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20-oji statybų ir remonto paroda
Parodos temos ir
ekspozicijos

Organizatorių archyvo nuotr.

Vilniuje, Lietuvos parodų ir
kongresų centre „Litexpo“,
balandžio 24-27 d. vyks jau
20-oji tarptautinė statybų
ir remonto paroda RESTA.
Tai didžiausia Baltijos šalyse
paroda, skirta statybų verslo
profesionalams ir vartotojams,
besidomintiems statybomis,
renovacija, naujienomis.

√ Salė 1 - langai, durys, vartai, grindų danga, medžio gaminiai.
√ Salė 2 - nekilnojamasis turtas,
statybinės paslaugos ir konsultacijos.

Aida VALINSKIENĖ

√ Salė 3 - šildymas, vėdinimas,
santechnika, elektros instaliacija,
„protingų namų“ sistemos.

„Respublikos“ žurnalistė

Pirmoji paroda RESTA buvo
surengta 1994 m. Joje dalyvavo tik
108 dalyviai, o plotas tebuvo 3000
kv.m. Tačiau paaiškėjo, kad statybos - labai perspektyvi tema. Tad
paroda gana sparčiai ėmė augti ir
plėstis. Ypač ji ūgtelėjo 2002 m.,
kai „Litexpo“ pastatė naują paviljoną ir išplėtė bendrus savo plotus.
Šiemet RESTA užims net 33 000
kv.m plotą, o joje dalyvaus daugiau
kaip 530 dalyvių iš 12 šalių.
Didžiausia parodos ekspozicijos dalis tradiciškai bus skirta statybinėms ir apdailos medžiagoms,
naujoms technologijoms, šildymo,
vėdinimo, santechnikos įrangai,
elektros instaliacijai. Lauko aikštelėse bus eksponuojami mediniai
ir rąstiniai namai, statybinė technika, įranga, priemonės.
Organizatorių teigimu, pastaraisiais metais paroda tampa kur
kas įvairesnė - statybų tematiką

√ Salė 4 - statybiniai įrenginiai,
įrankiai, santechnika, šildymas ir
vėdinimas.
√ Salė 5 - statybinės ir apdailos medžiagos, stogų dangos, statybinės
paslaugos, konsultacijos.

� POPULIARUMAS. Kiekvienais metais atsiranda vis daugiau besidominčių statybų paroda RESTA ir joje
dalyvaujančių

papildė keletas naujų temų: nekilnojamojo turto, „protingų namų“
valdymo, gyvenamosios aplinkos
tvarkymo ir apželdinimo.

Domisi taupymu
Šiemet parodoje daug dėmesio
bus skiriama inovatyviai, energiš-

kai efektyviai statybai. Parodoje
veiks Energiškai efektyvaus būsto
informacinis centras, vyks specialistų konsultacijos, bus galima susipažinti su darnaus būsto projektavimo principais, alternatyvios
energijos šaltinių panaudojimo galimybėmis.
Kaip teigia Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos
direktorius Mindaugas Statulevičius, rinkoje kasmet didėja būstų
su šiuolaikiniais sprendimais paklausa. Ypač aktyviai įvairias inovacijas diegia individualių namų
statytojai.
„Nekilnojamojo turto plėtotojai reaguoja į tokias tendencijas ir
vis daugiau investuoja į inovatyvius sprendimus, geoterminį šildymą daugiabučiuose, rekuperacines vėdinimo sistemas. O vartotojai geriau linkę mokėti šiek
tiek daugiau už būstą, bet vėliau
sutaupyti mažiau mokėdami už
šildymą“, - sako M.Statulevičius.
Šiemet parodoje inovatyvius
statybų sprendimus, „protingų namų“ valdymo sistemas pristatys
daugiau nei 100 įmonių.

Dėmesys ekologijai
Kaip niekada gausiai šiemet į
statybų ir remonto parodą RESTA renkasi projektavimo įmonės.
Jų atstovai tvirtina, kad pastaraisiais metais lietuviai projektuotojams dažniausiai užsako sukurti ne didesnius kaip 140-160 kv.m
ploto namų projektus. Savininkai
pageidauja maksimaliai išnaudoti kiekvieną kvadratinį metrą, o
svarbiausias reikalavimas - kad
namas būtų praktiškas ir nebrangus.
Parodoje RESTA veiks ir viena
įdomiausių - palankių aplinkai ir
energiškai taupių būstų projektų ekspozicija. Tai „EKOcentro“ organizuojamo konkurso „Mano EKOnamai‘12“ projektavimo komandų
pateikti darbai. Namai suprojek-

tuoti vadovaujantis darnaus būsto
projektavimo principais, panaudojant alternatyvius energijos šaltinius ir konkrečios aplinkos teikiamas galimybes. Iš jų bus renkamas
geriausias.
„Ekspozicijoje pristatomų namų projektai - išties ypatingi. Pavyzdžiui, namas, kuris gali „augti“
priklausomai nuo šeimos narių
skaičiaus, arba namas su mobiliomis sumaniosiomis langinėmis,
gyvenamasis namas su saulės baterijomis ar įspūdingas sferos formos namas“, - pasakoja „EKOcentro“ projekto vadovė ir VšĮ
„Aplink tave“ direktorė Rasa
Buslavičienė.

Viskas apie aplinką
Šalia statybų ir remonto šiemet
paroda apima ir naujas, vis labiau
žmones dominančias temas: „protingų“ namų valdymo sistemos,
nekilnojamojo turto plėtotojų pasiūlymai, gyvenamosios aplinkos
projektavimas, įrengimas ir priežiūra.
Dar viena šių metų parodos
tema - žalioji namų aplinka. Parodos akcentu taps „Žalioji ekspozicija“ - 1000 kv.m žydintis sodas,
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Tiek dalyvių iš
12 šalių dalyvaus
pirmojoje
parodoje RESTA

√ Lauko ekspozicija - rąstiniai pastatai, aplinkos tvarkymas ir apželdinimas, statybinė technika, medžio ir metalo gaminiai, statybinės
medžiagos.

kurį sukurs Lietuvos želdintojų
ir dekoratyvinių augalų augintojų
asociacija.
„Žaliojoje ekspozicijoje“ bus
pristatoma gyvenamosios aplinkos
projektavimas ir aplinkos darbai,
mini sodai ir gėlynai, žydintys ir
žaliuojantys kampeliai namo terasoje ar balkone, kalbama apie želdynų priežiūrą ir vejos įrengimą,
medžių sodinimą, ekologinį sodą ir
daržą, tinginio sodą ir kitomis temomis.
Sodininko dirbtuvėse visiems
sodininkams, daržininkams ir
aplinkos puoselėtojams vyks specialistų konsultacijos ir praktiniai
užsiėmimai, loterijos ir žaidimai.
Visas parodos dienas veiks sodininkų mugė.
Parodoje veiks trys informaciniai centrai „Klausk specialisto?“, kur parodos lankytojams
bus suteikta išsami informacija
visais jus dominančiais klausimais.

Žinios ir kontaktai
Parodos RESTA metu suplanuota gausybė įvairių konferencijų,
seminarų, paskaitų. Bus kalbama
apie tai, kiek reikia investuoti į
būstą Lietuvoje, kad gautum maksimalią naudą, aptariamos individualių namų ir kitų pastatų apšiltinimo technologijos, inžinerinės
sistemos ir būtiniausi sprendimai
energiškai efektyviuose namuose,
atsinaujinančių energijos šaltinių
naudojimo galimybės pastatų energetikoje ir kt.
Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose,
tarptautinės statybų parodos RESTA 2013 metu organizuoja jau 3iąjį tarptautinį verslo kontaktų
renginį statybų sektoriuje dirbančioms įmonėms. Planuojama, kad
verslo kontaktų mugėje dalyvaus
daugiau kaip 100 įmonių iš keleto
šalių.
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Pradėjusios atsigauti statybos vėl traukiasi
Nors statistika rodo, kad
nekilnojamojo turto pardavimo
sandorių daugėja, atsigavimo
ženklus užpraėjusiais metais
rodę darbų mastai statybos
sektoriuje vėl krito žemyn.

