esamą situaciją, 
bendrovė plečia centralizuoto šilumos tie-
kimo tinklus. Vienas iš šiuo metu vykdomų 
projektų – S. Daukanto g. – J. Basanavi-
čiaus g. kvartalo šilumos perdavimo tinklų 
projektavimo ir statybos darbai, kurių metu 
bus pastatyti nauji, apie 980 m ilgio šilumos 
perdavimo tinklai, leisiantys var totojams 
mėgautis centralizuoto šildymo privalumais –  
saugia bei patikimai tiekiama šilumos ener-
gija. Iki šiol kvartalo pastatai buvo šildomi 
iškastiniu kuru – dujomis. Įvykdžius statybos 
darbus, naujai nutiesti šilumos perdavimo 
tinklai bus prijungti prie Pietinės katilinės, 
kurioje šilumos energija gaminama naudojant 
atsinaujinančius energijos išteklius.

AB „Šiaulių energija“ generalinio direk-
toriaus nuomone, gyventojų domėjimasis 
centralizuotai tiekiamu šildymu ir išaugęs 
noras prisijungti prie jo parodo, jog vartoto-
jai keičia savo kasdienius įpročius, domisi 
aplinkai mažiau kenksmingais sprendimais ir 
galvoja apie ateitį, kurioje augs ateities kar-
tos, o tai – žingsnis tvaresnio rytojaus link.
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AR PAKANKAMAI TVARUS IR NEPRIKLAUSOMAS 
LIETUVOS ELEKTROS SEKTORIUS?

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

ŠIUO METU APIE DU TREČDALIUS SU-
VARTOJAMOS ELEKTROS LIETUVA IM-
PORTUOJA IŠ KAIMYNINIŲ ŠALIŲ. 
STRATEGINIAI DOKUMENTAI SAKO, KAD 
ATEITYJE VISA REIKALINGA ELEKTRA 
LIETUVOJE BUS GAMINAMA IŠ SAULĖS 
IR VĖJO. KELIAMI TIKSLAI - NACIONALI-
NĖ ENERGETINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ IR 
TVARUS ELEKTROS SEKTORIUS – NE-
ABEJOTINAI PRASMINGI, ATITINKANTYS 
PAŽANGIAUSIUS APLINKOSAUGINES IR 
KLIMATO IŠSAUGOJIMO PRINCIPUS,  
TAČIAU AR TO PAKANKA? 

ENERGETIKAMS KYLA KLAUSIMŲ 

Europos Sąjunga eina elektros tinklų 
sujungimo ir bendros elektros rinkos kūrimo 
keliu. Ir čia pats svarbiausias klausimas, 
ar Lietuvoje generuojama elektra bus vėl 
konkurencinga laisvoje rinkoje? Juk ir dabar 
šalyje turime dujas ar mazutą deginančių 
galingų šiluminių elektrinių, tačiau jos stovi 
apmirę, nes jų gaminama elektra brangesnė 
negu importuojama.

Turbūt niekas neabejoja, kad išsivys-
čiusiose šalyse sparčiai didėjant elektros 
vartotojų skaičiui reikės vis daugiau elektros 
energijos. Augantys elektros poreikiai Lietu-
voje tą tik patvirtina. Ar spės nuosava elekt-
ros generacija paskui augančius poreikius? 
Ar verta dabar skatinti ir skubinti vartotojus 
naudoti kuo daugiau importuojamos elektros, 
pirkti elektromobilius, šilumos siurblius ir 
pan.? Juk su išaugusiomis elektros kaino-
mis elektromobiliai praranda privalumus 
prieš varomus iškastiniu kuru, o gyvenantys 
individualiuose namuose ir naudojantys 
elektrinius šilumos siurblius nerimastingai 
laukia elektros tiekėjų sąskaitų, nes jos kelis 
kartus didesnės nei pernai. Šalies gyventojai 
skatinami vartoti daugiau elektros, lyg mes 
turėtume gausybę pigios ir “žalios” elektros. 

Energetikų tarpe netyla diskusijos, jog lėšos, 
negrįžtamai išleistos importuojamai elektrai 
ir jos infrastruktūros vystymui, galėtų būti 
labiau panaudojamos vietinės elektros ge-
neracijos tvariai plėtrai. 

KAS NAUDINGIAU VALSTYBEI: 
SMULKŪS AR DIDIEJI ELEKTRĄ 
GAMINANTYS VARTOTOJAI?
Lietuvoje labiau skatinami smulkūs gami-

nantys elektros vartotojai, o didesnei genera-
cijai taikomi galios ir prisijungimo ribojimai. 
Fiziniams ir juridiniams subjektams realiai 
siūloma įsirengti nestabilios generacijos sau-
lės elektrines, su visomis iš to kylančiomis 
elektros energijos perdavimo, balansavimo ir 
rezervavimo problemomis. Viešojoje erdvėje 
skelbiama, jog Lietuvoje planuojami didžiuliai 
saulės ir vėjo elektrinių parkai, bet ar ilgainiui 
jie bus konkurencingi europinėje elektros 
rinkoje? Juk vėjo ir vandens Skandinavijos 
šalyse daugiau, o ir saulė kuo piečiau - tuo 
labiau šviečia. 

Galvojant apie elektros rinkos ilgalaikį 
tvarumą, vertingiausi atrodo stambūs elektros 
vartotojai patys stabiliai gaminantys elektrą 
savo poreikiams ir dar parduodantys perteklių 
į rinką. Tokie gaminantys vartotojai ne tik su-
mažintų importuojamos elektros srautus, bet 

ir atlaisvintų elektros tinklų pralaidumą, kurio, 
kaip skelbiama, labai trūksta. Be to, stambūs 
elektrą vartojantys subjektai – pramonės 
įmonės, šilumos tiekimo įmonės - turi tam rei-
kalingos kompetencijos, prieinamų lėšų, jose 
įrengti galingi elektros įvadai, o tokių bendrovių 
poveikis elektros rinkai būtų daug didesnis 
negu smulkių buitinių gaminančių vartotojų. 
Svarbu ir tai, kad didelis elektros vartotojas, 
investavęs į savo elektrinę, greičiausiai nebe-
sidairys į importuojamos elektros tiekėjus ir 
taip prisidėtų prie tvaraus nacionalinio elektros 
sektoriaus vystymo. Tuo tarpu šiuo metu 
valstybinės paramos prioritetas skiriamas 
kuo mažesniems elektros gamintojams. 
Be to, įsirengęs nestabilaus generavimo  
elektrinę vartotojas tokios pačios galios vis 
tiek reikalauja ir iš elektros tinklų operatoriaus. 
Tai ir riboja jų plėtrą.  

SKANDINAVIŠKAS MODELIS: 
CENTRALIZUOTO ŠILDYMO 
SINERGIJA SU ELEKTROS 
GAMYBA
Taip susiklostė, kad Lietuvoje tiek buiti-

niame, tiek pramonės ar paslaugų sektoriuje 
daugiausiai naudojami centralizuoti ar vietiniai 
vien tik šilumą gaminantys šaltiniai. Tokios šil-
dymo katilinės, naudojančios gamtines dujas, 

Biokuro kogeneracinė elektrinė Šiauliuose
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o pastaraisiais metais vis daugiau biokurą, 
buvo pigios ir greitai pastatomos, o rinkoje 
esant mažai elektros kainai niekas nesuko 
galvos dėl elektros generacijos. Dabartinė 
energetikos krizė aiškiai parodė, kad tikrai tvari 
elektra turi būti ne tik “žalia”, bet ir maksimaliai 
patikima - gaminama bei vartojama vietoje. 
Kokios šiuo požiūriu galimybės Lietuvoje, ir 
kas galėtų prisidėti prie visos elektros siste-
mos tvarumo, ją rezervuojant, balansuojant ir 
teikiant kitokias sistemines paslaugas?

Gaminti šilumą ir tuo pačiu elektrą 
Lietuvoje gali plačiai išvystytas centrali-
zuoto šilumos tiekimo sektorius ir nuolat 
veikiančios pramonės įmonės. Tačiau šiuo 
metu čia generuojama labai mažai elek-
tros. Pavyzdžiui, kogeneracinių elektrinių, 
veikiančių CŠT sistemose, šilumos tiekimo 
įmonėse tik apie 2400 gigavatvalandžių 
(GWh) per metus, ir tai tik didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose. Energetikų skaičia-
vimu, maksimaliai panaudojus šilumos ir 
elektros kogeneraciją, esant dabar tiniam 
šilumos poreikiui, būtų galima gaminti iki 
1000 GWh stabilios „žalios“ elektros. Taip 
sumažintume importuojamos elektros kie-
kius ir būtų paprasčiau subalansuoti saulės 
ir vėjo elektrinių galios “šokinėjimus”. Be 
to nuosavi elektros generatoriai labai pa-
didintų tokių objektų atsparumą įvairiems 
elektros sistemos sutrikimams, kurie šiais 
neramiais laikais tampa tikėtini. Efektyvios 
kogeneracijos vystymui reikia kuo didesnės 
centralizuotos šilumos rinkos. Tuo tarpu 
valstybė menkai skatina šilumos tinklų 
konsolidaciją ir plėtrą, o kartais net remia 
vartotojų atsijungimą nuo jų. 

