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Atominė elektrinė Lietuvoje:
norai, galimybės, alternatyvos
Akademikas Jurgis Vilemas

Per visą atkurtos Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį nei viena mūsų šalies energetikos
aktualija nesulaukė tokio visuotino ir nuolatinio dėmesio, kaip atominė energetika. Pirmaisiais
atkurtos nepriklausomybės metais Lietuvai konkrečiais darbais reikėjo įrodyti, kad sugebame
ją saugiai ir efektyviai eksploatuoti, esant Vakarų šalių nuolatiniam reikalavimui ir spaudimui
greičiau ją uždaryti. Su ta užduotimi susidorojome labai sėkmingai, iš esmės pagerinome atominės
elektrinės saugą, iškovojome, kad ją būtų leista eksploatuoti iki 2009 m. pabaigos, kai tuo tarpu
kitų Rytų Europos valstybių branduolinės jėgainės, patekusios į Europos Sąjungos „juodąjį“ sąrašą,
buvo uždarytos anksčiau, nors jų saugos savybės buvo geresnės nei Ignalinos AE.

Iš sovietinės praeities paveldėta Ignalinos AE įnešė ir svarų pozityvų indėlį į Lietuvos ekonomiką, nes dvidešimt metų gamino labai pigią, lyginant su kitomis galimomis alternatyvomis,
elektros energiją. Ignalinoje pagamintos elektros energijos
dalis Lietuvoje nuolat siekė beveik 80 proc. ir niekas negalėjo

su ja konkuruoti. Todėl visą tą laikotarpį elektros energijos kaina vartotojams nedaug keitėsi ir beveik nepriklausė nuo tuo
laiku labai svyravusių importuojamų gamtinių dujų ar naftos
produktų kainų. Nors Ignalinos AE reikalingą branduolinį kurą
galėjo gaminti ir tiekti tik Rusijos gamyklos, tačiau tuo metu

New Nuclear Power Plant in Lithuania:
Desires, Possibilities, Alternatives

power plant would become a financial burden and result in major increase of electricity price paid by consumers.

ENGLISH

Jurgis Vilemas Full Member of the Lithuanian Academy of Sciences
In spite of the fact that several economically justifiable alternatives for reliable power supply in Lithuania will be available after the closure of Ignalina
Nuclear Power Plant, our politicians made a single choice – construction of
a new nuclear power plant without consideration of its costs and possible
challenges to a small country with low-income, that has no experience in
construction of such a complicated and dangerous object.

Probability of major accidents at the nuclear power plant is low; however, if accidents happen the damage is extensive. Thus the country
that builds a nuclear power plant must demonstrate to its citizens and
all neighbours that it has sufficient financial and human resources to
cope with all consequences.. It comes without precise calculations that
such a small and economically not too strong state as Lithuania is incapable of doing it.

However, the actual financial and intellectual potential of Lithuania is
not sufficient for the construction of the object of such complexity as
nuclear power plant.

In the course of especially rapid progress in the sphere of technology
of use of renewable energy sources exploitation of vast resources of
not traditional natural gas in the near future, as well as cordial and
close relations with all neighbouring countries, Lithuania faces a series
of possibilities of economically reasonable power supply without construction of the new nuclear power plant.

According to the recent EU directive on nuclear waste disposal, the
country developing this type of energy should be able to manage all
waste, including spent nuclear fuel, and either arrange proper final disposal of it within its territory or find a country which would accept such
waste. Final disposal of waste for a small country with only one nuclear

Having assessed the obscurity of the present economic situation, which
results in undetermined energy needs and surplus of energy generating power in the region, it is the right time for the Lithuanian government to revise its previous decisions and either annul them or at least
postpone the construction of new nuclear power plant.
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nebuvo jokių tiekimo sutrikimų. Vis dėlto politiniai Europos
Sąjungos vadovų sprendimai buvo nepakeičiami ir Ignalinos
AE uždarėme paskutinę 2009 m. dieną.

ypatingai brangų, labai sudėtingą ir pavojingą objektą mažoje, neturtingoje valstybėje, neturinčioje patirties tokio
masto statybose?

Be Ignalinos AE paveldėjome ir keletą kitų galingų elektrinių:
Lietuvos šiluminę elektrinę Elektrėnuose, Vilniaus ir Kauno
termofikacines elektrines, Kauno hidroelektrinę bei Kruonio
hidroakumuliacinę elektrinę. Jų bendra galia ženkliai viršija
Lietuvos maksimalų poreikį elektros energijai šalčiausią žiemos dieną (šiuo metu neviršijantį 2000 MW). Tačiau pagrindinėms šiluminių elektrinių kuro kainoms pasiekus neregėtas
aukštumas (pabrangus beveik penkis kartus per pastaruosius
penkerius metus), šiose elektrinėse pagamintos elektros energijos savikaina yra labai aukšta ir nebegali konkuruoti su importuota (pagrinde iš Rusijos) elektros energija, kurios kaina
yra beveik dvigubai mažesnė. Tačiau visiška priklausomybė
nuo Rusijos, ne tik gamtinių dujų tiekime, bet ir elektros rinkoje, situaciją ilgalaikėje perspektyvoje daro gan pavojinga.
Būtini nauji ilgalaikiai strateginiai sprendimai. Nors padėtį
būtų galima pagerinti keliais būdais, tačiau jau prieš penkerius metus beveik visos politinės partijos apsisprendė, kad
tik nauja atominė elektrinė padėtų išspręsti šią problemą.
Jokios platesnės diskusijos nebuvo ir iki šiol jaučiamas aiškus
valdančiųjų nenoras apie tai plačiau diskutuoti.

Atrodo, kad didžiausią įtaką turėjo Ignalinos AE eksploatacijos patirtis, kurioje buvo gaminama iš tikrųjų pigi elektros
energija, nesuvokiant, kad ji buvo pigi tik todėl, kad į energijos kainą nereikėjo įskaičiuoti elektrinės statybos kaštų. Visuomenei ir politikams atrodo, kad pastačius naują atominę
elektrinę turėsime stabilų pigios energijos šaltinį, nepriklausantį nuo dabartinio pagrindinio pirminės energijos tiekėjo.
Tai yra, naujoji elektrinė bus energetinės nepriklausomybės
garantas. Be to, naujoji AE taptų mažos valstybės didybės
simboliu, gal dar svarbesniu, nei krepšinis. Be abejo, didelę
įtaką turėjo ir pastarajame dešimtmetyje atgimęs pasitikėjimas atomine energetika Vakarų šalyse ir dėtos viltys, kad jos
galėtų reikšmingai prisidėti prie globalinio atšilimo lėtinimo.
Toks optimizmas iš dalies buvo paremtas ir tuo, kad dėl įvairių
priežasčių ekonominiuose vertinimuose apskaičiuota naujų
atominių elektrinių statybos kaina buvo daug mažesnė, nei
parodė pastarųjų metų realios statybos. Tam tikrą įtaką turi
ir įvairių vietinių interesų grupių viltys turėti didelę naudą iš
naujos AE statybos ir eksploatacijos: statybininkai, medžiagų
ir įrangos tiekėjai, teisininkai. Universitetai tikisi gauti dideles
lėšas brangios studijų ir tyrimų bazės sukūrimui. Lietuvoje yra
keli branduolinės energetikos ekspertai, kurie šventai tiki, kad
nepriklausomai nuo bet kokių aplinkybių, nieko geresnio už
branduolinę energetiką nėra ir būti negali. Jų nuomonė yra

Kokie veiksniai nulėmė, kad Lietuvoje toks kategoriškas pasiryžimas bet kuria kaina statyti naują atominę elektrinę,
neturint aiškios nuovokos, kokie pavojai gresia statant tokį
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1 pav. Kasmet pasaulyje pradedančių veikti naujų atominių, saulės
ir vėjo elektrinių bendros galios palyginimas 1996–2010 m., (GW)

2 pav. Kinijos atominių ir vėjo jėgainių galios kaita
1991–2010 m., (MW) ir planas ateičiai

labai paranki tiems mūsų politikams, kurie su nauja AE sieja
savo ateitį arba tiki, kad ji išspręs pagrindines Lietuvos energetikos problemas.

Pasiruošimas atominės elektrinės statybai ir pati statyba užtrunka gerokai ilgiau, nei dešimtmetį, todėl būtina stabili politinė situacija šalyje ir pastovi nuostata atominės energetikos atžvilgiu. Priešingu atveju galima įsivelti į nesibaigiančią
statybą su pragaištingomis šalies ekonomikai pasekmėmis.
Tik ką pasirodžiusi Europos Sąjungos direktyva dėl atominės
energetikos atliekų tvarkymo reikalauja, kad valstybė, plėtojanti šią energetikos šaką, turi pati būti pajėgi susitvarkyti
su visomis atliekomis, įskaitant panaudotą branduolinį kurą,
kurį reikėtų patikimai palaidoti savo teritorijoje arba surasti
šalį, kuri jį priimtų.

Būtinos sąlygos norint statyti atominę elektrinę
Nedaug kas abejoja, kad viena iš pagrindinių sąlygų norint
plėtoti atominę energetiką, yra gera ir stabili šalies ekonomiką ir sparčiai augantys poreikiai elektros energijai. Tai akivaizdžiai patvirtina realūs procesai pasaulyje. Atominės jėgainės
šiuo metu statomos tik šalyse – ekonominės plėtros lyderėse:
Kinijoje, Indijoje, Pietų Korėjoje. Iš 2011 m. pradžioje statybos
stadijoje buvusių 65 energetinių reaktorių, 27 statomi Kinijoje , 8 – Rusijoje, po 5 – Pietų Korėjoje ir Indijoje, 6 – Europos
Sąjungoje (4 iš jų Rytų Europoje pradėti statyti dar prieš 1990
m.) ir tik vienas atominės energetikos lyderėje – JAV.
Dėl to, kad vieno atominės elektrinės reaktoriaus galia yra labai didelė (viršijanti 1000 MW), jie gali būti statomi tik turint
labai galingą energetinę sistemą. AE statybai taip pat reikalinga išplėtota inžinerinė ir mokslinė infrastruktūra, būtina
tokio sudėtingo ir pavojingo objekto statybos kokybės užtikrinimui ir jo saugiai eksploatacijai ateityje. Jos sukūrimas ir
išlaikymas per visą AE eksploatacijos laiką taip pat reikalauja
didelių išlaidų. Jos pasiteisina tik tuo atveju, jei turima bent
keletas atominių elektrinių.

3 pav. Europos Sąjungoje per 2000–2010 metus naujai pastatytų
arba uždarytų įvairaus tipo elektrinių bendra galia (MW)

Kaip Lietuva tenkins aukščiau išvardytas sąlygas, tegul sprendžia skaitytojas. Aišku tik viena, kad jokios atviros diskusijos
šiais klausimais Lietuvoje nėra ir nebuvo.

Pagrindiniai veiksniai stabdantys branduolinės
energetikos plėtrą, kuriuos Lietuva turėtų įvertinti
Didžiausia šio laikotarpio kliūtis – labai aukšta statybos kaina – du - tris kartus didesnė nei kaina, kuri paskatino mūsų
politikus ryžtis statyti naują AE. Kol nevyko naujausio dizaino (trečios kartos) reaktorių statybos Vakarų šalyse, nebuvo
aiški jų tikroji kaina. Įvairiose studijose, lyginančiose įvairių
technologijų tarpusavio konkurencingumą, kaip taisyklė,
buvo naudojamos nerealios, per žemos atominių elektrinių

4 pav. 1956–2010 m. ES27 branduolinių reaktorių
skaičius ir bendra jų galia (GW)
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Elektros energetinės
sistemos galia, MW

Valstybė

Galios santykis su Lietuvos
max pareikalauta
galia (max) kartais

Pagaminta elektros
energijos, TWh

7

Santykis su Lietuvoje
suvartota energija* kartais

Lenkija

32 500

16,25

162,5

14,5

Švedija
Latvija
Baltarusija

34 000

17,00

150

13,5

2 360

1,18

6,8

0,67

7 800

3,9

36,0

3,2

Iš viso

76 660

38,3

354,3

Rusija

225 000

2,55

1000

Suomija

17 600

8,8

~80

89,3
7,1

* Lietuvoje 2010 m. buvo suvartota 11,2 TWh (įvertinant nuostolius tinkluose, bet be elektrinių savų reikmių).
5 pav. Lietuvos kaimynų energetinių sistemų galia ir pagaminta elektros energija (2010 m.)

statybos kainos ir neįvertinama investicinių bankų pozicija,
nulemianti skolinimosi kainą.
Tiek praeities, kada buvo masiškai statomos atominės elektrinės, tiek ir pastarųjų metų patirtis statant naujas elektrines
rodo, kad labai retai pasiseka pastatyti atominę elektrinę už
projekte numatytą kainą ir pabaigti statybas numatytu laiku. Naujos AE pastatymas laiku pagal planuotą biudžetą yra
daugiau išimtis, o ne taisyklė. Tai pasiekiama tik esant ypatingai palankiom aplinkybėm, dažniausiai vienoje aikštelėje

statant 5–6 identiškus blokus. Investiciniai bankai dėl keleto
priežasčių naujų atominių elektrinių statybą laiko labai rizikingu verslu ir todėl skolina labai atsargiai, už labai aukštas
palūkanas arba išvis atsisako tokius projektus finansuoti.
Dėl labai aukštos statybos kainos, naujoje atominėje elektrinėje pagamintos elektros energijos savikaina investuotojui
priimtinu atsipirkimo laikotarpiu (15–20 metų) yra didesnė,
nei statant kitokio tipo elektrines, taip pat gerokai didesnė, nei
šiuo metu esanti atvirose atskirų regionų elektros energijos

Elektrotechnika
profesionalams
Jau daugiau kaip 90 metų Benedikt&Jäger elektrotechnikos gaminiai yra
gerai žinomi visame pasaulyje dėl jų aukšto patikimumo lygio.
Kvalifikuoti darbuotojai, ISO 9001 kokybės vadybos sistema, greitai
išpildomi užsakymai, patikima gaminių logistika – visa tai leidžia
Benedict GmbH išlikti pasaulinių lyderių gretose.
UTU UAB komanda, glaudžiai bendradarbiaudama su Benedict GmbH
specialistais, yra pasiruošusi Jums padėti rasti geriausią techninį ir
ekonominį Jūsų poreikio sprendimą. Siūlomi šie gaminiai:

 KonTAKToriAi, vAriKlių pAleidiKliAi;
 KonTAKToriAi KondensATorių KomUTAvimUi;
 modUliniAi KonTAKToriAi;
 GAlios sKyriKliAi, seleKToriniAi JUnGiKliAi;
Benedict GmbH atstovai Lietuvoje:
UTU UAB
Kirtimų g.33,
LT-02244 Vilnius

Tel.: 8 5 274 28 27
Faks.: 8 5 274 28 38
El.p.: info@utu.lt
www.utu.lt

 dC JUnGiKliAi- sKyriKliAi foTovolTinėms insTAliACiJoms;
 myGTUKiniAi JUnGiKliAi, šviesinė indiKACiJA.
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rinkose. Dėl šios priežasties po 2000 m. atominės elektrinės
pradedamos statyti tik valstybėse, kuriose išsaugotos vertikaliai integruotos monopolijos ir nėra laisvos energijos rinkos. Išimtis tik Suomija, kur elektrinė statoma didžiųjų vartotojų lėšomis, pasiryžusių prisiimti visą projekto riziką ir už
savikainą supirkti visą pagamintą energiją.
Nors didelių katastrofų tikimybė atominėse elektrinėse yra labai maža, tačiau jei jos įvyksta, nuostoliai yra milžiniški. Kaip
rodo Černobilio ir Fukušimos katastrofų patirtis, jie siekia
daug dešimčių milijardų dolerių. Japonijos Vyriausybė neseniai paskelbė, kad pirminiais vertinimais Fukušimos avarijos
pasekmių likvidavimas kainuos net 75 milijardus dolerių. Tokią
naštą gali pakelti tik didelės ir ekonomiškai stiprios valstybės.
Mūsų atominiai entuziastai suprasdami, kad Lietuvoje dideli
žemės drebėjimai ir tuo labiau cunami negalimi, teigia, kad
ir didelės avarijos pas mus negalimos. Vis dėlto, energijos ir
vandens tiekimas į atominę elektrinę gali nutrūkti ir dėl įvairių
kitų priežasčių ir nei vienas, net naujausių atominių elektrinių
projektuotojas nedrįsta teigti, kad didelės avarijos tikimybė
yra lygi nuliui. O jei taip, tai atominę elektrinę statanti valstybė
turi parodyti savo piliečiams ir visiems kaimynams, kad įvykus
labai didelei avarijai pakaks finansinių ir žmoniškųjų resursų
susidoroti su visomis pasekmėmis. Ir be didelių skaičiavimų
akivaizdu, kad tokia nedidelė ir ekonomiškai nelabai stipri valstybė, kaip Lietuva, to padaryti nepajėgi. O jei taip, tai valdžios
vyrai ir moterys privalėtų atsiklausti visų piliečių, ar jie sutinka
prisiimti šią riziką ir su ja susieti savo vaikus ir anūkus.
Pastarųjų metų spartus progresas įsisavinant alternatyvius
atsinaujinančius energijos išteklius gerokai sumažino branduolinės energetikos patrauklumą (1, 2 pav.). Per pirmąjį šio
amžiaus dešimtmetį kasmet naujai įvedamų eksploatacijon
atominių elektrinių galią viršija netgi saulės elektrinių galia.
Šis faktas yra tinkamai neįvertintas Lietuvoje, nors kaip tik čia
yra gan dideli atsinaujinančių energijos šaltinių resursai.
Dėl aukščiau išvardintų priežasčių atominė energetika Europos Sąjungoje yra visiškoje stagnacijoje lyginant su kitomis
alternatyvomis (3 pav.). Bendra instaliuota atominių elektrinių
galia ES nuo 2000 m. nuolat mažėja (4 pav.), didelis nuosmukis
bus 2011 m. Vokietijai uždarius beveik dešimtį reaktorių.
Naujausi pasiekimai gamtinių dujų gavybos technologijų srityje daro jas pagrindiniu, palygint pigios, energijos šaltiniu
keletui ateities dešimtmečių. Jei JAV pavyzdžiu paseks mūsų
kaimynė Lenkija, o taip pat ir Ukraina, kur skalūninių dujų atsargos yra milžiniškos, geopolitinė situacija galėtų pasikeisti
mums labai palankia kryptimi.

