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Sąskaitos už šildymą vasarį nebus mažos 
Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacijos 
duomenimis, vasario 
mėnesį nukritusi oro 
temperatūra maždaug 
trečdaliu augino šilumos 
suvartojimą visų šalies 
miestų daugiabučiuose 
namuose, palyginti 
su sausio mėnesiu. 

Daugelyje miestų vidutinė oro 
temperatūra vasario mėnesį sudarys 
apie -10,5 laipsnio šalčio. Kelias va- 
sario paras daugelyje miestų laikėsi 
žemesnė nei -28 laipsnių tempera- 
tūra. Sausio mėnesį vidutinė oro 
temperatūra siekė -3,5 laipsnio. 

Asociacijos turimais daugiame- 
čiais statistiniais duomenimis, 
esant -10,5 laipsnio vidutinei mė- 
nesio lauko oro temperatūrai, 60 
kv. metrų ploto butas senos staty- 
bos neatnaujintame name per mė- 
nesį suvartoja apie 1920 kWh. Tai- 
gi 1 kv. metrui apšildyti vasarį pri- 
reiks apie 32 kWh šilumos. 

„Senos sovietinės statybos stan- 
dartiniuose daugiabučiuose gyvena 
daugiausia gyventojų visuose mies- 
tuose, todėl šilumos suvartojimas 
yra labai panašus. Mokėjimų už ši- 
lumą dydį lems šilumos kaina - kuo 

ji aukštesnė, tuo didesnės sąskaitos 
laukia", - sakė asociacijos preziden- 

tas Vytautas Stasiūnas. 
Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos duomenimis, vi- 
dutinė šilumos kaina gamtines dujas 
vartojančiuose miestuose vasario 
mėnesį siekė apie 30 ct/kWh. Čia gy- 
ventojai už 60 kv. metrų buto ploto 
šildymą senos statybos standartiniuo- 
se daugiabučiuose mokės apie 575 
litus. Labai prastos būklės namuose 
šiluma kainuos apie 800 litų ir dau- 
giau, o naujos statybos ar atnaujintuo- 
se daugiabučiuose - apie 215 litų. 

Iš biokuro šilumą gaminančiuo- 
se miestuose vidutinė šilumos kai- 

Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos (VKEKK) ir Lietu- 
vos šilumos tiekėjų asciacijos patei- 
kiami skaičiai rodo, kad vidutiniškai 
1 kambario 60 kv.m butui apšildy- 
ti senos statybos neapšiltintame 
name brangiausiai Lietuvoje vasarį 
kainavo Prienuose (673,5 lito), o pi- 
giausiai -Tauragėje (392,45 lito). 

Vidutinė buto šildymo kaina 
apskaičiuota pagal Lietuvos šilu- 

na vasarį sudarė apie 20 ct/kWh. Šių 
miestų gyventojai už 60 kv. metrų 
ploto buto šildymą senos statybos 
namuose mokės apie 385 litus, labai 
prastos būklės namuose - apie 540 

litų ir daugiau, o naujai pastatytuo- 
se arba modernizuotuose daugiabu- 
čiuose - apie 145 litus. 

VStasiūno teigimu, šių metų 
vasario šalčiai prilygsta 2010-ųjų 
sausio mėnesio speigams. Tiesa, 
tuomet miestų, kuriuose šiluma ga- 
minama vartojant dujas, gyventojai 
mokėjo apie 150 litų mažiau. 2010 
metais dujų kaina šilumos tiekimo 
įmonėms buvo apie 1200 Lt/tne, o 
šiemet - apie 1900 Lt/tne. Dėl šios 

mos tiekėjų pateiktą informaciją, 
kad 60 kv.m butui nerenovuotame 
daugiabutyje esant temperatūrai, 
kuri vyravo vasario mėnesį (minus 
10,5 laipsnio), šildyti sunaudojama 
1920 kVVh šilumos energijos - šis 

skaičius buvo padaugintas iš Kainų 

komisijos internetinėje svetainėje 
„Regula.lt" skelbiamo fiksuoto šilu- 
mos tarifo. 

Iš skaičiavimų matyti, kad šiuo 

priežasties vidutinė šilumos kaina 
siekė ne 30, o 21 ct/kWh. 

