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DEL ILUMOS PUNKTU PROBLEMATIKOS NAGRINEJIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau — Energetikos ministerija), vykdydama
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedim, jformint Lietuvos Respublikos Vyriausybés
kanclerio 2019 m. gruodio 19 d. rezoliucija Nr. S-4479, susipaino su Lietuvos i1umos tiekèji1
asociacijos ir iau1iq miesto mero Arturo Visocko ratais del i1umos punkti. snaudq, informuoja,
kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimuose ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatuose’ apibréta kompetencija,
Energetikos ministerija néra jgaliota oficialiai aikinti Lietuvos Respublikos jstatymq nuostat4 ar
nagrinéti kitoms institucijoms pagal kompetencijq priskirt4 klausimi4, todél iuo ratu teikiama
Energetikos ministerijos specialist4 nuomoné neturêt bftti laikytina oficialiu teisês aktq aikinimu
ar pasiulymais del savivaldybes kompetencijai priskirti sprendimq prièmimo.

Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. rugséjo 29 d. prièmé Lietuvos Respublikos i1umos
Ukio jstatymo 2,3,20,22,28,31,32 straipsniq pakeitimo irpapildymo jstatymq, kurio 2 straipsnio
38 dalyje buvo jtvirtinta i1umos punkto svoka, pagal kuri ilumos punkto jrenginiai, bUtini namo
tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra pripajstami neatskiriama namo dalimi bei
daugiabuèio namo butil ir kitq patalpq savinink4 bendroji daliné nuosavybé. Taëiau i nuostata
automatikai neperleido i1umos tiekêjq ar treëiujq asmeni ilumos punkti. nuosavybés teishi
daugiabuCio namo gyventojams. Jvertinus tai, kad pagal i1umos ükio jstatymo 32 straipsnio 2 dalj
draudiama j i1umos kain jtraukti snaudas, susijusias su i1umos punktl amortizacija ir
eksploatacija ir tai, kad dabar galiojanti i1umos kaina, nei prieiuros tarifas i1umos tiekéjui, t. y.
esamam punkto savininkui, nepadengia jokiq snaudq, susijusiq su i1umos punktq amortizacija ar
kapitaliniu remontu, darytina ivada, kad minéta tvarka suponuoja pareig esamiems turto
naudotojams naudotis turtu taip, kad nepagrjstai nebüt4 pabloginta jo büklé bei sumainta verté,
t. y. esant naudojamo turto gedimui, esami jo naudotojai privalo kompensuoti savininko patirtas
turto atstatymo iki gedimo buvusios bUklés i1aidas, taip utikrinant teiséto turto savininko teisç j jo
nuosavybés apsaug.

Lietuvos Respublikos Vyriausybès 2009 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 86 ,,Dêl Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijos nuostatq patvirtinimo”.
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Del i1umos punktq remonto snaud apmokejimo tvarkos informuojame, kad ilumos ükio
jstatymo 20 straipsnio 6 dalimis nustato, jog pastato i1dymo ir karto vandens sistemos prieiãra
atliekama Pastato iIdymo ir karto vandens sistemos prieiüros tvarkos aprae, patvirtintame
energetikos ministro 2009 m. lapkrièio 26 d. sakymu Nr. 1-229, (toliau — Apraas) nustatyta
apimtimi. Apraas nustato, kaip atliekama pastato ildymo ir karto vandens sistemos dali4 prieiura
(eksploatavimas), nustatomi pastato i1dymo ir karto vandens sistemos priiãrêtojo
(toliau — Priiürétojas) atliekami pastato i1dymo ir karto vandens sistemos prieiuros
(eksploatavimo) darbai ir ji periodikumas. Vadovaujantis Aprao 25 punktu, PriiUrêtojo
atsakomybé ir at1iekami. darbl4 mastas nustatomas pastato i1dymo ir karto vandens sistemos
prieiüros (eksploatavimo) sutartyje. Prie pastato i1dymo ir karto vandens sistemos prieiuros
(eksploatavimo) sutarties pridedamas privalom4 prieiaros (eksploatavimo) darbq sraas, nurodant
ji atlikimo periodikum bei prieiãros (eksploatavimo) darb4 vykdymo instrukcij. Privaloml4
prieiUros (eksploatavimo) darbq sraas sudaromas vadovauj antis io Aprao 3 priede nustatytu
pastato i1dymo ir karto vandens sistemos prieiUros (eksploatavimo) priva1omi. darbq bendruoju
srau tiems pastato i1dymo ir karto vandens sistemos komponentams, kurie yra pastate. Aprae
privalomujq prieiUros darbl4 sra netrauktus i1umos punkto remonto ir atstatymo darbus privalo
atlikti ilumos punkto savininkas savo lèomis, kurias vêliau turét4 padengti daugiabuèio namo buti
ir pata1pl. savininkai. Jmok4 dydis ir apmokèjimo terminas turêtq bUti suderintas i1umos punkto
savininko ir daugiabuèio namo butq savininki tarpusavio sutarimu.

