
Atsijungti nuo centralizuoto šildymo – jau įmanoma

Asta Šiukšterienė
2010-06-05   10:32
Šiaulių miesto savivaldybėje, įspėjus Seimo kontrolieriui, 
sudaryta darbo grupė baigė darbą, nusprendusi koreguoti 
specialųjį šildymo planą. Šiam įsigaliojus per pastaruosius 
metus leidimo atsijungti nuo centralizuotos sistemos negavo 
nė vienas namas. 

Sąstingį išjudino Varpo g. 17 namo gyventojai, trečius metus laukiantys leidimo 
atsijungti nuo centralizuotų šildymo sistemos tinklų. Jie kreipėsi į Seimo kontrolieriaus 
tarnybą, prašydami apginti jų teises. Seimo kontrolierius paragino Šiaulių miesto 
savivaldybę išsiaiškinti, ar specialusis šildymo planas nesudaro dirbtinių trukdžių 
gyventojams pasirinkti šildymo būdą. Iki šiol visas procedūras atlikę gyventojai gaudavo 
atsakymą, kad šildydamiesi dujomis jie padidins taršą mieste. Be to, norintys atsijungti nuo 
centralizuotos šildymo sistemos turi gauti teigiamą "Šiaulių energijos" išvadą, kad 
atsijungimas neišbalansuos sistemos ir nepažeis kitų vartotojų teisių, t. y. nepadidins 
paslaugos kainos. 

Darbo grupė Seimo kontrolieriaus nurodymu tikrino, ar procedūros ir kriterijai 
leidimui gauti yra pakankamai aiškūs, kad jokia suinteresuota pusė negalėtų daryti įtakos. 
Darbo grupė nusprendė, kad bet kuris nuo centralizuotų tinklų norintis atsijungti namas prieš 
teikdamas prašymą ir rengdamas projektą turi pasitikrinti, kad numatyti reikalavimai vėliau 
neužkirs kelio. Mat jei pasirinktas šildymo būdas (pvz., gamtinės dujos) galimai terš aplinką, 
tai teks atlikti teršalų emisijos analizę. Jei tai keis namo architektūrinį vaizdą (pvz., 
kaminai), reikės suderinti su architektūros skyriumi. Ir tik tuomet, jei pasitvirtins, kad tarša 
nesieks ribinių normų, o architektams neužklius namo vaizdas, bus galima prašyti "Šiaulių 
energijos" skaičiavimų, ar namo atsijungimas nepabrangins paslaugos kitiems vartotojams.

Išankstiniais skaičiavimais, Varpo g. 17 namo atsijungimas tūkstančio 
kilovatvalandžių kainą pabrangintų dviem centais. Kadangi per sezoną Varpo g. 17 
aštuoniolika butų sunaudoja apie 180 tūkstančių kilovatvalandžių, tai atsijungę nuo tinklo jie 
šildymo kainą kiekvienam likusiam namui padidintų tik 3,5 lito per metus. Darbo grupė 
konstatavo, kad tokia suma – ne argumentas drausti atsijungti, juolab kad gyventojai už 
paslaugą moka labai daug. Daugelis aplinkinių namų nuo centralizuotos šildymo sistemos 
atsijungę. Vieniems apmokėti šilumos nuostolius trasoje labai brangu, be to namas pokario 
statybos – vamzdžiai eina per neapšildytą palėpę. Pavyzdžiui, už penkiasdešimties 
kvadratinių metrų dviejų kambarių buto šildymą sausį sąskaita – 535 litai. Ši suma – be 
"gyvatuko" ir karšto vandens, nes pastarųjų name irgi nėra.

Kitas motyvas – tarša. Jei ketinama šildyti elektros ar saulės energija, jokių priekaištų 
aplinkosaugininkai neturi. Jei gamtinėmis dujomis – reikia skaičiuoti, ar tarša nepadidės 
tiek, kad būtų pasiektos leistinos ribinės normos. Varpo g. 17 atveju paskaičiuota –
nepadidės. 



Tokią pat procedūrą turi atlikti ir kiti trys norintys atsijungti nuo tinklo namai Stoties ir 
Vilniaus gatvėse. 

Šilumos tiekėjai bijo, kad leidus atsijungti vienam pasipils ir kitų prašymai –
vartotojų sumažės. Aplinkosaugininkai irgi sako, kad procesas, nepataisius specialiojo plano, 
taps nevaldomas: tarša mieste didės ir stebėjimo stotelės nepajėgs to užfiksuoti, nes 
atsijungiantys objektai per maži, o stotelės – per toli, kad užfiksuotų taršą. 
Aplinkosaugininkai ir anksčiau yra nepritarę dabar galiojančiam specialiajam šildymo planui 
ir rekomenduoja neleisti atsijungti nuo tinklo, kol nebus numatytos teritorijos, kur galima tai 
daryti, nebent tai būtų perėjimas prie elektros ar saulės energijos. Šiaulių regiono aplinkos 
apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vyr. specialistas 
A. Bružas perėjimą prie šildymosi gamtinėmis dujomis pavadino regresu. Anot jo, zonos, 
kur galimas mišrus šildymosi būdas, galėtų būti atokesniuose rajonuose, bet tikrai ne 
centrinėje miesto dalyje.

Savivaldybės darbo grupė nutarė, kad teks koreguoti specialųjį šildymo planą ir 
nustatyti aiškią procedūrą. 
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