Galimos alternatyvos naujai
atominei elektrinei Lietuvoje
Kadangi Lietuva neturi savų tradicinių pirminės energijos
išteklių (naftos, gamtinių dujų, urano ar anglių), tai didžiąją dalį reikalingos elektros energijos galime gaminti tik juos
importuodami. Mus supančiose elektros energijos rinkose
susiklostė tokia padėtis, kad pigiau yra importuoti elektros
energiją, nei ją gaminti iš importuoto kuro savose elektrinėse,
nors jų turime daugiau, nei pakankamai. Laimei iš praeities
mes paveldėjome galingas jungtis su savo kaimynais rytuose
ir šiaurėje, todėl galėtume importuoti beveik 100 proc. reikiamos energijos nieko neinvestuodami į perdavimo tinklus.
Šiuo metu tą ir darome. Ilgesnėje perspektyvoje priklausomybė nuo elektros importo iš tos pačios šalies, iš kurios importuojame kitus energijos išteklius veikiausiai bus nepriim-

tina. Tačiau 2015-2016 m. turėsime galingas jungtis su Lenkija ir Švedija, todėl ir situacija pasikeis į gerąją pusę, nes bus
sukurta tikra elektros energijos rinka, kur galės konkuruoti
tiekėjai iš daugelio šalių. O mus supa kaimynai su ypatingai
galingomis elektros gamybos sistemomis (5 pav.).
Jiems patiekti visą mums reikalingą elektros energiją nesudarytų jokios pastebimos problemos. Vien tik Švedijoje iki
2025 metų numatomas metinis gamybos rezervas siekia beveik 50 TWh. Tačiau čia siūloma hipotetinė alternatyva yra
maksimalistinė ir ne amžina. Realiomis sąlygomis bet kuriuo
atveju bent trečdalį reikiamos energijos turėsime gaminti
termofikacinėse elektrinėse, degindami ten įvairų kurą, kur
veikiausiai dominuos gamtinės dujos. Klaipėdos suskystintų
dujų importo terminalas tam ir statomas, kad būtų užtikrintas patikimas dujų tiekimas. O kur dar nemaža tikimybė, kad
turėsime ir savas skalūnų dujas.
Šiandieną šilumos tiekimas už priimtiną kainą Lietuvos miestų gyventojams yra didesnė ir sunkesnė problema, nei jų
aprūpinimas elektra. Tuo tarpu atominės elektrinės statyba
visai nepadeda spręsti šios sunkios ir ilgalaikės problemos.
Atvirkščiai, jei tokia statyba prasidės, ji blokuos esamų termofikacinių elektrinių modernizaciją ir naujų statybą, nes bus
bijoma, kad jos netaptų konkurentėmis atominei elektrinei.
Su brangios naujos atominės elektrinės energijos realizacija
tikrai būtų daug sunkumų atviroje Baltijos šalių rinkoje.
Šiuo metu esame įsipareigoję iki 2020 m. 23 proc. reikiamos
visos energijos išgauti iš atsinaujinančių energijos išteklių,
vėliau ta dalis turės ženkliai padidėti. Vien tik šildydamiesi
biokuru to nepasieksime. Iš atsinaujinančių energijos išteklių turėsime gaminti ir nemažą dalį (gal 2–3 TWh) elektros
energijos. Todėl bent šiuo laikotarpiu turime žymiai agresyviau ir nuosekliau veikti atsinaujinančios energetikos srityje.
Tai - kol kas vienintelis kelias mažinant priklausomybę nuo
energijos importo.
Šiais metais bus baigta galingo 450 MW kombinuoto ciklo energetinio bloko statyba Elektrėnuose. Ateityje, turint
patikimą gamtinių dujų tiekimą, matomai jis taps vienu iš
pagrindiniu savos elektros energijos šaltiniu. Be naujų modernių termofikacinių elektrinių Vilniuje, Kaune ir kituose
didesniuose miestuose tikrai neišsiversime, nors dabartinė
Vyriausybė vengia atvirai kalbėti apie šią svarbią problemą.
Taigi, akivaizdžiai matome, kad Lietuva turi bent kelias alternatyvas ir artimiausius 10–15 metų gali puikiai išsiversti be
labai brangios, sunkiai pastatomos ir gan rizikingos atominės
elektrinės. Tuo labiau, vykstant ypatingai sparčioms, beveik
revoliucinėms permainoms energijos gavybos ir transformacijos technologijose, tikrai verta palaukti, kol bus aiškiau,
kurios iš jų bus nugalėtojos.
Esant neaiškiai Europos Sąjungos politinei ateičiai, pastebimai
globalinei finansinės sistemos destabilizacijai ir iš dalies su
tuo susijusiu politiniu ištisų regionų nestabilumu, skatinančiu terorizmo plėtrą, reikėtų vengti pradėti ilgalaikio, labai
brangaus, sunkiai pakeliamo mažos valstybės ekonomikai
projekto įgyvendinimo. Įvertinus dabartinės ekonominės padėties neaiškumą ir iš to išplaukiantį poreikių energijai neapibrėžtumą, būsimą generuojančių galių perteklių regione
Lietuvos Vyriausybei dar ne vėlu peržiūrėti anksčiau priimtus
sprendimus ir atšaukti, ar bent atidėti naujos atominės elektrinės statybos planus.
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Lietuvos energetinė
nepriklausomybė: bijojo
numirti, todėl nusižudė?

Justas Mundeikis
Ekonomikos analitikas
www.lithuanian-economy.net

Žurnalas „Valstybė“ 2011 m. lapkričio 10 d. surengė metinę konferenciją tema: „Energetinė
nepriklausomybė – stipri ekonomika“. Atvykdamas į šią konferenciją tikėjausi aiškaus ir
skaidraus informacijos pateikimo, ypač kas susiję su Visagino Atomine Elektrine (VAE).
Nesu nusistatęs žaliasis tačiau buvau šokiruotas, kaip vienpusiškai buvo pristatomas
VAE projektas. Pirmasis įspūdis – lyg būčiau patekęs į siauro mąstymo, visiško
nekritiškumo ir atominės energetikos lobizmo urvą. Šis nekritiškumas prasidėjo jau
prieš konferenciją: paskutiniame žurnalo „Valstybė“ numeryje tapo aišku, jog redakcija
pasisako griežtai tik UŽ VAE: atominė nepriklausomybė bet kuria kaina!
Deja, viskas nėra taip paprasta. AE turi savu pliusų, savų minusų, o kai kuriuos aspektus,
kurie šioje konferencijoje buvo nutylėti, ir norėčiau trumpai apžvelgti.

Energetinė nepriklausomybė
Vienas iš pagrindinių argumentų visame renginyje buvo:
mums reikalinga energetinė nepriklausomybė, kad priešai iš
rytų nediktuotų kainų ir taip nedarytų įtakos Lietuvos ekonomikai. Iš esmės, visiškai sutinku su šiuo pasisakymu. Tačiau
ar tam būtina VAE? Postuluojama energetinė nepriklausomybė gali būti pasiekta ir Lietuvai turint energetines jungtis

Energy Independence of
Lithuania: Afraid to Die, So
Committed a Suicide?
Justas Mundeikis economic analyst
www.lithuanian-economy.net
On 10 of November 2011, the journal “Valstybė” organised an annual
conference “Energy Independence – Strong Economy”. When I arrived
to this conference, I expected clear and transparent presentation of
information, particularly regarding the Visaginas Nuclear Power Plant
(VNPP). I am not an environmentalist; however, I was shocked by a biased presentation of the VNPP project. My first impression was like being in a hole full of narrow thinking, blind belief and lobbying of nuclear
power. The great lack of critical thinking appeared before the conference itself: with the last issue of the journal “Valstybė” it became clear

su visomis kaimyninėmis valstybėmis: susijungus su Švedija,
Latvija bei Lenkija.
Po konferencijos Justinas Tverkus (žurnalas „Valstybė“) bandė
įrodyti, jog jeigu mes neturėsime nuosavos AE, Kaliningrade
statoma Baltijos AE (BAE) mums diktuos kainas.
Manau, jog tai nėra labai realu. Užtenka prisiminti kelis faktus:

that the editorial board is strictly and entirely IN FAVOUR of the VNPP:
nuclear independence at any price! Yet not everything is so simple. An
NPP has both advantages and disadvantages. I would like to briefly review some aspects that were not disclosed at the conference.
One of the major arguments of the entire event was the following: we
need energy independence, so that Eastern neighbours do not dictate
prices and make impact upon Lithuanian economy. In general I say OK
to this statement. But do we need VNPP for this? The declared energy
independence may be gained in a situation where Lithuania has energy
links with all neighbouring countries: Sweden, Latvia and Poland.
After the conference Mr. Justinas Tverkus (journal “Valstybė”) tried to
prove that Baltic NPP (BNPP), which is erected in Kaliningrad, will dictate prices if we have no our own nuclear power plant.
I believe this is not going to happen. How can energy be sold to Poland at lower price than to Lithuania, if Lithuania has links with Poland
and is able to re-purchase electricity with minimum mark-up above
the Russian price?
Full article in English can be found at www.lithuanian-economy.net
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  Baltijos AE Kaliningrade statoma eksporto tikslams;
  Parduodamos energijos kaina turėtų būti apie 15,5 ct
už kWh1;
  Planuojamos eksporto šalys: Lenkija ir Lietuva2.
Kaip elektros energija gali būti parduodama Lenkijai pigiau
negu Lietuvai, jeigu Lietuva turės elektros jungtis su Lenkija ir galės perpirkt elektros energiją su minimaliu antkainiu
rusiškai kainai?

Konkurencingumas
Jeigu Baltijos AE (BAE) parduos elektros energiją už 15,5 ct už
kWh, aš abejoju, ar VAE išvis galės konkuruoti su tokia kaina
regione. Tik priimant sąlygą, jog BAE nebus pastatyta, kaip
ir priimant sąlygą jog Baltarusija irgi nepastatys savo AE, sutinku, jog tik tokiu atveju VAE būtų konkurencinga šiame regione. Tad ar nenutiks taip, kad Lietuvos elektros kaina bus
numušta BAE ir investicijos taps nebegrįžtančiomis? Galbūt,
jeigu Lietuva būtų nusprendusi statyti AE prieš 15 metų,
tada tikėtina jog Rusija net nebūtų pradėjusi svarstyti BAE
projekto. Deja, net matydama statybų pradžią Kaliningrade,
Lietuva lieka įsikandusi savo norimą projektą. Suprantu, jog
yra nuomonių3, kad Lietuvai ryžtingai nusiteikus dėl VAE bei
susijungus su vakarų Europos tinklais, BAE būtų techniškai
izoliuota ir jos statybos nutrauktos, tačiau tuo pasikliauti,
manau, yra pavojinga.

Išlaidos statyboms
Energetikos ministras A. Sekmokas pareiškė, jog statybų kaina
neturėtu viršyti 5 milijardų eurų4. Kaip rodo istorinė patirtis,

beveik visada tokių statybų išlaidos išaugdavo 150-200 proc.
Tai reikštų 10 mlrd. eurų bendrą projekto sumą. Numatyta Lietuvos dalis šiame projekte – 34 proc., taigi apie 11-12 mlrd. litų
įsipareigojimai. Ar nenutiks taip, kad imantis finansuoti tokį
projektą, nebeliks reikalingų resursų finansuoti kitus projektus, skirtus elektros gavybai iš atsinaujinančių energijos
šaltinių? Ir iš kur šie pinigai turėtu atsirasti, žinant dabartinę
Lietuvos ekonomikos būklę? Kol Energetikos ministerija nepateikia jokios informacijos, belieka vienas paprastas atsakymas: skolintis. Reiktų prisiminti, jog šiandien valstybės skola
siekia 41 milijardą5 litų. Taigi 12 milijardų papildoma skola
reikštų 29 proc. išaugančią Lietuvos valstybės skolą. Kaip į
tai sureaguos finansų rinkos? Kiek pabrangs skolinimasis ir ar
išvis kas nors skolins mums tokias sumas? Deja, į šiuos klausimus ekonomistas Žygimantas Mauricas (Nordea Bankas
Lietuva) atsakyti negalėjo. Bet yra ir dar viena blogybė skolinantis tokias sumas: įstojimas į euro zoną. Tokie gigantiški
įsipareigojimai gali Lietuvos valstybės skolą greit nutukinti
iki 50-55 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Žinant, jog
Lietuva kitais metais vis dar turės biudžeto deficitą, tikėtina,
jog 60 proc. Mastrichto kriterijus bus viršytas, kas artimoje
ateityje užkirstų kelią įstojimui į Euro zoną (Euro įsivedimui
trukdytų ir 3 proc. metinio valstybės biudžeto deficito viršijimas kitus 3-4 metus – skolinantis VAE statyboms).

Energijos poreikis ateityje
Kalbant apie bendrą energijos poreikį ateityje, radau šį įdomų Ūkio ministerijos dokumentą6. Jame teigiama: „Apskaičiuota, kad taikant taupymo priemones, galutinis energijos
suvartojimas 2020 m. gali būti 17 proc. mažesnis, nei 2009 m.
Sėkmingai išnaudojant šį potencialą, iki 2020 m. gali pavyk-
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ti pasiekti, kad kasmet būtų sutaupoma 740 kilotonų naftos
ekvivalento (angl. ktoe, liet. kte). Namų ūkiai ir transporto
sektorius turi didžiausias galimybes taupyti energiją: iš viso
gali būti sutaupoma 65 proc. (namų ūkių ir transporto sektoriaus potencialas lygus atitinkamai 290 ir 300 kte)“ (aut.
vertimas). Tad kodėl geriau investuoti į AE statybas tam, kad
patenkintumėme energetikos poreikį, o ne į energetikos sunaudojimo mažinimą, niekas neatsako. O sutaupyti tikrai yra
kur: 1 pav. diagrama rodo galutinį energijos sunaudojimą,
reikalingą pagaminti vienam BVP vienetui.
Galima aiškiai matyti, jog Lietuvoje energija nėra panaudojama efektyviai: mes net 2,69 karto viršijame ES-27 vidurkį. Tai
kodėl geriau statyti naujas elektrines, o ne mažinti sąnaudas?
Spėju, atsakymas paprastas: daug kam tai tiesiog nenaudinga, ypač energetikos sektoriui bei politikams (tikėtina, jog
statybų sektoriui nėra didelio skirtumo - ar statyti AE, ar kokybiškai izoliuoti gyvenamuosius namus).

VAE projekto ekonominiai skaičiavimai
Beskaitant apie AE, akis užkliuvo už VAE leidinio Nucleus
(Nr.15)7, kuris, beje, dalinai buvo perspausdintas žurnale
„Valstybė“. Įdomu, jog vieno blogerio apskaičiavimai, kuriuos
galima rasti bloge: www.nuclearfissionary.com, Nucleus
žurnale įvardinami kaip: „Remiantis neseniai atliktomis studijomis diskontuotos uždarymui skirtos lėšos AE projektuose sudaro ne daugiau kaip 5 proc. nuo pagamintos elektros sąnaudų
(Nuclear Fissionary, 2010)“.

Konkurencija

Grafikas 3. Mankalos investavimo modelis.

Drįsiu teigti, jog tai pavadinti „studija“, norint sudaryti mokslinės studijos įvaizdį, yra tiesiog bandymas apgauti. Ir tikiuosi,
jog Energetikos ministerija nesiremia tokiomis „studijomis“
apskaičiuodama VAE projekto kaštus.
Dr. Rimantas Vaitkus (UAB „Visagino atominė elektrinė“ generalinis direktorius) per prezentaciją vengė skaičių, tačiau
paaiškino, kaip turėtų atrodyti investavimo modelis. Norima
remtis suomių patirtimi ir statyti VAE vadovaujantis taip vadinamu Mankalos modeliu.
Norėčiau trumpai paaiškinti Mankalos modelį: įsivaizduokite
fabriką, kuris žino, jog kasmet sunaudoja 1000 kWh elektros
energijos. Šis fabrikas turi dvi galimybes: investuoti kartu su
kitais fabrikais ir statyti AE, arba toliau pirkti elektrą laisvoje
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rinkoje. Štai kaip galėtų atrodyti supaprastinti skaičiavimai
(žr. lentelę).
Jeigu fabrikas investuoja į Mankalą įmonę, kuri yra ne pelno
siekianti organizacija, jo investicijos siekia tarkim 200 EUR.
II ir III periode vienos kWh kaina būtų 12 ct. Ši kaina susidaro iš elektros gamybos kaštų bei kitų elektrinės išlaidų (pvz.,
darbuotojų atlyginimo). Taigi, visos išlaidos III periodo gale
kartu su investicijomis, siektų tik 440 EUR, o elektros savikaina būtų lygi galutinei kainai.
Jeigu fabrikas nenori investuoti į Mankala įmonę, prie elektros gamybos kainos prisideda ir „rinkos“ kaina. Ši yra įtakojama pasiūlos ir paklausos. Jeigu elektros paklausa auga, o
pasiūla išlieka stabili, tai leidžia gamintojams kelti elektros
kainas. Šiame pavyzdyje „rinkos kaina“ sudaro ženklią kainos
dalį, kas stipriai pakelia galutinę elektros kainą iki 540 EUR.
Galima matyti, jog Mankala modelis šiuo konkrečiu atveju
aprūpina fabriką pigesne elektra.
Įtariu, kad Energetikos ministerija gali būti apakinta panašių
skaičiavimų. Tačiau yra vienas didžiulis BET: modelis, kurį pristatė R.Vaitkus savo prezentacijoje, nebuvo Mankala modelis
(žr. 2 pav.). Kad ir kaip bus stengiamasi viską paslėpti po „komercinės paslapties“ apsiaustu, tai nepakeis esmės, kad keičiant finansavimo modelį, keičiasi ir jo veikimo principas.
Kiekvienas bent porą kursų baigęs ekonomistas ar finansininkas turėtų gerokai nustebti pamatęs šį nedidelį Mankulos
modelio pakeitimą: elektrą suvartoja nebe patys investuotojai, o investuotojai elektrą pardavinėja į vieną rinką (Lietuva
bus susijungus su Latvija, Lenkija, Švedija). Tokiu atveju tarp
pardavėjų įsivyrauja konkurencija. Tai nėra numatyta originaliame Mankalos modelyje, kur investuotojai – fabrikai elektrą suvartoja patys.
Pateikiu hipotetinį apmąstymą vieno iš galimų, tačiau mano
nuomone labai tikėtino, scenarijų:
Visi investuotojai turės imti kreditus VAE projekto finansavimui. Tikėtina, jog Hitachi skolinsis už žemesnes palūkanas,
nei tą padaryti sugebės Lietuva ar Latvija. Aukštesnės palūkanos nulems didesnius skolos aptarnavimo kaštus, kurie
savaime pakels Lietuvos bei Latvijos parduodamos elektros
kainą. Tarkim Hitachi paėmusi kreditą žemesnėmis palūkanomis turės parduoti elektrą už 12 ct už kWh, o Lietuvai ar
Latvijai norint aptarnauti skolą, tektų pardavinėti elektrą už
17 ct. Neegzistuojant monopolinei elektros energijos tiekimo struktūrai, elektros tiekėjai elektros energiją pirks iš elektros tiekėjo, siūlančio pigiausią kainą. Toks konkurencijos išnaudojimas, leistų Hitachi būti šio projekto laimėtoju, kuris
pirmas išbristų iš balos. O kiti investuotojai, deja, tik kažkada, jeigu išvis...
Kaip minėjau, toks scenarijus tik vienas iš galimų, tačiau kol
viskas laikoma komercine paslaptimi, nieko kito nelieka, kaip
tik stengtis atspėti, kas vyksta Energetikos ministerijos darbuotojų galvose.

Ateitis
Piešiant ateities viziją, labai lengva apsirikti. Deja, vienaip ar
kitaip tenka tai daryti, o apsirikimo atsakomybę kaip visada
turės prisiimti mokesčių mokėtojai. Mane labai stebina tai,
jog planuojant VAE, yra visiškai neatsižvelgiama į faktą, jog šis
projektas reikalauja 70 metų vizijos. Galbūt reiktu suprasti, jog
prieš 70 metų tokia vizija kaip energija išgaunama iš saulės,
vėjo, geoterminės šilumos, buvo visiška fantazija. Šiandien

tai - brangi realybė. Tačiau kas iš mūsų gali pasakyti, kaip bus
ne už 70, tačiau tik už 10-20 ar tik 30 metų? Kas gali numatyti,
ar saulės elektros moduliai neatpigs taip, jog jų naudojimas
net Lietuvoje apsimokės? Ar kas gali numatyti, jog vėjo jėgainių generatoriai netaps gerokai pajėgesni? Kas gali numatyti,
ar už 20 metų dar išvis bus reikalinga AE ir ar mes nesėdėsim
su skola ant statinių, pilnų radioaktyvių šiukšlių? Tokie projektai kaip „Desertec“ jau šiandien mums nurodo kryptį, kur
link juda technologijos, vedamos ekonominės naudos ir kur
kas mažiau teršiančios aplinką, negu AE.
Tad iš tiesų keista, jog konferencijoje „Nepriklausoma energetika – stipri ekonomika“, nė kiek nebuvo pristatomos technologijos bei jų galimybės artimoje ateityje užtikrinti Lietuvos
energetinę nepriklausomybę iš atsinaujinančių šaltinių. Išskyrus Remigijaus Lapinsko, asociacijos LITBIOMA prezidento, griežtą verdiktą Energetikos ministerijai, kuris, regis, liko
neišgirstas. O jeigu ši technologija, iš tiesų yra pajėgi aprūpinti Lietuvą energija ateinantiems 20-30 metų, tada manau
reikėtų ne tik įsiklausyti, bet ir aktyviai imtis darbų skatinant
tokius projektus.
Sutinku, jog žurnalas „Valstybė“ gali turėti tam tikrą poziciją.
Tačiau tokioje konferencijoje bandyti užslopinti bet kokią kritiką AE projektui atrodo daugiau, negu įtartina. Manau, jog
kritika, kurią gali išsakyti tiek patyrę ekonomistai, tiek energetikos bei mokslo specialistai, turi būti apsvarstyta viešai. Tačiau
tokia terpė ne tik nebuvo sudaryta, priešingai, bandant įbauginti naudojantis Rusafobija, jos buvo vengiama ir tai sukėlė
daugelio konferencijos dalyvių didžiulį pasipiktinimą.