Asta MARTIŠIŪTĖ
„Respublikos“ žurnalistė

„Pardavimai neatspindi statybų
mastų“, - „Respublikai“ tvirtino
Lietuvos statybininkų asociacijos
prezidentas Adakras Vincentas
Šeštakauskas.



Anot asociacijos vadovo, 2011
metai jau rodė atsigavimo ženklus.
„Buvo tendencija, kad statybų sektorius tikrai augs. Tačiau praėjusieji
metai nuvylė, vietoj pakilimo sulaukėme kritimo“, - kalbėjo asociacijos
vadovas. Statybų sektoriaus susitraukimą gerai iliustruoja skaičiai.
2008 metais statybos darbų vertė
mūsų šalyje siekė 12 milijardų litų,
praėjusiais metais 6,5 milijardo litų.
Palyginti praėjusių metų darbų mas-

tą su 2011 metais, jos susitraukė 5,7
proc. „Pati tendencija nėra tokia, kokios tikėjausi, juo labiau kad BVP
augo“, - sakė A.V.Šeštakauskas.
Pasak jo, darbų vertės mastus
mažina ne vien tik nukritusios kainos, bet ir smarkiai sumažėjusios
fizinės apimtys, nes valstybės investicijos nedidėja, užsienio investicijų irgi menki rodikliai.
Anot jo, nieko gero nežada pradėtos ir sustojusios valstybės investicijos. Kaip pavyzdį jis pateikė
šalia Seimo rūmų rekonstruojamą
Nacionalinę Martyno Mažvydo bib
lioteką. „Tokiais tempais rekonstruojant prireiks dar mažiausiai
septynerių metų. Nėra nei logikos,
nei prasmės. Tai paprasčiausiai
neūkiška“, - kalbėjo statybininkų
asociacijos vadovas.
Pasak pašnekovo, statybų pajėgumų darbams atlikti dar užtenka,
tačiau toliau neaugant statybų mastams žmonių šiame sektoriuje
trūks: „Žmonės be darbo nesėdi,
dairosi, kur jiems įsidarbinti“.
A.V.Šeštakauskas pripažįsta, kad
statybų sektorių „tempia“ ES pinigai. „Jeigu ES neskirtų pinigų, dar
neemigravusiems statybininkams
tektų rinktis kitas profesijas“, - įsitikinęs A.V.Šeštakauskas.
Tačiau statybininkų asociacijos
vadovas sako turįs ir optimistinių
žinių. Praėjusiais metais gerokai
padidėjo statybos eksportas. Lietuvoje registruotų bendrovių darbų
mastai už šalies ribų siekia apie
pusę milijardo litų.

Redakcijos archyvo nuotr.

� Prognozės. Specialistai perspėja, kad kiti metai statybos sektoriui
bus ypač sunkūs

Anot A.V.Šeštakausko, ekonominio klestėjimo laikotarpiu užsienio rinkas mūsų šalies statybininkai buvo užleidę, nes darbų sočiai
turėjo namie. Prieš krizę užsienyje užsakymų šalies bendrovės turėjo vos už kelias dešimtis milijonų litų.
Jis tvirtino, kad kai kurioms
statybų bendrovėms užsienis gali
tapti vieninteliu išsigelbėjimo šaltiniu, nes ateinantys metai bus
ypač sunkūs. „Europinių pinigų nebus, nes ateinančiam finansavimo
etapui pinigai nepaskirstyti šalims,
o kur dar laikas planuoti, projektuoti. Laukia liūdnos dienos“, konstatavo A.V.Šeštakauskas.

Jis įsitikinęs, kad valstybės
vadovai turėtų imtis priemonių ir
kad padėtis būtų bent kiek amortizuota, turėtų skirti lėšų numatomų statyti ar rekonstruoti
objektų projektavimo darbams.
Tokiu atveju Lietuvą pasiekus europinėms lėšoms iš karto būtų
galima kibti į statybas, nereikėtų
laukti, kol bus parengti dokumentai. „Per krizę kitos valstybės taip
ir daro, atlieka laikui imlius, būtinus, bet nebrangius planavimo ir
projektavimo darbus“, - kalbėjo
A.V.Šeštakauskas.
Šiek tiek juda ir butų statybos
sektorius. „Nežymiai, bet atsigauna, - patikslina pašnekovas. - Stato

pavieniai rangovai, bet masine statyba to nepavadintum“.
Anot jo, gyvenamojo būsto poreikis būtų didesnis, tačiau rinkoje
dar yra neparduotų butų, pastatytų
iki krizės.
Šiuo metu jaučiamas didesnis
kotedžų poreikis.
A.V.Šeštakausko skaičiavimu, į
užsienio rinkas išėjusios bendrovės pasiskirstė kone po lygiai - pusė dirba rytuose, pusė vakaruose.
Kalbant apie Rytus, daugiausia
užsakymų šalies statybininkai gauna
kaimynėje Baltarusijoje, kiek mažiau Kaliningrade. Bene tvirčiausias
pozicijas iš lietuvių Minske užėmė
bendrovė „Alvora“, statanti logistikos centrus ir prekybos centrus.
Medienos gaminius siūlančioms bendrovėms gerai sekasi
Rusijoje, ypač pačioje Maskvoje.
Čia sėkmingai parduodami mediniai langai ir durys.
Ukrainoje Lietuvos statybininkams įsitvirtinti nepavyko.
Gelžbetonio konstrukcijos taip
pat sėkmingai eksportuojamos į užsienį, UAB „Betonika“ savo produkciją parduoda Baltarusijoje, „Markučiai“ - Skandinavijos šalyse.
Skandinavijoje sėkmingai dirba
bendrovė „Staticus“. Ji svečioje
rinkoje įsitvirtino pasiūliusi ne tik
darbo jėgą, bet ir projektavimo paslaugas bei Lietuvoje pagamintas
konstrukcijas.
UAB „Jurės medis“ medinius
tiltus sėkmingai stato Norvegijoje
ir Lenkijoje.

Pastogė
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Žmonės vaduojasi iš asbesto pančių
Redakcijos archyvo nuotr.

Prieš mėnesį Europos
Parlamentas priėmė rezoliuciją,
kuria ragina kuo greičiau
pašalinti asbestą iš aplinkos.
Asbestas - vėžį sukelianti
medžiaga, kuri daugiausiai
būdavo naudojama gaminant
šiferį, bet jos yra ir vamzdžiuose,
stabdžių trinkelėse bei
kituose gaminiuose.

Asbesto atliekų
surinkimas Lietuvoje
Metai
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Danas NAGELĖ
„Respublikos“ žurnalistas

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

Tonos nuodų
Specialistai apskaičiavo, kad
nuo 1961 m. Lietuvoje sunaudota apie 1 mln. tonų asbestcemenčio gaminių. Didžioji asbesto dalis sunaudota šiferiui ir vamzdžiams gaminti, todėl jo yra beveik visuose sovietmečiu statytų
pastatų stoguose, katilinėse, šiluminėse trasose. Maždaug 70
proc. Lietuvos stogų - iš šiferio
su asbestu. Tik nuo 2005-ųjų šią
medžiagą Lietuvoje naudoti uždrausta.
Kai kurie Lietuvos gyventojai
savo iniciatyva ėmė keisti šiferinius
stogus kita danga, dažniausiai skarda, o pernai pradėta ir ES bei
Lietuvos biudžeto lėšomis finansuojamos programos veikla „Asbestinių stogų dangos keitimas“.
Tiesa, į paramą pretenduoti gali ne
visi, o tik kaimo gyventojai. Tik asbesto atliekų išvežimas kompensuojamas visiems.