Atkreiptinas démesys, jog ilumos Ukio jstatymo 24 straipsnio nuostatos nustato galimybç
ilumos punkto jrenginiij bendrosios nuosavybes teise nevaldantiems daugiabuio namo butq ir
patalp savininkams s1gyt1 iuos renginius Civilinio kodekso nustatyta daikt4 pirkimo-pardavimo
isimokétinai tvarka, finansinès nuomos (lizingo) sutarties pagrindu ar kitais jstatymq nustatytais
pagrindais. Darytina ivada, jog remiantis i1umos ükio statymo 24 straipsnio 2 dalimi, tiek
gyventojai, tiek i1umos tiekêjai turi teisç ir galimybç savanorikai inicijuoti i1umos punkI1
nuosavybés perdavim ar perémim minétame straipsnyje nurodytais büdais. Daugiabuéio namo
butij savininkl4 sprendimai del bendrosios dalinés nuosavybés priimami vadovauj antis Civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos daugiabuiq namq butil savinink4 bendrijq jstatymo nuostatomis ir
iuos statymus jgyvendinaniuose teisés aktuose nustatyta tvarka.

Tuo paiu informuojame, kad Energetikos ministerija, vertinusi tai, jog i1umos punkti.
nuosavybés, investicijl4 ir eksploatavimo klausimas yra socialiai jautrus ir galimai slygotq
papi1dom finansinç nat ilumos energijos vartotojams (daugiabuio namo butq ir (ar) kitq patalpq
savininkams), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 23 d. jsakymu Nr. 1-56
sudaré darbo grupç del i1umos ükio teisinio reglamentavimo tobulinimo (toliau — darbo grupe).

Darbo grupeje nagrinejant ilumos punktq nuosavybés teisinio reglamentavimo klausimus,
buvo akcentuota pagrindine aplinkybé, kad iuo metu kiekvienoje savivaldybéje yra skirtinga

• i1umos punkt4 nuosavybes situacija: yra savivaldybiq, kuriose ilumos punktai priklauso
daugiabuëiq namq butq savininkams, kitose — ilumos tiekéjams, kai kuriose savivaldybése yra
miri situacija, kai dalj punktq valdo gyventojai, dalj — ilumos tiekéjas. Atkreiptinas démesys, kad
kai kurios savivaldybés, aktyviai bendradarbiaudamos su iIumos tiekéjais ir i1umos vartotojais,
pasiulé gyventojams i1umos punktus ipirkti u I Lt (Eur.) ar u likutine vertç.

Atsivelgiant j tai, kad usitçsçs ilumos punkt4 nuosavybés ir investicijl4 gros klausimas
gali sukelti atskirose savivaldybése neigiamas technines, ekonomines bei socialines pasekmes ir
vadovauj antis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymu, pagal kurj ilumos tiekimas pagal
kompetencij priskirtinas prie savarankikuj4 savivaldybes fiinkcijl4, darbo gmpéje buvo priimtas
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sprendimas, kad i1umos punktq nuosavybés klausimas turèttl bUti sprendiamas lokaliai, t.y.
kiekvienos savivaldybés kompetencijos ribose, t.y. savivaldybiij administracijos, objektyviai
jvertinusios esam situacij bei galirnybes, turèt4 pasirinkti optima1iausi ir vartotojams maiausi
neigiam poveik s1ygojantj i1umos punktq eksploatavirno modelj, kuris utikrintq teising
investicij at1yginim i1umos punkt4 savininkams.

Paymime, kad Energetikos ministerijos specialistai, kartu su kitq suinteresuotq institucijq ir
organizacijq specialistais, nuolat analizuoja, vertina visus konstruktyvius pasiülymus ir tobulina
i1umos ükio sritj reglamentuojanëius teisés aktus, todél praome Jusq pateikti konkreéius
pasiulymus del teisinio reglamentavimo tobulinimo sprendiant i1umos punktq prob1ematik.

Tuo paëiu informuojame, kad i1umos ükio teisinés bazés tobulinimo klausimas buvo
svarstomas i1umos tarybos 2019 m. lapkriëio 26 d. posédyje, kurio metu buvo priimtas sprendimas
prayti i1umos tarybos narit! periuréti i1umos ükio jstatymo nuostatas, siekiant utikrinti tvari
i1umos ükio p1étr, jvertinus kintanéi i1umos ükio sektoriaus ap1ink nustatyti galimai keistinas
i1umos Ukio jstatymo nuostatas ir pateikti konkreius pasiulymus del i1umos ükio jstatymo
nuostatq tobulinimo i1umos tarybai. Ivertinant tai, ir Jüs4 pateikti pasiulymai del i1umos punkti
problematikos sprendimo ga1et büti svarstomi bendru paketu su kitais gautais pasiülymais
tobulinant ilumos ükio jstatymo nuostatas.

Tikimés konstruktyvaus bendradarbiavimo.

Energetikos viceministras Egidijus Purlys
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