Nuomonė
Aš manau, jog susipažinus su abiejų pusių argumentais, tiek
ekonominiais, tiek politiniais, tiek sociologiniais bei ekologiniais, atsakyti į klausimą, ar Lietuvai būtina VAE, yra labai
sudėtinga. Manau, trūksta viešų, kokybiškų studijų apie VAE
naudą, kaštus ir poveikį Lietuvos ekonominei ateičiai. Suprantu, kad politikai nori patekti į istorijos vadovėlius kaip
„išlaisvinę“ Lietuvą, tačiau kokia tos „laisvės“ kaina, jie nutyli. Jie nutyli ir tai, jog ta „laisvė“ bus tik skolinta ir turės būti
išmokama ateities kartų, kurioms atiteks ir dabartinių kartų
radioaktyvios šiukšlės. Tad ar nebus taip, kad bijodami mirti,
rinksimės savižudybę?
Mano supratimu, Lietuva eina teisingu keliu jungdamasi su
kaimyninėmis šalimis ir taip didindama galimybes nepriklausyti nuo vieno energijos tiekėjo. Tačiau Lietuva dar turi daug
potencialo sumažinti savo energijos deficitą ne žlugdant ekonomikos vystymąsi, o jį skatinant.
1. http://www.ekonomika.lt/naujiena/visagino-atomine-elektrine-metasskaiciuoti-5897.html
2. Vokietija, Latvija ir Estija irgi skelbiamos kaip eksporto rinkos, tačiau ypač Vokietija
vargu ar taps eksporto rinka, nes tokiu atveju būtų konkuruojama su Gazprom
Nord-Stream
3. http://verslas.delfi.lt/energetics/mkostajevas-be-lietuvos-rosatom-atomineselektrines-nepastatys.d?id=51551149
4. http://verslas.delfi.lt/energetics/asekmokas-naujos-ae-elektra-bus-pigesne-neiparduodama-dabar-rinkoje.d?id=51615077
5. http://www.2g.lt/
6. Lithuania’s National Reform Programme 2011, Ministry of Economy of the
Republic of Lithuania, http://www.ukmin.lt/en/strat_prog/europe2020/LTNRPeng.
doc
7. http://vae.lt/files/nucleus_nr_15.pdf
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Vartotojų išlaidų už elektros
energiją mažinimas:
taupymas ir sukčiavimas
Antrąjį šimtmetį žmonėms tarnaudama elektra sukėlė revoliuciją pramonėje ir
tapo nepakeičiamu progreso varikliu. Elektros energijos gamyba, perdavimas ir
paskirstymas dėl senkančių energijos šaltinių, augančio jos poreikio nuolat brangsta,
o įmonių ir šeimos biudžete išlaidų dalis už elektros energiją didėja sparčiau, negu
pajamos. Ateities energetika besirūpinantys specialistai jau dabar sprendžia, kaip
geriau įsisavinti naujus atsinaujinančios energijos šaltinius, kaip sumažinti iš tradicinių
šaltinių generuojamos energijos neigiamą poveikį aplinkai.
Dr. Augustas Petras Mažeikis
Neabejojama, kad netolimoje ateityje
alternatyvių energijos šaltinių gaminama energija pigs ir sudarys bent 50 proc.
visos gaminamos energijos, deja, šiuo
metu ji brangi dėl įsisavinimui reikalingų
investicijų. Nors investicijoms lėšų šioje
srityje skiria ES struktūriniai fondai, nemažą dalį tenka sumokėti ir mums, eiliniams vartotojams. Taip atsitinka todėl,
kad į mūsų perkamos elektros energijos kainą yra įtraukiamas ir viešuosius
interesus atitinkančios paslaugos mokestis (VIAP), kuris šiuo metu sudaro
apie 5ct/kWh .

dų šeimininkų pagalbininkais, jų instaliavimo galimybė numatoma išmaniųjų
elektros apskaitos sistemų (angl. smart
metering) projektuose.
Efektyvus vartojimas. ES direktyva
(2009/28/EB) įpareigoja, kad iki 2020
m. turi būti 20 proc. sumažintas energijos vartojimas ją efektyviau naudojant.
Skaičiavimai rodo, kad apšvietimo įrangos, buitinės technikos ir net pramonės
įrenginių keitimas naujais, kurie vartoja
mažiau elektros energijos, atsiperka per

O ar šiuo metu galima sumažinti išlaidas
elektros energijai? Žemiau pateikiu populiariausius išlaidų už elektros energiją
mažinimo būdus.

Elektros energijos vartotojų, kurių
leistinoji naudoti galia yra didesnė,

35

32
29

30
25

25
21
Elektros energijos suvartojimas, kwh/mėn.

Atsakingas vartojimas. Galima vartoti
tiek, kiek reikia, o kai nereikia elektros
prietaisai turi būti išjungiami arba sumažinama jų vartojama galia. Tam reikia išsiugdyti atsakingo naudojimosi elektros
prietaisais įgūdžius ir, kur įmanoma, automatizuoti apšvietimo, šildymo ir kitų
buitinių prietaisų įjungimą-išjungimą.
Tobulinti atsakingo vartojimo įgūdžius
padeda nešiojamieji namų energijos monitoriai, realiu laiku pateikiantys informaciją apie pasirinktais laiko intervalais
suvartotą energiją, jos kainą, momentinę galią ir kt. Šie prietaisai JAV, Vakarų
Europoje jau tapo įprastiniais namų val-

keletą metų. Buitiniai elektros prietaisai
turi specialias ženklinimo etiketes, kuriose kartu su techniniais parametrais
nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė. Yra septynios efektyvumo
klasės, kurios žymimos raidėmis A, B, C,
D, E, F ir G. Vienodo tūrio skirtingų efektyvumo klasių šaldytuvo tipinis elektros
energijos suvartojimas per mėnesį parodytas 1 pav. pateiktame grafike.
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1 pav. Šaldytuvo efektyvumo klasė
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Emilijos Jokubauskaitės nuotr.
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negu 30 kW, įvade įrengiama aktyviosios ir reaktyviosios elektros energijos
apskaita. Priklausomai nuo to, kokie
įrenginiai naudojami, mokestis už reaktyviąją energiją gali siekti nuo 1 proc. iki
10 proc. mokesčio už aktyviąją energiją.
Šią elektros kainos dedamąją sumažinti
padeda reaktyviosios galios kompensavimo įranga, kuri sudaryta iš reaktyviosios galios matuoklio ir valdiklio, prie
apkrovos grandinės prijungiančio tiek
kompensuojančių baterijų, kad reaktyvioji galia artėtų prie nulio. Netinkamai
valdoma arba nevaldoma reaktyviosios
galios kompensavimo sistema išlaidas
elektrai gali padidinti, nes reaktyviosios
talpuminės energijos kaina yra dvigubai
didesnė negu induktyviosios.
Sukčiavimas. Tai labai senas ir smerktinas būdas taupyti elektros energiją, vis
dėlto jis vis dar populiarus. Elektra vagiama nelegaliu įvadu apeinant elektros
apskaitos įrenginius (skaitiklius), prisijungiant prie kaimyno arba darant poveikį
skaitiklio darbui. Interneto puslapiuose
pardavinėjamos schemos, kaip vogti
elektrą gadinant apskaitos prietaisus,
kaip „patobulinti” skaitiklius į šią veiklą
įtraukiant elektros tinklų ir laboratorijų,
atliekančių metrologinę patikrą, darbuotojus. Dauguma siūlomų vogimo būdų
taikomi tinklams, kuriuose skaitiklis yra
elektros energijos vartotojo nuosavybė

ir jis pats rūpinasi jo įsigijimu ir patikra.
Energetinėse sistemose, kuriose skaitikliai yra skirstomųjų tinklų nuosavybė,
nuostoliai dėl sukčiavimo mažėja, nes
instaliuojami apskaitos prietaisai, kurie
turi apsaugos nuo sukčiavimo arba informavimo apie bandymą sukčiauti priemones. Išaiškinus sukčiavimą skiriamos
didžiulės baudos, o kai kuriose šalyse,
pvz. Ukrainoje, pakartojus šį nusikaltimą taikoma baudžiamoji atsakomybė
ir gali būti skiriamas laisvės atėmimas
net iki 3 metų.
Pseudotaupymas. Iš pateiktų išlaidų
elektros energijai mažinimo būdų matome, kad tam, kad bent kiek sumažintumėme išlaidas elektros energijai reikia
nemažų pastangų ir investicijų. Tačiau
internete rasime daugybę pasiūlymų
įsigyti „stebuklingą“ dėžutę, kuri neva
legaliai, nekeičiant vartojimo įpročių,
leis sutaupyti mažiausiai 6 proc., o gal
ir visus 30 proc. išlaidų elektrai. Stebuk
lingos dėžutės kaina svyruoja nuo keliasdešimties iki tūkstančių litų (matyt,
pagal kliento kišenę ir, atsiprašau, naivumą). Pateikiu pavyzdį kaip aprašomas
„energiją taupantis“ prietaisas Surinkę
Google paieškoje tekstą - Elektrą taupantis prietaisas - lengvai rasite nemažą pasiūlą prietaisų elektros energijos
taupymui. Čia vienas iš rastų aprašymų
(kalba netaisyta):

„Šis įtaisas taip pat veikia kaip elektros
įtampos stabilizatorius, ilgiau nei 10 sekundžių palaikantis elektros energijos lygį
ir perduodantis energiją net esant pastoviai (nuolatinei) įtampai. Įtaisas veikia ir
tada, kai svyravimai (pikai) yra laikini. Tokio reguliavimo dėka prailginamas elektros įrangos tarnavimo laikas“.
Siūlomos tiek vienfaziam, tiek trifaziam
tinklui skirtos dėžutės. Jose įmontuoti
pigūs kondensatoriai, šviesos diodai ir
jų maitinimo grandinės (žr. 2 pav. pateiktą schemą). Aukščiau pateiktos citatos absurdiškumą, o kartu ir vartotojų klaidinimą įrodo tai, kad žadamas
10 sekundžių „energijos lygio” palaiky-

230V AC

LED1 LED2

2 pav. Prietaiso, neva taupančio
elektros energiją, schema
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Bandymo sąlygos

200V/50Hz

200V/60Hz

220V/50Hz

220V/60Hz

Prieš elektrą taupančio prietaiso panaudojimą

0.591 A

0.325 A

0.688 A

0.547 A

Po elektrą taupančio prietaiso panaudojimo

0.325 A

0.209 A

0.387 A

0.229 A

Sutaupyta energija procentais

54 proc.

43 proc.

56 proc.

41 proc.

mas, nors vieninteliai „stabilizatoriai”
yra kondensatoriai, persikrovinėjantys
50 kartų per sekundę.
Mažiau patyrusį pirkėją gali apgauti interneto svetainėje pateikti „bandymų
rezultatai“ (žr. lentelę), tuo labiau, kad
bandymą pakartojus pagal aprašytas sąlygas (apkrova - liuminescensinės lempos)
galima gauti panašius rezultatus. Tik čia
nėra jokio energijos taupymo: kondensatorius kompensuoja lempos maitinimo grandinės induktyvumą, padidėja
galios koeficientas cosϕ, o aktyviosios
energijos, už kurią moka vartotojas, sąnaudos lieka nepakitusios (tiesą sakant
net ir padidėja, nes dalis energijos sunaudojama šviesos diodų ir balastinio
rezistoriaus maitinimui).
Kadangi labiau patyrę vartotojai supranta, kad pigiai elektros energijos nesutaupysi ir į spąstus nepakliūna, jiems
prisivilioti sukčiai pakėlė „dėžučių" kainą ir pasitelkė labai rafinuotą veikimo
aprašymą, kurį nusirašė iš superlaidumo žemose temperatūrose paaiškinimo (aukščiausia temperatūra, kurioje
kai kuriose medžiagose, tik ne varyje
ar aliuminyje, stebimas superlaidumas,
nedaug viršija skysto azoto temperatūrą). Naudojami įmantrūs terminai (pvz.
Lemberg bangų spinduliai, Kuperio pora
ir t.t.) norint sudaryti aukštą išprusimo
lygį apie tai nenutuokiantiems.

Dar viena ištrauka iš internete rasto komercinio pasiūlymo (kalba netaisyta):
„Investicija priklauso nuo naudojamu ivadu max galingumu bei tinklo parametru,
kuriuos mes matuojame su tinklo analizatoriumi, t.y. įvertiname, kur ir kokie pas
Jus susidaro tinklo nuostoliai. Jei labai
preliminariai, remiantis tik įvadu naudojamais galingumais, kainos butu kaip pvz:
Vienam ivadui 50-100 kw naudojamam
galingumui, kaina – 9800 Lt +PVM“.
Abejojantiems pasiūlymo rimtumu pateikiamos referencijos su solidžių klientų pavadinimais:
„Ši technologija yra suinstaliuota kol kas
dar bandymams eilėje Lietuvos įmonių, tokių kaip  Lifosos, Global Pet, Mars Lietuva,
Retal Baltic, Viiunu, Vilniaus duonos, Metaloido, Plastos gamyklose, medienos įmonėje
Dailinta, Maximos, Norfos parduotuvėse
ir kt. Rezultatai iš šių bandomųjų projektų
bus lapkričio-gruodžio mėn.“
Aprašyme perspėjama, kad taupymas
prasideda po „adaptacijos ir stabilizacijos“ periodo, trunkančio iki 4 savaičių (tikimasi, kad dėl įvairių priežasčių
svyruojant energijos vartojimui, beveik
pusė klientų stebės vartojimo sumažėjimą, kurį įvertins kaip „taupymą“ instaliavus taupymo „šedevrą“).
Apibendrinant drąsiai būtų galima pasakyti, kad tokie pasiūlymai yra primi-

Efektyvumo klasės etiketės kaitinamajai lemputei ir šaldytuvui

tyvi apgavystė ir klaidinimas. Kad šie
siūlomi prietaisai ne tik nepadeda taupyti, bet yra absoliutus niekalas pasakytų bet kuris fizikas. Iki šiol aukščiausia stebėto superlaidumo temperatūra
yra - 150 K, todėl kalbėti apie prietaisą,
veikiantį kambario temperatūroje, yra
labai nesąžininga. Niekinė, neva energijos taupymui skirta įranga, gaminama
Korėjoje, Kinijoje ir Rusijoje. Sukčiautojai ją reklamuoja ir platina Graikijoje, Albanijoje, Bulgarijoje, Kipre, Rumunijoje,
Serbijoje, Makedonijoje ir Lietuvoje, tai
yra šalyse, kuriose, matyt, toleruojamas
sukčiavimas arba už sukčiavimo prevenciją atsakingi pareigūnai nedirba savo
darbo. Išsivysčiusios ir savo gyventojų
interesus ginančios Vakarų Europos šalys tokio niekalo į rinką net neįsileidžia,
o tenykščiai elektros vartotojai pasakomis apie „energiją taupančias dėžutes“
netiki. Deja, mes, masinių informacijos
priemonių jau įpratinti pasikliauti raganomis, aiškiaregiais, ekstrasensais ir
astrologais. Dabar atėjo aukso amžius
pseudoenergetikams, alchemikams ir
kitiems šarlatanams, sugebantiems rasti naivuolių, kuriuos galima įtikinti net
ir be „filosofinio akmens“, kad iš nieko
galima gauti energijos, pakeisti medžiagų struktūrą ir jų fizines savybes.
„Viskas teisėta: elektros tinklų negadiname, jų darbui netrukdome, elektros
nevagiame“ - tokius ir panašius paaiškinimus internetinėse konferencijose
rašo mulkinimo įrangos platintojai, vis
dėlto nutylima, kad parduodama įranga toli gražu nėra skirta elektros energijos taupymui.
Atsakomybė už prekes, kurios neatitinka
deklaruojamų savybių, ar atsakomybė už
elementarų sukčiavimą yra nustatyta ir
Lietuvoje, tačiau veikiausiai tos priemonės nėra tokios efektyvios, kaip norėtųsi. Deja, šiuo metu gyventojų ir įmonių
lėšos, kurios galėtų prisidėti prie realių
energijos taupymo ir jos efektyvumo
didinimo programų, atsiduria sukčių
užsienyje ir jų tarpininkų Lietuvoje kišenėse. Todėl norėčiau paraginti pačius
vartotojus atidžiau ir atsakingiau rinktis
energijos taupymo priemones ir nepakliūti į sukčiautojų pinkles.
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Transformatorių pastočių
įžeminimo įrenginių svarba
Baltarusijos energetikos sistemos patirtis
su įžeminimo įrenginių parametrų reikalavimų pasikeitimais
dėl objekto dalinės rekonstrukcijos, taip pat su naujų įrenginių diegimu, perduodamos galios (taigi, ir trumpojo jungimo
srovių) padidėjimu bei būtinybe užtikrinti antrinių grandinių
kabelių, su įžemintais iš abiejų pusių ekranais, normalų darbą, kai juos veikia žaibas arba vyksta įžemėjimai.

Pavel Kriksin
BUAB Tavrida Elektrik
BP Elektrotechnikos
laboratorijos viršininkas

Nikolaj Bochan
AĮT RUĮ Belenergosetprojekt
Grupės vadovas

Įžeminimo įrenginiai yra svarbi ir atsakinga bet kurio elektros
įrenginio dalis. Įžeminimo įrenginius galima būtų palyginti su
pamatais, nes be jų neįmanomas elektros įrenginių darbas
nei normaliame, nei avariniame režime. Be to, svarbiausia ir
privaloma įžeminimo įrenginio funkcija – personalo saugos
užtikrinimas. Įžeminimo įrenginys privalo:
  atitikti elektros apsaugos reikalavimus – žingsnio ir prisilietimo įtampos turi neviršyti leistinųjų;
  atlaikyti eksploatacinius poveikius – įrenginys turi būti
atsparus mechaninėms įrąžoms, trumpojo jungimo srovių terminiam poveikiui bei korozijai;
  įrenginio konstrukcija turi užtikrinti efektyvų galingų impulsinių žaibo srovių, trumpojo jungimo srovių nuvedimą,
potencialas turi pasiskirstyti tolygiai - be didelių šuolių;
  normaliame ir avariniuose režimuose įžeminimo įrenginys turi užtikrinti šias funkcijas [1]:
  relinės apsaugos suveiktį nuo įžemėjimo ir nuo viršįtampių;
  žemosios įtampos grandinių ir įrenginių izoliacijos apsaugą nuo aukštų potencialų poveikio;
  požeminių įrenginių apsaugą nuo srovinių perkrovų;
  potencialų stabilizavimą žemės atžvilgiu;
  apsaugą nuo statinės elektros.
Dauguma aukštosios įtampos pastočių Baltarusijos energetikos sistemoje buvo pastatytos prieš kelis dešimtmečius. Per
šį laikotarpį jų įrenginiai, o taip pat ir įžeminimo įrenginiai,
paseno tiek fiziškai, tiek morališkai. Fizinis įžeminimo įrenginio susidėvėjimas yra susijęs su korozijos poveikiu jo elementams, kontaktinių sujungimų parametrų blogėjimu ir mechaniniu susilpnėjimu. Tuo tarpu moralinis senėjimas yra susijęs

Laikui bėgant buvo sugriežtinti ir norminių dokumentų reikalavimai įžeminimo įrenginių įrengimui. Visų pirma, tapo privaloma užtikrinti techninių priemonių elektromagnetinį suderinamumą (TP EMS). Kadangi įžeminimo įrenginių parametrai
tiesiogiai įtakoja srovių ir potencialų paskirstymą objekte, tai
nuo jų būklės priklauso ir elektromagnetinių trukdžių lygis,
t.y. įžeminimo įrenginių būklė daugiausia lemia bendrą elektromagnetinę aplinką (EMA) pastotėje.

