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DĖL TEISINIO REGLAMENTAVIMO TOBULINIMO

Valstybinė  energetikos  reguliavimo taryba  (toliau  – Taryba)  2020 m.  liepos  22 d.  gavo
Algirdo  Drevinsko  kreipimąsi  (reg.  Nr.  R3-339)  dėl  teisinio  reglamentavimo,  susijusio  su
apsirūpinimu karštu vandeniu, tobulinimo.

Informuojame, kad Taryba ne kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją,
Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministeriją,  informuodama  apie  susiklosčiusią  situaciją  dėl
apsirūpinimo  karštu  vandeniu  be  karšto  vandens  tiekėjo  būdo  pasirinkimo  ir  įgyvendinimo  bei
teisinio reglamentavimo tobulinimo. 

Pažymėtina,  kad Taryba,  vykdydama jai  pavestas funkcijas  šilumos (ir  karšto vandens)
sektoriuje, įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos
ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas),  Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų
tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos ministro bei Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro priimtų teisės aktų nuostatas. Tik pasikeitus minėtuose teisės aktuose nustatytam teisiniam
reglamentavimui dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdų, Taryba turės galimybę svarstyti Tarybos
priimtų teisės aktų, t. y. Karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų
ir  energetikos  kontrolės  komisijos  2009 m.  liepos  21  d.  nutarimu Nr.  O3-106 (toliau  –  Karšto
vandens  kainų  nustatymo  metodika)  bei  Geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  bei
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 (toliau – Geriamojo
vandens kainų nustatymo metodika), tobulinimo būtinumą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikos  energetikos  ministerija  formuoja  valstybės  politiką  energetikos  sektoriuje  ir
organizuoja,  koordinuoja,  kontroliuoja  jos  įgyvendinimą,  o  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos
geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  įstatymo  6  straipsnio 1  dalimi,  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerija  tvirtina teisės aktus,  nustatančius  geriamojo vandens išgavimo,
naudojimo  ir  nuotekų  tvarkymo  aplinkosaugos  reikalavimus,  prižiūri,  kaip  šie  reikalavimai
įgyvendinami.

Taryba,  atsižvelgdama  į  tai,  kad  Pareiškėjas  savo  kreipimąsi  adresavo  Lietuvos
Respublikos  energetikos  ministerijai  ir  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministerijai,  pakartotinai
Pareiškėjo kreipimosi šioms institucijoms nepersiunčia.

Tarybos pirmininko pavaduotojas,
laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas    Jonas Makauskas
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