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Verslininko tribūna

Kodėl Lietuvoje mokesčiai

už
šildymą
yra didesni nei galėtų būti?
Domas JONAUSKAS

Kaltę dėl didelių šilumos kainų Lietuvoje įprasta versti šilumos tiekimo
įmonių godumui. Tiekėjai tai vadina politikų sąmokslu ir pateikia savo atsakymo versiją. Didžiuliais mokesčiais už šildymą ir visuomenės skurdinimu
yra suinteresuoti šiuo metu valdžioje esantys pareigūnai. Kodėl?

„Valdžia, parinkusi Lietuvai dujų valstybės
kelią, ilgiems metams įkalins gyventojus
didelių mokesčių už šildymą ir nesibaigiančių socialinių problemų gniaužtuose“,
– teigia Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
tarybos pirmininkas Andrius Janukonis.
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Reikia gelbėtojų
„Manipuliuodami didžiulėmis šilumos kainomis, įtampą visuomenėje kuria aukščiausi šalies vadovai. Jie tikisi išsilaikyti
valdžioje, užėmę liaudžiai patogią ir patrauklią gelbėtojo poziciją. Bėda yra ta, kad „gelbėdami“ šalį nuo oligarchų, grobikų šilumininkų ir panašių pseudopriešų, tačiau nespręsdami
tikrųjų problemų, politikai stumia Lietuvą į brangių gamtinių
dujų glėbį“, – įsitikinęs Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
(LŠTA) tarybos pirmininkas Andrius Janukonis.
Anot jo, tokios kovos pasekmės – atvirkštinės deklaruojamiems siekiams. „Garsiai kalbama, kad statydama gamtinių
dujų terminalą, Lietuva siekia energetinės nepriklausomybės.
Realybėje šalis taps dvigubai priklausoma – ne tik nuo vamz-

„Šilumos ūkyje privalome
gamtines dujas keisti beveik
triskart pigesniu biokuru,
daugiabučių namų ūkyje –
įgyvendinti renovaciją“.
džiais, bet ir nuo laivais tiekiamų dujų. Viduryje baltos dienos
žmonėms meluojama, kad diegiant dujas ir vykdant pseudopertvarkas šilumos ūkyje, mažės šilumos kaina. Iš tiesų būtent terminalo statybos ilgiems metams įkalins žmones didelių
šilumos tarifų spąstuose“, – teigė A. Janukonis.

Klaidų grandinė
Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą šilumininkas

vadina energetinių klaidų grandinės pasekme.
„Pirmiausia 1,5 mlrd. litų buvo investuota į brangiomis dujomis varomą elektrinę Elektrėnuose. Tuomet priimamas politinis sprendimas šiai elektrinei pastatyti suskystintųjų dujų
terminalą. Tada prireikia dujų saugyklos, kuri yra neatsiejama
terminalo dalis“, – vardino A. Janukonis.
Anot jo, nėra jokių abejonių, kad jau netrukus išgirsime ir
apie naujus projektus, tiesiogiai susijusius su terminalu. Pirmiausia – apie būtinybę investuoti į dujų vamzdynų rekonstrukciją. „Juk dujos iš terminalo privalo pasiekti didžiuosius
vartotojus Vilniuje, Kaune ir Jonavoje, o dujų tinklai tam nėra
pritaikyti – jie ploniausi ties pajūriu“, – sakė A. Janukonis.
Jis įsitikinęs, jog laikas konstatuoti, kad karalius yra nuogas,
– skubotos, ekonomiškai nepagrįstos terminalo bei susijusių
objektų statybos valstybei kainuos milijardus ir nesuteiks jokios
naudos gyventojams.

