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Principinė centralizuoto šilumos tiekimo schema 

1- šilumos šaltinis; 2- šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynų tinklas; 3-vartotojai; 
4- šilumos matavimo prietaisai  (~1000 vnt.); 5 – šilumos matavimo prietaisai 
pastatų įvaduose (~30000).    

--- - Šilumos tiekėjo veiklos ir atskaitomybės riba. 
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Viso investicijos 1996-2011 
• Šilumos ūkio modernizavimui 

kasmet skiriamos didelės 
investicijos: 

    
– 2011 apie. 180 mln. LTL* 
– 2010  apie 222 mln. LTL 
– 2009  apie 110 mln. LTL 
– 2008 per 190 mln. LTL 
– 2007 per 307 mln. LTL 
– 2006 per 211 mln. LTL 
– 2005 apie 184 mln. LTL. 

 

Iš viso nuo 1996 iki 2010 m. į 
šilumos gamybos šaltinius ir trasas 
investuota apie 1,83 mlrd. Lt. 

Pastaba:*- preliminariais duomenimis 
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Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje  
1996-2011 m.  
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Šilumos energijos technologiniai nuostoliai tinkluose, % 
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    Santykinį šilumos nuostolių padidėjimą lėmė didelis (apie 1 TWh) šilumos vartojimo sumažėjimas (dėl klimatinių sąlygų 
ir šilumos taupymo priemonių), palyginti su šilumos nuostolių sumažinimu (dėl efektyvesnės šilumos izoliacijos dalyje 
vamzdynų įrengimo), įgyvendinus šilumos tiekimo įmonių patvirtintas investicines programas. 



 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame kuro 
balanse šilumos gamybai (1997-2011) 
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~47,6% 

2011 m. bendra instaliuota biokuro katilų galia (šilumos gamybai):  
~ 750 MW, t.sk. ~440 MW CŠT įmonėse ) 
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Šilumos vartotojų augimo dinamika 2001-2011 m.  
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Ekonominis efektas 

Kasmetinis sutaupymas  

~300 mln. Lt 
Kasmetinis sutaupymas  

~40 mln. Lt 
Kasmetinis sutaupymas  

~137 mln. Lt 

Automatinių šilumos punktų įrengimas visuose Lietuvos 
daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose 

~ 10 mln. Lt kasmetinis sutaupymas 

VISO: kasmetinis sutapymas  

~487 mln. Lt 



LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 
  

NUTARIMAS 
DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 

2007 m. sausio 18 d. Nr. X-1046 
Vilnius 

VIII. NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGINIAI TIKSLAI 

<..> 13. Siekiant įgyvendinti strateginius ir plėtros tikslus bei įvertinant ankstesnėse (1994, 1999 
ir 2002 m.) strategijose suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatus, nustatomi šie svarbiausi 
uždaviniai: 
 
        5) atnaujinti fiziškai ir morališkai susidėvėjusias elektrines, elektros energijos, gamtinių 
dujų perdavimo ir skirstymo, centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kartu padidinant jų 
veiksmingumą ir patikimumą; <..> 
 



Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
  

NUTARIMAS 
DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO  

2008–2012 METŲ PLANO PATVIRTINIMO 
  

2007 m. gruodžio 27 d. Nr. 1442 
Vilnius 

NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2008–2012 METŲ PLANAS 

4.21 Priemonė:  
        Įrengti automatizuotus šilumos punktus pastatuose, panaikinti grupines šilumokaitines ir 
keisti esamus individualius šilumos punktus naujais 
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Daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų nuosavybės 
forma 

Šilumos tiekimo įmonės investavo apie 350 mln. lt. į automatinių šilumos 

punktų įrengimą 



• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 STRAIPSNIŲ 
PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS NR XI-1608 (ŽIN. 2011, NR. 123-5816) 

Asociacija ir atskiri jos nariai teikė 
pastabas ir pasiūlymus 

kompetentingoms valstybės valdymo 
institucijoms, rengusioms Įstatymą 

įgyvendinančių teisės aktų projektus, o 
taip pat daugelį kartų kreipėsi į šias 
institucijas dėl jų priimtų teisės aktų 

taikymo praktikos probleminiais 
klausimais išaiškinimo (išsiųstų ir gautų 
dokumentų aprašai pridedami), tačiau 
absoliučioje daugumoje nei į pagrįstas 

pastabas ir pasiūlymus, nei į paklausimus 
atsižvelgta ar atsakyta nebuvo. 



