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ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJETO TEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia derinti Lietuvos
Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų
daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“
projektą (toliau – Įsakymo projektas).
Įsakymo projekto pagrindinis tikslas – patikslinti Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 1-181 ir numatyti supaprastintas procedūras
įgyvendinant Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo
2019–2022 metais veiksmų plano (tolau – Veiksmų planas) suskystintų naftos dujų (toliau –
dujos) balionų pakeitimo kitais ištekliais priemones, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybė
pritarė Veiksmų plane numatytų priemonių įgyvendinimo rėmimui valstybės biudžeto lėšomis ir
tam tikslui skyrė1 15 mln. eurų 2020 metams, tai pat vyksta diskusijos dėl papildomų 10 mln.
eurų skyrimo 2021 metais.
Įsakymo projekte numatyta, kad Energetikos ministerija skirs lėšas daugiabučių namų,
kuriuose maistui ruošti naudojami dujų balionai, dujų balionų pašalinimui iš daugiabučių namų,
apmokant 100 (šimtą) procentų už atliktus darbus, susijusius su skirstomųjų elektros ir (ar)
daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus tinklų (elektros ar dujų) įrengimu ir (ar) pertvarkymu bei
apmokant už įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimą.
Įsakymo projekte taip pat numatyta kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančių
daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami dujų balionai (toliau – daugiabučiai
namai), elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimui nebus
taikoma Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų tvarkos aprašo2 nustatyta tvarka, taip pat suskystintų naftos dujų sistemų šiuose
daugiabučiuose namuose pertvarkymo į gamtines dujų sistemas nebus taikoma Naujų perdavimo
ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų
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prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo
tvarkos aprašo3 nustatyta tvarka.
Įsakymo projekte numatyta, kad skirstomųjų tinklų operatorius organizuos ir įgyvendins
skirstomojo elektros tinklo projektavimo ir rangos darbus, o daugiabučio namo savininkų ar
valdytojų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius veikdamas jungtinės veiklos ar kitu
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu organizuos ir įgyvendins
namo vidaus elektros tinklo nuo nuosavybės ribos su skirstomųjų tinklų operatoriumi (įskaitant ir
butų elektros instaliaciją) pertvarkymą.
Pažymėtina, kad įgyvendinant Veiksmų plano priemones paaiškėjo, kad pažeidžiant
teisės aktų reikalavimus dujų balionai naudojami daugiabučiuose namuose (iš viso 1663 namų,
apie 42 000 butų) didesniu mastu, nei buvo prognozuota 2019 metais ir juos būtina pakeisti kitais
energijos ištekliais.
Atsižvelgiant į Veiksmų plano įgyvendinimo praktiką, atlikti atskirų priemonių
įgyvendinimo terminų pakeitimai.
Veiksmų plane numatytų priemonių įgyvendinimo lėšas administruos viešoji įstaiga
Lietuvos energetikos agentūra, kuriai ši funkcija numatyta Lietuvos Respublikos energetikos
įstatymo pakeitimo įstatyme4 Nr. XIII-3138.
Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS).
Įsakymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (vadovas
Dainius Bražiūnas, tel. (8 5) 203 4471, papild. 1, el.p. dainius.braziunas@enmin.lt, tiesioginis
rengėjas – patarėjas Gintautas Danaitis, tel. (8 5) 203 4471, papild. 5,
gintautas.danaitis@enmin.lt).
Atsižvelgiant tai, kad koreguojamos Veiksmų plano įgyvendinimo priemonės siekiant
tinkamai ir laiku panaudoti rėmimui numatytas valstybės biudžeto lėšas, prašome pateikti
išvadas dėl Įsakymo projekto Vyriausybės darbo reglamento5 28 punkto nustatyta skubos tvarka.
PRIDEDAMA:
1. Įsakymo projektas, 6 lapai.
2. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 7 lapai.

Viceministras

Egidijus Purlys
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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba;
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba;
VšĮ Lietuvos energetikos agentūra;
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
Lietuvos savivaldybių asociacija;
Lietuvos elektros energetikos asociacija;
AB „Energijos skirstymo operatorius“;
UAB „Intergas“.

