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Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai,
Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai,
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai,
Lietuvos savivaldybių asociacijai,
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai,
Nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijai,
Lietuvos būsto rūmams,
AB Vilniaus šilumos tinklams

Nr. (21.2-25Mr.)3-

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10,
101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO
PAPILDYMO 82, 83 IR 181 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija), įvertinusi
suinteresuotų institucijų gautas išvadas, pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir
Įstatymo papildymo 82, 83 ir 181 straipsniais įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas) išvadoms
gauti.
Įstatymo projektą paskatino parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021–2024 metų
teisėkūros plane nurodytas pavedimas – Šilumos ūkio įstatyme numatyti pakeitimus, skatinančius
ilgalaikį centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų planavimą ir motyvacines priemones
investicijoms, susijusioms su CŠT sistemų dekarbonizacija, šilumos vartojimo efektyvumo didinimu,
šilumos vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių sumažinimu, taip pat siekiant spręsti kitas šilumos
ūkio sektoriaus faktinės situacijos neatitiktis esamam teisiniam reguliavimui.
Teikiame apibendrintą informaciją apie Įstatymo projektu sprendžiamas problemas, siūlomas
problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:
I.
Sprendžiama
Šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
problema
(toliau – Įstatymas) nuostatos nevisiškai ir aiškiai teisiškai reglamentuoja
kintančią šilumos ūkio sektoriaus veiklą, todėl Įstatymo projektu siekiama:
1. Aiškiau apibrėžti sąvokas: „Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas“,
„Atliekinė šiluma“, „Karšto vandens tiekimas“, „Šildymo sezonas“,
„Šilumos dvinarė kaina“, „Šilumos įrenginys“, „Šilumos ūkio specialusis
planas“, „Šilumos vienanarė kaina“, „Kintamoji šilumos bazinės kainos
dedamoji“ keičiama į „Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis“,
„Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji“ keičiama į „Šilumos
pastoviosios dalies pajamų lygis“, „Šilumos bazinė kaina“ keičiama į
„Šilumos bazinis pajamų lygis“.
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2. Praplėsti vietos savivaldos įtaką planuojant šilumos ūkio plėtrą ir
investicijas.
3. Nustatyti šilumos tiekėjo 10 metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros
plano rengimo gaires.
4. Tikslinti apsirūpinimo karštu vandeniu teisinį reglamentavimą.
5. Tikslinti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos
privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo tvarką.
6. Nustatyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo
(eksploatuotojo) veiklos kriterijus, užtikrinant pastato šildymo ir karšto
vandens sistemos prižiūrėtojų veiklos kokybę, sprendžiant atsakomybės,
kontrolės, įpareigojimų vykdymo, poveikio priemonių taikymo, sankcijų už
veiklos pažeidimus skyrimą.
7. Apibrėžti garantinio šilumos tiekimo teisinį reguliavimą.
8. Įtvirtinti naujus šilumos kainodaros principus.
9. Atlikti kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus.
II.
Siūlomos
1. Tikslinamos sąvokos: „Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas“,
priemonės
„Atliekinė šiluma“, „Karšto vandens tiekimas“, „Šildymo sezonas“,
„Šilumos dvinarė kaina“, „Šilumos įrenginys“, „Šilumos ūkio specialusis
planas“, „Šilumos vienanarė kaina“, „Kintamoji šilumos bazinės kainos
dedamoji“ keičiama į „Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis“,
„Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji“ keičiama į „Šilumos
pastoviosios dalies pajamų lygis“, „Šilumos bazinė kaina“ keičiama į
„Šilumos bazinis pajamų lygis“.
2. Vietos savivaldai nustatoma galimybė ilgesniam laikotarpiui pagal
nurodytus principus planuoti šilumos ūkio tvarią plėtrą, rengiant 10 metų
laikotarpio strateginius dokumentus, – šilumos ūkio specialųjį planą ir
savivaldybės strateginį šilumos ūkio plėtros planą.
3. Nustatomos šilumos tiekėjo 10 metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros
plano rengimo gairės.
4. Tikslinamas apsirūpinimo karštu vandeniu reglamentavimo
mechanizmas.
5. Tikslinama daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos
privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo tvarka.
6. Papildomai nustatomi pastato šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklos kriterijai, užtikrinant pastato šildymo ir
karšto vandens sistemos prižiūrėtojų veiklos kokybę, sprendžiant
atsakomybės, kontrolės, įpareigojimų vykdymo, poveikio priemonių
taikymo, sankcijų už veiklos pažeidimus skyrimą.
7. Nustatomas garantinio šilumos tiekimo teisinio reguliavimo
mechanizmas.
8. Įtvirtinami nauji šilumos kainodaros principai, mažinantys
administracinę naštą, skatinantys investicijas į inovacijas ir centralizuoto
šilumos tiekimo sistemų modernizavimą, šilumos tiekimo įmonių paslaugų
plėtrą, bei sudarantys nediskriminacinę aplinką visiems centralizuotai
tiekiamos šilumos rinkos dalyviams, būtinomis pagrįstomis sąnaudomis
užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.
9. Atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.
III.
Priemonių Įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar)
kaštai
savivaldybių biudžetų lėšų nereikės.
IV.
Nauda
Priėmus Įstatymo projektą būtų užtikrinta šilumos ūkio sektoriaus
visuomenei
tvari plėtra, skatinant centralizuoto šilumos tiekimo sistemų dekarbonizaciją,
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jų efektyvumo didinimą, pagrįstą investicijų planavimą. Įtvirtinus naujus
šilumos kainodaros principus, skatinančius investicijas į inovacijas ir
centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimą, efektyvių, tvarių
technologiškai pažangių šilumos tiekimo sistemų plėtrą bei sudarančius
nediskriminacinę aplinką visiems šilumos ūkio rinkos dalyviams, būtų
įgyvendintas Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos
įgyvendinimo priemonių plane nustatytas tikslas / priemonė – mažinti
nacionalinio reguliuotojo tikrinamų ir vienasmeniškai nustatomų šilumos
kainų kiekį. Sprendžiama vartotojų apsirūpinimo karštu vandeniu problema
sumažintų ginčus tarp šilumos, geriamojo vandens tiekėjų ir vartotojų.
Įtvirtinus papildomas nuostatas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtojų veiklos kokybei gerinti, nustatant atsakomybės, kontrolės,
įpareigojimų vykdymo, poveikio priemonių taikymo, sankcijų už veiklos
pažeidimus skyrimą, tikimasi efektyvesnės veiklos ir kylančių ginčų
mažėjimo. Kiti Įstatymo projekto nuostatomis įtvirtinami pakeitimai šilumos
ūkio sektoriaus rinkos dalyviams padės aiškiai ir nedviprasmiškai vertinti
šilumos ūkio teisinio reguliavimo aspektus.
Išsamesnė informacija apie Įstatymo projektą pateikta Įstatymo projekto aiškinamajame rašte.
Priėmus Įstatymo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma.
Įstatymo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus
ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.
Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, Įstatymo projekto numatomo
teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliktas.
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui (antikorupcinis) vertinimas
atliktas.
Įstatymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai ir Europos
Sąjungos teisės aktams.
Įstatymo projektas teikiamas išvadoms gauti suinteresuotoms institucijoms ir įmonėms,
paskelbtas TAIS.
Įstatymo projektas ir jo lydimieji dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Prašome pastabas ir pasiūlymus dėl
Įstatymo projekto pateikti per 20 darbo dienų nuo jo paskelbimo TAIS.
Įstatymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės
(vadovas Karolis Švaikauskas, tel. +370 670 39 352, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt) patarėja
Vida Dzermeikienė, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Įstatymo projektas, 15 lapų.
3. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 19 lapų.
4. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 17 lapų.
5. Įstatymo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 3 lapai.
6. Įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 4 lapai.
Energetikos viceministrė

Inga Žilienė
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V. Dzermeikiene, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt

