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Išeina ketvirtadieniais

Vilniuje svarstytos Europos energetikos aktualijos

ES Regionų komiteto Europos konservatorių reformistų politinė grupė Lietuvos
iniciatyva Vilniuje gvildeno energetikos saugumo ir atsinaujinančių išteklių klausimus ______ 4–5 p.

Europos konservatorių reformistų politinės grupės vicepirmininkė, Šiaulių miesto tarybos narė
Daiva Matonienė, Aplinkos ministerijos viceministrė, surengė konferenciją „Energetikos saugumas ir
atsinaujinantys energetikos ištekliai Europos Sąjungoje“, kurios metu priimta Vilniaus deklaracija
Romo Gurklio nuotr.

Aptarė naują socialinių pašalpų skirstymo tvarką

Spręsdamos jautrius socialinius klausimus savivaldybės kolegiškai semiasi patirties viena iš kitos _ ________ 6 p.

Kauno rajonas su veltėdžiais kovoja viešumu

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas domėjosi Kauno rajono, kur mokama perpus mažiau
socialinių pašalpų, o nedarbo rodiklis yra vienas mažiausių Lietuvoje, sėkme_ _____________________ 7 p.

Mažėja šilumos kaina Trakų rajone

Vienoms savivaldybėms besidžiaugiant mažėjančiomis šildymo kainomis, kitos ragina
Vyriausybę formuoti ilgalaikę energetikos politiką ______________________________________10 p.

aktualijos
Simona Žadvidaitė,

Vilniuje svarstytos
Europos energetikos aktualijos
Jurgis Ambrazas

Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai lapkričio 19–20 d. Vilniuje rinkosi ES Regionų komiteto Europos
konservatorių reformistų politinė grupė (EKRG), pakviesta šios
grupės vicepirmininkės, Šiaulių miesto tarybos narės Daivos
Matonienės, Aplinkos ministerijos viceministrės. Vilniuje EKRG
surengė konferenciją „Energetikos saugumas ir atsinaujinantys
energetikos ištekliai Europos Sąjungoje“, kurioje aptartos Europos energetikos aktualijos: darni energetika, vietinių išteklių
įsisavinimas, energijos ir jos išteklių tiekimo saugumas, energetikos tinklų sujungimas. Taip pat buvo aptarta politinė šios
Europos vietos ir regionų valdžių asamblėjos darbotvarkė.
Efektyvios ir ekologiškos energetikos politikos svarbą gerai
iliustruoja EK skaičiavimai, kad iki 2040 m. energijos poreikis
ES didės bent 70 proc., o pasauliniu mastu – apie 50 proc., tuo
tarpu europiečiai ryžtingai pasisako prieš aplinką teršiančiomis
(pvz., iškastinio kuro) ar galinčiomis ilgalaikes neigiamas pasekmes sukelti (pvz., branduolinės) technologijomis paremtos
energetikos plėtrą.
Vilniuje susirinkusius posėdžio dalyvius nuotoliniu būdu
pasveikino aplinkos ministras Valentinas Mazuronis ir už ryšius
su Regionų komitetu atsakingas Europos Parlamento vicepirmininkas Oldrichas Vlasakas. Europos savivaldybių ir regionų
vadovai išklausė Lietuvos Vyriausybės atstovų (energetikos viceministrės Žydrūnės Juodkienės) ir ekspertų – tokių kaip Lietuvos atsinaujinančios energetikos konfederacijos prezidento
Martyno Nagevičiaus, Vėjo energetikos asociacijos prezidento
Sauliaus Pikšrio, Geologijos tarnybos vadovo Jono Satkūno kalbas ir tarptautinių ekspertų – Artimųjų Rytų technikos universiteto Ekonomikos ir administravimo fakulteto dekano Oktajaus
Tanriseverio (Oktay F. Tanrisever) komentarus apie alternatyvios energetikos teikiamas galimybes ir jų lemiamus iššūkius.
Regionų komiteto nariai taip pat aptarė vietos valdžios institucijų vaidmenį ir bendros veiklos galimybes skatinant atsinaujinančios energetikos plėtrą, energetinių klasterių formavimą,



