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Augini kiaules – pasirūpink biologinio
saugumo priemonėmis

Šiltos žiemos tirpdo pelną
Gediminas KUČINSKAS
Kovo 24 d. vyko Raseinių rajono savivaldybės tarybos 19 posėdis. Tarybos nariai sužinojo,
kad keturių Savivaldybės įmonių
2015 metų veiklos rezultatai neigiami. Tarp jų buvo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“. Įmonė
patyrė apie 415 tūkst. Eur nuostolį. Apie pelną ir galimą šilumos kainą ateityje kalbamės su
įmonės direktoriumi Stanislovu
Bartkumi.
– Kokias galima padaryti išvadas pažvelgus į 2015 metų įmonės veiklos ataskaitą?
– Įmonė 2006 metais pradėjo
technologijų pertvarkymą ir jas
atnaujino, įdiegė ekologiškas
ir ekonomiškas kuro deginimo
technologijas. Galima konstatuoti, kad įmonės valdybos ir visų
kadencijų Savivaldybės tarybos
sprendimai remti šilumos gamybos technologijų atnaujinimą
davė vaisių. Lygindami 15 metų
šilumos kainų tendencijas matome, kad nuo 2000 metų šilumos
kaina pakilo tik apie 6 proc. Žinoma, žiemos sezono metu kaina šiek tiek padidėja, bet brangimas sudaro iki 10 procentų, todėl
šilumos kaina kito labai nedaug,
palyginus su kitomis energijos
rūšimis.
Technologiniai pertvarkymai
žymiai sumažino mazuto ir dyzelino naudojimą, o kartu ir išlaidas šioms labai brangioms kuro rūšims. Tačiau išaugo medžio
granulių naudojimas. Dėl naujų
technologijų padidėjo amortizacinių atskaitymų lygis, o tai didino pardavimo savikainą. Dėl
ekonomaizerio efekto atpigus
kurui bendra pardavimo savikaina sumažėjo 4,7 proc. Tai yra dideli pinigai, nes tokiu būdu įmonė sutaupė 106 tūkst. eurų.

– Todėl įmonė nori įdiegti ekonomaizerį ir Ariogaloje?
– Taip, mes jau turime geros patirties Raseinių katilinėje. Tai labai reikalingas įrenginys, todėl
rekomenduojame jį instaliuoti ir
Ariogaloje. Įmonei pastaraisiais
metais iš esmės pertvarkius šilumos generavimo įrenginius ir
atnaujinus didžiąją dalį šiluminių trasų, liko įvykdyti baigiamąjį šiluminių trasų projektą ir
įrengti kondensacinį ekonomaizerį Ariogalos katilinėje. Minėtų projektų paruošiamieji darbai ir buvo atliekami praėjusiais
metais. Skirtas finansavimas, paruošta pirminė inžinerinė-finansinė informacija IV etapo trasoms
atnaujinti. Paskelbus kvietimą
bus teikiama paraiška. Praktika
rodo, kad tokie įrenginiai didesnėse katilinėse atsiperka per 4–5
metus, o pats įrenginys gali būti eksploatuojamas 10–15 metų,
kartais ir ilgiau.
– Kitose katilinėse statyti ekonomaizerį neapsimoka?
– Atlikome skaičiavimus, kokią
naudą šis įrenginys duotų Viduklės katilinėje. Tačiau Energetikos instituto specialistų bei
Lietuvos ir Suomijos gamintojų
nuomone, toks įrenginys už dabartinę kainą neapsimokėtų.
– Kas lėmė šilumos kainos didėjimą?
– Brangimą lėmė tai, kad mes
iki pirkimo biokuro biržoje įvedimo dirbdami pagal dvišales
kuro tiekimo sutartis ir turėdami Raseinių katilinėje verdančio sluoksnio technologiją turėjome konkurencinį pranašumą.
Tai mums leisdavo nusipirkti
kurą 5–15 proc. pigiau nei vidutiniškai. Įvedus pirkimą biokuro
biržoje bendras kainų mažėjimas
2015 metais Lietuvoje buvo apie

