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Šilumininkai prognozuoja mažesnes sąskaitas nei 2013-ųjų sausį
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) prognozuoja, kad sausio mėnesio sąskaitos už
centralizuotai tiekiamą šilumą bus mažesnės nei prieš metus.
Vidutinė lauko oro temperatūra šį sausį buvo artima 2013-ųjų sausio mėnesio temperatūrai.
Vilniuje vidutinė lauko oro temperatūra siekė apie –6,4°C, prieš metus temperatūra buvo –7°C.
Panaši temperatūra buvo ir kituose miestuose.
Todėl prognozuojama, kad šių metų sausio mėnesį šilumos suvartojimas sovietinės statybos
neapšiltintuose daugiabučiuose namuose, kuriuose gyvena didžioji dauguma Lietuvos gyventojų,
60 kv. metrų buto šildymui vidutiniškai sudarė apie 1680 kWh. Prieš metus tam pačiam plotui
apšildyti prireikė apie 1740 kWh.
„Kaip ir kas mėnesį, sausio sąskaitos už šilumą bus mažiausios naujų ar renovuotų namų
gyventojams miestuose, kurie atsisakė brangių gamtinių dujų ir plačiai vartoja biokurą“, - teigė
LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas.
1680 kWh šilumos gamtinėmis dujomis šildomų miestų gyventojams vidutiniškai kainuos apie
487 litus, lietuvišku biokuru šildomuose miestuose – apie 336 litus.
Prieš metus apšildyti tą patį plotą dujas vartojančių miestų gyventojams vidutiniškai kainavo apie
522 litus, biokuru šildomuose miestuose – apie 365 litus.
„Šilumos suvartojimas panašus kaip ir pernai, tačiau sąskaitas mažina daugelyje šalies miestų
žemesnė nei prieš metus šilumos kaina. Ją lėmė plačiau vartojamais biokuras, kuris pigo. Taip pat
atpigo ir gamtinės dujos,“ – sakė V. Stasiūnas.
Sausį šilumos tarifas Kaune sudarė 28,13 ct/kWh su PVM, pernai kauniečiai už šilumą mokėjo
31,67 ct/kWh su PVM.
Vilniuje šiluma kainuoja 26,54 ct/kWh su PVM, prieš metus tarifas sudarė 29,65 ct/kWh su
PVM. Sostinėje mažesnį šilumos tarifą taip pat lėmė faktas, kad gyventojams nebereikia dengti
vadinamojo Imbraso mokesčio.
Klaipėdoje šilumos tarifas sausį sudarė 24.91 ct/kWh su PVM, pernai gyventojai už šilumą
mokėjo 27,84 ct/kWh su PVM. Šiauliuose šiluma kainuoja 25,14 ct/kWh su PVM, prieš metus
tarifas sudarė 25,72 ct/kWh su PVM. Panevėžyje šilumos tarifas sausį sudarė 22,33 ct/kWh su
PVM, pernai – 24,93 ct/kWh su PVM.
„Žinoma, mažesnių sąskaitų gali tikėtis tik tie daugiabučiai, kurių vidaus šildymo sistemos buvo
tinkamai prižiūrimos, šilumos punktas sureguliuotas, butai neperšildomi“, - akcentavo V.
Stasiūnas.
Gamtinės dujos 2013 metų gruodžio mėnesį šilumos tiekimo įmonėms kainavo 1740 Lt/tne
(tona naftos ekvivalento), 2012-ųjų gruodį dujų kaina sudarė 1900 Lt/tne. Už vietinį biokurą
įmonės 2013-ųjų gruodį mokėjo 590 Lt/tne, 2012 metų gruodį – 670 Lt/tne.

Miestuose, kuriuose šilumos gamybai naudojamas biokuras, vidutinė šilumos kaina sudaro apie
20 ct/kWh. Importuojamomis dujomis šildomi miestai už šilumą vidutiniškai moka net 29
ct/kWh.
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