
LŠTA pranešimas. Renovavus daugiabučius gyventojų mokėjimai už šilumą tikrai sumažės

Dažnai žiniasklaidoje, viešoje erdvėje ir net politikų kalbose girdimi teiginiai, kad apšiltinus
daugiabučius gyvenamuosius namus ir per pusę sumažėjus šilumos suvartojimui, neišvengiamai
padidės šilumos kaina, taigi buitinių šilumos vartotojų mokėjimai už šilumą liks tokie patys kaip iki
namo renovavimo ar net didesni. Minėtas teiginys nepagrindžiamas jokiais faktais, o tik subjektyvia
klaidingai suprasta nuomone ar turint tikslą suklaidinti šilumos vartotojus ir taip atitolinti
daugiabučių modernizavimo darbus, nemažinant naudojamo iškastinio kuro (naftos produktų,
gamtinių dujų) kiekio šilumos gamyboje. Reaguodama į klaidinančius teiginius ir šilumos vartotojų
dezinformavimą, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) teikia visuomenei šį išaiškinimą.

Paprasta verslo logika teigia, kad sumažėjus produkto paklausai ir jo realizacijai, parduodamo
produkto kaina turi didėti, jeigu gamintojas nori pelningai dirbti ir patikimai atlikti savo tiesiogines
funkcijas. Mūsų, šilumos gamintojų ir vartotojų, atveju minėta logika taip pat galioja. Realizuojama
prekė, šiuo atveju šiluma, negali būti pardavinėjama pigiau už jos pagaminimo savikainą.

Darant prielaidą, kad Lietuvoje bus apšiltinti (renovuoti) visi daugiabučiai gyvenamieji namai,
statyti iki 1992 m., galima teigti, kad jiems reikalingas šilumos kiekis sumažės apie 50 procentų.

Nors šilumos poreikiai po gyvenamųjų namų atnaujinimo sumažės dvigubai, tačiau šį kiekio
pokytį didžiąją dalimi kompensuos didėjantis naujai prisijungusių prie centralizuotai tiekiamos
šilumos sistemos vartotojų skaičius (žr. 1 pav., LŠTA informacija), o vertinant prognozuojamą
ekonomikos raidą yra priimtos prielaidos, nustatytos Nacionalinėje Energetikos Strategijoje, kad
centralizuotai tiekiamos šilumos mąstai iki 2025 m. liks mažai pakitę.

1 pav. Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001-2009 m.

Iš šios dinamikos matyti, kad naujai prisijungusių, prie centralizuotai tiekiamos šilumos
sistemos, vartotojų skaičius 2009 m., lyginant su 2001 m. yra išaugęs per 33% (t.y. apie 160 tūkst.
naujų vartotojų). Tikėtina, kad tokia naujų vartotojų skaičiaus augimo tendencija išliks ir ateityje.

Jeigu kurioje nors savivaldybėje naujų vartotojų nepadaugės, renovuotų daugiabučių
gyventojų mokėjimai už perkamą šilumą bus vis tiek daug mažesni negu prieš renovavimą!
To įrodymui žemiau pateikiamas grafikas (žr. 2 pav.).



2 pav. Šilumos vartojimo mažėjimo įtaka mokėjimams už šilumą

Iš grafiko matyti, kad šilumos tiekimo įmonės sumines išlaidas, tiekiant šilumą vartotojams,
galima pavaizduoti 1-a tiese, sudėjus sąlyginai pastovias ir sąlyginai kintamas šilumos gamybos
išlaidas. Tarkime, kad nagrinėjamais metais vartotojams bus patiektas A šilumos kiekis. Kad
šilumos tiekimo įmonė dirbtų pelningai, pajamos turi viršyti išlaidas, t. y. 1-a ir 2-a tiesės (2-a tiesė
vaizduoja vartotojų mokėjimus už šilumą) turi susikirsti būtent toje vietoje, kurioje nusakomas
patiektos vartotojams šilumos kiekis. Nagrinėjamame paveiksle vartotojų išlaidos už perkamą
šilumą bus pažymėtos tašku C.

Suprantama, 2-os tiesės statumas daro įtaką šilumos kainos dydžiui – kuo statesnė tiesė, tuo
didesnė šilumos kaina vartotojams. Žiūrint į grafiką akivaizdu, kad jeigu vartotojams būtų patiektas
didesnis šilumos kiekis, atsidurtume zonoje, kurioje šilumos tiekimo įmonės veikla yra pelninga
arba bent jau nenuostolinga, nes pajamos už patiektą šilumą viršytų šilumos realizacijos išlaidas. Ir
atvirkščiai – jeigu realizuojamos šilumos kiekis mažesnis, įmonė dirbs nuostolingai.

Sakykime, kad dauguma Lietuvos gyvenamųjų namų, statytų iki 1992 metų, bus renovuoti.
Be abejo, tai nulems mažesnį metinį šilumos poreikį (taškas B). Šiuo atveju įmonės išlaidos viršys
pajamas ir įmonės veikla taps nuostolinga. Norint, kad pajamos taptų lygios išlaidoms, turėtume
brėžti 3-ią tiesę, kuri, palyginti su 2-a tiese, yra statesnė (nes didesnė šilumos kaina).

Tačiau nors ir mokant didesniu tarifu, renovuotų namų gyventojų išlaidos už perkamą
šilumą bus mažesnės palyginti su išlaidomis prieš renovavimą (modernizavimą) – vartotojų
mokėjimai už perkamą šilumą bus nusakomi tašku D, o prieš apšiltinimą mokėjimai už perkamą
šilumą buvo nusakomi tašku C.

Apibendrinant galima dar kartą pasakyti: nežiūrint į tai, kad po pastatų renovavimo
(modernizavimo) šilumos kaina dėl sumažėjusio realizuojamo šilumos kiekio nežymiai
padidės, jei prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos neprisijungs nauji vartotojai, tačiau



esamiems vartotojams vis tiek metiniai mokėjimai už suvartotą šilumą bus gerokai mažesni
už prieš tai buvusius. Po daugiabučio renovavimo (išorinių atitvarų apšiltinimo) darbų ir
vidaus inžinerinių sistemų modernizavimo reikalingas šilumos kiekis šildymui, o tuo pačiu ir
sąnaudos kurui, sudarančios iki 70 procentų šilumos kainos, sumažėja iki dviejų kartų.

Tai įrodo LŠTA renkami ir pastoviai viešai (asociacijos svetainėje www.lsta.lt) skelbiami
statistiniai duomenys, kad po renovavimo (modernizavimo) daugiabučių gyvenamųjų namų
gyventojams mokėjimai už šilumą yra daug mažesni, lyginant juos su analogiškų nerenovuotų
daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų mokėjimais.

http://www.lsta.lt/

