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Lietuvos Respublikos Seimui                                            

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2 IR 10 STRAIPSNIŲ 
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-1340 
 

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos Seimo pateiktą Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-1340 (toliau – Projektas), 
pažymime, kad Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – 
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas) 25 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog „Šilumos 
tiekėjai pirmumo teise superka iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumą, pagamintą iš 
atsinaujinančių energijos išteklių <...>“, o to paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad „Šilumos 
tiekėjas privalo supirkti visą pigiau už jo paties iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintą 
šilumos energiją iš nepriklausomų šilumos gamintojų <...>“. Tuo tarpu Projektu siūloma 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio (toliau – Šilumos ūkio įstatymas) 10 straipsnyje įtvirtinti 
pirmumo teisę šilumą gaminti (ir tiekti pardavimui) šilumos tiekėjo ir nepriklausomų šilumos 
gamintojų turimų bendros šilumos ir elektros energijos (kogeneracijos) gamybos įrenginiuose. 
Svarstytina, ar minėtos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir teikiamo Šilumos ūkio 
įstatymo projekto nuostatos tarpusavyje nekonkuruoja.  

Be to, nėra aišku kodėl Projekto 2 straipsnyje vartojama formuluotė „šilumos tiekėjo ir 
nepriklausomų šilumos gamintojų turimuose bendruose šilumos ir elektros energijos 
(kogeneracijos) gamybos įrenginiuose“. Pažymėtina, jog Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 7 
dalyje yra pateikta bendrojo šilumos ir elektros energijos gamintojo sąvoka, t.y. toks subjektas, 
kuris gamina šilumą ir elektros energiją bendrame technologiniame cikle. Kita vertus, jeigu 
vartojant minėtą formuluotę turima omenyje, jog pirmumo teisė taikoma tik tiems gamintojams, 
kurie nuosavybės teise priklauso bendrai šilumos tiekėjui ir nepriklausomam šilumos gamintoju, 
svarstytina, ar tokia formuluotė nesukuria įstatyminio reguliavimo kuomet kogeneraciniai 
įrenginiai būtų traktuojami skirtingai atsižvelgiant į jų nuosavybės formą ir tokiu būdu darant 
įtaką konkurencijai šioje rinkoje. 
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