Įkalins problemose
„Valdžia, parinkusi Lietuvai dujų valstybės kelią, ilgiems metams įkalins gyventojus didelių mokesčių už šildymą ir nesibaigiančių socialinių problemų gniaužtuose“, – teigė A. Janukonis.
Anot jo, terminalo statybos reiškia, kad gyventojai bus priversti vartoti dujas – beveik tris kartus brangesnį kurą už biokurą.
„Pastačius brangų suskystintųjų dujų terminalą, saugyklą ir
kitus infrastruktūros elementus, privalėsime vartoti dujas. Mažėjant dujų vartojimui, augtų per terminalą tiekiamų gamtinių
dujų kaina, nes terminalo išlaikymo kaštai tektų mažesniam
parduodamų dujų kiekiui. Valstybė bus priversta užtikrinti terminalo veiklą – kiek įmanoma, stengtis, kad dujų vartojimas
nemažėtų. Todėl beveik tris kartus už dujas pigesnio biokuro
plėtra, mažinanti dujų vartojimą, tampa nepageidaujama. Į
dujų ūkį investuoti milijardai blokuos biokuro projektus“, – įsitikinęs A. Janukonis.

2004-2013 m. valstybės ir ES paramos skirta
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Šilumos kainų skirtumas naudojant biokurą ir gamtines dujas
2011 m . vidutinė kuro kaina su galios ir
transportavimo mokesčiais

Remia importuojamą kurą
Pasak A. Janukonio, nėra jokio realaus paaiškinimo terminalo statyboms, kai Lietuvos šilumos ūkis gali iš viso išsiversti be
brangių dujų.
„Mokslininkų atliktos studijos rodo, kad Lietuvoje pakanka
resursų visą 100 procentų šilumos pagaminti iš biokuro. Kodėl
neinvestuojama į infrastruktūrą, leidžiančią vartoti vietinį, lietuvišką kurą, kuris yra pigus ir kurio niekada nepritrūksime?
Vietoje to skiriamos lėšos sistemai, versiančiai vartoti brangų
importuojamą kurą, kurio kainai Lietuva jokios įtakos daryti
negali“, – apgailestavo šilumininkas.
A. Janukonio teigimu, užuot investavę į biokuro katilinių
statybas ir realiai sumažinę šilumos kainas visuose Lietuvos
miestuose, politikai užsiima pseudokova su dideliais tarifais.

Trečiojo paketo mitas
„Ryškiausias šių žodžių pavyzdys – energetikos ministro A.

2011 m . vidutinė šilumos kaina CŠT
įmonėse kūrenant biokurą ir g. dujas

Sekmoko planai įgyvendinti šilumos ūkio pertvarką. Ministras
ketina visos valstybės mastu įdiegti dirbtinio šilumos gamybos ir tiekimo veiklų atskyrimo eksperimentą – pagal dujų ir
elektros sektorių analogiją. Toks eksperimentas iki šiol nebuvo
įgyvendintas jokioje pasaulio šalyje. Už šias fantazijas, be jokios
abejonės, sumokės visi šilumos vartotojai“, – sakė A. Janukonis.
Energetikos ekspertai ir mokslininkai jau ne kartą atkreipė
dėmesį į tai, kad šilumos gamybos šaltinius atskirti nuo šilumos
tinklų pagal elektros ar dujų analogiją yra neracionalu.
Anot šilumininko, ši tema svarstyta ir tarptautinėse konferencijose. Prieita išvados, kad taip elgtis neracionalu, mat šilumos tiekimas iš esmės skiriasi nuo elektros ir dujų – dėl technologinių ypatumų.
Energetikos ekspertai vienu balsu tvirtina, kad gamybos ir
tiekimo atskyrimas norimo efekto nesuteiks ir tik pabrangins
šilumą gyventojams.
„Šių veiksmų priedanga – esą šilumos ūkio pertvarka atitinka trečiojo ES energetikos paketo reikalavimus. Faktą, kad
tai prasilenkia su tikrove, LŠTA patvirtino ir tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, vėsinimo ir kombinuotos šilumos
bei elektros energijos gamybos asociacijos „Euroheat&Power“
prezidentas Birger Lauersen“, – atkreipė dėmesį šilumininkas.