<..> siūlome sudaryti Komiteto deleguoto atstovo vadovaujamą darbo grupę, į ją pakviečiant 
Ministro pirmininko kanceliarijos, Energetikos, Teisingumo, Aplinkos ministerijų, Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, 
Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos, Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, Prižiūrėtojus 
ir Administratorius atstovaujančių institucijų, vartotojų teises ginančių ir atstovaujančių 
organizacijų deleguotus specialistus, ekspertus ar atsakingus asmenis, kuo operatyvesniam 
Įstatymo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų taikymo praktikai suformuoti ir, esant reikalui, 
pakeitimų ir papildymų projektams parengti. <..> 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ 
KOMITETO INICIJUOJAMOS DISKUSIJOS APIE ŠILUMOS ŪKIO PROBLEMAS IR JŲ 
SPRENDIMO GALIMYBES 



       Priėmus Įstatymą Asociacija kreipėsi į institucijas dėl: 

1. Įstatymo įgyvendinimą lydintys teisės aktai sudaro objektyvias 
prielaidas, jog lieka neužtikrinta šilumos tiekėjui ar tretiesiems 
asmenims nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų apsauga, 
atstatymas ir veikimas bei jau artimiausioje perspektyvoje dėl to 
galėtų kilti grėsmės nepertraukiamam ir kokybiškam šilumos 
vartotojų aprūpinimui šiluma bei karštu vandeniu; 

2. Įstatymo įgyvendinimą lydintys teisės aktai sudaro objektyvias 
prielaidas, kad šilumos tiekėjai bei daugiabučių namų šildymo ir 
karšto vandens sistemų prižiūrėtojai objektyviai neteko praktinių 
galimybių (teisinių, organizacinių, finansinių ir kt.) įgyvendinti šiai 
dienai patvirtintų, prieštaringų teisės aktų paketo nuostatų, už kurių 
nevykdymą numatytas visiškai neadekvačių piniginių baudų 
skyrimas. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS NR XI-1608 (ŽIN. 

2011, NR. 123-5816) 



Problema: 

• Įsigaliojus Šilumos ūkio įstatymo pataisoms (ŠŪ įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 
straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS, Žin. 2011, Nr. 123-5816) Valstybinė 
energetikos inspekcija (VEI) prie Energetikos ministerijos kontroliuoja pastato 
šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir, atlikusi 
patikrą, išduoda pastato parengties naujam šildymo sezonui pasą (ŠŪĮ 20 str. 3 d.); 

• Tačiau VEI teigia, kad neturi  reikiamo specialistų kiekio, kad įgyvendinti naujas 
Šilumos ūkio įstatymo nuostatas.; 

 

Pasiūlymas: 

• LRS narės D. Bekintienės 2011-11-23 pateiktas ŠŪĮ 20 str. 3 dalies pakeitimo 
įstatymo projektas: 

„3. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos kontroliuoja pastato 
šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą“. 

 Išvada: VEI turimų žmogiškųjų išteklių nepakanka Įstatymo nuostatai 
įgyvendinti, o priėmus D. Bekintienės pasiūlymą niekas nekontroliuos pastato 
parengties naujam šildymo sezonui. 

DĖL PASTATŲ IR ŠILUMOS ĮRENGINIŲ JUOSE PARENGTIES 2012-2013 M. 
ŠILDYMO SEZONUI 



Problema: 

• Išspręstas šilumos punktų ar jų įrenginių priežiūros klausimas, tačiau liko 
neišspręsta eksploatavimo ir investicijų  grąža. 

Esama padėtis: 

• VKEKK priėmė nutarimus ir vienašališkai išėmė šilumos punktų nusidėvėjimo 
(amortizacijos) sąnaudas iš šilumos kainos, todėl nuo 2011-11-01 šilumos tiekėjai 
neteko atliktų investicijų grąžos ir finansavimo šaltinio. 