Sinergija tarp šilumos ir elektros kogene-
racijos plačiai panaudojama Skandinavijos 

šalyse, tačiau Lietuva šiuo požiūriu gerokai 
atsilieka. Kad mažiau pinigų išleistume 
importuojamai elektrai gal verta labiau pa-
skatinti šiuolaikinių stabilios generacijos 
elektrinių statybą? Ypač pakeičiant jomis 
jau susidėvėjusius biokurą naudojančius 
šildymo katilus. 

GALIMYBĖS YRA, BET...

Miestus šiluma aprūpinančios įmonės, 
pramonės ar paslaugų bendrovės, naudojan-
čios daug garo ar karšto vandens, galėtų būti 
puikūs stabilios elektros generatoriai savo (ir 
ne tik) poreikiams tenkinti, ir tuo pačiu page-
rintų viso šalies elektros sektoriaus tvarumą. 

Juo labiau, kad šiais laikais prieinamos vi-
siškai naujos elektros generavimo technolo-
gijos, kurias galima panaudoti netgi mažose 
katilinėse. Pavyzdžiui, Organinio Renkino ci-
klo modulis gali gaminti elektrą naudodamas 
tiesiog karštą vandenį, paimamą iš šildymo 
katilo. Biodujos, gaunamos pirolizuojant 
medienos skiedrą, gali būti panaudojamos 
gerai žinomuose elektros generatoriuose su 
vidaus degimo varikliais ir t.t. Šie įrenginiai 
prieinami rinkoje ir galėtų papildyti didžiųjų 
kogeneracinių elektrinių parką.

Kas trukdo tai padaryti Lietuvoje? Ma-
nytina, kad pagrindinė kliūtis – tai Lietuvoje 
įsigalėjęs požiūris, jog energetikoje viską iš-
spręs primityvi konkurencija. Deja, tiek anks-
čiau, tiek energetinės krizės laikotarpiu paaiš-
kėjo, kad konkurencijos galimybės miestus 
aprūpinant energija yra ribotos. Kai energijos 
gamintojų per mažai – nėra konkurencijos, 
kai per daug - uždaroje rinkoje visi nebetelpa 
ir bankrutuoja. Taigi, galvojant apie tvarų 
energetikos – komunalinio ūkio kompleksą 
miestuose reikia atsakingiau planuoti ener-
gijos šaltinius, jų galią, išdėstymą, užtikrinant 
investicijų grąžą ir t. t. Tvariam planavimui 
reikia keisti reguliacinę aplinką, vystymą 
vertinti kompleksiškai ilgalaikėje perspekty-
voje, pagal suminį rezultatą, nepasiduodant 
atskirų verslo subjektų spaudimui. Žinoma, 
tam reikia ne tik politinės ir administracinės 
valios, bet ir valstybės įstaigų kompeten-
cijos bei atitinkamų sprendimų. Primintina, 
kad reguliuojami energetikos sektoriai labai 
priklauso nuo valstybės reguliavimo. 

Biokuro kogeneracinė jėgaine ALytuje

Panevėžio termofikacinė elektrinė
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ELEKTRINĖ ANT KATILINĖS 
STOGO

Prieš metus, 2021-ųjų spalį, UAB 
„Ukmergės šiluma“ ir europinius projektus 
kuruojanti valstybės institucija Aplinkos 
projektų valdymo agentūra (APVA) pasi-
rašė klimato kaitos programos priemonės 
„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, 
vėjo) panaudojimo juridinių asmenų elektros 
energijos poreikiams“ finansavimo sutartį. 
Įmonė įsipareigojo rajoninėje katilinėje įrengti 

ŽALIAS KURSAS: 
UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“ 

GAMINS ELEKTRĄ NE TIK SAU

UAB „Ukmergės šiluma“

ELEKTROS KAINOMS ŠIEMET PAKILUS Į NEREGĖTAS AUKŠTUMAS IR GYVENTOJAI, 
IR VERSLININKAI GRIEBĖSI UŽ  GALVŲ. VALSTYBĖS SIŪLOMAS SPRENDIMAS – PA-
TIEMS TAPTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJAIS, STATYTI SAULĖS ELEKTRINES 
AR ĮSIGYTI GALIAS NUOTOLINĖSE ELEKTRINĖSE – DABARTINĖJE SITUACIJOJE 
ATRODO GEROKAI PAVĖLUOTAS. NORS SIŪLOMA SOLIDI VALSTYBĖS FINANSI-
NĖ PARAMA, UŽSAKYMAIS UŽVERSTI SAULĖS ELEKTRINIŲ STATYTOJAI RIKIUOJA 
KLIENTUS Į EILES. PROGNOZĖS NEGUODŽIA: LAUKTI GALI TEKTI METUS IR ILGIAU. 
UKMERGĖS ENERGETIKAI Į BRANGSTANČIOS ELEKTROS TRAUKINĮ SPĖJO LAIKU. 
PERNAI PRADĖTAS VIENAS SAULĖS ELEKTRINĖS PROJEKTAS JAU PABAIGTAS, O KI-
TAS, SKIRTAS NE TIK BENDROVĖS REIKMĖMS, BET IR IŠORINIAMS VARTOTOJAMS 
BUS BAIGTAS IKI 2023 M. RUDENS. 

99,63 kW saulės elektrinę. Darbai jau baigti, 
bendrovės „Ukmergės šiluma“ pastatų stogai 
nukloti saulės moduliais. 

Beveik 67 tūkstančius eurų kainavęs 
projektas, kuriam 24 509 eurų finansinę 
paramą skyrė Europos Sąjungos fondai, 
prisidės prie bendrovės elektros energijos 
sąnaudų mažinimo. Ant bendrovės stogų 
pagaminta elektros energija bus naudoja-
ma vietinės katilinės reikmėms ir padengs 
dalį jos elektros energijos poreikių. Likusią 
įmonės gamybos procesuose sunaudojamą 

elektros energiją UAB „Ukmergės šiluma“ 
perka iš UAB „Enefit“. Beje, ši elektros ener-
gija yra žalioji, gaminama iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių.

UKMERGĖS PROJEKTAS – 
SAULĖS ELEKTRINIŲ PARKAS

Nelaukdama malonės ir kainų sumaži-
nimo iš dabar Lietuvoje veikiančių elektros 
energijos tiekėjų Ukmergės rajono savival-
dybė nusprendė pati tapti elektros energijos 
gamintoja. Savivaldybė įpareigojo savo kon-
troliuojamą UAB „Ukmergės šiluma“ pastatyti 
3,6 megavatų (MW) galios saulės elektrinių 
parką. Planuojama, jog per metus saulės 
moduliai pagamins daugiau nei 3,7 mln. 
kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos.

Tai išties reikšmingas kiekis. Pasak 
Energetikos ministerijos statistikos Lietu-
voje vidutiniškai viename bute per metus 
yra suvartojama apie 1200 kWh elektros 
energijos. Mažame individualiame name 
elektros sąnaudos sudaro apie 3000 kWh, 
o dideliame name – maždaug 5000 kWh per 
metus. Paprasčiau sakant, Ukmergės rajono 
savivaldybės užsakytas saulės elektrinių 
parkas generuos tiek elektros, kurios metams 
užtektų kone 3100 butų. 

Saulės baterijos bus išdėstytos 8 hektarų 
žemės sklype Ukmergės pakraštyje, tarp S. 
Daukanto ir Lakštingalų gatvių. Skaičiuoja-
ma, jog saulės elektrinių parko įrengimas 
kainuos apie 4 milijonus eurų. Šį projektą 
UAB „Ukmergės šiluma“ įgyvendins kartu 
su partneriu UAB „Ignitis“, viena didžiausių 
energetikos įmonių Baltijos šalyse.

Kaip teigia energetikai, investuojant į 
saulės elektrines, tampant jų operatoriais, 
pigia žaliąja energija galima aprūpinti ne 
tik savo valdomus objektus, bet ir plėsti 
įmonės veiklą, tampant elektros energijos 
gamintojais platesniam ratui vartotojų. Tai 
naudinga ir ekologiniu aspektu – pasitelkiant 
atsinaujinančius išteklius, energijos gamybai 
nenaudojant iškastinio kuro, prisidedama 
klimato kaitos mažinimo. 
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ORO ŠALTINIO ŠILUMOS SIURBLIO 
GARINTUVO VEIKIMO ANALIZĖ 

LIETUVOS KLIMATINĖMIS SĄLYGOMIS
Giedrė Streckienė, Tomas Kropas 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH)

ĮVADAS 

Sprendžiant klimato kaitos stebimus pa-
darinius, susijusius tiek su žmogaus veikla, 
didėjančiu globaliu gyventojų skaičiumi, tiek 
su augančiais energijos poreikiais ir šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujų ir kietųjų dalelių 
emisijomis, pereinama prie mažiau taršių 
energijos generavimo ir transformavimo pro-
cesų. Skatinamas ir plėtojamas atsinaujinančių 
energijos išteklių (AEI) naudojimas Lietuvos 
vidaus energijos gamyboje ir galutiniame 
energijos suvartojimo balanse. Tai taip pat 
vienas pagrindinių Nacionalinės energetinės 
nepriklausomybės strategijos tikslų. Dažnu 
atveju energijos gamybai pastatams šildyti ir 
(ar) vėsinti AEI panaudojimas gali būti ribotas 
dėl geografinės padėties, klimato ar kitų apri-
bojimų. Ieškoma efektyvių ir tvarių sprendimų 
pastatus aprūpinti energija. Viena iš numatomų 
priemonių, skatinanti darnią energetikos plėtrą, 
yra šilumos siurblių panaudojimas, siekiant 
tolesnės pastatų sektoriaus dekarbonizacijos.