Neatsisako šildyti žuvis
A. Janukonis pateikė dar vieną faktą, atskleidžiantį, jog šilumos kainų nesiekiama mažinti. „Ministras A. Sekmokas ilgą
laiką turėjo galimybę vienu parašu atpiginti šilumą visiems šalies miestams maždaug 4 centais už kilovatvalandę, tačiau ja
nepasinaudojo. Neseniai ši atsakomybė tapo nebe asmeninė, o
kolektyvinė – visos Vyriausybės. Taip gerokai paprasčiau vilkinti sprendimus – atsakomybė išplaunama ir nelieka kaltų“, –
sakė A. Janukonis.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija energetikos ministrui A.
Sekmokui dvejus metus iš eilės teikė siūlymą perkelti elektros
gamybą iš Elektrėnų elektrinės į termofikacines elektrines didžiuosiuose miestuose, perskirstyti elektros energijos supirki-
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mo kvotas ir užtikrinti galimybę gyventojams už šilumą mokėti
mažiau.
LŠTA siūlo perkelti elektros gamybą iš Lietuvos elektrinės
Elektrėnuose į Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Alytaus termofikacines elektrines, šiuo metu veikiančias minimaliu režimu.
Termofikacinėms elektrinėms, dirbančioms kogeneracijos
režimu (gaminančioms ir elektrą, ir šilumą), nustačius tą pačią
supirkimo kainą, kaip ir Lietuvos elektrinėje, būtų pagaminamas toks pats elektros energijos kiekis už tokią pačią kainą.
Anot A. Janukonio, elektros kaina nedidėtų, tačiau atsirastų rezervas šilumos kainoms mažinti. „Racionalus ir logiškas
kogeneracijos būdu pagamintos elektros ir šilumos sąnaudų
perskirstymas užkirstų kelią atliekinės energijos švaistymui
Elektrėnuose ir tarnautų visiems centralizuotai besišildantiems
žmonėms“, – privalumus akcentavo A. Janukonis.
Šilumininkų skaičiavimu, į Elektrėnų marias ,,išmesta‘‘ šiluma per praėjusį šildymo sezoną kainavo apie 150 mln. litų.
„Pinigų išmetimas į balą, kai didelė dalis gyventojų sunkiai pa-

kelia mokesčių už šilumą naštą, yra nusikalstamas“, – teigė A.
Janukonis.
Iš elektros ir šilumos sąnaudų perskirstymo šilumos tiekimo
įmonės neuždirbtų nė lito. Visos lėšos, gautos padidėjus termofikacinių elektrinių apkrovoms, būtų skiriamos kompensacijoms už šilumą.
„Anksčiau A. Sekmokas, o dabar Vyriausybė, vilkinanti galimybę užtikrinti racionalesnę energijos gamybą, parodo, kad
valdžia nėra linkusi siekti mažesnių šilumos kainų Lietuvoje.
Toliau bandoma dirbtinai išlaikyti įtampą visuomenėje“, – įsitikinęs A. Janukonis.
Jis pabrėžė, kad elektros ir šilumos sąnaudų perskirstymas –
efektyvi, bet trumpalaikė priemonė.
„Strateginiai veiksmai, kurie leistų mažinti šilumos kainas ir
suvartojimą daugiabučiuose, išlieka tie patys. Šilumos ūkyje privalome gamtines dujas keisti beveik triskart pigesniu biokuru,
daugiabučių namų ūkyje – įgyvendinti renovaciją. Kitų būdų
šildymo išlaidoms mažinti tiesiog nėra“, – sakė šilumininkas.

