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Mes, konferencijos dalyviai ir svečiai, atsižvelgdami į nuolat brangstančio importuojamo 
iškastinio kuro (gamtinių dujų, naftos produktų) kainas, esmingai lemiančias šilumos kainų augimą 
Lietuvos gyventojams,  

Konstatuojame: 

• Lietuvoje šilumos gamybai daugiausiai naudojamas labai brangus importuojamas iškastinis kuras 
(gamtinės dujos, naftos produktai) 

• ES išsivysčiusių valstybių šilumos ūkiuose yra naudojamos technologijos, pakeitusios brangias gamtines 
dujas perpus pigesniu vietiniu biokuru. Šių technologijų diegimą apsunkina dabartinė šilumos kainodara, 
kai dėl biokuro plėtros visą gaunamą naudą nedelsiant perdavus vartotojams neužtikrinama investicijų 
grąža ir todėl būtina išorinė finansinė parama. 

• Remiantis Lietuvos energetikos instituto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos energetikos 
konsultantų asociacijos energetikos ekspertų atliktais skaičiavimais, Lietuvos atsinaujinančių energijos 
išteklių (biokuro ir komunalinių atliekų) atsargos yra didesnės nei visos šalies poreikis šilumos gamybai. 

• Didžioji dauguma Lietuvos gyventojų gyvena senos statybos daugiabučiuose namuose, suvartojančiuose 
kelis kartus daugiau šilumos lyginant su naujais ar renovuotais pastatais, tačiau renovacijos procesas, 
kuriam numatytos ES lėšos, nevyksta. 

Raginame Lietuvos valstybines institucijas: 
 

• Pašalinti visus biurokratinius barjerus, trukdančius efektyviai naudoti atsinaujinančius energijos išteklius 
Šilumos ūkio sektoriuje ir didinti energetinę nepriklausomybę nuo dujų, tuo pačiu sukuriant papildomų 
darbo vietų bei prisidedant prie Lietuvos ekonomikos spartesnio augimo. 

• Biokuro plėtrą paskelbti nacionaliniu Lietuvos energetikos prioritetu, o šilumos gamybą iš atsinaujinančių 
energijos išteklių iki 2015 metų padidinti iki 70 procentų, 2020  metais – iki 85 procentų.  

• Siekiant, kad šilumos vartotojai kuo greičiau pajustų perėjimo į biokurą naudą ir būtų stabilizuotos 
šilumos kainos, vietinio kuro diegimo projektus įtraukti  į valstybinę investicinę programą, nukreipiant į 
šią sritį būtinas ES fondų lėšas.  

• Daugiabučių namų ūkyje pašalinti visus biurokratinius trukdžius, užkertančius kelią pasenusių 
daugiabučių pastatų renovacijai, ieškoti naujų organizavimo būdų, kad ją žymiai pagreitinti visoje šalyje.  

• Nedelsiant pradėti naudoti JESSICA fonde įšaldytas lėšas –daugiabučių atnaujinimui (modernizavimui) 
skirtus 785 milijonus litų. 

• Valstybės ir savivaldybių institucijoms priimant sprendimus šilumos ūkio ir efektyvaus šiluminės 
energijos vartojimo daugiabučiuose pastatuose srityse remtis Lietuvos mokslininkų ir konsultantų 
atliktais moksliniais tiriamaisiais darbais bei kompetencija. Rengiant sprendimų projektus konsultuotis su 
energetikos specialistais, visuomene. 

Balsavimo dėl rezoliucijos metu -  
UŽ rezoliuciją pasisakė 183 konferencijos dalyviai, PRIEŠ – 0, SUSILAIK Ė – 4. 
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