paramą mokslo tyrimams šioje srityje, kuriuos galėtų atlikti
regioninės mokslo įstaigos, taip prisidėdamos prie energetinio
saugumo ir regionų konkurencingumo didinimo.
Susitikimo metu RK EKR politinės grupės nariai priėmė
Vilniaus deklaraciją, kurioje įvertindami visos Europos priklausomybę nuo iš nestabilių rinkų importuojamų energetinių išteklių, paragino ES institucijas daugiau dėmesio skirti vietinių
energetikos galimybių panaudojimui, moksliniams tyrimams ir
technologijų plėtrai siekiant saugios, švarios ir pigios energetikos. Deklaracijoje taip pat labai aukštai įvertintos ES Tarybai
pirmininkaujančios Lietuvos pastangos spartinti europinių
energetikos iniciatyvų – Trečiojo energetikos paketo, vidaus
energetikos rinkos – įgyvendinimą. EKR grupė taip pat pabrėžė bendradarbiavimo su vietos ir regionų vadžių institucijomis
svarbą, užtikrinant, kad atskiruose regionuose esantys energetiniai ištekliai būtų maksimaliai efektyviai panaudojami siekiant
energetinio saugumo tikslų, o jau esama viešoji infrastruktūra
būtų modernizuojama mažinant energijos poreikius.

Atstovaujama šalims

D. Matonienė „Savivaldybių žinioms“ aiškino, kad Regionų
komitetas atstovauja visoms dabar jau 28 šalims, komitete yra
344 nariai. „Labiau jaučiamas šalių atstovavimas, o ne kurios
nors politinės grupės įtaka. Kiekviena šalis narė turi savo delegatus. Jie išreiškia tos valstybės narės pozicijas. Todėl vertėtų kalbėti ne apie politinės grupės veiklą, o apie regionalizmą
– atstovavimą valstybėms. Kalbant tomis pačiomis temomis
politiniai skirtumai nėra dideli. Kiekvienu klausimu valstybės
formuoja savo nacionalines politikas“, – sakė Aplinkos ministerijos viceministrė.
Nušviesdama šio EKRG susitikimo svarbiausius akcentus,
D. Matonienė pasakė: „Labai džiaugiuosi sesija, diskusijomis.
Kalbėjome apie atsinaujinančius išteklius. Matyti, kad tema
aktuali, nes sesija užtruko ilgiau. Labai geras buvo pirmas pranešimas apie pasyvių namų koncepciją. Iš tiesų dar negalime
pasidžiaugti, kad tokių namų Lietuvoje yra daug. Pasyvūs namai vartoja labai mažai energijos – galima sakyti, kad tai yra
nulinio energetinio vartojimo būstai, suvartojantys per metus
apie 15 kilovatvalandžių energijos vienam kvadratiniam metrui. Pasyvaus būsto idėja įgyvendinama naujomis statybomis,
nes atnaujinant negalima pasiekti tokio energetinio efektyvumo, kaip statant naujai. Ateitis visose Europos Sąjungos šalyse
– ne vien Lietuvoje – priklauso pasyviems būstams. Siekiant
energetinio efektyvumo, reikia pradėti nuo taupymo. Paskui
jau galima kalbėti apie alternatyvią energetiką.“

Dešinieji – už minimalų reguliavimą

Gordonas Keymeris, EKRG vadovas, „Savivaldybių žinioms“
sakė, kad ši grupė dėmesį telkia vietos savivaldai. „Mes esame
centro dešinioji grupė. Galų gale visa politika yra lokali. Mūsų
didžiausias rūpestis – pagerinti sąlygas verslui ir gyventojams vi2013 11 28 Savivaldybių žinios

