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Labai norime, kad renovuotų lietuviai.

Aplinkos ministerija sunerimusi, 
kad dalis Lietuvos statybų įmonių 
delsia įsitraukti į daugiabučių 
renovacijos procesą tikėdamosi, 
jog renovacijos darbų kainos 
pakils 30-40 proc. Statybininkai 
norėtų, kad investiciniuose 
projektuose apskritai nebūtų 
numatyta kainų ribų ir jie 
patys galėtų siūlyti kainą. Taip 
esą renovacijos procesas dar 
paspartėtų. Tačiau ministerija 
įsitikinusi, kad tokie siūlymai 
kvepia bandymu pasipelnyti.

- Praėjusią savaitę aplinkos 
ministras Valentinas Mazuro-
nis atskleidė, jog ministerija 
yra spaudžiama keisti tvarką, 
kad statybininkai patys galėtų 
diktuoti investicinių projektų 
kainas. Esą dabar statybinin-
kai skundžiasi, kad investici-
niai projektai yra įvertinami 
per mažomis kainomis ir todėl 
procesas stabdomas. Ar iš tie-
sų statybos bendrovės bando 
dirbtinai užkelti renovacijos 
kainas? - „Respublika“ pasiteira-
vo aplinkos viceministrės Daivos 
Matonienės.

- Sunku pasakyti, ar tai tyčia 
daroma. Aišku, jie nori renovuoti 
kvartalus, gauti didesnį pelningu-
mą, kuo daugiau uždirbti. Bet aš 
manau, kad kol kas su jais vyksta 
normalus dialogas. Kalbamės, nor-
maliai komunikuojame. Iš kitos pu-
sės, statybos įmonės turi suvokti, 
kad mes negalime tų kainų leisti 
išauginti taip, kaip jie norėtų. Ne-
matau didelės tragedijos, nes štai 
jau yra pasirašyta 300 statybos ran-
gos sutarčių. Ir kai kurios įmonės 
yra pateikusios net mažesnes kai-
nas, negu buvo investiciniame pro-
jekte.

- Tačiau statybininkai vis 
dėlto nori patys kainas dik-
tuoti?

- Dabar, kai yra rengiamas in-
vesticinis projektas, yra apskai-
čiuojamos investicinės priemo-
nės, apskaičiuojama, kokia galėtų 

būti maksimali darbų suma. Tada 
organizuojamas pirkimas ir įmonė 
siūlo savo kainą. Kuri pasiūlo ma-
žiausią - laimi. Manau, kad toks 
modelis yra teisingas ir negalima 
paleisti pirkimų be kainų, aukci-
onus daryti, nes vietos įmonės dėl 
kainų gali tartis. Be to, aš nema-
nau, kad investiciniuose projek-
tuose tos kainos būna iš piršto 
laužtos. Privalome suprasti, kad 
turime vieni kitus pakontroliuoti, 
negalime proceso paleisti taip 
laisvai. Kas tada užtikrins, ar nė-
ra kartelinių susitarimų, ar dirb-
tinai neužkeliama? Štai jau buvo 
vienas pavyzdys Raseiniuose, kai 
vietos įmonių pasiūlyta kaina bu-
vo kelis kartus didesnė. Bet atėjo 
įmonė iš Kauno ir sugebėjo pasiū-
lyti netgi mažesnę kainą nei in-
vesticiniame projekte. Aš manau, 
jog mes turime plėsti renovacijos 
darbų pirkimuose dalyvaujančių 
įmonių katalogus, kad pirkimai 
vyktų ne tik per Centrinę perkan-
čiąją organizaciją (CPO). Ten yra 
atrinkta tik 61 įmonė, atitinkanti 
keliamus reikalavimus. Esame 
parengę Vyriausybės nutarimą, 
kad rangos darbus būtų galima 
pirkti ir kita Viešųjų pirkimų įsta-
tymo numatyta tvarka. Tada padi-
dėtų konkurencija, daugiau įmo-

nių galėtų dalyvauti renovacijos 
procese.