Šilumininkų skaičiavimu, į Elektrėnų marias
,,išmesta‘‘ šiluma per praėjusį šildymo
sezoną kainavo apie 150 mln. litų. „Pinigų
išmetimas į balą, kai didelė dalis gyventojų
sunkiai pakelia mokesčių už šilumą naštą,
yra nusikalstamas“, – teigė A. Janukonis.
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Entrepreneur’s platform

Why heating costs in

Lithuania are higher
than they could be?
Domas JONAUSKAS

For high heating prices in Lithuania it is usual to blame
the greediness of heating supply enterprises. Suppliers
call it a political conspiracy and present their version of
the answer. The current government officials are interested in huge taxes for heating and impoverishment of
the society. Why?
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Rescuers are required
“Manipulating the enormous heating prices, the highest leaders of the country build tension in the society. They hope to
stay in power by occupying a convenient and attractive to people rescuer’s position. The problem is that when “rescuing” the
country from oligarchs, plunderers heating suppliers and similar pseudo-enemies, however not dealing with real problems,
politicians push Lithuania into the arms of expensive natural
gas,” - said the Chairman of Lithuanian Heat Suppliers Association (LŠTA) Andrius Janukonis.
According to him, the consequences of such struggle are
reverse to the declared aims. “It is said that, when building a
natural gas terminal, Lithuania is seeking for energy independence. In reality, the country will become twice dependent on
gas supplied not only by pipes, but also by ships. In the middle
of white day people are deceived by convincing that the introduction of gas and the pseudo-reconstruction of the heat sector
will result in the decrease of the heating prices. In fact, it is the
construction of the terminal, which will imprison people in the
snare of high heating prices for many years,”- said A. Janukonis.

A chain of mistakes
The interlocutor calls the law of liquefied natural gas terminal the consequence of a chain of mistakes.
“First of all 1,5 billion litas have been invested in an expensive gas-fired power plant in Elektrėnai. Then the political decision was made to build a liquefied natural gas terminal for this
plant. Then gas storage was required, which is an integral part
of the terminal,” - numerated A. Janukonis.
According to him, there is no doubt that soon we will hear
about new projects, directly related to the terminal. First of all
– about the need to invest in the reconstruction of gas pipelines. “After all, the gas from the terminal must reach the major
consumers in Vilnius, Kaunas and Jonava, however, the gas
networks are not adapted, i. e. they are thinnest at the coast,”
- said A. Janukonis.
He is certain that it is about time to declare that the king is
naked, i. e. hasty, economically unjustified construction of the
terminal and related facilities will cost billions for the country
and will not provide any benefit for the residents.

Trapping in problems
“The government, who directed Lithuania to the road of the
gas country, for many years will imprison people in high taxes
for heating and in a never-ending grip of social problems,” said A. Janukonis.
According to him, the construction of the terminal means
that the residents will be forced to use gas, i. e. nearly three
times more expensive fuel than biofuel.
“After the construction of an expensive liquefied natural
gas terminal, storage and other elements of infrastructure, we
will have to use gas. The decrease in the consumption of gas
would result in the increase of the price of natural gas supplied
through the terminal, because smaller amount of the sold gas
would have to cover the costs of the terminal maintenance. The
country will be obliged to ensure the operation of the terminal,
i. e. to try to prevent a reduction in gas consumption as much

as possible. Therefore, the development of biofuel, which, being
almost three times cheaper than gas, reduces gas consumption,
is undesirable. The billions, invested in the gas sector, will block
biofuel projects,” - says A. Janukonis.

Promotes imported fuel
According to A. Janukonis, there is no real explanation for
the construction of the terminal, a the Lithuanian heat sector
can dispense with the expensive gas.
“The scientific researches show that in Lithuania there are
sufficient resources to produce the entire 100 percent of heat
from the biofuel. Why do not invest in the infrastructure, allowing to use the local Lithuanian fuel which is cheap and endless? Instead, the funds are allocated to the system, which will
enforce us to use an expensive imported fuel, whose price is
not dependent on Lithuania in any way,” – regretted the interlocutor.
According to A. Janukonis, instead of investing in the biofuel
boiler construction and really reducing the heating prices in all
cities of Lithuanian, the politicians engage in pseudo-struggle
with high rates.

