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PRIEŽASTYS ĮTAKOJUSIOS ŠIANDIENINĘ PADĖTĮ
SAVIVALDYBIŲ ŠILUMOS ŪKYJE

1997 metų šilumos ūkio decentralizacija ir
nevienoda savivaldybių padėtis.

Gamtinių dujų infrastruktūra.

Šilumos ūkio modernizavimo finansavimas.



ŠILUMOS KAINA GYVENTOJAMS 2011 M. RUGSĖJO MĖN. (SU 9 %PVM)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenys



Atsakomybę dėl šilumos kainų taip pat turėtų prisiimti ir
kitos valstybinės valdžios ir valdymo institucijos.

Pagrindinė problema ne tik šilumos sektoriuje, bet ir
kitose energetikos srityse, yra aiškios politikos nebuvimas.



ŠILUMOS KAINOS STRUKTŪRA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenys



BIOKURO PANAUDOJIMAS ŠILUMOS GAMYBAI

Pigesnis kuras
Vietinis kuras
Valstybės politika

Didelės investicijos (1 MW- 1mln.Lt):
-nusidėvėjimas (16 metų)
-palūkanos (7 %)
-pelnas (5 % nuo turto vertės)
-papildomas pelnas (7 metus 6 % -
nuo turto vertės)

Kuro kainų stabilumas
Biokuro rinka monopolizuota
Biokuro ištekliai Valstybės ir ES fondų parama

Biokuro rinkos reguliavimas

StiprybėsStiprybės
SilpnybėsSilpnybės

GrėsmėsGrėsmės

GalimybėsGalimybės



BIOKURO PANAUDOJIMAS ŠILUMOS GAMYBAI

Biokuro panaudojimui šilumos gamybai būtina valstybės ir ES
fondų parama.

Biokuro kainos turi būti reguliuojamos valstybės.

Biokuro naudojimas turi būti reglamentuotas teisės aktais.



Pagal Vietos savivaldos ir Šilumos ūkio įstatymus, už
šilumos tiekimą yra atsakingos savivaldybės.

Europos vietos savivaldos chartijoje teigiama, kad
savivaldybių institucijos turi atstovauti vietos gyventojų
interesams, o priimdamos sprendimus, turi prisiimti ir
pilną atsakomybę už juos.

Šiandiena savivaldybių vaidmuo šilumos ūkio sektoriuje
yra formalus, nors savivaldybės yra šilumos ūkio
savininkės.

SAVIVALDYBIŲ VAIDMUO ŠILUMOS ŪKIO VALDYME



ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO TVARKA

Šilumos tiekėjas parengia ir teikia Komisijai bei savivaldybei
bazinės šilumos kainos projektą.

Savivaldybės institucija teikia Komisijai bazinės kainos
suderinimo dokumentus ar pagrįstas pastabas.

Komisija, išnagrinėjusi savivaldybės pastabas ar jų negavusi,
nustato bazinę kainą.

Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Komisijos nustatytomis
bazinėmis kainomis, nustato šilumos kainą pirmiesiems šilumos
bazinių kainų galiojimo metams.

Jeigu savivaldybės taryba šilumos kainų nenustato ar nustato su
pažeidimais, Komisija šilumos kainas nustato vienašališkai.

Bazinės šilumos kainos nustatymasBazinės šilumos kainos nustatymas



ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO TVARKA

Šilumos tiekėjas parengia ir teikia Komisijai bei savivaldybei
perskaičiuotos šilumos kainos projektą.

Savivaldybės taryba nustato šilumos kainas.

Komisija nagrinėjusi savivaldybės tarybos nustatytas kainas ir
nurodo pažeidimus.

Savivaldybei nepašalinus pažeidimų ar laiku nenustačius kainų,
Komisija šilumos kainas nustato vienašališkai.

Perskaičiuotos šilumos kainos nustatymasPerskaičiuotos šilumos kainos nustatymas



LSA kviečia valstybines valdžios ir valdymo institucijas
išdėstyti aiškią poziciją dėl šilumos ūkio ateities ir
numatyti prioritetines kryptis, kurios bent iš dalies
pagerintų padėtį šilumos ūkyje.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Savivaldybės yra pasirengusios prisiimti
atsakomybę, tačiau nori turėti ir teisę priimti
sprendimus. Priešingu atveju visą atsakomybę už
šilumos kainas turi prisiimti valstybė.


