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Daugiabučių namų renovavimo organizavimas
Ignalinos savivaldybėje, visuomeninio ir administracinio darbo patirtis bei ankstesniuose darbuose
sukaupta inžinerinė patirtis, žmonių parodytas
pasitikėjimas suteikė man galimybę praktiškai
prisidėti prie energetinių resursų tausojimo, taip
nors ir maža dalelyte prisidėti prie klimato kaitos
stabdymo.
Darbas Europos Parlamente leido surasti nemažą būrį bendraminčių. 2015 m birželio 15 d.
Lietuvos Respublikos Seime mano iniciatyva vyko
tarptautinė konferencija „Atsinaujinančios energetikos galimybės Lietuvoje ir Europoje“, kurioje
dalyvavo Žaliųjų frakcijos Europos Parlamente
(Greens/EFA) nariai iš Austrijos, Kroatijos, Nyderlandų, Vengrijos ir Vokietijos. Konferencijoje
taip pat dalyvavo daug mokslo ir verslo atstovų,
besidominčių žaliąja Europos ateitimi.
Konferencijoje išsakytos profesionalų mintys,
mano patirtis, taip pat akivaizdi klimato kaita,
neracionalus energijos naudojimas, iškastinio kuro
besaikis naudojimas – tai priežastys, paskatinusios
mane pasidalinti su jumis savo mintimis.
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Klimato kaita
ir žaliosios
darbo vietos
Nors absoliuti dauguma pasaulio mokslininkų ir
didžioji Lietuvos visuomenės dalis įsitikinus, kad
klimato kaita yra žmonių veiklos rezultatas, šiuo
klausimu Lietuvoje vis dar pasigirsta sąmokslo teorijų, teigiančių, jog klimato kaita yra mitas. Ieškant
sprendimų klimato kaitos mažinimui, svarbiausia
dėmesį sutelkti į energetikos ūkį, kuris, deja, vis dar
plačiai naudoja klimato kaitą sukeliantį iškastinį
kurą – naftą, anglį. Energetikos sektoriai, naudojantys iškastinį kurą, per įvairias vyriausybines
programas vis dar yra labiau remiami, lyginant su
žaliąja, atsinaujinančia energetika.
Visgi, lyginant su prieš industriniu laikotarpiu,
įprasta klimato sistemos dinamika sutriko būtent
dėl iškastinio kuro panaudojimo ir jo vystymo
politikos. Aišku, buvo ir kitų priežasčių – iškirsti
milžiniški miškų plotai, plėtėsi dirbamos žemės
masyvai, dėl populiacijos didėjimo plėtėsi ir
urbanizuotos teritorijos. Sparčiai keitėsi dujinė
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Žaliųjų darbo vietų skaičius Europoje

atmosferos sudėtis, stiprėjo šiltnamio efektas, didėjo dirvožemio ir vandenų
tarša. Atrodo, kad priartėjome prie kritinės ribos.
Žaliųjų frakcija Europos Parlamente (Greens/EFA), kurios nariu tapau 2014 m., yra paruošusi „Žaliųjų darbų ir žaliųjų investicijų politikos
programą“*, kuri gali pakeisti situaciją iš esmės, paverčiant klimato kaitą iš
didžiausio pavojaus – didžiausia žmonijos galimybe.
* http://www.greens-efa.eu/gree-jobs-11820html
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Europos Sąjungoje šiandien virš 10 proc. aktyviosios populiacijos arba
25 mln. žmonių, ypač jaunimo, yra bedarbiai. O klimato kaitos, aplinkos
teršimo mastai įgauna vis grėsmingesnį pagreitį. Vis dėlto, yra kelias visa tai
sustabdyti. Minėtoje programoje siūlomi žalieji darbai – bet kuri profesinė
veikla, kuri padeda saugoti aplinką, mažina klimato kaitą taupydama energiją,
žaliavas, skatina atsinaujinančios energetikos diegimą, energijos efektyvų ir
saikingą vartojimą, energijos kaupimą ir saugojimą, šiukšlių ir atliekų tvarkymą bei perdirbimą, biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugą. Pateiktame
paveikslėlyje matosi, kokios žaliųjų darbo vietų apimtys jau dabar egzistuoja
Europoje ir kuriuos darbus reikia intensyviai plėsti.
Europos Parlamento žaliųjų iniciatyva vis daugiau ES fondų pinigų skatinama skirti taip vadinamiems žaliesiems projektams, kurių diegimas reikalauja
diegti decentralizuotą valdymą bei glaudžiai bendradarbiauti valstybinėms
institucijoms su visuomene tiek vietiniuose, tiek regioniniuose lygiuose.
Atsiliepdami į ambicingą Europos Komisijos paruoštą Europos investicijų
planą, Greens/EFA grupė taip pat paruošė alternatyvųjį žaliųjų investicijų
planą Europai – siekiama sukurti fondą, galintį pritraukti net iki 750 mlrd. €.
Šio fondo 1/3 sudarytų viešojo sektoriaus lėšos, o likusios lėšos būtų pritrauktos iš privačių įmonių. Tikimasi verslo iniciatyvų, nes žaliosios investicijos
kuria žaliąsias darbo vietas ir visai netolimoje ateityje tai bus ne tik pelninga
veikla, bet ir stabilizuos klimato kaitą bei keis iškastinio kuro energetiką
atsinaujinančia, draugiška aplinkai energetika.
Žaliosios darbo �����������������������������������������������������������
vietos sukuria išplėstinį efektą. Pavyzdžiui, pradėjus naudoti biokurą atsiranda naujų darbo vietų kuro ruošėjams, transportininkams,
kuro įrangos gamintojams, projektuotojams, montuotojams. Tuo pačiu mažinama darbo jėgos emigracija bei išlaidos importuojamam kurui. Pradėjus gaminti saulės elektros modulius atsiranda net naujos mokslinių tyrimų grupės,
tobulinami gamybos įrengimai, pradedamas naujų technologijų diegimas ar
naujų įrengimų gamyba. Pradėjus būstų renovaciją sukuriamos papildomos
darbo vietos ne tik statybininkams, bet ir statybinių medžiagų gamintojams,
o jei žaliava statybinėms medžiagoms – žemės ūkio produkcija (pavyzdžiui,
pluoštinių kanapių pluošto izoliacinės medžiagos), atsiranda papildomų darbų
ir žemdirbiams. Pradėjus efektyviai naudoti energiją naujos galimybės atsiveria ir informacinių technologijų specialistams. Žaliųjų darbo vietų kūrimąsi
matome ir Lietuvoje.
Švedija ir kitos Skandinavijos šalys jau dabar virš 70 proc. pastatų apšildymui naudojamos šilumos paruošia naudodamos atsinaujinančią energetiką. Lietuva, įsijungus didiesiems miestams, jau 2017 m. taip pat 70 proc.
pastatų šildys atsinaujinančios energetikos pagalba (šiuo metu šis rodiklis
yra apie 50 proc.). Visa tai reiškia, kad vis mažiau bus naudojama iškastinio
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Europarlamentarė Rebecca Harms, tarptautinės konferencijos „Atsinaujinančios energetikos
galimybės Lietuvoje ir Europoje“ metu 2015 06 15 pristato žaliųjų poziciją

kuro. Žaliųjų technologijų ir žaliųjų darbo vietų plėtra reiškia, kad vis mažiau
naudodami iškastinio kuro tampame vis labiau energetiškai nepriklausomi
ir kai kurios šalys negalės žaisti „galios žaidimų“ parduodamos mums dujas
ar naftą. Žinoma, kartais įmanoma agresyvų energetinių iškastinių žaliavų
tiekėją pakeisti kitu, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje ir naujieji tiekėjai gali
panorėti parodyti savo galią.

Žaliųjų siūloma strategija nepatinka Rusijai
Europos Parlamento Žaliųjų (Greens/EFA) frakcijos bendrapirmininkė Rebecca Harms, 2015 m. birželį apsilankė Lietuvoje bei pareiškė, kad vystant
atsinaujinančių energijos išteklių taikymą ES, mes vis mažiau tapsime priklausomi nuo Rusijos tiek ekonomine, tiek ir politine prasme. Energijos efektyvus
naudojimas – dar vienas žingsnis mažinantis priklausomybę nuo nepatikimų
tiekėjų, o energijos gamybos decentralizavimas ir jos priartinimas prie konkrečių vartotojų – kitas didelis žingsnis energetinės nepriklausomybės link. Deja,
Lietuvoje ir daugelyje Rytų Europos šalių problema yra perėjimas iš pasenusios, centralizuotos, iškastinį kurą naudojančios ir vis dar valstybių dotuojamos
energetinės sistemos į labiau decentralizuotą, maksimaliai atsinaujinančios
energetikos resursus naudojančią energetinę sistemą. Dar vienas svarbus
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žingsnis – visuomenės mokymas ir įtraukimas į šiuos procesus. Energetika
tampa jau socialiniu reiškiniu, todėl aktyvi visuomenės parama ir energijos
ruošimo bei naudojimo iniciatyvos „iš apačios“ yra ypač svarbios. Priešingu
atveju mes neturime jokių šansų pasiekti ir klimato kaitos stabdymo tikslų.
Žaliųjų pozicija energetinių resursų tiekėjų atžvilgiu yra lengvai suprantama ir nuosekli – Rusiją ar kitus „agresyvius“ tiekėjus pažaboti galima ne
žodžiais, pareiškimais, deklaracijomis, kurios dažnai yra nevykdomos, o
atsinaujinančios energetikos plėtra. Reikia ne tik kalbėti, bet ir dirbti.
Deja, senosios energetikos, o ypač branduolinės energetikos entuziastai,
dažnai skelbia, kad žalieji – Rusijos „agentai“, kenkia Lietuvos energetinei nepriklausomybei. Tačiau ką tik išsakytos mintys ir realiai vykdomi darbai rodo
priešingai. Atkreipkime dėmesį dar į vieną detalę – visos ES valstybės kartu
už dujas, naftą ar kitą iškastinį kurą kasdien sumoka Rusijai 1 mlrd. €. Būtų
keista manyti, kad Rusija skatintų žaliuosius mažinti jos gaunamas įplaukas.
Kita pikantiška detalė – žalioji europarlamentarė Rebecca Harms yra Rusijos
„juodajame sąraše“ – jai uždrausta atvykti į Rusiją. Kodėl taip atsitiko galima
paaiškinti tik tuo, kad žaliųjų pozicija Europos Parlamente nepatinka Rusijos administracijai. Žalieji gali atimti iš Rusijos galimybę pelnytis iš naftos,
aktyviausiai gina Ukrainos interesus bei laidoja Rusijos ambicijas propaguoti
atominę energetiką.
Esame atsakingi už klimato kaitos padarinius ir ateities kartas, todėl verta
atidžiau susipažinti su žaliųjų pasiūlytu planu. Norint tapti energetiškai nepriklausoma valstybe, mes privalome atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:
 Skatinti energinio efektyvumo priemonių diegimą tiek įmonėse, tiek ir
namų ūkiuose;
 Diversifikuoti šilumos ir elektros gamybos būdus, keičiant iškastinį kurą
visu galimu atsinaujinančios energetikos arsenalu;
 Energijos gamybą priartinti prie vartotojų, suteikiant vartotojui teisę
pasirinkti elektros energijos tiekėjus;
 Energijos rinka turi būti pertvarkyta taip, kad joje galėtų dalyvauti tiek
didieji, tiek ir mažieji atsinaujinančios energetikos tiekėjai;
 Skatinti žaliųjų darbo vietų, žaliųjų įrengimų, medžiagų ir žaliavų kūrimą.
Jau aišku ką reikia daryti, tačiau svarbiausia – atrasti galimybes, kaip
visa tai padaryti bei suprasti, kam visa to reikia. Todėl labai svarbu įvertinti
įvairių šalių ir įvairių valdymo struktūrų bei bendrijų patirtį, taip pat skatinti
su tuo susijusias iniciatyvas.
Daugiabučių namų renovavimas – vienas iš būdų taupyti energiją ir taip
didinti energinį naudingumą. Patirtį, sukauptą organizuojant pastatų renovavimą Ignalinos savivaldybėje, aptarsiu kiek plačiau.
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Ignalinos
renovacijos
sėkmės formulė –
pasitikėjimas
Daugiabučių gyvenamųjų namų ir visuomeninių
pastatų renovavimo idėja ir būtinybė jau seniai
sklandė Lietuvoje. Šioje srityje iki dabar labai
neefektyviai naudojama šilumos energija. Nors
per visą šalį jau yra renovuota apie 1000 pastatų,
tačiau iš esmės darbai prasidėjo tik 2013 metais, kai
atsirado naujas, Ignalinos savivaldybėje išbandytas,
pastatų renovavimo modelis. Nauja renovavimo
modelio idėja išsiskyrė tuo, kad pastatų renovaciją
turi vykdyti bei paskolas turi imti ne daugiabučių
gyventojai, o savivaldybės įmonės. Šis modelis buvo
pradėtas kurti Ignalinoje dar 2011 metais, per pusantrų metų suderintas su Vyriausybe, o netrukus –
2013 m. lapkritį Ignalinoje pristatyti šios naujosios
daugiabučių renovavimo programos, pavadintos
„Ignalinos enervizija“, pirmieji rezultatai.
Kaip atsirado poreikis kurti „Ignalinos enervizijos“ programą? 2007 - 2013 metų perspektyvoje
buvo parengta probleminių teritorijų programa ir
Ignalinos savivaldybė buvo viena iš 14 probleminių
teritorijų, įtrauktų į šią programą. Toje programoje buvo numatyta galima parama ir daugiabučių
namų renovacijai. Sąlygos buvo pakankamai
geros – buvo galima padengti net iki 85 proc.
renovavimui skirtų išlaidų, o darbus organizavo
pati savivaldybė. Vykdant šią programą Ignalinoje
daugiabučių gyventojai pradėjo kalbėti, jog jiems
13
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gal net užtektų ir mažesnės paramos, tačiau svarbu, jog projektą vykdytų
kokia nors patikima organizacija, pavyzdžiui, savivaldybė ar savivaldybės
įmonė. Gyventojams reikėtų tik pasirinkti renovavimo modelį, darbus ir jų
atlikimo terminus bei atsiskaityti už atliktus darbus pagal suderintas finansines
schemas, bet nereikėtų rengti investicinio projekto, skelbti konkursų, ieškoti
rangovų, o vėliau juos kontroliuoti ar rinkti pinigus – juk daugiabučiuose surinkti lėšų bendram projektui yra ganėtinai sudėtinga. Renovacijos procesui
išjudinti reikėjo paskatinti vietos valdžią atlikti savo pareigas ir nesikratyti
atsakomybės. Tik tiek. Juk būtent tam ir renkami atstovai į savivaldą.
Analizuodami šią situaciją domėjomės tiek kaimynų, tiek užsienio patirtimi
ir galop pasiūlėme Vyriausybei pakeisti teisinę bazę taip, kad renovacijos finansavimo programoje „Jessica“ kaip kredito gavėjai galėtų dalyvauti ne namo
gyventojai, o savivaldybės paskirta daugiabučius administruojanti savivaldybės
įmonė. Iki mūsų pasiūlymo Vyriausybė rėmėsi mintimi, kad už renovaciją atsakingi gyventojai ir komunalininkai. Tuo tarpu Ignalina pademonstravo, kad be
aktyvaus savivaldos vaidmens pastatų renovaciją pradėti pakankamai sunku.
Vyriausybė mūsų pasiūlytam modeliui pritarė ir atitinkamai pakeitė teisės aktus. Visa tai leido daugiabučių namų gyventojams jau per savivaldybės
paskirtą daugiabučių namų administratorių dalyvauti „Jessica“ kreditavimo
programoje, žinoma, tik tada, kai yra gautas kiekvieno daugiabučio namo
daugiau nei pusės daugiabučio namo gyventojų sutikimas.
Būstų renovavimo programą savivaldybėje patvirtinome 2012 m. gegužę, o
spalio mėnesį mes jau su gyventojais buvome suderinę bei parengę investicinius projektus 53 namams, taip pat gavę leidimą iš Vyriausybės teikti paraišką
„Jessica“ programai bankams. Gyventojams liko tik pasirinkti atsiskaitymo
periodą (iki 25 metų) ir kas mėnesį mokėti sumas pagal administratoriaus
atsiųstas sąskaitas.
Vis dėlto buvo ir kitų problemų. Šią renovavimo programą galėjo remti
ir Ignalinos AE uždarymo programa. Pagal ją buvo leidžiama padengti iki
15 proc. renovavimo išlaidų, tačiau tam buvo nemažai biurokratinių kliūčių
ir teko laukti.
Prasidėjus pirmųjų daugiabučių renovacijai laukė didžiausias iššūkis. Pradžioje gyventojai entuziazmo nerodė. Asmeniškai susitikinėjau su žmonėmis –
tuomet žmonės nelabai tikėjo, kad savivaldybė galėtų atlikti visą renovaciją ir
užtikrinti, kad atlikti darbai bus kokybiški. Kartais ir aš abejojau, nors skaičiavimai rodė, kad šilumos taupymo efektas bus. Vis dėlto patirties juk nebuvo.
Pagrindinis gyventojų klausimas buvo labai logiškas – kokia bus šilumos
kaina po namo renovacijos? Mes investuosime lėšas, o per tą laiką šiluma vėl
pabrangs. Ar galite garantuoti, kad šiluma nebrangs? Kas sutvarkys ir prižiūrės
14