30 proc., bet mums, kurie pirkdavo biokurą pigiau, tas biokuro
biržos efektas buvo gerokai mažesnis – tik apie 15 proc. Be to,
mes priklausome Kauno apskričiai. Formuojasi įmonei neigiama tendencija dėl biokuro Kauno apskrityje kainų, kurios ir
toliau išlieka vidutinių ir aukštesnių kainų lygyje. Mūsų rajone nėra didesnės konkurencijos
tarp biokuro gamintojų, o tai taip
pat turi neigiamos įtakos kainai.
2015 metais skirtumas biokuro biržoje tarp pigiausių ir brangiausių kainų siekė 20–25 proc.,
tačiau tas kainų didėjimas nebuvo labai ryškus dėl naujų technologijų įvedimo. 2015 metais
pradėti eksploatuoti nauji kuro
deginimo įrenginiai ir sumažėję nuostoliai atnaujintose trasose
leido įmonei padidinti savo konkurencingumą. Šilumos kaina,
lyginant su 2014 metų vidurkiu,
sumažėjo 16,1 proc., o Lietuvoje
per tą patį laikotarpį šilumos kaina sumažėjo 10,7 proc. Šių metų
pirmą ketvirtį šilumos kaina didėjo labai nežymiai, daugiausia
dėl prekybos biokuro biržoje rinkos sąlygų.
– Kokia bus kaina kitą šildymo
sezoną?
– Sunku pasakyti, nes laukiamo
efekto – pigesnio biokuro – mes
nematome. Nuo 2015 metų spalio biokuro kaina biržoje turi tendenciją didėti, todėl ir šilumos
kaina atitinkamai keičiasi pagal
kuro kainų pasikeitimą. Atliekami išankstiniai kuro pirkimai
šių metų antram ketvirčiui rodo
biokuro brangimo tendencijas.
Galbūt balandžio ar gegužės mėnesiais tos kainos ir gali sumažėti. Jei kuro kaina išliktų panašaus
lygio, koks yra dabar, tai ir šilumos kaina turėtų išlikti panaši.
Bet yra daug įvairių faktorių. Pavyzdžiui, jei bus pakelta minimali alga ir nuo liepos mėnesio didėtų iki 380 eurų, tai didintų ir
mūsų sąnaudas. Praėjusiais metais labai reikšmingai pabrangus
pelenų utilizavimui (iki 4 kartų), 2016 metais šios išlaidos labai padidės. Sąnaudas didins ir
naujai atsiradusios kuro svėrimo,
kuro energetinės vertės ir radioaktyvumo tyrimai, kuro pirkimo
administravimo ir kitos išlaidos.
Teigiamos įtakos sąnaudų ir
poveikio aplinkai aspektu turės
kondensacinio ekonomaizerio
įrengimas Ariogalos katilinėje
bei kiti smulkesni technologiniai
ir organizaciniai pertvarkymai.
Tačiau viską lemia biokuro kaina. Jei biokuro kaina sumažės, tai
padidėjusių kaštų dėl minimalios
algos ir kitų veiksnių vartotojai
gali ir nepajusti. Šiaip ar taip,
biokuras stabiliai išlieka konkurencingiausias kitų kurų atžvilgiu. Be to, naudojant kondensa-

Afrikinis kiaulių maras (AKM) –
ypač pavojinga virusinė naminių
kiaulių ir šernų liga. AKM serga
kiaulės, šernai ir laukinės kiaulės.
Žmonėms šis maras nepavojingas.

