LŠTA 2021-10-18 dienos pasitarimo Šilumos ūkio specialieji planai: dabartis ir
perspektyvos apžvalga
LŠTA atstovai pateikė 2021 liepos mėnesį vykdytos savivaldybių apklausos apie Šilumos ūkio
(ŠŪ) specialiuosius planus suvestinę, aptarti planų dabartinio reglamentavimo ypatumai ir
trūkumai, pateikti pasiūlymai dėl šilumos ūkio specialiųjų planų turinio tobulinimo ir jų naudojimo
formuojant Lietuvos miestų energetinę infrastruktūrą (Pranešimas pridedamas)
Juozas Gudzinskas (KTU) teigė, kad miestai skirtingai naudojasi ŠŪ specialiojo planavimo
galimybėmis. Vieni vertina formaliai, o kiti planingai vysto miestų infrastruktūrą. Vyksta pastatų
renovacija, atsiranda naujos technologijos, valstybė nustato naujus prioritetus ir uždavinius
energetikoje ir t.t. Visa tai reikėtų atspindėti atnaujinamuose ŠŪ planuose. Reikėtų skirti pirminio
rengimo reglamentavimą nuo atnaujinimo. Būtų naudingas prielaidų katalogas, kurio pagrindu
būtų skaičiuojamas ekonominis alternatyvų pagrindimas. Ekonominį rezultatą reikia vertinti
miesto (visuomenės) atžvilgiu, bet ne kaip pigiau atskiram vartotojui. Nelogiška valstybei remti
CŠT sistemos modernizavimą, o po to remti atsijungimą nuo CŠT sistemų įsirengiant šilumos
siurblius ar kitą vietinio šildymo šaltinį.
Vidmantas Macevičius (Mažeikių meras). Šilumos ūkio specialusis planas reikalingas
instrumentas, kuriuo galima prasmingai naudotis. Tai padeda išvengti dubliuojančios energetinės
infrastruktūros, mažiau miesto ar šalies investicijų prireikia aprūpinant buitinius ar komercinius
vartotojus energija. Mažeikiai sėkmingai jungia esamus vartotojus prie CŠT sistemų.
Robertas Puodžius (TES). Reikia detalesnio ŠŪ specialiųjų planų reglamentavimo ir daugiau
aiškumo dėl jo turinio bei panaudojimo. Prielaidų katalogas būtų naudingas vienodai atliekant ir
vertinant skaičiavimus.
Eglė Biekšienė (Nomine Consult). Reikia detalesnio turinio reglamentavimo apie privalomus
išnagrinėti klausimus, kokie atsakymai ir sprendiniai turi būti gaunami. Kaip jais pasinaudoti
savivaldybių administracijoms ar valstybės įstaigoms.
Vaidotas Mačiulis (Šilutės ŠT) pateikė pavyzdžių apie klaidingus šildymo sprendimus, kadangi
nebuvo pasinaudota ŠŪ specialiųjų planų analitine medžiaga ir sprendiniais. Nauji vartotojai
įsirenginėjo šilumos siurblius, nors šalia buvo CŠT trasa. Dabar keičia šildymo būdą.
Algė Staniūnaitė - Tonkich (Aplinkos ministerija). Neabejotinai, kad ŠŪ specialieji planai
privalomi. Reikia konkretizuoti turinį ir statusą. Savivaldybės ir dabar turi atsakingiau ruošti ir
naudotis šiais planais. Sukurta darbo grupė, kuri rengia pokyčius šioje srityje.
Vaizdo įrašas:
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