
 
 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL 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: 
Šia pataisa siekiama užtikrinti ilgalaikę šilumos ūkio plėtrą gaminant šilumos energiją naudojant 
vietinį biokurą, pačiuose ekonomiškiausiuose bendros šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) 
pajėgumuose. Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje esminis momentas skiriamas 
šilumos ūkio pervedimui nuo importuojamų gamtinių dujų prie vietinio biokuro, nes tai siejama su 
didžiausia makroekonomine nauda visam Lietuvos ūkiui ir efektyviausiai tiekiama šiluma 
vartotojui. Šilumos energijos poreikiai ir galimybės juos ekonomiškiausiai ir su didžiausia nauda 
vartotojui gaminti, bus racionaliai nustatyti Nacionalinėje šilumos ūkio programoje. Šios programos 
sėkmingam įgyvendinimui būtina pritaikyti šalies teisinę bazę. Didžiausia nauda yra pasiekiama 
patenkinant šildymo poreikį didžiausio efektyvumo bendros šilumos ir elektros gamybos biokuro 
kogeneraciniuose įrenginiuose - kogeneracinėse elektrinėse. Lietuvoje prasidėjusi chaotiška mažų 
biokuro katilinių statyba, neatnešusi naudos vartotojams, užkerta kelią efektyvesnei biokuro 
kogeneracijai. Tam, kad būtų racionaliai panaudojamos Europos Sąjungos paramos lėšos, būtina 
vykdyti šilumos ūkio plėtrą, pagal ilgalaikį planą - Nacionalinę šilumos ūkio programą, t.y. 
didžiausią metų šilumos poreikio dalį gaminant kogeneracinėse elektrinėse ir tik šalčiausiais 
momentais šilumą gaminti biokuro katilinėse. Tam, kad kelis kartus už biokuro katilines brangesnės 
biokuro kogeneracinės elektrinės atsipirktų ir pigesnės šilumos energijos naudą greičiau pajustų 
vartotojai, turi būti ne tik naudojamos ES paramos lėšos, bet ir kogeneracinės elektrinės turi būti 
maksimaliai apkrautos, siekiant užtikrinti mažiausią šilumos kainą gyventojams, didesnį 
savarankiškumą savivaldybėms spręsti. Šiuo metu šilumos gamyba kogeneracinėse elektrinėse yra 
pažangiausia technologija pasaulyje, kurios teikiama nauda spėjo įsitikinti Skandinavijos šalys. 
Būtina pabrėžti, kad biokuras turėtų būti vietinis, tuomet vietinis biokuras pakeis importuojamas 
dujas.  Labai svarbu pabrėžti, jog tokia biokuro kogeneracija plėtosis pagal nacionalinę šilumos 
ūkio programą ir pagal tikslingumą ir poreikį. Jos kogeneracijos ir elektros gamybos  negali būti per 
daug, nes pradės trūkti biokuro ir tuomet efektas dings. 
Kol izoliuotoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje nėra pakankamos galios lygiaverčių ir 
pajėgių konkuruoti šilumos gamintojų skaičiaus, būtino veiksmingai konkurencijai pasiekti, 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolė komisija laikinai reguliuoja šilumos gamintojų kainas, 
užtikrindama investuotojams protingą grąžą.  
Pirminiai Įstatymo projekto siūlytojai, -Seimo narys Arvydas Mockus, Seimo narė Birutė 
Vėsaitė, Edvardas Žakaris, Valerijus Simulik. 

2. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai: 
Sudaryti sėkmingas prielaidas Nacionalinėje šilumos ūkio programoje numatytų biokuro 

kogeneracijos plėtros tikslų įgyvendinimui. Jeigu šilumos tiekėjo turimų biokuro kogeneracinių 
pajėgumų nepakanka, galėtų būti naudojami šilumos tiekėjo ar nepriklausomo šilumos gamintojo 
turimi biokuro katilinių pajėgumai. Biokuro kogeneracinių pajėgumų naudojimą pagal teritorinį 
principą nustato Nacionalinė šilumos ūkio programa. Jeigu šilumos tiekėjas biokuro kogeneracinių 
pajėgumų neturi, šilumos tiekime galėtų dalyvauti  nepriklausomam šilumos gamintojui 
priklausantys biokuro kogeneraciniai įrenginiai. 

3. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami įstatymo projekte aptarti klausimai: 
Šį projektą įgyvendintų valstybė ir savivaldybė, bei pati elektrinė nebebūtų šilumos tiekėjo dalis 
kaip pav. ( Vilniaus šilumos tinklų), o būtų nepriklausomas gamintojas 

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

Įstatymo projektai įtvirtintu galimybę šilumos tiekėjui, turinčiam Nacionalinės energetinės 
nepriklausomybės strategijoje, bei Nacionalinėje šilumos ūkio programoje numatytų, suderintų 
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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 bus teigiamas. 
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 narys Arvydas Mockus, Edvardas Žakaris, Valerijus Simulik, 
Seimo narė Birutė Vėsaitė, Šiaulių miesto Tarybos narys Artūras Visockas, ir Lietuvos energetikos 
konsultantų asociacijos (LEKA) prezidentas, AB „Kauno energija“ valdybos pirmininkas Valdas 
Lukoševičius. 

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“ ,biokuro kogeneracija“. 

16. Kiti iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai: 
Nėra kitų pagrindimų ir paaiškinimų. 

 
Teikia: 
Seimo narys                                Arvydas Mockus 

 
       
 
 

 


