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ŠIAULIŲ MIESTO TRIŠALĖ TARYBA 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
2013-    -    , Nr.  

Šiauliai 
 
Posėdis įvyko:  2013-02-25, 15.00 – 16.30. 
Posėdžio pirmininkas – Aurimas Nausėda, Šiaulių miesto Tarybos narys. 
Posėdžio sekretorė – Dovilė Jozonienė, vyresn. referentė. 
Dalyvauja: dalyvių sąrašas pridedamas. 
Priedai:  

1. UAB „Šiaulių energija“ veiklos pristatymo skaidrės (pridedama).  
 
Darbotvarkė: 
 

1.  Dėl „Šiaulių energijos“ veiklos 

Pranešėjas: „Šiaulių energijos“ atstovas 

2.  Šiaulių miesto 2013 metų biudžeto papildytas projektas 

Pranešėja: Finansų skyriaus vedėja R. Janušauskienė 

3. Kiti klausimai. 

 
1. SVARSTYTA. UAB „Šiaulių energija“ veikla 

 
Aurimas Nausėda pristatė pranešėjus ir pastebėjo, kad Trišalėje Taryboje būtina aptarti „Šiaulių 
energijos“ veiklos savitumus, šilumos kainas šiauliečiams. 
 Audronė Čepulienė pristatė įmonės „Šiaulių energija“ šilumos kainų kitimus bei įsiskolinimus. Kol 
buvo naudojamos gamtinės dujos, šilumos kaina didėjo ir tik 2012 m. spalio mėnesį matosi 
sumažėjimas, kai kainoje buvo įvertinta termofikacinė elektrinė. Kaina sumažėjo 4,88 ct arba 16,6 
%. Lyginant 2012 m. žiemos sezono šildymo kainas su 2013 m. žiemos sezono kainomis, praeitais 
metais matoma šilumos kainų didėjimo tendencija, o šiais metais šildymo kaina mažėja. Informavo, 
kad kovo mėnesį šilumos kaina turėtų šiek tiek padidėti dėl suskystintų dujų terminalo statybos. 

Audronė Čepulienė akcentavo, kad didžiąją dalį UAB „Šiaulių energija“ vartotojų sudaro 
gyventojai - 77 %, 10 % sudaro kitos įstaigos ir organizacijos, 8 % - savivaldybės biudžetinės 
įstaigos ir 5 % - valstybinės įstaigos. Gyventojų skola sudaro 6 mln. 215 tūkst Lt, savivaldybių 
biudžetinių įstaigų skola sudaro 7 mln. 929 tūkst. Lt. Šiaulių miesto savivaldybės skola susideda iš 
dviejų dalių – skolos už šildymą ir priskaitytų kompensacijų. Savivaldybės įmonių skola sudaro 6 
mln. 650 tūkst. Lt. Skolininkams siunčiamos pretenzijos, įspėjimai, jei nereaguojama, duodama į 
teismą. 

Virgilijus Pavlavičius pateikė informaciją apie biokuro naujo katilo statybą. Statyti 20 MW 
galios katilą nuosavomis lėšomis nuspręsta dėl įmonės finansinių įsipareigojimų – ilgailakės skolos 
apie 98 mln. Lt, buvo įvertinta supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų kaina bei įvertintas 
galios sumažėjimas.  
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Vytautas Kantauskas paklausė kiek kainuos biokuro katilo statyba? 
Virgilijus Pavlavičius atsakė, kad planuojama jog kainuos iki 20 mln. Lt, o tikslią kainą 

parodys viešasis konkursas. 
Vytautas Kantauskas teigė, kad nuo 2014 m. yra galimybė gauti finansavimą iš struktūrinių 

fondų.  
Virgilijus Pavlavičius pasakė, kad nuo 2014 m. yra naujas struktūrinių fondų gavimo 

periodas. Turi būti suformuota struktūrinių fondų dalis, kad didiesiems miestams padėti pereiti prie 
biokuro. 

