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DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO 

PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO 
 

2022 m. vasario 10 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 

punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 16 dalimi, 22 straipsnio 2 

dalimi, 30 straipsnio 8 ir 9 dalimis, Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. 

rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių 

patvirtinimo“, 45 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. sausio 7 d. Teritorijų planavimo dokumento 

patikrinimo aktą Nr. REG206801, Plungės rajono  savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

Patvirtinti UAB „Atamis“ parengtą Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo 

plano keitimą (pridedama). 
 

                      

 

Savivaldybės meras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas 

Skyriaus vedėjas Arvydas Liutika 

Kalbos tvarkytojas Algirdas Eidukaitis 

Juristas Vytautas Tumas 

 

Sprendimą rengė Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas Kazys Milierius 



 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIETOS ŪKIO SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE SPRENDIMO PROJEKTO 

„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO 

KEITIMO PATVIRTINIMO“ 

 

2022 m. sausio 19 d. 

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė. Šilumos ūkio 

specialieji planai atnaujinami ne rečiau kaip kas 7 metai, atsižvelgiant į šilumos ūkio priemones, 

taip pat šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos 

kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus reikšmingus veiksnius. Šilumos ūkio 

specialieji planai privalo būti atnaujinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šilumos ūkio priemonių 

patvirtinimo ar jų pakeitimų įsigaliojimo. Pažymime, kad Plungės rajono zonų šilumos ūkio 

specialusis planas buvo parengtas ir Savivaldybės tarybos patvirtintas 2012 metais, jį buvo privalu 

keisti. 

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. UAB „Atamis“ (Vilnius) 

parengė ir pristatė Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimą (toliau – 

Planas). Planą būtina patvirtinti Plungės rajono savivaldybės taryboje. Projektas inicijuotas ir 

parengtas Savivaldybės administracijos specialistų. Parengtam Planui pritarė Valstybinė teritorijų 

planavimo statybos inspekcija 2021-01-07 raštu Nr. REG206801. Plano rengimo metu Plano 

sprendiniams pritarta Administracijos direktoriaus įsakymu, galutinis žingsnis - Plano projektą 

teikti tvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybai. 

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. Plane numatyti 

ir išdėstyti šilumos gamybos pajėgumai, šilumos energijos gamybai naudojamo kuro ištekliai (tarp 

jų - atsinaujinanti, atliekinė bei perkama šiluma); šilumos tiekimo tinklai; pastatų šildymo ir karšto 

vandens sistemos; numatyti ir apspręsti Savivaldybės objektų šildymo būdai seniūnijose, atliktas 

Plungės rajono savivaldybės teritorijos suskirstymas - patikslinimas į šilumos vartotojų teritorijas, 

nurodyti alternatyvūs šildymosi būdai, numatytos šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros vystymo 

galimybių prognozės; numatytas ir akcentuotas dviejų šildymo sistemų Plungės mieste sujungimas į 

vieną - vientisą, kur vienareikšmiškai padidėja šilumos tiekimo patikimumas. Jau ankstesniuose šio 

aiškinamojo rašto punktuose paminėta, kad šilumos ūkio planų galiojimo terminas yra 7 metai, ir 

buvo būtiną Planą atnaujinti.   

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Priėmus sprendimą, bus įgyvendintos Šilumos 

ūkio įstatymo (2003-05-20 d. Nr. IX-1565, galiojanti suvestinė redakcija 2021-11-13 d.) nuostata, 

kad „...savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio 

specialiuosius planus“. Patvirtinto Plano sprendiniais bus įgyvendinami Nacionaliniame pažangos 

plane nustatyti valstybės energetikos politikos strateginiai tikslai ir  uždaviniai, kurie suplanuoti 

nacionalinėse plėtros programose, o Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012-08-27 sprendimas 

Nr. T1-211 (Plungės rajono zonų šilumos ūkio specialusis planas) nebebus aktualus. 

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius. Lėšų nereikia. 

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Patvirtinus sprendimą, TPDRIS sistema 

sugeneruos, kad pakeistas Planas tampa galiojančiu dokumentu bei pripažįstamas savivaldybės 

bendrojo plano dalimi.  

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas. Korupcijos vertinimas neatliekamas. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. Projektas parengtas 

Plungės rajono savivaldybės administracijos iniciatyva. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. Nėra. 



 

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas. Patvirtintas sprendimas siunčiamas UAB „Plungės šilumos tinklai“. 

11. Kita svarbi informacija (gali būti nurodomos kitos galimos projekto ir (ar) jo 

įgyvendinimo alternatyvos, taip pat jų poveikio įvertinimas; nurodoma, kokios institucijos 

būtų atsakingos už jo atlikimą, kokie duomenys turėtų būti renkami, siekiant vėliau įvertinti, 

ar buvo pasiektas projekto tikslas; nurodoma, ar buvo konsultuotasi su visuomene, 

apibendrinami konsultavimosi rezultatai (nurodoma, su kokiomis suinteresuotomis grupėmis 

buvo konsultuotasi, ar atsižvelgta į suinteresuotų grupių pateiktus siūlymus, kiek į juos 

atsižvelgta) ir kt.   
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T1-63 „Dėl 

Plungės rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo, jį atnaujinant, pradžios ir planavimo tikslų 

nustatymo“ nuspręsta pradėti rengti Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano, 

patvirtinto 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-211 „Dėl Plungės rajono zonų šilumos ūkio 

specialiojo plano patvirtinimo“, keitimą, jį atnaujinant pagal Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 

programą. 

Rengiant Planą, buvo aptarta ir prieita prie bendro sutarimo, kad strateginių pasekmių 

aplinkai vertinimas nebus atliekamas, - tai patvirtinta Plungės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021-10-21 įsakymu Nr. DE-1207 „Dėl Plungės rajono savivaldybės šilumos 

specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“. 

Bendradarbiaujant su Plano rengėjais - UAB „Atamis“ - Plungės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus vardu pateikti šie raštai: „Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės 

šilumos ūkio specialiojo plano keitimo rengimo etapui“ (2021-10-21. Nr. AS-5735); „Dėl pritarimo 

Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo sprendiniams“ (2021-10-16, 

Nr. AS-5682); „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimo 

koncepcijos“ (2021-09-16, Nr. AS-4993); „Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio 

specialiojo plano keitimo esamos būklės įvertinimui“ (2021-07-09, Nr. AS-3601). 

Visi Plano sprendiniai bei rengimo eiga buvo viešinami Savivaldybės administracijos bei 

Plungės miesto seniūnijos skelbimų lentose. 

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (pagrįsti, kokios galimos 

teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad 

neigiamų pasekmių būtų išvengta).* 

 

                   Sritys Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai                   nenumatoma 

Finansams                    nenumatoma 

Socialinei aplinkai                    nenumatoma 

Viešajam administravimui                    nenumatoma 

Teisinei sistemai                    nenumatoma 

Kriminogeninei situacijai                     nenumatoma 

Aplinkai Pereinant prie numatomo Plane 

centralizuoto šildymo, sumažės 

CO2 išmetimai į aplinką. 

                    

Administracinei naštai                     nenumatoma 

Regiono plėtrai                     nenumatoma 

Kitoms sritims, asmenims Įvykdžius Plane numatytą 

dviejų šildymo sistemų 

sujungimą Plungės mieste, 

padidės šilumos tiekimo 

patikimumas bei galimybė 

naudoti biokurą. 

                    

Rengėjas Vietos ūkio sk. vyr. specialistas                                                                          K. Milierius  


