Spalio 13 d. įvyko LRS Energetikos ir darnios plėtros komisijos (EDPK) posėdis. Svarstyti du
klausimai aktualūs CŠT įmonėms. Svarbesnės mintys...
1. Daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros,
tame tarpe šilumos punktų, kokybės ir administravimo priežiūros gerinimas
Matas Taparauskas (VERT):
VERT turi patikrinti ¼ visų daugiabučių kasmet. Neįmanoma, surenka tik deklaracijas, tikrina
pagal skundus arba pasirinktinai.
50 proc. daugiabučių su randami įvairūs pažeidimai.
Nėra dokumentacijos, netolygus šildymas...
Reikia atkurti (atnaujinti) pastatų projektus ir pagal juos įrenginius. Kaip?
Priežiūros tarifai padengia tik minimalias sąnaudas, neįmanomi rimtesnis atnaujinimas.
Realiai užtikrinamas tik patikimumas, remontai ir t.t.
Prižiūrėtojai nevykdo TA numatytų funkcijų.
Darius Kvederavičius (AM viceministras):
Kai kurių pastatų neverta net renovuoti reikia griauti.
AM ruošia tvarką dėl daugiabučių konstrukcijos patikimumo įvertinimo. Nusidėvėjusius
nepatikimus namus griaus...
Valdas Lukoševičius (LŠTA) – pranešimas pridedamas
Gerimantas Bakanas (VŠT):
50 proc. prižiūrėtojų į raginimą ruošti pastatus šildymo sezonui net neatsako.
15 proc. pastatų vis dar nepateikė dokumentų.
Dalis pastatų ruošiama „tik popieriuje“.
Seimo nariai:
Dalį pastatų reikia griauti.
Mažoji renovacija realiai taupo šilumą.
Šilumos tiekėjai turi irgi prižiūrėti vidaus sistemas.
Reikia tobulinti tvarką ir skatinti mažąją renovaciją.
Bus parengti nurodymai ministerijoms.
2. Biokuro kainų mažinimo priemonės. Kirtimo atliekų (biokuro žaliavos) pasiūlos
didinimo ir jo didesnio panaudojimo SM3 biokuro gamybai skatinimo priemonės
Andrius Smaliukas (Baltpool):
SM3 apie 10 proc pigesnis negu SM2. Dabar kainos iš esmės vienodos.
SM3 ruošiamas iš kirtimo atliekų (paruoštų ir neparuoštų).
Baltarusiško biokuro kiekiai šiais metais kol kas sumažėjo tik trečdaliu – vis dar importuojamas.
2018 metais pirkta biokuro (TWh): SM3=1,4, o SM2=3.0. Atsiradus baltarusiško 2019 ir 2020
metais pirkta - atitinkamai 1 ir 4.4.

Kai tik VMU padidina žaliavos pasiūlą biokuro kainos krenta. Kadangi biokuro paklausa stabili,
o kinta tik pasiūla.
Rinka geriau perka paruoštą žaliavą, ne kirtavietes. VMU didina jos kiekius.
VMU nuo spalio gerins informaciją apie žaliavos lokaciją miškuose.
Reikia šilumos gamintojams imti SM3, nes SM2 pirks plokštininkai – jie gali daugiau mokėti.
Baltarusiško biokuro uždaryti negalima – jo prireiks pasileidus VKJ. Biokuro poreikis padidės
Lietuvoje 15 procentų.
Latviai išveža biokurą į Skandinavijos šalis. Rygos uostuose moka 15-17 EUR/MWh.
Latviai turėtų daugiau parduoti ir Lietuvoje esant tokioms kainoms.
AM :
Biokuro pasiūla mažės.
Tvarus biokuras bus tik kirtimų atliekos.
ES politika „užrakinti“ CO2 balduose ar pan., o ne sudeginti, kad mažinti CO2 išmetimus
trumpuoju laikotarpiu.
Žilvičių plantacijos remiamos kaimo plėtros programos, tačiau savikaina ne mažesnė kaip 18
EUR/MWh. Neverta auginti kur yra miškų. Plantacijos ne Lietuvai...
Jei medienos atliekos paliekamos miške, pūdama mediena išskiria tiek pat CO2, kaip ir deginant.
Valdas Kaubrė (VMU vadovas):
Biokuro tiekėjai nori tik lapuočių žaliavos.
Dabar VMU gaminama žaliava kokybiška be lapų ir be žemių.
VMU didina žaliavos pasiūlą – patieks 400 000 ktm daugiau negu pernai.
Valdas Lukoševičius (LŠTA) – pranešimas pridedamas.
Oficialus pranešimas pridedamas: Energetikos ir darnios plėtros komisija priimtais sprendimais
siekia mažesnės šilumos kainos vartotojams - Naujienos (lrs.lt)