Atsižvelgiant į Europos šilumos siurblių 
asociacijos (EHPA), vienijančios didžiąją 
dalį Europos šilumos siurblių pramonės, 
pateikiamus duomenis, pastaraisiais metais 
ypač augo oro šaltinio šilumos siurblių (tiek 
oras-oras, tiek ir oras-vanduo) rinka. 2021 
metais Europoje (21 šalis, tarp jų ir Lietuva) 
buvo parduota 2,18 mln. šilumos siurblių, o 
tai sudarė 560 000 daugiau parduotų įren-
ginių nei 2020 metais. 

Šilumos siurblių veikimo principai yra pri-
pažįstami jau nuo 1800-ųjų ir iki šiol sudaro 
pagrindą daugeliui šaldymo sistemų. Idėja 
naudoti šiluminį variklį atvirkštiniu ciklu, kaip 
šilumos siurblį, buvo pasiūlyta Lordo Kelvino 
(William Thomson), bet tik dvidešimtajame 
amžiuje tokiu veikimo principu veikiančios 
mašinos pradėtos naudoti, daugiausia šal-
dymo sistemose. O nuo 1970-ųjų pradžios 
oro, kaip šilumos šaltinio, šilumos siurbliai 
pradėti naudoti vis dažniau.

Oras-vanduo ir oras-oras šilumos siur-
bliai tampa vis populiaresniu šilumos šaltiniu 
aprūpinant pastatus šiluma, karštu vandeniu 

ir vėsa. Tokių sistemų aktyvus plitimas ypač 
pastebimas naujai statomuose, energiškai 
efektyviuose pastatuose. Pastarųjų plėtra 
skatinama valstybių teisiniais aktais. Tačiau 
šilumos siurblių veikimui didelę įtaką turi lauko 
ir vidaus sąlygos, kuriose jie veikia, ypač tai 
pastebima šaltuosiuose regionuose. Esant 
kintamoms aplinkos sąlygoms, sistemų su 
integruotais oro šaltinio šilumos siurbliais 
efektyvumas yra nepastovus: pereinamuoju 
sezonu šildymo režimo efektyvumo koeficien-
tas (angl. Coefficient of Performance – COP) 
yra gerokai aukštesnis nei šaltuoju metų 
sezonu. Krentant lauko oro temperatūrai, COP 
mažėja, o esant didelei santykinei oro drėgmei, 
pastebimas užšalimo pavojus, kuris padidina 
sistemos energijos sunaudojimą, sąnaudas už 
energiją, blogina šilumos mainus. Orinių šilu-
mos siurblių, jų komponentų (pvz., garintuvo 
šilumokaičio), valdymo algoritmų tobulinimas 
tampa svarbiu, norint pasiekti mažesnes ener-
gijos, o kartu ir išlaidų sąnaudas. Tai prisidėtų 
prie užšalimo pavojaus mažinimo ir bendro 
visos sistemos funkcionalumo didinimo.

Šis straipsnis skirtas viešinti informaciją 
apie oro šaltinių šilumos siurblių galimybių 
plėtojimą, sprendžiant energijos efektyvumo 
didinimo klausimus ir poreikį atsižvelgti į 
įrangos veikimo iššūkius.

ORO ŠALTINIO ŠILUMOS 
SIURBLIO GARINTUVO 
PAVIRŠIAUS UŽŠALIMO 
PRIEŽASTYS BEI VALDYMO IR 
MAŽINIMO BŪDAI
Oro šaltinio šilumos siurbliams veikiant 

šaltuoju sezonu, kai registruojama žema 
aplinkos oro temperatūra ir didelė santy-
kinė oro drėgmė, ant įrenginio garintuvo 
šilumokaičio paviršiaus formuojasi šerkšno 
sluoksnis. Ore esantys vandens garai, patekę 
ant šilumokaičio, kurio temperatūra yra že-
mesnė arba lygi kondensacijos temperatūrai, 
kondensuojasi, o vėliau sušąla ir padengia 
paviršių šerkšnu (1 pav.). Tam didelę reikšmę 
turi pratekančio per šilumokaitį oro drėgmė, 

temperatūra, pratekantis oro srauto greitis, 
šilumokaičio paviršiaus temperatūra.

Sprendžiant orinių šilumokaičių užšalimo 
problemą ir iš jos kylančius padarinius, naudo-
jama daugybė skirtingų būdų, metodų ir prie-
monių. Tačiau, apibendrindami visus būdus, 
juos galime skirstyti į dvi pagrindines grupes:
• aktyviosios ir 
• pasyviosios priemonės.

Aktyviosios priemonės apimtų šildytu-
vus, desikantinius oro sausintuvus, karštų 
garų ar dujų reversinį ciklą, karštų dujų apė-
jimo alternatyvą ir kitas galimas priemones. 
Pasyviosioms priemonėms pasitelkiamas 
šilumokaičių paviršių mechaninis apdirbimas 

1 pav. Šerkšno susidarymas ant oro šaltinio šilumos 
siurblio garintuvo
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bei paviršių dengimas papildomomis me-
džiagomis, pavyzdžiui, tai gali būti specialūs 
dažai, hidrofilinės medžiagos.

Šildytuvai oro šaltinio šilumos siurbliams 
gali padėti sumažinti šilumokaičių užšalimo 
problemą. Jais gali būti šildomi patys šilumo-
kaičiai arba į jį patenkantis oras, kai pastarojo 
temperatūra aplinkoje smarkiai sumažėja. 
Norint, kad susidaręs kondensatas neužšaltų 
ant šilumokaičio, jo temperatūra turi būti 
aukštesnė už užšalimo tašką. Tačiau esant 
šaltoms klimato sąlygoms, nepriklausomai 
nuo šildytuvo energijos kilmės, tokia tech-
nologija yra labai imli energijai ir gali stipriai 
padidinti bendrą energijos suvartojimą siste-
moje. Tokio būdo pritaikymas yra geriausias, 
jei turime likutinės energijos, šilumos iš nuo-
tekų ar kitų sistemų, tuomet atliekinę šilumą 
galime panaudoti šilumokaičiui atitirpinti ar 
orui pašildyti prieš šilumokaitį. Oro drėgmės 
šalinimas desikantinėmis medžiagomis yra 
efektyvus šerkšno susidarymo mažinimo ir 
atidėjimo metodas, tačiau reikalauja papildo-
mos įrangos, norint regeneruoti desikantus. 
Tai padaro bendrą sistemą kompleksiškesnę 
ir sudėtingesnę. Reikia daugiau investicijų, 
vietos, be to, tai padidina oro srauto pasi-
priešinimą ir ventiliatoriaus sąnaudas.

Siekiant mažinti ir valdyti garintuvo pa-
viršiaus užšalimo problemą, bene plačiausiai 
naudojamas būdas yra karštų garų ar dujų 
reversinis ciklas. Dėl keturių eigų vožtuvo 
veikdamas reversiniu ciklu, šilumos siurblys 
tam tikrą laiko tarpą veikia kaip šaldymo įren-
ginys – esantis lauke garintuvas naudojamas 
kaip kondensatorius, o viduje esantis kon-
densatorius tampa garintuvu. Trumpai tariant, 
tam tikrą laiko tarpą vykdomas ne šildymo, 
o šaldymo ciklas, kol nutirpinamas lauke 
esantis šilumokaitis. Tačiau toks būdas turi 
neigiamą įtaką patalpų vidaus mikroklimatui, 
ypač oras-oras sistemose, nes patalpos, 
nors ir santykinai nedidelę laiko dalį, tačiau 
yra vėsinamos, o ne šildomos.

Kitas populiarėjantis būdas – karštų 
dujų apėjimo linija (angl. hot gas bypass). 
Taip jis vadinamas todėl, kad perkaitintos 
šaldymo agento dujos iš kompresoriaus yra 
nukreipiamos tiesiai į garintuvo šilumokaitį. 
Tuomet, būdamos aukštos temperatūros, jos 
nutirpina susidariusį šerkšną ar ledą. Pasibai-
gus atitirpinimo ciklui, šilumos siurblys toliau 
veikia šildymo ciklu, taigi, kompresorius nėra 
sustabdomas. 

