
 

 

PRANEŠIMAS SPAUDAI  

Vilnius, rugsėjo 25 d., 2012 m.  

Šilumininkai: N. Udrėnas klaidina visuomenę ir savo vadovus  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) teigimu, Prezidentės D. Grybauskaitės 

vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Nerijus Udrėnas, 

kalbėdamas apie asociacijos pasiūlymą perskirstyti elektros gamybos kvotas, klaidina 

visuomenę.  

„Patarėjas arba komentuoja ne asociacijos pateiktą pasiūlymą, arba klaidina visuomenę ir 

savo vadovus. Siekdami, kad būtų išvengta tolimesnių nesusipratimų, specialiai N. Udrėnui 

jau trečiąjį kartą pakartotinai išsiųsime LŠTA asociacijos parengtą dokumentą“, - teigė 

LŠTA tarybos pirmininkas Andrius Janukonis. 

Anot jo, skirtingai nei teigia N. Udrėnas, LŠTA pateiktame pasiūlyme numatoma, kad 

nustojus šildyti Elektrėnų marias, elektra vartotojams nepabrangs, o šilumos tiekėjai 

neuždirbs nė vieno papildomo lito.  

Asociacija siūlo sumažinti šilumos kainas ne, kaip teigia N. Udrėnas, „teoriškai tik keliems 

miestams“, o praktiškai iki 4 ct/kWh visoje Lietuvoje. Tai leistų kiekvienai šeimai per metus 

šildymui sutaupyti vidutiniškai apie 400 litų. 

„Pasiūlymu pradėti racionaliai gaminti šilumą ir taupyti gyventojų lėšas šilumai dar ne vėlu 

pasinaudoti. Deja, akivaizdžiai matome, kad Vyriausybė nėra nusiteikusi spręsti šią 

problema. Visi ženklai rodo, kad atliekinė Elektrėnų elektrinės šiluma ir toliau šildys marias, 

o ne gyventojų būstus“, - sakė A. Janukonis.  

LŠTA siūlo perskirstyti elektros ir šilumos sąnaudas – perkelti elektros gamybą iš Lietuvos 

elektrinės Elektrėnuose į minimaliu režimu veikiančias Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir 

Alytaus  termofikacines elektrines.  

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 – elektra nebrangtų.  

Visos lėšos, gautos padidėjus termofikacinių elektrinių apkrovoms, būtų skiriamos 

kompensacijoms už šilumą visoje Lietuvoje. Šilumos tiekimo įmonės šiame procese 

neuždirbtų nė lito. 

Kondensaciniu režimu dirbanti Lietuvos elektrinė kūrena brangias gamtines dujas ir į 

Elektrėnų marias išmeta atliekinę šilumą. Gamybą perkėlus į termofikacines elektrines, 

atliekinė šiluma būtų tiekiama gyventojams. Vien per praėjusį šildymo sezoną prarasta 

šiluma kainavo apie 150 mln. litų.  
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