Linos Kovalevskienės nuotr.

SAVO ATEITIES ŠEIMININKAI

Namo, renovuoto pagal naują renovacijos modelį, pristatymas Ignalinoje 2013 m. lapkričio 11 d.

šilumos tiekimo trasas, be to, ar šilumos trasų renovacija tikrai sumažins
energijos nuostolius?
Sėkmingai renovacijos pradžiai padėjo tai, kad šilumos ūkio pertvarka
Ignalinoje jau buvo atlikta. Ignalina jau buvo tarp žaliosios energetikos plėtros
ir mažų šilumos kainų lyderių Lietuvoje. Dar 1998 m. vieni iš pirmųjų Lietuvoje
šilumos gamybai pradėjome naudoti biokurą, kas sumažino šilumos gamybos kainą 30 proc. Anksčiau mes turėjome mazutu kūrenamus katilus, kurių
ruošiama šiluma buvo pakankamai brangi, tad ir reikėjo ieškoti alternatyvos.
Ieškoti sprendimų ragino ir žalieji. Iš pradžių įrengėme vieną biokuru šildomą
katilą, vėliau įrengėme ir rezervinį biokuro katilą, o nuo 2003 m. naudojame
vien biokurą. Biokurą pirkome savo rinkose, o tai žmonėms – darbo vietos,
biudžetui – mokesčiai, mums – pigesnis kuras, pigesnė šilumos gamyba. Taip
mes maždaug perpus sumažinome kuro sąnaudas – iki šilumos ūkio pertvarkos
miestas kurui išleisdavo dvigubai daugiau.
Per antrąjį šilumos ūkio pertvarkos etapą pakeitėme visas šilumos trasas.
Anksčiau šilumos nuostoliai trasose buvo 24 proc. Tuos nuostolius privalėjo
padengti savivaldybė, išlaikanti visuomeninius pastatus bei mokanti kompensacijas gyventojams ir, aišku, patys daugiabučių gyventojai. Pakeitus trasas,
žiemą virš jų nebetirpsta sniegas, o šilumos nuostoliai sumažėjo iki 9 proc.
Apie 15 proc. sumažėjo ir šilumos gamybos išlaidos, nes nereikėjo gaminti tiek
daug šilumos. Galų gale Ignalinos šilumos tinklų 18,1 MWš katilui įrengėme
15
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Pirmieji renovuoti Ignalinoje daugiabučiai namai

kondensacinį ekonomaizerį. Šis įrenginys pašildo grįžtamą iš šilumos trasų
vandenį ir išvalo dūmus (žr. paveikslėlius 16 psl.), taip pat leidžia sutaupyti iki
10 proc. kuro. Beje, kai įrenginėjome minėtą ekonomaizerį, tai nebuvo įprasta.
Dabar panašūs ekonomaizeriai sumontuoti daugelyje katilinių ir tai atliekama vietinių specialistų su Lietuvoje pagaminta įranga. Galima sakyti, kad čia
atsirado nauja žaliosios energetikos veiklos niša ir nauja vietinio verslo šaka.

Dialogas su gyventojais – svarbiausias
savivaldos darbas pradedant renovaciją

Linos Kovalevskienės nuotr.

Šilumos gamybos ir šilumos trasų sutvarkymas padidino Ignalinos gyventojų
pasitikėjimą savivalda, sustiprino tikėjimą, jog šilumos gamyba ir jos tiekimas
yra tinkamai prižiūrimi. Tapo aišku, kad kitus šilumos taupymo sprendimus
turi priimti jau patys daugiabučių gyventojai.

Aukštaičių g. 11 namas Ignalinoje prieš ir po renovacijos
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Stogas
≈ 20 proc.

Sienos
40 proc.

Langai
15 proc.

Rūsys
15 proc.

Nerenovuoto daugiabučio šilumos nuostolių lokalizuotos apibendrintos reikšmės

Mūsų savivaldybė galėjo garantuoti, kad šilumos gamyba iš esmės nebrangs. Neramu buvo tik dėl kartais nenuspėjamų Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos (VKEK) veiksmų – buvo atvejų, kai komisija
patvirtindavo didesnes šilumos kainas, nei prašydavo savivaldybės. Susidarė
įspūdis, kad VKEK komisija gina tik šilumos gamintojus, kad šie nebankrutuotų, o vartotojų interesai tiesiog jų nedomina.
Atkreipėme dėmesį į dar vieną detalę – su žmonėmis buvo sunku kalbėti apie šilumos taupymą, nes tik retas domėjosi, kas parašyta jo gautoje
sąskaitoje. Jeigu beveik visi žinojo, kiek kilovatvalandžių elektros energijos
sunaudoja per mėnesį butas, niekas negalėjo atsakyti, kiek tas pats butas
sunaudoja kilovatvalandžių šilumos ir kokia tos šilumos kaina. Kai žmonės
pradėjo analizuoti ir skaičiuoti savo išlaidas, jau po keleto susitikimų su
daugiabučių gyventojais suradome bendrą kalbą ir pradėjome daugiabučių
renovacijos programą.
Renovuojant pirmuosius namus galėjome padengti, kaip jau minėjau,
iki 85 proc. išlaidų. Atlikus darbus, pirmųjų renovuotų namų gyventojams
šildymo išlaidos sumažėjo 50 - 60 proc., o namų renovacija atsipirko per
2 - 3 metus. Tai sukėlė susidomėjimą – žmonės buvo pasirengę mokėti už
renovaciją ir brangiau, kad tik pasiektų tokį efektą. Tačiau buvo ir smulkių,
net kuriozinių nesusipratimų. Po renovacijos vieno daugiabučio gyventojai
pasiskundė, jog jokio efekto nematą – tiek pat mokėjo prieš renovaciją ir po
renovacijos moka tiek pat. Nuvykome prie namo, ieškojome galimo broko,
bet viskas paaiškėjo, kai užėjome į vieną iš butų. Nors buvo šaltasis periodas,
buto savininkas buvo labai lengvai apsirengęs ir tai sukėlė įtarimą, kad butai
šildomi per daug. Paaiškėjo, kad buto viduje temperatūra siekė net 260C!
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18,4 mln. €

197 mln. €

116 mln.€

Sutaupoma
atnaujinus tinklus

Sutaupoma
atnaujinus daugiabučius

Sutaupoma pakeitus dujas
biokuru

Kas labiausiai visos Lietuvos mastu galėtų mažinti mokėjimus už šiluminės energijos vartojimą

Paklausėme, o kiek buvo tuo pačiu laikotarpiu pernai? Sakė, kad tik 180C.
Taigi, pareguliavus šilumos mazge temperatūrą, viskas susitvarkė – čia dar
vienas pavyzdys, kodėl reikia analizuoti gaunamas sąskaitas.
Pavykus pirmiesiems projektams, pasiūlėme renovuoti visus namus,
kurie šildymui sunaudoja daugiau kaip 140 kWh/m2 per metus. Atrinkome
53 namus, gavome jų gyventojų preliminarų sutikimą, apskaičiavome, kiek tai
kainuos. Vyriausybė leido mums iš Ignalinos atominės elektrinės uždarymo
fondo pridėti dar 15 proc. Pradžioje buvo numatyta kompensuoti 30 proc. išlaidų, iš minėto fondo pridėjus dar 15 proc., iš viso gavome 45 proc. renovacijos
išlaidų kompensaciją. O jau 2013 m. buvo pakeistas sprendimas ir juo buvo
leista kompensuoti 40 proc. tinkamų išlaidų, tad mūsų atveju kompensacija
pasiekė apie 55 proc. Vienas vidutinis butas turėjo prisidėti 2,9 - 3,5 tūkst. €,
kai reali darbų vertė buvo dvigubai didesnė.
Mūsų tikslas buvo atlikti ne kosmetinę pastato renovaciją, ne sienas aplopyti, bet sumažinti žmonių sąskaitas už šildymą. Pirmuose po renovacijos
namuose per šaltuosius žiemos mėnesius žmonės jau mokėjo nuo 53 iki 58 €.
Ignalinoje žiemos metu vidutiniškai vieno buto šildymui išleidžiama apie 116 €
per mėnesį. Taigi po renovacijos sąskaitos pigo du ar net tris kartus ir tai davė
impulsą lyginti mūsų pasiekimus visos Lietuvos mastu. Kadangi Lietuvoje už
šilumą šaltaisiais mėnesiais už vidutinio buto šildymą mokėti 145 € ar net
232 € vis dar yra norma, tai renovuoti namai Ignalinoje jau turėjo esminį
privalumą – už vidutinio buto šildymą mokėjo tik apie 53 €.
Lygiagrečiai renovavome ir visuomeninius pastatus – mokyklas, darželius,
ligonines, kultūros įstaigas. Tai leido sutaupyti miesto pinigų tiek savivaldybei,
tiek ir atskiroms įmonėms. Pavyzdžiui, kultūros namų šildymui per metus
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Saulės kolektorių pristatymas Dūkšto katilinėje

reikėdavo 14,5 tūkst. €, o dabar užtenka 8,7 tūkstančių €. Ligoninės šildymui – vietoje 34,5 tūkst. užtenka 17,4 tūkst. €. Aišku, ligoninės išlaikymas
vykdomas iš ligonių kasų, o ne miesto biudžeto, bet svarbu, kad yra taupomi
valstybės pinigai.
Prieš visuomeninių pastatų renovaciją, Ignalinos šilumos ūkis drožlių ir
medienos atliekų per metus sunaudodavo 26 tūkst. tonų, o po renovacijos –
tik 15 tūkst. tonų.
Mes prognozavome, kad šiluminininkams kils esminis klausimas – mažės
gamybos apimtys, mažės ir jų pajamos. Svarbu buvo tai, kad šilumos ūkis
Ignalinoje nebuvo išnuomotas ir priklausė savivaldybei, o tai leido mums
taip sureguliuoti šiluminininkų pajamas, kad jie dirbtų rentabiliai. Taip
pat išbandėme alternatyviosios energetikos galimybes – Dūkšto katilinėje
įdiegėme saulės kolektorius (iš viso – 117 m2) karšto vandens ruošimui, o žiemą – grįžtamojo vandens pašildymui. Saulės kolektorius per metus pagamina
80 MW šilumos. Visa tai vėl leido sutaupyti biokuro. Tebevyksta derybos su
individualių namų kvartalais, su įmonėmis, kurios yra kiek tolėliau nuo miesto
centro, tai – kelininkai, ugniagesiai, pasieniečiai, prekybos centrai. Siūloma
ir jiems tiekti šilumą. Jeigu savivaldybės administracija dirba profesionaliai
ir atsakingai, šilumos ūkio problemos sprendžiamos pakankamai lengvai.
Daug dėmesio kreipėme į investicinių projektų ruošimą gyvenamiesiems
pastatams. Savivaldybės administracija savo iniciatyva užsakė pirmuosius
investicinius projektus – tada galėjome analizuoti, matyti, kas galėtų duoti
didžiausią efektą.
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Pirmiausia, langai išleidžia daug šilumos, tad juos reikia keisti. Langų
pakeitimas atsiperka per 2-3 metus. Vėliau keičiame stogą, jį šiltiname, tada
apšildome pamatus, cokolius, vamzdynus rūsiuose – visi pagrindiniai šilumos
tiekimo mazgai turi būti pakeisti ir sureguliuoti. Būtina peržiūrėti ir elektros
instaliaciją. Visa tai jau duoda apie 40 proc. efektą, mažinant šilumos nuostolius. O paskutinis ir, ko gero, svarbiausias klausimas buvo namų sienos.
Tai – namo išvaizda, jo estetinis vaizdas. Išorės sienų apdailos parinkimas
priklauso nuo namo parametrų, o tuo pačiu skiriasi investicijų į apšiltinimą
atsipirkimas. Taigi vienuose namuose numatomas atsipirkimas per 5 - 7 metus,
kituose namuose – net iki 10 - 15 metų. Reikia rimtai apsvarstyti, kokį variantą
pasirinkti, tarkime, siekti C klasės ar B klasės pastato energinio naudingumo.
Pagal numatytą klasę parinkti izoliacines medžiagas ir pagal tai numatyti
reikiamą sumą pinigų. Parengėme tris renovavimo paketus – pasiūlymus daugiabučiams. Savivaldybės darbuotojai ėjo į susirinkimus, aiškino. Žmonėms
sakėme, kad pasirinkę vieną paketą, pasieksite, tarkime C ar D klasės energinį
pastato naudingumą. Buvo pateikiamos preliminarios kainos, kurios vėliau
buvo tikslinamos, organizuojant rangovų konkursus.
Žmonės daugiausia rinkosi tokį variantą, kuris atitiko žmonių kainos ir
kokybės lūkesčius. Vieni sienoms apšiltinti rinkosi plonesnį polistirolą, senesniuose namuose žmonės rinkosi storesnę vatą ir pan.
Aiškinome žmonėms, kad jei iki renovacijos jie už buto šildymą mokėjo apie
116 €, tai po renovacijos už šildymą mokės tik apie 58 €, o 46 € mokės jau už
atliktą renovaciją. Tarsi gyveni naujame name, o moki tą patį ar net truputėlį
mažiau – už šildymą ir paskolos grąžinimą. Paskolą mokėsi tol, kol gyvensi tame
bute iki pilno paskolos gražinimo. O jeigu, tarkime, po penkerių metų norėsite
parduoti butą, tai naujajam savininkui perduosi ir su butu susietą paskolą.
Buto savininko mirties atveju – kartu su būstu paskolą perima jo paveldėtojai.

