MARIJAMPOLöS SAVIVALDYBö
7-OJO ŠAUKIMO TARYBOS 9-OJO POSöDŽIO PROTOKOLAS
2011-11-07 Nr. T-9
Marijampol÷

Pos÷džio pradžia 13 00 val.
Pos÷džio pirmininkas Savivaldyb÷s meras Vidmantas Brazys.
Pos÷džio sekretor÷ Teis÷s departamento Bendrojo skyriaus ved÷ja Vilija Vainalavičien÷.
Dalyvauja
27 Tarybos nariai;
kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).
1. SVARSTYTA. Pos÷džio darbo reglamentas.
NUTARTA. Pertrauką daryti po 1,5 val. darbo.
2. SVARSTYTA. Balsų skaičiavimo komisijos sud÷tis.
Pos÷džio pirmininkas Vidmantas Brazys siūlo Balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš trijų
Tarybos narių.
Į komisiją pasiūlyti Tarybos nariai Gediminas Akelaitis, Vanda Juknevičien÷ ir Juozas
Isoda.
NUTARTA. Sudaryti šią Balsų skaičiavimo komisiją: Gediminas Akelaitis, Vanda
Juknevičien÷ ir Juozas Isoda.
Balsų skaičiavimo komisijos nariai pirmininke išrenka Vandą Juknevičienę.
3. SVARSTYTA. Pos÷džio darbotvark÷s projektas.
Pos÷džio pirmininkas Vidmantas Brazys supažindina su pos÷džio darbotvark÷s projektu ir
frakcijos „Kairioji politika savivaldoje“ vardu siūlo papildomai įtraukti klausimą d÷l Investicijų į
šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo.
Rolandas Jonikaitis, Tarybos narys. Savivaldyb÷s taryba renkasi spręsti svarbius klausimus.
Aiškinamajame rašte parašyta, kad Šilumos ūkio įstatymas buvo priimtas rugs÷jo 29 d., o
Administracija sugeb÷jo pateikti sprendimo projektą tik lapkričio m÷n. Siūlomas papildomas
klausimas pateiktas pažeidžiant Tarybos veiklos reglamento daugelį punktų. Siūlo svarstyti tik
darbotvark÷s projekte pateiktą sprendimo projektą d÷l šilumos kainų.
Vidmantas Brazys, savivaldyb÷s meras. Papildomą klausimą pasiūl÷ frakcija, Taryba
nuspręs balsuodama. Sprendimo projektas pateiktas laiku ir užregistruotas prieš 24 val.
Algis Žvaliauskas, savivaldyb÷s mero pavaduotojas. Šis klausimas buvo svarstytas
ankstesniame pos÷dyje ir buvo atid÷tas d÷l to, kad dar nebuvo išrinktas Pl÷tros, ūkio ir verslo
vystymo komiteto pirmininkas.
Gediminas Akelaitis, Tarybos narys. Kai kurie Tarybos nariai bando politikuoti, bet nuo to
klausimai nesprendžiami. Šilumos kaina gyventojams priklauso ne tik nuo dujų, bet ir nuo
investicijų. Komisija turi prad÷ti dirbti. Jos sud÷tis jau buvo svarstyta, be to frakcijos pateiktas
sprendimo projektas išsiųstas Tarybos nariams, buvo laiko susipažinti.
Rolandas Jonikaitis, Tarybos narys. Savivaldyb÷s interneto svetain÷je pateiktas tik vienas
klausimas. Kalbama apie procedūrų laikymąsi, o ne apie šilumos kainą gyventojams.
Pos÷džio pirmininkas Vidmantas Brazys siūlo balsuoti už tai, kad į pos÷džio darbotvarkę
įtraukti frakcijos „Kairioji politika savivaldoje“ pateiktą sprendimo projektą „D÷l Investicijų į
šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo“.
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Vyksta balsavimas
Pos÷džio pirmininkas Vidmantas Brazys skelbia balsavimo rezultatus: „už“ – 15, „prieš“ –
5, „susilaik÷“ – 0.