◗◗Dėl klimato atšilimo žymiai sumažėjo „Raseinių šilumos tinklų“ pelnas.
cinį ekonomaizerį biokuro kaina
dėl efektyvesnio kuro panaudojimo sumažėja apie 15 proc.
– Praėjusiais metais įmonė dirbo nuostolingai. Kas tai lėmė?
– Vertinant buhalterinės apskaitos požiūriu 2015 metais žymiai
padidėjo veiklos nuostoliai. Padidėjusį nuostolingumą lėmė
klimato ir technologijų pertvarkymo veiksniai. Analizuodami
įmonės pastarųjų metų gamybos rezultatus, matome šilumos
gamybos poreikio mažėjimą, kurį lemia pagrindinis faktorius –
klimato šiltėjimo pokyčiai, šilumos trasų, punktų atnaujinimas
bei viešojo ir privataus sektoriaus pastatų apšiltinimas. Iš dalies gamybos mažėjimą kompensavo nauji vartotojai.
Kitas svarbus akcentas – mažosios katilinės. Įmonė patiria
nemažai nuostolių mažosiose
katilinėse. Šie objektai dėl savo
specifikos yra menkai rentabilūs. Būtent todėl nepriklausomi
gamintojai, tokie kaip „Izobara“,
mažosiose katilinėse nebevykdo veiklos. Mes kartas nuo karto kreipiamės į Savivaldybę dėl
šių išlaidų kompensavimo. Jei
toks kompensavimas būtų, be
abejonės, ekonominiai rodikliai
būtų geresni, o nuostolių nereikėtų dengti visiems šilumos vartotojams. Tuomet šilumos kaina sumažėtų iki 3 proc. Įmonės
vertinimu, neigiamos įtakos veiklai turės visų rūšių kuro brangimas, prognozuojama, kad brangs
ir šaltas vanduo.
– Ar dažnai mažosios katilinės
yra „pririšamos“ prie šilumos
tinklų?
– Tai nėra labai išvystyta praktika. Tikslių duomenų nėra, bet tokių atvejų neturėtų būti daugiau
kaip trečdalis. Ryškiausi pavyz-

džiai – Kaišiadorys ir Kretinga.
Kituose rajonuose tokias įstaigas dažniausiai aptarnauja nepriklausomi šilumos gamintojai.
Aišku, šią problemą sprendžiame vis labiau automatizuodami
gamybos procesus. Dėl automatizavimo sugebėjome personalą
sumažinti vienuolika etatų, taip
padidinome gamybos efektyvumą. Tačiau visiško automatizavimo nepasieksime. Tai yra granulės, o ne dujos. Norint visiškai
automatizuoti visus procesus,
reikia didelių investicijų, o jos
neatsiperka.
Pingant gamtinėms dujoms, iš
esmės keičiasi konkurencingumo aplinka tarp šilumos gamintojų. Jei gamtines dujas naudojančių įmonių kainos struktūroje
kuro kaina sudaro 60–70 proc.,
tai įmonių, naudojančių biokurą, kuro kainos dedamoji sudaro
vidutiniškai 30–50 proc. Tai gali lemti, kad biokurą naudojančios įmonės turės didesnes šilumos kainas. O naudoti gamtines
dujas periodais, kai jos konkurencingesnės, įmonė neturi galimybių, nes rajonas neturi dujų
tiekimo tinklų. Be to, kaip jau minėjau, labai žymus ir klimato poveikis šilumos poreikiui.
– Ar žymiai atšilo klimatas per
pastaruosius metus?
– Per penkerius metus šildymo
sezono mėnesių vidutinė temperatūra pakilo net 4,5 °C, o ypač
reikšmingai – 2015 metais, pokytis net 1,8 °C, kai vidutiniškai per
metus padidėdavo 0,9 °C. Dėl
neigiamo klimato poveikio šilumos gamybai įmonė pagamino
6 592 MWh arba 12,6 proc. mažiau, nei planuota. Naujai įdiegtos technologijos reikšmingai
sumažino klimato veiksnių neigiamą įtaką, tačiau visiškai jų nekompensavo.