Problemų šaltinis - bloga
elektromagnetinė aplinka
Baltarusijos energetikos sistemoje yra faktų, kada jautrių elektronikos įtaisų panaudojimas ilgai eksploatuojamose senos
statybos pastotėse sukėlė nemažai problemų. Pavyzdžiui, Gomelio elektros tinkluose per pastaruosius 4 metus įvyko šios
pažaidos ir klaidingos mikroprocesorinių įtaisų suveiktys:
  110 kV įtampos transformatorių pastotėje „Festivalnaja“
suveikė galios transformatoriaus T1 nepriklausoma apsauga įvykus trumpajam jungimui 110 kV įtampos oro
linijoje šalia 330 kV įtampos pastotės „Gomselmaš“. Sudegė operacinis stiprintuvas.
  110 kV įtampos transformatorių pastotėje „Vietka“ įvykus
trumpajam jungimui transformatoriaus T1 diferencialinės
apsaugos zonoje buvo pažeisti trys mikroprocesorinių
apsaugų МРЗС-05 maitinimo blokai.
  110 kV įtampos transformatorių pastotėje „Južnaja-2“
įvykus išoriniam trumpajam jungimui 10 kV įtampos kabelių linijoje buvo pažeistos trys mikroprocesorinės apsaugos МТЗ-610.
  110 kV įtampos transformatorių pastotėje „Buda-Košeliovo“ atsiradus „žemei“ nuolatinės srovės operatyvinėje
grandinėje (akumuliatorių baterijoje), buvo atjungti 10 kV
įtampos uždaros skirstyklos antros sekcijos narveliai (suveikė apsauga MP 500).
Palyginus nesenas pavyzdys – avarija Gardino energetiniame
mazge, įvykusi 2010 m. kovo 1 d. Avarijos priežastimi tapo
110 kV įtampos oro linijos apsauginio lyno trumpasis jungimas į A fazę. Atsiradusi šiame kontūre vienfazė trumpojo
jungimo srovė tapo trikdžių priežastimi apsaugų terminalų
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1 pav. Trukdžių, kuriuos sukelia žaibas, nustatymas

2 pav. Trukdžių kontrolinių kabelių grandinėse nustatymas

antrinėse grandinėse, kas ir sukėlė tolimesnę avariją: atsijungė 6, 10 ir 110 kV įtampos linijos ir buvo nutrauktas elektros
tiekimas didelei vartotojų grupei. Tyrimo rezultatuose kaip
viena iš avarijos priežasčių yra nurodytas įžeminimo įrenginio
ir elektromagnetinės aplinkos patikros nebuvimas, naudojamų mikroprocesorinių įtaisų atsparumo trikdžiams nesuderinimas. Patvirtinta, kad šiuolaikiniai elektroniniai įtaisai yra
labai reiklūs elektromagnetinei aplinkai, kurią daugumoje
atvejų formuoja pastotės įžeminimo įrenginys. Tyrimo išvadose buvo konstatuota, kad norint išvengti panašių avarijų
ateityje, būtina įgyvendinti šias priemones:

nų įrenginių ryšio su įžemintuvu kokybę, prisilietimo įtampų
matavimo rezultatus ir trumpojo jungimo srovių vertes.

  tirti elektromagnetinę aplinką aukštos įtampos pastotėse;
  kruopščiai prižiūrėti pastočių ir oro linijų įžeminimo įrenginių būklę;
  nepradėti eksploatuoti transformatorių pastotės neatlikus techninių priemonių elektromagnetinio suderinamumo tyrimo darbų.

Be to, taip pat būtina surinkti informaciją apie įžeminimo
įrenginių parametrus pagal elektromagnetinio suderinamumo užtikrinimo sąlygas [2]:
  Įžeminimo įrenginio įtampa nulinio potencialo zonos
atžvilgiu;
  potencialų pasiskirstymas įžeminimo įrenginyje įvykus
trumpajam jungimui su žeme arba žaibo smūgiui;
  srovių pasiskirstymas per ekranus, šarvus, apdangalus ir
laidus trumpojo jungimo į žemę ir žaibo smūgio metu.
Pirmoji informacijos dalis turėtų atsispindėti įžeminimo įrenginio pase. Antrąją informacijos dalį galima gauti atliktų matavimų objekte ir skaičiavimų pagrindu. Kaip rodo patirtis,
dažniausiai įžeminimo įrenginio pase jokios informacijos nėra,
geriausiu atveju galima rasti pradinę projektinę schemą. Šiuo
atveju, atliekant pastočių rekonstrukciją, visa reikalinga informacija surenkama vietoje (objekte) savo jėgomis.

  Įžeminimo įrenginių eksploatuojamuose objektuose pagerinimas

Matavimų objekte pavyzdžiai yra pateikti 1 ir 2 paveiksluose.

Išlaidų dydis, susijęs su elektromagnetinės aplinkos sutvarkymu, ženkliai skiriasi priklausomai nuo etapo, kuriame realizuojama ši užduotis. Pavyzdžiui, naujos statybos arba pilnos
rekonstrukcijos projektavimo stadijoje, būtinos konfigūracijos
įžeminimo įrenginio įrengimui nereikia jokių papildomų sąnaudų. Tačiau, jei šią problemą spręstumėme eksploatacijos
metu, tai pasiekti tikslą būtų daug sunkiau ir brangiau. Kadangi dauguma Baltarusijos energetikos sistemos pastočių
eksploatuojamos ilgą laiką, tai esamo įžeminimo įrenginio
tobulinimas dažniausiai vykdomas pastotės rekonstrukcijos metu, diegiant šiuolaikiškus įrenginius. Norint nustatyti
darbų apimtis, būtina turėti išsamią ir tikslią informaciją apie
įžeminimo įrenginio esamą būklę.

Charakteringas aprašytos situacijos pavyzdys yra viena iš Baltarusijos energetikos sistemos 220 ir 110 kV įtampos atvira
transformatorių pastotė, kuri pradėta eksploatuoti 1958 m.
Šiuo metu joje vykdoma rekonstrukcija – diegiama mikroprocesorinė apsauga ir kiti elektroniniai įtaisai. Dėl įvykusių
pažaidos atvejų ir aparatūros klaidingo darbo energetikos
sistemoje, 2010 m. buvo atliktas elektromagnetinės aplinkos
pastotėje tyrimas, kurio metu buvo nustatytas ryšys ir jo kokybė tarp įžemintinų įrenginių ir įžeminimo įrenginio, išmatuotos prisilietimo įtampos, nustatytas srovių ir potencialų
pasiskirstymas įžeminimo įrenginyje, ištirti galimi elektromagnetiniai trikdžiai, veikiantys elektroninę aparatūrą avariniuose režimuose, o taip pat ištirta impulsinių magnetinių laukų
ir pramoninio dažnio magnetinių laukų bei statinės elektros
iškrovų įtaka. Pagal matavimo rezultatus ir gautų duomenų
analizę, objekto įžeminimo įrenginys buvo pripažintas kaip
neatitinkantis apsaugos nuo elektros ir elektromagnetinio
suderinamumo reikalavimų. Buvo nustatyta:

Visų pirma reikėtų įvertinti informaciją apie grunto savitąją
varžą, įžeminimo įrenginio eksploatavimo laiką ir atliktus remontus, medžiagas, skerspjūvius, įrengimo gylį, taip pat apie
pastotės įžeminimo įrenginių išpildymo schemą bei įžeminti-

Praktinis pavyzdys
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3 pav. Viršįtampių ribotuvų įžeminimas, įrengtas šalia kabelių lovio

4 pav. Žaibolaidžio įžemintuvas įrengtas kartu su antrinių grandinių kabeliu

  įžeminimo įrenginio konfigūracijos neatitikimas norminių
dokumentų reikalavimams;

  leistinos prisilietimo įtampos viršijimas;

užtikrinimui gali atsirasti atliekant senų pastočių rekonstrukcijos projektus. Tokių pastočių pertvarka šiuolaikinių normų
atitikimui reikalauja didelių materialinių sąnaudų, kas verčia
ieškoti netradicinių novatoriškų sprendimų. Ryšium su problemos aktualumu ir jos sprendimo netrivialumu, Baltarusijos specialistai tyrimus vykdo ir šiandien.

  leistinos įtampos, veikiančios kabelių izoliaciją, įvykus
trumpajam jungimui, viršijimas;

Išvados

  didelės atvirų skirstyklų įžemintuvų impulsinės varžos;

Palanki elektromagnetinė aplinka pastotėse užtikrina techninių priemonių, ypač tokių kaip mikroprocesorinės apsaugos,
patikimą darbą. Įžeminimo įrenginiai šiame procese yra svarbiausias veiksnys, kurio neįvertinimas gali sukelti rimtų problemų. Atrodytų, kad personalo apsaugos ir elektros įrenginių
normalaus darbo užtikrinimas turėtų užtikrinti atsakingą požiūrį į įžeminimo įrenginius. Vis dėlto, praktikoje susiduriama
su kita situacija: objektai projektuojami be patikimos pradinės
informacijos, nekokybiškai įrengiami įžeminimo įrenginiai,
bandymai atliekami ne kompleksiškai ir ne pilnos apimties.
Dėl šių priežasčių abejotina lėšų ir laiko ekonomija įrengiant
įžeminimo įrenginius virsta daug didesnėmis sąnaudomis jau
eksploatacijos metu. Tam, kad būtų tinkamai įvertintas problemos mastas, pakanka atsakyti į šiuos klausimus:

  ryšio tarp įžemintinų įrengimų ir įžemintuvo nebuvimas
arba nekokybiškas sujungimas;

  neleistinai didelis potencialo pakilimas žaibolaidžių prijungimo prie įžeminimo įrenginio vietose.
Akivaizdaus elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų
nepaisymo pavyzdžiai pateikti 3 ir 4 paveiksluose.
Šių tyrimų rezultatai tapo pagrindu pastotės įžeminimo įrenginių rekonstrukcijai atlikti, taip pat sudarė būtiną išeities
duomenų apimtį projektavimui. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas sąlygas, šiuo metu yra atliekamas pastotės įžeminimo įrenginio projektavimas.

Projektavimo patirtis ir norminė
techninė parengtis
Baltarusijoje moksliniai darbai elektromagnetiniam suderinamumui užtikrinti pradėti dar praėjusio amžiaus 80-aisiais
metais, diegiant pirmuosius relinės apsaugos įtaisus su mikroelektronikos elementine baze. Nuo 90-ųjų metų aukštosios
įtampos pastotėse masiškai pradėti diegti įvairios paskirties
mikroprocesoriniai įtaisai, o EMS problemai buvo skiriama
daugiau dėmesio. Buvo sukaupta tam tikra projektavimo
patirtis, o 1994 m. RUĮ „Belenergosetprojekt“ buvo parengti
„Nurodymai dėl elektrinių ir pastočių antrinių grandinių apsaugų nuo impulsinių trikdžių išpildymo“.
2007 m. VGS „Belenergo“ buvo nuspręsta parengti naują normatyvinį techninį dokumentą, kuris išsamiai apimtų platesnį
klausimų, susijusių su EMS, ratą. Šių tyrimų rezultatai buvo
paskelbti 2010 m., parengus Metodinius nurodymus (rus.
СТП 09110.47.104-08 „Методические указания по защите
вторичных цепей электрических станций и подстанций
напряжением 35–750 кВ от электромагнитных влияний
и грозовых воздействий“). Šiuo metu būtinos EMS užtikrinimo techninės priemonės numatomos visų statomų ir rekonstruojamų pastočių projektuose. Vis dėlto, sunkumų EMS

  Kiek kainuoja šiuolaikinio mikroprocesorinio įtaiso pažaida?
  Kokios yra relinės apsaugos ir automatikos klaidingo darbo arba sutrikimo pasekmės?
  Kiek kainuotų klaidų, padarytų įrengiant įžeminimo kontūrą, taisymas eksploatacijos metu?
Gydytojų posakis „Prevencija - geriau už gydymą“ puikiai tinka ir pastočių įžeminimo įrenginiams. Baltarusijos energetikos
sistemoje tik dabar pradedama suprasti šį postulatą ir mokomasi skaičiuoti pinigus. Šis procesas vyksta ne taip sparčiai ir
ne tokiu mastu kaip norėtųsi, bet norminių dokumentų tobulinimas ir darbo apimčių dėl elektromagnetinės aplinkos
nustatymo didėjimas, įskaitant ir įžeminimo įrenginių įrengimą pagal šiuolaikinius standartus, teikia vilčių.
Literatūra
1. РД 153-34.0-20.525-00. Методические указания по контролю состояния
заземляющих устройств электроустановок.
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Kauno šilumos siurblio jėgainė
arba kaip dukart sumažinti
šilumos kainą
Vytautas DAGILIS
Kauno technologijos universiteto profesorius
Lietuvos energetikos strategijoje iki 2020 m. numatyta pasiekti
svarbų tikslą – energetinė nepriklausomybė bei šio sektoriaus
konkurencingumas. Tačiau tarp pagrindinių strategijos uždavinių nė žodžiu neužsiminta apie bene efektyviausią šilumos
gamybos technologiją, paremtą šilumos siurblio veikimo principu. Ši technologija priskiriama prie atsinaujinačių energijos
išteklių, kuri yra įtvirtinta Atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatyme. Mes pavyzdžiu laikome Skandinavijos šalis, kurios
sėkmingai vykdo savo planą iki 2020 metų visiškai atsisakyti
importuojamo kuro, tačiau nepastebime to, kuo didžiuojasi
švedai – 85 proc. Stokholmo visuomeninių pastatų šildomi
šilumos siurbliais, taip pat to, kad Norvegijoje šilumos siurblių plėtra yra didžiausia pasaulyje [1].
Šilumos vartotojus gąsdina aukštos šilumos siurblių kainos.
Taip, jos santykinai didelės, jei kalbame apie individualių
namų šilumos siurblius, tačiau didelių šilumos siurblio jėgai-

Kaunas Heat Pump Plant
or how to Reduce
Heat Price Twice
Prof. Vytautas DAGILIS
Kaunas University of Technology
Combined gas and steam cycle turbine today is the most effective heat
engine, which was developed in 1990’s but produced for only 15 years.
Why isn’t it sufficient for the compressor of modern heat pump plant
which is equipped today (as a rule) with an electric motor? It would help
to avoid heat losses in power production, electric generation, transformation, transmission. The answer is simple – in order to use such an
effective engine one should have a huge amount of low potential heat
source and also to have very big heat consumer nearby.

30MW Stockholmo Unitop 50FY šilumos siurblio
jėgainės vienas iš 6 agregatų

nių (toliau - ŠSJ) vieno kilovato investicinė kaina yra palyginus maža - iki 500 eurų (remiantis 1992-2003 m. pastatytų
jėgainių kainų duomenimis [1]).
ŠSJ statybos kaštų atsipirkimą lemia jų dydis bei jėgainės
efektyvumas, kurį nusako taip vadinamas šilumos transformavimo koeficientas (toliau - TK). TK parodo, kiek kartų daugiau pagaminama šilumos lyginant su vartota mechanine
energija kompresoriams sukti. Kompresorius dažniausiai suka
elektros varikliai ir tai yra didelis trūkumas, nes vartojama

Combined gas and steam cycle turbine or gas turbine combined cycle (GTCC) is the engine developed for power generation. Since 1995
GTCC power plants have accounted for 88% of the all new generation
capacity built in United States. So these engines are of very big capacity that is one of the high efficiency conditions. Therefore, heat pump
plant coupled to GTCC engine must be of corresponding capacity.
Kaunas city meets both requirements for grand heat pump plant with
GTCC engine, i.e. a big heat consumer, which is a town with developed
district heating system, and a huge amount of low temperature heat
source (Kaunas Sea). Effectiveness of heat pump is higher due to utilization of waste heat. Thus, direct and reversed thermodynamic cycles
operate in unit system. The scheme of the system is presented in the
paper as well as heat pump cycle for working fluid R134a. Coefficient
of performance (COP) is estimated for real conditions of district heating. Isentropic coefficient of turbo compressor is accepted to be 0.85,
which constitutes a moderate value for today. Estimated heat price is
twice lower compared to price paid by consumers of Kaunas city today. The payback period with interest rate of 6% is 2.7 year. Ecological
aspect and analysis is also presented in the paper. The exhaustion of
CO2 for the same heat quantity is lower by 182.5 thousand ton.
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elektros energija, kuri gaminama su dideliais šilumos energijos nuostoliais. Ši aplinkybė labai mažina šilumos siurblių
komercinį patrauklumą.

KC šiluminis variklis taip pat efektyviai gali sukti ir ŠSJ kompresorius. Tokiu atveju jėgainės efektyvumas padidėja beveik
pusantro karto. Dar daugiau, jėgainės atliekinė šiluma pilnai
panaudojama perkaitinant siurbiamų į kompresorių garų temperatūrą, kas taip pat sumažina jėgainės gaminamos šilumos
savikainą. Lyginant su ŠSJ, kurias suka elektros varikliai, tokių
jėgainių pirminės energijos suvartojimas mechaninės energijos vienetui pagaminti yra beveik perpus mažesnis. Tuo
tarpu net ir naudojant elektros variklį, ŠSJ šilumos savikaina
yra mažesnė, palyginus pvz., su kogeneraciniu būdu pagamintos šilumos savikaina, jei panaudojama kogeneracinių ar
kitų garo ciko jėgainių atliekinė šiluma [2].
KC šiluminiai varikliai gaminami itin didelės galios ir tai yra
viena iš jų efektyvumo sąlygų. Taigi ŠSJ šiluminė galia turėtų
būti bent 4-5 kartus didesnė už minėtos Stokholmo jėgainės
galią. Tam reikia turėti labai didelį šilumos vartotoją ir didelį bei
techlogiškai patogų žemo potencialo šilumos šaltinį. Didelis
šilumos vartotojas – tai ne tik didelis miestas, bet ir miestas
su išvystyta centralizuoto šilumos tiekimo sistema. Vakaruose, priešingai nei Rytų Europoje, tokių miestų nedaug. Antra
sąlyga - didelis ir patogus (šilumos paėmimo aspektu) žemo
potencialo šaltinis. Miesto nutekamieji vandenys įžiemojus
gali patenkinti tik dešimtadalį šilumos poreikių, o prie miestų
ar jų teritorijose esantys dideli vandens telkiniai galėtų būti
tinkamais šilumos šaltiniais, tačiau toks šilumos šaltinis yra
brangus. Atšaldytą beveik iki nulio laipsnių temperatūros vandenį reikia transportuoti į kitą telkinio galą, kad jis grįždamas
sušiltų paimdamas dugno geoterminę šilumą.
Kauno šilumos vartotojams Kauno Marių šilumos potencialas
galėtų tapti tikra dovana miestui. Juk Europoje nerastume
miestų su tokio dydžio vandens užtvanka beveik miesto teritorijoje. Paskandinti 6400 hektarų komerciškai patrauklios
žemės galėjo tik privačios nuosavybės tuomet nepripažinusi valstybė. Šio ploto geoterminės šilumos potencialas yra
virš 2000 MW (remiantis [7] šaltiniu, tokio tipo geoterminės
šilumos savitasis potencialas yra 30-35 W/m2). Vanduo pats
atiteka ir nuteka žemyn upe, jo temperatūros potencialo –
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ŠSJ darbo agentas,R134a
Termofikacinis vanduo

tv2=85 0C

tv1 =60

tK=75 0C
tR2 =65 0C
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1 pav. Šilumos nešėjų (ŠSJ darbo agento ir termofikacinio
vandens) temperatūros kondensatoriuje, kai prieš
kompresorių agentas pakaitinamas panaudojus
kombinuoto ciklo šiluminio variklio atliekinę šilumą
plius 1 ,°C – pakanka, kad šilumokaityje jis nepasiektų užšąlimo temperatūros. Esant žiemos tekėjimo debitui (160 m3/s),
Kaunui reikalingas šilumos galingumas pasiekiamas atšaldant
vandenį vos šeštadaliu laipsnio. Tam reikalingas antikorozine
danga dengtas didžiulis (paviršiaus plotas 36 tūkst.m2, 670 t
svorio, 80 m ilgio ir 4 m skersmens) šilumokaitis, kurį skersai
aptekėtų visas Nemuno debitas (tinkamiausia jam vieta – iškart
po HES užtvankos). Išgarintas šilumokaityje darbo agentas
po to suslegiamas turbokompresoriuose iki tokio kondensacijos slėgio (tuo pačiu temperatūros), kad būtų galima gauti
reikiamos temperatūros termofikacinį vandenį centralizuotam šilumos tiekimui.