Kadangi oro šaltinio šilumos siurblio 
garintuvo užšalimo problema yra ne nauja ir 
plačiai paplitusi, siūloma ir kitų būdų, kaip jos 
išvengti. Vienas iš jų – aukštos įtampos elekt-

romagnetinis laukas (angl. Electro-hydrody-
namics). Šis būdas yra pravartus pavėlinti, 
sumažinti šerkšno susidarymą, susidaręs 
ledas yra trapesnis nei susiformavęs be 
elektrinio lauko, tačiau reikalingas atitirpinimo 
laikas ne toks efektyvus, palyginti su kitaip 
apdorotais šilumokaičių paviršiais. Dar viena 
priemonė – aukšto ir žemo dažnio vibracijos, 
naudojamos šerkšnui mažinti. Vibracijos 
turi įtaką kondensato lašelių formavimuisi 
ir ledo augimui. Tarp kitų, mažiau populiarių 
priemonių yra šilumokaičio apipurškimas 
karštu vandeniu, akumuliacinių talpų nau-
dojimas, akumuliatoriai, naudojantys fazę 
keičiančias medžiagas, saulės energijos 
transformavimo įrenginiai. Tačiau visi šie 
metodai ir priemonės reikalauja papildomos 
įrangos ir didesnių investicijų.

Taip pat plėtojamos hibridinės sistemos, 
derinant šilumos siurblių veikimą su saulės 
kolektoriais, saulės fotovoltiniais elementais. 
Užšalimo poveikio vertinimas ir planavimas 
oro šaltinio šilumos siurblių šilumokaičiams 
hibridinėse sistemose ir sistemos veikimui yra 
sudėtingas, nes šis procesas yra netiesinis,  
daugiamatis, kintamo tankio, laikinas, dina-
minio šilumos ir masės perdavimo pobūdžio.

TYRIMAS IR JO REZULTATAI

Vertinant šilumos siurblių veikimą, šalia 
anksčiau jau minėto COP koeficiento tikslinga 
nustatyti jo sezoninę vertę, t. y. SCOP (angl. 
seasonal coefficient of performance). Taip 
pat, norint išsamiau įvertinti COP priklausomy-
bę nuo aplinkos oro sąlygų, siūloma pasitelkti 
būsenos parametrą – entalpiją, kuri leidžia 
susieti ir nustatyti šilumos kiekį, vertinant oro 
temperatūrą ir drėgmės kiekį. Šis dydis taip pat 

leidžia įvertinti ir planuoti tokio šilumos siurblio 
veikimą pasikeitus sąlygoms, pvz., lauko oro 
ar tiekiamo vandens temperatūrai. Užšalimo 
problematikos tyrimui galimi įvairūs nustaty-
mo ir analizės natūriniai bandymai, pavyzdžiui, 
2 paveiksle pateiktas eksperimentinis stendas, 
skir tas tir ti natūraliai veikiančio šilumos 
siurblio veikimą. Tam tikslui buvo prijungtas 
DN500 or takis bei panaudota atitinkama 
parametrų (slėgio, temperatūrų, santykinės 
drėgmės, debito, elektros srovės) matavimo 
ir registravimo bei kaupimo įranga. Kartu 
vizualiai buvo stebimas ir garintuvo paviršius, 
naudojant didelės raiškos veiksmo kamerą, 
montuojamą statmenai prieš šilumokaitį.

Analizuojant 7 kW šildymo galios oras-
vanduo šilumos siurblį, buvo vizualiai stebi-
mas šerkšno ant šilumokaičio formavimasis 
ir atitirpinimo procesas, taip pat tuo metu 
veikimą nusakančių parametrų kaita. Tiriant 
šilumos siurblio veikimą šaltuoju laikotarpiu, 
aplinkos oro temperatūra svyravo nuo –7 °C iki 
+4 °C ir laikėsi aukšta santykinė oro drėgmė 
(vidutinė santykinė oro drėgmė >85 %), buvo 
fiksuotas garintuvo užšalimo ir atitirpinimo 
procesas (3 pav.). Vidutinis oro, pratekančio 
per garintuvo šilumokaitį, kiekis buvo apie  
2 800 m3/h.

Tyrimo metu buvo stebima, kaip ore 
esantys vandens garai, patekę ant šilumokai-
čio, kurio temperatūra yra žemesnė arba lygi 
kondensacijos temperatūrai, kondensuojasi, 
o vėliau, jų temperatūrai krentant, sušąla ir 
padengia paviršių šerkšnu. 3 paveiksle ma-
tomas šerkšno ant šilumokaičio susidarymas 
ir jo pašalinimas – atitirpinimo ciklas, kai 
karštos šaldymo agento dujos pro solenoidą 
paleidžiamos į garintuvo kontūrą, siekiant 
ištirpdyti ant jo susidariusį šerkšną. 

2 pav. Eksperimentinis stendas, sumontuotas ant VILNIUS TECH Aplinkos inžinerijos fakulteto stogo
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Susidarantis šerkšnas turi neigiamą įtaką 
šilumos mainams ir atlieka tarsi izoliacinės 
medžiagos funkciją. Garintuve cirkuliuojan-
tis šaldymo agentas (freonas R410) negali 
paimti reikalingos energijos iš aplinkos oro ir 
išgaruoti, todėl žemina garavimo temperatūrą, 
siekdamas padidinti temperatūrų skirtumą 
tarp aplinkos oro ir garintuvo temperatūros, 
kad šilumos mainai vyktų intensyviau. Taip pat 
pastebėta, kad siekiant intensyvinti šilumos 
mainus, greta garavimo temperatūros žemini-
mo yra didinamas ir šilumokaitį apiplaunančio 
oro kiekis. O dėl šerkšno susidarymo bei 
papildomos apkrovos ventiliatoriams didėja 
sistemos elektros energijos suvartojimas.

Garintuvo paviršiaus atitirpinimo proce-
sas vyko vidutiniškai 5 minutes. Tokia pat 
vidutinė atitirpinimo trukmė gauta skirtingų 
bandymų metu, o tai parodė, kad atitirpinimo 
ciklas išlieka toks pats, nepriklausomai nuo 
aplinkos oro parametrų, kito tik jo dažnumas. 
3 paveiksle pateiktas atitirpinimo procesas 
registruojant jo paviršiaus pasidengimą 
šerkšnu vaizdo kamera, kai (a) visas ga-
rintuvo šilumokaičio paviršius pasidengęs 
šerkšnu, (b) matoma, kaip susidaręs šerkš-
nas nutirpsta, ir galiausiai – (c) nupučiamas 
susidaręs kondensatas. Toks pat ciklas 
atliekamas kiekvieno atitirpinimo metu.

Atlikto eksperimento šaltuoju metu laiku 
rezultatai parodė COP bei aplinkos oro ir ruošia-
mo šilumnešio entalpijų santykio ryšį (4 pav.).

Šilumos siurbliui ruošiant 50 °C vandenį 
pastato šildymo sistemai, mažiausi efektyvu-
mai fiksuojami, kai entalpijų santykis svyruo-
ja tarp 0,03 ir 0,05. Būtent šiuose rėžiuose 
turima didžiausia aplinkos oro santykinė 
drėgmė ir užšalimui palankios temperatūros. 
Vien dėl šerkšno atitirpinimo proceso COP 
sumažėjo apie 11 proc., palyginti su tokiu 
pačiu laikotarpiu, kai vyksta užšalimas, 
bet atitirpinimo procesas nevyksta. Esant 
žemai aplinkos oro temperatūrai, entalpijų 

santykis buvo neigiamas ir sumažėjo ab-
soliuti drėgmė, nors santykinė oro drėgmė 
tuo pačiu metu buvo labai didelė (>80 %). 
Tai sumažino atitirpinimo ciklų skaičių, o 
COP šiek tiek padidėjo. Be to, ribinis atvejis, 
kai aplinkos temperatūra yra 0 °C, o santy-
kinė oro drėgmė – 100 proc., parodytas 4 
paveiksle. Tokiomis sąlygomis matyti, kad 
dažnai gali atsirasti užšalimo ir atitirpimo 
procesai. Gautos nepalankiausios šilumos 
siurblio veikimui sąlygos, kai aplinkos oro 
temperatūra svyruoja nuo 1–2 °C  iki –5 °C 
ir turima didelė santykinė oro drėgmė. Visi 
matavimai atlikti Vilniaus mieste, kur vidutinė 
šildymo sezono temperatūra yra –1,2 °C, o 
santykinė oro drėgmė didelė. Tai rodo, kad 
tokiose vietose oro šaltinio šilumos siurblio 
parinkimas ir vertinimas turi būti ypač atidus.

