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Vilnius
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) parengė Komisijos
nutarimo ,,Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo
nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 1), Komisijos nutarimo
,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. O3-308
,,Dėl Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo
projektas Nr. 2), Komisijos nutarimo ,,Dėl Administracinių nusižengimų tyrimo, bylų nagrinėjimo ir
nutarimų administracinių nusižengimų bylose vykdymo kontrolės Valstybinėje energetikos
reguliavimo taryboje tvarkos taisyklių patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 3),
Komisijos nutarimo „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos
įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“
projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 4), Komisijos nutarimo ,,Dėl Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos
įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau –
Nutarimo projektas Nr. 5), Komisijos nutarimo „Dėl Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų
kaupimo, tvarkymo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas
Nr. 6), Komisijos nutarimo ,,Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių
patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 7), Komisijos
nutarimo ,,Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų
formų patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 8), Komisijos nutarimo ,,Dėl Energijos
išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų
pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 9), Komisijos
nutarimo „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens
sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo
projektas Nr. 10) ir Komisijos nutarimo „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros
energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo
tvarkos patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 11).
Nutarimų projektai parengti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m.
kovo 6 d. nutarimą Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie
Energetikos ministerijos“, kuriuo sutinkama, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos
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ministerijos (toliau – Energetikos inspekcija) būtų reorganizuojama jungimo būdu, ją prijungiant prie
Komisijos.
Pažymėtina, kad Seimas 2019 m. vasario 14 d. priėmė Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8,
15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir
9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą bei susijusius įstatymų pakeitimus, kuriais
sukuriamas teisinis pagrindas Energetikos inspekciją prijungti prie Komisijos.
Vadovaujantis Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 5–8 dalimis, reorganizavime
dalyvaujančių biudžetinių įstaigų vadovai parengė biudžetinių įstaigų reorganizavimo sąlygų aprašą
ir apie jo parengimą 2019 m. kovo 28 d. viešai paskelbė interneto svetainėse (www.regula.lt,
www.vei.lrv.lt, http://sc.bns.lt). Taip pat vieną kartą raštu apie reorganizavimo sąlygų parengimą
pranešta visiems kreditoriams.
Biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašas pateiktas Juridinių asmenų registrui, kuris
pakeitė Energetikos inspekcijos ir Komisijos teisinį statusą atitinkamai į reorganizuojamos ir
dalyvaujančios reorganizavime.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 12 d. posėdyje priėmė sprendimą dėl
reorganizavimo sąlygų aprašo tvirtinimo ir naujos institucijos (Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos) nuostatų tvirtinimo.
Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizacijos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau
– Taryba) pereina visos Energetikos inspekcijos teisės ir pareigos, Nutarimo projektu Nr. 1 siūloma
nustatyti, kad Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo (toliau –
Įstatymas) pavestas funkcijas – nagrinėti Įstatymo pažeidimo atvejus, sudaryti Įstatymo nevykdymo
ir pažeidimo nagrinėjimo komisiją, priimti sprendimus dėl pažeidimų ir taikyti atsakomybę už
numatytus Įstatymo pažeidimus – atlieka Taryba. Nustačius Įstatymo nuostatų pažeidimus, Taryba
taiko sankcijas, vadovaudamasi Energetikos įstatymo 20 straipsnio nuostatomis ir Sankcijų skyrimo
taisyklėmis. Nutarimo projekte Nr. 1 nustatyta, kad visus veiksmus, susijusius su sankcijų skyrimo
procedūra, atlieka Taryba.
Nutarimo projektas Nr. 2 parengtas Energetikos įstatymo (redakcija, įsigaliosianti 2019 m.
liepos 1 d.) 34 straipsnio 10 dalies, kuri suteikia Tarybai įgaliojimus nustatyti savo taikinamojo
tarpininkavimo taisykles, pagrindu. Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių projekte reglamentuoti
Tarybos vykdomo taikinamojo tarpininkavimo tikslai, organizavimo tvarka ir procedūros. Nutarimo
projekte Nr. 2 numatyta, kad Taryba tarpininkauja ir (ar) taikina energetikos įmones, sprendžiant
konfliktus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją,
dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo,
energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo. Nutarimo projekte
Nr. 2 įtvirtintą taikinamojo tarpininkavimo procedūrą sudaro šie etapai: 1) procedūros pradžia; 2)
šalių pozicijos nustatymas; 3) šalių interesų vertinimas; 4) sprendimų, atitinkančių šalių interesus,
poreikius, ieškojimas; 5) sprendimo pasiekimas ir taikinamojo tarpininkavimo procedūros pabaiga.
Nutarimo projektu Nr. 3 yra įgyvendinamos Lietuvos Respublikos administracinių
nusižengimų kodekso nuostatos, susijusios su Tarybos kompetencija nagrinėti administracinių
nusižengimų bylas. Nutarimo projektu Nr. 3 yra tikslinamos galiojančios taisyklių redakcijos
nuorodos į teisės aktus ir keičiamas pavadinimas iš Komisijos į Taryba.