• Kita problema yra šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų eksploatavimo 
sąnaudos ir jų finansavimo šaltinis. 

• LR ŠŪ Įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme 8 
str. 3 d. numatyta: Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šiam įstatymui 
įgyvendinti reikalingus teisės aktus. 

• LR energetikos ministerija 2012-03-05 raštu Nr. (17.3-16)3-697 patvirtino, kad 
Šilumos punktų ar jų įrenginių, priklausančių šilumos tiekėjams ar tretiesiems 
asmenims, išpirkimo ir (ar) perleidimo tvarkos aprašo projekto nerengs. 

DĖL ŠILUMOS PUNKTŲ AR JŲ ĮRENGINIŲ, PRIKLAUSANČIŲ ŠILUMOS 
TIEKĖJAMS AR TRETIEMS ASMENIMS, IŠPIRKIMO IR (AR) PERLEIDIMO 

TVARKOS 



Šilumos tiekimo įmonių atstovų nuomone, šilumos punktų eksploatavimo išlaidos 
turėtų būti apmokėtos pagal faktą. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2012 m. liepos 1 d. 
miestai lieka be šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų. Problema dėl 
investicijų grąžos iš esmės lieka atvira. LR energetikos ministerijos  Energijos 
gamybos skyriaus vedėjas E. Purlys LŠTA 2012-03-26 pasitarimo metu informavo, kad 
tikėtina, jog ši problema išsispręs LR energetikos ministerijai parengus LR šilumos ūkio 
įstatymo koncepciją, kuria remiantis būtų priimtas LR šilumos ūkio įstatymo pakeitimo 
įstatymas. Toks įstatymas galėtų būti priimtas Seimo pavasario sesijos arba tik rudens 
sesijos metu (LŠTA 2012-03-26 energetikos ekspertų susitikimo protokolas Nr. 156). 

DĖL ŠILUMOS PUNKTŲ AR JŲ ĮRENGINIŲ, PRIKLAUSANČIŲ ŠILUMOS 
TIEKĖJAMS AR TRETIEMS ASMENIMS, IŠPIRKIMO IR (AR) PERLEIDIMO 

TVARKOS 



• Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) 
karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo 
pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. (ŠŪĮ 20 
str. 1 d.) 

• Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti 
šilumos tiekėjas ar asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais ar tiekiantys 
prekes ar teikiantys paslaugas šilumos tiekėjui <...> (ŠŪĮ 20 str. 2 d.) 

• Į šilumos ar karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, 
susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens 
sistemomis. (ŠŪĮ 32 str. 2 d.) 

 

DĖL KARŠTO VANDENS TIEKĖJO TEISINIO STATUSO PASIKEITUS ŠILUMOS 
ŪKIO ĮSTATYMO NUOSTATOMS.  



Galimai neteisėtos ŠTVT nuostatos: 

• Karšto vandens tiekimo veikla gali užsiimti asmenys (išskyrus tuos, kuriems tai daryti 
tiesiogiai neleista įstatymais), teisėtais pagrindais valdantys (išskyrus nuosavybės teise) 
pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginį. Iki kol bus įgyvendintas teisėtas šilumos ir 
karšto vandens ruošimo įrenginio valdymo būdas (išskyrus nuosavybės teise), karšto vandens 
tiekimo veiklą vykdo tuo metu ja užsiimantis asmuo. Daugiabučio namo patalpų savininkai, 
nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais valdantys pastato šilumos ir karšto vandens 
ruošimo įrenginius, gali pasirinkti teisės aktuose numatytą apsirūpinimo karštu vandeniu 
būdą ir jį įgyvendinti, nepažeidžiant kitų šių Taisyklių nuostatų ) (ŠTVT 5 punktas) 

• Taisyklių 185.2.2. punktas: Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt.) su 
geriamojo vandens tiekėju patalpų savininkų – vartotojų vardu pasirašo geriamojo vandens 
pirkimo–pardavimo ir nuotekų šalinimo bei geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti 
pirkimo sutartis.  