APIBENDRINANTI IŠVADA

Šerkšno susidarymo ant oro šaltinio ši-
lumos siurblio garintuvo paviršiaus reiškinys 
turi neigiamą įtaką bendram šilumos siurblio 
veikimui, jo efektyvumui. Dėl šerkšno forma-

(a) (b) (c)

3 pav. Šilumokaičio atitirpinimas: a) pirma minutė; b) trečia minutė; c) penkta minutė

4 pav. COP kitimas, priklausantis nuo aplinkos oro ir tiekiamo vandens entalpijų santykio

vimosi ant garintuvo šilumokaičio plokštelių, 
įprasto temperatūrų skirtumo tarp aplinkos 
oro ir oro, pratekėjusio per šilumokaitį, norint 
išgarinti šaldymo agentą jame, nepakanka, 
todėl automatiškai yra žeminama šaldymo 
agento garavimo temperatūra, o tai žemina 
sistemos slėgį prieš kompresorių ir iškreipia 
įprastą sistemos veikimo režimą. Taip pat, 
siekiant išlaikyti tą pačią šilumos siurblio 
galią, yra didinamas oro kiekis, kuris prateka 
per garintuvą, o dėl šerkšno susidarymo 
bei papildomos apkrovos ventiliatoriams 
didėja sistemos elektros energijos sąnaudos. 
Populiarėjant oro šaltinio šilumos siurblių 
naudojimui šaltojo ir vidutinio klimato šalyse, 
kyla poreikis vertinti klimato sąlygų įtaką 
tokios įrangos veikimui, išsamiau planuojant 
šių sistemų plėtrą ir eksploataciją. 

PADĖKA 

Šio straipsnio autoriai dėkoja už pagalbą 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Pastatų energetikos katedros Pastato ener-
getikos ir mikroklimato sistemų laboratorijai.
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„VISAGINO ENERGIJA“: NUO TARŠIOS 
VEIKLOS – IKI ŽALIOSIOS ENERGIJOS

UAB „Visagino energija“

TIK 1975 M. PLYNAME LAUKE PRADĖTAS STATYTI VISAGINO MIESTAS (IKI 1992 M. 
VADINTAS SNIEČKUMI) PAGAL TŲ LAIKŲ STANDARTUS BUVO VIENA MODERNIAUSIŲ 
IR LABIAUSIAI PAŽENGUSIŲ GYVENVIEČIŲ SU GERAI IŠVYSTYTA IR VISIŠKAI NAUJA 
INFRASTRUKTŪRA. KOL VEIKĖ VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ 
(IAE), JI TIEKĖ MIESTUI ŠILUMĄ, VANDENĮ BEI TEIKĖ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAU-
GAS, APRŪPINDAVO ELEKTRA. TAČIAU, KAI UŽDARIUS ATOMINĘ JĖGAINĘ 2002 M. 
SPALIO 21 D. BUVO ĮSTEIGTA VALSTYBĖS ĮMONĖ „VISAGINO ENERGIJA“, PERIMTAS 
ŪKIS NEPASIRODĖ NEI MODERNUS, NEI EKONOMIŠKAI SUSTYGUOTAS. 

PLANAVIMO KLAIDOS

Planuojant miesto šilumos ūkį buvo 
galvojama, kad Visagine gyventojų skaičius 
turėtų siekti apie 60–70 tūkst.. Tačiau realy-
bėje mieste gyvena apie 20 tūkst., o vietoj 
planuotų 6 mikrorajonų iškilo tik 3. Tad buvo 
įrengtos didelio diametro šilumos tiekimo 

trasos, o dėl IAE galimybių dideliais kiekiais 
tiekti į atvirą šilumos tiekimo sistemą faktiškai 
nemokamą šilumą, niekas negalvojo nei apie 
aplinkosaugą, nei apie šilumos energijos 
taupymą.

Ilgametis bendrovės generalinis di-
rektorius Zigmas Jurgutavičius prisimena 
laikus, kai bendrovės vadovams teko Zigmas Jurgutavičius

Visagino katilinė
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priimti esminius sprendimus: „Lietuvai, 
prieš įstojant į Europos Sąjunga, priėmus 
politinį sprendimą uždaryti IAE, niekam 
nekilo abejonių – pokyčiai būtini. Buvo nu-
matytos dvi pagrindinės kryptys: šilumos 
nuostolių perdavimo tinkluose mažinimas 
ir šilumos gamybos infrastruktūros mo-
dernizavimas“.

2007 m. duomenimis šilumos energi-
jos praradimai Visagino šilumos tiekimo 
tinkluose viršijo 18 procentų, o trasų būklė 
buvo itin prasta. 

VAMZDYNŲ ATNAUJINIMUI 
KASMET PO MILIJONĄ  

Įver tinus visas aplinkybes 2008 m. 
buvo pradėtas rengti šilumos tiekimo tinklų 
atnaujinimo projektas. Bendrovės užsakymu 
Lietuvos mokslininkai J. Gudzinskas ir M. 
Jakubčionis atliko studiją „Visagino m. šilu-
mos tinklų pjezometrinio grafiko sudarymas 
bei optimizavimas“. Remiantis jų tyrimo 
išvadomis buvo suplanuotos priemonės 
optimizuoti miesto šilumos tinklus.

Jau tais pačiais 2010 metais pradėtas 
pirmasis bendrovės projektas: pasinaudojant 
ES finansine parama Visagine atnaujinta apie 
12 km sutartinio 100 mm diametro viengubų 
šilumos tiekimo tinklų vamzdynų. Bendra pro-
jekto vertė siekė apie 2 mln. eurų. 2013 m.  
pasirašytos sutartys dėl dviejų iš Europos 
regioninės plėtros fondo finansuojamų 
projektų įgyvendinimo. Investavus dar apie 
2,15 mln. eurų buvo modernizuota virš 11 km 
senų, susidėvėjusių, šiuolaikinių reikalavimų 
nebeatitinkančių vamzdynų su priklausiniais 

(nejudamos atramos, kompensatoriai, užda-
romoji armatūra ir pan.). 

2018 m. buvo pasirašyta ir sėkmingai 
įgyvendinta dar viena projektavimo ir staty-
bos darbų rangos sutartis už 4,55 mln. eurų, 
iš kurių apie 50 proc. buvo finansuojama 
ES Sanglaudos fondo lėšomis. Buvo re-
konstruota ir pakeista apie 19 km senų, jau 
daugiau kaip 30 m. eksploatuojamų, įvairaus 
diametro šilumos tiekimo vamzdynų. 

„Per pastaruosius 10 metų į Visagino ši-
lumos tinklų modernizavimą buvo investuota 
beveik 10 mln. eurų. Investicijų ir įvykdytų 
darbų apimtys tikrai džiugina. Aišku, kad 

teko įveikti nemažai sunkumų, tačiau dėl 
šių investicijų šilumos energijos technolo-
giniai praradimai Visagino miesto tinkluose 
sumažėjo beveik perpus ir pasiekė apie  
10 procentų, kas atitinka Skandinavijos šalių 
standartus“, - pasakojo bendrovės vadovas 
Zigmas Jurgutavičius.

Šis rezultatas yra trečias tarp visų Lie-
tuvos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių, 
kurių technologinių praradimų vidurkis apie 
13,6 procento.

TARŠA SUMAŽINTA DAUGIAU 
KAIP 9 KARTUS

Iš IAE bendrovė paveldėjo 9 dujinius ir 
1 mazutu kūrenamus katilus, kurių bendra 
galia sudarė 344 MW. 

Jau prieš dešimtmetį, 2012 m., buvo 
atsisakyta ypač taršaus mazuto naudojimo 
šilumos gamybai, panaikintas bendrovės 
mazuto ūkis. Siekiant mažinti gamtinių dujų, 
kurios yra pagrindinis CO2 išmetimų šaltinis, 
naudojimą, „Visagino energija“ investavo į 
biokurą deginančius įrenginius. 

2013 m. pradėjo veikti bendrovės lėšo-
mis pastatytas 8 MW galios biokuro katilas 
su 5 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. 
Investicija į žaliąjį kursą sudarė 2,55 mln. 
eurų, neskaičiuojant PVM. Dar po metų, 
pasinaudodama ES struktūrinių fondų pa-
rama, bendrovė pastatė antrąjį 8 MW galios 
biokuro katilą.

2020 metais Visagino savivaldybėje 
pradėjus eksploatuoti uždarą šilumos tiekimo 
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sistemą ir vartotojams įrengus automatinius 
šilumos punktus, bendrovės šiluminėje katili-
nėje žymiai sumažėjo termofikacinio vandens 
tinklų papildymas. 

Viso to rezultatas, kad nuo 2010 m., kai 
bendrovė iš Ignalinos atominės elektrinės 
perėmė ir pradėjo eksploatuoti šiluminę 
katilinę, iki 2021 m. pabaigos išmetamų CO2 
dujų kiekis sumažintas nuo 95 910 iki 10 
551 tonų CO2. Kitaip sakant per dešimtmetį 
išmetamų CO2 dujų kiekis sumažintas dau-
giau kaip 9 kartus. 

Išmontuotų mazuto talpyklų vietoje 
įrengta biokuro saugojimo aikštelė, be to 
atlaisvintame plote planuojama pastatyti  
1,25 MW elektrinės galios ir 6,8 MW šilu-
minės galios didelio efektyvumo biokuru 
kūrenamą kogeneracinę elektrinę. Šis projek-
tas iš dalies finansuojamas ES Sanglaudos 
fondo lėšomis.