aktualijos

soje Europoje. Tai pagrindinė priežastis, dėl kurios egzistuoja Regionų komitetas ir dėl ko mes čia susirinkome“, – sakė politikas.
G. Keymeris nušvietė Regionų komiteto politinį susiskirstymą:
„Regionų komitete iš viso yra penkios grupės. Be mūsų, dar veikia
Europos liaudies partijos, Europos socialistų partijos, Liberalų ir
demokratų aljanso už Europą ir Europos aljanso grupės. Jos turi
skirtingus požiūrius į tuos pačius klausimus. Pavyzdžiui, skirtumas tarp mūsų ir kairiųjų yra tas, kad mes tikime, jog valstybė
turi mažiau kištis į reikalus. Mes manome, kad reikia mažiau
biurokratijos, tikime individo laisve. Iš to išplaukia savivaldos
laisvė. Valdžios galias turi gauti kaip galima didesnis skaičius
piliečių – kitaip mes nežinosime, ko reikia žmonėms. Socialistai
labiau remia valstybės kišimąsi ir valstybės planavimą. Tai didžiausias skirtumas tarp mūsų ir socialistų. Manau, kad Regionų

komitetui labai svarbus subsidiarumo principas – sprendimai
turi būti priimami tuo lygmeniu, kuriame jie veiksmingiausi.“
Baigdamas renginį EKR grupės pirmininkas Jungtinės Karalystės atstovas Gordonas Keymeris jį įvertino kaip labai sėkmingą, kuriame aiškiai išdėstyta sudėtinga Lietuvos energetikos padėtis tapo puikiu pagrindu europinių politikos iniciatyvų
šioje srityje tobulinimui. EKR vicepirmininkė Daiva Matonienė
savo ruožtu pažymėjo, kad šis susitikimas padėjo suformuluoti aiškias politines EKR veiklos gaires, kurios atspindi Lietuvos
nacionalinius interesus ir europines politikos gaires ir kuriomis
vadovaujantis ši politinė grupė toliau efektyviai veiks siekdama skaidrios, konkurencingos ir darnios europinės energetikos
politikos, kurioje derama vieta teks ir Europos vietos ir regionų
valdžių institucijų nuomonei.

Klaipėdos miesto meras pristatė
Lietuvos pasiekimus dalyvaujant
Pietų Baltijos programoje
Arūnas Gražulis

Lietuvos pajūrio savivaldybės ne tik aktyviai dalyvauja
sprendžiant bendrus Baltijos jūros regionui kylančius iššūkius
– tiek aplinkosaugos, tiek užimtumo, darbo vietų kūrimo, susisiekimo gerinimo ir kitose srityse, tačiau ir aktyviai siūlo naujoves – tokia pagrindine Klaipėdos miesto savivaldybės mero
Vytauto Grubliausko (nuotr. kairėje) kalbos mintimi lapkričio
26 d. Ščecine (Lenkija ) prasidėjo Pietų Baltijos bendradarbiavimo programos metinė konferencija.
Renginyje, į kurį susirinko daugiau nei pusantro šimto vietos ir regionų valdžių, universitetų ir mokslo įstaigų, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų iš visų penkių programos šalių – Danijos, Lietuvos, Lenkijos, Švedijos ir Vokietijos,
buvo aptarti šios, jau besibaigiančios programos pasiekimai ir
su būsimąja, 2014–2020 m. programa siejami planai.
Konferencijos metu programos valdančiosios institucijos
– Lenkijos Respublikos regioninės plėtros ministerijos, Gdans-
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ke įsikūrusio Jungtinio techninio sekretoriato, programoje
dalyvaujančių regionų – Bornholmo ir Zelandijos (Danija), Kalmaro ir Skonės (Skåne, Švedija), Klaipėdos (Lietuva), Meklenburgo-Pomeranijos (Vokietija) – atstovai, taip pat euroregiono
„Baltija“ ekspertai diskutavo apie programos poveikį regiono
plėtrai, sukurtą pridėtinę vertę, bendradarbiavimo regione plėtros perspektyvas.
Savo kalboje didžiausio Lietuvos pajūrio miesto meras plačiai apžvelgė Klaipėdoje ir kitose pajūrio savivaldybėse įsikūrusių programos dalyvių 2007–2013 m. įgyvendintus šios programos finansuotus projektus, pasiekimus bendradarbiaujant
ir kuriant technologines naujoves laivybos tobulinimo, naujų
energetikos išteklių įsisavinimo, aplinkosaugos problemų
sprendimo, turizmo ir vietos ekonomikos skatinimo srityse.
V. Grubliauskas taip pat pabrėžė ir dar vieną, iš dalies šalutinį,
programos elementą – sienas peržengiančios bendruomenės
kūrimąsi Baltijos jūros regione, prie kurios labai daug prisideda
tokios programos, skatinančios mokslininkų, nevyriausybininkų, savivaldybių ir regionų bendradarbiavimą.
2007–2013 m. Pietų Baltijos regioninio bendradarbiavimo
programa Lietuvoje apima Klaipėdos (kaip pagrindinę teritoriją), Tauragės ir Telšių (kaip papildomas teritorijas) apskritis.
Programos biudžetas 2007–2013 m. laikotarpiu sudarė kiek
daugiau nei 67 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo
lėšų. 2014–2020 m. planuojama tęsti šios programos įgyvendinimą nekeičiant jos teritorinės aprėpties, tačiau beveik ketvirtadaliu padidinus jos biudžetą. 2010–2013 m. šios programos
informacinio centro Lietuvoje funkcijas vykdo Lietuvos savivaldybių asociacija. Taip pat, skaičiuojant neformalius programos rezultatus, pažymima, kad Lietuvos pareiškėjai buvo vieni
aktyviausių, o jų gauta parama, palyginti su programai skirto
nacionalinio Europos regioninės plėtros fondo dalimi, yra pati
didžiausia.



