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Vertindami projektą dėl jo atitikties Konstitucijai, įstatymams ir juridinės technikos 

taisyklėms, teikiame šias pastabas: 

1. Projekto 1 straipsnyje dėstomos keičiamo įstatymo 2 straipsnio 43 dalies nuostatos 

tobulintinos, nes neaiškus sąvokos „gamintojų teritorijos“ turinys. 

2. Projekto 2 straipsnyje dėstomos keičiamo įstatymo 1 dalies nuostatos diskutuotinos: 

1) projektu siūloma pakeisti galiojantį teisinį reguliavimą, kad šilumos tiekėjai turi supirkti 

nepriklausomų šilumos gamintojų iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintą šilumą, nustatant, 

kad šilumos vartotojams pirmiausia tiekiama šilumos tiekėjų iš atsinaujinančių energijos išteklių 

pagaminta šiluma ir tik jos nepakankant šilumos tiekėjai turėtų pareigą supirkti šilumą iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų. Svarstytina, kokią įtaką toks reguliavimas turės konkurencijai 

šilumos ūkyje ir šilumos kainoms. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal galiojančio įstatymo 3 straipsnį, 

šilumos gamyba grindžiama šilumos gamintojų konkurencija, o šilumos vartotojų poreikiai turėtų 

būti tenkinami jiems mažiausiomis sąnaudomis. 

2) keičiamo straipsnio pavadinimas yra „Šilumos supirkimas iš nepriklausomų gamintojų“. 

Tuo tarpu projekte dėstomos 1 ir 2 sakinio nuostatos nustato šilumos gaminimo taisykles. Siūlytina 

nurodytas nuostatas perkelti į kitą straipsnį. 

3) pagal siūlomas 1 ir 2 sakinio nuostatas, šilumos tiekėjo turimuose didelio naudingumo 

kogeneracijos ir kituose įrenginiuose šiluma gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių. Pritarus 

tokiai nuostatai gali būti neaišku, ar šilumos tiekėjų įrenginiuose šiluma gali būti gaminama ne iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, pvz. ar šilumai gaminti gali būti naudojamos gamtinės dujos. 

Jeigu taip, tai reikėtų nustatyti ir kokia tvarka šilumos tiekėjai, kurie gamina šilumą ne iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, turi supirkti nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą.  

Kartu atkreiptinas dėmesys, kad pagal galiojančio įstatymo 4 straipsnio nuostatas yra 

skatinama bendra šilumos ir elektros energijos gamyba, o ne tik bendra šilumos ir elektros energijos 

gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių. 
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4) pažymėtina, kad Nacionalinė energetikos strategija yra strateginis dokumentas, todėl 

abejotina projekto nuostata, kad šį dokumentą turi atitikti bendri šilumos ir elektros energijos 

(didelio naudingumo kogeneracijos) įrenginiai. Atsižvelgiant į galiojančio įstatymo 7, 8 ir 81 

straipsnių nuostatas, siūlytina vietoj Nacionalinės energetikos strategijos įrašyti Nacionalinę šilumos 

ūkio plėtros programą. 

5) nesuprantama, kodėl vietoj žodžių „veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje“ 

siūloma įrašyti žodžius „dalinai reguliuojamos veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje“. 

Atsižvelgiant į tai, kad konkurencijos taisyklės šilumos ūkyje nustatytos galiojančio įstatymo 3 

straipsnyje, siūlytina iš projekto išbraukti žodžius „dalinai reguliuojamos“. 

6) nuostata, pagal kurias šilumos tiekėjai superka šilumą iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų tik tada, kai pačių šilumos tiekėjų turimų šilumos gamybos iš atsinaujinančių energijos 

išteklių pajėgumų atitinkamą mėnesį nepakanka vartotojų šilumos poreikiui patenkinti, nedera su 

kartu su vertinamu projektu teikiamo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 25 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1173 1 straipsnyje dėstoma 25 straipsnio 2 dalies nuostata, 

įpareigojančia šilumos tiekėjus šioje dalyje nustatytomis sąlygomis supirkti iš nepriklausomų 

šilumos gamintojų visą pigiau už paties šilumos tiekėjo iš atsinaujinančių energijos išteklių 

pagamintą šilumos energiją.  

3. Projektas taisytinas, atsižvelgiant į juridinės technikos taisykles: 

1) atsižvelgiant į Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 11 

straipsnio 4 dalies reikalavimus, projektu siūlomo keisti įstatymo oficialaus paskelbimo šaltinius 

reikėtų papildyti šiomis nuorodomis: „2007, Nr.130–2559”, „2009, Nr. 61-2402”, „2011, Nr. 123-

5816”. 

2) projekto straipsnių pavadinimai turi būti parašyti paryškintomis raidėmis. 

3) vietoj žodžio „sekančiai” įrašytinas žodis „taip”. 

4. Atsižvelgiant į tai, kad priėmus įstatymą reikėtų pakeisti poįstatyminius teisės aktus, 

siūlytina projektą papildyti nuostata dėl įstatymo įsigaliojimo datos. 

5. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Energetikos įstatymo 4 straipsnį energetikos veiklos 

valdymą, reguliavimą, priežiūrą ir kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir atitinkamos 

ministerijos, manytina, kad nuomonę dėl projekto turėtų pareikšti Lietuvos Respublikos Vyriausybė.  
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