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Ministro siekiai šilumos ūkyje glumina ekspertus 

Kipras BITCHERIS 

Energetikos ministras Arvy- 
das Sekmokas po neseniai vyku- 
sio Vyriausybės pasitarimo, ku- 
rio metu apsispręsta dėl šilumos 
ūkio pertvarkos gairių, aiškino: 
gamybą ir tiekimą reikėtų atskirti 
didesniuose miestuose, kur nepri- 
klausomi šilumos gamintojai galė- 
tų sukurti konkurenciją, o mažes- 
nėse savivaldybėse, kur gaminami 
maži šilumos kiekiai, ir tinklai, ir 

gamyba liktų vienose rankose. 
Šilumos ūkio pertvarka nepa- 

tenkinta Panevėžio miesto savival- 
dybės valdžia rytoj prašys miesto 
politikų pritarimo, kad Energeti- 
kos ministeriją pasiektų kreipima- 
sis, kuriame išreiškiamos abejonės 
teigiamais pertvarkos rezultatais, 
jie gali neigiamai paveikti šilumos 
vartotojus, o šilumos gamybos ir 
tiekimo atskyrimas gali tik 
pabranginti šilumą gyven- 1% 
tojams. %M 
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Ministro siekiai šilumos 
ūkyje glumina ekspertus 
i Bijo, kad teks 

mokėti daugiau 

Akcinės bendrovės „Pane- 
vėžio energija" stebėtojų tarybos 
pirmininkas ir miesto Tarybos na- 
rys Kęstutis Lukoševičius patikino, 
kad įmonės vadovai bei stebėtojų 
taryba yra susirūpinę dėl bendrovės 
ateities ir kreipėsi į savo didžiuosius 
akcininkus - savivaldybes - su pa- 

siūlymu išreikšti savo nuomonę ir ją 
pateikti Energetikos ministerijai. 

Panevėžio miesto savivaldybės, 
valdančios 60,2 proc. „Panevėžio 
energijos" akcijų, Tarybos parengtas 
kreipimasis į Lietuvos Respublikos 
energetikos ministeriją akcentuoja, 
kad išanalizavus Lietuvos Respu- 
blikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
šilumos ūkio pertvarkos gairių pa- 
tvirtinimo" projektą, susirūpinta dėl 
bendrovės teikiamų paslaugų varto- 
tojų ateities. Pasak Tarybos, akivaiz- 
du, kad tie tikslai, kurių siekiama 
pertvarkant šilumos ūkį, „Panevėžio 
energijoje" jau įgyvendinti, o pertvar- 
kos rezultatai gali turėti neigiamų pa- 
sekmių šilumos vartotojams, šilumos 
gamybos ir tiekimo atskyrimas gali 

pabranginti šilumą gyventojams". 
Panevėžio miesto tarybos po- 

sėdis dėl pritarimo kreipimuisi į 
Lietuvos Respublikos energetikos 

ministeriją vyks jau rytoj. 

Ministro iniciatyva 

Lietuvos šilumos ūkį žadama per- 
tvarkyti pagal Europos Sąjungos Tre- 
čiojo energetikos paketo nuostatas. 
Tai reiškia, jog bus siekiama naikinti 
šilumos ūkio monopolijas, atskiriant 
energijos gavybą ir tiekimą nuo per- 
davimo tinklų veiklos. Tai jau pada- 
ryta elektros sektoriuje, o per dvejus 
metus planuojama atlikti dujų ūkyje. 

Numatoma, kad dalis savivaldy- 
bės funkcijų, kontroliuojant šilumos 
tiekimą, bus perduota į valstybės 
rankas. 

Ministras A. Sekmokas neseniai 
pareiškė, kad šalies šilumos ūkį ža- 
dama pertvarkyti iki naujų Seimo 
rinkimų šių metų rudenį. 

Energetikos ministro įsitikini- 
mu, šiandien interesai yra šilumos 
gamintojų pusėje, todėl bus teikia- 
mas Vyriausybės nutarimo projek- 
tas dėl šilumos ūkio esminės refor- 
mos. Pasak jo, „reforma turi pasiekti 
tris tikslus - tai yra suskaidyti ver- 

tikaliai integruotas monopolijas, 
užtikrinti skaidrumą, konkurencin- 
gumą ir atkurti tą interesų pusiaus- 
vyrą, kuri buvo pažeista ne šilumos 
vartotojų naudai." 

Situacija turėtu keistis 

Bendrovės „Panevėžio energija" 
technikos direktoriaus Petro Diksos, 
laikinai einančio generalinio direk- 
toriaus pareigas, nuomone, susida- 
riusią situaciją vertinti dar anksti. 

