VYKDOMAS PROJEKTAS ENERGIJOS RŪŠIES PARINKIMO IR NAUDOJIMO ŠIAULIŲ
MIESTE SPECIALIOJO PLANO IR REGLAMENTO ATNAUJINIMAS
NR. VP1-4.2-VRM-04-R-61-047
2013 m. balandžio 30 d. pasirašyta specialiojo plano rengimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis
tarp Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Cowi Lietuva“.
2013 m. balandžio 4 d. pasirašyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis.
Projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti darnų Šiaulių miesto šilumos ūkio modernizavimą bei plėtrą,
atsižvelgiant į ilgalaikius poreikius.
Projekto pagrindinis rezultatas – atnaujintas Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo specialusis planas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2012 m. gruodžio mėn. – 2015 m. gegužės mėn.
Projekto vertė – 154.057,20 Lt.
Projekto įgyvendinimas apims šias veiklos sritis:
 viešojo pirkimo organizavimą ir vykdymą;
 energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento atnaujinimas.
Šiaulių miesto savivaldybė, planuodama šilumos ūkį, remiasi Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo
Šiaulių mieste specialiuoju planu, patvirtintu 2008 m. balandžio mėn. Remiantis specialiųjų planų rengimo
taisyklėmis, minėtas specialusis planas turi būti peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas atsižvelgiant į šilumos
gamybos, perdavimo technologijų raidą, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei
aplinkosaugai svarbius veiksnius, bet ne rečiau kaip kas 5 metai.
Pažymėtina, kad per paskutinių 4 metų laikotarpį pasikeitė nemažai faktorių, lemiančių energetinės
infrastruktūros raidą – tai ekonominiai kainos pokyčiai, atliktos investicijos bei renovacijos, miesto plėtra,
todėl plano atnaujinimas yra būtinas ir savalaikis.
Nesant atnaujinto Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano situacija
savivaldybės ūkyje bus neapibrėžta, tad centralizuoto šilumos tiekimo įmonė negali efektyviai planuoti savo
ūkinės veiklos bei investicijų šilumos ūkio infrastruktūros gerinimui.
Atnaujinto specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas turės teigiamų pasekmių Šiaulių miesto savivaldybės
teritorijos vystymo darnai. Vien tik šilumos tiekimo būdų pasirinkimo reglamentavimas (atnaujinimas) padės
tinkamai parinkti šilumos tiekimo būdus naujiems objektams, spręsti iškilusius skirtingų šilumos tiekėjų ir
vartotojų ginčus, leis planuoti įvairių suinteresuotų šalių investicijas į šilumos ūkio plėtrą, o tai pagerins
teikiamų paslaugų kokybę, taip pat planuojama, kad sumažins teikiamų paslaugų kainą, teigiamai paveiks
tiek gyventojų, tiek ir įmonių finansinę padėtį bei visos savivaldybės ekonominę plėtrą.