Daugiabučio namo termovizinė nuotrauka prieš ir po renovacijos –
skaičiais pažymėta namo išorės sienų temperatūra
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Renovadienis Ignalinoje – 2014 metų vasara

Paskolos teikiamos pasirinktinai iki 25 metų, bet norint galima jas grą
žinti greičiau. Buvo pavyzdžių, kai žmonės jau pirmomis dienomis po renovacijos įmokėdavo visą sumą ir grąžino paskolą. Taigi, kai kam ji buvo
„įkandama”. Renovuojant pirmuosius namus, atskiram butui paskola siekė
1,2 – 1,7 tūkst. €. Daugumai tai buvo priimtina suma. Dabar būsto renovacija
kainuoja 2,9 – 3,47 tūkst. €, bet ir tokia suma daugumai žmonių yra priimtina.
Kitas svarbus klausimas – socialiai remtini asmenys. Dažniausiai jie
prieštaraudavo, kad namas būtų renovuojamas. Tai dar vienas iš darbų, kurį
padarėme, kad nebūtų trukdoma pradėti renovaciją. Buvo pakeisti teisės
aktai – kol gauni kompensaciją už šildymą, tol socialinės paramos skyrius,
valstybės paramos pinigais apmoka paskolą. Kai tampi ne socialiai remtinu,
tai jau pats ir moki tą likusią paskolos dalį. O jei prieštaravai ir balsavai prieš,
kad daugiabutis būtų renovuojamas – kompensacijų iš viso negauni.
Visgi išjudinti renovacijos procesą nebuvo taip paprasta. Daug kartų kvie
tėme žmones, aiškinome, tarėmės. Sakėme, kad yra galimybė pasinaudoti
Europos pinigais ir ne tik mokėti perpus pigiau už šildymą, bet ir suremontuoti griūvančius balkonus, sutvarkyti išlaužytas įėjimo duris, sutvarkyti
neužsidarančius langus laiptinėse, susilopyti kiaurus stogus ir juos apšiltinti,
subalansuoti šildymo sistemos stovus, suvienodinant šilumos tiekimą į butus.
Aišku, vienas iš dažniausiai užduodamų klausimų buvo – kas užtikrins visų
renovavimo darbų kokybę? Mes žmonėms sakėme – čia jūsų namas, jūs jame
gyvensit. Žiūrėkite, kaip statybininkai dirba. Viešai paskelbėme atsakingų
administratorių, projektų vadovų telefonus.
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Mažoje savivaldybėje gyvename kaip šeimoje, tad ir šios problemos lengviau sprendžiamos. Reikia pabrėžti, kad nebuvo nei vieno neišspręsto gyventojų skundo, susijusio su namų renovavimu. Ignalinos rajono savivaldybėje yra
iš viso apie 170 daugiabučių, jau renovuoti ar baigiami renovuoti 89 namai.
Iki 2016 metų pabaigos bus renovuota 85 proc. visų savivaldybės teritorijoje
esančių pastatų. 2014 m. Prezidento rinkimų kampanijos metu pateikiau tokį
palyginimą – jei Vilniuje funkcionuotų Ignalinos sistema, jau tada vienu metu
būtų renovuota 5000 daugiabučių.
Kūrėme ne tik renovacijos programą, bet ir ją įgyvendinome. Kartu su Ūkio
ministerija ir Aplinkos ministerija bei joms pavaldžiomis įmonėmis paruošėme
pamatus ir visai teisinei bazei. Kartu su Vyriausybės atstovais pasiekėme, kad
atsirastų pastatus renovuoti galinčių įmonių registras, būtų sureglamentuota
kokybės priežiūra. Dabar Aplinkos ministerija mūsų sistemą kaip pavyzdį rodo
ir taiko kitoms savivaldybėms.
Apibendrinant reikėtų pabrėžti, kad daugiabučių namų renovavimas be
aktyvios savivaldybės veiklos yra tiesiog neįmanomas. Tai galima akivaizdžiai
pamatyti palyginus trijų savivaldybių – Ignalinos, Zarasų ir Visagino – rezul
tatus. Nors visos trys savivaldybės turėjo vienodas galimybes ir resursus,
Ignalinoje būstų renovavimas jau baigiamas, tuo tarpu Visagine ar Zarasuose – tik pradedamas.

Renovavimo problemos buvo aptariamos ir gatvėje
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Renovuoti namai Ignalinoje, Aukštaičių gatvėje
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Žvilgsnis plačiau
Daugiabučių renovavimo programa Lietuvoje prasidėjo dar 1996 m. ir, padedant Pasaulio bankui,
buvo vykdomi demonstraciniai daugiabučių pastatų renovavimo darbai. Iki 2004 m. buvo restauruoti
720 daugiabučiai namai. Nuo 2004 iki 2012 metų
pagal Būsto strategijos programą buvo renovuoti
dar 460 daugiabučių namų. Tačiau dėl painios
kreditavimo sistemos (kiekvieno buto savininkas
privalėjo asmeniškai paimti paskolą renovavimui)
ir bendro daugiabučių gyventojų skepticizmo organizuojant visus su renovavimu susijusius darbus
bei procedūras, taip pat dėl krizinio laikotarpio,
renovavimo darbai praktiškai buvo visai sustoję.
Būsto renovavimo Lietuvoje procesas atsigavo
tik 2013 m., kada buvo visuotinai priimtas mūsų
išbandytas naujas finansavimo modelis, dabar jau
vadinamas „Enervizijos programa“, o Ignalinos
savivaldybė vis dar yra pirmaujančių gretose. Nau
juoju modeliu pradėjo domėtis ir užsieniečiai – rumunai, ukrainiečiai.
Nagrinėjant renovacijos procesą visoje Lietuvoje matosi daug panašumų. Svarbiausia – darbas su
gyventojais, jeigu rimtai tuo užsiimama – renovacija iš karto pajuda. Turime bendrus privalumus –
apie 50 proc. gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų
Lietuvoje apšildomi centralizuotai ir šis pastatų šildymo modelis pamažu plinta, be to, auga vartotojų
skaičius, perkantis šilumą centralizuotai. Dar viena
problema, kuri po truputį mažėja – tai gyventojų
(ir įmonių) įsiskolinimai už šilumą.

Renovacijos proceso trukdžiai
Pavojai renovacijai kyla tose vietovėse, kur miestų šilumos ūkis yra išnuomotas arba privatus.
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Suderinti investicijų planai

Vyksta rangos darbai
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Daugiabučių namų renovavimo Lietuvoje dinamika po 2010 m.

Jei šilumos gamintojas privatus, šilumos tinklai privatūs, o jei dar būsto
administratorius privatus, tai jų tikslas yra pelnas bei kiek galima didesni šilumos tarifai. Deja, dėl to nukenčia vartotojas. Ir vėl iškyla mūsų jau aptartas
klausimas – kas garantuos centralizuotai tiekiamos šilumos kainų skaidrumą
ir stabilumą. Galima teigti, kad atsakymo nebuvimas į šį esminį klausimą ir
trukdė vystyti daugiabučių namų renovaciją didžiuosiuose miestuose, ypač
Vilniuje. Specialiai kainų skaidrumui užtikrinti įkurta VKEK komisija, kaip
jau minėjau, dažniausiai saugojo (ko gero, vis dar saugoja) šilumos gamintojų
interesus.
Renovacijos keliai ir klystkeliai patvirtino labai seniai žinomą dogmą:
privačiam verslui nesiseka monopolinių paslaugų rinkose. Yra išimtys, tačiau ši
taisyklė – labai aiški. Daugelį metų buvo galima stebėti oficialias VKEK komisijos reguliariai skelbiamas ataskaitas apie visų 60 Lietuvos savivaldybių šilumos
kainas, pelnus bei kuro rūšis ir padaryti vienareikšmę išvadą. Būtent – šilumą
mažiausiomis kainomis vartotojams tiekiančių įmonių grupėje dominuoja tos,
kurios kontroliuojamos savivaldybių ir nėra išnuomotos privačioms įmonėms.
Jos taip pat dažniau naudoja biokurą, kuris yra vidutiniškai net tris kartus
pigesnis už įvežtinį kurą. O aukštų kainų grupėje beveik išimtinai dominuoja
gamtinės dujos ir privataus sektoriaus valdomi šilumos ūkiai.
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Antroji termofikacinė elektrinė, pastatyta prieš 60 metų – viena
iš pagrindinių įmonių, aprūpinančių Vilnių šiluma

Ar galėjo didieji Lietuvos miestai išsaugoti vieningą šilumos gamybos ir tiekimo sistemą, kuri priklausytų savivaldybei? Manau, kad galėjo ir net privalėjo,
bet realus gyvenimas buvo kitoks. Pramonės įmonės, turinčios atlikusios nuo
gamybos perteklinės šilumos, dar sovietmečiu tiekdavo ją į bendrus miestams
priklausančius centralizuotus šilumos tinklus. Tad didieji miestai pagrindinį
dėmesį skyrė centralizuoto šilumos tiekimo tinklų priežiūrai ir vystymui. Atgavus nepriklausomybę, tiek šilumos gamyba, tiek ir šilumos tiekimo tinklai
buvo apverktinoje būklėje – reikėjo skubios renovacijos, taigi ir investicijų. Be
to, daugelis sovietinių įmonių, turėjusių savo katilines bei perteklinės šilumos,
tiesiog subankrutavo. Tuomet ir buvo įpiršta nuomonė, kad privatus verslas
šilumos gamybą ir jos tiekimą sutvarkys. Prasidėjo šilumos ūkio išnuomavimo
privačioms įmonėms vajus. Deja, kaip parodė keliolikos metų patirtis, tai buvo
klaida, nes dabar jau akivaizdžiai matosi, kad savivaldybių žinioje likę šilumos
ūkiai sugebėjo stabilizuoti ir net sumažinti šilumos kainas gyventojams, net
pritraukti investicijas. Taigi akivaizdu, kad reikalingas imperatyvus teisės
aktas, draudžiantis išnuomoti ar privatizuoti centralizuotus šilumos ūkius.
Mano politiniai oponentai, palaikantys privatizacijos idėjas, neretai sako,
kad valstybė reguliuoja šilumos įmonių pelną ir todėl privatininkai negali
piktnaudžiauti. Bet aš klausiu, o kas prižiūri pajamas ir išlaidas? Štai čia ir
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Nepriklausomų šilumos gamintojų 2012-2014 metais pagamintos šilumos kiekis pagal kuro rūšis

yra dar viena šilumininkų „didžioji“ paslaptis. Šilumą gaminančiose bei ją
transportuojančiose įmonėse gyvenimu ir savo padėtimi besidžiaugiantys
žmonės tarsi varžosi tarpusavyje – kas dar labiau išpūs sąnaudas? Todėl nieko
nuostabaus, kad šiose įmonėse etatai akivaizdžiai išpūsti, vadovaujančio personalo algos ten tokios, kokių pavydėtų net ministrai ar Seimo nariai. Šilumos
įmonės, paklusdamos valstybės nustatomam mažam pelno procentui, žaidžia
su kainomis, visaip išpūsdamos kaštus ir šitaip didindamos savo galutinės
produkcijos kainas. Tuomet galima susitaikyti ir su mažu pelnu, pamirštant
išpūstas sąnaudas – nuo brangiai apmokamų etatų iki prabangių automobilių.
O vartotojai vis tiek tiems, kuklaus pelno „nuskriaustiems“ šilumininkams,
viską apmoka su kaupu.

Nepriklausomi šilumos tiekėjai
Lietuvoje yra trijų rūšių šilumos gamintojai – licencijuotos centralizuoto šilumos tiekimo įmonės (CŠT), turinčios savas katilines ir valdančios centralizuotus šilumos tiekimo tinklus bei dviejų tipų nepriklausomi šilumos gamintojai.
Reguliuojamųjų nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos tiekimo vartotojams kainos yra prižiūrimos VKEK komisijos, o nereguliuojamieji nepriklausomi šilumos gamintojai gali laisvai nustatyti jų pagamintos šilumos kainas.
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BIOKURO PLĖTRA 2010 M.

Biokurą deginančių įrenginių CŠT sistemoje nėra,
gamtinės dujos yra pagrindinis kuras
Biokurą deginančių įrenginių galia iki 10 proc.
sistemos poreikio
Biokurą deginančių įrenginių galia nuo 10 proc. iki
20 proc. sistemos poreikio
Biokurą deginančių įrenginių galia nuo 20 proc. iki
30 proc. sistemos poreikio
Biokurą deginančių įrenginių galia nuo 30 proc. iki
40 proc. sistemos poreikio
Biokurą deginančių įrenginių galia 40 proc. ir daugiau
sistemos poreikio

BIOKURO PLĖTRA 2014 M.

