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DĖL NUOMONĖS PATEIKIM
PATEIKIMO
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) pagal
kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2020 m. balandžio 7 d. raštą
Nr. 29 „Dėl
Dėl nebuitinių šilumos vartotojų informavimo apie šilumos nutraukimą
įgyvendinimo“.
pirkimo–pardavimo
pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo1
Informuojame, kad Šilumos pirki
(toliau – Sutarčių aprašas) 17 punkte yra nustatyta, kad šilumos tiekėjas turi teisę,, be kita ko,
sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą avarijos, ekstremalios situacijos atvejais,, taip pat dėl
būtinų remonto ir kitų vartotojų šilumos sistemų ar įrenginių prijungimo darbų
darbų. O Sutarčių
aprašo 18.8 papunktyje nustatyta, kad šilumos
š
tiekėjas, be kita ko, privalo užtikrinti, kad
šilumos vartotojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki remonto
remonto darbų pradžios būtų
informuotas visuomenės informavimo priemonėmis, raštu apie numatomą šilumos tiekimo
apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šilumos tiekimo sistemų remonto darbų ir kitų vartotojų
šilumos įrenginių prijungimo. Sutarčių aaprašo VII skyriuje „Informacijos
Informacijos pateikimo tvarka
tvarka“
yra detalizuota informacijos pateikimo tvarka ir būdai. Sutarčių aprašo 41 punkte yra
nustatyta, kad šilumos
ilumos tiekėjo informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo 22 straipsnyje, turi būti skelbiama šilumos tiekėjo interneto svetainėje, kurios
adresas nurodomas sutartyje. Sutarčių aprašo 40 punkte nurodyta, kad šilumos
ilumos vartotojas turi
būti informuojamas apie šilumos tiekimo numatomus nutraukimus (ribojimus) raštu ir (a
(ar)
visuomenės informavimo priemonėmis ar kitais būdais Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatytais terminais. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šilumos
ilumos vartotojui informaciją apie
avarines situacijas, remonto darbus taip pat turi teisę teikti valdytojas arba prižiūrėtojas,
prižiūrėtojas
kaip tai yra nustatyta Sutarčių aprašo
prašo 40 punkte.
Taigi, sistemiškai vertinant Sutarčių apraše įtvirtintas nuostatas, šilumos vartotojų,
išskyrus buitinius šilumos vartotojus, informavimo būdai dėl numatomų šilumos tiekimo
nutraukimų ar remonto darbų
rbų yra įvairūs ir, Energetikos ministerijos
mini terijos nuomone,
pakankami, siekiant šilumos tiekėjui vykdyti veiklą, kuri užtikrintų patikimą, saugų ir
efektyvų šilumos tiekimą iki tiekimo
tiekimo–vartojimo ribos ir remonto darbų tinkamą atlikimą
atli
bei
šilumos vartotojų informavimą. Tačiau kokiu būdu kiekvienu
iekvienu konkrečiu atveju šilumos
vartotojas turėtų būti informuojamas esant tokiai situacijai, kai Lietuvos Respublikoje įvestas
karantinas, Energetikos ministerijos nuomone, turi spręsti toje savivaldybės teritorijoje
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Šilumos pirkimo–pardavimo
pardavimo sutarčių standartinių sąlygų apraš
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 1-155 „Dėl Šilumos pirkimo–pardavimo
pardavimo sutarčių standartinių
sąlygų aprašo patvirtinimo“.

2
veikiantis šilumos tiekėjas, tą suderinęs su tos teritorijos savivaldybės administracija,
atsižvelgiant į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą2, šilumos ir
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas yra savarankiškoji
(Konstitucijos ir įstatymų nustatyta (priskirta) savivaldybių funkcija.
Paminėtina ir tai, kad, Energetikos ministerijos nuomone, kiekvienas nebuitinis
šilumos vartotojas, laikinai pakeitęs savo darbo (buvimo) vietos adresą (pvz. karantino
metu) turėtų apie tai informuoti šilumos tiekėją, siekdamas gauti iš šilumos tekėjo tuo metu
aktualią informaciją, o taip pat siekiant tinkamo sutarties vykdymo, referuojant į Sutarčių
aprašo 35 punktą, kuriame nustatyta, kad rekvizitus pakeitusi sutarties šalis ne vėliau kaip per
10 darbo dienų nuo fakto atsiradimo dienos, tačiau ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki
einamojo mėnesio paskutinės dienos, apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai
sutarties šaliai.
Kalbant apie atsakomybę dėl pastate atliekamų šilumos punkto ir šildymo sistemos
bandymo darbų kokybės, paminėtina kad tokius darbus vykdo pastato šildymo ir karšto
vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), vadovaudamasis Pastato šildymo ir karšto
vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo3 (toliau – Priežiūros aprašas) nustatyta tvarka.
Vadovaujantis Priežiūros aprašo 25 punktu, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atsakomybė ir atliekamų darbų mastas nustatomas pastato
šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartyje.

Energetikos viceministras

2

Egidijus Purlys

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktas.
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtinto Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos
priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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