DĖL ŠILUMOS IR VANDENS TIEKĖJŲ SUTARTINIŲ SANTYKIŲ SU 
BUITINIAIS VARTOTOJAIS, PASIRINKUSIAIS 2-ĄJĮ KARŠTO VANDENS 

APSIRŪPINIMO BŪDĄ, TEISINIO REGLAMENTAVIMO SUTVARKYMO. 



Iš Seimo kontrolieriaus Pažymos dėl skundų prieš LR energetikos ministeriją: 

• Neaišku kuo remiantis vartotojams, pasirinkusiems apsirūpinimo karštu vandeniu 2-ąjį būdą, 
atsiranda apribojimas patiems sudaryti sutartis su šilumos bei geriamojo vandens tiekėjais. 
Minėto apribojimo nėra Šilumos ūkio įstatyme, todėl šio apribojimo įvedimas įstatymo 
įgyvendinamuoju teisės aktu, Seimo kontrolieriaus nuomone, yra negalimas, ydingas, taip 
yra pažeidžiamos vartotojų teisės. 

• Vadinasi, vartotojams teisėtai atstovaujančiu asmeniu galėtų būti tik asmuo, kuris pagal 
įstatymus galėtų užsiimti karšto vandens tiekimo veikla, tai yra būtų karšto vandens tiekėju 
ir kuriam daugiabučio namo patalpų savininkai, t. y. kiekvienas atskirai, notarine tvarka 
patvirtintų įgaliojimą sudaryti sutartis su tiekėjais, tarp jų ir įgaliojimą jų vardu įsigyti 
nuosavybėn ar kitaip pradėti teisėtai valdyti šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginį.  

• Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į tai, kas pirmiau išdėstyta, pažymi, kad Energetikos 
ministerija, nustatydama Taisyklėse apribojimą vartotojams patiems su šilumos bei 
geriamojo vandens tiekėjais sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis ir taip įvesdama asmenį, 
teisėtai atstovaujantį vartotojams, kuris iš tiesų yra karšto vandens tiekėjas panaikino 
apsirūpinimo karštu vandeniu 2-ąjį būdą, tai yra patvirtinus Taisykles apsirūpinimo karštu 
vandeniu 2-asis būdas sutapo su apsirūpinimo karštu vandeniu 1-uoju būdu. 

 

DĖL ŠILUMOS IR VANDENS TIEKĖJŲ SUTARTINIŲ SANTYKIŲ SU 
BUITINIAIS VARTOTOJAIS, PASIRINKUSIAIS 2-ĄJĮ KARŠTO VANDENS 

APSIRŪPINIMO BŪDĄ, TEISINIO REGLAMENTAVIMO SUTVARKYMO. 



ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PROBLEMATIKA 

• LR energetikos ministras 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtino „Šilumos tiekimo 
ir vartojimo taisykles“ (Žin., 2010 m., Nr. 127-6488). 

• LR Seimo narys V. P. Andriukaitis inicijavo kreipimąsi į Seimo kontrolierių dėl to, kad 
Taisyklių atitinkami punktai (5, 8, 185–185.4, 233–235 ir kt.) prieštarauja Lietuvos 
Respublikos civiliniam kodeksui, Energetikos įstatymui, Šilumos ūkio įstatymui, 
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymui ir kitiems teisės aktams bei kad 
šiuo norminiu teisės aktu pažeidžiamos šalies šilumos ir karšto vandens vartotojų 
teisės ir laisvės. 

• Atlikęs tyrimą Seimo kontrolierius 2011-03-09 pažymoje Nr. 4D-2010/1-
1272;1278;1284 konstatuoja:  

 skundus pripažinti pagrįstais; 

 rekomenduoja Lietuvos Respublikos energetikos ministrui Arvydui Sekmokui spręsti 
klausimą dėl Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos 
tiekimo ir vartojimo taisyklių, įsigaliojusių 2010-11-01, pakeitimo, siekiant, kad jų 
nuostatos neprieštarautų Šilumos ūkio įstatymo, Energetikos įstatymo, Geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų 
patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų normas, 
nepažeistų vartotojų teisių ir laisvių, tai yra neribotų vartotojams įstatymais garantuotų 
teisių ir laisvių priimti jų poreikius atitinkančius, jiems naudingiausius sprendimus. 