„Kogeneracinės elektrinės projektas –  
naujas iššūkis mūsų bendrovei. Tai leis 
mums dar labiau sumažinti, o ateityje ir 

padaryti darbai. Mes nesustosime ir toliau 
eisime žaliojo kurso kryptimi.“ – reziumuoja  
UAB „Visagino energija“ generalinis direkto-
rius Zigmas Jurgutavičius. 

FAKTAI APIE  
UAB „VISAGINO ENERGIJA“:

• Bendrovė Visagino savivaldybės var-
totojams centralizuotai tiekia šilumos 
energiją (šilumos, garo ir karšto vandens 
gamyba ir tiekimas), šaltą vandenį (ge-
riamojo šalto vandens gavyba, ruošimas 
ir tiekimas) ir teikia nuotekų tvarkymo 
paslaugas. 

• Per 2021 m. „Visagino energija“ patie-
kė apie 236,4 tūkst. MWh šilumos ir 
apie 254,3 tūkst. m3 karšto vandens. 
Per metus iš artezinių gręžinių išgauta  
990,5 tūkst. m3 geriamojo vandens, 
sutvarkyta 1 079  tūkst. m3 nuotekų.

• UAB „Visagino energija“ dirba 187 dar-
buotojų.

visiškai atsisakyti gamtinių dujų naudojimo. 
Jau dabar akivaizdžiai matome kokią naudą 
var totojams ir aplinkai duoda visi mūsų 
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LEMIA NE TIK KAINA

Šilumos tiekėjai pastebi, kad centralizuo-
tas šilumos tiekimas (CŠT) sparčiai kylančių 
kuro kainų fone išlieka vienas patraukliausiu 

CENTRALIZUOTAS ŠILDYMAS: 
PIGU AR BRANGU?

šildymo būdu. Ekonomiškumas, patogumas, 
saugumas, švari aplinka - tai CŠT privalumai, 
kuriuos ver tina ne tik daugiabučių namų 
gyventojai, bet ir verslo organizacijos bei 
nekilnojamojo turto projektų vystytojai, kurie  

puikiai suskaičiuoja, kad įsirenginėti nuosa-
vas katilines, rūpintis kuru ir jį sandėliuoti, 
prižiūrėti, remontuoti, atėjus laikui, keisti 
katilus, samdyti tam specialiai apmokytą 
personalą ir dar turėti nuolatinį gaisro pavojų 
yra gerokai brangiau, nei vartoti centralizuotai 
tiekiamą šilumą.

„Iš esmės miestuose dominuojantys 
šilumos gamybos būdai yra du: centrali-
zuotas šildymas arba autonominis dujinis. 
Kietas kuras jau praeitis, granulėmis apšildyti 
daugiabučius ar didelio ploto biurų pastatus 
yra sudėtinga ir nepatogu, šilumos siur-
bliai irgi nepakankamai efektyvūs šaltuoju 
laikotarpiu. Tad visiškai suprantama, kad 
drastiškai brangstant gamtinėms dujoms 
var totojai renkasi pigesnę ir patogesnę 
alternatyvą – centralizuotą šildymą“, - teigia 

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Klaipedos miestas be kaminų

NORS VIEŠOJOJE ERDVĖJE NETYLA DISKUSIJOS APIE BRANGŲ CENTRALIZUOTĄ 
ŠILDYMĄ, NORINTYS PRISIJUNGTI PRIE CENTRALIZUOTŲ ŠILUMOS TINKLŲ LIE-
TUVOS MIESTUOSE RIKIUOJASI Į EILĘ. YPAČ SITUACIJA KARŠTA LIETUVOS PA-
JŪRYJE – KLAIPĖDOJE NAUJŲ KLIENTŲ, PANORUSIŲ NAUDOTIS AB „KLAIPĖDOS 
ENERGIJA“ ŠILDYMO PASLAUGOMIS, SKAIČIUOJAMA VIRŠ PUSŠIMČIO. NAUJI IR 
SENI DAUGIABUČIAI NAMAI, PREKYBOS CENTRAI, BIURŲ PASTATAI, UOSTO ĮMO-
NĖS PRAŠO TECHNINIŲ SĄLYGŲ PRISIJUNGIMUI PRIE CENTRALIZUOTŲ MIESTO 
TINKLŲ. PANAŠŲ BUMĄ IŠGYVENA IR KITŲ ŠALIES DIDMIESČIŲ ENERGETIKAI. 
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos  (LŠTA) 
prezidentas Valdas Lukoševičius     

LŠTA skaičiavimu, 2021 metais Lietuvos 
vartotojams centralizuotos šilumos gamybos 
ir tiekimo apimtys išaugo 18 proc., lyginant 
su 2020-ųjų duomenimis. Beveik 74 pro-
centai šilumos buvo pagaminta iš biomasės 
kar tu su komunalinių ir kitų nepavojingų 
atliekų kuro, kuris, lyginant su gamtinėmis 
dujomis, kelis kartus pigesnis. 

ŠILUMOS VARTOTOJŲ 
STRUKTŪRA

Šiuo metu miestų šiluma tiekiama virš 
722 tūkst. vartotojų, šis skaičius kasmet 
auga. Pavyzdžiui, per 2021 metus Lietuvoje 
prie CŠT sistemų prisijungė beveik 4400 

naujų klientų (daugiausia buitiniai vartotojai), 
tuo tarpu atsijungė tik kelios dešimtys pasta-
tų. Pastebima tendencija, kad jungiasi ne tik 
nauji klientai, bet sugrįžta ir tie, kurie anks-
čiau atsijungė. Ypač tai matyti miestuose, 
kurie jau anksčiau išsivadavo nuo iškastinio 
kuro  priklausomybės ir pastaraisiais metais 
džiaugiasi mažiausiomis šilumos kainomis.

KAUNAS: REKORDINĖ 
INTEGRUOTO TINKLO PLĖTRA

Naujų vartotojų skaičius ženkliai auga 
Kaune – vien per pirmąjį 2022-ųjų pusmetį 
prie miesto šilumos tinklo prijungti 6 stam-
būs verslo objektai, pradėtas dar 8 projektų 
įgyvendinimas. Iš viso 2021-2022 m. gauta 
prašymų prijungti apie 300 tūkst. kvadrati-

nių metrų ploto daugiabučių ir komercinės 
paskirties objektų.

„Kauno energija“ šiluma aprūpina  
122 tūkst. vartotojų ir 3,5 tūkst. komercinių 
objektų Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke. 
Naujausias prie miesto šilumos prijungtas 
objektas – S.Dariaus ir S.Girėno stadiono 
šildoma veja. Tai pirmasis toks projektas 
Lietuvoje.

„Atliepdama naujų vartotojų lūkesčius 
ir sekdama Europos žaliuoju kursu, „Kauno 
energija“ nuosekliai vykdo miesto šilumos 
tinklų plėtrą ir įgyvendina ilgalaikį strateginį 
tikslą – visiškai atsisakyti dujų naudojimo 
šilumos gamybai. Taip didinant pigesnės 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių paga-
mintos žalios šilumos vartojimą, sudarant 
galimybes prisijungti naujiems vartotojams 
bei mažinant CO2 išmetimus. Įvykdžius vieną 
didžiausių šalyje šilumos tinklų plėtros pro-
jektų, šiemet prie integruoto (bendro) Kauno 
šilumos tinklo buvo prijungti du mikrorajonai 
(Aleksotas ir Sargėnai), kitąmet planuojama 
prijungti Panemunės mikrorajoną bei tęsti 
plėtrą Šančiuose. Iki šiol šie mikrorajonai 
šiluma buvo aprūpinami iš vietinių „Kauno 
energijos“ dujinių katilinių. Jau artimiausioje 
trejų metų perspektyvoje dujų sunaudojimas 
bus sumažintas perpus – iki vos 5 proc. 
nuo bendro energijos sunaudojimo šilumos 
gamybai“, – sakė „Kauno energijos“ Mar-
ketingo ir komunikacijos skyriaus vadovas 
Šarūnas Bulota.

Pastebima, kad daugiabučių gyventojai 
galimybe prisijungti prie Kauno CŠT tinklo 
dažniausiai naudojasi tuomet, kai netolie-
se vyksta šilumos trasų rekonstrukcijos. 
Tuo tarpu verslo atstovai miesto šilumą 
dažniausiai renkasi statydami naujus tiek 
gyvenamosios, tiek komercinės paskirties 
objektus, sandėlius, gamybines patalpas.

2022-aisiais šilumos tinklai Kaune iš-
plėsti beveik 8 kilometrais. Investicijų į plėtrą 
vertė siekia 6,8 mln. eurų. Iš viso bendrovė 
eksploatuoja apie 410 km įvairaus skers-
mens šilumos trasų, kuriomis tiekiama šilu-
ma naudojama ir centralizuotam vėsinimui.