                                   A.Nikžentaičio nuotrauka

Yra dar viena problema – šilumos punktų amortizacija. Šie
punktai nusidėvi ir juos reikia keisti. Būtent dėl to įmonė per penkerius metus patyrė 500 tūkst. litų nuostolį. Nėra
kaupiamos lėšos turtui atnaujinti, o eksploatacija dėl susidėvėjimo kiekvienais metais darosi vis
sudėtingesnė. Apie 80 proc. šilumos punktų yra instaliuoti 2005
metais, tad jų naudojimo laikas
baigiasi. Jei mes nesukaupsime
lėšų jiems atnaujinti, išauš diena, kai prireiks atnaujinti dideliais mastais. Kiekvienais metais
po truputį atnaujiname šilumos
punktus, tačiau to nepakanka.
Dabar turime tik apie 30 šilumos
punktų, kuriems negresia susidėvėjimas ir kuriuos atnaujinome padedami Savivaldybės. Tai
yra savotiška tiksinti bomba.
– Ar tolesnis klimato šilimas
reiškia, kad įmonė ir toliau
dirbs nuostolingai?
– Kainų komisija įvertins visus
ekonominius procesus ir klimato atšilimą. Jei bus pripažinta,
kad įmonė, net ir prisijungdama naujų vartotojų (jų praeitais
metais turėjome netgi aštuonis),
dirba nuostolingai, bus paskaičiuojamas optimalus personalo
skaičius ir per kainodarą pasirūpinta, kad įmonė dirbtų nenuostolingai.
Jau 2014 metų pabaigoje įvardijome, kad esminiai pertvarkymai
įvykdyti. Priemones, kurios yra
likusios ir kurios turėtų teigiamą
poveikį kainoms, įmonė stengsis
įgyvendinti. Mes kalbame ir apie
ekonomaizerio statybą Ariogaloje, ir kompensaciją už mažąsias
katilines, ir personalo skaičiaus
optimizaciją.
– Kai kurie žiniasklaidos šaltiniai teigia, kad įmonė nepa-

kankamai susiveržė diržus, nes
buvo mokami priedai darbuotojams. Galbūt galėtumėte pakomentuoti šią situaciją?
– Priedai darbuotojams, tarp jų ir
man, yra mokami siekiant paskatinti. Kainų stabilumas per pastaruosius penkiolika metų rodo,
kad technologinis pertvarkymas
buvo būtinas. Tačiau tam, kad
būtų galima tuos projektus įgyvendinti, reikalingas projekto
administravimas. Kitos įmonės
šiam darbui samdosi ekspertus,
bet tai kainuoja labai daug. Kartais jų atlyginimai gali siekti iki 5
proc. projekto vertės. Todėl buvo
nuspręsta apmokyti savus specialistus ir mokėti jiems priedus,
kad atliktų šį darbą ir taip būtų
sutaupyta lėšų. O jų sutaupėme,
nes mūsų žmonėms už projekto
administravimą reikėjo mokėti
tik iki 0,5 proc. projekto vertės.
Nereikia pamiršti, kad gavus
paramą ir pastačius objektą projekto administravimas nesibaigia. Projekto administravimas
vyksta dar penkerius metus, nes
projektą finansavusios institucijos kontroliuoja, kaip dirba naujai įdiegtos technologijos. Tad
vienaip ar kitaip projektą administruoti reikia.
2007 metais mes įvykdėme pirmąjį projektą – buvo sumontuoti verdančio sluoksnio tipo 3 ir
7 MW galingumo biokatilai Raseinių katilinėje. Tada mes įgijome patirties ir nusprendėme
projektus administruoti savo jėgomis. Jei šie darbai nebūtų atlikti, šilumos kaina dabar būtų apie
30 proc. aukštesnė. Lyginant su
kai kurių kitų rajonų investavimo lygiu, mūsų rajonas turi kur
kas geresnius rodiklius ir mes
apie 15–20 proc. pigiau atnaujinome technologijas. Todėl manome, kad pasirinkta praktika yra
teisinga.