Pos÷džio pirmininkas Vidmantas Brazys siūlo balsuoti už visą pos÷džio darbotvarkę.
Vyksta balsavimas
Pos÷džio pirmininkas Vidmantas Brazys skelbia balsavimo rezultatus: „už“ – 23, „prieš“ –
0, „susilaik÷“ – 0.
NUTARTA. Pritarti šiai pos÷džio darbotvarkei:
1. D÷l Marijampol÷s savivaldyb÷s tarybos 2009 m. spalio 26 d. sprendimo Nr.1-987 „D÷l
UAB „Litesko“ filialo „Marijampol÷s šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų
nustatymo“ pakeitimo.
2. D÷l Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo.
4. SVARSTYTA. Marijampol÷s savivaldyb÷s tarybos 2009 m. spalio 26 d. sprendimo Nr.1987 „D÷l UAB „Litesko“ filialo „Marijampol÷s šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų
dedamųjų nustatymo“ pakeitimas.
Praneš÷jas – Gintautas Bulkevičius, Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus
vyriausiasis energetikos specialistas. Lietuvos Respublikos Prezident÷ inicijavo Šilumos ūkio
įstatymo pakeitimą. Įstatymo pakeitimai buvo priimti rugs÷jo 29 d., „Valstyb÷s žiniose“ paskelbti
spalio 14 d., spalio 26 d. priimtas Valstybin÷s kainų ir energetikos komisijos nutarimas, paskelbtas
spalio 29 d. Tik po to buvo galima rengti sprendimo projektą. Sprendimo projektu siekiama
panaikinti šilumos kainų diferencijavimą pagal šilumos punktų nuosavybę.
Vidmantas Brazys, savivaldyb÷s meras. Šį m÷nesį gyventojai išloš. Nes šilumos tiek÷jas
negali skaičiuoti kainos už šilumos punkto priežiūrą. Sekančiame pos÷dyje Taryba tur÷s svarstyti
klausimą d÷l šilumos punktų priežiūros, nes šilumos tiek÷jas negali jų prižiūr÷ti, o kitų įmonių,
teikiančių šią paslaugą n÷ra. Tikriausiai reik÷s vieneriems metams palikti dabar galiojančią tvarką,
kad nebūtų sumaišties.
Gediminas Akelaitis, Tarybos narys. Beveik visi šilumos punktai (tą rod÷ informacija apie
investicijas) priklauso UAB „Litesko“. Privati bendrov÷ gali nesutikti su siūlomom kainom.
Gintautas Bulkevičius, Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis
energetikos specialistas. Iki lapkričio 1 d. UAB „Litesko“ gal÷jo nesutikti ir neleisti prižiūr÷ti jiems
priklausančio šilumos punkto. Dabar šilumos tiek÷jas išeliminuojamas iš šio proceso, namo viduje
turi atsirasti tarpininkas, kuris prižiūr÷s sistemą.
Vidmantas Brazys, savivaldyb÷s meras. Tik v÷liaus paaišk÷s, ar tai naudinga gyventojams,
ar nereik÷s kitiems už paslaugą mok÷ti daugiau.
Janina Senkien÷, Tarybos nar÷. Jeigu namo šilumos ūkį prižiūr÷jo UAB „Litesko“, namui tai
kainuodavo 440 Lt, jeigu kiti – 100 Lt. Namų bendrijų pirmininkai skundžiasi, kad bendrov÷s
specialistai atsisako patarti, konsultuoti.
Juozas Bartaškevičius, UAB „Litesko“ filialo „Marijampol÷s šiluma“ direktorius. Nauja
valdymo sistema įdiegta jau pora metų. Bendrov÷ gali tiksliai pasakyti, kiek šilumos buvo patiekta
kiekvienam namui kiekvieną dieną. Jeigu kyla neaiškumų, visada teikiama geranoriška pagalba.
Įstatyme parašyta, kad name dviejų prižiūr÷tojų negali būti: vienas prižiūr÷jo sistemą, kitas –
šilumos mazgą. Prižiūr÷toju tampa tas, kuris prižiūr÷jo sistemą. Savivaldyb÷ gali leisti prižiūr÷ti
tiek÷jui, gali neleisti. Bendrov÷ nesiverš teikti šios paslaugos, jeigu bendrijos to pageidaus, tada ši
paslauga bus teikiama. Iki dabar kaina buvo diferencijuota pagal šilumos punktų priklausomybę.
