
„Radviliškio šiluma“ – rūpestingų šeimininkų 
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Esama sąrašų, kuriuose paskutinės eilutės – pačios garbingiausios. Šiuo atveju 
kalbame apie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos paskelbtus duomenis, kuriuose 
palyginama, kaip keitėsi šilumos kaina Lietuvos gyventojams visuose krašto miestuose ir rajonuose 
nuo 2009 10 01 iki 2010 10 01. Didžiausios kainos buvo ir liko Prienuose, nors ir pasiektas šioks 
toks sumažėjimas – nuo 36,55 iki 32 ct/kWh. Geriausių rodiklių šilumos vartotojų naudai pasiekta 
Tauragėje. Čia 1 kWh kaina per metus sumažėjo nuo 20,96 iki 17,67 ct. Taigi Tauragės rodikliai 
(kainų mažėjimo tvarka) atsidūrė paskutinėje sąrašo eilutėje.  
 
UAB „Radviliškio šiluma“ – geriausiųjų dešimtuke. Tačiau pagal vieną itin ryškų rodiklį, t. y. kainų 
skirtumo sumažėjimą per metus – nuo 30,52 iki 20,99 ct/kWh – iš viso nėra lygių radviliškiečiams. 
 
Suprantama, tai sudėtingame šilumos ūkyje negali įvykti per mėnesį ar metus. Tiktai 

strateginis mąstymas, nuolatinis mokslo ir technikos naujovių diegimas bei ryžtingas senos 

sistemos pertvarkymas gali duoti laukiamų rezultatų. 

 
Prieš porą metų mūsų žurnalo puslapiuose buvo rašyta apie Radviliškio šilumininkų darbus bei 
patirtį, siekiant kuo naudingiau organizuoti centralizuotos šilumos gamybą bei jos tiekimą 
vartotojams. Pavyzdžiui, pakeitus srovinius vandens vamzdžius betriukšmiais išcentriniais bei 
optimizavus jų darbo režimą, ženkliai pagerėjo visos sistemos funkcionavimas. Pastebimai 
sumažėjo šilumos nuostolių pakeliui nuo gamintojo iki vartotojo, kai susidėvėjusios, daugiau kaip 
prieš tris dešimtmečius paklotos šilumos tiekimo ir paskirstymo trasos buvo pakeistos nauju 
šiuolaikiniu vamzdynu. Galima paminėti ir daugybę kitų kasdieninių darbų, tačiau tuometinis UAB 
„Radviliškio šiluma“ vadovas Zigmantas Abromavičius didžiausias viltis siejo su būsimąja biokurą 
naudojančios katilinės statyba: „Projektas paruoštas, – kalbėjo direktorius. – Laikas nelaukia, dujos 
brangsta taip sparčiai, kad dabar patvirtinta šilumos kaina visiškai nebeatitinka esamų kuro kainų“ 
(„Mokslas ir technika“, 2008, Nr. 9 ). 
 
Nuo šių metų balandžio, senajam vadovui išėjus į pensiją, UAB „Radviliškio šiluma“ direktoriumi 
tapo didelę ūkinės veiklos patirtį sukaupęs kompetentingas vadovas Pranas Mickaitis. Jam tenka 
užbaigti anksčiau pradėtus šilumos ūkio pertvarkymo projektus, įtvirtinti kas pasiekta ir nesustoti. 
 
– Esame nuolatinių kuro rinkos pokyčių dalyviai, – sako direktorius. – Iškastinių energijos resursų 
kainos toliau auga neregėtais greičiais. Ir jeigu mūsų žmonės jau prieš geroką laiko tarpą nebūtų 
galvoję apie alternatyvius kuro šaltinius, šiandien negalėtume pasidžiaugti sklandžiai veikiančia 
biokuro katiline bei viena mažiausių šilumos kainų lyginant su kitomis krašto savivaldybėmis. 
 