Jėgainės ciklas
Nežiūrint aukšto KC variklių efektyvumo, 40 proc. energijos
virsta šiluma. Tačiau tai - ne nuostoliai, jei toks variklis dirba
ŠSJ sistemoje, nes visą šį šilumos kiekį galima naudingai panaudoti. Termodinaminė ciklo analizė rodo, kad ciklo kondensacijos slėgį galima sumažinti iki 75°C, o termofikacinį vandenį pakaitinti iki 85°C (žr. 1 pav.). Ši temperatūra yra bent
15 laipsnių žemesnė, nei cikle, kai tokios atliekinės šilumos
neturime arba nepanaudojame. Vien tai ŠSJ ciklą daro beveik
trečdaliu efektyvesnį.

qK (QK=250MW)

R134a

,p

Kodėl ŠSJ kompresorių negalėtų tiesiogiai sukti šiluminiai
varikliai, kurie kaip tik ir naudojami elektros jėgainėse? Taip
juk išvengtume nuostolių dėl elektros generavimo, tranformavimo, perdavimo ir galiausiai elektrinių nuostolių pačiame
elektros variklyje. Maža to, ŠSJ sistemoje galėtume panaudoti
atliekinę šiluminio variklio šilumą. Pastarųjų 15 metų pasaulinės mokslinės literatūros analizė (čia ji nepateikta siekiant
sumažinti šio straipsnio apimtį) leidžia daryti keletą apibendrinimų, kurie iš dalies atsako į iškeltą klausimą. Net ir labai
didelės jėgainės nenaudoja tiek mechaninės galios, kurios
reikėtų, kad elektros jėgainių šiluminiai varikliai dirbtų efektyviai. Pavyzdžiui, vienos didžiausių pasaulyje „Stockholm
Energy AB“ šilumos siurblio jėgainės mechaninė galia vos
20 MW (šiluminė - 70 MW). Nežiūrint minėtų nuostolių, elektros variklio pranašumą lemia ekonominiai skaičiavimai, kurie
greičiausiai buvo atlikti dar tada, kai JAV dar nebuvo įsibėgėjusi daug efektyvesnių šiluminių variklių gamyba. Šiandien
kombinuoto ciklo šiluminis variklis pranoksta garo ir dujų
ciklo šiluminius variklius beveik pusantro karto. Iš visų per
pastaruosius 15 metų JAV pastatytų elektros jėgainių, 88 proc.
sudaro būtent kombinuoto ciklo (KC) jėgainės, kurių generatorius suka minėtas šiluminis variklis [3].
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koeficientas 3,3
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2 pav. Kauno ŠSJ ciklas p-h diagramoje, kai panaudojama
kombinuoto ciklo šiluminio variklio atliekinė šiluma
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Realų ŠSJ efektyvumą galima apskaičiuoti, žinant šiuolaikinių
turbokompresorių izentropinį suslėgimo koeficientą [9] bei
pasitelkiant ekologiško darbo agento R134a termodinamines diagramas. Kauno ŠSJ ciklo diagrama, kai panaudojama
KC šiluminio variklio atliekinė šiluma, parodyta 2 pav. Suradę būdingų ciklo taškų entalpijas, gauname tokią (realią, nes
čia įvertinti visi nuostoliai, įskaitant ir hidraulinius šilumokaičiuose) jėgainės ciklo efektyvumo reikšmę:

Lyginant su įprastinių šilumos siurblių ciklais, kurių kondensacijos temperatūra yra apie 300C žemesnė ir dėl ko šie yra
1,6 karto efektyvesni, parodyto ciklo prarastą efektyvumą
kompensuoja trys svarbūs faktoriai:

1. Didžiausią prieaugį (virš 20 proc.) duoda aukštesnė darbo
agento virimo temperatūra. Tai Nemuno tėkmėje panardinto šilumokaičio labai efektyvių mainų rezultatas.
2. Antras pagal svarbą - efektyvesnio suslėgimo faktorius.
Šiuolaikiniai ašiniai turbokompresoriai pasiekia 87 proc.
izoentropinio suslėgimo efektyvumą [8, 9]. Nors pasirinkta konservatyvi ηiz =0,85 reikšmė, tačiau net ir ji pakelia
jėgainės ciklo efektyvumą padidina beveik 20 proc., lyginant su įprastinių siurblių kompresorių ηiz .
3. Trečiasis faktorius, didinantis jėgainės efektyvumą – ciklo
vidinės rekuperacijos bei variklio atliekinės šilumos panaudojimas. Jis nėra toks didelis, kaip gali atrodyti diagramoje,
nes dalį Qpap padidėjimo mažina suslėgimo sąnaudų padidėjimas (kuo aukštesnė garų temperatūra prieš suslėgimą,
tuo didesnės jų suslėgimo sąnaudos).

Patikimumas.

Kogeneracinės jėgainės.
Rezerviniai elektros generatoriai.
Energetikos projektai iki rakto.

1 – Dviejų pakopų oro turbokompresoriai;
2 – degimo kamera;
3 – dujų turbina;
4 – garo turbina;
5 – turbokompresoriai;
6 – kondensatorius- termofikacinio vandens
kaitintuvas;
7 – garintuvas, imantis šilumą iš Nemuno;
8 – šilumos siurblio pagrindinis rekuperatorius;
9 – agento droseliavimo stotis;
10 – suslėgto oro aušintuvas;
11 – garo ciklo kondensatorius;
12 – degimo dujų rekuperatorius;
13 – vandens siurblys;
14 – biokuro ar dujų katilinė šalčio atakų atvejams;
15 – kaminas;
16 – vandens kondensatas.

www.bmgenergy.com

Ekonomiškumas.

Ilgaamžiškumas.
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3 pav. parodyta Kauno ŠSJ schema, kurioje šilumos siurblio sistemoje integruota KC šilumos variklio sistema. Taigi atvirkščias
ir tiesioginis termodinaminis ciklas dirba kaip viena sistema.
Šio darbo autoriui tokių sistemų analogų nepavyko rasti.
Šilumokaičiai, schemoje pavaizduoti 10, 11 ir 12 taškuose,
yra bendri tiesioginei ir atvirkštinei termodinaminei sistemai. Jie, kaip ir vidinės rekuperacijos šilumokaitis, pažymėtas 8, yra skirti siurbiamų į kompresorių 5 darbo agento garų
perkaitinimui. Galiausiai prieš kompresorių gauname 93°C
temperatūros garus, kuriuos suslėgus gauname 180°C garų
temperatūrą. Tai leidžia pakaitinti termofikacinį vandenį iki
85°C temperatūros, esant palyginti žemam agento kondensacijos slėgiui (1 pav.).
Sudėtingiausias ir brangiausias sistemos šilumokaitis yra Nemuno tėkmėje panardintas garintuvas, schemoje pavaizuotas 7 taške, kuriame esant agento virimo temperatūrai -3°C
vyksta jo išgarinimas. Virimo temperatūra parinkta taip, kad
šilumokaičio išorinio paviršiaus temperatūra nebūtų žemiau
0 laipsnių ir paviršius nesidengtų ledu. Šilumokaitis labai efektyvus, nes mainai jame yra praktiškai izoterminiai, o šilumos
atidavimo koeficientai iš abiejų pusių viršija 2000W/m2K.
ŠSJ kondensatorius, schemoje pažymėtas 6 taške, pagal savo
šiluminį našumą yra galingiausias šilumokaitis. Jei garintuvo šiluminis galingumas 93 MW, tai kondensatoriaus 6 jis
250 MW. Šilumos mainai kondensatoriuje vyksta sudėtingai
(žr. 2 pav.). Jo plotas turi užtikrinti minimalius 5°C nepilnos
rekuperacijos nuostolius, kas yra realu, nes šilumos mainų
efektyvumas čia taip pat labai didelis. Šilumokaitis gali būti
komplektuojamas iš dviejų skirtingų, tačiau serijinės gamybos
šilumokaičių. Taip galima būtų komplektuoti ir šilumokaitį,
schemoje pažymėtą 12 tašku. Visi kiti ŠSJ įrengimai, įskaitant
KC šiluminį variklį, yra serijinės gamybos produktai.

Šilumos kaina ir jėgainės atsipirkimo laikas
Žinome, kad šilumos energijos kaina susideda iš keleto dedamųjų, kurių pagrindinė yra kuro kaina. Pavyzdžiui, šiuo metu
šilumos kaina Kauno gyventojams yra 28,5ct/kWh, kurios net
74 proc. sudaro vadinama kintama dalis, susijusi su kuro kaina. Pastovioji kainos dalis yra tai, ką uždirba šilumos tiekėjas
„Kauno Energija“. Šiuo metu tai 5,0 ct vienai šilumos kilovatvalandei (šaltinis: www.regula.lt, 2011 09 01 duomenys).
Kauno ŠSJ gaminamos šilumos kaina taip pat susidėtų iš kintamosios (kuro) dedamosios ir pastoviosios dalies, skirtos
jėgainei bei jos darbuotojams išlaikyti. Be jų, prisidėtų dedamoji, skirta kapitalo grąžai. Tarkime, kad galutinė kaina
vartotojams padidėtų tais pačiais 5,0 ct, kurie reikalingi šilumos tiekėjo funkcijai vykdyti, taip pat priskaičiuokime ir tą
patį PVM, kuris šiuo metu lygus 9 proc.
Kintamoji ŠSJ šilumos kainos dedamoji apskaičiuojama paprastai, jei turime realų jėgainės transformavimo koeficientą
TK (TK=3,3). Šiuolaikinių KC šilumos variklių mechaninis efektryvumas yra 60 proc. (elektrinis tokių jėgainių efektyvumas
viršija 55 proc.). Tai reiškia, kad sudeginus 1m3 gamtinių dujų
gauname 5,6 kWh [6] mechaninės energijos. Ši energija, savo
ruožtu pagamina šilumos energijos 5,6×3,3=18,4 kWh. Taigi esant 2011 metų pabaigos dujų kainai 1140 Lt už 1000m3
šilumos savikainos kuro dedamoji būtų 6,2ct/ kWh.
Kintama jėgainės šilumos kainos dalis priklauso nuo darbuotojų skaičiaus, įrengimų aptarnavimo kaštų, suvartotos elektros energijos ir pan. Jei, tarkime jėgainėje dirbtų 70 žmonių,

ct/kWh
kuro dedamoji
pastovioji („KE“)
PVM

28
24

ŠSJ pastovioji
amortizacija
pelnas

20
16
12
8
4

atsipirkimo
laikotarpiui

po atsipirkimo

4 pav. Šiandieninės Kauno šilumos kainos ir jos sudėties
palyginimas su Kauno šilumos siurblio jėgainės kaina ir
jos sudėtimi prieš ir po investicinių kaštų atsipirkimo

materialios sąnaudos remontui ir profilaktikai sudarytų kasmet 0,5 mln. litų, o elektrai ir kitoms reikmėms reikėtų dar
1,0 mln. litų kasmet, šilumos kilovatvalanadės kaina dėl to
padidėtų 0,31 ct. Dar 0,65 ct / kWh kaina didėtų dėl įmonės
veiklos pelno (10 proc.), papildomais 0,94 ct - dėl amortizacinių atskaitymų. Viską įvertinus, bendra Kauno jėgainės
pagamintos šilumos pardavimo kaina turėtų būti ne didesnė, nei 8,10 ct/kWh. Atsipirkimo laikotarpiui kaina butų mažesnė pelno bei amortizacijos atskaitymais. Jei taip, tai šiam
laikotarpiui ŠSJ šilumos pardavimo kaina būtų 6,51 ct / kWh
ir ji net 14,59 ct mažesnė už Kauno Energijos perkamos šilumos kainą.
Investuoto kapitalo grąža tiesiogiai priklauso nuo investuoto
kapitalo dydžio. Remdamiesi [1] ir [3] šaltiniais, kurie remiasi
faktiniais jau pastatytų jėgainių kaštais atitinkamai Europoje
ir JAV, gauname maždaug tą patį investicijų dydį – 350 mln.
litų. Papildomai ši suma padidėtų dėl banko palūkanų. Jei
laikytume, kad metinės banko palūkanos yra 6 proc., tai po
pusantrų statybos ir pirmųjų eksploatacijos metų ši suma
padidėtų iki 402,5 mln. litų. Jei priimtume, kad 28,5 ct/kWh
šilumos kaina Kauno vartotojams išlieka tol, kol investicijos
atsiperka, tuomet pagrindinę šilumos kainos dalį sudarytų
kapitalo grąžai skirti pinigai (4 pav.). Kiekviena parduota šilumos kilovatvalandė šiam tikslui atneštų 0,1459 lito. Kauno
gyventojų perkamos šilumos kiekis esant vidutinio šaltumo
žiemai sudaro 1,3×109 kWh. Dėl ateityje numatyto dalinio šilumos trąsų bei pastatų renovavimo, priimamas mažesnis dydis – 1,1×109 kWh. Vadinasi, per metus kapitalo grąžai galima
sukaupti 160,5 mln. litų irjau po pirmųjų jėgainės eksploatavimo metų paskola sumažėtų iki 242 mln. litų plius 12,1 mln.
litų einamųjų metų palūkanų. Po antrųjų metų įsiskolinimai
būtų atitinkamai 93,6 ir 5,6 mln., kuriuos pilnai padengti užtektų nepilno trečiųjų metų sezono. Taigi Kauno ŠSJ atsipirkimo laikas minėtomis sąlygomis būtų 2,7 metų.
Po atsipirkimo Kauno ŠS jėgainės šilumos kaina sumažėtų ne
14,59 cento, o mažiau. Turėtų prisidėti jėgainės dėvėjimąsi
amortizuojantis mokestis bei pelno marža (gautume aukščiau minėtą 8,1 ct/kWh), taip pat 5,0 ct/kWh, kurie reikalingi
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šilumos tiekimo funkcijai mieste vykdyti, bei 1,14 PVM. Tokiu
būdu galutinė šilumos energijos kaina Kauno gyventojams pagal dabartines gamtinių dujų kainas būtų 14,3 ct/kWh. Tai du
kartus mažesnė nei ta, kurią mokėsime šį šildymo sezoną.

Ekologinis aspektas
Ekologinis projekto aspektas taip pat svarbus. Ir ne tik gamtosauginiu požiūriu, bet ir finansiniu. ES direktyvos numato
išmokas dideliems energetiniams projektams, kurių įgyvendinimas ženkliai sumažina CO2 išmetimus į aplinką. Tokios išmokos numatomos ir ateityje, bent iki 2020 metų. Jos nemažos – 20 eurų vienai tonai CO2. Jei energetinė įmonė pagamina tą patį energijos kiekį, tačiau sudegina mažiau iškastinio
kuro (ar kitaip sumažina klimatą šiltinančių dujų emisiją), tai
įmonei kasmet priklauso išmoka, atitinkanti sumažintų CO2
dujų kiekiui per laikotarpį. Skaičiavimai rodo, kad Kauno ŠSJ
dujų suvartojimas būtų net 3,3 karto mažesnis nei šiandien,
kai šiluma gaminama kogeneracijos principu (skaičiaus 3,3
nereikėtų nepainioti su tokiu pačiu ciklo TK). Jei šiandien
1,3×109 kWh šilumos pagaminimui reikia sudeginti 233 mln.
m3 gamtinių dujų, tai ŠS jėgainei jų reikėtų 70,6 mln m3. Per
metus vietoje 262 tūkst. tonų, į aplinką patektų tik 79,5 tūkst.
tonų CO2. 182,5 tūkst. tonų vertė, esant šiandieninei išmokai,
yra 12,6 mln. litų kasmet. Tai daugiau, nei įmonė gali tikėtis
pelno, esant 10 proc. pelno maržai (apie 8 mln. litų).

vengiame kitų nuostolių, susijusių su elektros generavimu, įtampos trasformavimu, perdavimu, taip pat išvengiame trinties nuostolių reduktoriuose, nes tiek variklis,
tiek kompresorius sukasi tuo pačiu greičiu.
2. Priežasčių, dėl kurių iki šiol nėra kombinuoto ciklo šilumos variklio ir šilumos siurblio sistemų kombinacijos yra
keletas:
  kombinuoto ciklo šiluminio variklio serijinė gamyba pradėta vos prieš 15 metų;
  šie varikliai paprastai yra didelio galingumo, kas yra viena iš jų efektyvumo sąlygų;
  tam, kad panaudotume šį variklį šilumos siurblio jėgainėje
reikia turėti: a) didelį šilumos vartotoją, tai yra miestą su
išvystyta centralizuota šilumos tiekimo sistema (tokių Vakaruose nedaug); b) didelį ir technologiškai patogų žemo
potencialo šilumos šaltinį (toks šaltinis – Kauno Marios).
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  kombinuoto ciklo šiluminio variklio efektyvumas yra
pusantro karto didesnis, nei vidutinis elektros gamybos
efektyvumas;
  šilumos siurblio sistemoje panaudojama visa atliekinė
minėto variklio šiluma;
  tiesiogiai panaudojant mechaninę variklio energiją, iš-
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Biokuro energetikos plėtros
problemos Lietuvoje

Visi atsinaujinančių išteklių energetikos
puoselėtojai su viltimi žvelgia į
konkrečius Vyriausybės ir Energetikos
ministerijos žingsnius bei naujojo
2014 – 2020 m. laikotarpio ES paramos
galimybes. Atsinaujinanti energetika labai svarbus valstybės strateginis, o
kartu ir sudėtinis klausimas, apimantis
tiek politinius, ekonominius, tiek ir
socialinius aspektus.

„Renergija“ nuotr.

Ieva Rasimaitė

Energetiniai augalai – greitai augantys gluosniai.

ENGLISH

Challenges of Biofuel
Development in Lithuania
Ieva Rasimaitė
Every person, who fosters renewable sources,
looks with hope to particular steps of Lithua
nian Government and Ministry of Energy, as
well as EU support opportunities for the new
2014-2020 period. Renewable energy is strategic and complex national issue of great importance. Heating price is a financial headache for
every household, therefore energy specialists
have to pay particular attention to preparation
of thermal energy – the shift from currently used
natural gas to biofuel. It is evident that until now
a part of EU support was granted to projects,
which created only temporal jobs that used to
disappear after “utilizing” EU funds. Therefore it

is worth considering whether such projects in
future should be funded at all.
According to the data of scientific research
carried out in 2008-2010, biomass recourses
in Lithuania are sufficient enough to produce
approximately 70-80 percent of centrally supplied thermal heating. Scientists state that
biomass recourses would also guarantee approximately 10-12 percent of electric energy,
which would be produced in cogeneration
power-plants and power-stations. According to calculations the investment of about
2 billion litas in biofuel would make it possible
to achieve that all required heat would be produced by using only biofuel, herewith creating
approximately 10 thousands permanent jobs.
(LITBIOMA association’s information)
Biofuel energy is a very vast area, therefore only
a few aspects of it are discussed in the article.
Recently the subject closely related to biofuel

energy - introduction of pollution tax for large
pig complexes has been approached by the
Seimas and the media. Unfortunately, the government and members of the Seimas opposed
it, even though it is one of the ways to reduce
environmental pollution and an opportunity
to develop biogas energy. It is important to
mention the problem of trash recycling and
burning which includes insufficient transparency and lack of legal acts regulating this field.
In the area of intensity of biofuel utilization one
must apply III Energy directive of EU to heating
sector as well, therefore heat producers should
be separated from heat supply services. The
existence of competition among heat producers would have a positive impact on biofuel
production and its logistics, diversification of
fuel used for heating, lower prices of heating
facilities and possibly, it would increase motivation to renovate houses knowing that there
is no monopoly of heat providers.
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Ekonomistai ir mokslininkai analizuoja
atsinaujinančios energetikos perspektyvas, skaičiuoja, kiek valstybė galėtų sutaupyti naudodama atsinaujinantį kurą,
politikai svarsto, ar tai galėtų užtikrinti
Lietuvos energetinę nepriklausomybę,
nors nemažai ES valstybių jau apsispręndė, kad atsinaujinanti energetika (saulės,
vėjo, biokuro ir kt) yra prioritetinė. Nors
ir Lietuva jau yra prisiėmusi tam tikrų įsipareigojimų alternatyviosios energetikos
srityje, nepaisant atskirų verslo iniciatyvų, šiuo klausimu išlieka ir toliau pasyvi,
o kartais net priešiška. Šiuo metu gan
ženkliai šilumos kainą galėtų sumažinti
šiluminės energijos ruošimo būdo pakeitimas – dabar naudojamų gamtinių
dujų pakeitimas biokuru.

