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Kovą gyventojai suvartojo apie 40 procentų mažiau šilumos nei vasarį
Šalies gyventojus jau pasiekusios kovo mėnesio sąskaitos už daugiabučiuose namuose suvartotą šilumą –
vidutiniškai apie 40 procentų mažesnės nei vasarį.
Šilumos tiekimo įmonių duomenimis, kovo mėnesį senos statybos standartiniuose, neatnaujintuose
daugiabučiuose, kuriuose gyvena didžioji dalis Lietuvos miestų gyventojų, 1 kv. metrui apšildyti vidutiniškai
prireikė 18 kWh šilumos, 60 kv. m. butui – 1080 kWh.
Žymiai šaltesnį vasario mėnesį 1 kv. metro apšildymas vidutiniškai pareikalavo 32 kWh šilumos, 60 kv. m.
buto – 1920 kWh.
Labai prastos būklės namuose 1 kv. metro apšildymui kovą prireikė nuo 22 iki 45 kWh, 60 kv. m. butui –
nuo 1320 iki 2700 kWh. Naujai pastatytuose arba renovuotuose namuose – nuo 4 iki 12 kWh, 60 kv. m.
butui – nuo 240 kWh iki 720 kWh.
Daugelyje miestų vidutinė oro temperatūra kovo mėnesį sudarė apie +1,5 ºC, vasarį temperatūra buvo apie –
9,5 ºC šalčio.
„Didžiausios sąskaitos kovą, kaip ir kitais mėnesiais, teko senų daugiabučių gyventojams miestuose,
kuriuose šiluma gaminama iš brangių gamtinių dujų. Tarp šios kategorijos vartotojų didžiausi mokesčiai
buvo miestuose, kuriuose šilumos kaina – aukščiausia“, - sakė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
prezidentas Vytautas Stasiūnas.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) duomenimis, miestuose, kuriuose gamtinės
dujos yra pagrindinis kuras šilumos gamyboje, vidutinė šilumos kaina kovo mėnesį buvo apie 30 ct/kWh.
Tarp šių miestų – Prienai, Alytus, Joniškis, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Šalčininkai, Kaunas, Šiauliai,
Vilnius, Jonava, Klaipėda, Panevėžys, Marijampolė.
Šių miestų gyventojų mokėjimai už 60 kv. metrų buto ploto šildymą senos statybos standartiniuose
daugiabučiuose kovo mėnesį sudarė apie 324 litus. Labai prastos būklės namuose šiluma vidutiniškai
kainavo nuo 400 iki 810 litų, o naujos statybos ar atnaujintuose daugiabučiuose – nuo 72 iki 216 litų.
Tuose miestuose, kuriuose vietinis biokuras yra pagrindinis kuras šilumos gamyboje, vidutinė šilumos kaina
kovo mėnesį buvo apie 22 ct/kWh. Vidutiniškai tiek moka Tauragės, Radviliškio, Molėtų, Utenos, Širvintų,
Raseinių, Ignalinos, Varėnos, Šilalės, Birštono, Mažeikių, Kretingos, Lazdijų, Švenčionių, Kelmės, Šilutės ir
Plungės gyventojai.
Jų mokėjimai už 60 kv. metrų ploto buto šildymą senos statybos namuose kovą sudarė apie 238 litus, labai
prastos būklės namuose – nuo 290 iki 594 litų, o naujai pastatytuose arba modernizuotuose daugiabučiuose –
vidutiniškai nuo 53 iki 158 litų.
Anot V. Stasiūno, pagrindiniai būdai, kurie leistų iš esmės mažinti gyventojų išlaidas šilumai, išlieka tie
patys. „Privalome siekti, kad brangias gamtines dujas šilumos gamyboje pakeistų dukart pigesnis lietuviškas
biokuras. Taip pat būtina modernizuoti senos statybos daugiabučius, kuriuose iššvaistomi didžiuliai kiekiai
šilumos“, - teigė V. Stasiūnas.
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