Nors šiandien galima ir pasidžiaugti kai kuriais pasiekimais, nuolat tenka galvoti apie rytdienos 
iššūkius. Mūsų planai ir mintys, direktoriaus žodžiais tariant, aplenkdamos šios dienos įvykius, 
skrieja toli į priekį. Techninis personalas tvarkingai ir tiksliai vykdo kasdienines užduotis: stebi 
prietaisus, katilinių veikimą, šalina pasitaikančius nesklandumus ir atlieka profilaktikos darbus, kad 
visi vartotojai šilumą gautų nuolat, be sutrikimų. O vadovų užduotis – rūpintis strateginiais 
dalykais. Giliau susipažinę su „Radviliškio šilumos“ veikla, pastebėsime, jog šilumos ūkis mieste ir 
rajono gyvenvietėse, besinaudojančiose centralizuoto tiekimo paslauga, kažkuo primena didžiulę 
laboratoriją, kurioje bandomi bei taikomi racionaliausi šilumos gamybos ir perdavimo variantai. 
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Tarp kitų palankių aplinkybių, leidžiančių nuolat tobulinti šilumos ūkį bei siekti mažesnių kainų, 
mūsų pašnekovas pirmiausiai minėjo Radviliškio rajono savivaldybės nuolatinį dėmesį šilumos 
ūkio planams. 
 
– Esame savivaldybei priklausanti įmonė, – sakė Pranas Mickaitis. – Ir biokuro katilinės statyba, 
kuria šiandien didžiuojamės, gimė savivaldybės strateginiuose planuose. 
 
Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis mielai sutiko dalyvauti pokalbyje ir apibūdinti 
rajono šilumos ūkio raidą nuo to laiko, kai UAB „Radviliškio šiluma“ po daugelio reorganizacijų 
pagaliau rado tikrąjį šeimininką, perėjo savivaldybės žinion. 
 
– Tai buvo logiškas ir pats teisingiausias sprendimas, – sako meras. – Juk patikimas šilumos 
tiekimas mūsų savivaldybės teritorijoje gyvenantiems žmonėms bei veikiančioms įstaigoms ir 
įmonėms yra vienas daugelio svarbiausių savivaldybės rūpesčių. Suprantama, tą darbą atlieka savo 
srities specialistai, tačiau privalome rūpintis ir patikimu šilumos tiekimu, ir priimtina kainų politika, 
ir pagaliau pačių šilumininkų veiklos sąlygomis. 
 
Buvo privatininkų, norėjusių išsinuomoti, perimti rajono šilumos ūkį, tačiau šis veiklos baras 
nebuvo jiems patikėtas. Savivaldybė, turėdama šilumos tinklus ir 100 % akcijų, gali savarankiškai 
spręsti strateginius šilumos ūkio plėtros klausimus. 
 
Anksčiau to negalėjote daryti? 
 
Atvirai sakant, buvo surištos rankos. Juk visiškai priklausėme nuo kuro tiekėjų malonės, nebuvo 
jokių galimybių pasirinkti alternatyvią pigesnio kuro rūšį, o juk būtent kuro kaina visų pirmiausiai 
lemia ir gaminamos šilumos kainą. Todėl nuo to laiko, kai perėmėme šilumos tinklus iš 
centralizuotos Šiaulių regiono sistemos, mūsų pirmasis uždavinys buvo ieškoti kelių šilumos 
atpiginimui panaudojant biokurą. Pakeitę kuro rūšį, pasiekėme seniai svajotą tikslą – tiekti 
vartotojams pigesnę šilumą. 
 
Užsiminėte, jog rajono šilumos ūkis nebuvo patikėtas to pageidavusiems privatininkams. Ar 

dėl to, kad jų svarbiausias tikslas – pelno siekimas? O savivaldybės prioritetas – kad šilumos 

ūkis veiktų be priekaištų. 
 
