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1. ĮVADAS
Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas atliktas remiantis
Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr. 1134228; Žin., 2012, Nr.64-3240).
Teritorijų planavimo dokumentas: Šakių rajono šilumos ūkio specialusis planas. Rengimo
pagrindas – 2013-09-12 sutartis Nr. VL-1142 su Šakių rajono savivaldybės administracija.
Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.
(8 345) 60766.
Plano rengėjas: UAB ,,Eurointegracijos projektai“ Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius;
Planuojama teritorija: Šakių rajono savivaldybės teritorija (Šakių ir Gelgaudiškio miestai,
Lekėčių miestelis).
Tikslas: Parengti Šakių rajono šilumos ūkio specialųjį planą.
Uždaviniai:
1. Suformuoti Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis;
2. Tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant
leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
3. Suderinti valstybės, Savivaldybės, energetikos įmonių (šilumos, elektros, dujų), fizinių ir
juridinių asmenų interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos
gamybai;
4. Numatyti esamas ir planuojamas naujas šilumos vartotojų teritorijas (zonas);
5. Pateikti principinius techninius sprendimus dėl kiekvienai teritorijai (zonai) nustatytų
alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos
vartotojų šilumos poreikiai;
6. Reglamentuoti alternatyvius Šildymo būdus, naudotinas kuro ir energijos rūšis šilumos
gamybai šilumos vartotojų teritorijose (zonose).

