PRANEŠIMAS SPAUDAI
Vilnius, rugpjūčio 20 d., 2012 m.
Vyriausybė klaidžioja ilgalaikėje šilumos ūkio strategijoje
Ilgalaike valstybės, siekiančios piginti šilumą, strategija turi remtis perėjimu prie biokuro naudojimo
šilumos gamybai, tvirtina Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA), reaguodama į premjero
Andriaus Kubiliaus pasisakymą pirmadienį įvykusioje spaudos konferencijoje.
„Premjero teiginiai, kad konkurencija tarp šilumos tiekėjų padės išlošti vartotojams, ir kad tai yra ilgalaikė
politika, yra tik dar vienas patvirtinimas, kad ši Vyriausybė klaidžioja. Konkurencija neduos teigiamo efekto,
jei šiluma ir toliau bus gaminama iš brangių dujų. Faktas tas, kad šiluma iš dujų visada bus brangi, atpiginti
ją pavyks tik perėjus prie du-tris kartus pigesnio vietinio biokuro“, - teigė LŠTA tarybos pirmininkas Andrius
Janukonis.
Pakankama parama biokuro projektams yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti didžiausią naudą žmonėms.
Biokuro katilinių statybos reikalauja didelių investicijų, o parama leidžia neįtraukti investicijų grąžos į
šilumos kainą ir šilumos tarifą mažinti iš karto – vos startavus naujai katilinei. Deja, šiandien Lietuvoje tokios
pagalbos gali sulaukti tik nedidelių miestų gyventojai.
Kodėl taip negali atsitikti dideliame mieste? Atsakymas – didiesiems nėra sukurta finansinės paramos
galimybių. Lietuvoje veikianti paramos sistema verčia didžiuosius miestus vartoti brangias gamtines dujas, o
valstybės lėšos kreipiamos į dujų infrastruktūros plėtrą – suskystintų gamtinių dujų terminalo statybą.
Ūkio ministerija paskelbė naujas sąlygas, kuriomis remiantis bus paskirstyta 75 mln. litų apimties parama
biokuro projektams. Ministerija skelbia, kad parama gali sudaryti 50 proc. projekto apimties, tačiau negali
būti didesnė nei 5 mln. litų. Tiek kainuoja nedidelė biokuro katilinė, kuri gali atnešti naudos mažo miestelio
šilumos ūkyje.
Dabartinė paramos skyrimo tvarka aiškiai parodo, kad valstybė toleruoja perėjimą prie biokuro tik
mažuosiuose šalies miestuose. Pagrindiniai brangių gamtinių dujų vartotojai yra didieji šalies miestai:
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys.
Nors Lietuvos gyventojai šilumai išleidžia daugiausia lėšų, 2004-2013 metais šilumos tiekimo įmonėms buvo
skirta vos 145 mln. litų valstybės ir ES paramos. Tuo tarpu atliekų rūšiavimui skirta 500 mln. litų,
vandentvarkai – net 3 mlrd. litų.
Nors būtent didžiųjų miestų gyventojų pečius slegia aukšti šilumos tarifai, kuriuos lemia dujų kaina, tačiau jų
perėjimo prie biokuro valstybė neremia jokia forma. Tai – apmaudi praktika ir ydinga politika, neleidžianti
gyventojams už šilumą mokėti mažiau.
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