KLAIPĖDOJE BUMAS - MASIŠKAI 
JUNGIASI IŠTISI DAUGIABUČIŲ 
KVARTALAI, PREKYBOS 
CENTRAI, VIEŠBUČIAI
Centralizuotai šilumą Klaipėdai ir Gargž-

dams tiekiančios AB „Klaipėdos energija“ 
specialistai konstatuoja, kad tokio skaičiaus 
norinčiųjų prisijungti prie miesto šilumos 
tinklų dar niekada neturėjo. Ant darbastalio 

Šilumos vartuotojų struktūra

Kasmetiniai naujų vartotojų prisijungimai prie miestų šilumos tinklų
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guli 55 objektų paraiškos. Pradedant dujomis 
šildomais nedidukais butais senamiestyje ir 
baigiant naujais didžiuliais prekybos cen-
trais, viešbučiais, maldos namais, kariškių 
objektais. 

„Prijungimo procesas užtrunka. Reikia 
apskaičiuoti galią, suprojektuoti trasą ar 
įvadą, atlikti pirkimus, pasamdyti rangovus 
ir, savaime suprantama, rasti finansavimą 
visiems šiems darbams. Yra potencialių 
klientų, kuriems reikia nutiesti ir kilometro 
ilgio trasą. O tai milijono eurų vertės inves-
ticija. Tenka spręsti, derėtis, kokią dalį verta 
investuoti bendrovei, kokią dalį padengs 
būsimas klientas“, - aiškino Antanas Ka-
tinas, AB „Klaipėdos energija“ generalinis 
direktorius.

Visgi, bendrovė laiku atliko namų darbus. 
Pasinaudodama ES parama ir vykdydama 
trasų rekonstrukciją nusitiesė magistrales 
į perspektyviausias miesto vietas ir, kalbant 
apie centrinę uostamiesčio dalį bei Klaipė-
dos pakraščiuose dygstančius daugiabučių 
kvartalus, problemos prisijungti prie miesto 
šilumos nėra. 

Daugiau rūpesčių kyla uosto įmonėms, 
kurios gyveno lyg atskiroje respublikoje, 
nuo senų laikų turėjo autonomines dujines 
katilines ir dabar, norėdamos pereiti prie 
pigesnio ir patogesnio centralizuoto šildymo, 
turi pasverti būtinų investicijų naštą. 

„Kauno Energijos“ prie CŠT prijungti Sargėnai

„Per šiuos metus prisijungimui prie mūsų 
tinklų esame išdavę technines sąlygas 55 
objektams, o jų bendra prašoma galia viršija 
17 megavatų. Anksčiau pageidaujančių per 
metus būdavo apie 10. Augimas ženklus, 
darbo turim“, - džiaugėsi A. Katinas.  

Kokią įtaką šilumos kainai gali turėti 
išaugęs vartotojų skaičius, vadovas nesiima 
prognozuoti, nes tai beveik neįmanoma - šilu-
mos kainos skaičiavimo metodika ne energe-
tikų, o valstybinio reguliuotojo kompetencija, 
be to ji vis kinta. Bet bendra ekonominė 
tendencija yra aiški: kuo daugiau klientų, 
tuo mažesni infrastruktūros išlaikymo ir 
gamybos kaštai tenka kiekvienam vartotojui.  

PANEVĖŽYS: SUGRĮŽTA 
ANKSČIAU ATSIJUNGĘ 
VARTOTOJAI
AB „Panevėžio energija“ gamina šilumą 

ir ją tiekia Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, 
Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų 
gyventojams ir įmonėms. Šiluma tiekiama 
61502 butams daugiabučiuose namuose, 
162 privatiems namams, 204 biudžetinėms 
įmonėms, 48 pramonės įmonėms ir  478 
kitiems vartotojams.

„Per ketverius pastaruosius metus ben-
drovės naujų vartotojų skaičius išaugo ne 
tik Panevėžyje, bet ir kitų rajonų miestuose, 

kur nutiesėme šilumos tinklus ir prijungėme 
naujus šilumos var totojus. Daugiausia 
jų – iš komercinio sektoriaus“, - pasakojo  
AB „Panevėžio energija“ generalinis direkto-
rius Petras Diksa. 

Pasak vadovo, prie CŠT sistemos 
prisijungė regiono miestuose naujai iškilę 
prekybos centrai IKI, LIDL, gamybos įmonė 
„Domimaks“, bažnyčia Rokiškyje, naujai 
pastatytas policijos komisariatas Panevėžyje, 
sporto kompleksai (baseinai) Rokiškyje ir 
Kupiškyje, Kėdainių stadiono aptarnavimo ir 
buities pastatas  bei kiti komerciniai, gamy-
biniai pastatai ir naujai pastatyti daugiabučiai 
gyvenamieji namai. 

Beje, prie centralizuoto šilumos tieki-
mo Panevėžyje sugrįžo vienas didesnių 
komercinių pastatų, kuris anksčiau šildėsi 
elektra. Pasirinkimo motyvus tikrai nesunku 
suprasti: AB „Panevėžio energija“ šilumos 
kaina lapkritį yra 9,58 cento už kilovatva-
landę (kWh), tuo tarpu elektros energijos 
kilovatvalandės kaina svyruoja nuo 24 iki  
60 centų. Šildytis elektra šiuo metu Lietu-
voje yra kelis kartus brangiau, nei naudotis 
CŠT paslaugomis.

Taip pat sporto klubų valdytojas „Impuls“ 
2021 metais nusprendė atnaujinti centra-
lizuotos šilumos pirkimą iš AB „Panevėžio 
energija“, nors anksčiau buvo pasirinkęs 
dujinį šildymo būdą.
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MAŽEIKIUOSE INDIVIDUALIŲ 
NAMŲ GYVENTOJAI ATSISAKO 
AUTONOMINIO ŠILDYMO 

Lyginant su kitais miestais Mažeikiai 
išsiskiria rekordiniu individualių namų sa-
vininkų susidomėjimu jungtis prie miesto 
šilumos tinklų. 

Bendrovė pasinaudodama ES 2014-
2020 metų struktūrinių fondų parama įgy-
vendino trijų šilumos tinklų plėtros projektus, 
buvo nutiesta 14,3 kilometrų naujų trasų ir 
prijungtas 131 naujas vartotojas. Prijung-
tuose kvartaluose pastebimai sumažėjo oro 
užterštumas. 

„Tas aitrus kvapas, kai žiemą iš indi-
vidualių namų kaminų veržiasi degančio 
kieto kuro dūmai, ir juodi suodžiai ant 
sniego, yra akivaizdžiausias įrodymas, kiek 

teršalų mes paleidžiame į orą gamindami 
šilumą primityviausiu būdu. Skir tingai nei 
didžiosiose katilinėse gaminama šiluma, kur 
dūmai išvalomi, individualių katilinių tarša 
yra nekontroliuojama ir nevaldoma“, - sakė 
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinis 
direktorius Arūnas Čekanauskas.

Atsiradus galimybei prisijungti prie Mažei-
kių miesto šilumos tinklų, individualių namų 
savininkai atsisako savo taršių autonominio 
šildymo katilų. Beje, ir individualių katilų 
efektyvumas, lyginant su Mažeikių katilinėje 
esančiais įrenginiais, yra gerokai mažesnis. 

Gyventojus prisijungti prie miesto ši-
lumos skatina ne tik ženkliai padidėjusios 
kuro įsigijimo išlaidos, bet ir varginanti au-
tonominių katilų eksploatacija. Dujiniai ar kitą 
kurą deginantys katilai reikalauja dažnesnės 
priežiūros: juos reikia reguliariai tikrinti, keisti 

susidėvėjusias  detales. To nepadarius ne 
tik mažėja katilo efektyvumas, bet ir gali kilti 
gaisro ar sprogimo pavojus. 

Tuo tarpu prie centralizuotai tiekiamos 
miesto šilumos tinklo prisijungę gyventojai 
šių rūpesčių išvengia. Naudojant miesto 
šilumą užtikrinamas stabilus karšto vandens 
tiekimas, o mokama tik už faktiškai suvartotą 
šilumos kiekį. 

MIESTŲ PRIORITETAS - 
CENTRALIZUOTAS ŠILDYMAS

CŠT sektoriuje veikia masto ekonomijos 
principas: kuo daugiau klientų – tuo mažiau 
sąnaudų tenka kiekvienam iš jų ir tai daro 
įtaką mažesnėms šilumos kainoms. Reiktų 
pabrėžti, kad Lietuvos CŠT sistemos atitinka 
ES Energijos vartojimo efektyvumo direk-
tyvos kriterijus, todėl energetiniu požiūriu 
laikomos efektyviomis. 