Padės ne visiems
Kaip „Respubliką“ informavo
Žemės ūkio ministerijos Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja
Kristina Indriošienė, pagal žemės
ūkio ministro 2011-ųjų gruodį patvirtintas taisykles, į kompensaciją gali pretenduoti asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą kaimiškoje teritorijoje ne trumpiau kaip
5 metus. Tačiau gyvenamoji vietovė negali būti savivaldybės centras ar sodo bendrija. Gyventojų
skaičius teritorijoje turi neviršyti
6 tūkst. Gyvenamasis namas turi
priklausyti pareiškėjui arba jo sutuoktiniui asmeninės nuosavybės
teise, o gyvenamasis namas - inventorizuotas pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos
tvarkos aprašą. Pasinaudojant mi-

Surinkta
(tonomis)
738
1805
1536
2390
2728
4528
4942
Dar nėra duomenų

� PROBLEMA. Labiausiai šiferinių stogų ketimo procesą stabdo tai, kad namo savininkas turi stogą keisti
savomis lėšomis ir tik tada gauna kompensaciją

� Lietuvoje šiferį
su asbestu
uždrausta
naudoti nuo
2005-ųjų
nėta tvarka jau pakeista daugiau
kaip 4700 asbestinių stogų, dar
apie 2640 namų savininkai, pateikę paraiškas, darbų nesugebėjo
atlikti laiku, todėl išmokų negavo.
Žmonėms, jau pakeitusiems stogus, išmokėta daugiau kaip 46
mln. litų.

Tęsia paraiškų priėmimą
„Nuo gegužės 13 dienos iki
birželio pabaigos galima teikti paraiškas iš naujo, nes bus skirti
nauji pinigai. Tikriausiai tai bus
paskutinis laikotarpis pateikti paraiškas“, - sakė K.Indriošienė.
Naujiems prašymams įgyvendinti
ketinama skirti 18 mln. litų, dar
apie 10 mln. litų kainuos ankstesnių projektų išlaidų kompensavimas. Anot K.Indriošienės, parama
teikiama tik gyvenamųjų namų
stogų keitimui, nes „gyvulėliai
gali palaukti“. Parama siekia iki
50 proc. žmogaus patirtų išlaidų,
bet negali viršyti 10 tūkst. litų.
Tačiau labiausiai procesą stabdo
tai, kad namo savininkas turi sto-

gą keisti savomis lėšomis ir tik
tada gauna kompensaciją, todėl ne
visi tam turi pinigų, o skolintis
nenori.

Būtina ES dėkoti viešai
Juokingiausia, kad stogą pakeitę asmenys privalės įrengti stendą
arba ant namo užklijuoti lipduką,
nurodantį, kad stogas pakeistas iš
dalies ES lėšomis.
„Kompensuojamos išlaidos
statybinėms medžiagoms, viešinimo paslaugoms. Tai galės būti
stendas, lipdukas ar koks nors
straipsnis. Net jei parkerį už ES
pinigus nusipirkai, vis tiek privalai
atitinkamą lipduką užklijuoti ant
jo, parodantį, už kieno pinigus jis
įsigytas“, - sakė Žemės ūkio ministerijos atstovė.
Stogus gali keisti ir pats pareiškėjas, jis nebūtinai turės samdytis

kokius nors stogdengius. K.Indriošienės teigimu, daugiau nei 2,6
tūkst. pernykščių pareiškėjų stogų
dar nepasikeitė tik dėl to, kad žiemą tokie darbai nevyksta, o pavasaris vėlavo ateiti.

Asbesto vis mažėja
Deja, nei Būsto ir urbanistikos
plėtros agentūros, nei Aplinkos
apsaugos agentūros atstovai dar
neturi duomenų, kaip paspartėjo
asbesto atliekų surinkimas pradėjus finansuoti šiferinių stogų keitimą. Naujausi yra tik 2011 m.
duomenys.
Tačiau atrodo, kad žmonės savo
sveikata ir aplinkos saugumu linkę
rūpintis ir už savus pinigus. 2005aisiais asbesto atliekų surinkta 738
tonos, vėliau - nuo 1536 iki 2728
tonų, o 2010 metais - jau 4528 tonos, užpernai - 4942 tonos.

Specialistai įspėja, kad
asbestas - labai
pavojinga medžiaga
√ Asbestas prieš 37 metus įrašytas
į vėžį sukeliančių medžiagų sąrašą
ir yra prilygintas gyvsidabriui bei
arsenui.
√ Asbestas gali sukelti bronchų,
plaučių, skrandžio ir žarnyno vėžį.
√ Šiferis ima kelti didžiausią grėsmę, kai būna pjaustomas, šveičiamas, kai pažyra jo dulkių, plaušelių, kurie dėl esančio asbesto ilgainiui gali sukelti susirgimų.
√ Ardant gaminį pasklidę plaušeliai
ore dviejų metrų aukštyje išsilaiko
tris paras.
√ Asbesto plaušeliai organizme nesiskaido. Įkvėpus, jie gali įstrigti bet
kurioje plaučių audinio vietoje.
√ Per metus nuo asbesto poveikio Lietuvoje miršta vidutiniškai
50 žmonių.
√ Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, per metus ES su asbestu susijusiomis ligomis suserga
nuo 20 tūkst. iki 30 tūkst. žmonių.
Sergamumas jomis dar nepasiekė
aukščiausio taško, mat žala sveikatai pasireiškia praėjus dešimtmečiams po įkvėpimo.
√ Šių metų kovo viduryje Europos
Parlamentas priėmė rezoliuciją,
raginančią kuo skubiau pašalinti
visą asbestą iš aplinkos.

� Asbesto naikinimo programos istorija
2008-aisiais Gedimino Kirkilo
Vyriausybė iš stalčiaus ištraukė jau
dešimtmetį jame gulėjusią Asbesto
šalinimo programą, nors Gedimino
Vagnoriaus Vyriausybė dar 1998aisiais buvo priėmusi nutarimą,
kuriuo įsipareigojo pradėti keisti
stogus ir vamzdynus, jei jų sudėtyje
yra šios medžiagos.
Minėta G.Kirkilo Vyriausybė patvirtino šešerių metų programą, tačiau

jai nusprendė skirti vos 22,6 mln.
litų. Nemaža jų dalis buvo numatyta specialistų apmokymams,
pažintinės informacijos apie asbesto pavojingumą žiniasklaidoje
skelbimui, asbesto turinčių pastatų
bei gaminių inventorizacijai ir t.t.
Beje, inventorizacija turėjo baigtis
dar 2005-aisiais. Tokį sprendimą
pasirašė 1998-1999 m. aplinkos
ministro pareigas ėjęs Algis Čaplikas.

Tačiau darbai nė nebuvo pradėti.
Galiausiai inventorizacija baigta tik
2011-ųjų viduryje. Tačiau ir tai ne iki
galo. Dalis savivaldybių duomenų
taip ir neatsiuntė. Anot Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros atstovų, taip ir nežinoma, kiek Lietuvoje
yra pastatų su asbestiniais stogais.
Pagaliau pernai pradėtos mokėti
kompensacijos gyventojams, keičiantiems asbestinius stogus.

