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Energetikos ministerijos siūlymai – tarp žemės ir dangaus
Tarp Energetikos ministerijos planuojamų projektų, skirtų didinti elektros ir gamtinių suvartojimą
Lietuvoje, pasitaiko pranokstančių visas sveiko proto ribas.
Mokslininkų atsako ir studijos sulaukė Energetikos viceministro Kęstučio Žilėno pasiūlymai,
nuskambėję Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) narių metiniame susirinkime, kuris
įvyko sausio 20 dieną.
Viceministras pristatė ministerijos rengiamą naują šilumos ūkio koncepciją, kurios dalis skirta
karšto vandens kainai ir „gyvatuko“ mokesčiui mažinti. Nuskambėjo pasiūlymas vasaros sezono
metu karštą vandenį daugiabučiuose gaminti ne centralizuotai, o elektriniais boileriais.
„Mokslininkai, siekdami apsaugoti šalies gyventojus nuo šio beprotiško ir neracionalaus
sprendimo, studiją parengė savo iniciatyva. Neprašyti ministerijos, kuri retai randa laiko
konsultacijoms su savo srities specialistais“, - sakė LŠTA tarybos pirmininkas Andrius Janukonis.
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija (LEKA) nustatė, kad įgyvendinus Energetikos
ministerijos pasiūlymą, šilumos kainos šalies miestuose augtų vidutiniškai 10 procentų.
Įvertinta, kad 1 butui elektrinio boilerio ir visos sistemos įrengimas kainuotų apie 2 tūkstančius
litų. „Prireiktų įdiegti apie 700 tūkstančių boilerių – tiek butų yra Lietuvoje. Iš viso gyventojams
tokia naujovė kainuotų 1,4 milijardo litų“, - teigė A. Janukonis.
LEKA nustatė, kad boilerio eksploatacinis laikotarpis sudaro 10-12 metų. Konstatuota, kad per 10
metų padengęs investicijas į katilą, vartotojas po kelių metų privalėtų pirkti naują boilerį.
Taip pat įvertinta, kad karšto vandens ne šildymo sezono metu nutraukimas neišspręs
nusidėvėjusių ir neizoliuotų vamzdynų problemos. Būtent prasta namų vidaus karšto vandens
sistemų būklė ir lemia didelius mokesčius už „gyvatuką“.
Remiantis LEKA išvadomis, renovavus esamas neefektyvias karšto vandens vidaus sistemas,
mažėtų šilumos suvartojimai ir išlaidos „gyvatukui“.
„Energetikos ministerija fantaziją lavina ruošdama ne tik elektros energijos, bet ir gamtinių dujų
suvartojimo didinimo projektus. Energetikai yra sulaukę neoficialaus ministerijos paklausimo dėl
galimybės šilumos trasomis daugiabučiams tiekti gamtines dujas. Sunku patikėti, kad tokia veikla
užsiima mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomos institucijos. Dar sunkiau patikėti, kad tokių
institucijų darbas apsprendžia Lietuvos energetinę ateitį“, - sakė A. Janukonis.
Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos studija (pagrindinės išvados 45-46 psl.):
http://www.lsta.lt/files/studijos/2012%20metu/AKP%20del%20Karsto%20Vandens%20tiekimo%
202012%2005%2015%20BB.pdf
Šilumos ūkio ir biokuro rinkos naujienos talpinamos svetainėje www.andriusjanukonis.lt.
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