IEŠKOMA GALIMYBĖS GYVENTI ŠILTAI IR JAUKIAI
Viena pagrindinių nūdienos aktualijų – nepaliaujamai augančios būsto šildymo
sąskaitos. Visi žinome, kad šildymo sąskaitų didėjimo gali padėti išvengti energijos vartojimo
daugiabučiuose namuose sumažinimas, tačiau daugiabučių namų atnaujinimas nei Druskininkuose,
nei Lietuvos mastu nevyksta norimais tempais. Nors atnaujintų namų energijos taupymo rezultatai
įtikinantys, tačiau gyventojus tvarkytis savo turtą atbaido ne tik santykinai nedidelis valstybės
paramos intensyvumas, bet ir biurokratinė sprendimų priėmimo sistema, sudėtinga pirkimų bei
dokumentų rengimo tvarka ir kreditinių įsipareigojimų baimė.
Savivaldybė, nesulaukdama daugiabučių namų savininkų iniciatyvos bei Būsto ir
urbanistinės plėtros agentūros veiklumo, siekdama suaktyvinti daugiabučių namų atnaujinimą
Druskininkuose, pasiryžusi skubiai imtis aktyvių veiksmų, padėsiančių daugiabučių gyventojams
apsispręsti dėl savo daugiabučių atnaujinimo bei nuimsiančių nuo gyventojų pečių sudėtingas ir,
specialių žinių reikalaujančias, dokumentų rengimo procedūras. Siekiama, kad Savivaldybės
iniciatyva atnaujinus namą, šilumos suvartojimas sumažėtų apie 50 proc., o atnaujinto daugiabučio
gyventojai tam tikrą laiką už suvartotą šilumos energiją mokėtų tiek pat, kiek mokėjo iki
atnaujinimo. Skirtumas bus skiriamas finansiniams įsipareigojimams vykdyti.
Įgyvendinti minėtus tikslus padės Savivaldybės rengiama energinio efektyvumo
didinimo daugiabučiuose namuose programa, kurią netrukus tikimasi pristatyti druskininkiečiams.
Nors Druskininkų savivaldybėje atnaujinti tik penki daugiabučiai, norisi pasidžiaugti
bent šių namų gyventojų aktyvumu ir sąmoningumu. Druskininkuose 2009 metais atnaujinti du
DNSB „Berželis“ priklausantys namai: Šiltnamių g. 18 ir Šiltnamių g. 22, o šiais metais baigiami
atnaujinti dar trys namai: iš jų du DNSB „Grūtas“ namai - Jaunystės g. 20 ir Jaunystės g. 22,
Viečiūnuose, bei UAB „Druskininkų butų ūkis“ administruojamas namas Melioratorių g. 14,
Leipalingyje.
Net pilnai nebaigus renovacijos, jau praeitą žiemą šių daugiabučių gyventojai galėjo
džiaugtis ženkliai sumažėjusiomis šildymo sąskaitomis bei daugiau nei 50 proc. sumažėjusiomis
energijos sąnaudomis. Galbūt nerenovuotų namų gyventojus privers susimąstyti pavyzdys,
akivaizdžiai demonstruojantis mokėjimų už šilumą skirtumus atnaujintame ir nerenovuotame, blogų
parametrų name.
2011/2012 m.
šildymo sezono
mėnesiai
lapkritis
gruodis
sausis
vasaris
kovas

Atnaujintas namas
Šiltnamių g. 18,
Lt/kv.m/mėn.
2,66
3,01
3,51
5,06
2,90

Neatnaujintas namas
M.K.Čiurlionio g. 83,
Lt/kv.m/mėn.
7,45
8,28
10,23
12,68
7,92

Neatnaujinto namo gyventojai
sumoka daugiau nei atnaujinto
64,3 proc.
63,6 proc.
65,7 proc.
60,1 proc.
63,4 proc.

Kaip rodo nenusisekusios daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimo
Lietuvoje praktika, labiausiai daugiabučių namų atnaujinimui priešinasi socialiai remtinos šeimos,
nors būtent šioms šeimoms, t.y. turinčioms teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, pagal šiuo
metu galiojančią Vyriausybės patvirtintą programą nekainuoja niekas, t.y. šios šeimos nepatiria
absoliučiai jokių išlaidų. Tačiau valstybės politikų žvilgsniai jau krypsta į minėtų šildymo išlaidų
kompensacijų gavėjus, nepritariančius atnaujinimo procesui, ir labai tikėtina, kad artimiausiu metu
gali keistis neefektyvi ir pokyčiams neskatinanti šildymo išlaidų kompensavimo tvarka. Šios šeimos
turėtų susimąstyti ir tapti atnaujinimo iniciatoriais, priešingu atveju joms bus nutrauktas
kompensacijų skyrimas. Akivaizdu, kad nereikėtų delsti priimant neatidėliotinus sprendimus dėl
savo daugiabučio atnaujinimo bei pasinaudoti esamomis galimybėmis jau dabar, nes nuo 2014 m.
sausio 1 d. valstybės paramos intensyvumas gali sumažėti dvigubai.
Primename, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. gyventojams, atnaujinantiems savo namą,
kompensuojama net iki 100 proc. techninės dokumentacijos parengimo išlaidų, jei šilumos
suvartojimas sumažinamas ne mažiau kaip 20 procentų, (nuo 2014 m. sausio 1 d. – tik 50 proc.).

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. įgyvendinus projektą ir sumažinus
šilumos sąnaudas 40 proc. - kompensuojama 30 proc. atliktų rangos darbų vertės.
Esant poreikiui, namo atnaujinimo darbų apmokėjimui gyventojams teikiama ilgalaikė
paskola su 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis. Gyventojams, turintiems teisę į šildymo
išlaidų kompensaciją, padengiamos visos projekto įgyvendinimo išlaidos, įskaitant paskolą ir
palūkanas.
Savivaldybės mero Ričardo Malinausko, kaip Lietuvos savivaldybių asociacijos
prezidento, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos iniciatyva š.m. birželio 28 d. su Būsto ir
urbanistinės plėtros agentūra pasirašytas Susitarimas dėl savivaldybių vaidmens atnaujinant namus
ir didinant jų energinį efektyvumą. Tiek šio susitarimo, tiek nuolatinių mero susitikimų su
Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo ministrais, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros
direktoriumi tikslas – reali ir apčiuopiama pagalba gyventojams, suprantantiems daugiabučių
atnaujinimo naudą, bet pristigusiems pasitikėjimo savo jėgomis.
Suaktyvėjus daugiabučių namų atnaujinimo procesui būtų pasiektas realus energijos
sutaupymas, kiekvienas gyventojas pajaustų renovacijos naudą ir beabejo pagerėtų miesto įvaizdis
bei visus mus supanti aplinka.