Gamtinės dujos yra pagrindinis kuras
Biokuru pagaminama 30-60 proc. šilumos poreikio
Biokuru pagaminama daugiau nei 60 proc. šilumos
poreikio

Biokuro plėtros Lietuvoje tendencijos

Iš esmės visi nepriklausomi šilumos gamintojai gali be nuostolių parduoti
savo šilumą tik tuomet, jei jų dislokacijos vietoje pastarųjų gaminamos šilumos sąnaudos būtų lygios ar mažesnės už šilumos tiekėjo gaminamos šilumos
palyginamąsias sąnaudas. CŠT savo dislokacijos vietoje paprastai tiekia didžiausią reikiamos vartotojams šilumos dalį, tad papildomas šilumos iš šalies
kiekis didina konkurenciją. Vartotojui tai yra naudinga, nes stabilizuojasi arba
tiesiog mažėja šilumos kainos. Konfliktas tarp centralizuotų šilumos tiekėjų
ir nepriklausomų šilumos gamintojų dažniausiai atsiranda ten, kur šilumos
trasos buvo išnuomotos, nes valdanti centralizuotas šilumos tiekimo trasas
CŠT įmonė tiesiog nenori konkurentų – tai akivaizdžiai matosi Vilniuje. Pavyzdžiui, 2014 m. IV ketvirtyje pagal VKEK komisijos informaciją šilumos iš
nepriklausomų šilumos gamintojų buvo supirkta: Elektrėnų savivaldybėje –
96,6 proc., Kėdainių – 89,5 proc., Kauno – 81,4 proc., Klaipėdos – 67,5 proc.,
o Vilniaus savivaldybėje – tik 17,3 proc. Kita vertus, nepriklausomų šilumos
gamintojų skaičius nuolat auga, vien per 2014 m. jų skaičius padidėjo trečdaliu,
metų pabaigoje jau veikė 36 nepriklausomi šilumos gamintojai. Dar reikėtų
paminėti, kad būtent nepriklausomi šilumos gamintojai vis daugiau šilumos
gamybai naudoja atsinaujinančius energijos išteklius, dažniausiai biokurą.
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Biokuro poreikis centralizuotam šilumos tiekimui nuo 2011 m. iki 2020-2025 m.

Tačiau yra ir negatyvioji šios veiklos pusė – nepriklausomi šilumos tiekėjai
siūlo tik truputį mažesnes už pagrindinio šilumos tiekėjo kainas, gerokai viršijančias jų šilumos gamybos ir kuro savikainą, tad vartotojams šilumos kaina
praktiškai nesumažėja. Čia taip pat turi būti išnagrinėti ir tinkamai VKEK
komisijos peržiūrėti nepriklausomų šilumos tiekėjų siūlomi tarifai – kainos
turėtų būti reguliuojamos pagal savikainą.
Biokuro panaudojimas šilumos gamybai auga. Ši kuro rūšis šiuo metu
yra du kartus pigesnė už dujas. Net jeigu biokuras brangtų, jį naudoti vis tiek
apsimokėtų. Biokuro panaudojimas jau sukūrė pridėtinę vertę pramonėje, kadangi atsirado kelios naujos žaliojo verslo šakos: biokuro gamintojų ir tiekėjų,
vartotojų bei biokuro katilų ir kitos susijusios su šia veikla įrangos gamintojų.
Dar viena svarbi detalė – Lietuvoje pagaliau pradėjo veikti biokuro birža.
Ignalinos savivaldybės atveju, o ir kitose savivaldybėse, kurios savo žinioje
išlaikė visą šilumos ūkį, šilumos kainos yra žemesnės, nes savivaldybės administracijos priklauso nuo gyventojų – jei blogai ar brangiai šildys, gyventojai
išrinks kitus. Taigi, miestuose visas centralizuotas šilumos ūkis imperatyviai
turėtų likti savivaldybės žinioje, tik taip bus galima užtikrinti šią jautrią ir
svarbią socialinę paslaugą – stabilų ir realiomis kainomis pagrįstą šilumos
tiekimą. Šilumos katilinių tobulinimas, įtraukiant atsinaujinančios energetikos
komponentus, ar net įrengiant kogeneracines jėgaines gali sudaryti galimybes
dar labiau mažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainas.
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Pastatų bendrasis plotas ir skaičius Lietuvoje (2014 m. duomenys)

Didesnėse savivaldybėse, kaip jau minėjau, yra susiklosčiusi kiek kitokia
situacija. Atsirado ir vis didėja nepriklausomų šilumos gamintojų skaičius.
Tačiau, jeigu savivaldybės žinioje yra centralizuoto šilumos tiekimo trasos
ir ji turi bent vieną šilumos gamybos įmonę, šilumos kainų skaidrumą bei
stabilumą galima užtikrinti. Juk tai pirmiausiai rūpi gyventojams, norintiems
renovuoti savo namus.
Kita vertus, Aplinkos ministerija yra inicijavusi papildomus reikalavimus
renovavimo darbams – siekiama užtikrinti, kad statybos inspektoriai garantuotų šimtaprocentinį statybos produktų ir statybos darbų technologijos
atitikties statinio projektui patikrinimą, vykdytų netikėtus patikrinimus
statybos eigoje, nuotraukomis fiksuotų patikrą. Visa tai irgi didina projekto
įgyvendinimo kokybę ir tuo pačiu gyventojų pasitikėjimą.
Labai svarbu, kad energinio efektyvumo didinimo programos apimtų ne tik
pavienių daugiabučių ar viešosios paskirties pastatų atnaujinimą, o ir kvartalų,
jų aplinkos, taip pat infrastruktūros objektų atnaujinimą.

Nauji iššūkiai
Plečiant namų renovavimo mastą, atsiranda ir naujų iššūkių – pradeda trūkti sertifikuotų statybos įmonių, galinčių atlikti renovavimo darbus. Todėl
jau dabar planuojama derinti naujų projektų įgyvendinimą su statybininkų
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potencialu, o tai gali stabdyti renovavimo procesą. Bandoma pritraukti sta
tybines firmas iš užsienio – prie renovavimo darbų jau dirba Lenkijos ir
Ukrainos įmonės.
Deja, laiko turime ne tiek jau daug, juolab kad ir Europos Sąjungos fondų
parama truks neilgai. Ko gero, reikėtų pagalvoti ir apie dalinio renovavimo
skatinimą – taip būtų galima išplėsti ir licencijuotų rangovų ir renovuojamų
objektų skaičių, nes atsirastų darbo kitų specialybių darbuotojams – santechnikams, stogdengiams, atsinaujinančios energetikos diegėjams. Darbo apimtys
yra labai plačios – vien iš Lietuvoje esamų apie 38 tūkst. daugiabučių namų
2015 m. birželio 1 d. duomenimis esame renovavę tik 1438 namus, o tai yra
tik apie 4 proc. visų namų. O kur dar 1-2 butų namai, kultūros, sporto ir kiti
pastatai – čia taip pat reikia ieškoti naujų skatinimo būdų.
Dauguma sovietmečiu pastatytų daugiabučių namų yra pastatyti pagal
kartotinius, tipinius projektus, tačiau jiems ruošiami atskiri investiciniai
projektai, nors galutiniai techniniai sprendimai vėl būna standartiniai. Galima būtų pagalvoti apie renovuojamų pastatų investicinių projektų unifikavimą – tipinių, kartotinių projektų sukūrimą, o esminę priežiūrą skirti projekto
ekonominei daliai. Tai pagreitintų namų paruošimo renovacijai laiką, taip pat
sumažintų sąnaudas.
Yra ir daugiau neišspręstų klausimų. 2011 m. Lietuva įsipareigojo iki
2020 m. įgyvendinti naują energetikos strategiją, siekiančią kasmet sumažinti
energijos vartojimą 1,5 proc., iš kurių 40 proc. sutaupymo turi būti pasiekta
pastatų sektoriuje. Paprastai kalbant, Europos Komisija yra įpareigojusi visas
Europos Sąjungos šalis nuo 2020 m. statyti tik A energinio naudingumo klasės pastatus. Būsto energijos taupymo agentūros atlikta 2 tūkst. daugiabučių
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atnaujinimo projektų investicijų planų analizė parodė, kad 90 proc. renovuotų
namų turės C energinio naudingumo klasę, 9 proc. – B klasę ir 1 proc. – D klasę.
Deja, ir didžioji dalis naujai pastatytų namų turi tik C energinio naudingumo
klasę. Ar neatsitiks taip, kad visai greitai reikės renovuoti jau renovuotus ar
net naujai pastatytus namus?
Nuo 2016 m. Lietuvoje didinami reikalavimai pastatų energiniam naudingumui – leidimai naujiems statiniams bus išduodami tik jei jie pasieks A klasę.
Naujuose pastatuose jau turės būti įrengtos ventiliacijos rekuperacinės sistemos, alternatyviosios energetikos elementai, turės būti atlikti pastatų sandarumo matavimai. Tačiau leidimai statyboms yra neterminuoti, tad dar 2015 m.
ar anksčiau išduoti leidimai statyboms su mažesniais energiniais reikalavimais
gali galioti ir po 2020 metų, tad statytojai veikiausiai tuo ir naudosis.
Mūsų visų tikslas – efektyviai veikiantis pastatas, turintis gerus energinius
parametrus, konkurencingus eksploatavimo kaštus, kuo ilgesnį neremontinį
laikotarpį ir pakankamą komfortą gyventojams. Šiuo metu naujų statinių kaštai tradiciškai pasiskirsto maždaug taip: projektavimas ir statyba – 25 proc.,
eksploatacinės išlaidos (30-čiai metų) – 75 proc. Naujų namų statytojai nenori
didinti išlaidų energinio naudingumo, alternatyvios energetikos, komforto
didinimo dedamosioms, nors specialistų teigimu statymo darbų pabrangimas
būtų tik apie 5-10 proc. Aišku, kad jau atėjo laikas išplėsti sąrašą išlaidų, kurios
būtų tinkamos gauti paramą, įtraukiant energinio efektyvumo ar alternatyviosios energetikos elementų diegimą.
Panaši situacija ir su namų gyventojais – pradedant renovaciją reikia juos
įtikinti, kad svarbiausios išlaidos laukia ateityje – tai pastato eksploatavimo
kaštai, kuriuos sudaro ne vien šildymas.
Taip pat laikas pradėti domėtis kitų šalių patirtimi, renovuojant ištisus
miestų kvartalus ir aplinką – taip atsiranda ir komforto dedamoji. Būtina į
šiuos darbus įtraukti visus tam tikro kvartalo gyventojus, išsiaiškinti jų poreikius, juos apibendrinti bei protingai minimizuojant, pradėti vieno ar kito
gyvenamųjų namų kvartalo tvarkymą. Gyventojams atsiranda būtinybė įvairiapusiškai bendradarbiauti su savivaldybe. Tuo tarpu savivaldybei atsiranda
poreikis ieškoti papildomų finansavimo šaltinių. Norint ekonomiškai suinteresuoti savivaldybes vystyti miesto kvartalo namų ir aplinkos sutvarkymą būtina
parengti naujas tam skirtas programas ir apjungti Vidaus reikalų, Aplinkos
ir Energetikos ministerijų turimas programas bei finansinius instrumentus.
Ištisų kvartalų renovacijos užuomazgų turime ir Lietuvoje. Rimtą aplinkos
sutvarkymą po pastatų renovacijos atlikome ir Ignalinoje, tačiau reikėjo nemažai paplušėti surandant tam lėšų. Panašių bandymų, atnaujinant aplinką
po daugiabučių renovacijos, buvo ir Druskininkų, Biržų, Jonavos ir Birštono
savivaldybėse.
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Europos Sąjungos
žalioji patirtis
Žaliųjų projektų diegimo sėkmės istorijų Europos
Sąjungoje – apstu. Daugelis pradėjo nuo vienos
kitos vėjo jėgainės ar saulės jėgainės įrengimo savame kaime, vėliau atsirado galimybė pagerinti savo
buitį, o po to, turint pigesnius energijos resursus,
konkurencingesni tapdavo ir jų vietiniai verslai. Kitur buvo investuojama į darbuotojų perkvalifikavimą, skatinant atsinaujinančios energetikos įrangos
gamybą. Ekologiškuose ūkiuose, dėl pabrangusių
žemės ūkio darbų, naudoti atsinaujinančią energetiką taip pat tampa naudinga. Būstų energinio
efektyvumo didinimo, renovuojant senos statybos
namus, pavyzdžių taip pat yra daug. Visgi keletą
įdomesnių atvejų norėčiau aptarti atskirai.
Nagrinėjant Danijos ir Švedijos atsinaujinančios
energetikos plėtrą matosi ypatingas savivaldybių
vaidmuo. Šiose Skandinavų šalyse kiekviena savivaldybė turi aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos ir
energetikos specialistus, kurie ne tik sukuria efektyvius energetikos plėtojimo planus, bet ir sugeba
juos nuosekliai įgyvendinti. Dauguma savivaldybių,
turinčių apie 60-80 tūkst. gyventojų, turi biodujų
gamyklas (žr. schemą 37 psl.). Dažniausiai viskas
prasideda nuo atliekų ir šiukšlių surinkimo sistemos sutvarkymo – atskiriamos antriniam panaudojimui tinkamos atliekos, o likusios atliekos saugiai
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Šaltinis: En-Bio, www.en-bio.com, tel.+370 686 62299

deginamos vietos katilinėse arba siunčiamos į biodujų gamyklas. Į šias gamyklas pristatomos ir maisto atliekos, gyvulių mėšlas, energetinių augalų, tokių
kaip kukurūzų ar cukrinių runkelių perdirbimo atliekos, organinis dumblas,
alaus gamyklų ir popieriaus gamyklų bioatliekos, net nupjauta miesto žaliųjų
plotų žolė. Taip išvengiama aplinkos taršos bei gaunamos dujos, kurių pagalba
generuojama elektros energija arba gaminama šiluma. Atlikus higienizavimą
iš likusių komponentų gaminamos trąšos. Dujos ne visada atitinka tuos parametrus, kurie būtini centralizuotam dujų tiekimui, todėl, kaip minėjau, jos
naudojamos šilumos gamybai, elektros gamybai arba miestų visuomeninio
transporto kurui, taip mažinant visuomeninio transporto tarifus.
Štai vienas konkretus atvejis. Kristianstad savivaldybė Švedijoje deklaruoja įvykdžiusi prieš daugiau kaip 10 metų pradėtą ekologinės aplinkos
skaidrinimo planą. Pasiekta, kad visoje savivaldybės teritorijoje nebūtų naudojamas joks iškastinis kuras. Per mokyklas, vietines įmones ir organizacijas
buvo skleidžiama su aplinkos apsauga susijusi informacija, propaguojamas
gamtos neteršiantis gyvenimo būdas. 2009 m. buvo pastatyti 9 parodomieji
pasyvieji namai, kur panaudotos visos galimos atsinaujinančios energijos
technologijos, nenaudojančios jokių iškastinių energetinių resursų. Dvylika
namų valdų realizavo pilotinį projektą „Gyventojai laikosi CO2 dietos“ ir per
įvairias programas, apimančias atsinaujinančią energetiką, maistą, transportą,
vandens naudojimą jau yra sumažinę savo regione CO2 emisiją net 25 tonomis. Šios idėjos ir projektai paplito po visą savivaldybę, atsirado nauja veikla
verslui bei žaliosios darbo vietos.
Savivaldybės ir visuomeninis transportas dabar naudoja tik savo regione
pagamintas biodujas. Taip pat savivaldybės žinioje yra keletas vėjo bei saulės
elektros generavimo parkų. Pramonės įmonės ir namų ūkiai skatinami pereiti
prie biokuro naudojimo ar net įsirengti lokalius atsinaujinančios energetikos