Ne visai tiksliai. Pelno siekia kiekvienas, ir kitaip negali būti. Juk dirbti sąžiningai, naujoviškai, 
tobulai – tolygu dirbti pelningai. Tačiau esminis skirtumas yra tas, kad privatininkas uždirbtą pelną 
naudoja pirmiausiai savo reikmėms, o savivaldybė kaip akcininkė gautąjį pelną skiria tai pačiai 
šilumos gamybos bei centralizuoto tiekimo įmonei: vamzdynų atnaujinimui, įrenginių 
modernizavimui, kitoms šilumos ūkio tobulinimo reikmėms. 
 
Čia kalbėjau apie Radviliškio rajono savivaldybės ir UAB „Radviliškio šiluma“ santykius, tačiau 
neabejoju, kad panašiai klostosi reikalai ir kitose savivaldybėse, turinčiose savo žinioje šilumos ūkį 
ir nuolat besirūpinančiose jo veikla. Palygindami šilumos kainų statistiką įvairiose savivaldybėse, 
matysite, kad vartotojas daugiausia moka ten, kur savivaldybės nėra šilumos ūkio šeimininkai. 
 
Bet juk sutartyse vienas pirmųjų nuomininko įsipareigojimų – modernizuoti, atnaujinti, 

investuoti į infrastruktūrą? 
 
Deja, labai dažnai ieškoma ir surandama priežasčių vis atidėlioti pažadus neribotam laikui. Ir kainos 
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nekrinta, ir laukto modernizavimo nematyti. 
 
Biokuro katilinė, leidžianti radviliškiečiams ne tik naudotis pigesne šiluma, bet ir ramiau jaustis dėl 
rytdienos – tikriausiai ne vienerių metų darbo rezultatas? Kaip rajono savivaldybė dalyvavo siekiant 
šio tikslo? 
 
Diskusija prasidėjo prieš šešerius metus, 2004-aisiais. 
 
Buvo skirtingų nuomonių? 
 
Taip, buvo. Ir ne tik dėl pigesnio kuro pasirinkimo, bet ir dėl centralizuoto šilumos tiekimo 
paslaugos būdų. Pavyzdžiui, firma „Fortum“ siūlėsi įrengti suomiškus katilus, o pagrindine kuro 
rūšimi pasirinkti durpes, nors tai nėra atsinaujinantis šaltinis. Mes turėjome kitokią nuomonę. 
Diskusijos, svarstymai ir skaičiavimai padėjo mums įsigilinti į technologijos dalykus ir priimti 
sprendimą. Taip Radviliškio rajono plėtros strateginiame plane atsirado eilutė, teigianti, jog šilumos 
tinklų katilinė turi būti pertvarkyta į biokurą. Teko rengti investicinį projektą bei paraišką ES 
paramai gauti. Modeliuojant kuro panaudojimą, buvo apsvarstyta reali galimybė vartoti įvairius 
biokuro komponentus (šiaudus, medienos atliekas), neatsisakant ir durpių. Dabar tai sėkmingai 
taikoma ir padeda išgauti kuo daugiau šilumos mažesnėmis kuro sąnaudomis. 
 
O kokios ateities perspektyvos? 
 
Po pustrečių metų, kai bus visiškai grąžinta 5 mln. litų banko paskola, panaudota biokuro katilinės 
statybai, centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai galės pasidžiaugti dar mažesnėmis jos 
kainomis. 
UAB „Radviliškio šiluma“ direktorius Pranas Mickaitis tęsia pokalbį apie šilumininkų ateities viziją 
ir tuos konkrečius ieškojimus, kurie galbūt leistų dar labiau įvairinti naudojamo kuro rūšis ir tuo 
pačiu mažinti gaminamos šilumos savikainą. Vienas tokių dabar vykdomų projektų – galimybės 
biokuro katilinėje kaip vieną sudėtinių dalių panaudoti ligniną. Kalnai šios organinės medžiagos yra 
Kėdainiuose, Trąšų gamybos įmonėje. 
 
