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“City Service” atestuota teikti 
energijos audito paslaugą

Pastatų ūkio valdymo grupei “City Service” 
suteiktas atestatas, liudijantis, kad kompanija gali 
teikti energijos audito paslaugą. Pagal nuo šių me-
tų balandžio mėnesį įsigaliojusią tvarką, energijos 
auditą gali atlikti išimtinai atestuoti specialistai 
pagal Ūkio ministerijos patvirtintą metodiką.

“Gautas atestatas tik sustiprins mūsų siū-
lomų pastatų audito paslaugų paketą - pagal 
šią Ūkio ministerijos metodiką energijos auditą 
atliekame jau ne pirmus metus”, - teigė “City 
Service” projektų vadovas dr. Romanas Savic-
kas, atestuotas atlikti šiuos auditus.

Anot jo, energijos auditas aktualus tiek re-
novaciją planuojantiems daugiabučių namų 
gyventojams, tiek komercinių pastatų savinin-
kams. “Faktiniais duomenimis remiantis atlie-
kamas energijos auditas - tiksliausias ir veiks-
mingiausias būdas įvertinti pastato šilumos 
energijos naudojimo efektyvumą ir pritaikyti 
taupymo priemones”, - sakė R.Savickas.

“City Service” specialistai, įvertinę pastato 
būklę, parengia energijos audito ataskaitą, joje 
įvertina potencialias priemones, leidžiančias pas-
tato savininkui sumažinti išlaidas energijos ište-
kliams. Audituojami pastatai taip pat palyginami 
su kitais panašaus tipo statiniais, numatomas 
siūlomų investicijų atsipirkimo laikotarpis.

Pastatų energijos bei techniniai auditai 
atliekami ne tik renovacijos tikslais, bet ir sie-
kiant įvertinti esamą būklė. “Pastatų energijos 
bei techninį auditą galima palyginti su auto-
mobilių technine priežiūra. Iš anksto diagno-
zavus gresiantį gedimą, automobilio remontas 
kainuoja pigiau. Ši taisyklė galioja ir pastatams, 
kurių vertė dešimteriopai didesnė”, - teigė 
R.Savickas.

Energijos auditas dažnai painiojamas su 
energinio naudingumo sertifikatais, privalo-
mais įvairių tipų pastatams. Sertifikatai, nuro-
dantys pastatų energinio naudingumo klasę, 
išduodami remiantis teoriniais skaičiavimais ir 
tik apytiksliai atspindi pastato būklę, o ener-
gijos auditas platesnis, įvertinamas ir faktinis 
energijos vartojimas.
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Pastogės aktualija

Regis, šių metų Kultūros 
ir meno premija laureatą 
architektą profesorių Joną 
Minkevičių turėtų įpareigoti 
apie mūsų architektūrą kalbėti 
optimistiškai, tačiau kaunietis 
jos būklę vadina liūdna.

Jaunius POCIUS 
“Respublikos” žurnalistas

Vyrauja architektūra be idėjų

- Buvo laikas, kai Lietuva 
savo architektais didžiavosi, 
sostinės Lazdynai buvo rodo-
mi visai Sovietų Sąjungai. Ar 
kas nors į mus dabar gali ly-
giuotis? - “Respublika” klausė 
J.MINKEVIČIAUS.

- Iš tiesų toks metas buvo. Bet 
prisiminkime, kur, kokioje erdvė-
je mes gyvenome, ir viskas pasi-
darys aišku. Mes buvome pavyz-
dys sovietiniu mastu. Bet mes 
nebuvom pavyzdys vadinamųjų 
liaudies demokratinių šalių mastu 
- kad ir Lenkijos, Čekijos. Aš esu 
parašęs disertaciją, bet jos man 
neleido gintis, ir galėjau lyginti vi-
so pasaulio moderniąją architek-
tūrą. Man buvo aišku, kas darosi 
Lietuvoje, kuri buvo aukštesnio 
kultūrinio, dvasinio lygio. Iš to iš-
plaukė mūsų architektūra. Ji turė-
jo gilesnę mintį, dvasinę dimensi-
ją, turėjo pasipriešinimo intenciją. 
Čia yra šaknys. Ne visi tą supran-
ta. Dabar pažiūri - pastatai, rajonai, 
interjeras. Ne nuo to prasideda 
architektūra. Dabar nusmukome. 
Į mus lygiuotis nėra kam.