Anot VStasiūno, šiandien dau- 
giau nei dukart už gamtines dujas 
pigesnio biokuro diegimo projektai 
didžiuosiuose šalies miestuose yra 
sustoję, o žalia ir smarkiai pigesne 
šiluma kol kas gali džiaugtis tik 
mažesnių miestų gyventojai. 

Pažangių ES šalių šilumos 
ūkiuose jau kelis dešimtmečius 
įdiegtos technologijos, pakeitusios 
brangias dujas vietiniu biokuru, ku- 
ris sudaro per 80 proc. bendro kuro 
kiekio. Lietuvoje iš biokuro paga- 
minama vos apie 19 proc. visos cen- 
tralizuotai tiekiamos energijos. 

metu valdžios nuolat keiksnojamas 
Vilnius užėmė 1 9 vietą, tarp didmies- 
čių - 3. Už vasarį sunaudotą šilumą 
60 kv.m sostinės buto valdytojui bus 
išrašyta vidutinė 569,28 lito sąskaita. 

Brangiausiai iš didmiesčių turės 
mokėti Kaune gyvenantis 60 kv.m 
buto savininkas - 620,74 lito. An- 

troje vietoje liko Šiauliai (576 litai), 
ketvirtoje - Panevėžys (512,26 lito), 
penktoje - Klaipėda (536,64 lito). 

Lietuvos energetikos moksli- 
ninkų skaičiavimu, 2020 metais ši- 
lumos kaina sudarys apie 25 et/ 
kWh tuose miestuose, kuriuose ši- 
luma bus gaminama naudojant bio- 
kurą, ir apie 50 ct/kWh miestuose, 
kuriuose šiluma gaminama naudo- 

jant gamtines dujas. 
Norint iš esmės sumažinti Lie- 

tuvos gyventojų mokėjimus už ši- 
lumą, būtina įgyvendinti du pagrin- 
dinius projektus: perkelti šilumos 
gamybos šaltinius nuo gamtinių 
dujų prie vietinio biokuro ir moder- 
nizuoti daugiabučius namus. 

Parengė Vidmantas UZUSIENIS 
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FAKTAS. Už itin šaltą vasarį dėl mažiau sunaudotos šilumos renovuotų daugiabučių gyventojai gaus iki 4 
kartų mažesnes sąskaitas nei prastos būklės neapšiltintų namų gyventojai 

Informacija 

2012 m. vasario mėn. 
Lietuvos miestai pagal 
šildymo kainų brangumą 

Miestas Tarifas* Kaina (Lt)* 

1. Prienai 35,08 673,54 
2. Pakruojis 34,02 653,18 
3. Biržai 33,71 647,23 
4. Alytus 33,53 643,78 
5. Joniškis 33,27 638,78 
6. Trakai 32,94 632,45 

7. Druskininkai 32,82 630,14 
8. Anykščiai 32,81 629,95 
9. Šalčininkai 32,33 620,74 
10. Kaunas 32,33 620,74 
11. Telšiai 31,49 604,61 
12. Vilkaviškis 31,45 603,84 
13. Skuodas 31,40 602,88 
14. Palanga 31,05 596,16 
15. Kazlų Rūda 30,25 580,80 
16. Šiauliai 30,00 576 
1 7. Marijampolė 29,93 574,66 
18. Šakiai 29,78 571,78 
19. Vilnius 29,65 569,28 
20. Akmenė 28,36 544,51 
21. Jonava 28,35 544,32 
22. Klaipėda 27,95 536,64 
23. Kaišiadorys 27,44 526,85 
24. Panevėžys 26,68 512,26 
25. Plungė 26,39 506,69 
26. Šilute 25,42 488,06 
27. Kelmė 25,40 487,68 
28. Švenčionys 25,14 482,69 
29. Lazdijai 24,92 478,46 
30. Kretinga 24,64 473,08 
31. Mažeikiai 23,53 451,78 
32. Birštonas 22,78 437,38 
33. Šilale 22,31 428,35 
34. Varėna 22,09 424,13 
35. Ignalina 21,69 416,45 
36. Raseiniai 21,59 414,53 
37. Širvintos 21,00 403,20 
38. Utena 21,00 403,20 
39. Molėtai 20,84 400,13 
40. Radviliškis 20,69 397,25 
41. Tauragė 20,44 392,45 

•patvirtinta VKEKK (ct/kWh) 
** apšildyti 60 kv. m. butą senos statybos 

nerenovuotame name 
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