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Kauno JDJ organizuotame visuomenės susitikime su Kauno miesto savivaldybės vadovais,
įvykusiame 2013 m. kovo 1 d. Kauno miesto savivaldybės salėje, išklausius šilumos gamintojų
atstovų, svečių ir kauniečių pasisakymus, konstatuojame, kad valstybės ir savivaldybės institucijos
deramai neatstovauja visuomenės interesų, bet dažniau stoja šilumininkų pusėn: šilumos kainos
nustatytos monopolistinės bendrovės AB “Kauno energija” naudai, šilumos vartotojai tapo
sugriežtintų teisės aktų įkaitais pasirenkant alternatyvius šildymo būdus bei individualią buto šilumos
apskaitą.
Siekiant paspartinti šilumos taupymą, mokesčių už šildymą mažinimą, skaidrų daugiabučių
renovavimą, siūlome:
1. Esant dabartinei šilumos energijos kainų sudarymo metodikai, nustatomai VKEK, AB
„Kauno energija“ pelnas privalo būti naudojamas tik šilumos gamybos sąnaudoms ir šilumos
nuostoliams trasose mažinti.
2. Gyventojams pageidaujant, kiekviename bute, vartojančiame centralizuotai tiekiamą šilumą,
pagal Europos Parlamento ir ES tarybos direktyvą 2004/22/EB iš daugiabučių namų
renovavimui skirtų lėšų arba šilumos tiekėjo sąskaita privalo būti įrengti individualūs
termoreguliatoriai ir skaitikliai sunaudotai šilumai apskaičiuoti.
Greitam ir efektyviam rezultatui pasiekti, vartotojo lėšomis įrengtus individualius
šilumos skaitiklius ir termoreguliatorius kompensuoti iš priskaičiuotos sumos gyventojui už
suvartotą šilumą.
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3. Daugiabučių namų gyventojai jau pakankamai prisidėjo lėšomis taupydami savo gyvenamo
būsto šilumą (langai, durys, stogai ir kt). Dalis šių lėšų privalo būti kompensuojama su sąlyga,
kad jas būtų galima panaudoti tolimesnei renovacijai.
4. Įpareigoti AB “Kauno energija” sumontuoti daugiabučiuose namuose du atskirus apskaitos
prietaisus, kurių vienas apskaitytų šilumą sunaudojamą patalpų šildymui, antras – karšto
vandens apskaitai.
5. Grąžinti KTE (Kauno termofikacinę elektrinę) valstybei, t.y. ją nacionalizuoti, apginant
viešąjį visuomenės interesą. Patraukti baudžiamojon atsakomybėn inicijavusius ir vykdžiusius
nusikalstamą KTE privatizavimą 2002-aisiais metais. Grąžinus KTE Kauno m. savivaldybei
ir pritaikius jos infrastruktūrą biokuro naudojimui aprūpintume Kauno miestą pigesne
šilumine energija.
6. Reiškiame nepasitikėjimą (VKEK) Valstybinės kainų ir energetikos komisijos pirmininkei
Dianai Korsakaitei dėl Kauno miestui nepagrįstai patvirtintų pačių didžiausių šilumos kainų
lyginant Lietuvos mastu.
7. Kauno miesto savivaldybei įteisinti daugiabučių namų „raudonąsias linijas“, vadovaujantis LR
Vyriausybės nutarimu Nr. 617.
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