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Lietuvos Respublikos Seimo ekonomikos komitetui                                            2022 – 05 - 04 

Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius, Lietuva 

el. p. ekonkt@lrs.lt  

 

PASIŪLYMAI DĖL „PROVERŽIO PAKETO“ 

 

Asociacija Investor‘s forum (toliau – Asociacija) susipažino su Lietuvos Respublikos energetikos 
ministerijos parengtu „Proveržio paketu“ (skelbimo Nr. 22-4678) (toliau kartu – Įstatymų projektai): 
 

1) Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 16, 17, 20, 211,22, 
222, 23, 41, 482, 49, 58, 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 201 straipsniu 
įstatymo projektu reg. Nr. 22-4681 (EEĮ projektas); 
 

2) Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 6, 11, 13, 
14, 201, 202, 22, 30, 32, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 ir 203 straipsniais 
įstatymo projektu reg. Nr. 22-4682 (AIEĮ projektas);  
 

3) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-
1495 3 straipsnio, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projektu reg. Nr. 22-4683 (PAVĮ 
projektas); 
 

4) Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 50, 69, 84, 
86 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektu reg. Nr. 22-4684 (SŽNSĮ projektas); 

 
ir teikia toliau išdėstytus pasiūlymus dėl kai kurių nuostatų pakeitimo / papildymo / panaikinimo. 

Asociacijos nuomone, kai kurie siūlymai kuria nepalankias atsinaujinančių energijos išteklių 
energetikos sektoriaus investicinės aplinkos teisinio reguliavimo sąlygas, be to, galėtų būti priimtos ir 
papildomos priemonės gerinančios investicinę aplinką į atsinaujinančius energijos išteklius, kurios 
nebuvo numatytos Įstatymų projektuose. Atitinkamai, teikiami toliau išvardinti Įstatymų projektų 
tobulinimo pasiūlymai. 
 
Tikimės, kad pateikti komentarai bus naudingi bei į juos bus atsižvelgta.  
 

Nr.  Siūlomas Įstatymo projekto 

papildymas / pakeitimas 

Paaiškinimai 

1. EEĮ projektas  

1.1. Siūloma pakeisti EEĮ projekto 16 str. 6 d. 

2 p: 

 

Siekiant išvengti papildomos administracinės 

naštos ir suteikiant daugiau 

tikrumo/užtikrintumo didelių vėjo elektrinių 

parkų vystytojams, siūlome numatyti, kad 

leidimas plėtoti elektros energijos gamybos 

mailto:ekonkt@lrs.lt
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„2) vieną kartą 6 mėnesių 

laikotarpiui, o pratęsiant leidimų plėtoti 

elektros energijos gamybos pajėgumus 

statant ar įrengiant vėjo elektrinę ar 

hibridinę elektrinę, kurioje elektros 

energijai gaminti naudojama vėjo 

energija, – vieną kartą 12 mėnesių 

laikotarpiui, jeigu asmuo, kreipdamasis 

dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo, 

pateikia statybą leidžiantį dokumentą, 

išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, 

kai statybą leidžiantis dokumentas 

neprivalomas, ir dokumentus, 

įrodančius, kad atlikta ne mažiau kaip 50 

procentų projekto įgyvendinimo darbų.“ 

 

 

 

pajėgumus turėtų būti pratęsiamas 

vadovaujantis vieninteliu objektyviu kriterijumi, 

t. y., jei vystytojas pateikia statybą leidžiantį 

dokumentą, kas savo ruožtu reiškia, kad laiko 

atžvilgiu 3/4 projekto darbų yra jau užbaigta ir 

panaikinti reikalavimą pateikti kitus dokumentus, 

įrodančius, kad atlikti ne mažiau kaip 50 procentų 

projekto įgyvendinimo darbų.  

 

Aiškesnės ir paprastesnės sąlygos plėtros leidimo 

termino pratęsimui yra būtinos ypač šiuo metu, 

kai dėl COVID-19 ir karo sukeltų pasekmių 

„trūkinėja“ tiekimo grandinės, neproporcingai 

pailgėja įrenginių gamybos procesai bei 

pristatymo terminai, kas nepriklauso nuo 

vystytojų valios. 

