LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS TARYBA

REZOLIUCIJA
DĖL DIDŽIAUSIŲ LIETUVOJE ŠILUMOS KAINŲ IR SĄSTINGIO
VILNIAUS RAJONO KOMUNALINIAME ŪKYJE
2022 m. sausio 5 d.
Vilniaus r.
Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus rajono skyriaus taryba,
suprasdama, kad pastaraisiais metais ženkliai išaugo iškastinio kuro, taip pat ir dujų, kainos
pasaulinėse rinkose, o tam daryti įtaką Vilniaus rajono savivaldybė neturėjo jokių įrankių;
atsižvelgdama į nuolatinį Vilniaus rajono gyventojų nerimą dėl vis didėjančių šildymo
kainų;
matydama ilgus metus trunkantį neefektyvų Vilniaus rajono komunalinio ūkio valdymą ir
efektyvios ilgalaikės ateities vizijos nebuvimą bei Nemenčinės ir Nemėžio komunalininkų
valdybų narių bei vadovybės ryšius su Vilniaus rajoną valdančia partija – Lietuvos Lenkų
Rinkimų Akcija – Krikščioniškų Šeimų Sąjunga;
Su susirūpinimu atkreipia dėmesį, kad:
 Gruodžio 1 dieną Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos paskelbtais
duomenimis, Nemėžio ir Nemenčinės komunalininko tiekiamos šilumos kainos yra
brangiausios Lietuvoje ir jas lenkia tik Pravieniškių pataisos namų šilumos tiekėjo
kaina.
 Nemėžio (12,50 ct/kWh) ir Nemenčinės (12,89 ct/kWh) komunalininkų šilumos
kainos yra dvigubai didesnės nei Mažeikių (5,53 ct/kWh), Molėtų (6,94 ct/kWh) ar
Kauno (5,30 ct/kWh). Mūsų rajono gyventojai moka didesnę kainą nei Vilniaus
(8,74 ct/kWh) ar Šalčininkų (8,64 ct/kWh) gyventojai.
 Iš viso sudeginamo kuro Nemenčinės komunalininkas sudegina tik 4,3%, o Nemėžio
komunalininkas tik 2,7% biokuro. 74% Nemenčinės komunalininko sudeginamo
kuro yra gamtinės dujos (likusios 6 šio komunalininko valdomos katilinės
kūrenamos anglimis), o Nemėžio komunalininko atveju sudeginamų gamtinių dujų
kiekis sudaro net 94%.
 Mažiausias kainas Lietuvoje gyventojams siūlantys komunalininkai seniai perėjo
prie biokuro ir kitų medžiagų deginimo ir beveik visiškai atsisakė gamtinių dujų.
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Konstatuoja, kad:
 Tai, jog du brangiausi komunalininkai Lietuvoje yra iš vienos savivaldybės, parodo,
kad problemos slypi būtent tos savivaldybės valdžioje.
 Ilgus metus Vilniaus rajono savivaldybės vykdyta energetikos politika buvo
neefektyvi ir sukūrė situaciją, kai savivaldybės gyventojai už šilumą moka
brangiausiai Lietuvoje.
 Vilniaus rajono gyventojai šiuo metu moka už savivaldybės laiku nepadarytus
sprendimus, neatliktą šilumos ūkių modernizavimą ir neperėjimą prie pažangesnių
bei klimatui labiau neutralių šildymo būdų.
 Nemėžio ir Nemenčinės komunalininkų valdybų skyrimo tvarka kelia daug klausimų
dėl profesionaliausių ir daugiausiai naudos Vilniaus rajonui galinčių atnešti asmenų
atrankos į vadovaujančias pozicijas.
Reikalauja:
 Nedelsiant pradėti rengti ir pristatyti visuomenei ilgalaikį strateginį planą, kuris
lemtų, kad Vilniaus rajono komunalininkų šilumos kainos nebebūtų didžiausios
Lietuvoje, o pasiektų bent jau Lietuvos kainų vidurkį. Plane aiškiai numatyti
Vilniaus rajono šilumos ūkių modernizavimą ir perėjimą prie pažangios
atsinaujinančios energetikos. Taip pat numatyti strateginio plano realizacijai būtinas
lėšas ir kreiptis į Vyriausybę dėl papildomo finansavimo spartesniam šio plano
įgyvendinimui.
 Užtikrinti, kad Nemėžio ir Nemenčinės komunalininkų valdybose bei vadovybėje
dirbtų geriausi specialistai, galintys priimti sprendimus, kurie Vilniaus rajonui
atneštų didžiausią naudą.
 Prisiimti asmeninę atsakomybę politikus, pastaruosius dešimtmečius kuravusius
Vilniaus rajono energetikos politiką, įskaitant merę Mariją Rekst.

Skyriaus pirmininkas
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