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Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai. 
ŠE termofikacinė elektrinė turi dirbti visus metus. 
Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas. 
Dabartinis reguliavimas sudaro nevienodas kainodaros konkurencines sąlygas atskiriems 

šilumos tiekėjams, taip pat mieste esant pakankamiems šilumos gamybos pajėgumams didinamas 
miesto užterštumas. 

Sprendimo projekte numatyta: 
Sustabdyti naujų šilumos gamintojų dalyvavimą savivaldybės centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemoje  iki Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos ir Šiaulių m. šilumos ūkio specialiojo 
plano patvirtinimo.  

Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (teigiamos, neigiamos): 
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. T-245 ,,Dėl 

energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento 
koregavimo“ priėmė sprendimą Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis atnaujinti energijos 
rūšies parinkimo ir panaudojimo specialųjį planą (toliau – Planas), kuriame, be kita ko, turi būti 
įvertinta Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programa. Planui iškelti žemiau aprašyti tikslai ir 
uždaviniai:  

 suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, 
siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei 
neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos 
įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos 
ištekliais šilumos gamybai; reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei 
energijos rūšis šilumos gamybai vartotojų teritorijose (zonose); 

 parengti ir pagrįsti galimybę praplėsti centralizuoto šilumos tiekimo zoną  pietiniame 
gyvenamajame rajone ir centrinės miesto dalyje, numatomai daugiaaukščių  pastatų statybai, 
atsižvelgiant į Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinius; reglamentuoti šilumos tiekimo būdo 
pasirinkimo tvarką, prisijungimo ir atsijungimo sąlygas; 

 nustatyti privalomas procedūras, pagrindžiančias, kad atsijungimas nuo centralizuoto 
šilumos tiekimo nepažeis teisės aktais nustatytų aplinkosauginių, sveikatos, higieninių ir kitų 
reikalavimų; pateikti prioritetus, kriterijus bei sąlygas parametrų, reglamentuotų teisės aktuose ir 
turinčių įtakos trečiųjų šalių gyvenimo kokybei, ribinių dydžių (absoliučių arba santykinių) 
nustatymui; 

 nurodyti ir pagrįsti parametrų ribinių dydžių reikšmes, kurioms esant nustatomos 
vienokios arba kitokios sąlygos atsijungimui ar prisijungimui; numatyti, atsižvelgus į aplinkos oro 



 

 

užterštumo lygius tam tikrose miesto dalyse bei gyventojų skaičių, zonas, kuriose šilumos gamybai 
nenaudotinos kietojo kuro rūšys. 

Pažymėtina, kad Šiaulių miesto savivaldybė, šiuo metu planuodama šilumos ūkį, remiasi 
Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialioju planu, patvirtintu 2008 m. 
balandžio mėn. Remiantis specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, specialusis planas turi būti 
peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas atsižvelgiant į šilumos gamybos, perdavimo technologijų 
raidą, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbius veiksnius, bet 
ne rečiau kaip kas 5 metai. Per paskutinių 4 metų laikotarpį pasikeitė nemažai faktorių, lemiančių 
energetinės infrastruktūros raidą – tai ekonomiai kainos pokyčiai, atliktos investicijos bei 
renovacijos, miesto plėtra, todėl plano atnaujinimas yra būtinas ir savalaikis. 

Priėmus šį sprendimą būtų išvengta pereinamojo laikotarpio tarp galiojančio ir būsimo planų 
neaptartų klausimų netinkamo interpretavimo arba net žalos visuomenės interesui atsiradimo.  

Priėmus sprendimą, keičiami ar panaikinami galiojantys Savivaldybės teisės aktai. 
Priėmus sprendimą, Savivaldybės teisės aktai nekeičiami ir nenaikinami. 
Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai. 
Sprendimui įgyvendinti papildomi teisės aktai nebus reikalingi.   
Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos. 
Sprendimo įgyvendinimui nereikalingos Šiaulių miesto savivaldybės lėšos. 
Sprendimo projektą parengė:  
Tarybos narys Artūras Visockas  
Trumpas sprendimo aprašymas: 
Pritarta pereinamojo laikotarpio skyrimui tinkamam Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 

programos ir Šiaulių m. šilumos ūkio specialiojo plano reikalavimų įgyvendinimui. 
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