Rasa Jasmontienė paklausė ar yra kokie nors oponentų vertinimai ar paskaičiavimai? 
Virgilijus Pavlavičius teigė, kad jokių oponentų paskaičiavimų nėra matęs.  
Rasa Jasmontienė paklausė ar yra biokuro katilo statybos paskaičiavimuose kokios nors 

sąsajos su renovacijos būsimais projektais? 
Audronė Čepulienė atsakė, kad numatyta, jog sumažės galios pojūtis ir pagamintos šilumos 

kiekis. 
Ramūnas Snarskis pasiteiravo, ar yra kokių problemų su biokuru šiai dienai? 
Virgilijus Pavlavičius atsakė, kad su biokuru jokių problemų nemato. Biokuras yra vežamas 

pagal grafikus, kiek jo užsako.  
Aurimas Nausėda paklausė ar planuoja pristatyti biokatilo katilinės vykdomą investicinį 

projektą ir kaip planuoja užbaigti šildymo sezoną? 
Virgilijus Pavlavičius atsakė, kad įsiskolininmai mažėja artėjant vasaros sezonui. 
Vytautas Kantauskas teigė, kad iš pateiktų duomenų matyti, jog didesnės katilinės statyti 

neverta. Miestui yra naudinga turėti savo šilumos tiekėjus, nes verslininkai daugiau suinteresuoti 
dėl verslo reikalų, o ne dėl miesto. Vytauto Kantausko nuomone, būtų neblogai palaukti struktūrinių 
fondų finansavimo ir jais pasinaudoti, nes tada šilumos kaina būtų mažesnė, kadangi į dedamąją 
kainą neįsitrauktų finansavimas. 

Rasa Jasmontienė teigė, kad trūksta palyginamosios, aiškios žmonėms informacijos.  
Ramūnas Snarskis pritarė, kad reikia Šiaulių miestui biokuro katilinės statybos.  
Aurimas Nausėda teigė, kad su šilumos klausimais besirūpinančiais šiauliečiais nebuvo 

išsamiau diskutuota, surengta daugiau susitikimų. 
Aurimas Nausėda pristatė 2012 metų gegužės 15 dienos dokumentą, adresuotą Lietuvos 

Respublikos prezidentūrai ir pasirašytą Ūkio viceministro A. Audicko, kuris konstatuoja, kad 
savivaldybės įgyvendinamos turtinės ir neturtinės teisės privalo veikti aktyviai, o ne pasyviai 
sudarydamos stebėtojus. Teigė, kad pasiremiant šio dokumento teisinėmis pastabomis bei 
pastebėtais dalykais būtina, kad UAB „Šiaulių energija“  atsirastų stebėtojų taryba, sudaryta iš  
visuomenės ir Šiaulių miesto Tarybos narių, kurie stebėtų „Šiaulių energijos“ veiklą ir teiktų 
konsultacinio pobūdžio patarimus.  Šiuo metu tarybos narių grupė siekia, kad atsirastų šie atstovai.  

Trišalės Tarybos nariai diskutavo apie „Šiaulių energijos“ veiklos savitumus.  
Aurimas Nausėda pasiūlė „Šiaulių energijos“ atstovus pakviesti pristatyti pasibaigusio 

šildymo sezono kainas, vartotojų įsiskolinimus, vykdomo investicinio projekto skirto biokatilo 
statybai momentus  2013 metų balandžio mėnesio Trišalės Tarybos posėdžio metu.  

Šiam pasiūlymui Trišalės tarybos nariai pritarė. 
Aurimas Nausėda pakvietė susirinkusius šiauliečius pateikti klausimus „Šiaulių energijos“ 

atstovams. 
Irena Vasinauskaitė, portalo „ekspertai.eu“ žurnalistė,  paparašė patvirtinti ar paneigti apie 
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šeštadienį įvykusią avariją „Šiaulių energijoje“. 
Virgilijus Pavlavičius atsakė, kad prakiuro seno vandens šildymo katilo Nr. 4 ekraninis 

vamzdis. Informavo, kad persikūrė į kitą vandens šildymo katilą, kurio Nr. 6. Katilas Nr. 4 vasarą 
yra ruošiamas kapitaliniam remontui. 

Kazys Alminas, Šiaulių miesto gyventojas,  paklausė kiek procentų turėtų atpigti dujos, kad 
jomis labiau apsimokėtų šildyti miestą, nei biokuru.  

Virgilijus Pavalvičius atsakė, kad dujos turėtų atpigti apie tris kartus. 
Ignas Radžvilas, Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupės 
narys, paklausė, kokia yra paskaičiuota optimaliausia kintamoji, dedamoji kaina, jei kūrensime 
biokuru? 