 

Šiuo metu rinkoje kyla nemažai diskusijų, kaip 

reikėtų interpretuoti teisės aktuose numatytas 

dvi sąlygas pratęsti plėtros leidimą (Veiklos 

elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo 

taisyklių 40 p.): (i) atlikta ne mažiau kaip 50 

procentų projekto įgyvendinimo darbų bei (ii) 

atlikta ne mažiau, kaip 50 proc. projekto 

sąmatoje numatytų investicijų. Praktikoje, didelių 

vėjo elektrinių parkų vystymas (reikiamų leidimų 

ir sutikimų gavimas) užima iki trijų-ketverių metų 

ir sudaro nemažą dalį kaštų, o statyba trunka iki 9 

mėnesių. Taigi iš teisės aktų nuostatų nėra aišku, 

ar yra kalbama apie faktiškai atliktus fizinius 

statybos darbus, ar įtraukiami ir projekto 

vystymo darbai bei kaštai (kaip, pvz., poveikio 

aplinkai vertinimo atlikimas, žemių užtikrinimas, 

įvairių sutikimų surinkimas, techninių projektų 

parengimas, kitų leidimų gavimas ir pan.). Taip 

pat nėra aišku kaip auditorius turi vertinti 

investicijų atlikimo faktą, pvz., ar turi būti 

sudarytos sutartys su įrangos/darbų tiekėjais, 
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kuriomis vystytojas įsipareigoja atlikti virš 50 

proc. projekto investicijų, kai bus pristatyta 

įranga ar atlikti darbai, ar jau turi būti faktiškai 

atlikta (apmokėta) 50 proc. projekto sąmatoje 

numatytų investicijų. Daugiau, kaip 50 proc. 

investicijų atlikimas (apmokėjimas) iki projekto 

užbaigimo prieštarauja verslo logikai, nes didžioji 

dalis investicijų yra apmokamos, kai vėjo 

elektrinės yra pastatomos ir priduodamos. Iš 

principo, iki galutinio vėjo elektrinių parko 

pridavimo šalys savo įsipareigojimus užtikrina 

pateikdamos banko garantijas. 

 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, plėtros leidimo 

procedūros supaprastinimas bei administracinės 

naštos mažinimas leistų užtikrinti sklandesnį 

projektų įgyvendinimą esamomis 

nenuspėjamomis rinkos sąlygomis ir leistų 

lengviau vystytojams prisiimti rizikas dėl didelių 

vėjo elektrinių parkų vystymo. 

2. AIEĮ projektas  

2.1. Siūloma atsisakyti AIEĮ projekto 

131 str. numatytos įmokos: 

 

„3. Atsinaujinančių išteklių 

elektros energijos gamybos įmoką 

sudaro 0,0013 euro už 1 kWh. 

Einamaisiais metais mokėtina 

atsinaujinančių išteklių elektros 

energijos gamybos įmoka 

apskaičiuojama atsižvelgiant į 

praėjusiais kalendoriniais metais 

pagamintos ir į elektros tinklus patiektos 

elektros energijos kiekį.“ 

 

Siūlome atsisakyti naujo gamybos mokesčio 

įvedimo. 

 

Pirma, tokio dydžio naujo mokesčio įvedimas 

nėra niekaip kompensuojamas kitomis 

priemonėmis ar mažinant kitus vystytojų kaštus, 

be to savivaldybės jau taiko gamybos mokesčio 

analogą, vėjo elektrines apmokestinant 

maksimaliu nekilnojamojo turto mokesčiu, kuris 

siekia 3 proc. nuo statinio vertės ir yra identiško 

dydžio lyginant su siūloma nustatyti gamybos 

įmoka. Taigi, šis papildomas mokestis tik dar 

labiau mažina paskatas vystyti vėjo elektrinių 

parkus rinkos sąlygomis (t. y. be 

valstybės/elektros energijos vartotojų subsidijų) 

ir didina mokestinę naštą atsinaujinančių 
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Kaip alternatyvą siūlome ženkliai 

sumažinti mokesčio dydį: 

 

„3. Atsinaujinančių išteklių 

elektros energijos gamybos įmoką 

sudaro 0,0013 0,00015 Eur/kWh. 

Einamaisiais metais mokėtina 

atsinaujinančių išteklių elektros 

energijos gamybos įmoka 

apskaičiuojama atsižvelgiant į 

praėjusiais kalendoriniais metais 

pagamintos ir į elektros tinklus 

patiektos elektros energijos kiekį.“ 

energijos išteklių vystytojams, dėl ko investicijos 

į atsinaujinančiąją energiją taptų nepatrauklios. 