- Viename interviu esate 
pasakęs, kad mūsų naujoji 
architektūra gadina vaizdą.

- Maža pasakyti “gadina”. 
Kas yra naujoji architektūra, kuo 
ji remiasi? Ji turėjo patenkinti au-
gančių miestų žmonių poreikius 
- reikėjo statyti greitai ir pigiai. 
Jokių idėjų ten nėra. Tikros ar-
chitektūros uždavinys - tenkinti 
abu poreikius, dvasinį ir materi-
alųjį. Kylant globalizacijos, inter-
nacionalizacijos problemai, mums 
atsiranda baimė neprarasti tauti-
nio identiteto. Ne tik neprarasti, 
bet dar tausoti, ugdyti.

Neliko tautinio identiteto
- Ar kitos tautos gali pasi-

girti išlaikiusios savo tautinį 
identitetą architektūroje?

- Tai labai sunkus kūrybinis 
uždavinys. Įveikti technicizmo 
tendenciją nelengva.

Įdomios šiaurės regionų tra-
dicijos. Pavyzdžiui, suomių. Jų 
Alvaras Altas (Alvaras Aalto) - 
vienas moderniosios architektū-
ros pradininkų. Kūrė moderniš-
kai, šiuolaikiškai, bet labai taiky-
dama prie Suomijos klimato, me-
džiagų kraštovaizdžio. Ir tai ati-
tiko tautos idealus, lūkesčius. O 
mes esame tik sekėjai, bet ne 
kūrėjai. Tikroji tauta yra kūrybin-
ga jau pati savaime. Ji kuria, jeigu 
norite, semkitės. O mes kažką 
sekame. Atrodo, kad padarome, 

o iš tiesų tik einame iš paskos.
- Ko reikia, kad apie mus 

kalbėtų kaip apie suomius?
- Reikia tam tikrų sąlygų. Pri-

oritetų. Kas mūsų prioritetai 
valstybiniu mastu? Jeigu mes 
prarandame savo savastį, tai pra-
randame todėl, kad prarandame 
tautinę savimonę.

Prarandame nacionalinį 
identitetą. Mes emigruojame, 
mišrios vedybos, nesvarbu, kas 
su kuo, svarbu pinigai, geriau 

gyventi. Tai iš esmės atsispindi 
architektūroje. Sekame siaura 
ekonomika. Tampame neopago-
nizmo šalininkais. O kas tai? 
Pinigas, nauda. Utilitarizmas.

- Kiek plačiai tas reiški-
nys yra apėmęs mūsų archi-
tektūrą?

- Jis pirmiausia apėmęs mūsų 
tautą. O architektūra yra tiktai da-
lis, atspindinti tautos savimonę.

- Bet atrodo, kad archi-
tektai ganėtinai išsilavinę, 
kad tai suvoktų?

- Iš principo teisingai pastebi-
te. Architektūra yra ta sritis, ku-
rios atstovai vieni iš intelektua-
liausių. Aš susiduriu su studen-
tais, būna dideli konkursai. Bet 
kas iš to? Jie neturi pagrindų, gau-
tų mokyklose, šeimose. Jie net 
Lietuvos istorijos nežino, nesu-
pranta, nematę liaudies architek-

tūros. Nebežino, kas tie pagrindai, 
kas ta Lietuva, nuo ko ji praside-
da. Jie nebemyli šitos Lietuvos.

- Atrodo, kad architekto 
profesija tapo madinga, už-
tikrinanti greitą ir gerą už-
darbį.

- Taip, tai labai pelninga pro-
fesija. Čia mados ir naudos reika-
las. Antra vertus, čia reikia idea-
listų. Tai kūryba, o ne naudos 
ieškojimas. Architektūra pati sa-
vaime nekuria. Galima siūlyti. 

Bet reikia užsakovo, kad finan-
suotų. Taip buvo nuo seno ir taip 
bus. O kas užsakovai? Na, išsky-
rus vieną kitą, tai yra publika, ku-
ri vadovaujasi ta pačia neopago-
nizmo ideologija, tad ko iš jų no-
rėti. Prašo sukurti žiūrėdami gry-
nai snobiškai iš savo individualis-
tinių interesų, noro pasirodyti.