Mūsų noras yra tas, kad dirbtų 
lietuviškos įmonės. Nesinori, kad 
jas nukonkuruotų lenkų įmonės, 
kurios renovaciją vykdo daug pi-
giau. Juk kai skelbiami CPO kata-
logo konkursai, juose gali dalyvau-
ti įmonės iš kitų šalių. Iš Latvijos, 
Estijos ir kt., jei tik jos įvykdo rei-
kalavimus, jei turi įsteigusios fili-
alus. Aišku, joms reikia daugiau 
pasirengimo ateiti į rinką. Todėl 
mūsų įmonės turi suprasti, kad jei 
jau tokios įmonės ateis čia, įsteigs 
filialą, konkurentų nepavyks iš-
vengti. Mes tikimės, kad lietuviš-
kos kompanijos pasinaudos galimy-
be ir kuo daugiau jų renovacijos 
programoje dalyvaus.

- Jūs minėjote, kad lenkai 
sugeba renovuoti mažesnėmis 
kainomis. Kaip tą paaiškinti, 
jei čia, Lietuvoje, darbo jėga 
pigesnė?

- Na, daug prekių mes impor-
tuojame. Patys neturime daug 
statybinių medžiagų gamintojų. 
Taigi kaina priklauso ir nuo išsi-
derėtų sąlygų. Galbūt lenkai turi 
daugiau statybinių medžiagų ga-
mintojų, todėl jiems renovacija 
pigesnė.

- O kokių dar yra renovaci-
jos stabdžių?

- Vienas didžiausių - statybi-
ninkų stygius. Problema ta, kad 
yra nedaug statybos įmonių, jose 
- nepakankamai statybininkų. 
Mes jau prieš pusę metų su Lie-
tuvos statybininkų asociacijomis 
kalbėjome, sakėme: ruoškitės, 
nes yra garantuotas finansavimas, 
reikės didesnių pajėgumų. Deja, 
ta problema išlieka. Galbūt rinka 
ją sureguliuos. Nes, žinoma, star-
tiniame variante visada yra sty-
gius, bet jei programa gera, mo-
delis geras, jei finansavimas ga-
rantuotas, tai išjudina procesą. Be 
to, darome viską, kad įmonėms 
mažėtų kliūčių. Pavyzdžiui, joms 
mokėjimai už darbus eina kas mė-
nesį. Kai tik surašomi darbų aktai, 
gaunami pinigai. Tai svarbu, nes 
kai kurios mažesnės įmonės ne-
turi apyvartinių lėšų. Joms labai 
svarbu kuo greičiau gauti atsis-
kaitymą. Mes tai esame išspren-
dę. Be to, peržiūrėję, kad būtų 
kuo mažiau popierizmo. Trumpi-
name statybos leidimų išdavimo 
terminus. Viską darome taip, kad 
būtų kuo mažiau biurokratijos ir 
statybininkai norėtų dirbti Lietu-
voje.

- Daugiabučių renovavimo 
programoje yra numatyta, kad 
renovacijai pradėti reikia 50 
proc. plius 1 gyventojo sutiki-
mo. Bankai reikalauja 60 proc. 
Kodėl?

- Dabar tai jau išspręsta. Anks-
čiau bankai taip elgėsi įvertindami 
rizikas dėl skolininkų. Aišku, kad 
kuo daugiau gyventojų pritaria, 
kuo daugiau balsų, tuo lengviau 
viską tvarkyti. Rizikinga, kai pro-
jektas balansuoja ties vienu ar ke-
liais balsais. Tačiau dabar šito 60 
proc. reikalavimo jau nėra. Jie ne-
beprašo tokio perteklinio pritari-
mo, su jais esame dėl to sutarę. 
O jei yra tokių atvejų, patariu 
kreiptis į ministeriją - mes išsi-
aiškinsime.

- Ar daug tokių gyventojų, 
kurie nesutinka renovuotis ir 
dėl to jiems atimamos kompen-
sacijos už šildymą?