Eksperimento tikslas – išsiaiškinti, ar ši gamybos atlieka galėtų būti pritaikyta kaip vienas 
biologinio kuro komponentų šilumai gaminti. Savo pastangas sujungė trys projekto dalyviai: UAB 
„Radviliškio šiluma“, kauniškė UAB „Enerstena“, stačiusi ir montavusi Radviliškio biokuro 
katilinės įrangą, ir AB „Linas Agro“ iš Panevėžio, disponuojanti minėtomis lignino atsargomis. 
 
Tą dieną, kai kalbėjomės su „Radviliškio šilumos“ vadovu, pasitarti dėl projekto buvo atvykę 
„Linas Agro“ atstovai – projektų direktorius Arūnas Jarmolavičius ir kieto biokuro prekybos 
vadovas Tomas Prūsas. Būtent jų bendrovėje kilo mintis panaudoti ligniną kurui. 
 
– Mes atkreipėme dėmesį, kad Radviliškio biokuro katilinė šiuo metu viena moderniausių ir 
efektyviausiai veikiančių mūsų krašte, – sakė Tomas Prūsas. – Todėl ir kreipėmės su pasiūlymu. O 
dar tiksliau pasakius, buvę lignino savininkai dar prieš metus kreipėsi laišku į Radviliškio rajono 
savivaldybę informuodami apie lignino pritaikymo galimybes. Įsigiję kaupyklą, pakartojome tą patį. 
Taip ir gimsta bendras projektas. 
 
– Žinoma, jokie sprendimai nėra ir kol kas negali būti priimti, – sakė Pranas Mickaitis. – Nieko 
nedarome aklai. Pirmiausia privalome daug ką išsiaiškinti: koks šiluminis šio kuro efektas? Kaip jis 
tinka ir koks jo procentas galėtų būti naudojamas su anksčiau minėtais bei praktikoje patikrintais 
kuro komponentais? Ar ligninas neturės neigiamos įtakos katilinės įrenginiams? Kaip reaguos 
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ekonomaizeris, kadangi su dūmais išlekia kietos dalelės, kurias multiciklonas nukreipia į 
nusodintuvą? 
 
Tik atsakę į šiuos ir daugelį kitų klausimų galėsime priimti sprendimą. Žinoma, čia neapsieisime be 
mokslininkų, šios srities ekspertų konsultacijų. 
O kaip įmonė sprendžia, kad apsirūpinimas tradiciniu biokuru vyktų be sutrikimų? 
 
Atėjau į šį postą, kai didysis biokuro katilinės projektas buvo baigiamas įgyvendinti, – sakė 
„Radviliškio šilumos“ vadovas. – Šių metų kovo 28 dieną du – kiekvienas po 5 MW galios – 
biokuro katilai buvo pradėti eksploatuoti. Gerai, kad tai įvyko pavasarėjant, atšylant orams. 
Vadinasi, atsirado galimybė sureguliuoti bei patikrinti visų įrenginių veikimą, kad dabartinį žiemos 
sezoną sutiktume visiškai pasiruošę. Žinoma, ir apsirūpinę kuro atsargomis. 
 
Kaip pasirinkote kuro tiekėją? 
 
Buvo iš ko pasirinkti. Dalyvavo net 6 pretendentai, o nugalėjo estų firma „PK Oliver“, kuri 
labiausiai atitiko konkurso reikalavimus. Tai tiekimo pastovumas bei patikimumas, tiekiamo kuro 
kokybė ir, žinoma, paslaugos kaina. 
 
Ar partneriai pateisina lūkesčius? 
 
Kol kas netenka nusivilti. Biokuro tiekėjas superka urėdijose malkinę medieną, turi apdorojimo 
techniką ir pateikia mums smulkintą medieną, paruoštą pagal atitinkamus parametrus. 
 