The myth of the third package
“The most striking example of these words is the plans of
Energy Minister A. Sekmokas to implement the reconstruction
of the heat sector. The Minister intends to introduce a state-wide
experiment for the separation of artificial heat production and
supply activities according to the analogy of gas and electricity
sectors. Such an experiment has not been implemented in any
country of the world. There is no doubt that all heat consumers
will pay for these fantasies,”- said A. Janukonis.
Energy experts and scholars have repeatedly drawn attention
to the fact that it is irrational to separate the heat production
sources from heat networks according to the analogy of electricity or gas.
According to the interlocutor, this topic was discussed in
international conferences. It was concluded that this action is
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irrational as the heating supply is fundamentally different from
the electricity and gas because of the technological characteristics.
Energy experts unanimously claim that the separation of
production and supply will not result in the desired effect; on
the contrary, the heating will become even more expensive to
the people.
“These actions are grounded on the fact that professedly the
reconstruction of the heat sector meets the requirements of the
third package of EU energy. The president of the international
association district heating and cooling as well as combined
heat and power “Euroheat & Power” Birger Lauersen confirmed
to the Lithuanian Heat Suppliers Association that the fact is at
odds with reality,”- noted the interlocutor.

Does not refuse to heat fish
A. Janukonis gives one more fact to reveal that it is not intended to reduce the heating price. “Minister A. Sekmokas for a
long time had an opportunity with one signature to cheapen the
heating for all the cities by 4 cents per kilowatt-hour, however,
he did not make use of it. Recently, this responsibility has evolved from a personal to collective, i. e. all the government. It is
much easier to delay decisions, i. e. the liability is washed away
and no one remains guilty,”- said A. Janukonis.
The Lithuanian Heat Sppliers Association two years in a row
submitted proposals to Energy Minister A. Sekmokas to move
electricity production from the power plant in Elektrėnai to the
thermal power plants in major cities, to reallocate the quotas
for the procurement of electricity and to ensure an opportunity
for the residents to pay less for the heating.
The Lithuanian Heat Suppliers Association proposes to
transfer the electricity production from the Lithuania Power
Plant in Elektrėnai to the thermal power plants in Vilnius, Kaunas, Panevėžys and Alytus, where they are currently operating
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in minimum mode.
The establishment of the same purchase price in the thermal
power plants, operating in cogeneration mode (producing both
electricity and heat), as in the Lithuanian Power Plant would
result in the production of the same amount of power for the
same price.
According to A. Janukonis, the electricity prices would
not increase, however, the reserve to reduce the heating prices would appear. “The rational and logical reallocation of the
expenditure of electricity and heat, produced in cogeneration
mode, would prevent the waste of residual energy in Elektrėnai and would serve for all people who use central heating,” emphasized the advantages A. Janukonis.
According to the calculations of heating suppliers, the heat
emitted to Elektrėnai artificial lake during the previous heating
season cost about 150 million litas. “Throwing money down the
drain is a crime since a large proportion of the population finds
it difficult to bear the heating tax burden,” - said A. Janukonis.
The reallocation of electricity and heat expenditure would
not earn any litas to the heat supply companies. All funds received form an increase in thermal power loads would be used for
the compensation of the heating.
“Previously A. Sekmokas, and now the Government, delaying the opportunity to ensure a more rational energy production, show that the government is not inclined to seek lower
heating prices in Lithuania. It is further attempted to artificially
maintain tension in the society,” - assured A. Janukonis.
He highlighted that the reallocation of electricity and heating
expenditure is an effective, however, short-term measure.
“The strategic actions that would reduce the heating prices
and its consumption in apartments remain the same. In heating
sector, the natural gas must be substituted by almost three times
less expensive biofuel, in the blocks of flats, the renovation must
be implemented. There are simply no other ways to reduce the
heating prices,” - said the interlocutor.

