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Prezidentas

lengvatinis kreditas - taikomos 3 proc. dydžio nekintamos
palūkanos;
 nustatyto dydžio kompensacija:



namo atnaujinimo projekto parengimo ir statybos technines priežiūros išlaidoms;
¡ Vyriausybės nustatytoms energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms;
¡ faktinėms projekto igyvendinimo administravimo išlaidoms;
¡ šeimai ar vienam gyvenančiam žmogui (socialiai remtiniems asmenims), turinčiam
teisę į būsto šildymo kompensaciją padengiamas visas kreditas ir jo palūkanos.
¡

Valstybė skiria 15 proc. atnaujinimo projekto vertės
siekiančią finansinę paramą, jei bus pasiektas 20
proc. energijos sutaupymas. Jei sutaupymai bus ne
mažiau kaip 40 proc., tuomet kompensuojama 30
proc. atliktų rangos darbų.



Didžiausios ekonominės
naudos (šilumos
sutaupymų) pasiekiama
įgyvendinant
kompleksinę pastatų
renovaciją. Tokių pilnai
renovuotų daugiabučių
šiuo metu Lietuvoje yra
vos 10.



LR Aplinkos
ministerijos duomenimis
dalinai renovuotų
daugiabučių
gyvenamųjų namų
Lietuvoje yra apie 700.
Tačiau tai tesudaro tik 2
procentus visų
Lietuvoje esančių
daugiabučių namų.
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Santykinės išlaidos 1 m2 ploto šildymui, Lt/m2
Vartotojų mokėjimai, Lt/mėn.

9 % PVM, Lt/mėn.

Socialinė kompensacija šildymui, Lt/mėn.

12 % PVM, Lt/mėn.

* Statistinį Lietuvos namų ūkį sudaro 2,63 asmenys.

Galimi vartotojų mokėjimai, Lt/mėn.

Būsto šildymo ir karšto vandens
ruošimo išlaidų kompensacijos

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM)
kompensacija*

Metai

mln. Lt**

Metai

mln. Lt

2008

46

2008

141

2009

79

2009

204

2010

117

2010

204

Viso per laikotarpį

242

Viso per laikotarpį

549

Per 2008-2010 m. “prarastos” lėšos, mln. Lt

* Lietuvoje centralizuotai tiekiamai šilumai taikomas lengvatinis PVM tarifas – 9 proc.
** Šaltinis : Lietuvos Statistikos Departamentas
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Dabartiniu metu daugiabučių pastatų renovacijos
apimtys ir perspektyvos apgailėtinai menkos;
 Apsirūpinimui šilumine energija Lietuvos gyventojai
išleidžia didžiausią ES dalį generuojamų pajamų;
 Dėl santykinai didelių išlaidų kenčia vartotojai,
šilumos tiekėjai (apmokėjimų problemos, paskata atsijungti nuo CŠT
sistemų), valstybės ir Sodros biudžetai, mažėja vidaus
vartojimas – žala šalies ekonomikai ir t.t.;
 Pagrindinės proceso kliūtys:


¡
¡

Žemas daugiabučių pastatų savininkų organizuotumas
Nepasitikėjimas renovacijos proceso skaidrumu ir rezultatais

Būtina ieškoti bei diegti ir kitus renovacijos modelius

„Įdarbinti“ žmonių ir valstybės išlaidas šildymui į
pastatų renovaciją
 Organizuoti renovacijos procesą „prasčiausiuose“
pastatuose savivaldybių pagalba ir finansinių
sutaupymų sąskaita
 Inicijuoti pilotinį statybinių (energetinių) bendrovių
dalyvavimą renovacijos procese pagal EPB modelį
 Finansinės paramos fondus panaudoti garantijoms,
draudimui, bet ne tiesioginėms išmokoms
 Valstybė turi padėti užtikrinti renovacijos procesų
skaidrumą ir kokybę


Tai bendrovė, kuri atlieka pagrindinio (generalinio)
rangovo vaidmenį, prisiima atsakomybę už projekto
techninius ir ekonominius sprendimus, finansinę riziką
ir t.t.
Tokios įmonės tikslas savo veiklą nukreipti į didžiausio
efektyvumo ir geriausią investicijų grąžą duodančius
projektus ir šių paslaugų kaštai visiškai ar didžiąja
dalimi padengiami iš sutaupytos energijos