Mokslinių tyrimų, atliktų 2008 – 2010 m.
duomenimis, biomasės resursų Lietuvoje užtektų pagaminti apie 70-80 proc.
centralizuotos šilumos. Mokslininkų teigimu, biomasės ištekliai garantuotų ne
tik šilumą, bet ir apie 10 – 12 proc. elektros energijos, kuri būtų pagaminama

Medžio pjuvenų briketas. Kaloringumas: 4600 kcal/kg; drėgmė - iki 10 proc.;
matmenys: RUF TIPO (plytos formos)
60x150x90; sudėtis: mišrios medienos
pjuvenos (gamintojo informacija)

Dažniausiai biokuro katiluose naudojamas kuras– nedžiovintos medienos atliekos
(skiedros, pjuvenos, žievė); kuro drėgmė – 50 proc.; žem. kuro degimo šiluma – 8,0 MJ/kg

Antano Valūno grafikas

Biokuras – tai kuras iš biomasės atliekų.
Biokuru gali tapti miško ūkių pramonės
paruošta mediena ir jos atliekos, specia
liai auginami tam tikros rūšies augalai,
biologiškai skaidžios medžiagos (komunalinės atliekos, sodo atliekos, popierius
ir pan.), gyvulininkystės ir augalininkystės atliekos, nuotekų valymo dumblas,
sodų, parkų ir želdynų priežiūros atliekos ir kt. Ekologams svarbus aspektas
yra tai, kad nesunaudotos atliekos ir
taip galėtų sunykti, sukeldamos tam tikrą taršą, o tokias atliekas panaudojus
žmogaus reikmėms gaunama dviguba
nauda – atliekos tvarkomos, o kartu
neša ir ekonominę naudą.

Elementari biokuro katilo schema

Šiaudų granulės. Tankis 600-700kg/m3;
kaloringumas - apie 4000kcal/kg; drėgmė apie 7 proc.; peleningumas - 4-6 proc.
(gamintojo informacija)

Šiaudų granuliatorius. Našumas - apie 1 t/val;
darbinė galia apie 180 kW; gamintojas Radviliškio mašinų gamykla.
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Biokuro katilo efektyvumo schema

Biokuro katilinės su įrengtu ekonomaizeriu schema. Kondensacinio ekonomaizerio įdiegimui
idealiai tinka katilinės, kuriose yra pakankamas kiekis žemos 35-55oC temperatūros
vandens, kurui naudojamos 30-60 proc. drėgnumo medienos atliekos, durpės.

šalies kogeneracinėse katilinėse. Pagal
asociacijos LITBIOMA pateiktą informaciją skaičiuojama, kad investavus į biokuro panaudojimo sistemas apie 2 mlrd.
litų iki 2020 m., būtų galima pasiekti,
kad visa reikalinga šiluma būtų pagaminama naudojant tik biokurą, tuo pačiu sukuriant net apie 10 tūkst. pastovių
darbo vietų.
Biokuro naudojimas šiluminės energijos ruošimui nėra naujiena Lietuvoje. Daugelyje Lietuvos savivaldybių šis
klausimas analizuojamas, o kai kuriose savivaldybėse biokuro katilai veikia
pilnu pajėgumu, o šių savivaldybių gyventojai už šilumą moka gerokai mažiau. ES finansavo daug projektų, susijusių su biokuro panaudojimu. Vis dėlto, sąžininga būtų atkreipti dėmesį, kad
daugelis šių projektų sukūrė tik laikinas
darbo vietas, kurios „įsisavinus“ ES lėšas
išnyko. Taigi abejotina ir tokių projektų
ilgalaikė nauda.

Dabartinės atsinauji nančių energijos išteklių plėtros tendencijos taip pat rodo,
kad centrinio šilumos tiekimo sektoriuje biokuro katilinių bendra galia pagal
Lietuvai taikomus ES reikalavimus auga
vis dar nepakankamai: 2009 m. biokuro
katilinių bendra galia siekė 385,2 MW,
o 2010 m. biokuro katilinių bendra galia tebuvo 395,1 MW. Tuo tarpu maksimalus reikalaujamas katilinių galingumas yra 3526 MW, o tai reiškia, kad iki
2020 m. reikėtų papildomai padidinti
biokuro katilinių bendrą galią bent iki
1000 MW – tai yra kiekvienais metais
papildomai įrengti bent po 100 MW.
Norint įgyvendinti Lietuvos prisiimtus
reikalavimus, biokurą naudojančių kogeneracinių jėgainių statyba turėtų gerokai intensyvėti.
Norint sėkmingai vystyti biokuro panaudojimą, reikia pradėti skatinti pačio
kuro gamybą. Jeigu šiuo metu dar būtų
sunku finansiškai kompensuoti įsigytus

įrenginius biokuro gamybai, specialistų
nuomone, būtina nustatyti bent tam tik
rus standartus, pvz., biokuro katiluose
naudojamų medžio skiedros dydį, briketų ar granulių parametrus, kuro gamybos iš šiaudų, kitų energetinių augalų ruošimo principus ir pan. Visa tai
skatintų biokuro rinkos atsiradimą, o
tai savo ruožtu skatintų ir biokuro katilinių diegimą.
Nors yra nemažai vietinių bandymų
gaminti originalius tiek mažos galios
(buitinius), tiek didesnės galios biokuro
katilus ir kitą įrangą, vystyti ir skatinti šį
verslo segmentą taip pat būtina. Įdomu
tai, kad nemaža dalis Lietuvoje dabar
pagamintų biokuro įrenginių, jau dabar
iškeliauja į kaimynines šalis, kur biokuro energetika yra prioritetinė.
Biokurą naudojančios katilinės statyba ar
senesnės katilinės, naudojančios iškastinį kurą, pertvarkymas taip pat yra sudėtinis bei nemažai finansų reikalaujantis
projektas. Biokurą naudojančių katilinių
atsipirkimas priklauso nuo regiono, vartotojų skaičiaus bei kitų ekonominių ir
technologinių priežasčių. Pasak specialistų, šiuo metu biokuro katilinių statytojai (užsakovai) dar ne visada įvertina
ir kai kuriuos biokurą naudojančių katilinių technologinius aspektus, kurie ne
tik galėtų padidinti katilinės efektyvumą, bet ir sutrumpintų jos atsipirkimo
laiką. To priežastimi gali būti ir tai, kad
šioje srityje vis dar trūksta tiek modernių technologijų, tiek aktyvios mūsų
mokslo sektoriaus įtakos. Vienu iš tokių
pavyzdžių galėtų tapti ir taip vadinamo kondensacinio ekonomaizerio panaudojimas, kuris yra vienas iš biokuro
katilinės efektyvumą didinančių priedų.
Įrengus ekonomaizerį galima papildomai
gauti apie 15-30 proc. papildomos šilumos, o tokio priedo investicijos sudaro
0,15-0,25 mln. Lt / MW katilo galios.
Biokuro katilinėse papildomai galima
gaminti ir elektros energiją ir taip gerokai padidinti jų ekonominį efektyvumą.
Deja, šiuo metu to efektyviai išnaudoti
negalima, nes kogeneracinėms jėgainėms elektros energijos gamybai yra
taikomos kvotos, o pagamintai elektros
energijai yra taikomas papildomas mokestis (VIAP - Visuomenės interesus atitinkanti paslaugos mokestis, šiuo metu
sudarantis maždaug apie 16,4 proc. galutinės elektros energijos kainos).
Biokuro energetika yra labai plati sritis,
čia aptariau tik kelis jos aspektus. Neseniai tiek Seime, tiek žiniasklaidoje buvo
nagrinėjama tema, glaudžiai susijusi su
biokuro energetika – tai taršos mokesčio
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Įrengtas ekonomaizeris
(UAB „Šilutės šilumos tinklai“)

įvedimas dideliems kiaulių kompleksams.
Deja, Vyriausybė ir Seimo nariai tam nepritarė, nors tai vienas iš būdų mažinti
gamtos taršą ir tuo pačiu galimybė vystyti biodujų energetiką. Kalbant apie
biokuro panaudojimo intensyvinimą,
būtina taikyti ES III Energetikos direktyvą ir šilumos ūkiui, taigi šiame sektoriuje
reikėtų atskirti šilumos gamintojus nuo

šilumos tiekimo paslaugų teikėjų. Atsiradusi šilumos gamintojų konkurencija
teigiamai skatintų biokuro gamybą ir jo
logistiką, kuro naudojamo šilumai ruošimą, šildymo paslaugų atpigimą.
Rašydama šį straipsnį įdomumo dėlei
pasitikrinau, kiek vidutiniškai už šilumą mokėjau paskutinius keturis metus – sąskaita už šildymą tam pačiam

butui išaugo dvigubai. Iš šilumos tiekėjų vartotojams pateikiamos informacijos atrodo, kad ateityje sąskaitos tik didės. Žinant, kad šilumos kaina galvos
skausmą sukelia kiekvienam namų ūkiui,
valdininkams ir energetikams šilumos
kainos mažinimas ir biokuro jėgainių
plėtra turėtų būti prioritetinė energetikos ūkio sritis.

Biokuro katilinės
Dujinio-skysto kuro katilinės
konDensaciniai ekonomaizeriai
Projektavimas gamyBa montavimas techninis aPtarnavimas
UAB “enerstena„ raktažolių g. 21, lt-52181 kaunas, lietuva tel. (8-37) 37 32 31 info@enerstena.lt WWW.enerstena.lt
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Tauragės miesto
elektrifikavimo istorija
Stasys Bilys

Pirmoji Tauragės elektrinė vokiečių okupacinės administracijos buvo pastatyta 1916-1917 m., ką liudija dar ranka
rašytas dokumentas ,,Pranešimas apie Tauragės elektros gamyklą“. Prie elektros gamyklos buvo įtaisyta ir „šaldytuvė“
ledams ruošti. Vokiečiams išeinant iš Tauragės visas elektros gamyklos ir „šaldytuvės“ turtas bei įranga pačių vokiečių
buvo perduoti Apskrities komitetui, surašant aktą.
Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, jau 1919-1920 m. vienas po kito grįžo Amerikos lietuviai su savo pinigais ir gerais
ketinimais. Tauragėje Amerikos lietuviai įsteigė akcinę bendrovę ,,Rūbas“, kuri užsibrėžė tikslą pastatyti verpimo ir audimo įmones, o prie Jūros upės - hidroelektrinę.

miestui. Elektros stotis turi 3500 voltų jėgą. Šviesa bus duodama
ne tik miestui, bet ir aplinkiniams kaimams. Atskirame mieste
esamoms dirbtuvėms bus duodama iki 24 arklių jėgų. ,,Rūbas“
pasiryžęs už metų – kitų mieste ir jo apylinkėse įtaisyti elektros
tramvajų.“ (Lietuva, Nr. 238, 1922 m. gruodžio 16 d.)

Netrukus leidimas statyboms buvo gautas, Tauragės miesto
valdyba su AB ,,Rūbas“ 1922 m. sausio 1 d. pasirašė 10 metų
koncesijos sutartį. Deja, elektros energijos iš naujos hidroelektrinės reikėjo laukti beveik visus 1922 metus. Hidroelektrinėje buvo sumontuota 250 AG, 60 aps/min vandens turbina pagaminta 1922 m. firmos ,,F. Schichau - Elbing“. Vandens
kritimas - 2,5 m, turbinos debitas - 4 kub. m./sek. ir elektros
generatorius 175 kVA, cos fi 0,8, 3150 V, 750 aps/min. Pirmą
kartą Lietuvoje 1922 m. pradėta naudoti generatorinė aukštosios (3000 V) įtampos kintamoji srovė. Iš vokiečių paveldėta pirmoji Tauragės elektrinė tapo nereikalinga.

Pareiškimus, kad užtvanka pavyzdinga ir praktiškos konstrukcijos, Jūros upė netrukus paneigė. Per 1923 m. pavasario potvynį užtvanka buvo išgriauta. Privalėdama vykdyti koncesijos įsipareigojimus ir tiekti elektros energiją iki bus atstatyta
užtvanka, bendrovė „Rūbas“ skubiai nupirko dyzelinį 100 AG
dviejų cilindrų 750 aps/min. variklį ir kintamos srovės 3000 V,
100 kVA elektros generatorių. Hidroelektrinės pastate sumontuotas dyzelinis agregatas netrukus pradėjo veikti. Tuometinė
spauda rašė: ,,Tauragė kovo 18 d. jau apšviesta elektros šviesa
iš elektros stoties b-vės ,,Rūbas“. Elektra paleista dalyvaujant p.
Stungiui, b-vės ,,Rūbas“ direktoriui, bei p. Vilkaičiui, Tauragės
Viršininkui, einančiam ,,Rūbas“ elektros stoties direktoriaus pareigas. Buvo atvažiavę specialistai inžinieriai: Andriušaitis, Krobsas ir Betkis. Atsilankė stoty vietinių bankų atstovai bei šiaip inteligentai. Buvo susirinkę daug žmonių iš liaudies. Tai jau antru
kartu bendrovė ,,Rūbas“ paleidžia elektrą. Mat ji anksčiau buvo
užtvenkusi Jūros upę, bet kai tvenkinys apiro, tai teko parsigabenti motorus ir jais dirbti elektros jėgą. Motorai turi 100 arklių
jėgą. Šviesa yra skaisti ir lygi. Dabar blizga visur Tauragėje. Iškilmė pabaigta klūbe vakariene ir pasilinksminimu.“ („Lietuva“,
Nr. 93, 1923 m. balandžio 27 d.).

Apie Tauragėje iš hidroelektrinės nušvitusią elektros šviesą dienraštis ,,Lietuva“ pranešė: ,,Amerikos lietuvių bendrovė
,,Rūbas“ jau galutinai įtaisė elektros gamyklą ir šviesą duoda

Stasys Bilys savo darbo kabinete

Tuo metu ne vienintelė Tauragės užtvanka buvo išgriauta
Lietuvoje. Apie netinkamai, be tyrinėjimų, suprojektuotas hidroelektrinių užtvankas ir pasekmes savo nuomonę yra pareiškęs ir Steponas Kolupaila: ,,Nepriklausomoje Lietuvoje atbaidė nuo vandens energijos keli nepavykę stambesnės statybos
bandymai, pvz., Jūroje ties Taurage, Šešupėje ties Marijampole
ir Pilviškiais. Nepasisekimo priežastys - statytojų techniškas nesugebėjimas ir tyrinėjimų ignoravimas. Hidrotechninė statyba,
daugiau kaip kuri kita, reikalinga gilių žinių ir plataus prityrimo.
Kiekvienam hidrotechnikos darbui reikia paruošti labai rimtą
pamatą - čia nepakanka vienos nuotraukos, vieno atsitiktinio
debito matavimo, dėl tos priežasties, kad, lig gyvas organizmas,
nuolat kinta. Neturint iš anksto suorganizuotos hidrometrinės
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Tauragės užtvanka ir buvusios HE pastatai dabar
tarnybos, tenka bent keletą metų tirti upę, kad ji nepadarytų
kokio ,,šposo“, kaip Tauragėje, už kurį statytojai kaltino konkurentus, piktadarius ir t.t., o kalti buvo tik patys, nes nesuprato
reikalo upę ištirti“ („Kosmos“ Nr.5, 1929 m.)
Hidroelektrinės užtvankos remontas Tauragėje užtruko, todėl elektros energiją Tauragės miestui ir toliau tiekė atsarginis dyzelinis agregatas. ,,Tauragė. Rūbo bendrovės įsteigtoji
elektros stotis duoda energiją visam Tauragės miestui. Dabar
vedami laidai į Tauragės dvarą. Skubotai baigia taisyti tvenkinį
ties kuriuo bus statoma audykla. Statybos bei pramonės darbus
pasiėmė vesti užsieniuose prityręs inžinierius Andriušaitis. Reikalingos audyklai mašinos jau užsakytos Drezdene ir neužilgo
bus pargabentos į Lietuvą. Audykla pirmiausia imsianti gaminti namų reikmėms staltieses, rankšluosčius ir pan.“, („Lietuva“,
Nr. 162,1923 m. liepos 22 d.).

pripažino kaltais tris asmenis – Jurgį Gudžiūną, Antaną Karsoką ir Kazį Kuosaitį. Dienraščio ,,Lietuvos aidas“ straipsnyje:
,,Vyr. Tribunolui galutinai išsprendus ,,Rūbo“ bylą“ plačiai aprašomas bylos nagrinėjimas: „[...] Dar keistesnis buvęs ,,Rūbo“
bendrovės elektros stoties Tauragėje pardavimas. Toji elektros
įmonė Tauragėje buvo įkainota 200 tūkst. litų, o parduota S. Kanui - tik už 58 tūkst. litų.Grynais pinigais už tą įmonę iš Kano tebuvę gauta tik 8 tūkst. litų, iš kurių Gudžiūnas 5,5 tūkst. litų dar
išeikvojęs pats. Už 37 tūkst. litų S. Kanas, pirkdamas tą elektros
stotį, davęs Gudžiūno brolio Tado Strazdo vekselius, už 10 tūkst.
litų davęs paties Gudžiūno vekselius, o už 3 tūkst. litų davęs paskolos raštelį. Mat tuos 13 tūkst. litų S. Kanas buvęs anksčiau paskolines ,,Rūbo“ bendrovei, kurios elektros bendrovės Tauragėje
direktoriumi ir buvo Gudžiūnas. [...] Pagaliau, anot prokuroro,
visas slaptas suktybes išdavusi ypatinga slapta sutartis (kažkas

Tačiau daug Amerikos lietuvių kapitalu įsteigtų akcinių bendrovių, jų tarpe ir bendrovė,,Rūbas“ patyrė nesekmes. Apie
nesekmių priežastis rašė D. Trimakas: ,,[...] Įkurtos bendrovės
daug Lietuvai žadėjo. Ir viena kita rodė sėkmingus pirmus žingsnius. Bet neilgai taip tęsėsi. Netrukus viena po kitai dar nepražydusios pradėjo vysti. Kieno čia kaltė? Gal jas vedė neprityrę žmonės arba mažai kapitalo pritraukė? Bendrovių viršūnėse stovėjo
atvykę iš Amerikos lietuviai, o kapitalo pritraukta per daug. Visos
Amerikos lietuvių pastangos įsitaisyti Lietuvoje sugriovė ir jų kapitalus sunaikino ydos: 1) priežiūros stoka, 2) nežinojimas vietos
ekonominių sąlygų ir 3) darbo vedimas kapitalistiniais pagrindais. [...].“, („Lietuva“, 1925 m.spalio 15 d., Nr. 231).
Kaip dažnai atsitinka, nesekmes bandoma užslėpti įvairiais
būdais. 1924 m. J. Gudžiūnas, turėdamas bendrovės ,,Rūbas“
įgaliojimą, Tauragės hidroelektrinę pardavė Simonui Kanui.
Apie šį keistą pardavimą sužinome iš teismo bylų. Bendrovei ,,Rūbas“ iškeltą bylą sprendęs Šiaulių apygardos teismas

Bendrovės „Rūbas“
prašymas statyti HE
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Hidroelektrinės fasadas, 1921 m.

Užtvankos pjūvis, 1921 m

Bendrovės ,,Rūbas“ leidimas
statyti HE 1921 m.
Hidroelektrinės planas (LCVA, F.388,Ap.2a,B.51), 1921 m

girdėto sudarant ir šių laikų energetines sutartis – red. pastaba) rašytinai sudaryta tarp kaltinamųjų Gudžiūno ir Karsoko. Ta slapta sutartis, niekur neregistruota ir niekam nerodyta,
rasta pas Gudžiūną tik tardymo metu darant kratą. Toje sutarty Gudžiūnas buvęs susitaręs su Karsoku, kad neva parduotoji
S. Kanui ,,Rūbo“ bendrovės elektros įmonė Tauragėje iš tikrujų
esanti Gudžiūno ir Karsoko nuosavybė per pusę. Pačių juodviejų
įkainota ta įmonė buvusi 120 tūkst. litų. Prieš parduodant, kaip
toje slaptoje sutartyje esą pasakyta, toji elektros stotis buvusi
vieno Gudžiūno nuosavybė. Vadinasi ir visos stoties pardavimas
tebuvusi fikcija. [...]. Amerikos lietuvių į ,,Rūbo“ bendrovę sudėti doleriai, anot prisiekusio advokato p. Šleževičiaus nuplaukė
Jūros upe su pavasario potvynio nuneštu tvenkiniu, kurį ten
netoli Tauragės Gudžiūnas statęs tos bendrovės vardu. Ir statęs
tą tvenkinį ant sraunios upės net be inžinierių! [...] Vyriausias
tribunolas nusprendė: Šiaulių apygardos teismo 1929 m. gegužės 19 d. sprendimą, kiek jis liečia Jurgio Gudžiūno, jis gi Petras
Strtazdas, Antano Korsako ir Kazio Kuosaičio nubaudimą, patvirtinti, sumažinus tačiau skirtą bausmę: Gudžiūnui-Strazdui
iki trejų metų sunkiųjų darbų kalėjimo, [...] („Lietuvos aidas“,
Nr. 285, 1929 m. gruodžio 13 d.).
Bet mus domina ne tik žmonių, bet hidroelektrinės istorija.
Nors teismas ir nenustatė, kas buvo hidroelektrinės savininkas, tačiau elektros energija Tauragėje buvo tiekiama. 1929 m.
buvo pagaminta elektros energijos: šviesai – 35 900 kWh,
gatvių apšvietimui – 15 000 kWh, motorams – 2 600 kWh ir
saviems reikalams – 2 500 kWh.