Lietuvių skonis pasikeitė
Kaip niekada gausiai šiemet
į statybų ir remonto parodą
RESTA renkasi projektavimo
įmonės. Jų bus daugiau kaip
dešimt, o su „draugiškų“
aplinkai namų projektais
bus galima susipažinti
specialioje ekspozicijoje.

Kalbėdama apie statybų rinkos
pokyčius ir tendencijas, parodoje
dalyvausiančios įmonės „TS Project“ projektų vadovė Julita Lukoševičienė pastebi, kad pastaraisiais metais lietuviai projektuotojams dažniausiai užsako sukurti
ne didesnius kaip 140-160 kv. m
ploto namų projektus ir pageidauja, kad namas būtų pasyvus.
„Projektuotojas turi žinoti keturis - penkis kartus daugiau negu užsakovas. Klientai darosi vis

reiklesni, iš projektuotojo nori
sužinoti gausybę kitokios informacijos - kurią firmą samdytis
gręžiniui gręžti, kitoms paslaugoms atlikti“, - sakė J.Lukoševičienė.
24 projektavimo įmones visoje
Lietuvoje vienijančios Lietuvos
projektuotojų asociacijos vykdomasis direktorius Rimvydas Pranaitis teigia, kad užsakovai dažniausiai nežino, ko nori, tad projektuotojui dirbti darosi vis sunkiau.
Dar sudėtingiau, kai tenka
projektuoti visuomeninės paskirties statinius - viešuosius pirkimus minimalios kainos pagrindu
pašnekovas vadina visiška nesąmone.
Danutė SAVICKAITĖ
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Sudie tradicinei rąstinei sodybai
Alvydo Januševičiaus nuotr.

Jau dabar sumanesni pirkėjai
namus renkasi kaip šaldytuvus ar
kitą elektroninį prietaisą - pagal
energetinio efektyvumo klasę.
Tik po kelerių metų įsigaliojus
griežčiausiems energetinio
efektyvumo reikalavimams
nebebus leidžiama statyti
tradicinio rąstinio namo.

Asta MARTIŠIŪTĖ
„Respublikos“ žurnalistė

Be pasirinkimo



Daugelis vartotojų su energetinio efektyvumo žymėjimu susipažinę pirkdami namams buitinius prietaisus. Ekonominio efektyvumo klasės žymimos abėcėlės raidėmis nuo
A iki G. Aukščiausios energetinės
klasės prietaisas žymimas A++.
Taip pat žymimi ir šiais metais
įsigalioję energetinio naudingumo
reikalavimai namams. Reikalavimai
taikomi naujai statomiems pastatams, o kas dvejus metus energetinio efektyvumo rodikliai didės.
Šiuo metu taikoma C energetinio naudingumo klasė, nuo kitų
metų reikalavimai naujiems pastatams pakils iki B klasės, nuo 2016
metų - iki A klasės, nuo 2018 - iki
A+ klasės, nuo 2021 - iki A++
klasės. Įsigaliojus vis aukštesnei
energetinio naudingumo klasei, žemesnės klasės namų, daugiabučių,
visuomeninės paskirties statinių
statyba nebebus leidžiama. Kitaip
sakant, statytojas pasirinkimo neturės. Ši direktyva privaloma visoms ES šalims.
B, A ir A+ klasės namai priskiriami prie mažai energijos naudojančių namų, A++ klasės statiniai teisiškai vadinami energijos beveik visai nenaudojančiais. Anksčiau minėtas kategorijas pastatai gali atitikti
storesniu nei iki šiol reikalauta termoizoliacinės medžiagos sluoksniu
apšiltinus sienas, užsandarinus plyšius, įstačius didesnės varžos langus,
duris, pastačius rekuperacinį vėdinimo įrenginį. Aukščiausiam energetiniam efektyvumui pasiekti išvardytų priemonių neužteks, šiuo atveju bus būtina naudotis atsinaujinančių išteklių energijos šaltiniais - saulės, vėjo energija, žemės šiluma ir
kitais atsinaujinančiais ištekliais. Kitaip sakant, po septynerių metų visi
naujai statomi nuosavi namai, daugiabučiai ir visuomeniniai pastatai
privalės atitikti aukščiausią energetinio efektyvumo klasę - patys gamintis didžiąją dalį suvartojamos

� Pabaiga. Tradicinė rąstinio namo statyba skaičiuoja paskutinius gyvavimo metus

energijos šildymui, apšvietimui ir kitoms reikmėms.

Įtartina sertifikavimo metodika
Kylant energetinio efektyvumo
klasėms, kils ir statybų sąnaudos.
Todėl, pasak Vilniaus Gedimino
technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katefros docento, mokslų
daktaro Giedriaus Šiupšinsko, laikas keisti nuomonę, kad energeti-

getinio naudingumo nustatymo metodika, kuri leidžia manipuliuoti
duomenimis.
„Pamatytumėte formules. Mums
kaip specialistams tai sunkiai suvokiama. Vieną koeficientuką pasukinėjus gaunamas vienas variantas,
kitaip pasukinėjus - kitas. Kyla klausimas, ar iš tiesų tas pastato energijos sunaudojimas bus toks efektyvus, kiek nurodys sertifikatas“, kalbėjo docentas G.Šiupšinskas.

� Vieną koeficientuką
pasukinėjus gaunamas
vienas variantas, kitaip
pasukinėjus - kitas
Dr. Giedrius Šiupšinskas
VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto docentas

nio efektyvumo siekiantys sprendimai, ypač renovuojant namus,
turi atsipirkti. „O aš sakau, kad neturi atsipirkti. Kai mašinai keičiame tepalus, ar tai atsiperka? Ne.
Tiesiog ateina laikas keisti ir keičiame. Taip pat turime keisti ir langus, šildymo sistemas“, - kalbėjo
G.Šiupšinskas.
Anot pašnekovo, energetinio
efektyvumo klasė skirta tam, kad
pirkėjas perkamą turtą galėtų palyginti su kitu. „Panašiai kaip perkant
šaldytuvą, - paaiškina jis. - Žinai
klasę ir gali spręsti, kiek suvartoja
energijos, kiek tai kainuos“. Tačiau
docentas suabejojo parengta ener-

Privalumai prieštarauja
direktyvai
Į aukščiausius energetinio
efektyvumo reikalavimus niekaip
neįsiterpia tradicinis rąstinis namas. Tiksliau, tradicinis namas iš
rąstų sunkiai išsitenka ir į žemesnius klasės energetinio naudingumo reikalavimus. Sąžiningai pildant dokumentus net ir šiuo metu
leidimas statyti tradicinį rąstinį namą neturėtų būti išduodamas. Tiesa, šiuo metu namą projektuojant
dar galima atitikti reikalavimus numatant didelius langus, kurių šiluminė varža didesnė nei rąstų, kitus
šilumos šaltinius, tačiau toks pro-

