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DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO
ĮGYVENDINIMO
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, susipažinusi su Lietuvos šilumos tiekėjų
asociacijos 2022 m. gegužės 12 d. raštu Nr. 50 „Dėl Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12,
17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymo įgyvendinimo
praktikos“, informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
nuostatuose1, apibrėžta kompetencija, Energetikos ministerija nėra įgaliota aiškinti Lietuvos
Respublikos įstatymų nuostatų, todėl šiame rašte yra teikiama Energetikos ministerijos specialistų
nuomonė, kuri negali būti suprantama kaip oficialus teisės aktų aiškinimas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – Teismas) 2021 m. kovo 31 d.
sprendimas (administracinė byla Nr. I-5-261/2021) kuriame buvo pripažinta, kad „Pastato šildymo
ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo, 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“ (toliau – Aprašas), 3 priedo 17 ir 18 lentelėmis
esančių pastraipų antri sakiniai (energetikos ministro 2020 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-129
redakcija) tiek, kiek jais nustatyta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga
apmokėti šilumos punkto, kuris nuosavybės teise priklauso šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar
tretiesiems asmenims, priežiūros ir eksploatavimo sąnaudas, įskaitant remonto darbams reikalingas
medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens
sistemos priežiūros ir (ar) eksploatavimo tarifus, prieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros
pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui (2012 m. rugsėjo 18 d. įstatymo Nr. XI-2220
redakcija).
Įgyvendinant Teismo sprendimą Seime 2022 m. kovo 24 d. buvo priimtas Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 straipsnių
pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymas (toliau – Šilumos ūkio įstatymas), kuriuo 12
straipsnis buvo papildytas 5 dalimi, kuri nustato, kad šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose
privalo apmokėti proporcingai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daliai bendrojoje
dalinėje nuosavybėje šilumos tiekėjui už daugiabučio namo šilumos punkto, nuosavybės teise
priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, remonto darbus (įskaitant medžiagas,
atsargines dalis ir įrenginius) bei su tuo susijusias administracines sąnaudas, kurios nėra
įskaičiuotos į šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą. Šilumos
vartotojui išrašomoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti atskirai nurodytos darbų, medžiagų,
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atsarginių dalių ir įrenginių kainos, pagrįstos administracinės sąnaudos, šilumos vartotojui
privalomos mokėti sumos, taip pat pateikta informacija apie galimybę daugiabučio namo butų ir
kitų patalpų savininkams įgyti bendrosios dalinės nuosavybės teisę į šilumos punktą šio įstatymo 24
straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais.
Aprašas nustato, kaip atliekama pastato savininkui arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų
savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių pastatų šilumos punktų kartu su
šildymo ir karšto vandens sistemomis arba šilumos bei karšto vandens tiekėjams priklausančių
pastato šildymo ir karšto vandens sistemos dalių priežiūra (eksploatavimas), kokius darbus ir kokiu
periodiškumu privalo atlikti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas
(eksploatuotojas).
Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalis nustato, kad šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai
ar tretieji asmenys turi organizuoti ir (ar) atlikti jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos
punktų įrenginių remonto darbus, už kuriuos nėra atsakingas pastato šildymo ir karšto vandens
sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ir kurie nėra įtraukti į šildymo ir karšto vandens sistemos
priežiūros (eksploatavimo) tarifą, kurį nustato savivaldybė.
Atitinkamai darytina išvada, kad darbus, kurie yra nustatyti Aprašo nuostatomis ir, kuriems
savivaldybė yra nustačiusi šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą
organizuoja ir atlieka pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas), o
kitų darbų apimtys turėtų būti vertinamos pagal konkretaus šilumos punkto faktinę būklę ir darbai
vykdomi sutartiniais pagrindais Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
Pažymėtina, kad Šilumos ūkio įstatymu buvo panaikinti ribojimai šilumos tiekėjui vykdyti
pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą, tuo buvo sudarytos
galimybės šilumos tiekėjams konkurencinėmis sąlygomis dalyvauti vykdant pastato šildymo ir
karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir užtikrinti kokybišką šios paslaugos
teikimą.
Tuo pačiu, prašome Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, įvertinus Šilumos ūkio įstatymo
nuostatų įgyvendinimo praktiką, pateikti pagrįstus pasiūlymus dėl teisės aktų konkrečių nuostatų
tobulinimo būtinumo.
Energetikos viceministrė
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