Rekonstruojama šilumos tiekimo magistralė Karaliaus Mindaugo pr., Kaune
Kaune, Karaliaus Mindaugo prospekte, atkarpoje
tarp šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios ir
geležinkelio tilto rekonstruojamas šilumos tiekimo
magistralinis vamzdynas. Ši vamzdyno atkarpa jau
susidėvėjusi ir kelia pavojų šilumos tiekimo
patikimumui. Dėl to ją būtina rekonstruoti.
Darbai šioje atkarpoje vykdomi pagal Europos
Sąjungos Sanglaudos Fondo iš dalies finansuojamą
projektą „Šilumos tiekimo tinklų, nutiestų iš Kauno
miesto Pergalės katilinės, rekonstravimas“. Pagal
projektą čia keičiami 494 metrai 400 ir 800 mm
skersmens vamzdyno.
Projekto tikslas – padidinti šilumos tiekimo Kauno gyventojams patikimumą bei centralizuoto šilumos tiekimo
sistemos efektyvumą. Numatoma, kad po rekonstrukcijos šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė pagerės 7324
vartotojams, šilumos nuostoliai rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose sumažės nuo 748,2 MWh per
metus iki 224,2 MWh per metus. Skaičiuotini šilumos nuostoliai sumažės apie 524 MWh per metus arba
72,17% (svertinis vidurkis), lyginant su esamais nuostoliais (įvertinus vandens nuotėkį). Įvykdžius darbus,
vamzdynai šiose atkarpose rūpesčių neturėtų kelti bent 2 – 3 dešimtmečius, o tai reiškia, kad bus išvengta
netikėtų avarijų ir dėl to neteks ardyti gatvių dangos.
Projektas vykdomas siekiant užtikrinti subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą, užtikrinant Kauno miesto
centralizuotos šilumos vartotojams patikimą energijos tiekimą, kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša.
Projekto metu rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai atitiks visus keliamus šiuolaikinei šilumos perdavimo įrangai
reikalavimus.
Įmonei šis projektas naudingas tuo, kad bus atnaujinama šilumos tiekimo infrastruktūra, sumažinamos
eksploatacinės išlaidos ir užtikrinamas paslaugos teikimas klientams.
Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos Fondo. Projekto vertė - 898 467 eurai, ES
parama – 449 233,50 euro. Svarbu suprasti, kad ši parama – tai pinigai, kurių už šių vamzdynų keitimą nereikės
sumokėti kauniečiams. Projekto finansavimas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos
ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.
Projekto numeris - 04.3.2-LVPA-K-102-01-0036.
Projekto aktyvioji darbų fazė pradėta 2017 m. balandžio 20 dieną, planuojama baigti – 2017 m. rugsėjo 30 d.
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