� Ką išgirsite „RESTOJE“?
Konferencijoje „Grafičiai menas ar vandalizmas?“ bus
nagrinėjama šiuolaikinio sienų
piešybos meno problema mieste.
Pranešėjai apžvelgs sienų piešybos
istoriją ir nagrinės kovos su grafičiais
būdų veiksmingumą. Profesionalus
grafičių meistras papasakos apie
taikomųjų grafičių koncepciją
fasadams ir pateiks patrauklių
pavyzdžių.
Seminare „Saulės elektrinės.
Moduliai, instaliavimas ir testavimas“ patirtimi pasidalys fotoelektros
technologijas plėtojančių įmonių
atstovai. Seminarą organizuoja
Fotoelektros technologijų ir verslo
asociacija.
Konferencija „Skaitmeninė

statyba Lietuvoje. Patirtis 2013“
skirta visiems statybos proceso
dalyviams. Jos tikslas - sutelkti
statybos pramonės sektoriaus dalyvių
dėmesį į esamas Lietuvos statybos
problemas ir galimus sprendimus,
supažindinti su gerosiomis pasaulinėmis praktikomis.
Seminare „Šilto būsto iliuzija.
Kiek tai kainuoja?“ bus pateikta
informacija apie naujausios kartos
sandaraus šiltinimo principą ir jo
panaudojimą. Pastatų savininkai,
norintys turėti šiltus ir ekonomiškus
būstus, šiame seminare gaus
konkrečius jų apšiltinimo sprendimus.
Seminaro „Pastatų modernizacija: kokių naujovių laukti 2013
metais?“ metu dalyviai ir pranešėjai

diskutuos svarbiausiomis statybų,
renovacijos, pastatų šiltinimo
temomis, kalbės apie pagrindines
politines ir technologines renovacijos problemas ir iššūkius, apžvelgs
naujausius tyrimus, taip pat kels
kitus aktualius klausimus.
Paskaitoje „Kiek kainuoja ir
kiek trunka individualaus namo
statyba?“ aštuonerių metų statybų
organizavimo patirtį turintis
„Statybų studijų“ direktorius Linas
Mikaila pateiks daug susistemintos
informacijos, naudingos planuojant
namo statybą, pristatys praktines
metodikas, kaip racionaliai
suplanuoti statybų biudžetą,
įvertinti ir parinkti sklypą bei
architektūrinį statybos projektą.

jektas nė kiek nebus panašus į tradicinę kaimo trobą.
Rąstinių namų gerbėjai tvirtina,
kad gyventi rąstiniame name sveika,
švaresnis oras, nesikaupia dulkės,
medis palaiko natūralų oro drėgmės
balansą, jei per daug drėgmės - sugeria, orui išdžiūvus - ją atiduoda.
Medinių namų gamintojų asocia
cija pažymi, esą energijos taupymo
samprata aprėpia kur kas platesnę
sritį nei tiesioginės namo šildymo
ir vėdinimo energijos sąnaudos.
Anot jų, vienas iš argumentų, kad
rąstinis namas statomas iš atsinaujinančių medžiagų, medienos. Statybinė medžiaga dažniausiai vežama iš vietinių kirtaviečių, todėl
mažiau sąnaudų sunaudojama
transportui. Žaliavos ir sąnaudos
taupomos atsisakius papildomos
išorinės apdailos. Tačiau toks rąstinių namų gerbėjų požiūris prieštarauja ES direktyvai.

Progresas nesaugo
kaimiškos trobos
Aplinkos ministerijos Projektavimo, statybos produktų ir proceso
normavimo skyriaus vyriausiojo
specialisto Tomo Baranausko teigimu, apskaičiuota, kad siekiant atitikti energetinio efektyvumo reikalavimus rąstinio namo rąstai turėtų
būti 70 centimetrų, nors namai renčiami iš daugiau nei per pusę plonesnių rąstų. Todėl norintieji statyti rąstinį namą privalės papildomai
apšiltinti. Teoriškai termoizoliacinė
medžiaga gali būti dedama ir iš vidaus, ir iš išorės, tačiau praktiškai

iš vidaus apšiltinant medinį namą
pasiekti keliamus reikalavimus beveik neįmanoma. Todėl įsigaliojus
ES griežtesniems standartams naujai kylančių rąstinių namų nebepamatysime. Jeigu iš rąstų ir bus renčiami namai, jų fasadai bus apkalti
termoizoliacinėmis medžiagomis.
Anot ministerijos specialisto,
yra numatyta, kad vasarnamiams
ir nameliams iki 50 kvadratinių
metrų tokie reikalavimai nekeliami. Reikalavimai atitikti energetinio efektyvumo klasę statant ar
renovuojant namus nebus keliami
kultūros paveldui, laikiniems, ne
daugiau kaip dvejus metus naudojamiems pastatams, sandėliams,
ūkiniams pastatams ir maldos namams. Iš rąstų bus galima statyti
vasarnamius ir sodo namelius, kuriuose negyvenama nuolat ir kurie
naudojami ne daugiau kaip 4 mėnesius per metus.
„Senos tradicinės technologijos
nori nenori pasitraukia arba tampa
tik dekoratyviniu elementu. Šito neišvengsime. Toks progresas. Kitaip
energijos išsaugoti neišeina“, - kalbėjo ministerijos atstovas.

„Prisitaikymas“
Medinių namų gamintojų asociacijos direktorius Tomas Braškys
tvirtino, kad Lietuvoje kasmet pastatoma apie 200-300 rąstinių namų.
Laikantis dabartinių reikalavimų, namas kartais šiltinamas iš išo
rės, kartais naudojama dvigubo tašo
konstrukcija, tuomet iš išorės ir vidaus dedami siauresni nei įprasta
rąstai, o tarpų jų klojama šiltinimo
medžiaga. Tačiau tokia statyba neatitinka iki šiol rąstiniams namams
priskiriamų išskirtinių savybių.
Anot asociacijos vadovo, Norvegijoje, kurioje taip pat taikoma ES
šalims privaloma direktyva, rąstiniams namams padaryta išimtis ir
energetinio naudingumo reikalavimai nėra taikomi. „Norvegai rąstinius namus laiko kultūriniu paveldu
ir dėl to jų nešiltina nei iš vidurio,
nei iš išorės“, - kalbėjo T.Braškys.
Jo įsitikinimu, rąstinių namų ateitis priklauso nuo to, ar direktyvą taikysime aklai, ar bus taikomos išlygos.
Jis neslėpė, kad rąstinių namų statytojai „prisitaikė“ prie naujų reikalavimų, tiesiog įformina namus kaip vasarnamius arba sodo namelius. Tačiau
tokiu atveju gyvenimo ramybė labai
priklauso nuo kaimynų, mat nedraugiškas kaimynas gali paskųsti, kad
vasarnamyje gyvenama nuolat. O tokiu atveju jau gali kilti problemų.
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Trumposios žinios
� LITEXPO - parodų verslo lyderis
LITEXPO - didžiausias ir šiuolaikiškiausias parodų ir kongresų centras Baltijos šalyse. Jo ekspozicinis
plotas siekia 32 tūkst. kv. m., kasmet
čia organizuojama per 20 parodų ir
renginių, kurie sutraukia arti pusės
milijono lankytojų.
Centre įrengtos 9 skirtingo dydžio, tipo ir interjero salės nuo 30 iki
1800 vietų, įdiegta lengvai valdoma
išmanioji vaizdo ir garso technika.
Moderniausių technologijų dėka,
būdami skirtingose salėse tuo pat



Šiaudinio namo anatomija
Stasio Žumbio nuotr.



metu čia gali bendrauti 3 tūkst.
konferencijų dalyvių. Galimybė
pasinaudoti sinchroninio vertimo
įranga ar transliuoti renginį tiesiogiai internetu leidžia organizuoti
globalius renginius.
LITEXPO vyksta ir strateginiai
valstybinės reikšmės renginiai: buvo surengti NATO, ESBO Ministrų
tarybos susitikimai, konferencijų
svečiai - aukščiausio lygio pasaulio politikos, verslo, kultūros, meno veikėjai.

� Ateities namas - pasyvus namas
Komfortiškas, energetiškai
efektyvus, ekonomiškas, jaukus
ir draugiškas aplinkai - būtent toks
yra pasyvus namas. Tai - energetiškai taupus namas. Jame naudojami pasyvūs energijos šaltiniai
- saulės energija, dirvožemio šiluma, apšvietimas, buitiniai prietaisai ir kt.
Nuo įprastų namų jis skiriasi
gera šilumos izoliacija, kokybiškesniais langais ir šilumą grąžinančia
vėdinimo sistema.