Biomasės perdirbimo gamykla
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Biomasės perdirbimo gamyklos modelis

šaltinius, tenkinančius apie 50 proc. objekto elektros energijos poreikio. Manoma, kad toks mažosios atsinaujinančios energetikos diegimo procentas yra
pats efektyviausias, nes užtikrina ūkio objekto bazinius energijos poreikius,
ekonomiškai lengviausiai atsiperka, o pereinamuoju laikotarpiu mažiausiai
konfrontuojama su centralizuotais elektros energijos tiekėjais dėl perteklinės
elektros energijos pardavimo ar saugojimo.
Norėtųsi aptarti ir dar vieną sėkmingą istoriją. Austrijos Burgenlando žemės
savivaldybė, turinti 284 tūkst. gyventojų, paruošė ir įgyvendino strategiją
palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro bei naudoti vietinius atsinaujinančios energetikos resursus. 2013 m. Burgelando žemės savivaldybė deklaravo – esame
dar vienas iš Europos regionų, kuris visus savo elektros energijos poreikius gali
padengti iš vietinių atsinaujinančių resursų, įskaitant vėją, saulės energiją ir
biomasę. Ši strategija sukūrė 5560 naujų žaliųjų darbo vietų, o regiono BVP
per dešimtmetį išaugo net 10 proc.
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Darbai prasidėjo Giusinge, viename iš didesnių miestelių pietinėje Burgenlando žemėje, turinčiame apie 27 tūkst. gyventojų. 1988 m. šio miestelio
bendruomenė dažniausiai vertėsi žemės ūkiu ir miško darbais, o jaunimas,
nerasdamas darbų, emigruodavo į kitus regionus. Vienintelis turistinis objektas buvo XII a. pastatyta vengrų didikų pilis, tačiau didesnės įtakos miestelio
ekonomikai neturėjo. Kadangi Giusingas nėra patogioje geografinėje Austrijos
dalyje – šalia pasienio su Vengrija, investuotojai taip pat nematė galimybių
tame regione vystyti savo veiklų.
Viskas pasikeitė, kai miestelio administracija 1990 m. nutarė palaipsniui
iškastinį kurą keisti vietiniais atsinaujinančiais resursais. Miesteliui ypač
pasisekė, kai 1992 m. į darbą atvyko jaunas inžinierius Reinhard Koch. Jis
iš karto pasiūlė naudoti medienos atliekas visuomeninių pastatų šildymui,
atsisakant įvežtinio iškastinio kuro, o jau 1998 m. Vienos mokslininkams šis
inžinierius pristatė technologiją, kaip iš medienos drožlių gaminti dujas. Pagal
šią technologiją buvo paruoštas pilotinis projektas, kuris ir buvo įgyvendintas
Giusinge. Projektas pasiteisino, iš medžio drožlių pagamintas dujas buvo
galima naudoti gaminant elektrą arba kaip kurą transportui, o nepanaudota
šiluma buvo galima šildyti miesto gyventojų būstus. Įmonės efektyvumas
buvo apie 82-85 proc.
Prasidėjo moksliniai tyrimai, technologijų, sprendinių ir projektų tobulinimas, patentų gavimas. Visoje Burgenlando žemėje šio ir kitų pilotinių projektų
pagrindu buvo inicijuota apie 250 žaliųjų projektų – katilinių ir biomasės
perdirbimo stočių, naudojančių medienos ir žemės ūkio atliekas. Šiandien
Giusinge jau veikia bioenergijos mokslinių tyrimų centras „The Technikum“,
kuriame vykdomi biomasės vertimo energija tyrinėjimai. Stabilios energijos
kainos pritraukė ir investuotojus – mieste atsirado apie 50 naujų įmonių, tarp
jų parketo gamykla, kelios kietmedžio džiovinimo įmonės, sunaudojančios daug
energijos gamybos procesams. Viena didžiausių įmonių, nusprendusių atida
ryti savo įmonę Giusinge buvo „Blue Chip Energy“, gaminanti saulės elektros
modulius. Tai – bendra įmonė su „Solon AG“, kurios motyvacija steigti įmonę
Giusinge buvo galimybė gamybai naudoti švarią, aplinkos neteršiančią energiją.
Miestas atsakingai prižiūri savo atsinaujinančios energetikos resursus, planuodamas tvarų jų panaudojimą ilgalaikėje perspektyvoje. Miškai prižiūrimi
taip, kad užtikrintų atsinaujinančios energetikos resursų ilgalaikį vartojimą,
kita vertus, diegiamos energiją taupančios priemonės, leidžiančios tuos resursus naudoti kuo racionaliau.
Netikėtai išsiplėtė ir turizmo sektorius – Giusingas tapo populiarus tarp
EKO turistų – apie 30 tūkst. vietinių bei užsieniečių (žinoma ir specialistų)
tiesiog atvyksta pažiūrėti veikiančių atsinaujinančios energetikos objektų.
2012 metais Giusingą aplankiau ir aš.
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Vokietijos agrariniuose rajonuose veikia virš 5 tūkstančių biodujų gamyklų,
įrengtų vietinio verslo iniciatyva, tačiau jei verslas į tą žaliąją energetiką investuoja, reikia manyti, kad teisinė bazė ir valdžios požiūris tam yra palankus.
Gerų pavyzdžių turime ir Lietuvoje, deja, tai daugiausiai verslo iniciatyva
įrengti gamybiniai vienetai. Iš jų išsiskiria Bod Group pastatas Vilniuje. Jame
yra įrengtas geoterminis šildymas, saulės elektrinė. Pastatas visoms reikmėms
patenkinti (šilumai, vėdinimui, elektrai) iš šalies perka tik apie 30 proc.
energijos. Kitas pavyzdys – farmacijos įmonė Aconitum. Įmonėje įrengta
geoterminė sistema patalpų šildymui/vėdinimui, ventiliacijos rekuperacinės
sistemos, saulės kolektoriai – karšto vandens ruošimui ir daug kitų sprendimų,
taupančių energiją. Taip įmonė sutaupo apie 60 proc. energijos (dujų ir elek
tros), reikalingos įmonės veiklai.
Energetika – esminė tiek ekonomikos, tiek ir namų ūkio dalis. Siekiant
didinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti kainas yra tik vienas kelias – skatinti alternatyvios energetikos diegimą bei perkelti energetikos problemų sprendimą iš stambių monopolinių energetikos kompanijų į pramonės
įmones, savivaldybes ir net į eilinį namų ūkį. Visas šis procesas apibūdinamas
kaip energetikos decentralizavimas, o pateikti pavyzdžiai visa tai ir patvirtina.

Europos Sąjungos prognozės
Europos Komisijos paskelbtos studijos „Darniosios energetikos diegimo ES
poveikis užimtumui ir ekonomikos augimui”* išvados rodo, kad priklausomai
* Employment and growth effects of sustainable energies in the European Union – http://ec.europa.eu/energy/sites/
ener/files/documents/EmployRES-II%20final%20report_0.pdf
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Atsinaujinančios energijos resursai, priklausomai
nuo galutinio poreikio procentais

Poreikis 2050m. palyginant su 2005 m. faktu.
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ES šalių faktiniai 2005 m. atsinaujinančių energijos išteklių (panaudojimo) duomenys ir
prognozuojamas (galimas) poreikis 2050 m.

nuo pasirinkto scenarijaus – perėjimas prie atsinaujinančios energetikos
Europos Sąjungai 2030 m. duos iki 120 mlrd. € papildomo BVP per metus, o
2050 m. – iki 165 mlrd. € papildomo BVP per metus.
Studijoje įvertinti teigiamai ekonomiką veikiantys faktoriai. Pavyzdžiui,
išaugusios žmonių ir įmonių, dirbančių atsinaujinančios energetikos sektoriuje arba investuojančių į ją, pajamos, augantis alternatyviosios energetikos
technologijų eksportas, mažėjantis energetinių iškastinių išteklių importas,
mažėjančios didmenines energijos kainos ir t.t. Taip pat įvertinti ir neigiamai
ekonomiką veikiantys faktoriai – pavyzdžiui, dėl tam tikrais atvejais atsirandančių aukštesnių energijos kainų ir su tuo susijusios mažesnės vartotojų
galimybės leisti savo pinigus kitom reikmėms, pramonės įmonių konkurencingumo problemos, tradicinės energetikos nuostoliai, atsirandantys dėl
atsinaujinančios energetikos plėtros, senosios infrastruktūros panaudojimas
ir kita. Neskaičiuojami ir išoriniai kaštai, pavyzdžiui, galimos papildomos
išlaidos mažinti klimato kaitą. Taigi, studijos autoriai pakankamai objektyviai
išnagrinėjo ateities scenarijus.
Pagal minėtą scenarijų, kai Europos Sąjungos atsinaujinanti energetika
2030 m. pasieks 30 proc. nuo bendrojo energijos naudojimo balanso, didžiausias BVP augimas prognozuojamas šalims, kurios neturi iškastinių energijos
išteklių, importuoja didžiąją dalį iškastinio kuro, kur yra geriausios gamtinės
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Europarlamentarai Monika Vana ir Bas Eickhout pristato žaliųjų darbų vadovą

ar techninės sąlygos atsinaujinančiai energetikai ir kurios turi geriausią potencialą vystyti žaliąsias technologijas, be to turi savo valdžios palaikymą.
Iš studijos duomenų matome, kad Lietuva iš atsinaujinančios energetikos
plėtros kasmet galėtų savo BVP išauginti apie 1,25 proc. – o tai pirma vieta
visoje Europos Sąjungoje. Jeigu atsinaujinančios energetikos plėtra viršytų
30 proc., Lietuvos BVP per metus galėtų augti iki 1,7 proc. Viskas priklauso
tik nuo politinės valios.
Nagrinėdami studiją toliau, atrandame ir daugiau galimybių Lietuvai. Pagal
visos atsinaujinančios energetikos (elektros, šilumos, kuro transportui ir kita)
potencialą, numatomą pasiekti 2050 m., pirmaujančios šalys pasiskirsto taip:
1 vietoje – Latvija (apie 170 proc. nuo bendro galutinio energijos poreikio);
2 vietoje – Estija (apie 158 proc.);
3 vietoje – Lietuva (apie 150 proc.);
....
28 vietoje Liuksemburgas (apie 17,5 proc.).
O pagal vien elektros iš atsinaujinančių išteklių dalį bendrame galutiniame
elektros energijos suvartojime pirmaujančios šalys atrodytų taip:
1 vietoje – Airija (apie 575 proc. nuo bendro elektros poreikio);
2 vietoje – Latvija (apie 525 proc.);
3 vietoje – Estija (apie 350 proc.);
4 vietoje – Lietuva (apie 300 proc.).
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Vilniaus vandenvalos įmonės dujų rezervuarai
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Lietuvos žaliasis
potencialas
Ar tikrai Lietuva turi pakankamą potencialą vystyti
atsinaujinančią energetiką?
Atsinaujinančios energijos ištekliai yra energijos
ištekliai gamtoje, kurių atsiradimą ir atsinaujinimą nulemia gamtos vyksmai: saulės energija,
vėjo energija, hidroenergija, geoterminė energija,
biomasės energija. Deja, nafta ir anglis (arba iškastinis kuras) yra neatsinaujinantys, labai aplinką
teršiantys ištekliai. Gamtinės dujos, nors ir mažai
teršiančios aplinką, taip pat priskiriamos prie iškastinio kuro. Branduolinį kurą, atsirandantį po
sudėtingo perdirbimo, taip pat reikia priskirti prie
iškastinio kuro, tačiau šio kuro išskirtinė savybė
yra ta, kad po panaudojimo jį vėl reikia „užkasti“ –
saugaus branduolinio kuro atliekų perdirbimo ar
laidojimo technologijų pasaulis dar nežino. Visų
iškastinio kuro rūšių bendras požymis yra tai, kad
jų ištekliai žemėje baigiasi, be to, kaip jau buvo
minėta, šio kuro tiekėjai dažnai mėgsta resursų
tiekimą derinti su savo interesų primetimu šalims,
importuojančioms tą kurą.
Saulės energijos panaudojimas elektros
energijos gamybai prasidėjo ištobulinus foto elementus, generuojančius elektrą. Atpigus minėtų
foto elementų (dabar įsivyrauja terminas – saulės
elementas) gamybai, ši elektros generavimo rūšis
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Saulės elektrinė

tampa vis populiaresnė. Lietuvoje saulės energetika pergyveno dramatišką
šuolį, kai 2010 m. teisės aktai leido įsirengti iki 30 kW saulės jėgaines su skatinamuoju tarifu, pradžioje siekusiu net 1,63 Lt/kWh, o vėliau sumažėjusiu
iki 1,44 Lt/kWh. Per metus fiziniai ir juridiniai asmenys pateikė virš 21 tūkst.
paraiškų įrengti 30 kW galios saulės jėgainių. Nors tie norai neturėjo nieko
bendro nei su finansinėmis galimybėmis (tam būtų prireikę net apie 1 mlrd.
€ privačių investicijų), nei su montuotojų potencialu (įrengimui būtų prireikę virš 2 tūkst. kvalifikuotų darbuotojų), visgi Vyriausybė tokio aktyvumo
išsigando ir, vietoje to, kad lanksčiai perėjus prie saulės elektros energijos
skatinamojo tarifo kainų priartinimo prie elektros energijos rinkos kainų, šį
saulės energetikos bumą tiesiog grubiai sustabdė.
Visgi saulės energetika Lietuvoje po truputį turėtų atsigauti dėl kelių priežasčių. Pirmiausia dėl saulės energetikos įrangos atpigimo ir saulės elektros
kainų susilyginimo su tinklo operatoriaus siūlomomis mažmeninėmis elektros kainomis. Vartotojui atsiranda stimulas pačiam pradėti rūpintis elektros
gamyba savo reikmėms. Seimas jau įgyvendino „elektros mainų“ koncepciją,
papildydamas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą. Dėl elektros gamybos pulsavimo (diena-naktis arba vasara-žiema) minėtas elektros mainų
įteisinimas gali duoti naudos tiek mažosios saulės jėgainės savininkui, tiek
elektros skirstomiesiems tinklams. Taip yra todėl, kad perteklinę energiją
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Saulės pagamintos
elektros naudojimas 36%

Elektros iš tinklo
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Apibendrintas nedidelės saulės elektrinės pagamintos elektros energijos panaudojimo grafikas

Elektros energijos iš tinklo naudojimas
Akumuliatorių įkrovos lygis

Apibendrintas nedidelės saulės elektrinės su kaupikliu pagamintos
elektros energijos panaudojimo grafikas
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1089 kWh/m2

Lietuva

1006 kWh/m2
950 kWh/m2
1175 kWh/m2

Saulės energijos intensyvumo žemėlapis
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Lietuvos Saulės energetikos asociacijos informacija

galima bus atiduoti „pasaugoti“ tinklams dienos (arba vasaros) laikotarpiu, o
atsiimti nakties (arba žiemos) metu. Tačiau jeigu mažosios saulės jėgainės savininkas viršys sutartą gamybos limitą, t.y. nesunaudos pasigamintos elektros
savo poreikiams, suvedus metinį balansą perteklinę elektrą teks padovanoti
tinklo operatoriui.
Tobulėjant ir pingant elektros energijos kaupimo įrangai, mažųjų saulės
elektrinių poreikis tik didės. Tai galima būtų paaiškinti pasižiūrėjus į apibendrintus saulės elektros vartojimo paros grafikus (žr. 45 psl.).
Iš pateiktų apibendrintų grafikų matosi, kad įsirengus akumuliatorius
elektros energijos kaupimui jėgainės pagamintą elektrą galima bus sunaudoti beveik visą. Taigi, vietos tinklo operatoriui pradėjus didinti mokestį už
„paskolintos“ elektros saugojimą, mažųjų saulės elektrinių savininkai ieškos
alternatyvų saugoti elektrą vietoje, įsirengiant akumuliatorių blokus.
Deja, šiuo metu Lietuvoje galiojančios elektros energijos „saugojimo“ kainos nėra palankios mažųjų saulės elektrinių plėtrai. VKEK komisija yra patvirtinusi šiuos laikinus įkainius: už pasinaudojimą elektros tinklais gaminantys
elektrą vartotojai, kurių elektros įrenginiai prijungti prie vidutinės įtampos
skirstomojo tinklo, mokės 1,586 ct/kWh, prie žemosios įtampos skirstomojo
tinklo – 3,043 ct/kWh. Įkainiai bus peržiūrėti 2016 m. pradžioje. Galima sutikti, kad praktikos, kaip saugoti atliekamą mažųjų saulės elektrinių elektros
energiją, mūsų tinklo operatorius neturi, tad reiktų pasidomėti, kas vyksta
kitose šalyse. Gana įdomų eksperimentą atlieka Niujorko savivaldybė, JAV.

