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DĖL INFORMACIJOS SEIMO KONTROLIERIUI PATEIKIMO  

 

 

 Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atsakydama į LR Seimo kontrolieriaus 2017-11-

24 rašto Nr. 4D-2017/2-1423/3D-3457 „Dėl informacijos Seimo kontrolieriui pateikimo“ 6.1-6.11 

papunkčiais pateiktus klausimus, žemiau pateikia informaciją bei dokumentus: 

 6.1. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „xxx“ (toliau – Pareiškėjai) 2016-10-

13 raštas Nr. 154 SA „Dėl LR Šilumos ūkio įstatymo 8 str. 3 dalies pirmosios nuostatos įtvirtinimo 

miesto šilumos ūkio specialiojo plano teisinę galią turinčiuose dokumentuose“ Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) priimamajame užregistruotas 

2016-10-13 Nr. G-6077 (pridedama). Raštas pavestas nagrinėti Savivaldybės administracijos 

Ekonomikos skyriaus vyr. specialistei Brigitai Bendžiuvienei. 

 6.2. Rengiant atsakymą Pareiškėjams, peržiūrėti Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano 

(toliau – Planas) dokumentai. 

 6.3. Informuojame, kad Pareiškėjų raštas buvo nagrinėjamas iš esmės. Planas patvirtintas 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-198 „Dėl energijos rūšies 

parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo patvirtinimo“, 

parengtas įgyvendinant LR Šilumos ūkio įstatymo 7 ir 8 straipsnio nuostatas bei atsižvelgiant į LR 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją ir 

Šilumos ūkio plėtros kryptis bei Nacionalinę šilumos ūkio plėtros programą. Kaip jau buvome 

Pareiškėjams minėję 2016-02-24 raštu Nr. S-543 (pridedama), viso Plano tikslas yra tenkinti vartotojų 

šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio 

aplinkai. Plano įvade nurodyta, kad Plano sprendiniai suformuluoti vertinant esamos padėties analizę, 

Plano koncepciją, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo išvadas. Planas yra viešas dokumentas, 

todėl rašte nurodyta nuoroda, kur dokumentą galima rasti. Atsižvelgiant į tai, kad Planas yra 

kompleksinis dokumentas, išskirti atskirų skyrių ar punktų, kuriuose įtvirtinta tik LR Šilumos ūkio 

įstatymo 8 straipsnio 3 dalies pirmoji nuostata, neįmanoma, todėl taip ir nurodėme Pareiškėjams rašte.    

  6.4. Kitų teisiškai galiojančių Plano dokumentų nėra, todėl, mūsų nuomone, pateiktas 

atsakymas Pareiškėjams yra motyvuotas. 

 6.5. Norėdami paneigti Pareiškėjo teiginius, nurodytus Seimo kontrolieriaus rašto 2.3 

papunktyje, atkreipiame dėmesį į tai, kad Pareiškėjai papildomai nesikreipė į Savivaldybės 

administraciją dėl netinkamo atsakymo. Taip pat atkreipiame dėmesį į Pareiškėjų skunde nurodytą 

aplinkybę (Seimo kontrolieriaus rašto 2.4 papunktis) „2.4. Savivaldybės administracijos direktorius, 

teikdamas paaiškinimą, neatkreipė dėmesio į tai, jog  <...> yra įtvirtinta tik LR Šilumos ūkio įstatymo 

8 str. 3 dalies pirmoji nuostata.“, kuri prieštarauja Pareiškėjų 2016-10-13 raštu Nr. 154 SA prašomai 

pateikti informacijai: „<...> prašome paaiškinti, <...> yra įtvirtinta LR šilumos ūkio įstatymo 8 str. 3 

dalies pirmoji nuostata, <...>.“.    

 6.6. Teikdami nuomonę dėl Seimo kontrolieriaus rašto 2.5 papunktyje nurodytų aplinkybių, 
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informuojame, kad rengiant Planą, Savivaldybės administracijos reikalavimu buvo atlikta pilna 

specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūra ir parengta SPAV 

ataskaita, kurioje įvertintas ir numatytas teigiamas aplinkosauginių, socialinių-ekonominių bei kitų 

pasekmių kompleksas. Kaip jau buvo minėta 6.3 papunktyje, Plano sprendiniai buvo suformuoti 

atsižvelgiant į SPAV išvadas.  

 6.7. Pareiškėjų rašto nagrinėjimas užtruko ilgiau kaip 20 darbo dienų dėl didelių darbo 

apimčių.  

 6.8. Atsakymo pateikimo terminas pratęstas nebuvo, Pareiškėjai dėl termino pratęsimo 

informuoti nebuvo.  

 Norime atkreipti Seimo kontrolieriaus dėmesį į tai, kad Pareiškėjai tendencingai kiekvieną 

mėnesį teikia Savivaldybės administracijai po keletą raštų, prašydami įvairios informacijos, dėl ko 

Savivaldybės administracijos darbuotojai yra priversti sukurti įvairius dokumentus ir informacijos 

rinkmenas, kas yra susiję su didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis. Pavyzdžiui, 2016 m. sausio – 

gruodžio mėnesiais vien tik šilumos ūkio klausimais Pareiškėjai Savivaldybės administracijai pateikė 

24 raštus. Kokiais tikslais Pareiškėjai naudoja gautus duomenis, Savivaldybės administracija 

informacijos neturi. 

 6.9.  Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, informuojame, kad papildomos informacijos 

Pareiškėjams pateikti negalime. 

 6.10. Pateikiame Savivaldybės administracijos 2016-02-24 rašto Nr. S-543 kopiją 

(pridedama). 

 6.11. Atkreipiame Seimo kontrolieriaus dėmesį į tai, kad rengiant Planą, Pareiškėjai aktyviai 

dalyvavo Plano rengimo procese, jiems buvo siunčiami dokumentai derinimui. Mūsų žiniomis, Plano 

rengėja – UAB „COWI Lietuva“ atsižvelgė į jų pastabas ir atsakė į teiktus klausimus. 

 PRIDEDAMA. 5 lapai. 

 

 

 

 

Administracijos direktorius   Antanas Bartulis 
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B. Bendžiuvienė, tel. (8-41) 38 34 37 

 