Vėdinimas yra pagrindinė tokių
pastatų energijos taupymo technologija.
Visos namo išorinės konstrukcijos turi būti labai gerai apšiltintos.
Pamatai, kraštai, kampai, jungtys
ir skverbtys turi būti labai gerai
suplanuotos.
Tinkamas orientavimas, šešėlių
laisvė ir langai yra kitos būtinos sąlygos optimizuojant pasyvią saulės
energiją ir ją paverčiant pagrindine
šilumos tiekėja.

� Domina energiškai efektyvus būstas
Paroda RESTA atspindi ne tik
šiandienos, bet ir rytdienos statybų tendencijas, todėl šiemet
parodoje daug dėmesio skiriama
inovatyviai, energiškai efektyviai
statybai.
Anot Lietuvos nekilnojamojo
turto plėtros asociacijos direktoriaus Mindaugo Statulevičiaus,
rinkoje kasmet didėja būstų su
šiuolaikiniais sprendimais paklausa.
„Nekilnojamojo turto vystytojai
reaguoja į tokias tendencijas ir vis
daugiau investuoja į inovatyvius
sprendimus, geoterminį šildymą
daugiabučiuose, rekuperacines vėdinimo sistemas. O vartotojai geriau linkę mokėti šiek tiek daugiau
už būstą, bet vėliau sutaupyti mažiau mokėdami už šildymą“, - sako
M.Statulevičius.
„Respublikos“ inf.

� Pagalbininkai. Vilnietei Jurgitai Žimančiūtei namą kimštis šiaudais padėjo egzotiškų pojūčių ištroškę bičiuliai

Vilnietė Jurgita Žimančiūtė
statosi šiaudinį namą. Jo kaina
ne ką mažesnė, nei plytinio ar
iš blokelių, laiko statyboms,
palyginti su tradicinėmis,
sugaišta kelis kartus daugiau.
Bet vilnietė džiaugiasi, kad
gyvens name, kuris tikra gamtos
dalis, o ne banali jos imitacija.

Asta MARTIŠIŪTĖ
„Respublikos“ žurnalistė

Atsidūręs vilnietės J.Žimančiūtės kieme nė neįtartum, kad dviejų
aukštų namas pastatytas tik iš šiaudų ir molio. Kad patikėtum, jog sienos tikrai kimštos šiaudais, šių namų
statytojai vienoje sienoje iš vidaus
palieka vadinamąjį „teisybės langą“,
į kurį pažvelgus puikiai matyti, kad
statyboms nepanaudota jokia pramoninė medžiaga, namas sulipdytas tik
iš gamtos duodamų turtų.

Pasakos herojaus
likimas negresia
Į klausimą, kodėl statosi šiaudinį namą, vilnietė atsako tiesmukai - jis natūralus. Natūralūs ir iš
rąstų, bet moteris paprieštarauja,
jog iš rąstų suręstas namas ne toks
šiltas, lyginant jį su šiaudiniu.
O ar nenutiks taip, kaip tam
paršeliui iš pasakos, kai, užėjus
žiemai, teko glaustis pas brolį, pasistačiusį tvirtą namą iš plytų? „Seniausias tokios technologijos namas Amerikoje statytas daugiau
kaip prieš šimtą metų ir iki šiol sėk
mingai eksploatuojamas pagal paskirtį, - pasakojo jauna moteris. Šiaudiniai namai tokie pat tvirti,
kaip ir plytiniai, tik mikroklimatas
juose kur kas geresnis“.
Anot pašnekovės, šiaudinio namo statybai naudojamos tik natūralios, pramoniniu būdu neperdirbtos medžiagos, neturinčios sveikatai kenksmingų savybių. „Negaliu pakęsti monolito, silikatinio
mūro. Niekad nebūčiau stačiusi
plytinio ar blokinio namo. Trauma
likusi nuo gyvenimo daugiabutyje
laikų. Veikiausiai būčiau stačiusi
rąstinį namą, net ir žinodama visus
jo minusus. Bet laiku apvaizda apšvietė protą, sužinojau apie šiaudinio namo technologiją ir ją pasirinkau“, - kalbėjo J.Žimančiūtė.

Statybininkai - draugai
Pašnekovė pripažįsta, kad šiaudinis namas irgi turi vieną trūkumą - didelės laiko sąnaudos. „Jeigu
nori pastatyti gana greitai, turi
skirti sąlygiškai daug pinigų ir
samdyti visą brigadą“, - užsimena
moteris. Bet ir didelis būrys specialistų ne itin paspartins darbus,
nes į karkasą sukimšus šiaudus ir
išglaisčius sluoksniu molio esi priverstas laukti, kol molis išdžius.
Tik tada galima dėti kitą molio
sluoksnį. Mažiausiai reikia trijų
molio sluoksnių išorės, tiek pat vidaus sienoms.

� Langų ir durų
angos paliktos
suapvalintos,
įspūdis, tarsi
jos glaistytos
delnais
Statybos darbams reikia ruoštis gerokai anksčiau, su ūkininku
turi sutarti dėl šiaudų. Geriausiai
tinka rugių ar kvietrugių šiaudai,
juose negali būti per daug žolės
priemaišų, nes jos skatina puvimą. Šiaudais reikia pradėti rūpintis prieš metus. „Mums dalis
šiaudų per žiemą sudrėko, nebegalėjome panaudoti“, - pasakojo
pašnekovė.
Pranašumas tas, kad prie tokios statybos gali dirbti bet kas.
Pas Jurgitą kartais suvažiuodavo
draugai kimšti šiaudų. Bičiuliams
tai buvo tarsi pramoga, o šeimininkei - papildomos darbo rankos.
Tiesa, kemšant sienas reikia stengtis kaip galima geriau supresuoti
šiaudų kitkas, kad neliktų plyšių,

nes nuo to priklauso sienų šiluminė varža.

Rankų darbo namas
Tinkuoti sienas moliu irgi gali
ne tik patyręs specialistas. Pavyzdžiui, Jurgita su vyru irgi patys tinkavo savo namo sienas, daugiausia
prisidėjo tėtis, pažįstami, kuriems
norėjosi nepatirtų pojūčių.
Šiaudinio namo statyboms
naudojamas vien rankų darbas.
„Įsivaizduojate, visas namas rankų darbo. Kiekvienas kampas artimų žmonių iščiupinėtas, rankomis išglostytas. Kiek geros energijos jame palikta“, - dėstė J.Žimančiūtė.
Molio ieškotis galima bet kur.
„Jo gali būti ir jūsų kieme, tuomet
net vežtis iš kitur nereikia“, - sakė
pašnekovė. Tiesiog išsikastas molis maišomas su žvyru, vandeniu ir
smulkintais šiaudais, galima dėti
šiek tiek gesintų kalkių, ir atitinkamo tirštumo masė tampa statybine medžiaga.
Jurgita savo namo nei iš vidaus,
nei iš išorės nedažys. Ir visai nesvarbu, kad ne visos sienos vienodos spalvos. „Gamtoje vienodo
molio nebūna. Kiekvieną kartą
maišant masę molis vis kitoks, todėl ir sienų atspalviai skiriasi“, pasakojo pašnekovė.
Jurgitai talkinę tinkuotojai stebėjosi prašymu nepersistengti
glaistant sienas, langų ir durų angoms nenaudoti kampainių - jos
paliktos suapvalintos. Sienos nėra
nutinkuotos lygiai, paliktas įspūdis,
kad dirbant nenaudota įrankių, tarsi jos būtų nuglaistytos delnais.
Nors statybos užtruko gerokai
ilgiau nei tradicinio namo, tačiau
šeimininkė nesigaili pasirinkto
sprendimo, nes dėl unikalių molio
savybių patalpose visada bus optimalus drėgmės kiekis, vasarą tokiame name niekada nebus per
karšta, o žiemą storas molio tinkas
gerai išlaikys šilumą.
Laiko sąnaudos statant tokį namą iš tiesų didesnės, bet statai iš
tikrų produktų, o ne iš imitacijos.
Visai kitaip jautiesi, kai tavo namas
tarsi gamtos dalis - sienos šiaudas,
apdaila - tikras molis, lango rėmai tikras medis. Jokios imitacijos, jokios apgaulės.
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� Gėlyne - daržovės

Įsivyrauja nauja mada gėlynuose sodinti burokus,
kopūstus ar salotas. Tarp gėlių
užsodinus burokų lysvę, vaizdeliu
galima ir nusivilti, tačiau
pasiklausius, kaip daržoves
gėlynuose derina specialistai,
gali kilti noras gėlyne pasodinti
net ne vieną daržovę.

