VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS VILNIAUS APSKRITYJE
Trakų rajono savivaldybės tarybai
Kopija
Trakų rajono savivaldybės merui

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO BEI LIETUVOS
RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015-09-25 ĮSAKYMO NR. 1-226/D1-683 1
PUNKTU PATVIRTINTŲ ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
TAISYKLIŲ 17 PUNKTO ĮGYVENDINIMO
2017 m. balandžio 6 d. Nr.1R-1
Vilnius
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog
savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio
specialiuosius planus. To paties straipsnio 5 dalyje nurodyta, jog Šilumos ūkio specialieji
planai atnaujinami ne rečiau kaip kas 7 metai <...>. Šilumos ūkio specialieji planai privalo
būti atnaujinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Nacionalinės šilumos ūkio plėtros
programos ar jos pakeitimų įsigaliojimo.
Analogiška nuostata dėl šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo yra įtvirtinta ir
Lietuvos Respublikos energetikos ministro bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 201509-25 įsakymo Nr. 1-226/D1-683 1 punktu patvirtintų Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo
taisyklių (toliau – Taisyklės) 57 punkte, kuriame taip pat imperatyviai nurodyta, kad šilumos
ūkio specialieji planai privalo būti atnaujinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Nacionalinės
šilumos ūkio plėtros programos ar jos pakeitimų įsigaliojimo.
Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa (toliau – Nacionalinė
šilumos ūkio plėtros programa) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-03-18
nutarimu Nr. 284. Vadovaujantis Teisės aktų registro duomenimis, šis Vyriausybės nutarimas
ir juo patvirtinta Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa įsigaliojo 2015-10-01
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f65814006cc611e5906bc3a96c765ff4). Atsižvelgiant į
tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad savivaldybių tarybų patvirtinti šilumos ūkio specialieji
planai privalėjo būti atnaujinti iki 2016-10-01.
Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – Vyriausybės atstovas) 2017-01-16
raštu Nr. 3-5, kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės merą, prašydamas pateikti informaciją,
susijusią su aukščiau minėtų teisės aktų nuostatų įgyvendinimu.
Trakų rajono savivaldybės meras 2017-01-31 raštu Nr. MP3-25 informavo Vyriausybės
atstovą, jog:
- Trakų miesto šilumos ūkio specialusis planas patvirtintas savivaldybės tarybos 201010-28 sprendimu Nr. S1-250;
- Rūdiškių miesto šilumos ūkio specialusis planas patvirtintas savivaldybės tarybos 201112-29 sprendimu Nr. S1-321;
- Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo šilumos ūkio specialieji planai patvirtinti
savivaldybės tarybos 2013-05-02 sprendimu Nr. S1-118;
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- Lentvario miesto šilumos ūkio specialusis planas patvirtintas savivaldybės tarybos
2013-10-03 sprendimu Nr. S1-250.
Duomenų, jog pradėta minėtų planų atnaujinimo procedūra, nepateikė.
Vadovaujantis Taisyklių 17 punktu, šilumos ūkio specialusis planas pradedamas rengti
savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Atsižvelgiant į tai, kad aukščiau išvardinti šilumos ūkio specialieji planai turėjo būti
atnaujinti iki 2016-10-01, tačiau planavimo procesas dar net nėra pradėtas, darytina išvada, kad
Trakų rajono savivaldybės taryba neįgyvendina imperatyvių Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio
5 dalies bei Taisyklių 17 bei 57 punkto nuostatų.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
5 straipsnio 2 dalies 1 punktu, reikalauju nedelsiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos
energetikos ministro bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-09-25 įsakymo Nr. 1226/D1-683 1 punktu patvirtintų Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių 17 punkto
nuostatas ir priimti sprendimą dėl Trakų miesto šilumos ūkio specialiojo plano, Rūdiškių
miesto šilumos ūkio specialiojo plano, Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo šilumos
ūkio specialiųjų planų bei Lentvario miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo pradžios ir
planavimo tikslų.
Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje, bet
ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo reikalavimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą
Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
Per nustatytą terminą neįvykdžius reikalavimo/nepranešus apie reikalavimo
įvykdymą/atsisakius jį vykdyti, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka kreipsis į teismą dėl neveikimo.
Informuoju, jog vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 6
straipsnio 1 dalies 5 punktu, Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų
įvykdymo terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto
motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti.
Vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9 dalimi,
meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia informacija supažindinti
savivaldybės tarybos narius.
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