Tomo Tomilino nuotr.
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Apie žaliųjų darbo vietų kūrimą diskutuojame su akademiku Jurgiu Vilemu ir Lietuvos biomasės
energetikos asociacijos LITBIOMA valdybos nariu bei Žaliosios politikos instituto prezidentu
Remigijumi Lapinsku.

Jie elektros energijos saugojimo tinkle praktiką susiejo su socialiniu projektu –
socialiniuose būstuose įrengiama nedidelė saulės elektrinė, būsto gyventojai
apie 30 proc. visos jiems reikalingos elektros energijos gauna iš jiems įrengtos
saulės elektrinės nemokamai, o visą perteklinę elektros energiją nemokamai
pasiima tinklas, kuris tokiu būdu gali atlikti eksperimentus, kaip minėtą
energiją įterpti į visą energetinę sistemą.
Įrengimai taip pat tobulėja – saulės energijos dėka galima šildyti vandenį
ar net pastatus, jei jie teisingai orientuoti pagal saulės trajektoriją (pasyviojo
namo koncepcija). Būtent todėl manoma, kad saulės energijos panaudojimas
tik didės.
Lietuvos hidrometeorologijos valdybos Klimatologijos skyrius yra pateikęs informaciją, kad Kauno meteorologijos stotyje per 1999-2008 m. (tai yra
per 10 metų) užregistruota vidutinė metinė bendroji Saulės spinduliuotė yra
1006,4 kW/m2. Tuo tarpu Vokietijoje ji siekia nuo 950 iki 1175 kW/m2. Tikėtina, kad šie duomenys nėra iš esmės pasikeitę ir dabar (žr. žemėlapį). Pasirodo,
tos saulės Lietuvoje turime ne tiek jau mažai, tiksliau, turime maždaug tiek
pat, kaip ir kitos vidurio Europos šalys, tame tarpe ir tos, kurios sparčiai vysto
saulės energetiką. Tai dar vienas pagrįstas ir racionalus argumentas vystyti
saulės energetiką Lietuvoje.
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Vėjo jėgainių panorama jau įprasta ir Lietuvoje

O kur pasaulyje yra įrengta daugiausia saulės elektrinių? Pasirodo – Lichtenšteine (481 W/gyventojui), toliau – Vokietija (481 W/gyventojui). Penktoje
vietoje yra Vatikanas (264 W/gyventojui). Lietuva yra sąrašo pabaigoje – tik
24 W/gyventojui.
Vėjo elektrinių statyba Lietuvoje prasidėjo 2004 m. ir jau yra įrengta
virš 120 jėgainių. Jų bendra instaliuota galia siekia 283 MW, o efektyvumas
yra 27-35 proc. Vėjo jėgainių aptarnavimui sukurta apie 300 pastovių žaliųjų
darbo vietų. Įvertinus, kad per pastarąsias tris dekadas jėgainių efektyvumas labai pagerėjo, o instaliavimo kaštai sumažėjo nuo 0,55 USD/kW iki
0,05 USD/kW, galima teigti, kad ši energetikos sritis Lietuvoje taip pat turi
pakankamai gerą perspektyvą.
Lietuvos vėjų žemėlapis ir praktinė-eksploatacinė patirtis taip pat leidžia
palankiai vertinti vėjo elektrinių plėtros galimybes.
Tačiau ypatingą reikšmę reiktų skirti vėjo elektrinių statybai jūroje. Pajūrio
mokslininkų nuomone*, 18 proc. Baltijos jūros Lietuvos ekonominės zonos
teritorijų labai tinka vėjo elektrinių įrengimui. Vėjo jėgainių projektuotojai
tvirtina, kad jūroje įrengtų vėjo elektrinių efektyvumas siekia 50 proc. Taigi,
* Dr. Stasys Paulauskas, Aleksandras Paulauskas. Jūros vėjas apšvies ir sušildys. Energijos erdvė, Nr.16, 2013.
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Lietuvos jūros vėjo
energetikos potencialas
gyliuose iki 50 metrų

visiškai realu, kad iki 2020-2025 m. jūroje bus įrengti vėjo elektrinių parkai
su bendra 1000 MW galia. Šį pajėgumą galima lyginti su žlugusio Visagino
atominės elektrinės projekto galia, nes Lietuvoje buvo planuojama statyti
1350 MW galios branduolinį reaktorių (beje, tokio pat tipo reaktoriai veikė
Fukušimos branduolinėje jėgainėje). Optimizmą kelia ir tai, kad Klaipėdos
regiono verslo struktūros jau dabar yra pajėgios atlikti jūros vėjo elektrinių
montavimo darbus.
Jei norėtume palyginti vėjo jėgainių galią, tenkančią vienam valstybės
gyventojui, tai čia matyt irgi niekas nenustebs. Vėjo energetikos lyderis yra
Danija (852 W/gyventojui), bet įdomu, kad į antrą vietą jau išsiveržusi Švedija
(557 W/gyventojui). Lietuvoje – tik 97 W/gyventojui ir tai yra beveik 2,5 karto
mažiau nei Estijoje – 235 W/gyventojui.
Hidroenergijos ištekliai Lietuvoje jau yra ištyrinėti, užtvankų ir
hidroelektrinių statybos technologijos ir eksploatavimo būdai įsisavinti.
Elektros energijos gamyba hidroelektrinėse, atsipirkus investicijoms, yra
viena iš pigiausių. Norvegija 96 proc. reikiamos elektros energijos gauna iš

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė
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Buvusi Padvarių hidroelektrinės užtvanka tapo puikia vieta rekreacijai

hidroelektrinių, kaimynės Švedija ir Latvija taip pat turi gerai išvystytą vandens energetiką.
Prieškario Lietuvoje buvo nemažai vandens malūnų ar net mažų elektrinių,
o jų užtvankėlės buvo puikiai įsikomponavusios į gamtovaizdį, atliko ir nemažą
rekreacinį vaidmenį. Deja, sovietmečiu visa tai sunyko, išskyrus keletą atvejų.
Lietuvoje šiuo metu veikia 97 hidroelektrinės. Kauno hidroelektrinės
galia yra 102 MW, o likusių mažųjų hidroelektrinių bendroji įrengta galia –
26,8 MW. Tačiau klasikinei hidroenergetikai vystytis Lietuvoje sąlygų nėra,
tam nėra palankūs ir įstatymai, draudžiantys tvenkti upes. Šis draudimas grindžiamas viešuoju interesu saugoti natūralią aplinką, Lietuvos upių vientisumą,
biologinę įvairovę, vertingus miškus ir žemės plotus, žuvų migracijos kelius.
Todėl labai svarbu išnaudoti visą jau esančių elektrinių potencialą. Visos
veikiančios hidroelektrinės be elektros energijos gamybos turi atlikti ir energijos kaupimo funkcijas, tai yra esant pertekliniam vėjo ar saulės elektros
generavimui hidroelektrinės būtų stabdomos arba dirbtų reversiniu režimu.
Tai pasiekti bus nelengva, nes reikės nemažų investicijų ir naujų informacinių
technologijų diegiant išmaniuosius tinklus (angl. smart grid), tačiau tokiu
keliu daugelis šalių, turinčių išplėtotą hidroelektrinių tinklą, jau eina. Yra ir
kitas kelias elektros energetikos sistemos galių paklausos ir pasiūlos išlyginimui. Padidėjus reikiamos reguliavimo galios diapazonui, kurio jau negalėtų
padengti esami galingumai, reiktų statyti naujas tradicines elektrines, pavyzdžiui, dujų turbinų elektrines. Nors jas galima pastatyti gana greitai, jų įranga
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ir eksploatacija yra brangoka, tad, sujungus hidroenergetiką su išmaniaisiais
tinklais, atsirastų pigesnis ir ekologiškesnis būdas spręsti tinklo reguliavimo
ir galios problemas.
Elektros energetikos sistemos apkrovos netolygumų išlyginimui, įtampos
ir dažnio reguliavimui jau turime Kruonio HAE. Be to, ši hidroakumuliacinė
elektrinė, esant pilnam viršutiniam baseinui, gali net 12 valandų užtikrinti iki
900 MW galią. Tai labai svarbu užtikrinant rezervinę galią, esant generacijos
ar tinklo sutrikimams. Lietuvai pasisekė, kad turime tokį galingą akumuliacinį
įrenginį, tačiau šią elektrinę reikėtų rekonstruoti, pritaikant ją ir energijos kaupimo reikmėms, o per išmaniuosius tinklus sujungus su esamomis hidroelektrinėmis akivaizdžiai padidintume visų rūšių atsinaujinančios energetikos plėtrą.
Geoterminė energija – šiluminė gilesnių ir paviršinių žemės sluoksnių,
oro energija, kurią, remiantis inžineriniais sprendimais, galima panaudoti pastatų šildymui. Lietuvoje veikia įmonė UAB „Geoterma“, naudojanti giluminę
geoterminę energiją, o tiksliau – karštus požeminio vandens telkinius. Jėgainės maksimali galia – 25 MW. Ši įmonė tiekia šilumą Klaipėdai. Dėl palyginti
neaukštos požeminio vandens temperatūros (20-80oC), gilių gręžinių (apie
2 km) ir didelės požeminio vandens mineralizacijos bei pakankamai sudėtingos eksploatacijos plėsti tokio tipo jėgainių statybą Lietuvoje nenumatoma.
Tačiau paviršinių žemės sluoksnių ir net oro energija panaudojama vis
plačiau dėl nuolat tobulėjančių šilumos siurblių. Šis energijos gavimo būdas
priskiriamas atsinaujinančiai energetikai. Pavyzdžiu galėtume laikyti Skandinavijos šalis – Stokholme virš 85 proc. visuomeninių pastatų yra šildomi
šilumos siurbliais, o Norvegijoje šilumos siurblių pritaikymo plėtra yra didžiausia pasaulyje.
Atrodo viskas paprasta – jei vienas kilovatas elektros gali pagaminti 3 kW
(ir daugiau) šilumos, neturėtų būti abejonių, ar diegti šilumos siurblius. Tačiau
tiek pastatų statytojai, tiek investuotojai į gamybinius pastatus dažniausiai
skaičiuoja tik projektavimo ir statybos kaštus. Kaip jau buvo aptarta anksčiau,
labai svarbu įvertinti naujų pastatų ar gamyklų eksploatavimo kaštus, ypač
šildymo srityje, tuomet ir pasidarys aišku, kad pirminių investicijų padidėjimas (apie 10-15 proc.) papildomai įdiegiant atsinaujinančios energetikos
elementus, eksploatacijoje sutaupytų nemažai pinigų.
Stokholme taip pat veikia 30 MW šilumos siurblio jėgainė Unitop SOFI, kur
šiluma ruošiama šešių galingų šilumos siurblių pagalba. Kauno technologijos
universiteto mokslininkai yra paruošę galimybių studiją, kaip aprūpinti visą
Kauno miestą šiluma, įrengiant šilumos siurblio jėgainę*. Šilumos mainams
siūloma panaudoti ne paviršinę grunto šilumą, o Kauno marių baseino vandenį.
* Prof. Vytautas Dagilis, Kauno šilumos siurblio jėgainė. Energijos erdvė, Nr.11, 2011.
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Tai – visai realus projektas ir reikia tikėtis, kad miestai, esantys prie didesnių
vandens telkinių, detaliau išnagrinės šį šilumos gamybos būdą. Įrengiant
galingas šilumos siurblio jėgaines svarbus ir gamtosauginis aspektas – tokių
projektų įgyvendinimas stipriai sumažintų CO2 išmetimus į aplinką.
Biokuras – iš biomasės pagaminti degūs skystieji, dujiniai ir kietieji
produktai naudojami energijai gauti. Biokuro potencialas Lietuvoje yra plačiai ištyrinėtas. Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos atliktos studijos
duomenimis šalies metinis biokuro potencialas yra apie 2,2 mln. tne (tonų
naftos ekvivalento). Vien kietojo kuro, paruošto iš miško ir medienos atliekų,
šiaudų, nendrių ir kitų rūšių biologinės kilmės žemės ūkio atliekų ir augalų,
pagal Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos pateiktus
duomenimis 2020-2025 metais galėtų būti 1,48 mln. tne, tuo tarpu visos
Lietuvos poreikis centralizuotam šilumos tiekimui nurodytam laikotarpiui
prognozuojamas tik 700 tūkst. tne. Taigi, nėra jokių kliūčių plėsti šilumos ir
elektros gamybą naudojant biokurą. Kita vertus, turint biokuro perteklių galima būtų galvoti ir apie gilesnį jo perdirbimą, pavyzdžiui, gaminant biodujas,
kurias galima naudoti kaip kurą visuomeniniam transportui, maisto ruošimui
ar elektros energijos gamybai.
Kelios pastabos apie durpes kaip kuro rūšį. Energijos gamybai didžiulius
durpių kiekius sudegina Suomija (1,8 mln. tne/m.), Airija (0,7 mln. tne/m.),