Afrikinis kiaulių maras, Lietuvoje nustatytas 2014 m., iki šiol nesitraukia. Lietuvoje 2015 m. užregistruota 13 AKM židinių kiaulių
laikymo vietose ir 111 ligos pasireiškimo vietų laukinėje faunoje.
Čia rasti 59 nugaišę ir 72 sumedžioti šernai. Apkrėsti gyvūnai
aptikti 19-oje šalies savivaldybių.
Nuo šių metų pradžios Estijoje
užregistruota 320, Latvijoje – 219,
Lenkijoje – 4, Lietuvoje – 40 vietų,
kuriose AKM nustatytas šernams.
Šia liga sergančių ar apsikrėtusių
šernų randama kaimyniniuose Kėdainių ir Kauno rajonuose. Raseinių rajono savivaldybės Ariogalos,
Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos priskiriamos padidėjusios rizikos afrikinio kiaulių maro teritorijoms. Visi kiaulių ūkiai,
nepriklausomai nuo jų dydžio,
privalo atitikti biologinio saugumo priemonių reikalavimus kiaulių laikymo vietose, patvirtintus
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. B1-384 „Dėl
biologinio saugumo priemonių
reikalavimų kiaulių laikymo vietose patvirtinimo“.
Didžiausią nerimą kelia smulkūs kiaulių laikytojai, kurie laiko
iki 10 kiaulių savo reikmėms ir iki
dviejų paršavedžių ir kuilių. Šie
reikalavimai kiaulių laikytojams
nuolat primenami per įvairias visuomenines informavimo priemones, rengiant susitikimus. 2015 m.
rugsėjo–spalio mėnesiais Raseinių
valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba kartu su Raseinių rajono
savivaldybės administracija, rajono kaimų bendruomenių namuose surengė 37 susitikimus, kuriuose dalyvavo 599 kiaulių laikytojai.
Susitikimuose veterinarijos specialistai vaizdžiai supažindino su
afrikinio kiaulių maro epidemiologija, klinika, patologiniais anatominiais pakitimais ir apsisaugojimo nuo šios ligos priemonėmis.
Daug darbo vykdant informacijos
apie afrikinį kiaulių marą sklaidą
atliko seniūnijų žemės ūkio specialistai ir privatūs veterinarijos gydytojai. Žemės ūkio specialistai
gyventojams pasirašytinai išdalijo 1 037 atmintines apie biologinio
saugumo priemonių reikalavimus,
privatūs veterinarijos gydytojai ir
Raseinių VMVT – 611 atmintinių.
Be dėmesio neliko ir gyvūnų sėklinimą atliekantys specialistai, gyvūnų vežėjai, jiems suorganizuoti mokymai.
Didelis dėmesys skiriamas medžiotojams, nuo kurių atsakingo
požiūrio į biosaugos priemonių
reikalavimus medžioklėje priklau-