2. BENDROJI DALIS
Specialiojo šilumos ūkio plano sprendinių poveikio vertinimas atliktas pagal planavimo
sąlygas išdavusių institucijų bei įmonių nurodytus aspektus ir vadovaujantis Teritorijų planavimo
dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr. 113-4228; Žin., 2012,
Nr. 64-3240). Vertinimas atliktas šiais aspektais:
• Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai;
• Poveikis ekonominei bei socialinei aplinkai;
• Poveikis gamtinei aplinkai, gamtos ištekliams ir kraštovaizdžiui;
• Poveikis ekologinei pusiausvyrai, gamtos išsaugojimui;
• Poveikis aplinkos kokybei ir higienos būklei;
• Poveikis kultūros paveldui ir jo apsaugai;
• Poveikis esamai urbanistinei situacijai gamtosaugos požiūriu;
• Poveikis krašto apsaugai ir kitoms sritims, susijusioms su nacionaliniu saugumu.
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Sprendinių poveikio vertinimo metu minėtais aspektais buvo išnagrinėti siūlomų sprendinių
galimi poveikiai, taip pat situacijos, jeigu būtų paliekama esama būklė.
2.1. ESAMA BŪKLĖ IR STATU QUO SITUACIJA
Šakių rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio tvarkymui buvo parengtas 2004 m Šakių
miesto šilumos tiekimo specialusis planas. Nesant tokio plano atnaujinimui, parenkant objektų
aprūpinimo šiluma būdą ir (ar) kuro rūšį, gali susidaryti situacijos, kai naudojamas būdas ar
energijos šaltinis gali turėti neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ar gamtinei aplinkai.
Šakių rajono teritorijoje yra išplėtotas gamtinių dujų tinklas, kuri eksploatuoja AB „Lietuvos
dujos“. Dujofikuotas Lekėčių miestelis ir Šakių miestas. Gelgaudiškio mieste gamtinių dujų tiekimo
nėra.
Šakių rajone yra 3 centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos (SAC), kurios yra išvystytos
Šakių ir Gelgaudiškio miestuose bei Lekėčių miestelyje. Nors dvi iš šių teritorijų yra dujofikuotos,
katilinės yra pritaikytos naudoti daugiausia biokurą šilumos gamybai, tiekiant šiluminę energiją
šildymui bei karštam vandeniui ruošti. Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos aptarnauja
gyvenamuosius pastatus, administracinės, kultūros, švietimo ir sveikatos apsaugos organizacijas bei
įstaigas, įmones.
Esama aplinkos oro kokybė
Šakių rajone nevykdomas nuolatinis automatizuotas oro kokybės stebėjimas. Rajone nėra
stacionarių oro stebėjimo stočių, todėl nežinoma oro kokybė atskirose rajono dalyse. Marijampolės
regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrius atlieka tik
kontrolinius teršiančių emisijų iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių į atmosferą patikrinimus.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2010 - 20012 m. laikotarpiu iš stacionarių
taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis Šakių rajone nežymiai tolygiai didėja. Lyginant Šakių rajono
savivaldybę su kitomis gretimomis šalies teritorijomis, pagal taršą tenkančią vienam gyventojui,
Šakių rajono savivaldybė yra viena švariausių apskrityje.
Pagrindiniai aplinkos oro teršalai yra pavojingi žmonių sveikatai ir aplinkai: anglies
monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas ir kietosios dalelės. Išanalizavus faktines teršalų
koncentracijos reikšmes ir leidžiamas į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijas galima teigti,
kad anglies monoksido ir azoto oksidų didžiausios koncentracijos neviršija didžiausių leistinų
koncentracijų (DLK).
Nesant patvirtintam naujam šilumos ūkio specialiajam planui negali būti reglamentuojamas
šilumos vartotojų prisijungimas/atsijungimas nuo centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų.
Formuojantis naujoms šilumos vartotojų teritorijoms būtų sunkiau valdyti miestų, miestelių ir
gyvenviečių urbanistinę plėtrą. Šilumos tiekimo įmonėms tai reikštų komplikuotą kuro išteklių
poreikių planavimą bei nepakankamai racionalų infrastruktūros ir kitų materialinių išteklių plėtros
prognozavimą. Ilgai palaikant tokią situaciją nebūtų užtikrintas esamus ir planuojamus poreikius
atitinkantis infrastruktūros vystymas.
Nepatvirtinant šilumos ūkio specialųjį planą ir leidžiant šilumos vartotojams be apribojimų
atsijungti nuo centralizuoto aprūpinimo šiluma tinklų, būtų sudaryta nepalanki aplinka šilumos