Nutarimo projektas Nr. 4 parengtas Energetikos įstatymo 8 straipsnio (redakcija, įsigaliosianti
2019 m. liepos 1 d.) bei Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu
Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos
aprašo patvirtinimo“, pagrindu. Nutarimo projekto Nr. 4 tikslas – nustatyti Tarybos veiklą, vykdant
energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinę kontrolę, vartotojų energetikos įrenginių ir
energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros procedūras. Patvirtinus Nutarimo projektą Nr. 4,
bus apibrėžtos procedūros, kaip vykdoma energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų
energetikos įrenginių tikrinimo bei energetikos objektų statinių naudojimo priežiūra.
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Nutarimo projektas Nr. 5 parengtas įgyvendinant Energetikos įstatymo1 8 straipsnio 11 dalies
24 punkto nuostatas ir šio įstatymo lydimuosiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus, kurie
detalizuoti Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos
apraše,
patvirtintame
Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministro
2014 m.
spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 ,,Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos
įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizacijos Tarybai pereina visos Energetikos inspekcijos teisės
ir pareigos, Nutarimo projektu Nr. 5 nustatoma, kad Tarybos atstovai dalyvauja statybos užbaigimo
komisijose ir nustato pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo
tvarką. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą šias funkcijas atlieka Energetikos inspekcija.
Nutarimo projektas Nr. 6 parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos naftos produktų ir
naftos valstybės atsargų įstatymo 4 straipsnio 2 dalį ir Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų
sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1901, VII skyriaus
reikalavimus.
Nutarimo projektu Nr. 6 reglamentuojama Tarybos specialistų veikla, tikrinant naftos produktų
ir naftos valstybės atsargų kaupimą, tvarkymą. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą šias
funkcijas atlieka Energetikos inspekcija.
Nutarimo projektas Nr. 7 parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
20 straipsnio 6 dalį, kurioje nustatyta, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Daugiabučio namo šildymo ir
karšto vandens sistemų periodinius patikrinimus dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams ne
rečiau kaip kartą per 4 metus atlieka Taryba. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų
tikrinimų dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams tvarką ir formą nustato Taryba.
Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizacijos Tarybai pereina visos Energetikos inspekcijos teisės
ir pareigos, Nutarimo projektu Nr. 7 nustatoma, kad sistemų periodinius patikrinimus dėl jų atitikties
nustatytiems reikalavimams atlieka Tarybos įgalioti darbuotojai, taip pat reglamentuojama jų veikla.
Atsižvelgiant į sukauptą Energetikos inspekcijos specialistų patirtį tikrinant daugiabučių namų
šildymo ir karšto vandens sistemų atitiktį nustatytiems reikalavimams, Nutarimo projekte Nr. 7
patikslintas Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos patikrinimo akto priedas (Pažyma
apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas), kuriame patikslinti teisės aktų
reikalavimai, atsisakyta perteklinių reikalavimų.
Nutarimo projektas Nr. 8 parengtas įgyvendinant Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų
optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d.
nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.4 papunkčio
nuostatas, kuriame pateikta kontrolinių klausimynų apibrėžtis. Vadovaujantis šia nuostata, priežiūros
institucijai rekomenduojama tikrinimų metu naudoti kontrolinį klausimyną – priežiūros institucijos
vadovo, jo įgalioto asmens arba reikiamus įgaliojimus turinčios priežiūrą institucijos kolegialaus
organo patvirtintą ir viešai paskelbtą dokumentą, leidžiantį patikrinti šiame dokumente išdėstytų
teisės aktų reikalavimų tam tikroje srityje laikymąsi atliekant ūkio subjekto patikrinimą. Nutarimo
projektu Nr. 8 patikslintas ir pagal galiojančius teisės aktu atnaujintas Šilumos gamybos įrenginių
eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (11 priedas).
Nutarimo projektas Nr. 9 parengtas įgyvendinant Energetikos įstatymo2 8 straipsnio 11 dalies
27 punktą, kuriame nustatyta, kad Taryba kontroliuoja energijos išteklių valstybės ir rezervines
atsargas.
Taip pat Nutarimo projektu Nr. 9 nustatomi reikalavimai, kurių reikia laikytis atliekant
energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolę, surašant
Energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimo aktą ir pateikiant duomenis Tarybai.
Nutarimo projektas Nr. 10 parengtas įgyvendinant Energetikos valstybinės kontrolės ir
vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
1
2

Redakcija, įsigaliosianti 2019 m. liepos 1 d.
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energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės
ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ir
Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros
funkcijų optimizavimo“, 7.9 papunkčio nuostatas. Vadovaujantis šiame papunktyje pateikta atitikties
deklaracijų diegimui apibrėžtimi, rekomenduojama priežiūros institucijoms plačiau taikyti atitikties
deklaravimo institutą: ūkio subjektams sudaromos galimybės deklaruoti savo veiklos atitiktį
nustatytiems reikalavimams (užpildyti priežiūros institucijos parengtą atitikties deklaraciją), šias
deklaracijas pasirašiusių ūkio subjektų priežiūra mažiausiai intensyvi.
