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"Pastogės" naujienos

Renovaciją finansuos ES 
Šalies senų daugiabučių namų moder-

nizavimui skatinti skirtas 15 mln. litų vertės 
projektas bus finansuojamas iš ES Sanglaudos 
fondo 2007-2013 m. lėšų. Tai numato Aplin-
kos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 
agentūros, administruojančios ES paramą, ir 
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros, kuri 
įgyvendina Daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programą, praėjusią savaitę 
pasirašyta sutartis. 

Pradėjus vykdyti šią programą pagal naują 
finansavimo modelį daugiabučių namų savi-
ninkų bendrijoms, jungtinės veiklos sutarties 
pagrindu veikiantiems administratoriams, sa-
vivaldybių paskirtiems bendrojo naudojimo 
objektų administratoriams ir būsto savininkams 
reikia papildomos informacijos, mokymų, kaip 
rengti ir įgyvendinti daugiabučių namų atnau-
jinimo projektus, ir pan. 

Minėtojo projekto metu, pasak Būsto ir 
urbanistinės plėtros agentūros direktoriaus 
Valiaus Serbentos, būsto savininkams bus 
teikiamos konsultacijos modernizavimo klau-
simais, būsto sektoriaus dalyviams organizuo-
jami seminarai ir mokymai, vykdoma platesnė 
visuomenės švietimo kampanija. Taip pat bus 
rengiami tipiniai daugiabučių namų moderni-
zavimo projektai, tipinių modernizavimo detalių 
bei priemonių katalogas. 

Rengia akciją

Sausio 6-14 dienomis akcija “Kalėdinė eglutė 
- šilumai” vėl kvies vilniečius prasmingai panaudoti 
po švenčių nupuoštus medelius. Iš jų pagamintu 
ekologišku biokuru bus šildomi vilniečių namai. 

Jau ketvirtus metus rengiamą akciją inici-
juoja Lietuvos biomasės energetikos asociacija 
LITBIOMA bei komunalinių paslaugų ir ekolo-
gijos verslo bendrovė “Ecoservice”. 

Akcijos globėja - Aplinkos ministerija. Ragini-
mą prasmingai panaudoti eglutes palaiko ir Vil-
niaus miesto savivaldybė bei Švietimo ir mokslo 
ministerija. Šiemet akcija atkeliaus ir į Klaipėdą, 
Varėną, Širvintas, Šilutę bei Trakus. Šių miestų sa-
vivaldybės taip pat pritaria iniciatyvai. 

Iniciatyvos tikslas - ne tik prasmingai panau-
doti eglutes, bet ir raginti gyventojus po švenčių 
eglučių bet kur nemėtyti. Švysteltos per balko-
ną, kiemus jos teršia iki pat pavasario.

Akcijos lipdukais pažymėti”Ecoservice” 
konteineriai nuo sausio 6 iki 14 dienos vakaro 
stovės prie didžiųjų prekybos tinklų ir daugia-
bučių namų kiemuose. Akcijos konteineriai 
bus skirti tik eglutėms, į juos prašoma nemesti 
komunalinių atliekų. 

“Džiaugiamės, kad akcija jau skaičiuoja ke-
tvirtus metus ir kasmet surenkama vis daugiau 
eglučių. Puiku, kad šiemet nebus apsiribota tik 
Vilniumi, o prie šios gražios, žalios iniciatyvos 
prisijungs ir kitų miestų bei miestelių gyvento-
jai. Lietuvoje laikomasi tradicijos puošti “gyvą” 
eglutę ir jau formuojasi tradicija tvarkingai su ja 
atsisveikinti. Be to, iš surinktų eglučių bus paga-
mintas atsinaujinantis ir netaršus biokuras”, - sako 
aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas. 

Surinkti medeliai bus panaudoti biokuro 
gamybai.
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Aplinkos ministras Gediminas 
Kazlauskas patvirtino 
ministerijos sistemos 2010-
2012 metų kovos su korupcija 
programos įgyvendinimo 
priemonių planą. Ekonomikos 
ekspertai, sveikindami 
tokią iniciatyvą, tikisi, kad 
deklaruojami tikslai neliks 
popieriuje, ir tam tikrais atvejais 
pasigenda konkretumo.