 

Antra, tikėtina, kad naujo mokesčio schema yra 

sukurta atsižvelgiant į Vokietijoje taikomą 

modelį. 

Pažymėtina, kad Vokietijoje yra taikomas 

gamybos mokestis, kuris negali viršyti 0,002 

EUR/kWh, tačiau: 

- tokį mokestį savivaldybėms moka tik 
elektros energijos gamintojai, kurie 
gauna fiksuotą (feed-in) tarifą iš 
valstybės; 

- sumokėtas gamybos mokestis elektros 
energijos gamintojui pasibaigus 
kalendoriniams metams yra grąžinamas 
tinklo operatoriaus. 

Taigi, Vokietijoje elektros energijos gamintojams 

sumokėtas gamybos mokestis yra 

kompensuojamas valstybės. 

 

Trečia, tikėtina, kad įstatyminė prievolė 

vystytojams mokėti tokį gamybos mokestį 

pažeistų konstitucines teises ir principus, nes tai 

gali reikšti nepagrįstai nevienodo požiūrio 

taikymą, palyginti su kitos infrastruktūros ir 

elektrinių vystytojais. 

 

Taip pat šiame kontekste atkreipiame dėmesį, 

kad Lietuvos Respublikos Konstitucija nenumato 

valstybės nustatomų privalomų įmokų, kurios 

galėtų būti perskirstomos administratoriaus 

apeinant valstybės biudžetą. Pagal siūlomo 

reguliavimo esmę, teigtina, kad siūloma nustatyti 

ne įmoką, o naują valstybinį mokestį. Šiame 

kontekste atkreipiame dėmesį, kad Konstitucinis 

Teismas 2010 m. vasario 12 d. nutarime yra 
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suformulavęs mokesčiams, kitiems privalomiems 

mokėjimams (išskyrus rinkliavas) būdingus 

požymius:  „– mokesčiai ir kiti privalomi 

mokėjimai – tai įstatymu nustatyti privalomi, 

neatlygintiniai juridinių ir fizinių asmenų 

atitinkamo dydžio mokėjimai nustatytu laiku į 

valstybės (savivaldybės) biudžetą (Konstitucinio 

Teismo 2006 m. sausio 24 d.,); mokesčiai mokami 

esant nuolatiniam apmokestinamam objektui 

(Konstitucinio Teismo 1996  m. kovo 15 d. 

nutarimas); – valstybiniai mokesčiai ir kiti 

privalomi mokėjimai yra teisės subjektams 

nustatyta piniginė prievolė valstybei; pagal 

Konstituciją valstybinius mokesčius ir kitus 

privalomus mokėjimus gali nustatyti tik Seimas ir 

tik įstatymu, tai yra svarbi asmens teisių 

apsaugos garantija (Konstitucinio Teismo 

2002 m. birželio 3 d. nutarimas).“ Taigi pagal 

Konstitucijos nuostatas, negali būti nustatomi 

privalomi mokėjimai, atitinkantys valstybinių 

mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų požymius, 

kurie būtų mokami ne į valstybės biudžetą, o tam 

tikram administratoriui. Atsižvelgiant į tai, 

manome, kad siūlomas teisinis reguliavimas, ta 

apimtimi, kuria būtų nustatyta įstatymo pagrindu 

privalomai mokama įmoka, administruojama ir 

išmokama kitiems asmenims tam tikro 

administratoriaus, galimai prieštarauja 

Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui ir 127 

straipsnio 3 daliai. 

 

Taip pat pažymime, kad nuostatos turinys yra 

nesuprantamas, nes neaišku, kaip mokant 

Atsinaujinančių išteklių elektros energijos 

gamybos įmoką už einamuosius metus turėtų 

būti atsižvelgiama į praėjusiais kalendoriniais 

metais pagamintos ir į elektros tinklus patiektos 

elektros energijos kiekį. Neaišku, ar įmoka 

mokama už einamuosius metus, ar visgi už 

praėjusiais kalendoriniais metais pagamintos ir į 
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elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekį. 