Europos Žaliųjų lyderė Rebecca Harms supažindinama su biokuro sandėliu Ignalinoje. 2015 m. birželis
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Durpių briketų gamybos įrenginys

Švedija (0,344 mln. tne/m.) ir netgi Estija (0,058 mln. tne/m.). Galima
teigti, kad šiose šalyse yra surasti sprendimai dėl aplinkosaugos reikalavimų
atitikimo, CO2 išmetimo į atmosferą reguliavimo bei kitų šio iškastinio kuro
panaudojimo klausimų.
Durpių kuras iš tiesų yra pigus vietinis kuras, kurio kaina yra apie
130 €/tne – truputį žemesnė už vidutinę biokuro kainą. Lietuvoje durpių resursai yra ištyrinėti – turime apie 15,78 mln.t, tačiau preliminarūs žvalgybiniai
tyrimų rezultatai rodo apie galimą 360 mln.t rezervą.
„Durpės yra ištekliai, turintys savybę atsinaujinti. Remiantis įvairių šalių
mokslo duomenimis durpių klodai dėl biomasės skaidymosi per metus pastorėja nuo 0,5 iki 20-30 mm, priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Laikoma, kad
Lietuvoje durpių prieaugis sudaro apie 0,5-1 mm per metus. Durpių telkiniai
užima apie 6 proc. Lietuvos teritorijos arba 3,9 tūkst. km2. Natūralus metinis
durpių prieaugis gali siekti iki 2-3,5 mln. m3 durpių“ – teigia dr. Antanas
Sudintas*. Suomijoje durpės jau yra įteisintos kaip atsinaujinančio kuro rūšis,
jų naudojimui yra sudarytos tam tikros lengvatos. Teisingumo dėlei reikia
pripažinti, kad yra daug aplinkosauginių argumentų, kodėl durpes vis dėlto
tinkamiau laikyti iškastiniu kuru.
Biodujų gamyba, naudojant gyvulių ar paukščių mėšlą, nuotekų dumblą,
organinės kilmės medžiagas Lietuvoje dar neišplėtota, nors potencialas yra
didelis. Šalyje šiuo metu veikia tik apie 15 biodujų jėgainių. Biodujų jėgainės
* Dr. Doc. Antanas Sudintas, Durpės – ignoruojamas ar pamirštas kuras? Enegijos erdvė, Nr. 17, 2013.
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Juknaičių gyvenvietė šilumos gamybai naudoja šiaudų ritinius,
tam yra įrengta šiam kurui pritaikyta katilinė

veikia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Utenos vandenvalos įmonėse,
UAB „Kurana“, kur perdirbamos etanolio gamybos atliekos, UAB „Rokiškio
sūris“, kur perdirbamos sūrių gamybos atliekos, taip pat Kauno, Vilniaus,
Klaipėdos, Marijampolės ir Panevėžio sąvartynuose. Obelių spirito varykloje
veikia 1,6 MWe ir 1,7 MWš biodujų jėgainės, čia biodujos gaminamos iš spiritinių žlaugtų. Vis dėlto, turi būti privaloma statyti biodujų jėgaines didesniuose
kiaulių, galvijų ar paukščių auginimo ūkiuose, kurie tikrai turi tam tikrų problemų tvarkydami savo atliekas – biodujų jėgainės didžiumą šių problemų
sumažintų. Modernioje kogeneracinėje jėgainėje, kurioje deginamos biodujos,
įrengus vidaus degimo variklius iš 1 m3 biodujų galima pagaminti apie 2,5 kWh
elektros ir 1,5 kWh šilumos energijos. Tai – pakankamai efektyvūs rodikliai,
leidžiantys investuoti į biodujų jėgainių statybas ir turėti papildomos energijos,
o taip pat išspręsti ir gamtosaugines problemas.
Energijos kaupimas – esminė XXI a. problema. Vystantis atsinaujinančiai energetikai, vėjo ar saulės jėgainės dažniausiai dirba pulsuojančiu
ritmu, todėl atsiranda elektros perteklius arba trūkumas. Mes jau aptarėme
Kruonio HAE svarbą, galimybę energijos kaupimo procese dalyvauti visas
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EP Žalieji Ignalinos katilinėje. 2015 m. birželis

hidroelektrines, tačiau reikėtų paminėti ir kitus energijos kaupimo būdus.
Vienas iš jų – atliekamą elektros energiją naudoti oro suslėgimui į dideles
ertmes (pvz., panaudotas šachtas, kitas natūralias požemines erdves), o atsiradus elektros energijos trūkumui, suslėgtą orą kartu su dujomis, panaudoti
generatorių sukimui – elektros energijos gamybai.
Dar vienas energijos kaupimo būdas – elektrolizės būdu gaminti vandenilį,
kuris gali būti kaupiamas ir vėliau naudojamas įvairiose srityse, pavyzdžiui,
transporte ar energetikoje. Kai sistemoje elektros energijos trūksta, vandenilį galima atgal konvertuoti į elektros energiją naudojant turbinas ar kitas
technologijas.
Jau yra pasiektas komercinis lygis vandenilio pagrindu kuriant kuro elementus, kurie be deginimo vandenilį verčia į elektrą elektrocheminių procesų
dėka. Kuro elementas yra įrenginys, kuriame energijos nešėjo funkciją atlieka
vandenilis. Kai vandenilis sąveikauja su deguonimi arba oru, gaminasi elektra. Aplinkai šis procesas yra nekenksmingas, nes atliekami produktai yra
tik vanduo ir truputis šilumos. Šio tipo kuro elementų blokai jau pradedami
taikyti ir elektromobiliuose.
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Vandenilio panaudojimo energetikoje ir transporte galimybes tiria Lietuvos
energetikos institutas, o pasiekti rezultatai optimistiški – vandenilis turėtų
rasti pritaikymą ir Lietuvoje.
Tačiau seniausiai žinomas energijos kaupimo būdas – elektros akumuliatoriai, veikiantys cheminių reakcijų pagrindu. Jie yra nuolat tobulinami ir
piginami, o nuo jų parametrų priklauso visų elektromobilių ateitis. Sensaciją
šioje srityje 2015 m. balandį Kalifornijoje paskelbė „TESLA Motors“ vadovas
Elon Musk, pristatydamas naująjį energijos kaupimo prietaisą Powerwall*.
* http://www.teslamotors.com/powerwall
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Tai – dviejų rūšių akumuliatorių blokai: 10 kWh talpos, pritaikyti savaitės ciklui ir 7 kWh talpos, pritaikyti paros ciklui, galintys tiekti energiją vartotojams,
turintiems iki 2 kW galios prietaisų. Esant didesniam suvartojimui paraleliai
galima įrengti ir daugiau kaupiklių. Sensacinga yra tai, kad šie prietaisai yra
sąlyginai pigūs – apie 3200 €, o jų garantinis veikimo laikas – 10 metų. Tai
priešingybė dabar naudojamiems griozdiškiems, brangiems ir sudėtingai
eksploatuojamiems akumuliatoriams. Naujuosius kaupiklius jau galima užsisakyti. Vartotojui šiais prietaisais sukauptos energijos kainos priedas būtų
apie 0,05 €/kWh, taigi turint įrengtas mažas saulės ar vėjo jėgaines galima
visiškai apsieiti ir be išorinio tinklo.
Ko gero šių tipų energijos kaupiklių tobulinimas iš evoliucinio jau pereina
į revoliucinį etapą. Ištobulinus akumuliatorius atsiras galimybė iš esmės plėsti
elektromobilių gamybą, o jų akumuliatoriai – dar viena elektros energijos
kaupykla, galinti surinkti perteklinę ar pikinę energiją.
Apibendrinant galima tvirtinti, kad Lietuva, kaip ir kaimyninės šalys, turi
pakankamą potencialą vystyti atsinaujinančią energetiką. Taigi, žaliasis kelias
Lietuvai yra atviras, tačiau mąstymo pokyčių ir namų darbų dar teks nemažai
atlikti. Labai svarbi visuomenės parama – juk vis akivaizdžiau jaučiame klimato kaitą, ledynų tirpimą, jūros lygio kilimą. Kita vertus, nepamirškime, kad
energetika – tai politika, socialinė būtinybė, verslo pagrindas ir tuo pačiu –
rizika, diletantiškumas, korupcija ir kita. Žalioji energetika vis dar turi daug
priešininkų, tarp jų – tradicinio iškastinio kuro vartotojai, o ypač aktyvūs
priešininkai yra branduolinės energetikos propaguotojai. Tuo tarpu žaliojo
kelio šalininkai yra paruošę daug schemų, kaip integruoti žaliąją energetiką
į bendras energetines sistemas. Vieną iš atsinaujinančios energetikos integravimo variantų matome 56 psl. pateiktoje schemoje.
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(parinkti nuotrauką)
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Atominės iliuzijos
Branduolinės jėgainės statybos Lietuvoje idėja vis
dar gaji, nors dar 2012 m. jos statybai Lietuvos piliečiai referendume yra pasakę „Ne“. Džiaugiuosi,
kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga buvo viena
aktyviausių šio referendumo iniciatorių ir galiausiai
mums pavyko įtikinti Lietuvos žmones neleisti valdžiai imtis nepatikimo, brangaus ir visiškai beprasmio projekto. Tuo tarpu Lietuvos perdavimo tinklo
operatorius „Litgrid“ kartu su švedų konsultacine
bendrove „Gothia Power“ 2015 m. balandį pristatė
studiją apie Baltijos šalių elektros energetikos sistemą dirbant sinchroniškai su kontinentinės Europos
tinklais. Ir be šios studijos eiliniam energetikui
buvo aišku, kad jeigu veiktų Visagino AE, reiktų
330 kV linijos nuo Visagino iki Kruonio HAE, taip
pat reiktų kelio, kainuojančio apie 1 mlrd. €, kuriuo
reiktų gabenti nuo pajūrio reaktorius ir taip toliau.
Ši ir anksčiau pristatytų panašių studijų gausa tik
patvirtina, kad net neįgyvendinus Visagino atominės elektrinės projekto, o vien puoselėjant tą idėją,
daroma didelė žala mūsų valstybės biudžetui. AB
„Lietuvos energija“ sudėtyje vis dar veikia savarankiškas vienetas – Visagino AE, turinti generalinį
direktorių ir apie 16 gerai apmokamų darbuotojų.
Manoma, kad pradedant LEO LT įsteigimu, neva
branduolinės jėgainės statybai ir baigiant Visagino
AE administracijos įsteigimu bei išlaidavimas visokioms „galimybių studijoms“, šalies biudžetas jau
neteko virš 2 mlrd. litų. Visagino AE idėja neleidžia
susikoncentruoti ir prie tokių neatidėliotinų dalykų, kaip antai – vieningos sistemos, skatinančios
efektyviau naudoti visų rūšių energiją, kūrimo,
ypatingą dėmesį skiriant atsinaujinančius išteklius
naudojančiai energetikai, energetikos decentralizavimui, žaliųjų darbo vietų kūrimui. Kita vertus,
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Černobylio atominės elektrinės avarijos aukų atminimo mitingas Vilniuje 2011 m.

