LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 20 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2014 m. gegužės 13 d. Nr. XII-880
Vilnius

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali
būti šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos
tiekėju darbo santykiais, išskyrus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena
tame name ir patys prižiūri savo ar gyvenamo namo bendrijai priklausančius kitus namus,
taip pat asmenys, kurių ūkinė veikla apima kuro ruošą ir (ar) tiekimą, ar asmenys, kartu su
šioje dalyje nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei pagal
Konkurencijos įstatymą. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas
(eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate skaičiuoja
santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo
rodiklius, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta
skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos pastato savininkui arba
daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, daugiabučio namo butų ir kitų
patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties
dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, pagal
kompetenciją rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.“

2 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 22 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo)
informacija apie jo veiklos pajamas, sąnaudas, sistemų eksploatavimą, kainas ir tarifus, jų
struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas, taip pat pastato šildymo ir karšto vandens sistemų
prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ketvirtiniai ir metiniai finansiniai-balansiniai rodikliai,
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investicijų dydžiai, duomenys apie investuotojus, darbuotojų skaičių yra vieši ir turi būti
skelbiami energetikos ministro nustatyta tvarka.“
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2014 m. birželio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgalioja institucija pagal kompetenciją
priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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