Asta MARTIŠIŪTĖ
„Respublikos“ žurnalistė

� Sluoksniuotis. Žemę daržui galima paruošti kaip sluoksniuotą pyragą

Vyrams, kurie labiau domisi
statybomis, į tarptautinę statybų ir
remonto parodą „Resta“ patartina
vežtis ir antrąsias puses. Mat kol
šeimos galva domėsis naujienomis,
iš ko geriau pasistatyti namą arba
suremontuoti butą, žmona galės
pasidomėti naujomis daržininkystės mados tendencijomis.



Tinginio daržas
Tinginio daržo idėją propaguojančios Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacijos vykdomoji direktorė Ingrida Ivanauskienė patikslino, girdi
pavadinimas ne visai atitinka tikrovę, tiksliau būtų vadinti mažai priežiūros reikalaujančia daržininkyste.
Tinginio darže gausaus derliaus
laukti nereikia, bet tai, kas užauga,
- ekologiška ir kokybiška“, - kalbėjo I.Ivanauskienė.
Tinginio daržas sodinamas ne
lysvėse, o medinėse dėžėse. Nereikia žemės kasti, nereikia lenktis,
kad nugara nepaskaustų, nes daržas
gali būti pasodintas patogiame aukštyje. Iš medinių dėžių galima daryti kompozicijas, sustatant, pavyzdžiui, žemėjančia tvarka.
Tokį daržą galima įsirengti balkonuose, terasose. Medieną dėžėms rekomenduojama paruošti medį impregnuoti, kad ilgiau laikytų, mediena nesupūtų. Tačiau prieš
medį ištepant kokiu nors cheminiu
impregnantu vertėtų pasvarstyti,
kas geriau: ar kasmet, kas dvejus
metus susikalti naujas dėžes, ar
surizikuoti ir tikėtis, kad impregnuojamoji medžiaga su užauginta
daržove nepateks į lėkštę.
Sluoksniuotas daržas
Asociacijos nariai neseniai pradėjo patys tyrinėti, kas tai yra
sluoksniuotas daržas. Kyla asociacija su tortu? Ir ne veltui. Sluoksniuotame darže dirvožemis augalams ruošiamas panašiai kaip
sluoksniuotas pyragas.
Sluoksniuoto daržo dirvožemiui
paruošti reikia kartono, šiaudų, žemės. Tinkamai susluoksniuotas dirvožemis paliekamas metams kompostuotis, o paskui galima sodinti.
Prieš sodinant žemės kasti nebereikia. Tiesa, kadangi šio tipo daržininkystė dar tik vystyklų stadijos, niekas negali pasakyti, po kelerių metų
sluoksniuoti žemę reikia iš naujo.
Anot I.Ivanauskienės, iš sluoksniuoto daržo gausaus derliaus taip
pat tikėtis neverta, bet jame be didelio vargo, juk nereikia net kasti
žemės, galima užsiauginti sveikų
daržovių ar uogų.
Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacijos
atstovė tvirtino, kad žmonės vis
labiau pamėgsta naujas daržininkystės tendencijas.

Daržininkystės mados tendencija - dekoratyvinius augalus ir gėles derinti su daržovėmis.
Gėlyną savo gausia lapija, o vėliau ir didžiule vaisiaus galva papuoš moliūgas, gražiai tarp gėlių
atrodo raudoni arba geltoni pomidorai, kopūstai, ypač mėlyngūžis arba trispalvis kopūstas.
Gėlynui ypač tinka ryškūs lapiniai burokai. Ilgai
savo žaluma gėlyną puošia daugiamečiai laiškiniai česnakai, kurie prasikala ypač anksti, vasarą
gražiai žydi, o laiškai žaliuoja iki šalnų. Sodrios
žalios spalvos gėlynui suteiks špinatų lapai.
Gėlynuose gražiai atrodo prieskoniniai augalai
- bazilikai, petražolės.
Galima augalus derinti ir atvirkščiai - ne gėlynuose komponuoti daržoves, o daržovių lysves
puošti gėlėmis. Daržas ne tik gražiau atrodys, kai
kurios gėlės padeda atbaidyti kenkėjus.
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Pagrindinis būdas sumažinti šilumos švaistymą
daugiabučiuose - renovacija
Pasibaigęs šildymo sezonas
dar kartą priminė pagrindines
priežastis, kodėl už šildymą
tenka plačiai atverti pinigines.
Specialistų vertinimu, tarp
esminių bėdų - didžiulis
šilumos švaistymas sovietinės
statybos neapšiltintuose
daugiabučiuose namuose, kurie
iki šiol nesulaukia renovacijos.

Išlaidos skiriasi kartais
„Šilumos suvartojimo ir išlaidų
šildymui skirtumus naujos statybos
ir neefektyviai šilumą vartojančiuose senuose daugiabučiuose skaičiuojame ne dešimtimis procentų,
o kartais“, - teigė Lietuvos šilumos
tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas Vytautas Stasiūnas.
LŠTA jau gerą dešimtmetį
kaupia ir analizuoja šilumos suvartojimo duomenis, suplaukiančius
iš skirtingų šalies miestų daugiabučių.
„Naujausiais duomenimis, šį
šildymo sezoną šilumos suvartojimas prasčiausios ir geriausios būklės daugiabučiuose skyrėsi net 3,5
karto“, - akcentavo V.Stasiūnas.
Statistika liūdna
LŠTA skaičiavimu, šį šildymo
sezoną efektyviai šilumą vartojančiuose namuose 60 kv. metrų ploto buto šildymui vidutiniškai suvartota apie 528 kWh per mėnesį.
Vidutinis šilumos suvartojimas
1 kv. metro ploto šildymui sudaro
apie 8,8 kWh.
Sąlyginai nedaug šilumos vartojančiuose namuose 60 kv. metrų
ploto buto šildymas vidutiniškai
pareikalavo apie 870 kWh per mėnesį. Vidutinis šilumos suvartojimas 1 kv. metro plotui šildyti sudaro apie 14,5 kWh.
Sovietinės statybos, neapšiltintuose ir šilumą švaistančiuose daugiabučiuose, kurių Lietuvoje daugiausia, 60 kv. metrų ploto butui
šildyti šį sezoną vidutiniškai suvartota apie 1290 kWh per mėnesį.
Vidutinis šilumos suvartojimas
1 kv. metro plotui šildyti sudaro
apie 21,5 kWh.
Pačios prasčiausios būklės namuose 60 kv. metrų ploto buto šildymas vidutiniškai pareikalavo apie
1860 kWh per mėnesį. Vidutinis
šilumos suvartojimas 1 kv. metro
plotui šildyti sudaro apie 31 kWh.
„Šilumos suvartojimo amplitudė
skirtingų daugiabučių to paties ploto butuose - nuo 528 iki 1860 kWh
per mėnesį. Tai reiškia, kad gyventojų išlaidos šildymui net gretimuose namuose gali skirtis iki 3,5 karto.
Statistika labai liūdna“, - konstatavo
V.Stasiūnas.
Namus skirsto kategorijomis
LŠTA duomenimis, naujos statybos daugiabučių, efektyviai vartojančių šilumą, Lietuvoje tėra 4,6
proc.
Sąlygiškai nedaug šilumos vartoja dar 17,3 proc. namų. Daugiausia
daugiabučių mūsų šalyje - 55,7 proc.
- senos statybos neapšiltinti pastatai, suvartojantys daug šilumos.
Prasčiausių namų kategoriją
sudaro 22,4 proc. daugiabučių, kuriuose suvartojama daugiausia šilumos. Be abejo, ir mokėjimai už
šilumą šių namų gyventojų patys
skaudžiausi kišenei.