1932 m., to paties Jurgio Gudžiūno, jau atlikusio bausmę, iniciatyva Tauragės hidroelektrinės užtvanka buvo atstatyta. Tuo
tarpu elektros tinklą, pasibaigus koncesijos sutarčiai, Tauragės miesto savivaldybė 1931 m. paskutinę dieną pagal koncesijos sutarties sąlygas perėmė miesto nuosavybėn. Elektros
energijos pirkimui iš esamų tiekėjų savivaldybė paskelbė koncesijos sąlygas ir varžytines. Energijos tiekėju miesto taryba
pasirinko ,,Maisto“ akcinę bendrovę ir nuo 1932 m. pradžios
savivaldybė elektros energiją pirko iš bendrovės ,,Maistas“ po
0,30 Lt už kWh. Tauragės gyventojai savivaldybei už energiją
apšvietimui mokėjo po 1,00 Lt už kWh.
,,Maisto“ fabrikas turėjo savo elektrinę, kurioje buvo sumontuoti
trys dyzeliniai varikliai: 100, 215, 237 AG ir trys 220/380 V kintamos srovės elektros generatoriai: 64, 140, 160 kVA galios.
Labai įdomus straipsnis apie elektros energijos tiekėjus
1933 m. buvo paskelbtas vietiniame ,,Tauragės balso“ laikraščio straipsnyje ,,Elektra elektra ir elektra“: ,,Ne per seniausiai
elektros energiją gavome iš p. Gudžiūno, o dabar iš miesto savivaldybės. Gudžiūnas paskutiniais laikais pastatė Jūros upėj
tvenkinį. Reiškia elektrą mes gauname sunaudojant mūsų krašto
jėgą. [...] Miesto savivaldybė kažkodėl nepanorėjo imti energiją
iš p. Gudžiūno, bet susitarė su ,,Maisto“ bendrove ir dabartiniu
metu mes gadiname sau akis prie mirgančios ,,Maisto“ šviesos.
Dabartiniu metu už elektros kWh miesto savivaldybė ,,Maisto“
bendrovei moka po 33 centus. Kadangi elektros energijos per metus suvartojama 150 000 kWh, tai sumokama ,,Maistui“ 49500 lt.
Kitas dalykas, p. Gudžiūnas elektros energiją sutiko duoti miesto
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Tauragės HE trečiajame dešimtmetyje (nuotrauka iš Tauragės krašto muziejaus archyvo)

savivaldybei po 15 centų. Išeina, kad per metus, sunaudojant vidutiniai 150000 kWh miesto savivaldybėbė p. Gudžiūnui turėtų
sumokėti 22500 lt. o ,,Maistui“ 49500. Skirtumas 27000. [...] Prieš
išleidžiant šį numerį teko sužinoti, kad p. Gudžiūnas miesto savivaldybei pasiuntė pasiūlymą kuriame smulkiai išdėstyta kokią
naudą turėtų gyventojai ir s-bė, kad elektros tiekimas pereitų į jo
rankas. Pirmiausia sako, kad dėl elektros papiginimo pradėjo kovoti tie miestai kurie už kWh moka po 1 litą. [...] Tame pasiūlyme
p. Gudžiūnas sako, kad Kaune kalbėjosi su ,,Maisto“ vyr. Direktoriumi p. Lapėnu, kuris pareiškė, kad ,,Maistas“ mielai atsisakytų
nuo sudarytos sutarties, kad tik miesto gyventojai pareikštų tam
norą. Be to, tuomet ir pats ,,Maistas“ imtų iš miesto savivaldybės
elektros energiją, tada savivaldybė per metus vien iš to turėtų
pelno apie 10 000 litų. Tas pats ir su malūnu ,,Progres“, kuris per
metus suvartoja apie 200 000 kWh. Ponas Gudžiūnas prašo savivaldybės, kad jinai duotų jam atsakymą iki š.m. IV 29 d. nes
vėliau imsias elektrifikuoti Klaipėdos krašto kaimus.“(„Tauragės
balsas“, Nr.11-12, 1933 m. balandžio 29 d.).
Po šio straipsnio „Tauragės balso“ leidimas sustojo, o likęs be
elektros energijos vartotojų ir neturėdamas pajamų iš elektros energijos Jurgis Gudžiūnas, atsidūręs ant bankroto ribos,
ieškojo galimybių, kur realizuoti elektros energiją. 1933 m.
prašė Finansų, Pramonės ir Prekybos ministerijos leidimo
nutiesti 3000 V elektros tiekimo liniją į Klaipėdos kraštą, pakeliui pastatant pažeminančius 3000/380 V transformatorius,
ir elektrifikuoti kaimo ūkininkus. Liniją suprojektavo inž. Liubomiras Prosinskis.
J. Gudžiūnas 1933 m. gavo leidimą tik 3000 V linijos tiesimui į
Klaipėdos kraštą: ,,Pagal šį planą leista pil. Gudžiūnui /Finansų
M – jos 1933 m. lapkričio mėn. 11 d. leidimas Nr. 22454 / pravesti
tik magistralę į Klaipėdos kraštą plento juostoje. Kitoms plane
nurodytoms linijoms pravesti turi būti gautas atskiras leidimas“
(LCVA, F.388, Ap.2a, B.1763, L.49). Neaišku, kodėl tiek Tauragės

savivaldybė, tiek centrinės valdžios valdininkai ignoravo J. Gudžiūno pastangas elektrifikuojant Lietuvos kaimą. Čia neatmetamos ir korupcijos apraiškos.
Ne tik valdininkai, bet ir gamta kenkė J.Gudžūno verslui. Spauda rašė: ,,Iš Tauragės. Šiomis dienomis Jūra parodė paleidimo
(potvynio) vaisius. Pakilęs vanduo daugiau kaip metrą sulaužė
ledus, į šonus užkimšo p. Gudžiūno elektros stoties turbinas, pasiėmė savo žinion ir tauragiečių mėgstamiausią vietelę-čiuožyklą
ir kartu jos priedus - šviesą tiekusias lempas“ („Mūsų kraštas“,
Nr. 4,1934 m. sausio 28 d.).
Savivaldybės iniciatyva 1934 m. Tauragėje buvo sumažintas
elektros energijos tarifas. ,,Vienas iš didesnių žygių kuris teigiamai atsiliepė į gyventojus, tai elektros tarifo sumažinimas.
Tauragės m. savivaldybė viena pigiausiai tiekia elektros energiją. Nuo 1934 m. sausio 1 d. miesto taryba nutarė už vieną kilovatvalandę energijos šviesai 80 centų ir energijai 45 cnt. Naujai
pravestas tinklas visoj Jurbarko gatvėje, Vytauto g. iki kareivinių
ir prijungta šviesa kareivinėse.“ („Mūsų kraštas“, Nr.15, 1934 m.
balandžio 15 d.).

Tauragės HE 1932 m. įgyvendinus Gudžiūno plėtimo projektą
(iš Tauragės krašto muziejaus archyvo)
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,,Maisto“ fabriko dyzelinė 364 kW galios elektrinė neturėjo
dyzelino ir neveikė. Hidroelektrinės galios neužteko miesto
poreikiams ir hidroagregatas dirbo perkrautas. Miesto valdžia įvedė energijos vartojimo griežtus apribojimus. Vėliau,
išsprendus pastovų dyzelino tiekimą, Tauragės ,,Maisto“ fabriko dyzelinė 364 kW galios kintamosios srovės elektrinė,
elektros energiją tiekė ne tik fabrikui, bet ir miestui, o 1960 m.
Tauragė buvo prijungta prie energetinės sistemos ir sulaukė
patikimos ir kokybiškos elektros energijos. Hidroelektrinė sąžiningai visa savo galia tarnavusi Tauragės miestui ir jo apylinkėms per karą ir po karo, tapo nereikalinga.

AB „Maistas“ atsisakymas imti elektros energiją iš Tauragės HE

J. Gudžiūnas, neturėdamas vietinės valdžios palaikymo ir
neišlaikęs konkurencijos, bankrutavo. Jurgio Gudžiūno Tauragės HE 1936 m. buvo parduota iš varžytinių. Nauja hidroelektrinės savininke formaliai tapo Filomena Stončienė, bet
visus reikalus tvarkė Pranas Stončius, Gargždų hidroelektrinės savininkas.
1939 m. prasidėjus karui, benzinas, dyzelinas - visas kuras labai pabrango, o ir galimybės gauti šio kuro buvo labai ribotos. Lietuvoje pradėta ieškoti galimybių išnaudoti vietinius
energijos išteklius. Tauragės miesto savivaldybė gavo įpareigojimą naudoti hidroelektrinės gaminamą elektros energiją. ,,Maisto“ fabrikas, kaip elektros tiekėjas miestui, įvykdęs
pavedimą naudoti Tauragės HE elektros energiją, apie nesėkmingus bandymų rezultatus 1940 m. rašė Prekybos ir Pramonės departamentui: ,, Į Tamstų 1939 m. spalio 30 d. raštą
1697 pranešame, kad Tauragės ,,Maisto“ f-kui sutikus, Tauragės
miesto Savivaldybė dalį miesto elektros tinklo buvo prijungusi
prie Stončiaus hidroelektrinės, tačiau po keletos dienų bandymo miesto Savivaldybė atsisakė imti elektros energiją iš Stončiaus, nes HE šviesa labai mirgėjo ir dėl didelių elektros srovės
svyravimų padariusi gyventojams nuostolių“ (LCVA, F. 388,
Ap.2a, B.1763, L.10).
Pranas Stončius, negalėdamas tiekti elektros energijos Tauragės miestui, prašė leidimo elektros energijos eksportui į užsienį, o 1940 m. sutikimą gavo vieniems metams eksportuoti
tik hidroelektrinėje pagamintą elektros energiją į Klaipėdos
kraštą, nes nuo 1939 m. kovo 18 d. tai jau buvo užsienis - Vokietijos Reichas. Po 1940 m. SSRS invazijos P. Stončiaus hidroelektrinė neteko ir tų vartotojų.
1944 m. spalio 10 d. vokiečiai iš Tauragės pasitraukė. Pradėjo
dirbti naujai suformuotas Tauragės Rajono Vykdomasis Komitetas. Pagal naują tvarką visi vykdomieji komitetai apie padėtį rajonuose kas 10 dienų siuntė ataskaitas Lietuvos Liaudies
Komisarų Tarybos Pirmininkui. Tauragės VK ataskaitose apie
atliktus darbus rašoma: „Tauragės ,,Maisto“ fabrikas liko sveikas, elektros stotis (t. y. hidroelektrinė) liko sveika, trūksta dinamo. Laike 10 d. numatoma paleisti (1944 11 01 – 1944 11 10 d.
ataskaita); ,,Maisto“ fabrikas jau pradėjo dirbti normaliai, elektros stotys atremontuotos ir aprūpina šviesa. Tauragės elektros
stotis ( t. y. hidroelektrinė) duoda šviesą pirmoje eilėje įstaigoms,
ligoninėms, gimnazijai ir mokykloms (1944 11 10 – 1944 11 20
ataskaita).“ (LCVA, F.R-754, Ap. 4a, B. 23).

Trumpas hidroelektrinės gyvenimo metraštis: Tauragės hidroelektrinės galia - 140 kW, patvankos aukštis - 4,5 m, vidutinė metinė gamyba - 325000 kWh, pastatyta 1922m., o
uždaryta 1961 m. 1976 m. buvo pastatyta buitinės paskirties
gelžbetoninė užtvanka, kuri ir šiandien primena čia buvus hidroelektrinę, o elektrinės pastatas virto moteliu ir restoranu
„Banga“. Sutvarkyta aplinka apie buvusią hidroelektrinę yra
mėgstama pasivaikščiojimų vieta tauragiškiams.
Tauragės HE istorija mena ir entuziastų pastangas, ir valdininkų užsispyrimą, ir verslininkų bankrotus. Taip pat ši istorija primena, kad įrengimus eksplotuoti, vandens ir pinigų
srautus valdyti privalo specialistai.
Stasys Bilys yra knygų apie energetiką „Hidroelektrinių miražai Lietuvoje“
(2010 m.) ir „Pirmosios elektrinės Lietuvoje“ (2011 m.) autorius
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giškai skaidžios atliekos turėtų sudaryti
ne daugiau kaip 35 proc. 2000 m. susidariusių biologiškai skaidžių komunalinių atliekų lygio.
Reikalavimai, kuriuos turės nustatyti
Aplinkos ministerija gali detalizuoti, kas
yra „likusios perdirbimui netinkamos“
energetinės vertės turinčios atliekos,
kurios bus naudojamos energijos gavybai, nes „perdirbimui netinkamų“ atliekų tikslesnis apibrėžimas turi didžiulės
įtakos perdirbėjų ir energetikų interesų
takoskyrai. Vieni yra suinteresuoti didinti atliekų perdirbimo rinkos dalį, o
kiti – energijos gamybai tinkamų atliekų dalį, tuo tarpu valstybė turėtų siekti surasti šių interesų balansą - didinti
energijos tiekimo saugumą bei mažinti
taršos emisiją.

„Žalioji“ alternatyva
Lietuvoje: teisinė aplinka
energijos gaminimui
iš atliekų proveržiui
Mindaugas Jablonskis,
„Raidla Lejins & Norcous“ advokatas
Lietuvos Vyriausybė 2011 m. spalio 28 d.
įgaliojo Aplinkos ministeriją nustatyti energijos gamybai tinkamų atliekų
biologiškai skaidžios dalies naudojimo
technologinius, aplinkos apsaugos ir
kokybės reikalavimus. Taip pat - kartu
su Energetikos ministerija parengti ir
patvirtinti energetikos objektų, naudojančių energijos gamybai tinkamų atliekų biologiškai skaidžią dalį, planavimo,
leidimų verstis šia veikla išdavimo, statybos ir eksploatavimo tvarką.
Aplinkos ministerija reikalavimus nustatys pagal Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą Nr. 1224 (Žin., 2007,
Nr. 122-5003) numatantį, kad, surūšiavus
komunalines atliekas, likusios perdirbimui netinkamos ir energetinės vertės
turinčios atliekos turi būti naudojamos
energijos gavybai, vadovaujantis Nacio
nalinės energetikos strategijos (Žin., 2007,
Nr. 11-430) nuostatomis. Plane savivaldybėms rekomenduojama įgyvendinant
energijos gavybos iš atliekų projektus
skatinti privačias investicijas į šią veiklą, kadangi atliekų tvarkymo strateginiai tikslai numatė didžiules permainas,
kurioms reikia žymaus finansavimo. Planuojama iki 2013 m. perdirbti ar kitaip
panaudoti ne mažiau kaip 50 proc. komunalinių atliekų, o iki 2020 m. sąvartynuose šalinamos komunalinės biolo-

Būsimi aplinkos ir energetikos ministerijų
dokumentai turės įtakos jau pradėtiems
projektams. Klaipėda pagal dar 2010 m.
skelbtą konkursą siekia parinkti privatų
investuotoją, kuris savo lėšomis pastatytų atliekų deginimo įrenginius ir teiktų
atliekų deginimo paslaugą, gaminant
šilumą Klaipėdos reikmėms ir elektrą
į skirstymo tinklą. Kito, 2011 m. sausio
mėnesį skelbto, konkurso objektas yra
viešosios darbų koncesijos sutartis dėl
Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos,
valdymo ir eksploatavimo.
Tokioje dinamiškoje aplinkoje investuotojai, geriausiai suprantantys reguliacinę, politinę ir komercinę aplinkas, turės
milžinišką pranašumą energijos iš atliekų
projektuose. Energetikos ir komunalinio
ūkio sektorius yra viena iš nedaugelio
verslo sričių, kuri yra ypatingai jautri
politiniu atžvilgiu. Be to,verslo ir valstybės abipusis poreikių supratimas čia
turi ypač didelę reikšmę.Valstybė gali
„įžiebti inovacijas“ tiek siekiant gaminti
naujus daiktus iš antrinių žaliavų, tiek ir
energijos iš atliekų deginimo, anaerobinio anglies junginių skaidymo ar pyrolysis būdu veikiančiuose įrenginiuose
iš mišrių komunalinių atliekų. Privatus
verslas kaip novatoriškų sprendimų tiekėjas gali aprūpinti tolesnes energijos
vartotojų kartas, kurios galbūt išgelbės
planetą nuo užterštumo sukeliamų pasekmių.

Integruota komunalinių
atliekų tvarkymo ir energijos
tiekimo sistema
Integruotos komunalinių atliekų tvarkymo ir energijos tiekimo sistemos tvarumas buvo pripažintas Seimo 2007 m.
patvirtintoje Nacionalinėje energetikos

strategijoje. Joje numatyta, kad bus parengta ir įgyvendinama spartesnio biokuro panaudojimo šilumai ir elektros
energijos gamybai programa, pagal
kurią bus organizuojamas komunalinių
atliekų rūšiavimas ir šių atliekų deginimo
įrenginių statymas Vilniuje iki 2010 m.,
o vėliau – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, pakeičiant organinio
kuru apie 120 tūkst. tonų naftos ekvivalento (investicijos apie 1 mlrd. litų).
Energijos iš atliekų gavybos municipalinės schemos ES yra laikomas vienu
populiariausių perdirbimui netinkamų
atliekų tvarkymo būdų.
Atliekų deginimo įrenginiai dar nepastatyti, tačiau Aplinkos ministerijai, Energetikos ministerijai, Valstybinei kainų ir
energetikos kontrolės komisijai ir savivaldybėms suderinus apyvartinių taršos
leidimų turėtojų, pakuočių ir kitų atliekų
mokesčių mokėtojų ir perdirbėjų interesus, būtų galima finansuoti šilumos iš
atliekų gamybą nedidinant rinkėjams
komunalinių mokesčių už atliekų tvarkymo paslaugas, kadangi komunalinių
mokesčių didinimas yra sunki užduotis
ne tik Lietuvos, bet ir kitų ES valstybių
municipalitetams.

Spręstini klausimai
Be tradicinių klausimų, susijusių su tarifų, kvotų ir energijos gamybai tinkamų
atliekų biologiškai skaidžios dalies kuro
balanse nustatymo, Aplinkos ir Energetikos ministerijos turėtų nustatyti energijos gamybai tinkamų atliekų pelenų
tvarkymo ir naudojimo taisykles. Taip
pat – biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų aplinkosauginių reikalavimų aprašą pakeisti ilgalaikiu dokumentu.

Savivaldybės ir regioniniai atliekų tvarkymo centrai turėtų apsispręsti dėl
atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo
modelio konkrečiose savivaldybėse,
kadangi keliamas klausimas, ar regioninis atliekų tvarkymo centras gali
suteikti koncesiją. Šiuo metu Seimo
komitetuose svarstomas Koncesijų
įstatymo 2 straipsnio 7 ir 8 dalių pakeitimo įstatymo projektas XIP-3074,
tačiau Vyriausybė nutarė nepritarti įstatymo projektu siūlomoms teisinio reglamentavimo priemonėms. Kol vyksta diskusijos dėl viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystės formos aišku
viena, kad bet kokiu atveju Lietuva
neturėtų atidėlioti energijos iš atliekų
gamybos vystymo, siekdama didesnio
šalies energetinio saugumo.
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Seminaras „Lietuvos hidroenergetika –
dabartis ir perspektyvos“
2011 m. rugsėjo 29 d. Aleksandro Stulginskio universitete įvyko seminaras „Lietuvos hidroenergetika: dabartis ir perspektyvos“. Seminarą organizavo Lietuvos hidroenergetikų asociacija
(LHA), Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Vandens ūkio
ir žemėtvarkos fakultetas, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga bei Lietuvos mokslų akademijos Vandens
problemų taryba.
Šis seminaras buvo organizuotas kaip Europos mažosios hidroenergetikos asociacijos, kurios narė yra LHA, ES programos „Pažangi energetika Europai“ projekto „Stream Map“ dalis. Pirmuosiuose
ASU prof. P. Punio ir ASU doktoranto E. Kasiulio pranešimuose buvo
pristatytas projektas „Stream Map“ ir internetinė ES hidroenergetikos duomenų bazė HYDI: http://streammap.esha.be/1.0.html

Lietuvoje viešėjo ESMIG
generalinis direktorius
UAB„Elgama-Elektronika“ ir BĮ„Sigma Telas“
kvietimu 2011 m. lapkričio 17 d. Vilniuje viešėjo Europos išmaniųjų matavimo prietaisų pramonės susivienijimo (angl. European
Smart Metering Industry Group - ESMIG) generalinis direktorius p. Willem Strabbing.
Susitikimo metu buvo perskaitytas pranešimas „Išmaniosios apskaitos vystymasis ES ir ESMIG veikla“
(Development of Smart Metering in EU and ESMIG activities). Buvo
aptarta ES šalių pažanga ir išmaniosios apskaitos vystymasis:
standartizavimas, reguliavimas, iniciatyvos, architektūra, standartai, pavyzdžiai.