socialinės aktualijos

Kauno rajonas su veltėdžiais kovoja viešumu
Edmundas Mališauskas

Lietuvoje maždaug 9 proc. gyventojų gauna socialines pašalpas, kai kuriose savivaldybėse jas tenka mokėti net kas penktam
gyventojui. O štai Kauno rajono rodikliai nesiekia 4,2 proc. Nedarbas šioje savivaldybėje taip pat vienas mažiausių – 8,5 proc.
Lapkričio 20 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai, vadovaujami Kristinos Miškinienės (nuotr. centre), atvyko susipažinti su Kauno rajono savivaldybės patirtimi.
Pasipriešino griovimo vajui
„Iki šiol važinėjome po atsilikusias savivaldybes, aiškinomės
problemas, o dabar atvykome į Kauno rajoną pasisemti patirties,
pasitarti“, – kalbėjo komiteto vadovė. Pristatydamas Kauno rajoną
meras Valerijus Makūnas pabrėžė, kad gerus savivaldybės rezultatus lėmė sėkminga partnerystė su verslu ir nuosekli strategija.
„Per krizę daug ką darėme priešingai, nei buvome raginami daryti.
Mes neskubėjome uždarinėti mokyklų, kultūros centrų, bibliotekų, stengėmės išsaugoti darbo vietas. Ir tai pasiteisino“, – kalbėjo
meras.
Kita kryptis – naujų darbo vietų kūrimas. Kauno rajono savivaldybė yra priėmusi verslui palankų sprendimą: naujos įmonės, kuriose dirba daugiau kaip pusė savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių darbuotojų, trejus metus atleidžiamos nuo
žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių. Kauno
rajone verslo liudijimas metams kainuoja tik 120 Lt, todėl dirbančiųjų pagal verslo liudijimą skaičius sparčiai didėja.
Įsteigė visuomenines komisijas
V. Makūnas kalbėjo ir apie problemas. Kauno rajone daugėja
gyventojų, gimsta daug vaikų, o ikimokyklinių įstaigų – trūksta.
Rajono vadovas mato išeitį – steigti daugiafunkcius centrus, kuriuose įsikurtų vaikų darželiai, pradinės mokyklos, kitos bendruomenei reikalingos įstaigos. Socialinio būsto problemą meras siūlo
spręsti nuomos būdu. Pasak jo, taip būtų ir pigiau, ir veiksmingiau,
nei statyti naujus daugiabučius.
Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė pasidalijo patirtimi, kaip savivaldybei
pavyko sumažinti pavojingas veltėdžiavimo tendencijas. Šiemet
buvo patvirtinti Socialinės paramos teikimo nuostatai ir sudarytos
visuomeninės komisijos seniūnijose, kurios ėmė rūpintis, kad parama tektų tiems, kam jos iš tiesų reikia.
„Atneša žmogus dokumentus pašalpai gauti. Iš pažiūros atrodo, kad pagalbos tikrai reikia. Tačiau patikrinus gyvenimo sąlygas
paaiškėja, kad padėtis yra visai kitokia. Pasitelkę bendruomenę
nustatėme ir atvejų, kai šeima tyliai kenčia nepriteklių, bet pagalbos nesikreipia“, – pasakojo A. Ščiukauskienė.