(Pašnekovas, būdamas suvalkietis, šiai žaliavai apibūdinti panaudojo gražų lietuvišką žodį 
„skaldukai“. Kaip dar kitaip įvardinti 5 mmx5 mm ir 1,5 mm storio medžio gabalėlius? – (autoriaus 
pastaba). 
Direktorius dar pabrėžė, kad dirbti nesukaupus kuro atsargų būtų ne tik kad neūkiška, bet ir labai 
rizikinga. Juk pasitaiko gilių žiemų, keliai tampa nepravažiuojami, iškyla pavojus likti be kuro. Kad 
taip neatsitiktų, „Radviliškio šiluma“ katilinės teritorijoje statosi apie 5 tūkst. m3 talpos biokuro 
sandėlį, kuris, iškilus ekstremalioms sąlygoms, užtikrintų kuro atsargas bent poros savaičių 
laikotarpiui. 
 
Darbus atlieka radviliškiečiai – šio rajono žemės ūkio kooperatyvas „Dobilas“, užsiimąs daugeliu 
veiklos sričių, tarp jų ir statyba. 
 
– Su rangovais dalykiškai bendraujame, – sako direktorius. – Suprasdami šilumininkų poreikius, 
statybininkai žada atiduoti objektą gruodžio mėnesį, tačiau ir dabar, dar vykstant darbams, jau leista 
naudoti nemažą dalį būsimojo sandėlio ploto. 
 
Kalbėdamas apie ateities viziją, „Radviliškio šilumos“ vadovas neatmeta galimybės patiems 
apsirūpinti malkine mediena, partneriams paliekant tik ją susmulkinti. Į klausimą, kokia prasmė tai 
daryti, direktorius atsako, jog esama daugybė tegu ir smulkių šilumos atpiginimo rezervų, tik reikia 
juos pastebėti ir apskaičiuoti, kokią ekonominę naudą galėtų duoti. 
 
Beje, pirmieji savarankiško apsirūpinimo kuru žingsniai numatyti jau dabartinėje veikiančioje 
sutartyje su biokuro tiekėjais. Kaip jau minėta, biokuro katilų eksploatavimo techniniai reikalavimai 
leidžia į skaldukus įmaišyti apie 30 % kitos rūšies biokuro: durpių, šiaudų, galbūt lignino. Taigi 
viena sutarties sąlygų numato, jog UAB „Radviliškio šiluma“ turi teisę pati įsigyti iki 20 % 
reikiamo kuro. 
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– Ta galimybe, kiek leidžia palankios sąlygos, ir pasinaudojame, – sako direktorius. – Iš 
radviliškiečių lentpjūvių surenkame įvairias medienos atraižas, pjuvenas, iš ūkininkų – šiaudus. 
 
Miškuose – gausybė vėjovartų, šakų, menkaverčių krūmynų, įvairiausių medienos atliekų. 

Kodėl šie dar menkai panaudojami kaip biokuras? 
 
Atsakymas gana paprastas. Šią žaliavą surinkti, išvežti bei paruošti kurui yra nepalyginamai 
brangiau bei sudėtingiau nei malkinę medieną. Vis dėlto džiugu, kad atsiranda ūkininkų kurie, 
įsigiję ne itin brangią šakų smulkinimo techniką, žiemos metu, kai mažiau ūkio darbų, ruošia 
biokurą, kurį parduoda mūsų bendrovei. Ypač norėčiau pagirti ūkininką Stanislovą Bagdoną, 
kuriam šis darbas jau nėra pripuolamai atliekama saviveikla, o nuolatinis verslas. Vertingiausia yra 
tai, jog žmogus ne kerta, o būtent valo miškus. Pamatytumėte 16 ha mišką netoli Baisiogalos, kuris, 
praėjus Stanislovui su savo suburta nedidele darbininkų brigada, tapo švarus ir patrauklus tarytum 
parkas. Ūkininkas vasaros dienomis nuolatos pristato į „Radviliškio šilumą“ po keliolika tonų jo 
paruošto biologinio kuro. 
 