gamybos ir tiekimo verslui. Šilumos tiekimo įmonės negalėtų planuoti kapitalinių investicijų į
šilumos ūkį, dėl šilumos vartotojų atsijungimo padidėtų šilumos kaina likusiems vartotojams.
Atsijungusiems vartotojams įrengiant vietines katilines atsirastų daugiau naujų taršos šaltinių ir tai
galėtų neigiamai paveikti bendrą urbanizuotų teritorijų aplinkos oro kokybę. Didėtų savivaldybės
biudžeto išlaidos šilumos kainos kompensavimui socialiai remtinoms grupėms, taip pat galimai
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padidėtų išlaidos visuomenės sveikatos priežiūrai.
Be patvirtinto naujo šilumos ūkio specialiojo plano šilumos tiekimo įmonės negalėtų
planuoti investicijų į alternatyvių energijos šaltinių šilumos gamybai panaudojimą, nes negalėtų
įvertinti, kiek šilumos vartotojų išlieka sistemoje. Rajono teritorijos suskirstymas į zonas ir
centralizuoto šilumos tiekimo zonos reglamento nustatymas leidžia lanksčiau derinti esamų šilumos
vartotojų ir gamintojų interesus.
Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginiame plane, Šakių rajono
savivaldybės teritorijos bendrajame plane ir Šakių miesto teritorijos bendrajame plane yra
numatoma, kad savivaldybės teritorijoje centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos turėtų būti
išlaikomos ir modernizuojamos. Taip pat yra numatoma mažinant energetinę priklausomybę nuo
gamtinių dujų šilumos gamybai naudoti vietinius energijos išteklius, o pačios sistemos turėtų būti
vystomos tam, kad šilumos vartotojai būtų aprūpinami šiluma mažiausiomis sąnaudomis ir
neviršijant leidžiamo poveikio aplinkai ribinių dydžių.
2.2. ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIAI
Rengiant Šakių rajono šilumos ūkio specialųjį planą Šakių ir Gelgaudiškio miestuose buvo
išskirtos šilumos vartotojų teritorijos, kuriuose galimas tiek centralizuotas, tiek necentralizuotas
aprūpinimo šiluma būdas.
Nustatomos šilumos vartotojų teritorijų (zonų) ribos pažymėtos sprendinių grafinėje dalyje.
Kiekvienai zonai yra nustatomas šilumos vartotojų aprūpinimo reglamentas. Reglamentas turi būti
taikomas rengiant Šakių rajono savivaldybės teritorijoje žemesnio lygmens teritorijų planavimo
dokumentų planavimo sąlygas, statinių projektavimo sąlygas, bei nustatant architektūrinius
reikalavimus keičiant aprūpinimo šiluma būdą iš centralizuoto į necentralizuotą.
Plano sprendiniuose išnagrinėtos šilumos gamybos įrenginių optimizavimo galimybės.
Parengto specialiojo plano sprendiniai numato išlaikyti esamas centralizuoto aprūpinimo šiluma
sistemas, atliekant reikiamas investicijas į esamos būklės išlaikymą bei palaipsniui modernizuoti
šilumos gamybą pereinant prie vietinių energijos išteklių naudojimo.
Specialiojo plano sprendiniai numato:
1. Išlaikyti esamą Šakių ir Gelgaudiškio miestų centralizuoto aprūpinimo šiluma
sistemas;
2. Nuosekliai modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, atsižvelgiant į trasų
techninę būklę ir nusidėvėjimo lygį;
3. Užtikrinti centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos centrinių katilinių esamos
būklės išlaikymą bei gerinimą;
4. Optimizuoti šilumos energijos tiekimą Šakių mieste, dirbant iš vienos Gimnazijos g.
katilinės, įrengiant joje 2 MW biokuro katilą.
5. Šakių mieste, Griškabūdžio g. 30 ir 32 namų laiptinėse panaikinti neekonomiškas
elektrines katilines, numatant dujinius katilus.
6. Lekėčių miestelyje, Lekėčių katilinėje Kauno g. 1, pakeisti blogos būklės gamtinių
dujų katilą.
Planavimo ir projektavimo metu būtina atsižvelgti į gamtos ir kultūros paveldo objektų
išsaugojimą. Kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose planuojama veikla
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reglamentuojama kultūros paveldo specialiaisiais planais bei kitais kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais dokumentais.
Specialiojo plano aiškinamajame rašte ir grafinėje dalyje pateiktas Šakių rajono šilumos
ūkio specialiojo plano reglamentas, specialieji architektūriniai reikalavimai atjungiant pastatus nuo
centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų, šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo
tinklų vartotojų iniciatyva tvarkos aprašas, šilumos vartotojų rentabilumo nustatymo metodikos
aprašas ir kiti duomenys.

3. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
3.1. SPRENDINIŲ POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR PLANUOJAMAI
VEIKLOS SRIČIAI
Aprūpinimo šiluma inžinerinės infrastruktūros vystymas pagal teritorijos esamus ir
perspektyvius šilumos poreikius yra svarbus darnaus teritorijų vystymo faktorius. Parengtame
šilumos ūkio specialiajame plane yra įvertintas šilumos poreikis atskirose šilumos vartotojų zonose.
Šilumos gamybos įmonės, atsižvelgdamos į numatomą šilumos vartojimą, gali planuoti kuro
išteklių poreikį šiluminės energijos paklausai patenkinti.
Šilumos ūkio specialusis planas buvo rengiamas atsižvelgiant į Šakių rajono savivaldybės
2011-2017 metų plėtros strateginio plano, Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir
Šakių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius išlaikyti esamas centralizuoto aprūpinimo
šiluma sistemas, jas vystyti ir modernizuoti, kur tai aplinkosauginiu ir ekonominiu požiūriu yra
tikslinga. Specialusis planas konkretizuoja šiuos sprendinius įvertindamas esamų centralizuoto
aprūpinimo šiluma sistemų išlaikymo tikslingumą skirtingais požiūriais: socialiniu, ekonominiu,
techniniu, aplinkosauginiu, urbanistiniu, architektūriniu ir šilumos tiekimo patikimumo užtikrinimo
aspektu. Sprendinių įgyvendinimas įgalins didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį
savivaldybės kuro ir energijos balanse. Specialiojo plano sprendiniai prisideda prie valstybės
įsipareigojimų didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį galutiniame vartojime įgyvendinimo.
Šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas turės teigiamų ilgalaikių pasekmių
teritorijos vystymo darnai. Aprūpinimo šiluma būdo pasirinkimo reglamentavimas, atsižvelgiant į
mažiausių visuomenei kaštų (socialinio, ekonominio ir aplinkosauginio) vertinimo rezultatus,
užtikrintų subalansuotą šilumos ūkio optimizavimą bei plėtrą ilgalaikėje perspektyvoje. Kartu
numatomas teigiamas ir ilgalaikis specialiojo plano sprendinių poveikis teritorijos šilumos tiekimo
sistemų plėtrai ir modernizavimui: numatomas kuro diversifikavimas, įvertintas lėšų poreikis
šilumos tiekimo tinklų optimizavimui. Plano sprendiniai sudarys prielaidas sklandesniam naujai
planuojamų teritorijų paslaugų plėtrai išlaikant miestų ir miestelių teritorijoms būdingą
centralizuotą šilumos tiekimą.
3.2. SPRENDINIŲ POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI
Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimu tiek centralizuoto aprūpinimo šiluma, tiek
konkurencinėse zonose siekiama užtikrinti kokybišką aprūpinimo šiluma mažiausiomis sąnaudomis,
neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Plano sprendinių įgyvendinimas sudaro prielaidas
sumažinti savivaldybės biudžeto išlaidas visuomenės sveikatos priežiūrai, kompensacijų šildymui
išmokėjimui, lyginant su situacija, kai būtų išlaikoma esama padėtis. Taip pat bus išlaikomos
šilumos tiekimo, dujų tiekimo įmonės, kurios sukuria darbo vietas ir moka mokesčius į valstybės ir
savivaldybės biudžetą.
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Plano sprendinių įgyvendinimas prisidės prie regionų ekonominio potencialo skirtumų
mažinimo, nes bus skatinamos investicijos į šilumos ūkį, tuo būdu amortizuojant šilumos kainų
augimą.
Teritorijas aprūpinant kokybiškomis ir konkurencingomis šilumos tiekimo paslaugomis bei
didinant šių paslaugų prieinamumą, bus sukuriama palankesnė investicinė aplinka verslo
subjektams, didės šių teritorijų įmonių konkurencingumas, bus steigiamos naujos darbo vietos.
Centralizuoto šilumos tiekimo paslaugomis aprūpintos miestų ir miestelių teritorijos sudarys
prielaidas nekilnojamo turto (žemės sklypų, statinių) vertės didinimui.
Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos išlaikymas sudarys prielaidas racionaliam
energetinių gamtos išteklių išnaudojimui. Necentralizuotas aprūpinimas šiluma pasižymi mažesniu
šilumos gamybos efektyvumu vietinėse katilinėse, lyginant su centralizuota šilumos gamyba. Dėl
šios priežasties vietinėse katilinėse būtų sunaudojama daugiau kuro. Naujų vartotojų prijungimas
prie centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų leis geriau išnaudoti šilumos gamybos pajėgumus.
Todėl būtų pasiekimas aukštesnis šilumos gamybos efektyvumas, nes sunaudojama mažiau kuro,
proporcingai būtų patiriamos mažesnės šilumos gamybos sąnaudos.
Paskutiniuoju metu pasaulinėje rinkoje augant iškastinio kuro kainoms, neišvengiamai
didėja ir gyventojų bei ūkio subjektų išlaidos šilumos energijai. Šis veiksnys gali turėti neigiamų
pasekmių tiek ekonominei, tiek socialinei aplinkai. Atsižvelgiant į tai, specialiajame plane buvo
įvertintas perėjimo prie vietinių energijos išteklių naudojimo poveikis ilgalaikei šilumos savikainai,