Kita priemonė – viešieji darbai už gaunamą pašalpą. „Po kelių
mėnesių pajutome, kad pašalpų prašytojų gerokai sumažėjo. Tai
lėmė viešumas ir visuomenei naudingas darbas“, – tvirtino A. Ščiukauskienė.
Prieš pradedant veikti komisijoms balandį pašalpoms buvo
išmokėta 1,04 mln. Lt. Rugsėjį ši suma sumažėjo iki 619 tūkst. Lt.
Nepaisant priemonių Kauno rajono gyventojų socialinėms pašalpoms iki šių metų spalio prireikė beveik 8 mln. Lt.
Kas finansuos socialines pašalpas?
Seime rengiama pataisa, pagal kurią socialinių pašalpų skyrimo funkcija bus visiškai perduota savivaldybėms. „Rengiamame
įstatyme pasigendame aiškumo, kaip bus užtikrintas socialinių
pašalpų finansavimas. O juk savivaldybės ir taip kenčia dėl lėšų
stokos įvairioms sritims“, – kalbėjo A. Ščiukauskienė. V. Makūnas
taip pat pažymėjo, kad savivaldybės apkraunamos vis naujomis
funkcijomis, o pinigų suma nepadidinama.
K. Miškinienė patikino, kad visi sprendimai bus priimami tariantis su Lietuvos savivaldybių asociacija ir Finansų ministerija.
Pristatė kolegoms savo darbus
Vėliau komiteto nariai lankė įvairias Kauno rajono socialines
įstaigas. Kauno rajone išrinkta Seimo narė Raminta Popovienė
kolegoms pristatė prieš kelerius metus savo kurtą Socialinių paslaugų centrą ir jo filialą – Krizių centrą Garliavoje. Šioje įstaigoje
gyvena smurtą šeimoje patyrusios moterys, dirba psichologas, kiti
specialistai. Socialinių paslaugų centre rengiamos senjorų šventės,
neįgaliųjų sporto varžybos, veikia rankdarbių būreliai, čia vedamos specialios mankštos. Seimo nariai taip pat apžiūrėjo Garliavos sporto ir kultūros centrą ir baigiamą atnaujinti Raudondvario
dvarą.

Seimas pritarė seniūnaičių veiklos pokyčiams
Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Seimo nario Algio Strelčiūno
teiktam įstatymo projektui, kuriuo siūloma prailginti seniūnaičių
darbo kadenciją nuo dvejų iki trejų metų, numatyti galimybę skirti
išmokas jų veiklai vykdyti ir nustatyti, kad kandidatas į seniūnaičius
gyventų toje seniūnaitijoje.
Seniūnaičiai ir toliau dirbs visuomeniniais pagrindais, tačiau
bus numatytas seniūnaičio, su jo, kaip seniūnaičio, tiesiogine veikla
susijusių išlaidų (kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto) apmokėjimas.
Dvejų metų darbo trukmė ir reikalavimo seniūnaičiui gyventi toje
seniūnijoje nebuvimas lemia seniūnaičių veiklos efektyvumo stoką,
Savivaldybių žinios 2013 11 28

nesudaro sąlygų tęstiniam vietos bendruomenių atstovavimui ir neskatina jų įsitraukimo į savivaldą, todėl šių pakeitimų priėmimas leis
seniūnaičiams veikti aktyviau ir dirbti efektyviau.
Įstatymo projektu siekiama, kad gyvenamosios vietovės
bendruomenės ir jų išrinkti atstovai – seniūnaičiai – vis aktyviau
dalyvautų priimant svarbius sprendimus, susijusius su gyvenamosios vietovės bendruomenės gyvenimu. Tokiu būdu bus didinamas valdžios institucijų priimamų sprendimų viešumas ir skaidrumas, stiprinamas bendruomenių vieningumas ir bendruomenės
narių atsakomybė už jų gyvenamosiose vietovėse vykstančius
pokyčius.