Direktoriaus manymu, šis darbas, reikalaująs didelių pastangų, kol kas tikrai negali atnešti 
ūkininkui rimtesnės ekonominės naudos. Tačiau, matyt, ne visi ir ne viską vien tik pinigais matuoja. 
Dar neužgesęs grožio supratimas, noras matyti mūsų aplinką švaresnę ir sveikesnę. 
 
Pagarbos žodžius, kuriuos direktorius skyrė darbščiam ūkininkui, galėtume taikyti ir pačiam 
„Radviliškio šilumos“ vadovui. Tai patvirtina pavyzdys, kai įmonė imasi darbo, neatnešančio 
ekonominės naudos, tačiau labai reikalingo paties Radviliškio miesto aplinkai ir grožiui. 
 
Čia pat, katilinės teritorijoje, priimame iš gyventojų nukirstus medžius, kitas medienos atliekas, – 
sako direktorius. – Sakysim, miesto gyventojas, besinaudojantis centralizuoto šilumos tiekimo 
paslauga, išretino sodą, iškirto senas obelis. Kur tą medieną dėti, jei malkų nereikia? Kaip nugabenti 
į Aukštrakių biodegraduojančių atliekų aikštelę? Todėl ir priimame, nors šis papildomas 
užsiėmimas įmonei tikrai nėra naudingas. 
 
• • • 
Apžvelgėme tik dalį aktualių problemų, kurios sprendžiamos rajono centre, „Radviliškio šilumos“ 
ūkyje. Tačiau bendrovės ūkis nepalyginamai platesnis. Miesteliuose ir gyvenvietėse veikia filialai, 
tiekiantys centralizuotą šilumą. Įsivaizduojamoji ekskursija, kurią mums padeda atlikti šilumos ūkio 
veteranas UAB „Radviliškio šiluma“ direktoriaus pavaduotojas Rimantas Marmokas, tik dar sykį 
patvirtina mintį, jog šilumos ūkis primena savotišką ir kasdieninio darbo, ir naujų ieškojimų 
laboratoriją. Štai Raudondvario gyvenvietėje veikia katilinė, naudojanti netradicinį skystą kurą, 
gaunamą išvalius iki tinkamos kondicijos panaudotus tepalus. Pastarąją žaliavą radviliškiečiai perka 
iš didmenininkų, o valymo technologiją yra įsisavinę patys. Šaltuoju metų laikotarpiu sukūrenama 
apie pora tonų kasdien. Šio kiekio visiškai pakanka apšildyti Technologijos ir verslo mokyklos 
mokymo korpusą, bendrabučius, nedidelį gyvenamųjų namų kvartalą, seniūniją, kultūros namus. 
 
Šeduvos miestelyje – dvi katilinės, naudojančios gamtines dujas. Jie irgi norėtų pereiti prie biokuro, 
tačiau teks atidėti iki 2014 metų. Mat iki tol galioja sutartis su dujininkais. Vienpusiškai nutraukus 
susitarimą, tektų mokėti netesybas. 
 
Dar vienas nedidelis filialas veikia netoli Radviliškio esančiuose Linkaičiuose – buvusio karinio 
dalinio gyvenvietėje. Linkaičių katilinėje šilumai gaminti naudojamas biokuras. Centralizuoto 
šilumos tiekimo filialai veikia Pakiršinio gyvenvietėje ir Baisogalos miestelyje. Čia šilumos tiekimo 
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ir paskirstymo tinklus bei katilinę išsinuomojo UAB „Bioenergija“. Rekonstravę katilinę, 
privatininkai siekia įrodyti, jog sugeba dirbti su nauda ir sau, ir vartotojams. Be abejo, dėl tokios 
konkurencijos gali laimėti šilumos naudotojai. 
 