- Yra tokių, tačiau ar tai dide-
lis skaičius, nežinau. Aš noriu 
akcentuoti, kad mūsų tikslas nė-
ra bausti. Mūsų tikslas nėra at-
imti kompensaciją. Tikslas yra 
paskatinti. Savivaldybėms yra 
palikta galimybė pačioms spręsti 
dėl kompensacijų atėmimo. Jie 
situaciją apsvarsto komisijoje. 
Gali atimti kompensaciją arba ne-
atimti. Savaime aišku, kad būna 
įvairiausių atvejų - gal žmogus 
gulėjo ligoninėje ir negalėjo da-
lyvauti balsavime dėl renovaci-
jos. Mes patariame savivaldy-
bėms aiškintis kiekvieną atvejį, 
kodėl ir kaip. Gal kartais žmonės 
nesutinka vien todėl, kad jiems 
trūksta informacijos. Gal tiesiog 
reikia sušaukti pakartotinį susi-
rinkimą.

Kalbėjosi Rūta JUKneViČiŪtė

aplinkos viceministrė daiva matonienė:�

Dėl nekokybiškos 
renovacijos įmonė 
gali netekti atestato

Valstybinės teritorijų planavimo 
ir statybos inspekcijos specialistams 
atlikus daugiabučio gyvenamojo 
namo Jonavos r. atnaujinimo (mo-
dernizavimo) patikrinimą, paaiš-
kėjo, kad ne visi darbai atliekami 
sąžiningai ir kokybiškai. Už tai atsa-
kingam darbų vadovui, techniniam 
prižiūrėtojui ir rangovui skirtos bau-
dos ir privalomieji nurodymai ištai-
syti klaidas ir netikslumus. Statybos 
produkcijos sertifikavimo centras 
spręs dėl jų kvalifikacijos atestato 
galiojimo sustabdymo.

Inspekcijos Kauno teritorijų 
planavimo ir statybos valstybinės 
priežiūros skyriaus specialistams 
atlikus daugiabučio gyvenamojo 
namo Rukloje, Jonavos r., atnauji
nimo (modernizavimo) patikrini
mą, paaiškėjo, kad ne visi darbai 
atlikti kokybiškai.

Nustatyta, kad netinkamai tik
rinta atliktų statybos darbų koky
bė, statytojas (užsakovas) nein
formuotas apie atliktus statybos 
darbus, kurie neatitinka statinio 
norminės kokybės reikalavimų. 
Taip pat trūko įrašų statybos darbų 
žurnale, būtinų tam, kad rangovas 
pašalintų statinio projekto, normi
nių statybos techninių dokumentų 
ir norminių statinio saugos ir pa
skirties dokumentų pažeidimus.

Statybos vadovui ir techniniam 
prižiūrėtojui skirtos baudos. Ran
govui ir techniniam prižiūrėtojui 
surašyti privalomieji nurodymai, 
kuriais jie įpareigoti pašalinti nu
statytus trūkumus iki balandžio 
31osios.

Valstybinė teritorijų planavi
mo ir statybos inspekcija kreipėsi į 
Statybos produkcijos sertifikavimo 
centrą dėl statybos vadovo ir tech
ninio prižiūrėtojo kvalifikacijos 
atestato galiojimo sustabdymo.

  
Jau anksčiau Aplinkos minis

terija Būsto energijos taupymo 
agentūrai, Teritorijų planavimo ir 
statybų inspekcijai, UAB „Projektų 
ekspertizė“ bei Statybos produk
cijos sertifikavimo centrui nurodė 
sustiprinti daugiabučių renovaci
jos darbų (ir visų su tuo susijusių 
veiklų) kontrolę. Nuolat renovuoja
mus daugiabučius taip pat tikrins 
Valstybinė darbo inspekcija. Beje, 
svarbu, kad ir gyventojai būtų 
akyli: jeigu kyla įtarimas  raginami 
skambinti, rašyti ministerijai.

Parengė Darius MatULis
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nAUJAS PARTnERIS – nAKTInIS 
KlUbAS „MoJITo nIghTS“
Su „SEb laisvalaikio“ kortele – 12% nuolaida 
sąskaitai. didžioji g. 33/2, Vilnius. Tel. (8 687) 70 077, 
www.facebook.com/mojitonaktys

Darome viską, 
kad įmonėms 
mažėtų kliūčių. 
Joms mokėjimai 
už darbus eina 
kas mėnesį
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