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Laba diena, 
 
Informuoju, kad Šiaulių energijos trasų pardavimo, nuomos arba 
eksploatavimo klausimu Miesto ūkio ir plėtros komitetas sprendimo 
nepriėmė. 
 
Finansų komitetas, kur yra Jonas Bartkus nusprendė surengti papildomą 
posėdį, nes trūksta informacijos ir reikia išklausyti "Geco-Taika", 
"Šiaulių energijos" atstovus.  Posėdyje galės dalyvauti visi 
suinteresuoti asmenys. 
 
Primenu, kad situacija tokia: 
 
1. Trasos įkeistos  Finansų ministerijai. Šiaulių energija turės 
įkeisti kitą turtą, jei trasos bus parduotos arba nuomojamos. 
 
2. Trasos reikalingos privačiam šilumos tiekėjui tiekti šilumą ten, 
kur yra užtektinai šilumos. 
 
3.  Šiaulių energijos valdyba aiškiai siunčia signalus, kad šių trasų 
nereikia perduoti. Tai rodė praeitos savaitės Tarybos komitetų 
posėdžių  garso įrašai. 
 
4. Laukiama signalų iš Tarybos komitetų (Finansų ir Miesto ūkio ir 
plėtros) ar bus sprendimo projektas Tarybai, kad nepritariama šių 
trasų pardavimui. 
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5. Pagal Šiaulių m. Tarybos reglamentą Tarybos nariai gali nepritarti 
prisiminę priesaiką prieš Dievą 
 
165.1  „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos 
Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas 
Tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių 
gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas.“ 
 
http://aurimasnauseda.lt/?p=3395 
 
6. Pagal Šilumos ūkio 10 straipsnį svarbi veiksminga konkurencija 
mažiausiomis sąnaudomis. Tokių sąnaudų  nebus, nes Šiaulių energija 
turės supirkti šilumą pagal brangią elektros kainą iš "Geco-Taika" ir 
šilumą, ten, kur jos užtenka ir mažinti termofikacinės jėgainės 
pajėgumus. 
 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, nustatydama 
šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką ir 
sąlygas, privalo atsižvelgti į veiksmingos konkurencijos šilumos 
gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus bei šilumos 
vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis. 
 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453924 
 
7.  Savivaldybė yra Šiaulių energijos akcininkė, tad pagal Valstybės 
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 
straipsnį svarbu 
 
81 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo principai 
 
Valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo 
disponuojama vadovaujantis šiais principais: 
 
1) visuomeninės naudos; šis principas reiškia, kad valstybės ir 
savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama 
rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą; 
 
2) efektyvumo; šis principas reiškia, kad sprendimais, susijusiais su 
valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, 
turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei; 
 
3) racionalumo; šis principas reiškia, kad valstybės ir savivaldybių 
turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas; 
 
4) viešosios teisės; šis principas reiškia, kad sandoriai dėl 
valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, 



Lapas 3 

reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, 
nustatytais atvejais ir būdais. 
 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325486&p_query=&p_tr2= 
 
8. Galutinį sprendimą priima Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija, jei Tarybos sprendimas yra neigiamas. Po to laukia teismai, 
bet nesąžiningai konkuruosiantis privatus šilumos tiekėjas gali 
pasitraukti, nes Vyriausybė ruošia energetikos programą. 
 
9. Bus tvirtinamas Šilumos ūkio specialusis planas Šiaulių m. Tarybos 
posėdžio metu rugsėjį pagal sutartį, kuriame gali būti nenumatyta 
trasas naudoti privatininkui. 
 
10. Šiaulių miesto vaikų darželis, sportininkai  ir  "Geco-Taika" gali 
bylinėtis dėl taršos, nes šiuo metu yra galima didžiulė tarša dėl 
biokuro deginimo.  Šiaulių energija ten turi savo automatinę dujų 
katilinę. 
 
11. Neverta skubėti trasų perleisti, nes gali būti Geco-Taika 
privalomas poveikio aplinkai vertinimas, kuris gali  būti neigiamas ir 
gali neleisti būti statyti katilinę, ten kur yra pakankamai šilumos 
pagaminama. 
 
Tad tokie argumentai, kurie kol kas liudija, kad trasų nereikia perleisti. 
 
Bet jei bus kiti įstatyminiai aktai ir teisinis racionalus pagrindimas 
tada situacija gali keistis. 
 
Pagarbiai Aurimas Nausėda 
 
Pagarbiai Aurimas Nausėda 
 
Tad daug argumentų, kad trasos nebūtų perduodamos Geco-Taika. 
 
Bet jei bus kitų teisinių momentų tuomet teks šią trasą išnuomoti, kad 
Geco-taika renovuotų. 
 
Pagarbiai Aurimas Nausėda 
 
-- 
Asmeninis tinklalapis: http://aurimasnauseda.lt 
 
Nuotraukos: http://www.panoramio.com/user/1916790 
 
Trumpi filmai: http://www.youtube.com/user/aurisN 

 

 