Grįžtame į centrą, kur veikia du biokuro katilai, tapę radviliškiečiams svarbiausiu šilumos gamybos 
šaltiniu. Bendrovės vadovai pasidžiaugė, kad katilinės statybos ir montavimo darbai užtruko neilgai. 
Praeitų metų birželio mėnesį buvo gautas leidimas statybai, o prieš Naujuosius metus katilai buvo 
pirmąsyk užkurti ir prasidėjo įrenginių veikimo tikrinimas, reguliavimas, derinimas bei 
tinkamiausio darbo režimo nustatymas. 
 
Direktoriaus pavaduotojas R. Marmokas paaiškino, kodėl buvo pasirinktas ne maksimalus, bet 
vidutinis įrenginių galingumas bei atitinkamas darbo režimas. 
 
– Tokį sprendimą diktavo ekonominė logika. Būtent apytikriai 13 MW galingumą, kurį gali duoti 
visas įrenginių kompleksas, pasirinkome todėl, kad investicijos į kietą kurą naudojančią katilinę yra 
kelis kartus didesnės nei į dujų katilinę. Mūsų klimato sąlygomis esami galingumai – su kai 
kuriomis išimtimis ir nenumatytomis aplinkybėmis – gali visiškai patenkinti šilumos gamybos 
poreikius. Kai vidutinė paros temperatūra siekia apie –5oC, katilinė dirba įprastu baziniu režimu. 
Labiau atšalus, galime įjungti papildomai nedidelį dujinį katilą. Na, o esant ekstremalioms 
sąlygoms gelbėtų atsarginis 27 MW galingumo katilas, kuris būdavo naudojamas anksčiau. 
Trumpai sakant, jokios nenumatytos aplinkybės negąsdina, esame pasirengę patikimai tiekti šilumą 
bet kokiomis sąlygomis. Taip pasirengus, naujųjų katilų panaudojimas tampa labai ekonomiškas, 
efektyvus, tuščiai nenaudojami pajėgumai. 
 
Pašnekovai sakė neketiną grįžti prie anksčiau buvusios – švaresnės ir patogesnės – šilumos 
gamybos tvarkos net jei staiga atpigtų gamtinės dujos. Bet kuriuo atveju ne mažiau kaip 70 % 
šilumos bus gaunama naudojant biokurą. Tuo labiau kad, Prano Mickaičio pastebėjimu, įvairių kuro 
rūšių kainos viena kitą daugiau ar mažiau veikia, sąlygoja, yra tarpusavyje susijusios. Atpigus 
iškastiniam kurui, atitinkamai kristų ir biokuro kainos, kurios šiandien yra perpus mažesnės nei 
iškastinio kuro. 
 
„Radviliškio šilumos“ vadovą neklystant galima vadinti šilumininku iš pašaukimo. Pirmuosius 
šilumos ūkio pagrindus Pranas Mickaitis įgijo dar besimokydamas buvusios Žemės ūkio akademijos 
Žemės ūkio elektrikacijos fakultete, kur buvo skaitomas trijų semestrų šiluminės technikos kursas. 
Paskui buvo darbas toje pačioje Akademijoje – techninių priemonių inžinieriaus ir Hidroįrenginių 
katedroje laboratorijos vedėjo pareigose. Toliau Radviliškio rajono Vėriškių eksperimentinio ūkio 
vyriausiasis inžinierius, Šeduvos apylinkės seniūnas, Radviliškio komunalinių paslaugų įmonės 
direktoriaus pavaduotojas... Be to – ūkininkas. Visa tai leido matyti bei vertinti šilumos ūkį ir iš 
tiekėjo, ir iš vartotojo pozicijų. Sukauptoji patirtis leidžia vadovui dirbti ekonomiškai, taupiai, 
pirmiausia galvojant apie vartotojo interesus. 
 
Aloyzas URBONAS 
 