lyginant su veikimu pagal įprastą bazinį scenarijų. Didinant atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimą Šakių rajono centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose, didėtų šių išteklių dalis rajono
kuro ir energijos balanse. Tai lemtų mažesnes išlaidas iškastinio kuro importui, jį pakeičiant
vietiniais energijos ištekliais.
Numatomas teigiamas ilgalaikis plano poveikis teritorijos ekonomikos raidai, nes keičiantis
pasaulinėms iškastinio kuro kainoms, yra ypač svarbu užtikrinti aprūpinimą šiluma mažiausiomis
sąnaudomis, prisidedant prie paslaugų bei prekių konkurencingumo išlaikymo rajono bei šalies
rinkoje.
3.3. SPRENDINIŲ POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI
Šiluminės energijos kainų skirtumas Lietuvos savivaldybių teritorijose paskutiniais metais
dalinai prisideda prie gyventojų socialinės atskirties didinimo. Specialiajame plane buvo
išnagrinėtos galimybės optimizuoti centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemas, didinti naudojamo
biokuro dalį, siekiant sulėtinti išlaidų šilumos energijai augimą.
Biokuro kiekio didinimo įgyvendinimas turi teigiamą ilgalaikį poveikį valstybės mastu, nes
būtų sukuriamos darbo vietos. Vietinių energijos išteklių panaudojimas sulaiko sukuriamą pridėtinę
vertę valstybės teritorijoje. Taip pat teigiamai paveiktų vietinių gyventojų užimtumą, nes būtų
išlaikomos darbo vietos biokuro ruošos, logistikos ir šilumos tiekimo įmonėse.
Šilumos ūkio specialusis planas sudarys sąlygas gyvenamojo būsto kokybės gerinimui–
skatinant daugiabučių gyvenamųjų namų vartotojus prisijungti prie centralizuoto aprūpinimo šiluma
sistemų. Tuo pačiu didės aprūpinimo šiluma paslaugų prieinamumas, kokybė, paslaugų
patikimumas. Didėjantis energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumas lems mažesnį galutinį
energijos poreikį ir mažesnes gyventojų išlaidas energijai pirkti. Šie aspektai ypač svarbūs socialiai
pažeidžiamoms visuomenės grupėms – nepasiturinčioms, jaunoms šeimoms, pagyvenusiems
asmenims, bedarbiams ir kt.
Vienoje didesnėje katilinėje pagamintą šilumą iki vartotojų tiekiant šilumos tinklais, bus
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užtikrinamos efektyvaus kuro naudojimo ir teršalų kontrolės sąlygos, sudarys prielaidas naudoti
pažangias šilumos gamybos technologijas. Centralizuotas vartotojų aprūpinimas šiluma pasižymi
didesniu saugumu ir patikimumu, nei šilumos gamyba vietiniuose šaltiniuose. Katilinių patikimą
darbą užtikrina galimybė, sustojus vienam katilui paleisti kitą bei dirbantis kvalifikuotas personalas.
Šilumos tiekimo saugumą užtikrina kuro diversifikavimo galimybės. Degimo produktai, šalinami
per aukštus katilinių kaminus, yra geriau išsklaidomi aplinkos ore ir mažiau įtakoja žmonių
sveikatą, perspektyvoje mažinant visuomenės išlaidas sveikatos apsaugai.
Tikėtinas trumpalaikis plano įgyvendinimo neigiamas poveikis mažas pajamas turintiems
vartotojams dėl nemokumo už suteiktas paslaugas (ypač gyvenantiems nerenovuotuose
daugiabučiuose ir sunaudojantiems, lyginant su renovuotų daugiabučių gyventojais, didesnį šilumos
energijos kiekį).
Atskirų šilumos vartotojų nepasitenkinimas gali kilti dėl reglamente numatytų apribojimų
pasirinkti aprūpinimo šiluma būdą ar įsirengti vietinę katilinę, tačiau tai nelaikytina neigiamu ir
esminiu sprendinių įgyvendinimą ribojančiu aspektu, kadangi Šilumos ūkio specialusis planas
nustato optimalius sprendinius, aktualius daugumai centralizuotos šilumos vartotojų, o ne atskiroms
socialinėms grupėms ar pavieniams vartotojams.
Apibendrinant išdėstytus teiginius, numatomas teigiamas ilgalaikis plano sprendinių
įgyvendinimo poveikis Šakių rajono socialinei aplinkai.
3.4. SPRENDINIŲ POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI
Gamtinės aplinkos komponentas, kuriam šilumos ūkis daro didžiausią ir tiesioginį poveikį,
yra aplinkos oras. Šilumos gamybos metu į aplinkos orą išmetami tokie pagrindiniai teršalai, kaip
azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės. Klimato kaitai neigiamą poveikį daro ir šiltnamio
efektą sukeliančios CO2 emisijos. Išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekis priklauso nuo kuro rūšies ir
kiekio. Kuro kiekis, esant užduotam šilumos poreikiui, priklauso nuo šilumos gamybos
technologijų, šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo kokybės, dūmų valymo įrenginių.
Išmetamų teršalų sklaida aplinkos ore tiesiogiai priklauso nuo kamino aukščio.
Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų, lyginat su neorganizuotais šaltiniais, privalumas
yra tai, kad katilinių veiklos kontrolė ir nuolatinis išmetimų į orą monitoringas užtikrina, kad
aplinkos oro užterštumas neviršytų higienos normų. Degimo produktų pašalinimas per aukštus