• LRS VI (PAVASARIO) SESIJOS RYTINIO PLENARINIO POSĖDŽIO NR. 306 2011 m. kovo 
31 d. stenogramos ištrauka: 

 V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Mano klausimas energetikos ministrui 
gerbiamajam A. Sekmokui. Gerbiamasis ministre, aš gavau Seimo 
kontrolieriaus medžiagą, kurioje jis nagrinėjo jūsų ministerijos 
parengtus teisės aktus ir nustatė labai daug pažeidimų, nesutikimų su 
priimtais įstatymais, netgi keičiančių priimtų įstatymų esmę. Jis nurodė 
trūkumų ištaisymo datą iki šių metų balandžio 18 d. Ar ta kryptimi jau 
dirbama ir ar suspėsite iki balandžio 18 d. minėtus trūkumus, kurie susiję 
su daugelio šilumos vartotojų teisėmis ir kartu pažeidė tas teises, 
ištaisysite? Iki balandžio 18 d. 

 A. SEKMOKAS. Ačiū už klausimą. Tikrai ta linkme dirbame, stengiamės 
atlikti visą darbą, kad iki balandžio 18 d. tie trūkumai būtų ištaisyti, 
tačiau bet kuriuo atveju neabejotinai tų trūkumų nebus. Mes matome 
dideles permainas dėl Šilumos ūkio įstatymo naująjį šildymo sezoną. 

• Iki šiol ŠTVT punktai, prieštaraujantys aukštesnės teisinės 
galios teisės aktams, NEIŠTAISYTI, Seimo kontrolieriaus 
nurodymas NEĮVYKDYTAS! 
 

ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PROBLEMATIKA 



• LŠTA LR energetikos ministro įsakymų DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1-297 „DĖL ŠILUMOS 
TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO projektų 
NEDERINO dėl šių priežasčių: 

 Neatsižvelgta į LŠTA 2010 m. raštuose Nr. 121 „Dėl LR energetikos 
ministro įsakymo „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 
patvirtinimo“ projekto“ ir Nr. 201 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo 
taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buitinių vartotojų 
apsirūpinimą karštu vandeniu, taikymo praktikos“ išdėstytus 
prieštaravimus aukštesnės teisinės galios teisės aktams. 

 Nepašalintos Taisyklių daugelio punktų ir priedų nuostatos 
akivaizdžiai prieštaraujančios Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymui ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės sistemoje 
galiojantiems teisės aktams, kurios buvo nurodytos Lietuvos 
Respublikos Seimo kontrolierius 2011.03.09 Pažymoje Nr.: Nr. 4D-
2010/1-1272;1278;1284 “DĖL SKUNDŲ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ENERGETIKOS MINISTERIJĄ“. 

LŠTA VEIKSMAI DĖL ŠTVT ĮGYVENDINIMO 2011 M. 



• LŠTA atkreipia dėmesį, kad nuo 2010-11-01 be jokio pereinamojo 
laikotarpio įsigaliojusiose Taisyklėse (tame tarpe jos 185, 233-235 
punktuose) aprašomas „2-as apsirūpinimo karštu vandeniu būdas“ 
nei pagal sąvokos turinį, nei pagal šio būdo pasirinkimo ir 
įgyvendinimo tvarką neatitinka nei vieno iš Šilumos ūkio įstatymo 2 
str. 2 dalyje nurodytų apsirūpinimo karštu vandeniu būdų, o ypatingai 
– būdo, kuomet apsirūpinti karštu vandeniu kiekvienas daugiabučio 
namo vartotojas nusiperka geriamąjį vandenį ir jam pašildyti skirtą 
šilumą iš šių produktų tiekėjų atskirai. 

• LŠTA šį ir daugelį kitų aktualių šilumos ūkio teisinio reglamentavimo 
klausimų iškėlė (pakartojo) LR institucijoms savo 2011-11-29 rašte Nr. 
156 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 
22, 28, 31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 
ĮGYVENDINIMĄ LYDINČIŲ TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS. 
Atsakymai gauti iš VKEKK, Valstybės kontrolės ir Teisingumo 
ministerijos. Iš Energetikos ministerijos atsakymo negauta. 