Kęstutis Kubertavičius, Tarybos narys. Problema yra ta, kad šilumos punktas ne vieno
nuosavyb÷: patalpos priklausys namui, tačiau įranga UAB „Litesko“. Ar paskaičiuota įrangos
amortizacija, ar bendrov÷ nepareikalaus padengti išlaidas ar mok÷ti nuomą?
Petras Pavilonis, Tarybos narys. Ar bus sprendžiama, l÷šų, surinktų už amortizaciją, bet
nepanaudotų, naudojimas?
Juozas Bartaškevičius, UAB „Litesko“ filialo „Marijampol÷s šiluma“ direktorius. Bendrov÷
gali kalb÷ti apie kiekvieną namą konkrečiai. Vienerius metus išvis nebuvo skaičiuojami
amortizaciniai atskaitymai. Kai bus skaičiuojama, bus ir matyti, kokia yra pad÷tis.
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Rolandas Jonikaitis, Tarybos narys. Bendrov÷s vadovas tikina, kad šilumos punktai nebus
palikti, tačiau Taryba turi žinoti, kokia yra pad÷tis. Prašo teikti visą informaciją.
Kostas Jankauskas, Tarybos narys. Veltui niekas šilumos punktų nepriūr÷s. Už paslaugą
reik÷s mok÷ti. Prie aiškinamojo rašto prid÷tas 2009 m. sprendimas. Šilumos kainos dedamosios
dalys galioja vienerius metus. Kas patvirtino kainą 2010 m.?
Gintautas Bulkevičius, Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis
energetikos specialistas. 2010 m. niekas kainos netvirtino. Pasibaig÷ bazin÷s kainos galiojimas, o
Valstybin÷ kainų ir energetikos komisija iki šiol naujos bazin÷s kainos nepatvirtino. Šilumos
tiek÷jas prašymą pateik÷ 2011 m. balandžio m÷n.
Juozas Bartaškevičius, UAB „Litesko“ filialo „Marijampol÷s šiluma“ direktorius. Kainą
reik÷jo perskaičiuoti pagal 2010 m. rodiklius. Keit÷si įstatymin÷ baz÷, procesas užtruko.
Valdas Pileckas, Tarybos narys. Kyla klausimas, kada kaina Marijampol÷je bus tokia, kaip
visoje Lietuvoje, nes „dabar esame 9 nuo galo“. Tarybos sudaryta komisija teikia ataskaitas apie
investicijas, tačiau kaina kiekvienais metais brangsta.
Juozas Bartaškevičius, UAB „Litesko“ filialo „Marijampol÷s šiluma“ direktorius. Būtų
gerai, kad tik nuo komisijos priklausytų kainos maž÷jimas.
Gintautas Bulkevičius, Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis
energetikos specialistas. Bazin÷je šilumos kainoje 98 proc. sudaro dujų kaina.
Vidmantas Brazys, savivaldyb÷s meras. Įdomu, ką po penkių metų darys tos savivaldyb÷s,
kurios nerenovuoja šilumos tinklų.
Vytautas Narušis, Tarybos narys. Energetikos specialistas prieš keletą metų Tarybai pateik÷,
kad formul÷s, pagal kurias skaičiuojama šilumos kaina, yra ydingos. Jeigu už buto apšildymą reikia
mok÷ti tiek, kiek kainuoja tona anglių, yra negerai.
Pos÷džio pirmininkas Vidmantas Brazys siūlo balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
Vyksta balsavimas
Pos÷džio pirmininkas Vidmantas Brazys skelbia balsavimo rezultatus: „už“ – 26, „prieš“ –
0, „susilaik÷“ – 0.
NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo „D÷l Marijampol÷s savivaldyb÷s tarybos 2009 m.
spalio 26 d. sprendimo Nr.1-987 „D÷l UAB „Litesko“ filialo „Marijampol÷s šiluma“ centralizuotai
tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“ projektui. Sprendimas Nr.1-267
pridedamas.
