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Lapkričio 12 dieną Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras,
Ričardas Malinauskas ir asociacijos direktorė Roma Žakaitienė susitiko su Ministru Pirmininku
Algirdu Butkevičium.
Susitikimo metu buvo aptariama Lietuvos daugiabučių namų renovacijos programos eiga,
iškylančios problemos ir kiti aktualūs klausimai.
Daugiabučių namų renovacijos procesas pagal naują modelį jau yra įsibėgėjęs daugelyje miestų, o
Druskininkai yra vieni pirmaujančių. Tiems, kurie pritarė namų renovacijai ir suskubo įgyvendinti
projektus, skiriama Vyriausybės parama jų įgyvendinimui. Pagal dabartinę tvarką, gyventojams
suteikiama 40 proc. valstybės parama renovacijos projektams įgyvendinti, jeigu jie statybos rangos
darbų sutartis daugiabučiui atnaujinti sudaro iki šių metų gruodžio 31 d., o patį projektą įgyvendins
iki 2015 m. spalio 1d.
Dėl lėtai vykstančių daugiabučių namų modernizavimo proceso procedūrų, ilgai trunkančio
dokumentų derinimo ir kitų nuo savivaldybių bei pačių žmonių valios nepriklausančių aplinkybių, jau
dabar akivaizdu, kad iki nustatytų terminų, kurie leistų gauti maksimalią valstybės paramą
daugiabučio namo atnaujinimo projektui įgyvendinti, nebus spėta sudaryti didžiosios dalies statybos
rangos darbų sutarčių ir įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo projektų.
LSA prezidentas R. Malinauskas akcentavo, kad renovacijos procesas įsibėgėjo, todėl projektų
įgyvendinimo eigoje negalima žmonėms keisti sąlygų.
R.Malinausko teigimu, pagrindinis dalykas dėl ko buvo diskutuojama, kad tie žmonės, kurie
pritarė renovacijos projektui, ir ne dėl jų kaltės neįvykę konkursai, nepasirašytos sutartys, nepradėti
darbai ir nebus suspėta atlikti darbų pagal nustatytus terminus, kad tie terminai būtų peržiūrėti. Ir
tiems namams, kurių pritarimai yra iki nustatytų terminų, turėtų būti pratęsti tokiomis pačiomis
sąlygomis. „Rangovų trūksta dėl to, kad skaičiuojamos kainos pagal parengtus projektus lyginant su
šių dienų realiomis konkursinėmis kainomis yra per mažos. Rangovai nedalyvauja konkursuose, nes
jie negali atlikti darbų, pagal investiciniuose projektuose nurodytas įkainius. Tam, kad procesai vyktų
sklandžiai, būtina atlikti teisės aktų pakeitimus aukščiausiu lygiu bei pratęsti visus reikalingus
terminus sklandžiai renovacijos eigai užtikrinti. Konkursų metu turėtų išaiškėti reali kaina, už kurią
būtų galima atlikti darbus,“ - sakė LSA prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras R.Malinauskas.
Ministras Pirmininkas A.Butkevičius , aptaręs daugiabučių namų renovacijos eigą, įpareigojo
Aplinkos ministeriją skubiai ieškoti galimybės, kaip pratęsti valstybės skiriamą paramą daugiabučių

renovacijai. „Renovacija yra viena priemonių, kuria mažinamos sąskaitos už šildymą, tai galimybė
didinti energetinį efektyvumą. Esu įsitikinęs, jog reikia ieškoti galimybės valstybės paramai pratęsti.
Todėl kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija raginame Aplinkos ministeriją kuo skubiau ieškoti
galimybių, kaip tą paramą pratęsti bent metams“, – teigė Vyriausybės vadovas A. Butkevičius.
Vienas iš klausimų, aptartų su Ministru Pirmininku A.Butkevičium ir jo patarėju energetikos
klausimais Tomu Garasimavičium, buvo dėl Druskininkų aprūpinimo dujomis ir šiandienos aukštų
kainų. R.Malinauskas teigė, kad perspektyvoje įvedus antrą biokuro katilą ir Druskininkams 100
procentų perėjus prie biokuro, šiluma bus dar pigesnė negu šiandien, tačiau didžiausią nerimą kelia
buitiniai vartotojai, naudojantys gamtines dujas maisto gaminimui, kurių šiuo metu yra 3 tūkstančiai.
Ministras Pirmininkas patarėjui pavedė toliau analizuoti šią situaciją. Vienas iš sprendimo būdų
galėtų būti dujų pristatymas konteineriais į Druskininkus, tai turėtų įtakoti dujų pigimą. Ieškant
problemos sprendimo būdų

reikalinga diskusija su UAB „Druskininkų dujomis“ ir kitomis

institucijomis. Savivaldybė dės visas pastangas, kad minėti Druskininkų savivaldybės gyventojai
nepatirtų jokių nepatogumų.