katilinių kaminus užtikrina, kad nepalankų poveikį sveikatai turintys junginiai nepatektų tiesiogiai į
tankiau apgyvendintas gyvenamąsias, gydymo, mokyklinių ir vaikų ugdymo įstaigų bei rekreacines
zonas.
Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas leis valdyti ir operatyviai mažinti neigiamą
poveikį artimajai gyvenamajai aplinkai dėl taršos iš vietinių katilinių, taip pat pagerins esamą
urbanizuotų teritorijų būklę ir estetinį vaizdą.
Kadangi planuojama išlaikyti esamą centralizuoto aprūpinimo šiluma būdą, aplinkos oro
kokybei yra prognozuojamos vyraujančios teigiamos ilgalaikės pasekmės. Vietovėse, kur centrinėse
katilinėse nėra planuojama šilumos gamybos įrenginių modernizacija, keičiant kuro rūšį, specialiojo
plano sprendiniai neturės įtakos oro užterštumui.
Plano sprendiniai neturės pastebimo ir realiai įvertinamo poveikio paviršinių ir požeminių
vandenų ištekliams, foninėms ekosistemoms ir biologinei įvairovei.
Reikšmingų pasekmių žemės ištekliams dėl plano sprendinių įgyvendinimo nėra numatoma.
Atnaujinant arba klojant naujas šilumos tiekimo trasas bus atliekami kasimo darbai ne ekosistemų
apsaugai skirtose gyvenamose ir kitos paskirties teritorijose. Nuimtas viršutinis žemės dangos
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sluoksnis bus grąžinamas pažeistų plotų atkūrimui.
Specialiojo plano sprendiniai neturės reikšmingos įtakos miestelių bei gyvenviečių aplinkoje
esančioms ekosistemoms ir biologinei įvairovei. Visa su planu susijusi inžinerinė infrastruktūra yra
urbanizuotose vietovėse ir planuojamos centralizuoto aprūpinimo šiluma teritorijos yra pakankamai
nutolusios nuo saugomų gamtos vertybių teritorijų ir natūralių buveinių. Planuojamos centralizuoto
aprūpinimo šiluma zonos yra pakankamai nutolusios nuo Šakių rajono saugomų gamtos paveldo
objektų.
Šakių mieste ir artimoje jo aplinkoje saugomų teritorijų nėra. Artimiausia saugoma teritorija
– Batkojų pedologinis draustinis – nuo Šakių miesto yra nutolęs apie 5 km į šiaurę. Nuo miesto iki
artimiausios PAST teritorijos – Nemuno slėnio pievų tarp Raudonės ir Gelgaudiškio – yra apie
17 km į šiaurę, iki gamtos paveldo objekto – Dvikamienės Zyplių miško pušies – 14 km į
pietryčius. Apie penktadalį viso Gelgaudiškio miesto užima Panemunių regioninio parko teritorija,
kuri yra išsidėsčiusi miesto šiaurės rytinėje dalyje. Šioje dalyje yra keturi gamtos paveldo objektai:
Gelgaudiškio IV ąžuolas, Gelgaudiškio dvaro parko antrasis ąžuolas, Gelgaudiškio III ąžuolas ir
Gelgaudiškio pušis. Rytinėje Gelgaudiškio miesto periferijoje yra Šilupės geomorfologinis
draustinis. Šiaurinėje miesto periferijoje yra PAST teritorija – Nemuno slėnio pievos tarp Raudonės
ir Gelgaudiškio bei į ją patenkantis Šilinės botaninis draustinis. Lekėčių miestelyje saugomų
teritorijų ar objektų nėra. Artimiausia saugoma teritorija – Liekės kraštovaizdžio draustinis, nuo
miestelio nutolęs apie 2,5 km į rytus, apie 4,5 km į pietvakarius nuo Lekėčių yra Novaraisčio
ornitologinis draustinis, apie 7 km į šiaurę yra artimiausia BAST teritorija – Panemunių regioninio
parko dalis – Nemuno slėnio skroblynai nuo Kriukų iki Gelgaudiškio. Nuo Lekėčių miestelio iki
Panemunių regioninio parko yra apie 6 km. Tikėtina, kad neigiamų ilgalaikių pasekmių gamtinei
aplinkai, bei Natura 2000 teritorijoms, lyginant su esama padėtimi, specialiojo plano sprendiniai
neturės.
Nenumatoma reikšmingo poveikio miestų, miestelių ir kaimų kraštovaizdžiui, kadangi
keičianti kraštovaizdį nauja inžinerinė infrastruktūra nebus kuriama. Požeminės komunikacijos
nekeis esamos kraštovaizdžio struktūros. Tiekiant šilumą centralizuotai, nagrinėjamų miestų
centrinėse dalyse bus išvengta vietinių katilinių, o kietojo kuro naudojimo atveju –sandėlių statybos.
Planuojant zonų aprūpinimo šiluma infrastruktūrą miestelių ir gyvenviečių želdynų teritorijose,
projektuose turi būti numatytos želdinių apsaugos priemonės. Žemės darbų poveikis žaliesiems
plotams urbanizuotose teritorijose atskirais atvejais yra tikėtinas, tačiau jis yra trumpalaikis.
Kraštovaizdžio estetinei kokybei plano sprendiniai turės ilgalaikę teigiamą įtaką.
Numatomas apibendrintas teigiamas ilgalaikis plano sprendinių poveikis gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui.
3.5. SPRENDINIŲ POVEIKIS KULTŪROS PAVELDUI IR JO APSAUGAI
Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano sprendiniai gali paveikti Šakių, Gelgaudiškio
miestuose ir Lekėčių miestelyje arba šalia jų esančias Kultūros paveldo vertybes bei jų teritorijas ir
apsaugos zonas. Šakių, Gelgaudiškio miestuose ir Lekėčių miestelyje arba šalia jų esančių kultūros
objektų bei jų teritorijų sąrašas:
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1 lentelė. Nekilnojamojo kultūros paveldo Šakių mieste sąrašas
NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS
Nr. brėžinyje