Antroji seminaro sesija buvo skirta Lietuvos hidroenergetikos
perspektyvoms, kurią pradėjo LHA prezidentas A. Sabaliauskas, pabrėždamas naujus iššūkius hidroenergetikai, priėmus
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą. Po to kalbėjęs
ASU prof. P. Punys nurodė esamus barjerus hidroenergetikos
vystymuisi bei plėtros planus. LHA narys ASU doc. B. Ruplys, atlikęs Grigiškių ir Kalvarijos HE žiemos poplūdžių analizę paneigė
dažną teiginį, kad hidroelektrinės sukelia potvynius. Hidroelektrinių hidrotechnikos statinių būklės ir saugos klausimus aptarė
ASU doc. V. Damulevičius. Aktualią ir daug diskusijų seminare
sukėlusią nepatvankinių vandens jėgainių temą savo pristatyme
palietė VGTU doc. V. Bložė. Mažų upelių hidroenergijos išteklius
Rytų Lietuvoje aptarė ASU Vandens tyrimų instituto atstovas
dr. G. Kutra. Paskutiniame pranešime buvo prisiminta Siesarties
vandens malūno atstatymo istorija, besitęsianti jau dešimtį metų
(pranešėjas A. Žibas, ASU).

Po pranešimo buvo aktyviai diskutuojama šia tema. Susitikime
dalyvavo apie 20 šia tema besidominančių specialistų.

Seminare dalyvavo apie 90 klausytojų: hidroelektrinių savininkai, vandens srities mokslininkai, vandensaugos specialistai bei
nemažas būrys studentų. Seminaro pranešimai pateikti LHA interneto puslapyje www.hidro.lt.

Nefas info

Nefas info

Saulės elektra

Bronius A. Rasimas
Šiuolaikinės saulės elektros jėgainės, esančios pakankamai saulėtuose kraštuose užima labai didelius plotus. Pavyzdžiui Nevada
Solar One jėgainė, įrengta netoli Boulder miesto (JAV), saulės elektros moduliais yra uždengusi net 400 akrų (apie 1,6 mln. m2) plotą.
Didelis ploto poreikis saulės jėgainėms yra vienas iš argumentų,
jog saulės elektros gamyba dėl plotų trūkumo lėtės, o mokslininkų prognozuojama 2018 m. data, kai saulės elektros gamyba
bus pigesnė už elektrą, gaunamą naudojant tiek iškastinį kurą,
tiek branduolinę energiją, nepasiteisins.
Tačiau mokslininkai „nerimsta“: „Saulės elektros elementai šaltame klimate yra žymiai efektyvesni,“ – konstatuoja Northen tyrimų institutas, įsikūręs Narvike mieste (Norvegija). Nustatyta, kad
Švedijoje, Norvegijoje ir Suomijoje yra nemažai vietų, kur saulės

energijos intensyvumas yra artimas Vokietijai. Ypač palankios
gamtinės sąlygos yra aplink Baltijos jūrą. Nors žiemos metu šviesusis periodas yra trumpas, tačiau vasarą šviesusis periodas yra
pakankamai ilgas. Taip pat šiose geografinėse platumose saulės elektros modulius galima įrengti 90 laipsnių kampu, tai yra
juos tiesiog tvirtinant prie pastatų. Vertikalus tvirtinimas leidžia
supaprastinti saulės elektros panelių tvirtinimą, atsiranda daug
laisvo ploto, reikalingo saulės elektros jėgainėms, be to, žymiai
lengviau išsprendžiama šiaurės kraštams būdinga apsnigimo ar
apledėjimo problema.
Mūsų žurnalas jau rašė apie apie JAV Masačiusetso (angl. Massachusetts) technologijų instituto sukurtą permatomą plėvę, kuri
veikia kaip saulės elektros elementas ir gali būti lipdoma tiesiog
prie langų stiklo. O štai norvegų kompanija EnSol AS eina toliau.
Kartu su Bergen (Norvegija), Leceister ir Manchester (Didžioji
Britanija) universitetais sėkmingai baigia įsisavinti technologiją,
kuri nano dalelių dėka saulės elektros gamybą dar labiau palengvins – ant pastatų sienų, stogų ir net langų bus galima užpurkšti
specialius permatomus dažus, kurie ir bus saulės elektros moduliai. Tyrimo rezultatai pakankamai optimistiniai – tikimasi saulėtą
dieną iš 1 m2 užpurkšto modulio gauti iki 100 W energijos. Kompanijos EnSol AS projektų vadovas Geir Wallevik tvirtina, kad rinkoje ši technologija turėtų pasirodyti dar iki 2016 metų.
Parengta pagal http://www.nordicenergysolutions.org/
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Rosatom viešųjų ryšių akcija Vilniuje
Vilniuje 2011 m. lapkričio 23 dieną vyko „Rosatom“ organizuota
spaudos konferencija - diskusija„Atominės energetikos plėtros perspektyvos Europoje po avarijos Japonijoje: Baltijos jūros regionas“.
Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo „Rosatom“ departamento direktorius, Baltijos AE statybos projekto vadovas Sergejus
Bojarkinas,„Inter RAO JES“ specialių projektų direktorius Maksimas
Kozlovas, Rusijos Užsienio reikalų ministerijos ypatingų pavedimų
ambasadorius Aleksandras Udalcovas, „Rosatom Overseas“ viceprezidentas Anatolijus Safonovas, Branduolinio saugos instituto
pirmasis direktoriaus pavaduotojas Rafaelis Arutyunianas.
Daugiausiai diskusijose kalbėjęs p. Sergejus Bojarkinas teigė, kad
tiek Baltijskaja AE, tiek to paties tipo planuojama statyti AE Baltarusijoje yra visiškai saugios, atitinkančios trečios kartos reaktorių reikalavimus, ko negalima pasakyti dėl Lietuvos pasirinkto
Hitachi reaktorių. Pranešėjas taip pat bandė įrodyti, kad visi derinimai atitinka tiek TATENA reikalavimus, tiek ir tarpvalstybinius
santykius. Problema yra tik viena – Lietuva nenori dalykiškai bendrauti šiuo svarbiu klausimu. Jis patikino, kad Baltiskoje AE pradės
veikti 2016 m., o jos pagamintos elektros energijos savikaina bus
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3 USD ct/kWh, atlikusią nuo Kaliningrado elektrą pirks Lenkija,
Latvija ir Vokietija. Paklaustas dėl sinchronizacijos su ES vakarų valstybių sistema, S. Bojarkinas patikino, kad nematąs jokių
problemų, jei visas regionas sinchronizuosis su kontinentinės ES
energetine sistema, planuojama, kad Kaliningradas irgi pereis į tą
sistemą. Kalbėtojas sudarė visažinio žmogaus įsūdį, todėl kažkas
iš auditorijos net pajuokavo – jeigu mūsų Energetikos ministras
turėtų tokią iškalbą – visi lietuviai jau seniai būtų sutikę atominę
elektrinę statyti Gedimino kalne.
Kiek kitokį įspūdį paliko Rusijos Branduolinio saugos instituto
pirmasis direktoriaus pavaduotojas Rafaelis Arutyunianas, kalbėjęs apie saugumo problemas - arogancijos ir demagogijos
mišinys, kalbėjimo stilius, kuris jau gerokai primirštas Lietuvoje.
Pagal pranešėją – visi mes neišmanėliai, nemokantys pasinaudoti tiek elementariomis žiniomis, tiek plačia informacija internete,
kur nurodoma, kad branduolinė energija yra pati pati saugiausia,
švariausia ir pigiausia.
Į disusiją buvo atvykę Seimo nariai Birutė Vėsaitė, Algimantas
Dambrava ir Kazimieras Uoka, o prie durų laukė jaunimas su plakatais prieš „Rosatom“ planus mūsų regione.
www.nefas.eu
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Profesionalus rūpestis
Jūsų sveikata!
Konsultacijų, tyrimų ir operacijų bazinę kainą kompensuoja teritorinės ligonių kasos (turint gydytojo siuntimą). Laisvės pr. 64A, Vilnius, tel. (8 5) 2390 500, 2390 559.
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Seminaras „ant ratų“
Žurnalas ENERGIJOS ERDVĖ, norėdamas kuo plačiau supažindinti su
atsinaujinančios energetikos vystymosi tendencijomis Lietuvoje,
2011 m. rugsėjo 23 d. suorganizavo išvažiuojamąjį seminarą. Buvo
aplankyti mažosios alternatyviosios energetikos objektai. Vilniuje
seminaro dalyviai aplankė gyvenamąjį namą, kuriame yra įrengti saulės kolektoriai ir šilumos siurbliai bei aplankė UAB „Arginta“,
kur apžiūrėjo saulės elektros jėgainę ir veikiančius vertikalios ašies
mažos galios vėjo generatorius.
Utenoje seminaro dalyviai aplankė Utenos Šilumos tinklus, apžiūrėjo biokuro katilus, naudojamą biokurą, išklausė pristatymą apie
biokuro panaudojimo ir šilumos gamybos atpiginimo galimybes
Lietuvoje. Lašų kaime dalyviai (daugelis pirmą kartą) pabuvojo
šalia veikiančios vėjo jėgainės, galėjo įsitikinti, kad jėgainės generatoriaus sparnai beveik nekelia triukšmo, o taip pat paragavo
ir labai skanios „Lašų duonos“.
Aplankyta Kavarsko HE taip pat sulaukė didelio susidomėjimo.
Graži aplinka, minimalus aptarnavimo personalas, puikiai įrengtas
„žuvų kelias“ akivaizdžiai parodė, kad hidroenergetikos Lietuvoje
vystymas yra nepagrįstai stabdomas.
Kvietimu į seminarą pasinaudojo nemažas būrys jaunimo, o taip
pat keli Seimo nariai bei būrelis verslininkų.
Nefas info
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tokių ambicijų, kaip būtų galima tikėtis iš
konferencijos pavadinimo„Nepriklausoma
energetika – stipri ekonomika“, būta.
O baigiamoji konferencijos diskusija paliko prastoką įvaizdį – moderatorius uždavinėjo klausimus ministrui A. Sekmokui ir
pats į juos atsakinėjo, tuo tarpu ministras
sugebėjo tik pasidžiaugti, kad dar yra žiniasklaidos, kuri jo klausosi. Kita vertus per
pertraukėles konferencijos dalyviai taip pat
stebėjosi konferencijos pranešėjų euforija pristatant būtinumą statyti branduolinę jėgainę. Matėsi, kad dėl to ir klausimų
nelabai kas norėjo uždavinėti.
www.nefas.eu

„Valstybinės“
konferencijos apie
energetiką atgarsiai
Dalia Venclovė
2011 m. lapkričio 10 dieną žurnalas „Valstybė“ kartu su Energetikos ministerija suorganizavo jau trečią metinę konferenciją
energetikos tematika. Reikia pripažinti, kad
energetikos tema šiuo metu ypač madinga, o dėl didelės atomistų ir antiatomistų
skleidžiamos propagandos sunku net kažką originalaus parašyti šia tema, nes vienų
ar kitų gali būti apkaltintas angažuotumu
ir kitomis negerovėmis.
Visagino Atominės elektrinės generalinis
direktorius Rimantas Vaitkus, konferencijoje kalbėdamas apie naujos branduolinės
jėgainės veiklos modelį, taip pat nurodė,
kad atominės elektrinės valdyme turėtų
veikti panašus modelis: atominei elektrinei vadovautų penki akcininkai (ar kažkas
panašaus), kurie pagal akcijų dydį gaus
naujosios jėgainės pagamintos elektros
energijos kiekį už savikainą, o gautą elektros energiją galėtų parduoti jau tuo metu
veiksiančioje atviroje ES elektros rinkoje.
Pasak Rimanto Vaitkaus, šis modelis yra panašus į suomių verslininkų aptartą modelį
(taip vadinamą „Mankalos“ modelį), pagal
kurį privačios verslo struktūros, sudėjusios
pinigus į naują atominės elektrinės statybą Suomijoje, dar pridėję ir už jos statybų
pabrangimą, žada pasidalinti pagamintą
elektrą. Naujos Visagine planuojamos statyti atominės elektrinės akcininkais turėtų būti Lietuva, kuriai priklausytų 34 proc.
akcijų, strateginis investuotojas, o taip pat
Lenkija, Latvija ir Estija, kurių akcijų kiekis
dar iki šiol nėra aptartas. Skaičiuojama, kad
naujos Lietuvos atominės elektrinės projekto dydis gali siekti 27,1 mlrd. litų.
Ar veiks „Mankalos-Malūno“ modelis Lietuvoje dabar tikrai sunku pasakyti, nes
tarp Suomijos ir Lietuvos susiklosčiusios
situacijos yra ir esminių skirtumų. Suomijoje investuotojai yra privačios kompanijos, mūsų atveju - tai keturios valstybės ir
vienas privatus strateginis investuotojas,

Suomijoje jau veikia laisva elektros energijos rinka, o investavusios į projektą įmonės
tikisi energiją naudoti saviems poreikiams,
Lietuvoje - laisva elektros energijos rinka su
prieigomis į ES elektros energijos rinką yra
tik popieriuje. Koks bus strateginio investuotojo akcijų dydis – 51 proc. ar mažiau,
taip pat yra labai svarbu. Galų gale kam ir
kaip atiteks branduolinių atliekų tvarkymo
pareiga? Deja, RimantoVaitkaus pranešime
apie tai nebuvo aiškiai užsiminta.
Konferencijoje pasisakęs Hitachi-GE Nuclear
Energy valdybos pirmininkas Shozo Saito
daugiau kalbėjo apie kompanijos prieraišumą atsakingo verslo principams, nei
apie konkretaus Visagino Atominės elektrinės projekto vykdymą, o „Nordea Bank
Lietuva“ ekonomistas Žygimantas Maurickas, lyg ir norėdamas įrodyti Visagino AE
statybos svarbą, nurodė, kad apie 8 mlrd.
litų, kuriuos Lietuvoje sumokama už energiją, kasmet iškeliauja užsienin. Bet, kaip jau
minėta aukščiau, pastačius atominę elektrinę, Lietuva iš jos turės tik 34 proc. elektros energijos, taigi vėl pinigai už energiją
plauks į užsienį, tik gal kitomis kryptimis.
Taip vėl tapo neaiškus naujos atominės
jėgainės būtinumo pagrindimas.
Dalykiškai konferencijoje buvo pristatyta
Lietuvos suskystintų dujų terminalo projekto eiga (pranešėjas „Klaipėdos nafta“
generalinis direktorius Rokas Masiulis), o
„LitBioma“ asociacijos prezidentas Remigijus Lapinskas vėl ir vėl prašė atkreipti dėmesį, kad energetiniame Lietuvos balanse
šiuo metu yra ypač svarbu susitvarkyti su
šilumos gamyba, dujas keičiant biokuru,
kurio Lietuvoje yra pakankamai. Pasak Remigijaus Lapinsko, tai būtų ir pinigų, mokamų už energetines žaliavas, grąžinimas
į Lietuvą, o taip pat ir mažiausiai 10 tūkst.
darbo vietų sukūrimas.
Konferncijoje nagrinėtos temos vertė susimastyti – įvardinta tiek darbų, kuriuos būtina atlikti kuo greičiau ir kuo efektyviau.
Deja lėšų, reikalingų viską sujungti, atjungti ar pastatyti niekas nesudėjo. Nėra aišku,
ar viską sudėjus mes iš viso išgalėsime pakelti tokią naštą. Taigi ekonominis konferencijos aspektas nebuvo nagrinėtas, nors

Latvių demaršas
Edmundas Linkus
Baltijos šalių bendri energetiniai planai vis
dar kelia abejonių. Štai neseniai Lietuvoje
viėšėjęs Latvijos prezidentas Andris Bērziņš
labai aptakiai kalbėjo apie prisidėjimą prie
VAE projekto, nors Estijos prezidentas Toomas Hendrik Ilves, apsilankęs Lietuvoje,
pareiškė, kad tikriausiai prisidės tik pinigais
(nes estai laikosi žodžio). Tačiau dažniausiai valdžios vyrai „blogas žinias“ stengiasi
pranešti per žemesnio rango valdininkus.
Tai ir įvko neseniai Briuselyje vykusiame
ES Vadovų Tarybos posėdyje, kur Latvijos
ūkio ministras Daniels Pavluts pareiškė,
kad Latvija nesiekia atsijungti nuo Rusijos energetikos sistemos, nes ten jai būsią
saugiau. Ši žinia griauna taip sunkiai prasidėjusį Baltijos šalių realų jungimąsi prie
ENTSO–E bei komplikuoja naujos VAE projektą – likus BRELL elektros energetinėje
sistemoje naujosios branduolinės jėgainės darbo ritmas priklausys nuo rusų dispečerių gerų norų.
www.nefas.eu

LEO vis dar veikia?
Neseniai paskelbtoje Valstybės kontrolės
ataskaitoje apie energetinio ūkio pertvarkymą konstatuota, kad AB „Leo LT“ nėra
išregistruota ir vis dar veikia! Šią bendrovę Vyriausybė nutarė likviduoti 2009 m.
rugsėjo 4 d., tačiau dabar teigiama, kad
likvidavimas nukeltas iki 2012 m. II-ojo
ketvirčio. Per vis dar veikiančią bendrovę
vykdomi paslaugų pirkimai, buvo samdytos 14 privačių įmonių, teikusių viešųjų
paslaugų, konsultavimo, teisines ir kitas
paslaugas. Valstybės kontrolės specialistai mano, kad šis keistas išlaidavimas per
likviduojamą įmonę, neskelbiant viešųjų
pirkimų galimai atsilieps formuojant elektros energijos kainas.
Nefas info

Šaltinis: Baltpool

Baltijos šalių elektros
rinkos plėtros etapai
  2011 – fragmentuota Baltijos elektros rinka – veikia dvi elektros
biržos (NPS Estijoje ir Baltpool).
  2012 – įsteigtos Lietuvos, Latvijos ir Estijos NPS kainų zonos –
vieninga elektros prekybos aikštelė Baltijos regione.
  2013 – bendra Baltijos rinka(BEMIP).
  2014 – taikomos rinkos apsaugos priemonės – mokesčiai trečioms
šalims.
  2016 – veikia Baltijos ir Šiaurės šalių sisteminių paslaugų rinka,
vykdoma tarp-biržinė elektros prekyba su Lenkija.

Šaltinis: LITGRID

Esant didelei elektros rinkai efektyviausiai
panaudojama tinklų ir generacijos infrastruktūra.

Elektros srautai Lietuvoje,
nutiesus elektros jungtis
su Lenkija ir Švedija
  2016 m. elektros energijos srautas iš Šiaurės šalių (per NordBalt) ir
Rusijos teka per Baltijos šalis į deficitines Lietuvą ir Lenkiją.
  Atsiradus VAE 2020 m. ir tapus pertekline sistema, elektros
energijos srautas daugiausia bus iš Lietuvos ir Rusijos į deficitines
Lenkiją bei Latviją. Sumažėja srautas iš Rusijos.
  Naujos elektros jungtys padės diferencijuoti importą ir tikėtis
palankesnių kainų jau 2016 metais.
  Nauja atominė elektrinė 2020 metais turėtų leisti Lietuvai tapti
eksportuojančia šalimi.
Tikėtini energijos srautai ir šalies balansas TWh/m.

Laimingų

2012 metų!

