
 

Šiluma bus tiekiama naujais vamzdynais 
 
Birštone iki rugsėjo 30 d. bus baigtas įgyvendinti projektas „UAB „Birštono šiluma“ 
centralizuoto šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas“ (Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-03-012),  kuriam 
skirtas iki 50 proc. tinkamų projekto išlaidų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo. 
Parama skirta pagal 2013 m. pasirašytą  trišalę finansavimo ir administravimo sutartį, 
sudarytą su LR Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra. 
Bendra projekto vertė – 445 580,40 Eur be PVM (1 538 500 Lt), UAB „Birštono šiluma“ gavo 
paramą 222 790,00 Eur (769 250 Lt) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, tokia pačia suma 
šilumos tiekimo įmonė ir pati prisidėjo prie projekto įgyvendinimo. 
Konkursą laimėjusi ir darbus vykdžiusi UAB „Žemkasta“ per dvejus metus Birštono kurorte 
atnaujino dalį  centralizuoto šilumos tiekimo tinklo vamzdynų, kuriais tiekiama šiluma Birštono 
vartotojams. Atliekant šilumos tiekimo trasų rekonstrukciją, seni, susidėvėję vamzdžiai buvo 
pakeisti naujais, gamykloje izoliuotais, atitinkančiais šiandienos šilumos izoliacijos standartus 
vamzdžiais, todėl paskaičiuota, kad vamzdynais centralizuotai perduodamos šilumos nuostoliai 
sumažės apie 1400 MWh per metus. Vamzdynų atnaujinimo rezultatas – ne tik sumažėję šilumos 
nuostoliai. Investicijos į šiluminių trasų atnaujinimą užtikrins efektyvesnę įmonės veiklą, ji patirs 
mažiau veiklos sąnaudų: šilumos gamybai bus sunaudota mažiau kuro, elektros energijos, sumažės 
aplinkos  taršos mokesčiai.  
Rekonstruojant šilumines trasas buvo atidengti kanalai ir demontuoti susidėvėję vamzdynai, jų 
vietoje pakloti nauji pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai, skirti bekanalei sistemai su pažeidimų 
sekimo sistema kuri padeda greitai aptikti ir reaguoti į gedimus, sumontuota uždaromoji armatūra, 
rekonstruotos arba demontuotos kameros, įrengti šuliniai, atstatytos šaligatvių ir asfalto dangos, 
atsodinami žalieji plotai. 
UAB „Birštono šiluma“ direktorius Albertas Kandrotas pasakojo, kad nuo 2010 metų šilumos trasų 
Birštone modernizavimui jau antrą kartą gauta Europos struktūrinių fondų parama. Per šį laikotarpį 
iš beveik 10 km šilumos tiekėjo eksploatuojamų šilumos tiekimo trasų kurorte naujomis pakeista 
maždaug 60 proc., tam panaudotos Europos sąjungos struktūrinių fondų ir nuosavos lėšos. 
Įgyvendinant projektą rekonstruoti seniausi miesto vamzdynai, nutiesti dar prieš 30 – 40 metų. 
Šildymo sezono metu juose neretai įvykdavo avarijos, kurioms likviduoti tekdavo skirti daug lėšų ir 
laiko, dėl sukeltų nepatogumų įmonė neretai sulaukdavo priekaištų iš gyventojų.  
Įmonės direktorius patikino, kad, prasidėjus šių metų šildymo sezonui, Pušyno g., Sruogos g., 
Druskupio g., Dariaus ir Girėno g., Kęstučio g.  šiluma vartotojams bus tiekiama naujais 
vamzdynais. Šiuose miesto kvartaluose  susitelkę daugiausia daugiabučių gyventojų, veikia 
pagrindinės miesto įmonės ir įstaigos.  Rekonstruoti šilumos trasas centrinėje miesto dalyje buvo 
svarbu ir dėl  Birštone vykdomos daugiabučių namų renovacijos bei numatytos vykdyti kvartalinės 
renovacijos.  



„Kurortas gražinasi, keičia savo veidą, todėl ir mūsų įmonė, atsižvelgdama į šiandienos 
reikalavimus ir ateities poreikius, ieško galimybių anksčiau, nei prasidės didelės apimties projektai, 
modernizuoti požemines komunikacijas, kad šilumos tiekimo vamzdynai taptų patikimi ir tarnautų 
ilgai. Plečiantis kurortui, kuriantis ir pradedant veiklą naujoms sanatorijoms, šilumos vartotojų 
daugėja, todėl privalome jiems užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą. Įmonės ateities 
planai susiję su šilumos tiekimo trasų atnaujinimu Lelijų gatvės kvartale, tikimės renovuoti ir 
vamzdynus, kuriais  tiekiama šiluma „Eglės“ sanatorijai ir „Vytautas Mineral SPA“ kompleksui 
Birštone,“ - teigė „UAB „Birštono šiluma“ direktorius A. Kandrotas.  
 

 
 

 


