
 
 

Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste 
VP2-4.2-ŪM-02-K-03-005 

 
Projekto vykdytojas   UAB „Kaišiadorių šiluma“ 
Projekto pavadinimas Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir 

plėtra Kaišiadorių mieste 
Įgyvendinimo vieta   Kaišiadorių miestas 
Paramos suma iš viso   1 001 691,00 Lt 
Projekto vertė (be PVM)   2 008 382,00 Lt 
Projekto pradžia    2014 m. vasario mėn. 
Projekto pabaiga    2014 m. spalio mėn. 
  
 Pagrindinis Projekto tikslas – sumažinti šilumos perdavimo nuostolius, padidinti šilumos 
tiekimo paslaugos kokybę esamiems ir būsimiems šilumos ir karšto vandens vartotojams. 
 Įgyvendinus projektą buvo numatyta: 
          - padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos ir karšto vandens 
tiekimą vartotojams; 
 - sumažinti šilumos perdavimo nuostolius; 
 - sudaryti sąlygas šilumos energijos kainos stabilizavimui. 
 Projekto metu UAB „Kaišiadorių šiluma“ modernizavo 2148 m ilgio senų, turinčių didžiausią 
trūkimų galimybę ir lemiančių didelius šilumos nuostolius, nepatikimų šilumos tiekimo tinklų. 
Optimizuojant tinklus, pastatyta 246 metrai 114,3 mm skersmens naujų šilumos tinklų, atjungiant 
746 metrus 273 mm skersmens šilumos tiekimo trasą.  
 Lyginant su kitais apsirūpinimo šiluma būdais, šilumos trasų modernizavimas leido padidinti 
šilumos tiekimo efektyvumą bei centralizuoto šilumos tiekimo patrauklumą, kadangi vartotojus 
pasiekia reikiamas šilumos kiekis, mažiau jos prarandama trasose. Be to, buvo užtikrintas patikimas 
šilumos tiekimas Kaišiadorių miesto vartotojams, nes naujai paklotuose vamzdynuose iki 
minimumo sumažėjo tikimybė, kad gali įvykti vamzdyno trūkimas hidraulinių bandymų ar 
įprastinės eksploatacijos metu, dėl ko remonto metu vartotojams būdavo netiekiama šiluma.  
 Modernizavus magistralinius ir skirstomuosius (kvartalinius) šilumos tinklus, vietoje senų 
susidėvėjusių vamzdynų sumontuoti nauji poliuretanu pramoniniu būdu izoliuoti optimalūs 
vamzdžiai.  
 Klojant naujus vamzdynus, modernizuojamose šilumos tinklų kamerose pakeistos sklendės ir 
kita pasenusi reguliuojamoji ir uždaromoji armatūra. 
 Projekto vertė (be PVM) 2 008 382,00 Lt, iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros 
fondo projektui buvo skirta 1 001 691 Lt, likusią reikiamą sumą investavo UAB „Kaišiadorių 
šiluma“. 
 Detalesnės informacijos galite teirautis:  
 UAB „Kaišiadorių šiluma“, J. Basanavičiaus g. 42, 56135 Kaišiadorys 
 Tel./faks. (8 346) 51139, el. paštas centras@kaisiluma.lt 
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Projekto vykdytojas       UAB „Kaišiadorių šiluma“ 
Projekto pavadinimas       Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra 
        Kaišiadorių mieste 
Darbus atliks        UAB ,,KRS“ 
Paramos suma iš viso       1 001 691,00 Lt 
Projekto vertė (be PVM)       2 008 382,00 Lt 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis      2014 m. gegužė – 2014 m. rugsėjis 
 

 
 UAB „Kaišiadorių šiluma“, atsižvelgdama į nemažus šilumos pardavimo nuostolius 
Kaišiadorių miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinkluose ir į bendrovės siekius didinti 
teikiamų paslaugų kokybę ir patikimumą, įgyvendina projektą ,,Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste“, siekdama padidinti šilumos tiekimo patikimumą ir 
saugumą. 
 Įgyvendinant projektą bus renovuojami labiausiai nusidėvėję šilumos tinklų 
vamzdynai, optimizuojamas šilumos tinklas. Viso bus pakeista 2148 m senų ir 246 m  naujų 
šilumos tinklų vamzdynų, naujais pramoniniu būdu putu poliuretanu izoliuotais su nuotėkio 
kontrolės sistema vamzdžiais. Atitinkančius šiuolaikinius reikalavimus ir Europos standartus. 
 Iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 
administruojamą  Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto ,,Esminė ekonominė 
infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę projektui ,,Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir 
plėtra“ skirta 1 001 691 Lt., likusią projektui įgyvendinti reikiamą sumą investuos UAB 
,,Kaišiadorių šiluma“. 
 Įgyvendinus projektą numatoma: 

- padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti šilumos ir karšto vandens 
tiekimą vartotojams; 

- sumažinti šilumos perdavimo nuostolius. 
 
Daugiau informacijos galima rasti internete šiuo adresu: 
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/projektas?id=4154&pgsz=10 
 
 
 


