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LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 7 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2018 m. gegužės 17 d. Nr. XIII-1168
Vilnius
1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5) šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo priemonių ir sprendinių įgyvendinimo būdai,
formos (savivaldybės ar jos valdomos įmonės vykdomi projektai, investicijos viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystės ir (ar) koncesijų pagrindais, konkursai, investicijos, atliekamos privačia
iniciatyva, ar kiti būdai), planas, grafikas ir terminai;“.

2 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 37 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Reorganizuojant savivaldybių valdomus šilumos tiekėjus ar privatizuojant dalį
savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų akcijų, savivaldybės užtikrina, kad jų valdomoms
įmonėms nuosavybės teise priklausytų šilumos perdavimo tinklai, kuriais realizuojama ne
mažiau kaip 10 GWh per metus šilumos ir ne mažiau kaip 30 procentų šilumos vartotojų
poreikiams patenkinti reikalingų šilumos gamybos pajėgumų kiekviename tinkle, įskaitant
reikalingą šiluminės galios rezervą, ir išlaiko nuosavybės teisę į savivaldybių valdomų šilumos
tiekėjų akcijas, suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.“
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas
1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
2. Šio įstatymo 2 straipsnio nuostatos, kad savivaldybės išlaiko nuosavybės teisę į
savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų akcijas, suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame
akcininkų susirinkime, taikomos po šio įstatymo įsigaliojimo reorganizuojant savivaldybių
valdomus šilumos tiekėjus ar privatizuojant dalį savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų akcijų.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė
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