Ramūnas LIUTKEVIČIUS
“Respublikos” žurnalistas

Šis planas numato priemones, 
tikslus ir uždavinius, kuriuos 
Aplinkos ministerijos struktūriniai 
padaliniai ar pavaldžios institucijos 
turės iki numatyto laiko įvykdyti. 
Ministerijos atstovai sako, kad tai 
yra pirmasis tokio pobūdžio pla-
nas. Dalis numatytų priemonių jau 
yra įgyvendinamos.

Programą sudaro septynios 
kovos kryptys, kurių ietys, mi-
nisterijos atstovų žodžiais, nu-
kreiptos į teisės aktų, reglamen-
tuojančių statinių statybą ir sta-
tybų valstybinę priežiūrą, teri-
torijų planavimą, teritorijų pla-
navimo dokumentų rengimą ir 
derinimą, gamtos išteklių (gy-
vosios gamtos, miškų, žemės 
gelmių ir kt.) racionalų naudoji-
mą, apsaugą ir kontrolę, aplin-
kos kokybės valdymą (atliekų 
tvarkymą ir kt.), saugomų teri-
torijų valdymą, tvarkymą ir ap-
saugą, tobulinimą. 

Ministro G.Kazlausko nuo-
mone, minėta programa yra rea-
liai įgyvendinama, todėl leis dar 
labiau užkirsti landas galimiems 
korupcijos atvejams. Be to, ji su-
paprastins tvarką ir procedūras, 
kurias iki šiol tekdavo patirti gy-
ventojams, priverstiems rinkti 
kai kurias formalias, neturinčias 
praktinės reikšmės pažymas. 
Ypač sumažės administracinė 
našta statytojams, bus nustatyta 
aiški statybos dalyvių ir statybos 
valstybinės priežiūros pareigūnų 
atsakomybė.

Iniciatyvą sveikina
Indrė Genytė-Pikčienė, “DnB 

Nord“ vyresnioji analitikė, sako, 
kad Aplinkos ministerijos siste-
mos 2010-2012 m. kovos su ko-
rupcija programos įgyvendinimo 
priemonių planas - sveikintinas 

žingsnis siekiant skaidrumo mi-
nisterijos kuruojamose srityse. 
“Ne kartą esame išsakę nuomonę 
apie teritorijų planavimo procesų 
operatyvumo, biurokratinės naš-
tos statytojams lengvinimo, ko-
rupcijos galimybių statybų sekto-
riuje  mažinimo būtinybę. Būtent 
šios ekonomikos skatinimo prie-
monės turi būti įgyvendinamos 
greičiausiai, nes joms nereikia di-
delių papildomų finansinių ište-

klių, užtenka tik politinės valios 
ir griežtų sprendimų. Tikimės, 
kad šįkart šie tikslai neliks popie-
riuje, o bus operatyviai realizuo-
jami. Žinoma, iš šio viešai pa-
skelbto priemonių plano dar su-
dėtinga spręsti apie jų įgyvendi-
nimo sėkmę (terminai ir kai ku-
rios priemonės nėra konkretūs), 
tačiau norėtųsi tikėtis, kad tai, kas 
publikuota viešai - tik ledkalnio 
viršūnė. O itin detalus šių prie-
monių įgyvendinimo projektas jau 
taip pat yra parengtas“, - “Respu-
blikai“ aiškino analitikė.

 Pasigenda konkretumo

Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto (LLRI) vyresnįjį eksper-
tą Giedrių Kadziauską tokia ini-
ciatyva taip pat džiugina. “Svar-
bu, kad kovos su korupcija pro-
gramos įgyvendinimo priemonių 
plane buvo numatyta keletas da-
lykų, kurie anksčiau buvo aki-
vaizdūs visiems, išskyrus Aplin-
kos ministeriją. Teritorijų plana-
vimas, statybų sektorius, saugo-

mos teritorijos yra korupcijai 
imlios sritys. Apie tai buvo kal-
bama, tačiau Aplinkos ministeri-
jos lūpomis nebuvo pasakyta, kad 
reikia šiose srityse esančias ko-
rupcijos problemas spręsti“, - 
“Respublikai“ teigė ekspertas. 

