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l brangsta rusiškos dujos Lietuvai

l Lietuvai pabrangusi  gamtini  duj  kaina per du m nesius, geguž  ir biržel , pakilo 166
litais už ton  naftos ekvivalento – lygiai tiek, kiek dujos brango per visus 2010 metus.
Lietuvos šilumos tiekimo mon s už dujas birželio m nes  mok jo 1648 Lt/tne su
transportavimo mokes iu. Geguž  duj  kaina buvo 50 Lt/tne mažesn  ir sudar  1598 Lt/tne,
baland  – 1482 Lt/tne su transportavimo mokes iu.

2010-  met  sausio m nes  šilumininkai už dujas mok jo 1248 Lt/tne, gruod  – 1414
Lt/tne su transportavimo mokes iu.

„Nebegali b ti rimtesnio ženklo m  valstybei, kad šilumos kio perorientavim  nuo
rusišk  duj  prie lietuviško biokuro privalu nedelsiant skelbti nacionaliniu prioritetu. Ger
nor  nebeužtenka. Biokuro katilini  diegimui b tina skirti valstybin  param ,  ši  srit
kreipti ES fond  l šas“, - teig  Lietuvos šilumos tiek  asociacijos (LŠTA) prezidentas
Vytautas Stasi nas.

Anot jo, vien šiluminink  j gomis ir l šomis perorientuoti šilumos  prie biokuro,
neauginant šilumos kain , ne manoma.

„Biokuro katilini  diegimas reikalauja milžinišk  investicij . Siekiant, kad šilumos
vartotojai kuo grei iau pajust  brangi  gamtini  duj  atsisakymo naud  ir stabilizuoti
šilumos kainas, vietinio kuro diegimui b tina valstybin  investicin  programa“, - sak  V.
Stasi nas.

Jo teigimu, jei didžiul s sumos b  investuojamos tik pa  šilumos tiekimo moni
gomis, be valstyb s ir ES fond  pagalbos, apmok ti kreditus ir finansuoti investicijas tekt

didinant šilumos kainas. „Tai prieštarauja siekiui mažinti d l gamtini  duj  brangimo lyg ant
mieli  augan ias šilumos kainas“, - sak  V. Stasi nas.

Lietuviško biokuro kaina sudaro 700 Lt/tne ir išlieka panaši jau ne vienerius metus. Lietuvos
šilumos kain  statistika rodo, kad šiluma pigiausia tuose miestuose, kuriuose pla iai
naudojamas biokuras.

Pastaruosius septynerius metus šilumos energijos kaina Lietuvoje augo išimtinai d l
gamtini  duj  brangimo, kitos šilumos tiekimo s naudos nebrango. LŠTA duomenimis, nuo
2005 met , kuomet gamtini  duj  kainos metinis vidurkis sudar  439 Lt/tne, iki šios dienos
dujos pabrango 3,7 karto.
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