
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR  

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2 IR 10 STRAIPSNIŲ  PAKEITIMO  

ĮSTATYMO PROJEKTO  

  

1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, pirminiai jo siūlytojai ir asmenys, 
dalyvavę rengiant ar tobulinant projektą: 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje 
yra nurodoma, kad ,,Konkurencija tarp alternatyvių energijos rūšių tiekėjų, tenkinant šilumos 
vartotojų poreikius, įgyvendinama atsižvelgiant į Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje ir 
šilumos ūkio specialiuosiuose planuose nustatytus tikslus ir priemones, nustatant vartotojų šilumos 
poreikių tenkinimą jiems mažiausiomis sąnaudomis, užtikrinant saugų tiekimą ir neviršijant 
leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai bei įvertinant išorines sąnaudas, taip pat kitomis šio įstatymo 
nustatytomis priemonėmis. Šilumos vartotojai turi teisę pasirinkti alternatyvių energijos rūšių 
šilumos tiekėjus, įsirengti vietinę šildymo sistemą, jeigu tai neprieštarauja teritorijų planavimo 
dokumentams.“ 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad 

,, 1. Energetikos ministerija, atlikusi didelio naudingumo kogeneracijos ir efektyvaus 
centralizuoto šilumos tiekimo plėtros galimybių vertinimą ir atsižvelgdama į Nacionalinę 
energetinės nepriklausomybės strategiją, parengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti Nacionalinę šilumos 
ūkio plėtros programą. Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatoma: 

1) šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo priemonės bei techniniai sprendiniai, įskaitant 
reikalavimus dėl alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo bei jų proporcijų, šilumos įrenginių 
galių ir jų įrengimo terminų bei nuostolių lygio šilumos perdavimo tinkluose; 

2) optimalus energijos ar kuro rūšių panaudojimo šilumos ar elektros energijos gamybai bei 
bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai (kogeneracijai) plėtros modelis, šilumos gamybos 
įrenginių diegimo poreikis ir potencialas atskirose savivaldybėse; 

3) teritorijos, kuriose šilumos poreikis turi būti užtikrintas iš atliekinės šilumos, šilumos, 
pagamintos iš komunalinių atliekų ir (ar) didelio naudingumo kogeneracijos būdu; 

4) investicijų apimtys, finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai į šilumos ūkio plėtrą ir 
modernizavimą; 



5) šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo priemonių ir sprendinių įgyvendinimo būdai, 
formos (savivaldybės ar jos kontroliuojamos 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; 

6) savivaldybėms ar jų įmonėms nuosavybės arba patikėjimo teise priklausanti infrastruktūra 
ir turtas, kuris savivaldybės tarybos sprendimu, o tokio sprendimo nepriėmus per nustatytą terminą, 
– atskiru įstatymu turi būti perduotas valstybės nuosavybėn, siekiant užtikrinti numatytų šilumos 
ūkio plėtros ir modernizavimo priemonių bei sprendinių tinkamą įgyvendinimą; 

7) kitos sąlygos, būtinos nustatytų ilgalaikės ir kompleksinės šilumos gamybos, bendros 
šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) bei šilumos perdavimo plėtros ir 
modernizavimo krypčių bei įgyvendinimo priemonių atitinkamoje valstybės teritorijoje užtikrinimui 
ir įgyvendinimui.“ 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 1 dalis skelbia, kad ,,Savivaldybės 
tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus. 
Specialiaisiais šilumos ūkio planais atitinkamoje savivaldybės teritorijoje yra įgyvendinama 
Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija ir Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 
programoje nustatyti sprendiniai ir priemonės.“ 

Apibendrinus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, 7 straipsnio 1 
dalį ir 8 straipsnio 1 dalį., darytina išvada, kad šilumos gamyba Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 
programoje ir atitinkamai specialiuose planuose numatytuose šilumos tiekėjo įrenginiuose turi būti 
prioritetinė. 

Pirminiai Įstatymo projekto siūlytojai, - Seimo nariai Valerijus Simulik, Edvardas Žakaris 

2. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai: 

Įstatymo projektais siekiama įtvirtinti galimybę šilumos tiekėjui, turinčiam Respublikos 
Nacionalinės energetikos strategijoje numatytų, suderintų VKEKK ir savivaldybių tarybose biokuro 
pajėgumų, užtikrinančių vartotojų poreikį, tuo laikotarpiu, kol šių pajėgumų pakanka, šilumą 
gaminti pačiam. 

3. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami įstatymo projekte aptarti klausimai: 

Šiuo metu galioja 2007 m. lapkričio 20 d. priimta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
redakcija ir 2011 m. gegužės 12 d .priimta  Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymo redakcija. 

4. Kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos, naujai reglamentuotų 
klausimų teigiamos savybės ir kokių teigiamų rezultatų laukiama: 

Įstatymo projektai įtvirtintu galimybę šilumos tiekėjui, turinčiam Respublikos Nacionalinės 
energetikos strategijoje numatytų, suderintų VKEKK ir savivaldybių tarybose biokuro pajėgumų, 
užtikrinančių vartotojų poreikį, tuo laikotarpiu, kol šių pajėgumų pakanka, šilumą gaminti pačiam. 

5. Galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad 
tokių pasekmių būtų išvengta: 



Priėmus įstatymo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. 

6. Kokią įtaką įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai: 

Įstatymo projekto priėmimas kriminogeninei situacijai, korupcijai neigiamos įtakos neturės. 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai: 

Įstatymo įgyvendinimas įtakos verslui ir jo plėtrai neturės. 

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja 
(pateikiamas šių aktų sąrašas) ir kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, 
priėmus teikiamą projektą: 

Priėmus teikiamus įstatymo projektus, VKEKK nutarimu turėtų patvirtinti Šilumos 
supirkimo ir nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą ir kitus susijusius teisės 
aktus. Lietuvos Respublikos Vyriausybė turėtų parengti ir patvirtinti poįstatyminius teisės aktus.  

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos, Įstatymų ir kitų teisės 
norminių aktų rengimo tvarkos įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 
normas, o projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti terminų banko įstatymo ir jo 
įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka: 

Įstatymo projektas parengtas laikantis nustatytų reikalavimų. 

10. Ar įstatymo projektas atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus: 

Teikiamas įstatymo projektas ES teisei ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos nuostatoms neprieštarauja. 

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įstatymų lydimųjų aktų, - kas ir kada juos turėtų 
parengti, šių aktų metmenys: 

Priėmus teikiamus įstatymo projektus, VKEKK nutarimu turėtų patvirtinti Šilumos 
supirkimo ir nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą ir kitus susijusius teisės 
aktus. Lietuvos Respublikos Vyriausybė turėtų parengti ir patvirtinti poįstatyminius teisės aktus.  

12. Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti įstatymo įgyvendinimas 
(pateikiami įvertinimai artimiausiems metams ir tolesnei ateičiai): 

Įstatymo įgyvendinimas biudžeto lėšų nepareikalaus. 

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: 

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta. 

14. Įstatymo projekto autorius ar autorių grupė, įstatymo projekto iniciatoriai: 
institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai 



Įstatymo projekto autoriai, - Seimo nariai Valerijus Simulik ir Edvardas Žakaris. 

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos 
sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną Eurovoc  

Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą yra 
„šiluma, šilumos poreikis, atsinaujinančių energijos išteklių“. 

16. Kiti iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai: 

  

  

Teikia: 

Seimo nariai:                              

Valerijus Simulik 

Edvardas Žakaris 

Rima Baškienė 

Arvydas Mockus (atšaukė parašą 2013.11.12) 

         

  

  

 