„Valstybė privalo dėti visas pastangas, kad pasenusių namų renovacijos procesas sparčiais žingsniais pajudėtų į priekį. Beprasmį
šilumos švaistymą daugiabučiuose,
pinigų išmetimą į orą tiesiogine šio
žodžio prasme gali pažaboti tik visuotinė ir masinė namų renovacija“, - įsitikinęs V.Stasiūnas.
Jis pateikė Danijos, kurioje šilumos švaistymas daugiabučiuose
jau sutramdytas, pavyzdį. Šioje šalyje, kurioje klimato sąlygos yra
labai artimos Lietuvai, 1 kvadratiniam metrui buto ploto daugiabučiuose apšildyti vidutiniškai suvartojama beveik keturis kartus mažiau šilumos nei Lietuvoje.
„Tai ne sausi skaičiai. Jei jūsų
namas imtų vartoti keturis kartus
mažiau šilumos, jūsų sąskaita už
šildymą būtų ne 400, o 100 litų.
Skirtumas radikalus“, - sakė V.Stasiūnas. Ekspertas įsitikinęs, kad
Lietuvai pavyzdžiu gali būti ne tik
modernios Skandinavijos šalys,
bet ir daugelis šalių kaimynių, gerokai sėkmingiau sprendžiančių
šią problemą.

� Gyventojų
išlaidos
šildymui net
gretimuose
namuose gali
skirtis iki
3,5 karto
Vytautas Stasiūnas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

Lygina su automobiliu
Anot V.Stasiūno, šiai situacijai
nuspalvinti tinka senas, bet geras
daugiabučių namo palyginimas su
skirtingos būklės automobiliais.
„Naujas ir ekonomiškas automobilis kelionei Vilnius-Kaunas
suvartoja 7 litrus degalų, senesnis - 15 litrų. Taigi nors atstumas
ir kuro kaina (5 litai) abiem mašinoms vienoda, viena jų suvartos
degalų už 35 litus, kita - už 75
litus. Taip ir su daugiabučiais namais - šilumos kaina tame pačiame mieste yra vienoda, o energijos suvartojimas skirtingas net
gretimuose namuose“, - pasakojo
V.Stasiūnas.
Anot jo, būtent suvartotos
energijos kiekis turi didžiausios
įtakos galutiniams mokėjimams už
šilumą. „Kuo daugiau šilumos suvartojame, kuo daugiau jos iššvaistome pro kiaurus namų stogus, sienas, tuo daugiau už ją sumokame. Kuo namas efektyviau
vartoja šilumą, tuo mokėjimai mažesni“, - teigė V.Stasiūnas.
Kainas mažina biokuras
Nerenovuoti, šilumą švaistantys
daugiabučiai namai - tik viena medalio pusė kalbant apie dideles sąskaitas
už šildymą. Antra svarbi detalė - šilumos kaina, kuri tiesiogiai priklauso
nuo vartojamo kuro kainos.
„Šiuo metu lietuviško biokuro
kaina yra beveik tris kartus mažesnė nei importuojamų gamtinių dujų. Todėl mažiausiai už šilumą moka naujų ar renovuotų namų gyventojai tuose miestuose, kurie

atsisakė brangių dujų ir plačiai vartoja biokurą“, - teigė V.Stasiūnas.
Ekspertas vėl priminė automobilių pavyzdį. „Jei ne tik persėsime
iš neekonomiško automobilio į taupantį kurą, bet ir į baką užpilsime
gerokai pigesnio kuro, galutinės
sąnaudos bus dar mažesnės“, - lygino V.Stasiūnas.
LŠTA skaičiavimu, dujų atsisakiusiuose miestuose mokėjimai už
šilumą naujų ar modernizuotų daugiabučių 60 kv. metrų ploto butuose
kovo mėnesį vidutiniškai sudarė
apie 110 litų, senos statybos neapšiltintuose namuose - apie 315 litų,
labai prastos būklės namuose - apie
450 litų ir daugiau.
Mokėjimai už šildymą miestuose, kuriuose vartojamos dujos,
naujų ar renovuotų daugiabučių 60
kv. metrų ploto butuose kovo mėnesį vidutiniškai sudarė apie 160
litų, senos statybos neapšiltintuose
namuose - apie 465 litus, labai
prastos būklės namuose - apie 650
litų ir daugiau.

Trečdaliu pigiau
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenimis, gamtines dujas vartojančiuose
miestuose vidutinė šilumos kaina
kovo mėnesį vidutiniškai sudarė
apie 30 ct/kWh.
Tarp tokių miestų yra Anykščiai, Prienai, Trakai, Pakruojis, Joniškis, Šalčininkai, Kaunas, Druskininkai, Palanga, Alytus, Vilnius,
Marijampolė, Jonava, Klaipėda, Visaginas.
Miestuose, kuriuose šiluma
gaminama kūrenant tris kartus pigesnį biokurą (Molėtai, Ignalina,
Širvintos, Utena, Birštonas, Tauragė, Raseiniai, Radviliškis, Mažeikiai, Varėna, Švenčionys, Šilutė, Lazdijai, Šilalė, Plungė, Kaišiadorys, Kelmė ir Kretinga), šilumos kaina kovą vidutiniškai sudarė 21 ct/kWh.
„Biokuro nauda galutiniam
vartotojui akivaizdi. Dujų atsisakiusių, jas biokuru pakeitusių
miestų gyventojams šiluma kainuoja vidutiniškai trečdaliu pigiau“, - sakė V.Stasiūnas.
Neturi naudos iš švaistymo
Ekspertas taip pat paneigė iki
šiol visuomenėje populiarų mitą,
esą šilumos tiekimo įmonės yra
nesuinteresuotos, kad daugiabučiai
namai būtų renovuoti. Neretai manoma, kad, sumažėjus šilumos
švaistymui daugiabučiuose, įmonės parduos mažiau šilumos - dėl
to esą tiesiogiai nukentėtų šilumininkų pelnai.
„Tai žmones klaidinanti informacija. Šilumos tiekimo įmonių
pelnas yra atskirtas nuo pardavimų, todėl šilumininkai neturi jokio
motyvo parduoti daugiau šilumos“, - teigė V.Stasiūnas. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, tvirtindama šilumos
kainas, nustato šilumos tiekėjui
priklausantį normatyvinį pelną: 5
proc. ne nuo pajamų, o nuo šilumos tiekimui naudojamo turto likutinės vertės. „Vieninteliai subjektai, kurių pelnus augina šilumos švaistymas daugiabučiuose,
yra brangių gamtinių dujų pardavėjai“, - įsitikinęs V.Stasiūnas.
Užs.555
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