Netvarių ir taršių namų šildymo spren-
dimų anksčiau ar vėliau teks atsisakyti. 
Ne tik dėlto, kad jie teršia orą, kuriuo visi 
kvėpuojame, bet ir dėl to, kad auga reika-
lavimai pastatų energinei kokybei. Lietuvoje 
nuo 2021 metų sausio 1 dienos įsigaliojo 
A++ energinės klasės reikalavimai naujai 
statomiems  pastatams, taip pat ir individu-
aliems namams. Kad pastatas atitiktų A++ 
energinę klasę, jam reikalinga netarši šilumos 
gamybos sistema, kurios reikalavimus nuo 
2019 m. atitinka šiluma iš CŠT tinklų. Nekil-
nojamo turto vystytojai ir patys gyventojai 
pradeda keisti nuomonę ir įvertina, jog iš visų 
šildymo būdų tai saugiausia ir patikimiausia 
technologija, o investicijų ir šilumos kainos 
santykis – pats geriausias.

Rezervuotą požiūrį į CŠT paslaugą kartais 
lemia nekokybiškas šildymas kai kuriuose 
daugiabučiuose. Jei pastato valdytojas, 
šildymo sistemų prižiūrėtojas aplaidžiai 
atlieka savo pareigas, nukenčia šildymo 
kokybė ir diskredituojama centralizuoto 
šildymo paslauga. Valstybė skiria net iki 
80 % daugiabučių vidaus šildymo sistemų 
sutvarkymui. Belieka tik paraginti pastato 
administratorių ar bendrijos pirmininką ini-
cijuoti daugiabučio gyventojų susirinkimus 
ir pasinaudoti išskirtine valstybės parama, 
kad daugiabučiai atnaujintų šilumos punktus, 
subalansuotų šildymo sistemas, įsirengtų 
butuose individualų reguliavimą ir apskai-
tą. Skandinavijos šalyse, kurios laikomos 
centralizuoto šildymo paslaugų etalonu, net 
nekyla klausimas, koks šilumos gamybos 
būdas yra ekologiškiausias ir ekonomiškai 
naudingiausias miestų gyventojams.Prijungiami individualūs namai Mažeikiuose
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„DANFOSS LEANHEAT“ – 
KITAS ENERGIJOS TAUPYMO LYGIS

Gintaras Aleksiūnas

DAR PRIEŠ 20 METŲ LIETUVOJE CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO PASLAUGOS 
TEIKĖJAI PER METUS PRARASDAVO 2 TWH ENERGIJOS. ŠIANDIEN ŠIS SKAIČIUS 
SIEKIA KIEK DAUGIAU NEI 1 TWH, TAČIAU TAI VIS TIEK DIDŽIULIAI NUOSTOLIAI, 
KURIUOS TIKRAI GALIMA SUMAŽINTI. VIENA PRIEMONIŲ – IŠMANIOSIOS ŠILUMOS 
TIEKIMO VALDYMO SISTEMOS „DANFOSS LEANHEAT“.

TREČDALIS ŠILUMOS – Į ORĄ
„Iš tiesų dabar jau sunku įsivaizduoti, kad 

1996-aisiais technologiniai šilumos nuos-
toliai siekė daugiau kaip 30 proc. Trečdalį 
energijos išleisdavome tiesiogine to žodžio 
prasme į orą. Sutvarkius vamzdynus, situa-
cija pagerėjo dvigubai, tačiau tikrai yra kur 
tobulėti. Skandinavijoje, kur klimato sąlygos 
gerokai atšiauresnės, technologiniai nuosto-
liai siekia 8–12 proc.“, – pasakoja „Danfoss“ 
projektų vadovas Gintaras Aleksiūnas.

Pasak specialisto, vamzdynų keitimas 
vis dar aktuali, nors ir labai brangi investicija, 
kuri turi tęstis, tačiau yra ir alternatyvių būdų 
mažinti šilumos nuostolius. Problema –  
šilumos srautų valdymas dažniausiai vis 
dar patikimas ne automatikai, o žmogui, 
tai neleidžia pakankamai tiksliai paskirstyti 
šilumos srautų, jos, apsidraudžiant, tiekiama 
per daug, o to pasekmė – vis dar didesni, nei 
galėtų būti, šilumos nuostoliai.

„Šiandien jau niekam nereikia įrodinėti, 
kad automatika automobilį sustabdo grei-
čiau ir patikimiau nei žmogus. Lygiai taip 
pat žmogus niekada negebės taip tiksliai 
valdyti šilumos ūkio, kaip ne tik šimtus pa-
rametrų akimirksniu galinčios įvertinti, bet ir 
gebančios mokytis išmaniosios programos. 
Tačiau dažname mieste nėra ne tik išma-
niojo valdymo, bet net sistemų, leidžiančių 
patikimai stebėti esamą situaciją“, – teigia 
G. Aleksiūnas.

PAŽANGA VOS KELIUOSE 
MIESTUOSE

Keliuose šalies miestuose šilumos tieki-
mo operatoriai jau yra įdiegę nuotolinio šildy-
mo sistemų valdymo technologiją „Danfoss 
Leanheat monitor“, kuri leidžia nuotoliniu 
būdu ne tik nuskaityti skaitiklių duomenis ir 
veiklos parametrus, bet ir koreguoti tiekiamo 
vandens temperatūrą, šildymo parametrus, 
fiksuoti incidentus.

Tačiau ši sistema daugiau skir ta ope-
ratoriaus patogumui ir priežiūros sąnaudų 
mažinimui, bet technologiniams nuostoliams 
įtakos neturi. 

Kitas žingsnis būtų „Leanheat building“ 
programa, kuri leistų įvertinti ir optimizuoti 
pastatui tiekiamos šilumos srautus. 
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deda apskaičiuoti optimalų katilinių darbą. Ši 
programa, remdamasi suvartojimo istorija ir 
oro temperatūrų prognozėmis pagal 3 šalti-
nius, sudaro algoritmą 6 dienoms į priekį. 

Jei katilinės gali keisti energijos gamybos 
kuro šaltinį, sistema, atsižvelgdama į biržos 
kainas, gali apskaičiuoti, kada kokį kurą 
verta naudoti, kogeneracinėms elektrinėms 
numatyti, kada geriau orientuotis į elektros 
gamybą, kada į šilumos.

„Šios technologijos ypač aktualios dabar, 
sparčiai brangstant energijos resursams, ir gali 
padėti gerokai sutaupyti gyventojams ir šilumos 
tiekėjams. Kai kurie sprendimai padeda sutau-
pyti net iki 17 proc. energijos, tačiau šilumos 
tiekėjui net 2–3 proc., atsižvelgiant į mastą, 
tikrai dideli pinigai“, – pasakoja G. Aleksiūnas.

Ją įdiegus, pastate sumontuoti davikliai 
seka specifinių vietų temperatūrinį režimą ir 
pagal tai sudaro optimalų šildymo grafiką. 
„Piko metu, pavyzdžiui, ryte, kai reikia daug 
karšto vandens, namo šilumos poreikiai 
didesni nei dieną, kai visi darbe. Atitinkamai 
galima koreguoti tiekiamos šilumos srautą, 
kad būtų kuo mažesni nuostoliai“, – pasakoja 
specialistas.

SUDARO TIKSLIUS ŠILUMOS 
TIEKIMO GRAFIKUS

Tinklams valdyti skir ta „Leanheat 
network“ sistema yra itin populiari Danijoje, 
Vokietijoje, kitose šalyse. Dirbtiniu intelektu 
paremta sistema padeda optimizuoti šilu-
mos perdavimo tinklų darbą, pagal poreikį 
paskirstydama šilumos kiekius šilumos 
tiekimo trasomis.

Ši sistema, prijungta prie mažiausiai 
trijų skirtingų meteorologinių stočių, pagal 
tam tikrus parametrus įsimena atskirų tinklo 
šakų poreikį, esant konkrečioms sąlygoms, 
ir ne tik apskaičiuoja, kiek kur reikia šilumos 
esamu momentu, bet sudaro 6 dienų tiekimo 
grafiką, įver tindama kiekvienos valandos 
poreikį atskirai.

Dar viena svarbi „Leanheat network“ 
funkcija – darbas avarijų metu ir jų pre-
vencija. Sistema automatiškai ir itin greitai 
apskaičiuos ir perskirstys srautus, jei 
kurioje nors tinklo vietoje įvyks gedimas. O 
svarbiausia – ja galima modeliuoti įvairius 
gedimus ir taip pasitikrinti, ar tinklas visur 

yra pakankamai pajėgus užtikrinti šilumos 
tiekimą avarijų metu.

Skaičiuojama, kad tokia sistema tik dėl 
tikslesnio skaičiavimo gali padėti sutaupyti 
8–10 proc. energijos. „Jei žinome, kad, pa-
vyzdžiui, esant –10 °C temperatūrai į konkre-
tų rajoną turime tiekti + 85 °C temperatūros 
šilumnešį, tai esant –7 °C jau gali pakakti 
+80 °C. Šis skirtumas, konvertavus į kuro 
sąnaudas ir šilumos nuostolius, susidaro 
tikrai didelis“, – pasakoja G. Aleksiūnas.

PADEDA VALDYTI KATILINES

Taupyti galima ne tik pačiuose šilumos 
paskirstymo tinkluose, bet ir katilinėse. Joms 
skirta „Leanheat production“ programa pa-
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