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Spalį atpigusios dujos mažins sąskaitas už šilumą

Spalio mėnesį Lietuvai atpigo iš Rusijos importuojamos gamtinės dujos. Šilumos tiekimo
įmonės už gamtines dujas spalį mokėjo 1816 Lt/tne su transportavimo mokesčiu. Ši kaina
57 litais mažesnė nei rugsėjį, kuomet dujos kainavo 1873 Lt/tne.

Dujų kainos pokytis turės tiesioginės įtakos gruodžio mėnesio sąskaitoms už šilumą, kurios
žmones pasieks 2012-ųjų sausio mėnesį. Kaip ir visada kuomet keičiasi kuro kaina, šilumos
tarifus tvirtins Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).

„Miestuose, kuriuose didžiąją šilumos gamyboje naudojamo kuro dalį sudaro gamtinės
dujos, šilumos kaina sumažės apie 1,5 procento – apie 0,45 ct/kWh“, - konstatavo Lietuvos
šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas Vytautas Stasiūnas.

Jo teigimu, nors dujų kaina nukrito, tačiau ji išlieka visų laikų aukštumose. „Lietuva ir
toliau neturi jokių svertų, kurie lemtų dujų kainos pokyčius – pagrindinio kuro mūsų
šilumos ūkyje kainą diktuoja Maskva“, - sakė V. Stasiūnas.

Anot jo, būtų naivu tikėtis, kad sugrįš nebrangių resursų laikai, kuomet dujų kainos metinis
vidurkis sudarė 439 Lt/tne.

„2005-ieji – praeityje. Šiandien Lietuva turi kelias realias išeitis, kurios padėtų drastiškai
mažinti šilumos kainą. Visų pirma – šilumos ūkio pervedimas nuo dujų prie dukart
pigesnio vietinio biokuro“, - teigė V. Stasiūnas.

Jo vertinimu, sąskaitos už šilumą gali pastebimai mažėti tik biokuro plėtrą paskelbus
nacionaliniu Lietuvos energetikos prioritetu.

„Kol biokuro diegimo projektai nėra įtraukti į valstybinę investicinę programą, kol į šią
sritį nekreipiamos ES fondų lėšos, apie stabilias šilumos kainas galime pamiršti“, -
įsitikinęs V. Stasiūnas.

Kita medalio pusė – katastrofiška senų daugiabučių būklė, auginanti šilumos suvartojimą ir
sąskaitas už šilumą.

„Jei pastatas energetiškai efektyvus, jame net esant aukštai šilumos kainai sąskaita už
šildymą bus mažesnė nei nerenovuotame pastate, esant žemai šilumos kainai. Renovuotas
namas reiškia radikaliai mažesnį energijos suvartojimą, o tuo pačiu – mažesnę sąskaitą“, -
sakė V. Stasiūnas.
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