Aprašas reglamentuoja Energetikos inspekcijos pareigūnų veiklą, kontroliuojant energetikos
objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių įrengimą, eksploatavimą, techninę
saugą; energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir
vartojimo efektyvumą. Aprašas taip pat nustato energetikos objektų statinių, kuriuose įrengti
energetikos įrenginiai, naudojimo priežiūros tvarką. Atsižvelgiant į tai, kad Tarybai po
reorganizacijos pereina visos Energetikos inspekcijos teisės ir pareigos, Nutarimo projektu Nr. 10
reglamentuojami Tarybos įgaliotų darbuotojų ir ūkio subjektų veiksmai vykdant šių subjektų
energetikos įrenginių priežiūrą bei kontrolę, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų
tikrinimo dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.
Nutarimo projektu Nr. 10 reglamentuojami Tarybos įgaliotų darbuotojų ir ūkio subjektų
veiksmai vykdant ūkio subjektų energetikos įrenginių priežiūrą bei kontrolę, daugiabučių namų
šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimą dėl jų atitikties deklaracijoms.
Nutarimo projektas Nr. 11 parengtas įgyvendinant Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų)
lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų
elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar
eksploatavimo tvarkos aprašą, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m.
gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-243 „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos
objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, bei Energetikos įstatymo3 8 straipsnio 11 dalies 22 punktą, kuriame numatyta, kad
Taryba nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą,
eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir
vartojimo efektyvumą.
Nutarimo projektu Nr. 11 reglamentuojama prašymų dėl elektros tinklo techninės būklės
tolesnei eksploatacijai tinkamumo nustatymo pateikimo tvarka, elektros energetikos objekto
techninės būklės vertinimas bei sprendimo priėmimas.
Komisija, vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių
teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl
Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų
taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, pateikė derinti Nutarimų projektus Lietuvos Respublikos
energetikos ministerijai, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai,
Nacionalinei Lietuvos energetikos asociacijai, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Litgas“, AB „Amber
Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB LITGRID, AB Lietuvos energijos gamyba“, UAB
„Litesko“. Dėl Nutarimų projektų taip pat buvo konsultuojamasi su visuomene paskelbus juos
Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo
posistemėje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Nutarimų projektai Nr. 1, 2, 3 ir 4 buvo
skelbiami nuo 2019 m. birželio 17 d. iki 2019 m. birželio 21 d. Nutarimų projektai Nr. 5 ir 6 buvo
skelbiami nuo 2019 m. birželio 18 d. iki 2019 m. birželio 21 d. Nutarimų projektai Nr. 7, 8, 9, 10 ir
11 buvo skelbiami nuo 2019 m. birželio 20 d. iki 2019 m. birželio 25 d.
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija informavo, kad pastabų Nutarimų projektams Nr. 1, 2, 4, 5
ir 6 neturi.
AB LITGRID informavo, kad pastabų Projektams Nr. 5 ir 6 neturi.
3
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Pastabą Nutarimo projektui Nr. 3 pateikė Lietuvos vandens tiekėjų asociacija. Į pastabą
atsižvelgta, pastabos įvertinimas pateiktas pastabų derinimo pažymoje.
Pastabas Projektui Nr. 6 pateikė AB „Klaipėdos nafta“. Į pastabas atsižvelgta.
Pastabas Nutarimo projektui Nr. 8 pateikė UAB ,,Milivatas“. Į dalį pastabų atsižvelgta, pastabų
įvertinimas pateiktas pastabų derinimo pažymoje.
Vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 7 dalimi, Komisijos Teisės
departamento Teisės taikymo skyrius siūlo Komisijai pritarti pateiktiems Komisijos nutarimų
projektams.
PRIDEDAMA.
1. Nutarimo projektas Nr. 1, 12 lapų.
2. Nutarimo projektas Nr. 2, 5 lapai.
3. Nutarimo projektas Nr. 3, 6 lapai.
4. Nutarimo projekto Nr. 3 pastabų derinimo pažyma, 1 lapas.
5. Nutarimo projektas Nr. 4, 15 lapų.
6. Nutarimo projektas Nr. 5, 17 lapų.
7. Nutarimo projektas Nr. 6, 6 lapai.
8. Nutarimo projektas Nr. 7, 11 lapų.
9. Nutarimo projektas Nr. 8, 318 lapų.
10. Nutarimo projekto Nr. 8 pastabų derinimo pažyma, 1 lapas.
11. Nutarimo projektas Nr. 9, 7 lapai.
12. Nutarimo projektas Nr. 10, 17 lapų.
13. Nutarimo projektas Nr. 11, 6 lapai.

Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėja

Ana Viktorija Matijaškienė

Į posėdį kviečiami:
1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;
2. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija;
3. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija;
4. Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija;
5. AB „Klaipėdos nafta“;
6. UAB „Litgas“;
7. AB „Amber Grid“;
8. AB „Energijos skirstymo operatorius“;
9. LITGRID AB;,
10. „Lietuvos energijos gamyba“, AB;
11. UAB „Litesko“;.
12. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

