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Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo keitimo 
 
 
 
Investuotojų forumui kelia susirūpinimą šiuo metu svarstomas ir seniau pateiktas Lietuvos Respublikos 
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 
26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 
151 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas, nes jis atims galimybę:  
 

(i) inicijuoti konkursus vėjo jūroje greičiau nei numatoma dabar, išnaudojant jau esamus PAV 
numatytoje vėjų parko plėtros teritorijoje, vietoje to, kad daromi nauji PAV valstybės 
lėšomis, tokiu būdu nukeliant elektros gamybos pajėgumų pastatymą ilgam laikui; 

(ii) įvykdyti projektus be valstybės paramos (užsienio šalių patirtis rodo, jog ir jūroje vėjo 
parkai šiuo metu jau gali būti statomi be valstybės paramos); 

(iii) užsitikrinti nepriklausomybę nuo importuojamos elektros greičiau nei 2030 metais.  
 
Manome, toks reguliavimo keitimas neatitinka Lietuvos valstybės ir verslo interesų (turėti didesnius 
savo elektros gamybos pajėgumus ir pigią žaliąją elektrą), ir toliau pateikiame detalesnes pastabas.   
 
Energetikos ministerija 2020-09-22 pateikė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių 
ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 151 straipsniu ir 54 straipsnio 
pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą (Projektas). Projektui yra suteiktas Nr. XIIIP-5202. 
Didžioji Projekto nuostatų dalis yra skirta vėjų parkų jūroje vystymo reglamentavimo tobulinimui. 
 
Procedūriniai Projekto aspektai: 
 
1. Seimo ekonomikos komitetas yra paskirtas kaip papildomas, o Aplinkos apsaugos – kaip 

pagrindinis komitetas. 
 
2. Projektas kurį laiką nebuvo svarstomas, kadangi Seimas buvo kreipęsis į Vyriausybę dėl jos 

nuomonės pateikimo. Vyriausybės nutarimas (nuomonė su pasiūlymais) buvo priimtas 2021-08-
04, atitinkamai Projektas pradėtas svarstyti Seimo komitetuose. 
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Projekto turinio aspektai: 
 
3. Tiek pagal galiojančią Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) redakciją, tiek pagal 

Projektą, vėjų parkų jūroje vystymas galimas tik konkurso keliu tam tikrose tikslinėse 
teritorijose. 

 
4. Šiuo metu galiojanti AIEĮ redakcija 22 str. 4 d. (žr. paryškintą paskutinį sakinį) numato, kad toks 

konkursas gali būti inicijuotas ir privačios iniciatyvos teise: 
 

„4. Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos 
išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą 
(konkursus) atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir dėl šių 
elektrinių įrengtųjų galių nustatymo rengiamas atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
atliktų tyrimų ir kitų veiksmų duomenis ir Nacionaliniame pažangos plane nustatytus 
atsinaujinančių energijos išteklių strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius. Išankstinės 
prijungimo sąlygos išduodamos, konkursas (konkursai) organizuojamas (organizuojami) ir 
leidimas (leidimai) plėtrai ir eksploatacijai šioje dalyje numatytais atvejais išduodamas 
(išduodami) ne anksčiau, negu yra priimtas Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos 
teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, 
kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius išteklius naudojančių 
elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir dėl šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo. Konkursą gali 
inicijuoti bet kuris asmuo, atitinkantis šio straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus 
reikalavimus, pateikdamas paraišką Vyriausybės įgaliotai institucijai. Konkursą privalo 
organizuoti Vyriausybės įgaliota institucija per 6 mėnesius nuo paraiškos organizuoti 
konkursą gavimo dienos šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytame Vyriausybės 
nutarime nustatytoms dalims ir įrengtosioms galioms nustatyti.“ 

 
5. Vis dėl to, Projekto 15 straipsniu tokią galimybę siekiama nepagrįstai panaikinti ir siūloma AIEĮ 

22 straipsnio 4 dalies paskutinįjį sakinį, numatantį šią galimybę, išbraukti: 
 

„46. Vyriausybės nutarimas dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje dėl Lietuvos Respublikos 
teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, 
kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius išteklius naudojančių 
elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir dėl šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo rengiamas 
atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atliktų tyrimų ir kitų veiksmų duomenis ir 
Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių strateginius tikslus 
ir (arba) pažangos uždavinius. Išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos, konkursas 
(konkursai) organizuojamas (organizuojami) ir leidimas (leidimai) plėtrai ir eksploatacijai šioje 
dalyje numatytais atvejais išduodamas (išduodami) ne anksčiau, negu yra priimtas Vyriausybės 
nutarimas dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) 
Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga 
organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir 
eksploatacijai, ir dėl šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo. Konkursą gali inicijuoti bet kuris 
asmuo, atitinkantis šio straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus, 
pateikdamas paraišką Vyriausybės įgaliotai institucijai. Konkursą privalo organizuoti 
Vyriausybės įgaliota institucija per 6 mėnesius nuo paraiškos organizuoti konkursą gavimo 
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dienos šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytame Vyriausybės nutarime 
nustatytoms dalims ir įrengtosioms galioms nustatyti.“ 

 
6. Tokios privačios iniciatyvos panaikinimas vertintinas kaip prieštaraujantis (i) Konstitucijos 46 str. 

nuostatoms, (ii) Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslams, (iii) 2020-11-
19 Europos Komisija paskelbtai „Europos Sąjungos jūros atsinaujinančių išteklių energijos 
potencialo išnaudojimo žengiant į neutralaus poveikio klimatui ateitį strategijai“, taip pat (iv) 
taip pat tokiu panaikinimu yra pažeidžiamas nediskriminavimo principas bei (v) teisėtų lūkesčių 
principas. 

 
7. Remiantis šiais argumentais, atitinkamai siūlytina Projekto 15 straipsniu dėstomą AIEĮ 22 

straipsnio 4 dalį palikti galiojančia redakcija, tik atitinkamai atnaujinti nuorodas į kitus 
straipsnius, kurių numeracija Projektu yra keičiama (Projekte dėl kitų siūlomų numeracijos 
keitimu 22 str. 4 d. tampa 6 d., o 11 d. tampa 19 d.). 

 
Pasiūlymas (lyginamoji versija): 
Pakeisti Projekto 15 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 22 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti 
taip: 

 
„46. Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos 
Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti 
konkursą (konkursus) atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, 
ir dėl šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo rengiamas atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų atliktų tyrimų ir kitų veiksmų duomenis ir Nacionaliniame pažangos plane nustatytus 
atsinaujinančių energijos išteklių strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius. Išankstinės 
prijungimo sąlygos išduodamos, konkursas (konkursai) organizuojamas (organizuojami) ir 
leidimas (leidimai) plėtrai ir eksploatacijai šioje dalyje numatytais atvejais išduodamas 
(išduodami) ne anksčiau, negu yra priimtas Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos 
teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, 
kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius išteklius naudojančių 
elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir dėl šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo. Konkursą gali 
inicijuoti bet kuris asmuo, atitinkantis šio straipsnio 11 19 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus 
reikalavimus, pateikdamas paraišką Vyriausybės įgaliotai institucijai. Konkursą privalo 
organizuoti Vyriausybės įgaliota institucija per 6 mėnesius nuo paraiškos organizuoti konkursą 
gavimo dienos šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytame Vyriausybės nutarime 
nustatytoms dalims ir įrengtosioms galioms nustatyti.“ 

 
 

  
Pagarbiai, 

 

 

Vykdomoji direktorė         Rūta Skyrienė 

 