aktualijos

Mažėja šilumos kainA Trakų rajone
Trakų rajonas jau nebėra aukščiausių šilumos kainų lyderis. Iš
antrosios vietos pagal brangumą už šildymą rajonas „nusmuko“ į dešimtąją poziciją. Šis „autsaiderio“ vaidmuo labai malonus viso rajono
gyventojams.
„Nuo lapkričio 1 d. rajono gyventojai už šildymą mokės 19
proc. mažiau, palyginti su praėjusiais metais. Karšto vandens kaina
mažėja 1,72 Lt už kubinį metrą. Yra tendencija šias išlaidas ateityje dar mažinti“, – sakė Trakų rajono savivaldybės meras Vytautas
Zalieckas savivaldybėje vykusioje spaudos konferencijoje, kurioje
apžvelgti pastarųjų devynių mėnesių darbai.
V. Zalieckas pažymėjo, kad šilumos kaina pirmąkart mažėja po
aštuonerių metų pertraukos. Iki šiol buvusi 34,5 ct/kWh kaina nutirpo
iki 28,55 ct/kWh, t. y. beveik 7 centais. To pasiekta derantis su šilumos
tiekėja koncesininke UAB„Prienų energija“, perėmus dalį šilumos ūkio
į savivaldybės valdomą bendrovę Trakų šilumos tinklus, modernizuojant katilines ir keičiant kuro rūšis pigesnėmis. Priimant sprendimus,
kaip mažinti šildymo kainas, nuolat konsultuotasi su teisininkais ir
Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Tokie esminiai savivaldybės veiklos pokyčiai lėmė tiek ilgai lauktas šilumos ūkio permainas, tiek mokesčių už šildymą mažėjimą.

Permainos šilumos ūkyje

„Lig šiol didėjusias šildymo kainas ne tik stabilizavome, bet ir gerokai sumažinome. Be to, įgijome svertų valdyti padėtį ir ateityje“,
– sakė meras V. Zalieckas. Trakų šilumos tinklų direktorius Kęstutis
Kasparavičius priminė, kad daugiau galimybių taupyti, mažinti kainas atsirado, kai nuo rugsėjo Trakų šilumos tinklai iš koncesininko
perėmė Aukštadvario ir Senųjų Trakų katilines ir šilumos tinklus. Išanalizavus padėtį prieita prie išvados, kad taupymo išteklių yra nemažai, vienas veiksmingų būdų – naudoti biokurą. Tokiu būdu kainos už
šildymą tirptų ir toliau.
Kitų metų kovą Senuosiuose Trakuose turi pradėti veikti biokuro
katilinė, įrengiama remiant ES struktūriniams fondams. Tokia katilinė
netrukus pradės veikti ir Lentvaryje. Svarstoma galimybė kompaktišką biokuro katilinę pastatyti ir Trakuose, tačiau jai dar nepasirinkta
vieta, nes čia keliami griežti saugomų teritorijų reikalavimai.
„Utenoje, Molėtuose, Kretingoje mokečiai už šildymą vieni mažesnių šalyje, nes naudojamas biokuras. Dirbdami šia kryptimi tikimės
nuo didžiausių visoje Lietuvoje šildymo kainų priartėti prie mažiausių“, – tvirtino meras V. Zalieckas.
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Savivaldybės tarybos narės Zofija Abeciūnienė, Nijolė Romaškienė
ir Trakų rajono savivaldybės meras Vytautas Zalieckas

