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„Litesko“ siūlo 9 procentais mažinti šilumos kainą Alytuje

Alytų šildanti bendrovė „Litesko“ pateikė miesto savivaldybei siūlymą mažinti šilumos kainą nuo 30,68 iki
27,99 ct/kWh be PVM, be kompensacijos už nepadengtas kuro sąnaudas. Galimybė sumažinti šilumos tarifą
atsirado pradėjus veikti Alytaus biomasės kogeneracinei jėgainei, kurioje šiluma gaminama iš vietinio biokuro.

„Biokuras yra ženkliai pigesnis už gamtines dujas, kurių kaina šilumos tiekėjams nuo liepos 1 dienos augo.
Faktas, kad naujojoje jėgainėje gaminame beveik 50 proc. Alytui reikalingos šilumos, leidžia užtikrinti mažesnę
dujų kainos įtaką šilumos tarifui“, - sakė „Litesko“ filialo „Alytaus šiluma“ vadovas Vytautas Čeponis.

Anot jo, Alytuje pradėtas vartoti biokuras šilumos kainą leidžia mažinti 3,64 ct/kWh. Dalį šios sumos – 0,95
ct/kWh – „suvalgo“ pabrangusios dujos, infliacija ir kiti veiksniai. Todėl šilumos kaina mažėja 2,69 ct/kWh –
iki 27,99 ct/kWh be PVM. „Jeigu ne galimybė vartoti vietinį kurą, šiandien kalbėtume apie šilumos brangimą“, -
sakė V. Čeponis.

Pradėjus naudoti biokurą ir dėl to sumažėjus šildymo kainai tipinio senos statybos daugiabučio, 60 kv. metrų
ploto buto, gyventojai šildymui per žiemą sutaupys maždaug po 200 litų.

Pagal galiojančią tvarką, „Litesko“ kainos perskaičiavimo projektą turi patvirtinti Alytaus miesto savivaldybė.
Ar savivaldybės sprendimas yra teisingas turi įvertinti ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

„Biokurą plačiai vartojančių miestų gretas papildžiusio Alytaus pavyzdys dar kartą įrodo, kad gamtinių dujų
keitimas beveik tris kartus pigesniu vietiniu kuru yra tiesiausias kelias į šilumos kainų mažinimą“, - teigė
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) tarybos pirmininkas Andrius Janukonis.

LŠTA skaičiavimu, Lietuvos miestuose, kuriuose pagrindinis kuras šilumos gamyboje yra gamtinės dujos, nuo
liepos 1 dienos šilumos kainos augo. Šiluma gyventojams vidutiniškai brango apie 1,3 ct/kWh ir kainuoja nuo
31 iki 36,7 ct/kWh su PVM.

Šilumos tarifų augimą lėmė gegužės mėnesį 5,6 procento pabrangusios gamtinės dujos Lietuvos šilumos tiekimo
įmonėms. Dujos kainavo net 108 litais daugiau nei balandį – 2038 Lt/tne (tona naftos ekvivalento) su
transportavimo mokesčiu.

Apie biomasės kogeneracinę jėgainę:
Gegužės 18 d. atidaryta Alytaus biomasės kogeneracinė jėgainė – antroji pagal dydį Lietuvoje. „Litesko“
investicijos į jėgainę siekia 73,7 mln. litų, ES struktūrinių fondų parama – 13,5 mln. litų. Jėgainėje
sumontuotas 20,2 MW galios biokuro garo katilas ir 5 MW galios kondensacinis ekonomaizeris. Jėgainėje
gaminamos elektros galia sudaro 5,4 MW, per metus žaliosios energijos bus pagaminama 156 000 MWh.
Jėgainė Alytaus šilumos ūkyje  leis biokuru pakeisti 14 mln. m3 gamtinių dujų per metus.

Alytaus jėgainė yra antras pagal dydį biokuro projektas, kompanijos „Dalkia“ įgyvendintas Lietuvoje.
„Dalkia“ šildomuose Lietuvos miestuose yra įdiegta daugiau nei 50 proc. visų šalies šilumos ūkyje veikiančių
biokuro įrenginių.

Apie „Litesko“
Dešimt Lietuvos miestų šildanti „Litesko“ priklauso vienai didžiausių Europoje energetikos paslaugų
kompanijų grupei „Dalkia“. Sostinėje šiai kompanijai atstovauja bendrovė „Vilniaus energija“.

Apie „Dalkia“
„Veolia Environnement“ ir „Electricité de France" (EDF) antrinė kompanija „Dalkia" yra pirmaujanti
Europoje bendrovė, teikianti energetikos sprendimus miestams ir pramonės įmonėms. Klimato atšilimo,
nestabilių energijos kainų ir nepakankamų resursų amžiuje „Dalkia" savo klientams siūlo draugiškus aplinkai



ir ekonomiškus energijos plėtros, statybų ir valdymo sprendimus. Daugiau nei 52 tūkst. darbuotojų 40 šalių
turinčios kompanijos pajamos 2011 metais sudarė 6,9 mlrd. eurų. www.dalkia.com
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