Tuo atveju, jeigu mokama už praėjusiais metais 

pagamintą elektros energijos kiekį, tai turėtų būti 

aiškiai nurodyta. Tuo atveju, jeigu visgi mokama 

už einamaisiais metais pagamintos ir į elektros 

tinklus patiektos elektros energijos kiekį, turėtų 

būti nurodoma, kokiu būdu turi būti 

atsižvelgiama į praėjusiais metais pagamintą 

elektros energijos kiekį, kaip tai įtakoja einamųjų 

metų įmoką. Priešingu atveju įmokos dydis būtų 

apskaičiuojamas pagal nežinomus, neaiškius 

kriterijus, priklausančius nuo atsinaujinančių 

išteklių elektros energijos gamybos įmokos 

administratoriaus (toliau – įmokos 

administratorius) valios ir nuomonės. Tokia 

situacija nederėtų su konstituciniu teisinio 

aiškumo principu ir imperatyvu, kad įstatymo 

turinys turi būti aiškus iš įstatymo teksto.  

 

Jeigu vis dėlto būtų nuspręsta neatsisakyti šio 

naujo mokesčio įvedimo, siūloma jį ženkliai 

sumažinti, nes tai yra naujas mokestis 

atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams, 

kuris, kaip pažymėta aukščiau, mažina paskatas 

vystyti atsinaujinančius energijos išteklius. 

Vystytojai, įvertinus esamą reguliavimą ir 

mokestinę bazę, praktikoje siūlo paramos 

schemas vietos bendruomenėms, kurių dydis yra 

lygus 0,00015 Eur/kWh. 

2.2. Siūloma pakeisti AIEĮ projekto 49 str. 3 

d.: 

 

„3. Žemės ūkio paskirties žemės 

sklypuose (išskyrus miestų ir miestelių 

teritorijas) nerengiant teritorijų 

planavimo dokumentų, numatančių šių 

statinių statybą, galima statyti 

(išskyrus miestų ir miestelių teritorijas ir 

Siūlome pakeisti AIEĮ projekto 49 str. 3 d. 

išbraukiant perteklines nuostatas, kurios jau yra 

įtvirtintos kituose įstatymuose ir 

poįstatyminiuose teisės aktuose ir dėl to jų nėra 

būtina pakartotinai numatyti dar ir šiame 

Įstatyme, ir kurios apsunkina tiek normos turinį, 

tiek ir daro ją neaiškią. 
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teritorijas, kuriose vadovaujantis 

galiojančių teritorijų planavimo 

dokumentų sprendiniais, kitais teisės 

aktais,  atitinkama statyba 

draudžiama), užtikrinant galimybę 

naudoti žemę pagal nustatytą 

pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir 

būdą (išskyrus saulės šviesos energijos 

elektrines) ir gavus žemės sklypo 

savininko sutikimą, nekeičiant žemės 

naudojimo paskirties galima statyti: 

1) saulės šviesos energijos 

elektrines; 

2) vėjo elektrines; 

3) 1 MW ir mažesnės įrengtosios 

galios biodujų elektrines, arba biodujų 

gamybos įrenginius, kurių biodujų 

gamybos ar valymo apimtys neviršija 

750 kubinių metrų biodujų per valandą, 

nenumatant jų statybos teritorijų 

planavimo dokumentuose; 

4) prie skirstomųjų tinklų 

jungiamas hibridines elektrines.“ 

 

Konkrečiai siūlome šioje dalyje palikti ir 

akcentuoti tai, kas svarbiausia būtent šiai daliai, 

t. y. numatyti, kad išvardintų elektrinių statyba 

galima nerengiant teritorijų planavimo 

dokumentų, numatančių jų statybą. 

2.3. Siūloma atsisakyti AIEĮ projekto 49 str. 6 

d. įtvirtintų naujos vėjo jėgainių 

apsaugos zonos, kurios dydis būtų 

siejamas su vėjo elektrinės stiebo 

aukščiu (t. y. padauginto iš 4), įvedimo. 

 

„6. Didesnės kaip 30 kW 

įrengtosios galios vėjo elektrinės turi 

būti įrengtos taip, kad trumpiausias 

atstumas iki sodo namų, gyvenamosios, 

viešbučių, kultūros paskirties pastatų, 

bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų 

Siūlome atsisakyti AIEĮ projekto 49 str. 6 d. 

pakeitimo, kuriuo siūloma nustatyti visoms vėjo 

elektrinėms standartizuotą zoną/perimetrą iki 

gyvenamųjų namų, kuriame neva vyrauja vėjo 

elektrinės sukeliamas poveikis, ar standartizuotą 

atstumą iki kiekvieno atskiro gyvenamojo namo, 

sodo namo ir pan.  