 Vokietija
Vokietija:: labiausiai išsivysčiusi EPB rinka Europoje. Šiuo metu

šalyje priskaičiuojama apie 500 EPB ar panašią veiklą vykdančių
bendrovių. Didžioji dauguma šių įmonių paslaugas siūlo šilumos tiekimo
sektoriuje. Populiariausias EPB sutarčių modelis yra garantuotų
sutaupymų, kuriame ir EPB, ir klientas naudą gauna jau pirmaisiais
bendros veiklos metais. Sutaupymai yra pasidalijami tarp abiejų šalių,
atsižvelgiant į sutartyje sulygtas sąlygas. Vidutinis sutarčių trukmės
laikas yra 5-15 metų.
 Austrija
Austrija:: 2006 metų duomenimis, Austrijoje yra 30 veikiančių EPB ir

šis skaičius nuolat auga. Preliminariai yra apskaičiuota, kad sektorius
EPB veiklai galėtų sudaryti apie 500 mln. eurų, vertinant tik
ekonomiškai patrauklius objektus. Dažniausiai taikomas pasidalinamų
sutaupymų modelis. Absoliuti dauguma EPB sudarytų sutarčių yra skirta
viešojo sektoriaus pastatų renovavimui, vien nuo 1997 metų iki 2005
metų Austrijoje buvo optimizuota daugiau nei 1000 viešųjų pastatų.

 Italija
Italija:: EPB bendrovių veikla joje nepasižymi didelėmis apimtimis,

tačiau veikia nuolat ir stabiliai. Apie 2004 metus Italijos EPB rinka
smarkiai išaugo, daugiausia dėl vyriausybės politikos ir rinkos
liberalizavimo veiksnių (numatyti nacionaliniai periodiniai tikslai, kuriuos įmonės
yra įpareigotos pasiekti, pvz., 2005-2009 metų periodu įmonės įpareigotos 2 % sumažinti
esamą galutinį energijos suvartojimą).

 Didžioji

Britanija
Britanija:: EPB veiklos spektras yra gana platus, pagrindinė

sritis - šilumos tiekimo sektorius. Bendra Didžiosios Britanijos EPB
apyvarta tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje vertinama 700-900
mln. eurų, tačiau, ekspertų manymu, tai sudaro tik apie 5 % rinkos
potencialo. Šalyje nėra vieninigo modelio EPB sutartims, kaip pvz.,
Vokietijoje. Tačiau čia yra nusistovėjusi energijos sutaupymų praktika,
kuria remiamasi sudarant daugelį sutarčių. Iš esmės sutartyje numatoma,
kad EPB prisiima riziką dėl energijos vartojimo, o klientas prisiima
riziką dėl rinkos pokyčių, pvz., kainų augimo.

Energetikos segmentas

Energijos sutaupymo
potencialas, %

Kuro konversijos efektyvumo padidinimas šilumos gamybos
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Daugiabučiuose pastatuose sunaudojamos energijos dalies
sumažinimas lyginant su į pastatą patiekta šiluma
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Pastatuose, neprijungtuose prie CŠT sistemų, sunaudojamos
energijos dalies sumažinimas lyginant su pirmine kuro
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neprijungti prie
CŠT sistemų

Iš viso:

Kai kurių teisės aktų pakeitimų, ypač suteikiant
galimybes panaudoti dabartines socialines išmokas
 Paviešinti esamus pavyzdžius ar parengti
rekomendacijas
 Suorganizuoti pilotinius renovacijos projektus pagal
EPB modelį ir paskleisti šią patirtį
 Savivaldybėse suformuoti administracinį vienetą
atsakingą už energijos efektyvų vartojimą ir energijos
taupymo projektų įgyvendinimą
 Pritaikyti renovacijos kokybės priežiūros sistemą
užtikrinant pastatų savininkų ir EPB santykių
skaidrumą ir atsakomybę už rezultatus


Analizuoti ir sisteminti informaciją, susijusią su energijos
vartojimo efektyvumu konkrečioje savivaldybėje ir
rengti atitinkamus veiksmų planus
Inicijuoti tų objektų, kuriuose švaistoma energija
(neatitinka energetinio efektyvumo reikalavimų ar
pan.), savininkų veiksmus taupant energiją
ETA padėtų
„silpniems“
objektų
valdytojams
suorganizuoti sudėtingų ir brangių energijos taupymo
projektų techninį įgyvendinimą ir finansinį aprūpinimą
Analizuoti rezultatus ir inicijuoti kitus veiksmus būtinus
energijos taupymui savivaldybėje bei atlikti kitas
susijusias funkcijas

 Lietuvoje

yra potencialiai didelė rinka ir poreikis
energijos taupymo potencialą komercializuoti

 Siekiant

paskatinti daugiau ūkio subjektų užsiimti
EPB veikla ir suaktyvinti energijos taupymo projektų
plėtrą, svarstytinas specialaus garantinio Energijos
taupymo projektų fondo sukūrimas. Toks fondas, esant
reikalui, garantuotų paskolas, panaudojamas energijos
taupymo projektų finansavimui.

Sunku tikėtis kitokių rezultatų kasdien darant tą
patį...