vienas didelės galios generatorius, pastatytas Lietuvos pasienyje, kaip tik ir
mažintų šalies energetinį saugumą.
JAV Masačiusetso Technologijų institutas (angl. Massachusetts Institute
of Technology – MIT) yra paskelbęs studiją, kurioje tvirtinama, kad nuo
2002 iki 2009 m. branduolinių reaktorių statyba pabrango dvigubai. Reaktoriaus galios didinimas (pvz., iki 1600 MW), anot instituto mokslininkų,
taip pat nesumažina kaštų, nes reikalingi papildomi techniniai sprendimai.
Apie branduolinės energetikos pabrangimą ir generavimo kaštus, lyginant
su atsinaujinančia energetika, yra paskelbta ir daugiau studijų. Pavyzdžiui,
viena iš pagrindinių konsultacinių kompanijų „LAZARD“ 2014 m. pabaigoje
pateikė kaštų, gaminant elektros energiją skirtingomis technologijomis,
vertinimą. Vertinimas buvo atliekamas energijos išlaidų palyginimo metodu
LCOE (sutrumpinimas pagal angl. Levelized Cost of Energy) – tai yra vertinama vidutinė pagamintos elektros savikaina per visą elektrinės tarnavimo
laikotarpį, įvertinus finansavimo kaštus. Deja, nors jėgainių uždarymo kaštai
iš dalies yra įvertinti, panaudoto branduolinio kuro sutvarkymas ir jo galutinis
sandėliavimas nebuvo vertintas. Kaip jau minėjau, pasaulyje dar nėra nė vieno
sėkmingo šios problemos sprendimo. Pateikiame kelis skaičius iš minėto pranešimo: JAV dabar statomų branduolinių jėgainių elektros generavimo kaina
yra 124 USD/MWh, komercinių saulės elektrinių – 72-86 USD/MWh, komercinių vėjo jėgainių – 37-81 USD/MWh. Tuo tarpu, brangstant branduolinei
energetikai, vidutiniškas LCOE saulės energetikai (stambių saulės jėgainių)
per pastaruosius 5 metus atpi�������������������������������������������������
go 78 proc. (t.y. beveik penkis kartus), vėjo energetikai – 58 proc. (t.y. virš dviejų kartų). Vis tik naudingiausios investicijos
yra į efektyvesnį energijos vartojimą (energijos taupymą) – iki 50 USD/MWh.
Visa tai akivaizdžiai rodo, kad energetikos ateitis – atsinaujinančiais ištekliais pagrįsta energetika, su pastoviomis žaliomis darbo vietomis, pajamomis
į valstybės, savivaldybės iždą ir šeimų biudžetą.
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Suomija dar 2000 m. nutarė didinti savo branduolinių jėgainių skaičių bei
pradėjo projektavimo darbus, o 2005 m. birželį pradėjo statyti „Olkiluoto 3“
branduolinę jėginę su trečios kartos Areva gamybos 1600 MW EPR tipo reaktoriumi. Pasidomėjus paaiškėjo, kad projektas šiai dienai jau yra pabrangęs
virš 2 kartų, o jėgainės paleidimas dabar planuojamas tik 2018 m., tai yra po
18 metų nuo projektavimo pradžios ir 13 metų nuo statybos pradžios (vietoje
planuotų 7 metų).
Didelės ir ekonomiškai stiprios valstybės, ypač tos, kurios pačios gamina
branduolinei energetikai agregatus ar įrangą, turinčios pakankamai dideles
teritorijas, dar vis gali sau leisti statyti ar eksploatuoti branduolines jėgaines
bei dotuoti jų pagamintą energiją (angl. business to business, B2B principas),
o valstybėms, turinčioms sąlyginai nedidelį ekonominį potencialą – tai būtų
prapultis.
Lietuvos atveju – maža šalies teritorija neleidžianti turėti pakankamos
saugumo zonos apie jėgainę, parinkta jėgainei vieta, leidžianti nedraugiškai
valstybei nesunkiai vykdyti destabilizavimo veiksmus, pakankamai ilgas statybų laikas, nenuspėjami galutiniai statybų kaštai ir energijos savikaina – visa
tai Visagino AE projektą leidžia vertinti neigiamai.
Dar viena įdomi detalė – turime nemažai politikų, nuoširdžiai tikinčių, kad
branduolinė jėgainė išspręs visas energetines problemas, ypač dažnai pabrėžiama, kad minėta jėgainė reikalinga užtikrinti „bazinę“ elektros generaciją, o
jiems, ko gero, pritaria nuo jų tiesiogiai priklausantys energetikos specialistai.
Deja, Lietuva turi net per daug instaliuotų galių (pavyzdžiui, retokai paleidžiamas 455 MW galios Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo dujų turbininis
blokas Elektrėnuose), o problemų turime su energijos kaupimu (saugojimu),
todėl akivaizdu, kad būtina kuo skubiau modernizuoti Kruonio HAE. Šiuo
metu yra paruošti tik šio modernizavimo projekto matmenys.
Kita vertus, net jeigu Visagino AE būtų pastatyta, didžiausia problema
energetikams būtų užtikrinti rezervavimo galias netikėtai sustojus 1350 MW
galią turinčiai jėgainei, nes tam neužtektų net visų Baltijos šalių elektros
generavimo galių. Kalbant apie Visagino AE projektą matosi stambiųjų
gamintojų norai „prastumti“ užsigulėjusius ir nekonkurencingus įrengimus.
Belieka branduolinės energetikos entuziastams siūlyti perskaityti daugeliui iš
vaikystės žinomą pasaką apie Buratino nuotykius, ypač tą vietą, kur Lapė ir
Katinas įkalbinėja Buratiną užkasti jo turimą auksinį pinigėlį – gal tada viskas
ir paaiškės. Pasaulis, deja, ne vien gerais norais grįstas.
Branduolinė energetika akivaizdžiai Lietuvai nei reikalinga, nei finansiškai pakeliama. Latvija ir Estija taip pat nerodo entuziazmo prisidėti prie šio
projekto. Visas diskusijas ir visokius „paruošiamuosius darbus“ tiesiog reikia
kuo skubiau baigti.
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ES Energetikos
sąjunga
Kalbant apie Europos Sąjungos energetikos ateitį
svarbiausi yra trys prioritetai – energetinis saugumas (nepriklausomybė), energijos prieinamumas
ir švari aplinka. Europos Sąjungos šalys vis dar yra
energetiškai priklausomos, visos kartu paėmus importuoja apie 53 proc. energetikos resursų ir kasmet
išleidžia tų resursų įsigijimui apie 400 mlrd. €. Kita
vertus, tos šalys, kurios pirmosios įdiegs alternatyvas iškastiniam kurui ir tobulins atsinaujinančių
išteklių energetiką, gali tikėtis didelės ekonominės
naudos plėsdamos žaliųjų technologijų diegimą ir
tuo pačiu kuriant žaliąsias darbo vietas. Maksimaliai bus naudojami vietiniai energetiniai resursai ir
tuo stiprinamas energetinis saugumas.
Lietuvoje taip pat daug diskutuojama apie
energetinę nepriklausomybę, tačiau atsinaujinanti
energetika vis dar laikoma prabanga. Dabar didesnis dėmesys kreipiamas į dujų terminalo veiklos
optimizavimą (kas, be abejo, šiuo metu yra būtina),
skalūninių dujų paiešką ir į tolstančią ar vėl artėjančią branduolinės jėgainės viziją.
Tuo tarpu Europos Sąjungoje vis rimčiau žiūrima į energetines problemas, vis labiau įsiklausoma
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į žaliųjų keliamus klausimus. 2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamente
patvirtintas „Trečiasis energetikos paketas“ padėjo pagrindus siekti tolesnio
Europos Sąjungos konsolidavimosi energetikos srityje. Šio paketo esmė –
atskirti energijos gamybos ir gamtinių dujų gavybos veiklą nuo tinklo eksploatavimo veiklos. Minėtas atskyrimas mažina interesų konfliktą, kuris gali
kilti šias veiklas vykdant kartu, o tinklo operatoriai negali teikti pirmenybės
jiems patiems priklausančioms energijos gamybos ar tiekimo bendrovėms.
Atsiranda didesnis mažmeninės rinkos skaidrumas ir galimybė griežčiau
prižiūrėti vartotojų teises ir jiems siūlomas kainas. Įgyvendinus šį paketą atsiranda galimybė išlaikyti įmanomai žemą energetikos kainų lygį, suvienodinti
paslaugų standartus ir saugiau apsirūpinti energija. „Trečiuoju energetikos
paketu“ norima pasiekti, kad energetikos rinka taptų visiškai veiksminga ir kad
atsirastų prielaidos bendrai Europos Sąjungos dujų ir elektros energijos rinkai.
Deja, atsiradus teisinėms išlygoms, dalis Europos Sąjungos valstybių
„Trečiojo energetikos paketo“ įgyvendinimą yra nukėlusios į ateitį, todėl atsirado nauja, o kartu jau sena, dar buvusio 1985-1995 m. Europos Komisijos
prezidento Jacques Delors puoselėta idėja kompleksiškai spręsti Europos
Sąjungos energetines problemas. Dabartinis EK prezidentas Jean-Claude
Juncker vienam iš savo viceprezidentų Maroš Šefčovič pavedė paruošti Europos Sąjungos energetikos viziją ateičiai ir jau 2015 m. kovo 19 d. Europos
valstybių lyderiai patvirtino jo komandos paruoštą planą, padėsiantį palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro, glaudžiau bendradarbiauti visose energetikos
srityse ir taip kovoti su klimato kaita.
Pagal minėtą planą įkuriama besivystanti „Europos energetinė sąjunga“,
kuri palaipsniui skatins labiau koordinuoti energetikos plėtrą ir apims keletą
matmenų. Pirmasis matmuo – realus energetinis saugumas, ypatingą dėmesį
skiriant iškastinio kuro naudojimo mažinimui tiek pramonėje, tiek ir namų
ūkiuose. Antrasis – vidinė energetinė rinka, leisianti stabilizuoti ties žemesne
riba energijos kainas. Trečiasis matmuo – energinis efektyvumas. Tai vienas
esminių matmenų, nes pati pigiausia energija yra sutaupyta energija, todėl ir
būstų renovacija vis dar turėtų likti prioritetu. Ketvirtas matmuo – tyrimų
ir inovacijų energetikos srityje skatinimas.
Europos žalieji mato ir daugiau matmenų ar detaliau išvardintų sričių,
kurios Europos Sąjungos energetikos sąjungos strategijoje nėra užakcentuotos. Pavyzdžiui, šalys turi bendradarbiauti žaliųjų technologijų normatyvų ir
standartų kūrime, atidžiau prižiūrėti viešojo sektoriaus viešuosius pirkimus
energetikos srityje, pirmenybę teikiant žaliosioms technologijoms, tobulinti
atliekų apdorojimo metodus ir technologijas, skatinti šalių bendradarbiavimą
ir koordinavimą energetikos, aplinkos apsaugos ir klimato kaitos sferose,
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EP Žaliųjų frakcijos parlamentarų susitikimo su visuomenės
atstovais akimirkos. Vilnius, 2015 m. gegužės 15 d.
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Unikali Baltijos elektros rinkos situacija – sankryža tarp skirtingų sistemų ir rinkų.

gerinti žaliąsias technologijas diegiančių įmonių finansavimą, harmonizuoti
atskirų šalių paramos atsinaujinančiai energetikai būdus.
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matome, kaip skiriasi kai kurių Europos Sąjungos šalių atsinaujinančios energetikos rėmimo schemos. Akivaizdu, kad
jungiantis į bendrą energijos rinką paramos harmonizavimas yra būtinas.
Taip pat akivaizdu, kad einant bendros energijos rinkos formavimosi link,
labai svarbu turėti pakankamai jungčių tarp atskirų valstybių elektros energetinių sistemų, tačiau dauguma šalių jų iš vis dar neturi. Pavyzdžiui, Ispanija
turi išvystytą saulės elektros gamybą ir galėtų aprūpinti Prancūziją nemažu
elektros energijos kiekiu, tačiau šios dvi kaimyninės šalys neturi pakankamai
jungčių, kuriomis galėtų persiųsti didelius energijos kiekius. Lietuva šioje
srityje turi išskirtinai geras sąlygas ir kartu su Latvija bei Estija turi pakankamai elektros energijos jungčių su kaimyninėmis šalimis: su Suomija apie
900 MW, su Švedija – 700 MW (nuo 2016 m.), su Lenkija – 1000 MW (nuo
2016 m.), su Rusija – 1600 MW ir su Baltarusija – 1350 MW. Nuo 2016 m.
turėsime ir Baltijos šalių ir Šiaurės šalių energetinį žiedą, o įvertinus Kruonio
HAE galimybes, platų Latvijos hidroelektrinių tinklą, galėsime aktyviau keistis
atsinaujinančios energetikos išteklių energija ir plėsti energijos rinką.
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Žaliuoju keliu
Energetikos politika nėra tik pigūs degalai, pigi šiluma ar elektra. Su energetika yra glaudžiai susijusi
ir aplinkos apsauga.
Priklausomai nuo aplinkos būklės, geografinės
padėties, infrastruktūros išvystymo lygio, socialinių ir geopolitinių aplinkybių kiekviena Europos
Sąjungos valstybė energetines problemas sprendžia savaip. Pavyzdžiui, Lenkija vis dar neatsisako
akmens anglies panaudojimo gaminant šilumą ir
elektrą, Prancūzija – branduolinės energetikos,
Beniliukso šalys – nemažina gamtinių dujų vartojimo. Galima suprasti minėtų šalių motyvacijas – daug veikiančių branduolinių reaktorių ar
šiluminių elektrinių, vartojančių akmens anglį ar
dujas, puikiai išplėtota infrastruktūra, darbo vietos,
pritaikytos specifinėms profesijoms ir pan. Yra ir
ypač pavojingų tendencijų – dėl Arkties regione
galimai esančių didelių iškastinio kuro atsargų jau
yra prasidėjusios didžiųjų valstybių varžybos, o ir
iki ginklų žvanginimo visai netoli.
Klimato kaita verčia kuo skubiau priimti esminius sprendimus pasaulio mastu – mažinti aplinkos
taršą. Apie tai jau kalba ir Popiežius Pranciškus, ir
JAV prezidentas Barakas Obama, tačiau turėti savo
žinioje tikrus ar menamus iškastinio kuro resursus
nori ne viena valstybė.
Lietuva taip pat vis dar blaškosi ieškodama
energetikos plėtros krypčių. Mūsų politikai energetikos strategijas tvirtino 1994, 1999, 2002,
2007 ir 2012 metais, šiuo metu ruošiama dar viena
energetikos strategija. O gal vieną kartą baikime
kurti strategijas, gal užtektų tik valstybės remiamų
energetikos krypčių įvardijimo?
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EP Žaliųjų (Greens/EFA) frakcija vizito Lietuvoje metu. 2015 m. birželis

Nagrinėjant energetikos vystymąsi Lietuvoje reiktų atkreipti dėmesį dar į
vieną faktą – nuo 2004 iki 2014 m. bendras elektros energijos suvartojimas
mūsų šalyje padidėjo tik 8 proc., arba 0,8 proc. kasmet. Toks mažas vartojimo
augimas gali būti paaiškinamas dvejopai – buvo atidaromos įmonės, kurios
gamybai naudoja mažai energijos arba projektuojant naujas įmones ypatingas
dėmesys buvo skiriamas energiniam efektyvumui. Žinoma norėtųsi, kad naujų
įmonių atsirastų daugiau, o kuriantis naujoms įmonėms, jų energetiniams
poreikiams tenkinti labiausiai priimtina būtų greitai įrengiamų ir sąlyginai
nedidelių jėgainių įrengimas kiek galima arčiau energijos vartotojo. Tam
tinka vėjo, saulės jėgainės (jėgainių parkai) arba kogeneracinės jėgainės,
naudojančios biokurą. Centralizuotiems energetikos tinklams beliktų rūpintis
sistemos stabilumo užtikrinimu, atliekamos energijos kaupimu bei sąveika su
kaimyninių šalių energetiniais tinklais.
Vis dėlto, iškastinio kuro naudojimo tendencijos ES ir kitose šalyse mažėja.
Tai džiugina, nes taip atsiveria žaliasis raidos kelias. Apie energetikos plėtrą
anglų kalba rašanti spauda dažnai naudoja dvi frazes: Good practice ir God's
practice*, turint omenyje, kad energetikos specialistai dažniausiai remiasi
praktine patirtimi, tuo tarpu mokslininkai ir išradėjai stebina savo pasiekimais,
tobulindami atsinaujinančių energetinių šaltinių efektyvumą, atpigindami
jų gamybą bei išplėsdami jų panaudojimo spektrą. Analitikai prognozuoja,
o mokslo pasiekimai prognozes gerokai koreguoja. Taigi, galime teigti, kad
atsinaujinančios energetikos vystymasis bus greitesnis, nei tikėjomės.
* Lietuviškai: Geroji praktika ir Dievo praktika
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Masters of Their
Own Future

Practitioner‘s View: Green Energy
and Housing Renovation
The big work usually begins with small efforts. This overview describes the
beginning of housing renovation in one of the municipalities of Lithuania,
which experience was followed by other Lithuanian regions. The author of
this overview - a long-time Mayor of Ignalina municipality, the specialist of
public policy, local government and regional development, one of the first
Lithuanian politicians, who comprehensively implemented the housing
renovation program.
Engineering education allowed the author to understand the essence of the
housing renovation. The integrated development achieved a key breakthrough
for the housing renovation – obtaining the approval of the residents to contribute their own funds, also seeking the high-quality renovation.
Reducing the effects of climate change activity initiated by the Greens/
European Free Alliance in the European Parliament is discussed in this overview as well as the examples of the renewable energy objects implementation
are provided.
The experience of Swedish Kristianstad Municipality, where the green
strategy in the energy sector, transport, agriculture was implemented, is
overviewed. The implementation of this strategy created Fossil Fuel Free
Municipality with its 80 000 inhabitants. Another good practice example from
Austria Burgenland Municipality is also analysed.
Lithuanian perspective is also a part of this overview. This country has a
lot of potential to develop the renewable energy objects. The author discusses
the European Commission initiative on establishing the European Energy
Union. Bronis Ropė insists that the “green path” is the only alternative for
both Lithuania and the EU.
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