Kai kurie vadinamieji mini-
malistiniai turtuolių namai kai-
nuoja milijonus. O tai viso labo 
pseudominimalizmas, kaukė.

- Kokie visuomeniniai 
pastatai, jūsų akimis, labiau-
siai atitinka mūsų naciona-
lines tradicijas?

- Reikėtų dar gerai pagalvoti. 
Jeigu visuomeniniais laikysime 
bažnyčias, dauguma jų yra nevy-
kusių. Gal buvo mažai konkursų, 
buvo bumas, greitai statė. Bet kai 
kas pavykę. Kad ir Nidos bažny-

tėlė. Gal ji nėra idealas, bet vis 
dėlto yra priartėjusi prie krašto-
vaizdžio tradicijos, jaukumo. Yra 
vienas kitas labiau pavykęs gyve-
namasis pastatas, bet tokius ant 
pirštų gali suskaičiuoti. Atrodo, 
pajūrio zonos specifika architek-
tams yra absoliučiai nesupranta-
ma. Nekalbu apie gigantiškus sta-
tinius, kuriuos reikia griauti.

Statomos monumentalios, 
masyvios konstrukcijos, o pajū-
rio dvasia - lengva, dekoratyvi.

Tiki jaunimu
- Jūs važinėjate po Lietuvą. 

Kas labiausiai krinta į akis?
- Teritorijų sugrūdimas visai 

neatitinka mūsų tradicijų. Kaip 
valakų reformos laikais, kai že-
mę rėžiais dalijo. Parduodame 
tuos sklypelius, pasidaro masė, 
nėra vaizdo. Galima būtų susi-
tarti, sukurti ką nors vieninga. 
Bet pažiūrėkit, ir ta masė jau 
irgi tipinės architektūros. Lygūs 
stogai mūsų Lietuvai absoliučiai 
nebūdingi. Netgi netinka mūsų 
klimatui. Taip yra ir dėl pigumo, 
ir dėl nesupratimo. Štai čia iš-
ryškėja prioritetų reikalas.

- Ar matote ką nors švie-
saus?

- Aš tikiu. Negalėčiau ramiai 
gyventi, jeigu jausčiau, kad tau-
ta pražus. Aš daug tikiuosi iš 
jaunimo, naujų kartų. Bet jį rei-
kia auklėti. Bet kas iš to auklė-
jimo, kada pilni lėktuvai skren-
da į Dubliną ir į Londoną.

- Tai gal architektus rei-
kia ugdyti nuo mažens kaip 
muzikos talentus?

- Žinoma. Bet pirmiausia 
reikia ugdyti kūrybiškumą. Kū-
rybingus žmones. Tai turi būti 
paremta ne rankos išlavinimu, 
o dvasiniu parengimu padedant 
stiprų kultūrinį nacionalinį pa-
grindą. Kad žmogus pirmiausia 
mylėtų Lietuvą. O kad mylėtų, 
reikia, kad šį bei tą žinotų.

- Ką galėtų nuveikti ar-
chitektų gildija?

- Achitekų gildijos vaidmuo 
gali būti svarbus ne tik mokant 
jaunimą, bet ir ugdant užsako-
vus, propaguojant tautinę kultū-
rą. Kokie mūsų miestų bendrie-
ji planai, gyvenvietės? Kas iš 
mūsų kaimų pasidarė? Kažkoks 
kičas. Net ir nacionaliniuose par-
kuose nebeišlaikome paveldo. 
Taip bus, kol tik deklaruosime, 
bet neremsime gerų darbų.

ŠAKNYS. Architektas profesorius Jonas Minkevičius ragina grįžti 
prie nacionalinių architektūros tradicijų
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Profesorius Jonas Minkevičius: 
“Kol kas esame tik sekėjai”

Stasio Žumbio nuotr. 

Kas yra naujoji architektūra, kuo 
ji remiasi? Ji turėjo patenkinti 
augančių miestų žmonių 
poreikius - reikėjo statyti greitai 
ir pigiai. Jokių idėjų ten nėra
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