Virgilijus Pavlavičius atsakė, kad šiai dienai pagal biokuro kainą yra paskaičiuota iki 5 ct. 
Gintautas Lukošaitis, šiaulietis, išsakė pastabas apie „Šiaulių energijos“ vykdomo projekto 

skirto biokatilinei trūkumus. 
Virgilijus Pavlavičius pastebėjo, kad „Šiaulių energijos“ projektas buvo paruoštas tinkamai 

ir šauliečiams, Tarybos nariams buvo atsakyta į daug klausimų. 
 
2. SVARSTYTA. Šiaulių miesto 2013 metų papildytas biudžeto projektas 
Regina Janušauskienė informavo, kad biudžeto pajamos sudaro 250 mln. 591 tūkst. lt, iš jų 

mokesčiai sudaro 116,9 mln. Lt (46,7 %), dotacijos – 116,2 mln. Lt (46,5 %) ir kitos pajamos  - 
17,4 mln. lt (6,9 %). Mokesčiuose didžiąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis 87,1 mln. Lt. 
Planuojami 256 mln. 182,5 tūkst. Lt asignavimų. 2013 m. planuojama skolintis 5 mln. 591,3 tūkst. 
Lt investiciniams projektams. Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms buvo planuotas 2012 metų 
lygis, papildomai yra pridėtos lėšos, atsižvelgiant į MMA padidėjimą bei skirtos lėšos turto remonto 
išlaidoms po 1,5 Lt/m².  Programoms lėšos suplanuotos pagal minimalų būtiniausią poreikį, nes 
šiemet nesitikima gauti daug viršplaninių lėšų. Visos gautos viršplaninės išlaidos bus skirtos 
šildymo įsiskolinimams dengti. Informavo, kad gauti politinių partijų pasiūlymai, bet nutarta kol 
kas į juos neatsižvelgti. Kultūros įstaigų darbuotojams biudžete yra pridėta 8,3 % lėšų. Nė vienai 
savivaldybės biudžetinei įstaigai pajamos nėra mažesnės nei 2012 metais.  

Aurimas Nausėda informavo kad yra parengtas tarybos sprendimas, jog 5 mln. Lt skola 
„Busturui“ yra perleidžiama bankui, todėl Šiaulių miesto savivaldybė turės mokėti bankui.  

Trišalės Tarybos nariai diskutavo apie biudžeto projekto keitimus. 
Evaldas Danilovas, Lietuvos žemės savininkų sąjungos (LŽSS) Šiaulių skyriaus Tarybos 

pirmininkas, sakė, kad gyventojai pateikė biudžeto projekto pasiūlymą skirti lėšas melioracijos 
darbams ir paklausė, kodėl nėra atsižvelgta į gyventojų prašymus? 

Regina Janušaukienė atsakė, kad visiems Tarybos nariams į kuriuos kreipėsi buvo pateikta 
informacija. Informavo, kad gyventojų pateiktos papildomos medžiagos neturi. Atsakė, kad kol kas 
nėra lėšų skirti šiems darbams atlikti. 

Rasa Jasmontienė teigė, kad negauna atsakymų iš savivaldybės į pateiktus raštus ar 
prašymus. Teigė, kad reikia spręsti šią problemą. 

 Aurimas Nausėda pateikė pasiūlymą, kad Trišalės Tarybos nariai prašys savivaldybės 
administracijos bei trišalės tarybos partnerių pateikti visus dokumentų paketus ir atsakinėti raštiškai. 

Aurimas Nausėda informavo, kad Tarybos posėdis vyks kovo 28 d. Vasario 25 d. vyks 
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Aurimas Nausėda pakvietė dalyvauti. 

Aurimas Nausėda pateikė informaciją apie svarbesnius Šiaulių miesto Tarybos posėdžio 
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klausimus.  
  

 
  

NUSPRĘSTA.  
1. Kitą Trišalės Tarybos posėdį organizuoti 2013 m. kovo 25 d. Pakviesti atstovus iš 

Švietimo skyriaus, kurie informuos apie vykdomą Šiaulių miesto mokyklų reorganizaciją. 
Atsakingas, Aurimas Nausėda, Trišalės Tarybos pirmininkas 

 
 

 
Posėdžio pirmininkas                                                                                                Aurimas Nausėda 

 
 
  

Posėdžio sekretorė                                                                                                  Dovilė Jozonienė 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