so afrikinio kiaulių maro išplitimo
rizika.
Biologinio saugumo reikalavimai kiaulių laikymo vietose nereikalauja didelių investicijų, o yra
vienintelė ir efektyviausia apsaugos priemonė nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų gyvūnų ligų.
Kiaulių laikytojai privalo vykdyti šiuos svarbiausius minimalius reikalavimus:
1. Kiekvieno metų ketvirčio pirmą mėnesį deklaruoti laikomas
kiaules. Ši paslauga nekainuoja
seniūnijoje ir Raseinių valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.
2. Tvartą aptverti tvora. Visi
darbai, susiję su kiaulių priežiūra,
turi būti vykdomi aptvertoje teritorijoje (šėrimas, valymas, mėšlo
šalinimas). Nebūtina aptverti viso tvarto, užtenka įėjimą ir mėšlidę. Tvarto siena laikoma fiziniu
barjeru.
3. Prie kiekvieno naudojamo įėjimo į tvartą ir tvarto pagalbines
patalpas įrenkite dezinfekcinius
kilimėlius. Dezinfekcinis kilimėlis
daromas taip: į tvirtą negilią dėžę
pripilama pjuvenų ir jos sulaistomos veterinarijos vaistinėje įsigytu
dezinfekciniu skysčiu, veikiančiu
afrikinio ir klasikinio kiaulių maro virusą. Galima naudoti ir veterinarijos vaistinėje ar specializuotoje
parduotuvėje įsigytą dezo kilimėlį, sulaisčius jį dezinfekuojančiu
skysčiu. Skysčio reikia reguliariai
papildyti.
4. Prieš darbus tvarte ir juos
baigę, persirenkite ir persiaukite,
švariai nusiplaukite rankas. Tvarte dėvėkite tik darbui tvarte skirtus drabužius ir tik darbui tvarte
skirtą avalynę.
5. Pakratams nenaudokite ką tik
nukultų šiaudų, palaikykite juos
ne mažiau kaip 3 mėnesius.
6. Tvarte reguliariai naikinkite
graužikus, vabzdžius ir kitus kenkėjus, nes jie gali pernešti virusą.
7. Draudžiama laikyti kiaules
lauke; šerti jas maisto atliekomis,
nenuplikytais šių metų derliaus
grūdais ir šviežia (nenuplikyta)
žole, į tvartą įsinešti gyvūninės
kilmės maisto.
8. Neleiskite pašaliniams žmonėms lankytis jūsų kiaulių tvar-

te, ribokite pašalinių transporto
priemonių įvažiavimą į jūsų kiemą.
9. Jei dalyvavote medžioklėje ar
išdorojant šerną, tvarkėte išknistą dirvą ar lankėtės kito laikytojo kiaulių ūkyje, eikite prie savo
kiaulių tik nusiprausę, persirengę
ir pasikeitę avalynę.
Atrodo, reikalavimai aiškūs, suprantami, žinomi ir gana nebrangiai įgyvendinami, tačiau atliekant
kiaulių ūkių valstybinę veterinarinę kontrolę vaizdas liūdnas. Didžioji dalis kiaulių laikytojų reikalavimų nevykdo. Pasitaiko
neregistruotų kiaulių bandų, nedeklaruotų kiaulių. Tą gali patvirtinti ir seniūnijų žemės ūkio specialistai, kurie lanko mažus kiaulių
ūkius ir vertina, kaip laikomasi prevencinių priemonių. Susidaro toks įspūdis, kad labai pavojinga kiaulių liga kažkur toli ir
į mano kiemą ji niekada neateis.
Šis požiūris labai neteisingas ir labai pavojingas, galintis atnešti didelių nuostolių. Reikia suprasti,
kad valstybė ir Europos Sąjunga
skiria lėšų, organizuoja prevencines priemones apsaugoti kiaulininkystės ūkius nuo afrikinio
kiaulių maro patekimo. Kiaulių
ūkių kontrolė pirmiausia vykdoma tam, kad padėtume apsisaugoti nuo užkrečiamosios ligos ir
kad kiauliena nedingtų nuo lietuvio stalo. Kiaulių laikytojams
belieka vykdyti teisėtus reikalavimus. Kraštutiniu atveju, nesilaikant reikalavimų, numatytas
įspėjimas arba bauda nuo 29 iki
579 eurų. Be to, ligos atveju nepriklauso kompensacija už nugaišusias ir sunaikintas kiaules, taip
pat nebus skirta Europos Sąjungos ir valstybės finansinė parama.
Norint išvengti sankcijų, kiaulių laikytojus raginu pradėti vykdyti aprašytus reikalavimus, iškilus klausimams kreiptis į privatų
veterinarijos gydytoją ar Raseinių
rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Mielai patarsime,
pakonsultuosime ir darniai dirbdami išvengsime užkrečiamųjų
gyvūnų ligų ir nuostolių.
Vytautas Šileika, Raseinių VMVT
vyriausiasis veterinarijos
gydytojas-inspektorius