Laikinasis įmonės vadovas pa- 
aiškino, kad „Panevėžio energiją" 

priskirti prie didžiųjų miestų šilu- 
mos tiekėjų nėra tikslinga, nes įmo- 
nė yra regioninė - ji aptarnauja ne 

tik Panevėžio, bet ir Kėdainių, Pas- 
valio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų 
miestus ir rajonus. 

„Ekonominių ryšių plėtojimas 
tokio dydžio regione sutelkė patir- 
tį, kuri leidžia lėšas paskirstyti labai 
efektyviai. Todėl įmonė turi išvys- 
tytą centralizuotą šilumos tiekimo 
sistemą, geba rūpintis ekologine 
nauda, sudaro galimybes aukšto ly- 
gio technologijų plėtrai. Tai reiškia, 
kad naudojamos įvairios kuro rūšys, 
efektyviai vystomas biokuro panau- 
dojimas. Be savų gamybos šaltinių, 
šiluma perkama dar iš keleto atskirų 
nepriklausomų gamintojų", - „Pane- 

vėžio balsui" sakė P. Diksa. 
Įmonės finansų direktorė Rita 

Morozovienė pabrėžė, kad regioni- 
nė bendrovė pajėgi geriau valdyti 
piniginius srautus, pigiau skolintis 
iš bankų, įgyvendinti stambius in- 
vesticinius projektus. Be to, visiems 
regiono šilumos vartotojams taiko- 
ma vienoda šilumos kaina. 

„Sudėtingų projektų įgyvendini- 

mas reikalauja ir specialistų žinių, ir 
finansavimo šaltinių. Vykdomus pro- 
jektus palankiomis sąlygomis finan- 
suoja komerciniai bankai, o Vyriau- 
sybė skiria savo ir Europos Sąjungos 
paramą. Termofikacinės elektrinės 
statyba Panevėžio mieste gerina ne tik 
elektros energijos veiklos rezultatus, 
bet teikia naudą visiems vartotojams. 
Uždirbtas pelnas iš elektros energijos 
pardavimo naudojamas ne tik pro- 
jektams įgyvendinti, bet ir šilumos 
kainoms sumažinti visuose regionuo- 
se", - paaiškino R. Morozovienė. 

Butu pirmoji pasaulyje 

Lietuvos šilumos tiekėjų asocia- 
cijos prezidentas Vytautas Stasiūnas 
patikino, jog ši tema - apie šilumos 
ūkio pertvarką - yra ne kartą nagri- 

nėta energetikos ekspertų ir svars- 
tyta tarptautinėse konferencijose. 
Prieita prie išvados, kad taip elgtis 
neracionalu, nes šilumos tiekimas iš 

esmės skiriasi nuo elektros ir dujų 
tiekimo dėl technologinių ypatumų. 
Dirbtinio šilumos gamybos ir tieki- 
mo veiklos atskyrimo eksperimentas 

valstybės mastu iki šiol nebuvo įgy- 
vendinamas jokioje pasaulio šalyje. 

„Siekiant, kad šiluma pigtų, bū- 
tina imtis trumpalaikių ir ilgalaikių 
priemonių. Ir visų pirma reikėtų per- 
kelti elektros gamybą iš Elektrėnų 
elektrinės į termofikacines jėgaines 
didžiuosiuose miestuose, perskirsty- 
ti elektros energijos supirkimo kvotas 
ir užtikrinti galimybę gyventojams 
visoje Lietuvoje už šilumą mokėti iki 
4 centų už kilovatvalandę mažiau", - 

teigė V. Stasiūnas. 
Tokį siūlymą Lietuvos šilumos tie- 

kėjų asociacija pateikė Energetikos mi- 
nisterijai daugiau kaip prieš dvi savai- 
tes ir kol kas negavo jokio atsakymo. 

Ekspertai gūžčioja pečiais 
Kritika dėl šios pertvarkos gairių 

girdima ne tik iš šilumos energijos 
ekspertų, bet ir iš mokslininkų lūpų. 
Prieita prie išvados, kad gamybos ir 
tiekimo atskyrimas norimo efekto 
neduos, tik pabrangins šilumą gy- 
ventojams. Specialistų, kurių gretose 
universitetų profesoriai, mokslų dak- 
tarai bei didžiųjų, su šilumos energe- 
tika glaudžiai susijusių bendrovių 
vadovai, parengtame pareiškime 
„Dėl Lietuvos energetikos ministro 
A. Sekmoko paskelbtų planų atskirti 
centralizuotą šilumos gamybą, per- 
davimą ir skirstymą" rašoma, kad 
„paskelbta informacija ne tik kelia 
nusivylimą, bet atrodo, kad gali būti 
vėl inicijuotos neapgalvotos refor- 
mos, kurios ne tik neduotų, kaip ir iki 
šiol, lauktų rezultatų, bet ir pažeistų 
vartotojų aprūpinimo šiluma techni- 
nius ir ekonominius pagrindus." 
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