 

Pirma, vėjo elektrinių technologijos tobulėja ir jų 

poveikis mažėja, todėl nustatyti standartizuotus 

ribojimus/poveikio zonas/ribojimų perimetrus 

visoms vėjo elektrinėms yra nelogiška. Atliekant 
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mokyklų, vaikų darželių, lopšelių mokslo 

paskirties pastatų, skirtų švietimo 

reikmėms, kitų mokslo paskirties 

pastatų, skirtų neformaliajam švietimui 

poilsio, gydymo, sporto ir religinės 

paskirties pastatų, specialiosios 

paskirties pastatų, susijusių su 

apgyvendinimu (kareivinių pastatų, 

laisvės atėmimo vietų įstaigų 

) nurodytos paskirties patalpų kitos 

paskirties statiniuose, rekreacinių 

teritorijų  būtų ne mažesnis nei vėjo 

elektrinės stiebo aukštis metrais, 

padaugintas iš 4. Šio atstumo laikymąsi 

būtina užtikrinti, kai numatoma statyti 

nurodytos paskirties statinius, įrengti 

nurodytos paskirties patalpas kitos 

paskirties statiniuose ir (ar) 

rekonstruojant arba remontuojant 

statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų 

paskirtį į šioje dalyje nurodytą paskirtį, 

planuojant teritorijas rekreacijai ir šioje 

dalyje nurodytos paskirties objektų 

statybai. Jeigu pastatų savininkai ir 

naudotojai neprieštarauja, vėjo 

elektrinės gali būti statomos mažesniu 

atstumu nuo nurodytų pastatų, 

užtikrinant atitiktį visuomenės sveikatos 

saugos reikalavimams. Naujų nurodytos 

paskirties pastatų, patalpų statyba 

arčiau nei nurodytu atstumu nuo 

pastatytų elektrinių galima, jei asmuo, 

suinteresuotas elektros energijos 

gamybos vėjo elektrinėje vykdymu, 

įsipareigoja užtikrinti atitiktį visuomenės 

sveikatos saugos reikalavimams. Jei 

nėra galimybės užtikrinti atitikties šiems 

reikalavimams, naujų nurodytos 

paskirties pastatų, patalpų statyba 

negalima. Tokiu atveju asmuo, 

suinteresuotas naujų nurodytos 

poveikio aplinkai vertinimą yra tiriama konkreti 

teritorija, kiekvienos vėjo elektrinės atskirai bei 

šalia esamų ir planuojamų vėjo elektrinių suminis 

poveikis. Atliekant detalius skaičiavimus, analizes 

bei ekspertinius vertinimus yra nustatoma 

konkretaus vėjo elektrinių parko poveikio zona ir 

tikslios šios zonos ribos (pvz., triukšmo, 

šešėliavimo izolinijos) netoliese esamų 

gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu. Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymas bei Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymas (toliau – SŽNSĮ) leidžia nustatyti tiek 

standartines poveikio zonas (pvz., triukšmo 

poveikio zona aplink vėjo elektrinę prilyginama 

440 m), tiek leidžia atliekant poveikio aplinkai 

vertinimo ar kitas procedūras, nustatyti ir 

įvertinti tikslią vėjo elektrinių poveikio zoną, pvz., 

kuri naudojant naujausias triukšmo mažinimo 

technologijas gali siekti 170-250 m. Todėl 

siūlomu pakeitimu siekiant įtvirtinti fiksuotą 

poveikio zoną yra neatsižvelgiama ir ignoruojama 

į kituose įstatymuose numatytos galimybės 

individualiai atsižvelgiant į vietovės parametrus 

vertinti ir nustatinėti poveikio zoną. Pvz., būtų 

ignoruojama SŽNSĮ numatyta vėjo elektrinių 

sanitarinių apsaugos zonų (toliau – SAZ) dydžio ir 

ribų nustatymo tvarka, kuri leidžia sumažinti SAZ, 

jei poveikis yra mažesnis už standartiškai galimą 

nustatyti 440 m perimetro zoną. 

