Šilumos ūkio
specialiojo
planavimo
dabartis,
problemos ir
perspektyvos

Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių tikslas
nustatyti savivaldybių šilumos ūkio specialiųjų planų:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

organizavimo,
rengimo,
keitimo,
koregavimo,
derinimo,
tikrinimo,
tvirtinimo,
registravimo ir galiojimo tvarką,

✓ teritorijų planavimo objektą ir
tikslus,
✓ plano sudėties ir turinio
reikalavimus,
✓ planavimo proceso dalyvių
santykius.

Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklėse aiškiai apiprežti tikslai, tačiau daug
vietos paliekama interpretacijoms, kuomet artėja terminas plano koregavimui
(atnaujinimui), arba apskritai niekas nekeičiama ir palliekama savivaldybių
darbuotojams spresti kokia apimtimi taisykti šiam planui baigus galioti

Apklausos duomenys 2021-07
7 iš 37 savivaldybių turi galiojančius planus, tačiau nenurodė, kokiu būdu galima su jais
susipažinti, bei negalėjo nurodyti atsakingų asmenų;

5 iš 37 savivaldybių nurodė, kad rengia naująjį planą, tačiau šių projektų viešai prieinamų rasti
nepavyko, o ir savivaldybių atstovai jų pateikti negalėjo

1 iš 37 savivaldybių nurodė neturinti patvirtinto plano ir nežinanti kur jį būtų galima rasti, o
specialusis planas paskutinį kartą buvo patvirtintas tik 2009 metais

9 iš 37 savivaldybių turi tikslius planus atitinkančius teisės aktų reikalavimus

Specialiaisiais šilumos ūkio planais
Savivaldybės įgyvendina:
✓Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją ir
✓Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones.

Pasikeitus nacionaliniams teisės aktams pvz (nacionaliniam
pažangos planui), planai realiai neatnaujinami;

Pasikeitus situacijai, dėl pastatų atnaujinimo (modernizavimo), taip pat
dėl žmonių populiacijos pagal teritorijas (didėjimas,mažėjimas), plečiantis
didesnėms įmonėms (statant papildomas gamyklas, linijas ir pan;
Tenkinus aukščiau išvardintas aplinkybes turėtų būtį atnaujinami specialieji planai,
tačiau šiuo metu situacija beveik nepakitusi nuo 2021 m. liepos mėnesio atliktos
savivaldybių apklausos.

PLANAVIMO TURINYS
DABARTIS IR PERSPEKTYVOS

Savivaldybės organizuoja tik centralizuoto šilumos tiekimo
paslaugą?
...tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus

Ir remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja
šilumos tiekimą šilumos vartotojams pagal jų poreikius
patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti

Šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos
❖esamos ir planuojamos naujos šilumos

vartotojų teritorijos

❖pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių
energijos ar kuro rūšių naudojimo.

tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojui mažiausiomis

sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai
O kaip LT siekis 100 proc. AEI panaudojimas šildymui?
Kaip vertinamas individualus šildymas iškastiniu kuru, pavyzdžiui,
gamtinės dujos?
Kaip vertinti vienų sprendinių poveikį kitiems vartotojams –
atsijungimas nuo CŠT sistemų?
Kaip vertinami malkiniai katilai? Vietinė tarša nesvarbi?

Savivaldybių atsakomybė ir įtaka?
...užtrinant, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir
kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat

šilumos tiekimo organizavimas yra savarankiškoji savivaldybių
funkcija
Individualaus šildymo reglamentavimas?
DRAUDIMAI (baudos), SKATINIMAS (parama)...?
Nėra įsipareigojimo naudotis CŠT paslauga nustatytą
laikotarpį. Kaip užtikrinti INVESTICIJŲ GRĄŽĄ?

Teisinis statusas ir pasekmės?
Šildymas AEI leidžiami visoje savivaldybės teritorijoje - ŠŪĮ nuostata nesuderinta

su ŠŪ specialiuoju planavimu? Kaip

Neatsižvelgiama į plano sprendinius – kai kurios savivaldybės išduoda leidimus
naudoti kitus šildymo būdus, negu numatyti galiojančiame ŠŪ specialiajame
plane?

Ar gali valstybė remti šildymo sprendimus, kurie neatitinka ŠŪ spec.
plano sprendinių? Klimato kaitos programa, daugiabučių modernizavimo
programa...
Prasideda 2021-2027 metų ES paramos naudojimas – ŠŪ specialiųjų planų

vaidmuo?

Šilumos ūkio specialiojo plano perspektyvos
❖Panaikinti teisines koliziijas su kitais teisės aktais
❖Suderinti turinį su atnaujinamu ŠŪĮ, su Infrastruktūros įstatymu ir t.t.
❖Aiškiai apibrėžti teisinį statusą ir taikymo apimtį
❖Suformuoti strateginius tikslus kiekvienai savivaldybei
❖ Nustatyti aiškius plano atnaujinimo kriterijus ir terminus
❖Aprėpti centralizuotai tiekiamos šilumos (vėsumos, kogeneracijos...) gamybos ir
perdavimo infrastruktūros vystymą

Teisiniai ir ekonominiai plano taikymo aspektai: tikslai (energijos poreikiai,
AEI dalis, oro tarša, patikimumas) sprendiniai, investicijos, grąžos užtikrinimas,
šalių įsipareigojimai ir t.t.

Diskutuokime...