Mečislovas Urbonas, Daugiabučių namų asociacijos atstovas. Visi klausimai, susiję su
gyvenamaisiais namais, turi būti derinami su asociacija. Pagal projektą šilumos punktų patalpos
priklauso bendrijoms, tik įrenginiai UAB „Litesko“ nuosavyb÷. Asociacija nutar÷, kad Savivaldyb÷
turi priimti tokią tvarką, kaip numatyta didžiuosiuose miestuose. Atrodo, kad Taryba tvirtina tai, ką
pateikia šilumos tiek÷jas. Kas patikrino kainą?
Vidmantas Brazys, savivaldyb÷s meras. Taryba kainos nenustatin÷ja, tai daro Valstybin÷
kainų ir energetikos komisija. Bendrijos ir dabar gal÷jo prisižiūr÷ti savo šildymo sistemas.
Problemų kyla su tais namais, kuriuose sistemas prižiūr÷jo UAB „Litesko“.
Gediminas Akelaitis, Tarybos narys. Niekas netrukdo asociacijos nariams aktyviai dalyvauti
visuose procesuose, informacija, sprendimų ir darbotvarkių projektai skelbiami, komitetų pos÷džiai
atviri.
5. SVARSTYTA. Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymas.
Praneš÷jas - Gintautas Bulkevičius, Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus
vyriausiasis energetikos specialistas, supažindina su Administracijos ir frakcijos „Kairioji politika
savivaldoje“ sprendimų projektais.
Rolandas Jonikaitis, Tarybos narys. Pagal pateiktus sprendimų projektus matosi
pasidalijimas įtakos zonomis. Komisijos pirmininkas neatsiskait÷ Tarybai, komisija turi
atsistatydinti, nes nieko nenuveik÷.
Kęstutis Traškevičius, Tarybos narys. Kelia abejonių UAB „Marijampol÷s šilumos tinklai“
atstovo dalyvavimas komisijoje. Jis gali pateikti reikalingą informaciją, skaičiavimus. Į komisijos
sud÷tį būtinai tur÷tų įeiti Administracijos direktorius, nes jis formuoja įmonių valdybas, atsako už
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pavaldžių įmonių veiklą. Siūlo išbraukti Kęstutį Kubertavičių ir Vidą Pielikį ir įrašyti Metą
Ražinską.
Gediminas Akelaitis, Tarybos narys, frakcijos „Kairioji politika savivaldoje“ prašo palaikyti
pateiktą sprendimo projektą, nes, sudarant komisiją, buvo pagalvota apie kiekvieno asmens
kompetenciją.
Vytautas Narušis, Tarybos narys, partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos vardu siūlo
balsuoti už Kęstučio Traškevičiaus siūlymą.
Kostas Jankauskas, Tarybos narys, atsisako dirbti komisijoje.
Algis Žvaliauskas, savivaldyb÷s mero pavaduotojas, siūlo nežaisti politinių žaidimų, o
pagalvoti, kod÷l komisija sudaroma. Negi Tarybos nariams rūpi ambicijos, o ne gyventojų reikalai?
Valdas Pileckas, Tarybos narys, buvo pateikti keturi sprendimų projektų variantai.
Pos÷džio pirmininkas Vidmantas Brazys, siūlo balsuoti už komisijos sud÷tį: Gintautas
Bulkevičius, Kęstutis Kubertavičius, Kostas Jankauskas, Vidas Pielikis ir Algis Žvaliauskas.
Vyksta balsavimas
Pos÷džio pirmininkas Vidmantas Brazys skelbia balsavimo rezultatus: „už“ – 16, „prieš“ –
2, „susilaik÷“ – 2.
NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo „D÷l Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos
sudarymo“ projektui. Sprendimas Nr.1-268
Pos÷dis skelbiamas baigtu.14 45 val.

Savivaldyb÷s meras

Tarybos sekretor÷

Vidmantas Brazys

Gintar÷ Gerdzevičiūt÷