LŠTA VEIKSMAI DĖL ŠTVT ĮGYVENDINIMO 2011 M. 



• Asociacija Aprašo projekto nederino dėl šių priežasčių: 
1. nebus užtikrinta šilumos tiekėjui ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise 

priklausančių šilumos punktų apsauga, atstatymas ir veikimas bei jau artimiausioje 
perspektyvoje dėl to galėtų kilti grėsmės nepertraukiamam ir kokybiškam šilumos 
vartotojų aprūpinimui šiluma bei karštu vandeniu. 

2. Projekto 1.1 punktas prieštarauja imperatyvioms Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies bei 
ja keičiamo Šilumos ūkio įstatymo 20 str. (tiek redakcijai iki 2011-10-31, tiek ir nuo 
2011-11-01) nuostatoms, reglamentuojančioms Pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemų prižiūrėtojo veiklą tik daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. 

3. Ne tik visų šilumos tiekėjų prižiūrimų šilumos įrenginių, tačiau ir vartotojų 
daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros vykdymas be 
rangovų (t.y. neperkant jokių atskirų darbų ar paslaugų iš kitų subjektų) YRA 
NEĮMANOMAS. 

4. Projekto 1.9 ir 1.10 punktai prieštarauja Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatai, 
kad „Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos 
ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio 
įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais.“ 

LR energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-263 patvirtintas „Pastato 
šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas“ (Žin., 2011, Nr. 130-

6180) 



• Teisės akte nustatyta, kad: „ Pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) sąžiningumo deklaracija, kad 
ūkio subjektas nėra susijęs su šilumos tiekėju, pateikia tik pastato 
šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) 
<...>“. Ūkio subjektai, turintys galiojančius Valstybinės energetikos 
inspekcijos atestatus šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimui ir 
vykdantys daugiabučių namų pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą,<...>, privalo iki 2011 m. 
gruodžio 1 d. pateikti Valstybinei energetikos inspekcijai deklaraciją, 
kad ūkio subjektas nėra susijęs su šilumos tiekėju“. Lieka neaišku, kaip 
šilumos tiekimo įmonėms vykdyti tolimesnę veiklą ir nepažeisti 
licencijuojamos veiklos sąlygų. 

LR energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 
m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl asmenų, turinčių teisę eksploatuoti 

energetinius įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, 
130-6179) 



• Taisyklių projekto Asociacija nederino dėl šių priežasčių: 
1. Projektas prieštarauja LR ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO (ŽIN., 2011, NR. 123-5816) 
(toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 2 dalies nuostatoms, nes Įstatyme nėra tiesioginės 
nuorodos į Energetikos ministerijos tvirtinamą teisės aktą „Piniginių baudų 
skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklės“. 

2. Prieštarauja imperatyvioms Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies bei ja keičiamo Šilumos 
ūkio įstatymo 20 str. nuostatoms, reglamentuojančioms Pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemų prižiūrėtojo veiklą tik daugiabučiuose gyvenamuosiuose 
namuose. 

3. Projekto nurodomos visiškai neproporcingos ir neadekvačios baudos; 

4. Minimalių baudos ribų (nuo..) nustatymas savaime prieštarauja Įstatymui, kur 
„minimalios baudos“ ribos nustatyta nėra. 

LR energetikos ministro įsakymas „Dėl piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio 
nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, 130-6181) 



• Projekte Komisija nesprendė klausimo kaip bus 
padengtos šilumos tiekėjams priklausančių šilumos 
punktų sąnaudos 

VKEKK 2011 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. O3-325 “Dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos 

kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo” (Žin., 2011, 130-6214) 

VKEKK 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. O3-426 “Dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-54 „Dėl 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų 
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo” (Žin., 2011, Nr. 154-7346) 

• Asociacija teikė pastabas, tačiau buvo atsižvelgta tik tuo 
aspektu, kad Komisija šios problemos sprendimą “perleido” 
Energetikos ministerijai 



Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 
svetainėje 

www.lsta.lt 
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