Pavadinimas

Unikalus
objekto kodas

Šakių mieste esančių objektų sąrašas
1.

Antrojo Pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

11172

2.

Kapas I

11173

3.

Kapas II

11174

4.

Sandėlis

30818

1 pav. Nekilnojamojo kultūros paveldo Šakių mieste planas
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2 lentelė. Nekilnojamojo kultūros paveldo Gelgaudiškio mieste sąrašas
NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS
Nr. brėžinyje

Pavadinimas

Unikalus
objekto kodas

Gelgaudiškio mieste esančių objektų sąrašas
5.

Gelgaudiškio dvaro sodyba

1013

6.

Rūmai

586

7.

Virtuvė

25697

8.

Svirnas

25698

9.

Oficina

25699

10.

Bokštas

25700

11.

Tvartas

25701

12.

Rūsys

25702

13.

Rūsys

25703

14.

Oranžerija

25704

15.

Kumetynas

25705

16.

Parkas

25706

2 pav. Nekilnojamojo kultūros paveldo Gelgaudiškio mieste planas
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3 lentelė. Nekilnojamojo kultūros paveldo Lekėčių miestelyje sąrašas
NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS
Nr. brėžinyje

Pavadinimas

Unikalus
objekto kodas

Lekėčių miestelyje esančių objektų sąrašas
17.

Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės 10 - mečiui

2137

3 pav. Nekilnojamojo kultūros paveldo Lekėčių mieste planas
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Pažymėtina, kad daliai saugomų kultūros paveldo vertybių yra nustatyta individuali apsaugos
zona (Gelgaudiškio dvaro sodybai). Kultūros paveldo vertybėms, kurioms nėra nustatyta individuali
apsaugos zona, vadovaujantis 1992-05-12 Vyriausybės nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652), turi būti taikomos laikinos
apsaugos nuo fizinio poveikio (50 m.) ir apsaugos nuo vizualinio poveikio (500 m.) zonos.
Atsižvelgiant į esamą situaciją, taip pat į rengiamo plano koncepcijos sprendinius, plano rengimo
principus, specialusis planas sudaro sąlygas užkirsti kelią neigiamam poveikiui, tačiau, būtina
konkretizuojant specialiojo plano sprendinius, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, atlikti
konstruktyvų poveikio aplinkai vertinimą siekiant išvengti neigiamo poveikio, nustatyti konkrečias
poveikio mažinimo priemones, mažinti potencialaus neigiamo poveikio saugomoms kultūros
paveldo vertybėms galimybes.
Apibendrinus atliktą analizę apie Šakių r. šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius,
susijusias kultūros paveldo vertybes, galima teigti, kad koncepcijos sprendinių įgyvendinimas,
vykdomas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, neturėtų sukelti reikšmingų neigiamų pasekmių
saugomoms kultūros paveldo vertybėms.
Šilumos vartotojai, įrengdami alternatyvios energijos naudojimo sistemas kultūros paveldo
objektuose ar jų vizualinės apsaugos zonose privalo sprendinius derinti su Kultūros paveldo
departamentu.
3.6. SPRENDINIŲ POVEIKIS KRAŠTO APSAUGAI IR KITOMS SRITIMS,
SUSIJUSIOMS SU NACIONALINIU AUGUMU
Parengto šilumos ūkio specialiojo plano sprendiniai nenumato sprendinių, kurių
įgyvendinimas gali paveikti oro erdvės stebėjimą ir kontrolę, valstybės mobilizacijos užduočių
vykdymą ar valstybės sienos apsaugą, todėl šiais aspektais poveikis minėtoms sritims nevertinamas.

