ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS (ES ŠALIŲ SAVIVALDYBIŲ MERŲ
SAMBŪRIO PAKTO DALYVĖS) TVARIOS ENERGIJOS VEIKSMŲ PLANO VYKDYMO
ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2012 m. spalio 25 d. Nr. T1-563
Šilutė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Šilutės rajono Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės (ES šalių savivaldybių merų sambūrio pakto dalyvės)
tvarios energijos veiksmų plano vykdymo ataskaitą (pridedama).
Savivaldybės merė

Daiva Žebelienė
______________

Parengė

Remigijus Rimkus
2012-10-11

PPATVIRTINTA
Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2012 m. spalio 25 d.
sprendimu Nr. T1-563

Šilutės rajono savivaldybės (ES šalių savivaldybių merų sambūrio pakto dalyvės) tvarios energijos veiksmų plano vykdymo ataskaita
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91,24
Mokyklų pastatų,
muziejaus, savarankiško
gyvenimo namų,
kultūros centro, laikino
gyvenimo namų
rekonstrukcijos (9
projektai) siekiant
sumažinti šiluminės
energijos sąnaudas.

Municipaliniai
pastatai ir
įrenginiai
Paslaugų
sektoriaus (ne
municipaliniai)
pastatai ir
įrenginiai
Gyvenamieji
pastatai
Municipaliniai
Apšvietimo tobulinimas
viešojo apšvietimo

Šilutės
rajono
savivaldyb
ė

2009-2013

Šilutės
rajono

2011-2018

14125000

122

30,2

10,36

3
įrenginiai
Pramonė (išskyrus
veiklą, kuriai
taikoma ES
apyvartinių taršos
leidimų prekybos
sistema) ir
mažosios bei
vidutinės įmonės
(MVĮ)
Kita – nurodyti:
pastatų šildymo
sistemos
modernizavimas ir
AEI įsisavinimas
Municipalinis
transporto
priemonių parkas

Viešasis
transportas
Privatus ir
komercinis
transportas
Hidroelektrinių
energija
Vėjo energija
Fotogalvaninė
energija

savivaldyb
ė

Viešųjų pastatų šilumos
sistemų rekonstrukcija ir Šilutės
kuro pakeitimas į
rajono
biokurą (4 projektai)
savivaldyb
ė

2010-2014

259119

Hibridinių viešojo
transporto autobusų
(vidaus degimo
variklis+elektros
variklis) įsigijimas, senų
autobusų pakeitimas į
EURO-2,3,4 standarto,
autobusų stoties
iškėlimas, naujos kuro
kolonėlės įrengimas

2011-2020

12700000

UAB
„Šilutės
autobusų
parkas“

0,62

4
Bendra šilumos ir
elektros energijos
gamyba
Kita – nurodyti:
Centralizuotų šilumos
Biokuro
tiekimo įmonių
UAB
naudojimas
rekonstrukcija Šilutėje ir „Šilutės
centralizuotam
Švėkšnoje biokuro
šilumos
šilumos tiekimui
deginimui (2 projektai) tinklai“
2008-2011
2388000
4100
VIETOS CENTRINIS ŠILDYMAS IR (ARBA) VĖSINIMAS, BENDROS ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS JĖGAINĖS:
47200
Bendra šilumos ir
elektros energijos
gamyba
Šilutės garo katilo
pakeitimas vandens
šildymo katilu,
kondensacinio
ekonomaizerio
įrengimas, šilumos tinklų
Centrinio šildymo modernizavimas (4
įrenginiai
projektai).
Strateginis miestų
planavimas
Transporto ir
Dviračių-pėsčiųjų takų
(arba) judėjimo
plėtra (7 projektai)
planavimas

Rekonstrukcijos ir
naujos statybos
standartai
Energijos
Visų produktų, kurie
vartojimo
numatyti LR aplinkos
efektyvumo
ministro 2007 m.

UAB
„Šilutės
šilumos
tinklai“

2009-2016

14249000

Šilutės
rajono
savivaldyb
ė, Šilutės
miškų
urėdija,
Lietuvos
automobili
ų kelių
direkcija

2010-2020

23000000

Šilutės
rajono
savivaldyb iki 2012 m.

6200

5
reikalavimai ir
(arba) standartai

gruodžio 22 įsakymu Nr. ė
DI-194 patvirtintame
sąraše, pirkimams turi
būti taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai - t.y.
žalieji pirkimai

Atsinaujinančiosio
s energijos
naudojimo
reikalavimai ir
(arba) standartai
Konsultavimo
paslaugos
Finansinė parama Parama gyventojams,
ir subsidijos
vykdantiems
daugiabučių namų
renovaciją.
Supratimo
gerinimas ir vietos
tinklų veikla
Mokymas ir
Visuomenės švietimas
švietimas
apie aplinkosaugą ir
darnią plėtrą, atliekų
tvarkymo ir rūšiavimo
klausimais, bendrijų ir
gyventojų švietimas
būsto renovacijos ir
energijos vartojimo
efektyvumo didinimo
klausimais.
Kita – nurodyti:
vandenų valymas
ir panaudojimas
energijai gauti

Šilutės
rajono
savivaldyb
ė

UAB
„Šilutės
vandenys“ 2011-2012

2000000

IŠ VISO
____________________________________________

84291,24