Nors sritys, kuriose bus 
bandoma tvarkytis, pasirinktos 
tinkamai, G.Kadziauskas tam ti-
krais atvejais  pasigendantis 
konkretumo. “Atrodo, kad Aplin-
kos ministerija gerai išmoko ko-
dinius žodžius: “skaidrinti pro-
cesą, užkirsti kelią pareigūnų 

piktnaudžiavimui“. Kai kurios 
priemonės yra aiškiai apibrėž-
tos, bet kai kurių priemonių už-
daviniai taip suformuluoti, kad 
neaišku, ar bus kas nors pasiek-
ta“, - teigia pašnekovas.

G.Kadziauskas taip pat pa-
stebi, kad ministerijos veiks-
muose esama tam tikro nenuo-
seklumo. “Viena vertus, pa-
tvirtinamas kovos su korupcija 
planas, kita vertus, yra plečia-
mas saugomų teritorijų sąra-
šas. Saugomose teritorijose at-
siranda savininkams ūkinės 
veiklos, gyvenamųjų namų sta-
tybos apribojimų. Visa tai didi-
na korupcijos galimybę“, - ma-
no ekspertas.

Greta teisės aktų tobulini-
mo taip pat planuojama akty-
viau šviesti ir informuoti vi-
suomenę apie korupcijos pre-
venciją, atgrasinti pareigūnus 
ir valstybės tarnautojus nuo 
korupcinio pobūdžio nusikals-
tamų veikų darymo.

“Vargu ar dalis priemonių, su-
sijusių su pareigūnų švietimu, 
gali duoti naudos. Juk pagrindinė 
problema nėra atsakomybės ne-
žinojimas arba manymas, kad vis-
kas yra legalu. Korupcijos prie-
laidos slypi teisės aktuose“, - ma-
no ekspertas.

“Ministrui reikia palinkėti 
politinės valios, nes mažai kas 
yra pasikeitę“, - apibendrina 
G.Kadziauskas.

Kova po abstrakcijos ženklu
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Ministrui reikia 
palinkėti politinės 
valios, nes mažai 
kas yra pasikeitę

Giedrius KADzIAUSKAS
Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas

�

Statistikos departamentas 
praneša, kad statybos sąnaudų 
kainos 2009 m. lapkričio 
mėn., palyginti su spalio mėn., 
sumažėjo 0,5 procento. 

2009 m. lapkričio mėn., paly-
ginti su spalio mėn., bendrajam 
statybos sąnaudų kainų pokyčiui 
didžiausią įtaką turėjo 0,6 procen-
to atpigusios statybinės medžia-
gos ir gaminiai bei 0,4 procento 
sumažėjęs darbo užmokestis ir 
pridėtinės išlaidos. Bendrajam 
kainų pokyčiui įtakos turėjo ir 0,2 

procento sumažėjusios statybos 
mašinų ir mechanizmų eksploa-
tavimo darbo valandos kainos.

Statybinių medžiagų ir ga-
minių kainų pokytį daugiausia 
lėmė 1,2 procento atpigę meta-
lo gaminiai bei langai ir durys, 
0,4 – bendrosios statybinės me-
džiagos. Medžio gaminių kainos 
lapkričio mėn. sumažėjo 1,4 
procento, apdailos medžiagų – 
0,9, izoliacinių ir santechninių 
medžiagų – 0,8 procento. 
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Statybos sąnaudų kainos mažėjo
Vyginto Skaraičio nuotr.
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POKytiS. Statybos sąnaudų kainos 2009 m. lapkričio mėn., 
palyginti su spalio mėn., sumažėjo 0,5 procento
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