4. PRIEMONĖS SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENAI ATLIKTI
Specialiojo plano įgyvendinimo stebėseną atlieka Šakių rajono savivaldybės administracija.
Plano įgyvendinimas vykdomas rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus
(infrastruktūros vystymo planus ir schemas, detaliuosius planus), statinių projektus ir nustatant
specialiuosius architektūrinius reikalavimus, kai šilumos vartotojo įrenginiai yra atjungimai nuo
centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų. Plano reglamentas yra privalomas išduodant statinių
projektavimo sąlygų sąvadus ir teritorijų planavimo dokumentų sąvadus. Aplinkos oro kokybės
stebėsena šalies didžiuosiuose miestuose ir šalia jų taip pat yra valstybinės aplinkos monitoringo
programos dalis.
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5. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO
LENTELĖ
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.
2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
UAB ,,Eurointegracijos projektai“ Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius.
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
Šakių rajono šilumos ūkio specialusis planas.
4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. T-147, patvirtintas Šakių
rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas;
Patvirtintas 2013-03-28 sprendimu Nr. T-106 Šakių miesto teritorijos bendrasis planas.
5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo
dokumentais
Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (Žin., 2012, Nr. 80-4149);
Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategija (Žin., 2010, Nr. 73-3725);
Šilumos ūkio plėtros kryptys (Žin., 2008, Nr. 82-3244);
Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr. T-414, patvirtintas papildytas
Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginis planas.
6. Status quo situacija
Šakių rajone yra 3 centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos (SAC), kurios yra išvystytos
Šakių ir Gelgaudiškio miestuose bei Lekėčių miestelyje. Nors dvi iš šių teritorijų yra
dujofikuotos, katilinės yra pritaikytos naudoti daugiausia biokurą šilumos gamybai, tiekiant
šiluminę energiją šildymui bei karštam vandeniui ruošti. Centralizuoto aprūpinimo šiluma
sistemos aptarnauja gyvenamuosius pastatus, administracinės, kultūros, švietimo ir
sveikatos apsaugos organizacijas bei įstaigas, įmones.
Šakių rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio tvarkymui buvo parengtas 2004 m Šakių
miesto šilumos tiekimo specialusis planas. Nesant tokio plano atnaujinimui, parenkant
objektų aprūpinimo šiluma būdą ir (ar) kuro rūšį, gali susidaryti situacijos, kai naudojamas
būdas ar energijos šaltinis gali turėti neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ar gamtinei
aplinkai. Valstybės energetikos politikos įtakoje skatinamas vietinių atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimas, todėl ypač svarbus yra šilumos ūkio specialiojo plano
rengimas. Reglamentavus aprūpinimo šiluma būdą savivaldybės teritorijoje, pasidaro aiški
centralizuotai aprūpinamų šiluma vartotojų teritorija, todėl šilumos tiekimo įmonės gali
prognozuoti šilumos vartojimą. Taip pat šilumos tiekimo įmonės gali planuoti investicijas į
atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo plėtrą šilumos gamybos sektoriuje bei
optimizuoti šilumos tiekimą modernizuojat šilumos tiekimo įrenginius. Pagrindinė šilumos
ūkio problema, su kuria susiduriama Šakių rajone yra didelės gyventojų išlaidos šiluminės
energijos įsigijimui. Šias išlaidas lemia du faktoriai: šilumos kaina ir šilumos vartojimas.
Pasaulinėje rinkoje augančios iškastinio kuro daro tiesioginį poveikį pagamintos šilumos
kainai, kur gamtinės dujos yra dalinis energijos šaltinis. Gyvenamojo fondo modernizacijos
programa vykdoma labai lėtais tempais. Kadangi pastatų energetinis efektyvumas yra labai
žemas, patalpų šildymui sunaudojama pernelyg daug šiluminės energijos. Didėjanti šilumos
kaina daro tiesioginį neigiamą poveikį CAŠ teritorijų socialinei aplinkai, ypač socialiai
pažeidžiamiems gyventojams (jaunoms šeimoms, pagyvenusiems žmonėms, bedarbiams).
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Savivaldybės biudžeto išlaidos didėja dėl augančio kompensacijų būstų šildymui poreikio.
Išlaikant status quo situaciją savivaldybės teritorijoje nebūtų aiškiai reglamentuotas
aprūpinimo šiluma būdas, vartotojų prijungimas ir atsijungimas nuo centralizuoto
aprūpinimo šiluma sistemų, specialiųjų architektūrinių reikalavimų nustatymas, kai šilumos
vartotojo įrenginiai yra atjungiami nuo centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų. Nebūtų
išnaudojamos aprūpinimo šiluma techninės ir ekonominės prielaidos darniam teritorijų
vystymui. Nemodernizuojant šilumos ūkio įrangos, centralizuoto aprūpinimo šiluma
sistemų fizinė būklė blogės, vartotojams mažės šilumos tiekimo efektyvumas.
7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
Užtikrinti šilumos vartotojų poreikius šilumai mažiausiomis ekonominėmis sąnaudomis ir
mažiausiu neigiamu poveikiu socialinei aplinkai bei aplinkos oro kokybei. Siekiant šio
tikslo specialiojo plano sprendiniai numato išlaikyti esamas centralizuoto aprūpinimo
šiluma sistemas, išlaikyti jų esama būklę ir ją gerinti – optimizuoti šilumos tiekimą
modernizuojat šilumos tiekimo įrenginius.
8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio
aprašymas ir įvertinimas)
Numatomas teigiamas ilgalaikis plano sprendinių įgyvendinimo poveikis Šakių rajono
miestų, miestelių ir gyvenviečių teritorijų vystymosi darnai ir šilumos gamybos ir tiekimo
sektoriaus plėtrai. Sprendinių įgyvendinimas mažins socialinę ir ekonominę Lietuvos
savivaldybių teritorijų atskirtį. Planuojamose teritorijose neprognozuojamas neigiamas
poveikis gyvenamųjų zonų aplinkos oro kokybei, kitiems gamtiniams ir socialiniams
aplinkos komponentams.
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis, Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
9. Sprendinio poveikis:
Sprendiniai: centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų išlaikymas, modernizavimas ir plėtra.
teritorijos vystymo darnai ir
Ilgalaikis
(ar) planuojamai veiklos sričiai
ekonominei aplinkai
Ilgalaikis

Nenumatomas

socialinei aplinkai

Ilgalaikis

gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Nenumatomas

Trumpalaikis. Atskirose
teritorijose dalinai ribojamas
aprūpinimo šiluma būdo
pasirinkimas gali lemti
gyventojų nepasitenkinimą.
Trumpalaikis šilumos
tiekimo trasų renovavimo
metu.

Nenumatomas
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