Atnaujinami 45 daugiabučiai

Gerų naujienų yra ir daugiabučių namų atnaujinimo srityje. Įsibėgėjančius atnaujinimo darbus administruojančių Trakų šilumos tinklų
direktorius K. Kasparavičius pateikė optimizmo teikiančių naujausių
duomenų:„Pirmuoju etapu modernizavimo programoje dalyvauja 16
Trakų, Aukštadvario, Lentvario daugiabučių gyvenamųjų namų, iš jų
15 jau patvirtinti. Aštuoni daugiabučiai netrukus gaus kredito linijas,
bus rengiami techniniai projektai, juos parengus pajudės rangos darbai. Antruoju etapu modernizavimo programoje dalyvauja 30 daugiabučių namų Aukštadvaryje, Lentvaryje, Trakuose.“
Apskaičiuota, kad atnaujinus daugiabučius 40 proc. (o ypač nusidėvėjusius būstus – net per 60 proc.) sumažės gyventojams tenkančios jų išlaikymo išlaidos. Gyventojai pajus ne vien ekonominę naudą,
po atnaujinimo neatpažįstamai pasikeis ir namų vaizdas, tad po kurio
laiko pagrindinė Trakų Vytauto gatvė pastebimai pagražės.

Miestas turės naujus „vartus“

Konferencijoje pažymėta, kad Trakai kratosi prasto miesto
„vartų“ – turgaus įvaizdžio. Trakiečiai kiekvieną dieną mato akivaizdžias permainas statybų aikštele tapusioje turgavietėje – kylančius
pastatus, tvarkomus takus, aikšteles. „Turgus bus baigtas įrengti iki
gruodžio 1 dienos. Savivaldybė yra įsipareigojusi prekeiviams suteikti
buvusias darbo vietas. Jau dabar planuojame, kaip papuošime šias
miesto prieigas prieš Kalėdas ir Naujuosius metus. Turgus turi būti
gražus, patogus, tvarkingas, masinti čia užeiti, apsipirkti“, – sakė meras
V. Zalieckas.

Merai ragina Vyriausybę imtis skubių veiksmų
Panevėžio miesto ir rajono, Kėdainių, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio
ir Zarasų savivaldybių merai dalyvavo pasitarime dėl AB „Panevėžio
energija“ gaminamos remtinos elektros energijos apimties 2014 m.
Jie pasirašė „Panevėžio energijos“ akcininkių-savivaldybių vadovų
komunikatą, kurį adresavo Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui.
Šio dokumento kopijos taip pat bus nusiųstos Energetikos ministerijai ir Seimo nariams, išrinktiems minimose savivaldybėse. Komunikatu prašoma užtikrinti „Panevėžio energijos“ termofikacinei
elektrinei 2014 m. techniškai ir ekonomiškai pagrįstą remtinos
elektros energijos apimtį, ne mažesnę nei 120 GWh, ir imtis skubių
ir neatidėliotinų veiksmų užtikrinant aiškios ir ilgalaikės energetikos
politikos suformavimą.
Elektros energijos gamyba termofikacinėse elektrinėse yra
viešuosius interesus atitinkanti paslauga (VIAP), ir iki rugsėjo 1 d.
Vyriausybė turėjo patvirtinti remtinos elektros energijos gamybos
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šiose elektrinėse apimtis (kvotą), tačiau tai iki šiol nėra padaryta.
Merai priminė, kad statydami elektrinę akcininkai tikėjosi prisidėti
prie šalies aprūpinimo energetiniais ištekliais, manė, kad šalies energetikos politika bus ilgalaikė ir ūkio subjektai galės planuoti savo
veiksmus. Tačiau jau dveji metai iš eilės remtinos elektros energijos
gamybos apimtys Panevėžio termofikacinei elektrinei nepagrįstai
smarkiai mažinamos: 2011 m. – 180 GWh, 2012 m. – 93,15 GWh, 2013
m. – 69,25 GWh. Kaina nustatoma neatsižvelgiant į faktiškai patiriamas sąnaudas, o supirkimo kainos mažėja. Merai nuogąstavo, kad
„Panevėžio energija“ jau ir dabar susiduria su sąnaudų nepadengimu,
tačiau ateityje net nebegalės laiku užtikrinti atsiskaitymo su bankais
už paskolas elektrinės statybai, o tai gali lemti šilumos kainų kilimą
visame bendrovės aptarnaujamame regione.
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