 

Antra, savivaldybės pačios aktyviai vertina ir 

kontroliuoja atstumus nuo vėjo elektrinių parkų 

ar pavienių vėjo elektrinių iki gyvenamųjų 

teritorijų. Pavyzdžiui, Akmenės rajono 

savivaldybė tarybos sprendimu (2021-06-28 

sprendimu Nr. T-146) yra įtvirtinusi, jog vėjo 

elektrinės negali būti statomos arčiau kaip 1 km 

atstumu iki urbanizuotų ar urbanizuojamų 

teritorijų, t. y. iki teritorijų, kurios yra tankiai šiuo 
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paskirties pastatų, patalpų statyba, ir 

asmuo, suinteresuotas elektros 

energijos gamybos vėjo elektrinėje 

vykdymu, susitaria dėl 

kompensacijų, mokamų už nuostolius, 

atsiradusius dėl teisės statyti naujus 

nurodytos paskirties pastatus, patalpas 

praradimo. Jei atliekant planuojamos 

elektros energijos gamybos vėjo 

elektrinėje poveikio aplinkai vertinimo 

procedūras, nustatoma, kad kai 

kuriuose žemės sklypuose, 

patenkančiuose į šioje dalyje nurodytą 

atstumą, yra atitiktis visuomenės 

sveikatos saugos reikalavimams, naujų 

nurodytos paskirties pastatų statyba 

tuose žemės sklypuose arčiau nei 

nurodytu atstumu nuo pastatytų 

elektrinių galima be susitarimo su 

asmeniu, gaminančiu elektros energiją 

pastatytoje vėjo elektrinėje.“ 

metu ar artimiausioje ateityje bus tankiai 

apgyvendintos. Savivaldybė neuždraudė statyti 

vėjo elektrinių arčiau kaip 1 km atstumu iki 

vienkiemių ar atskirų sodybų, sodo namelių, jei 

atlikus vertinimus poveikis neviršija leistinų ribų. 

Atitinkamai, tie patys teisiniai santykiai neturėtų 

būti reguliuojami vienu metu skirtinguose teisės 

aktuose ir dar skirtingai. Tokia kolizija yra 

neleistina. 

 

Trečia, dar daugiau siūlomi nustatyti vėjo 

jėgainių konkretūs atstumai iki išvardintų pastatų 

yra netgi neadekvatūs ir neprotingi, nes gerokai 

per dideli ir realiai neįgyvendinami Lietuvos 

teritorijoje. Lietuvos teritorijoje yra labai mažai 

gyvenviečių ar kaimų, kurie būtų užstatyti tokiu 

retu tankumu. Palikus šį reikalavimą, vėjo 

elektrinių vystymasis Lietuvoje neabejotinai 

susidurs su sunkumais ir vietos stoka. Toks 

reguliavimas tikėtina sustabdys didelių vėjo 

elektrinių parkų vystymą Lietuvoje. Taigi poveikio 

zonos vėjo jėgainių statybos atveju turėtų būti 

nustatomos atliekant poveikio aplinkai ir (ar) 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

procedūras, nes poveikis yra ir gerokai mažesnis 

nei nurodyta siūlomo projekto 6 dalyje. 

Atitinkamai, siūlome nurodyti, kad atstumai iki 

pastatų turi būti nustatyti vadovaujantis SŽNSĮ ir 

jame įtvirtintomis procedūromis. 

 

Ketvirta, įtvirtinus galimybę statyti naujus 

pastatus, patalpas arčiau nei vėjo elektrinės 

stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 iki jau 

egzistuojančių pastatų, susiklostytų situacija, jog 

asmuo laikydamasis įstatymo reikalavimų 

pastatęs elektrinę, vėliau galėtų būti įpareigotas 

mokėti tam tikras kompensacijas. Toks 

analizuojamos normos turinys kelia abejonių dėl 
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jo derėjimo su konstituciniu asmenų teisėtų 

lūkesčių apsaugos principu.  

 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad straipsnio 6 

dalyje nustatoma, kad trumpiausias atstumas iki 

tam tikrų objektų būtų ne mažesnis nei vėjo 

elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 

4. Be to, 6 dalyje nustatomi atvejai, kai šis 

atstumas gali būti mažesnis. Todėl 

analizuojamoje nuostatoje aiškiai nurodytina 

apie kokius atvejus – kokį konkrečiai atstumą joje 

kalbama. Taip pat pastebėtina, kad vėliau 

nuostatoje kalbama ne apie atstumą, o apie tam 

tikrą teritoriją, o po to vėl grįžtama prie atstumo 

termino vartojimo, todėl siūlytina apsispręsti, ar 

nuostatoje siekiama kalbėti apie tam tikrą 

teritoriją ar apie atstumą. 

2.4. Siūloma AIEĮ projekte papildomai 

numatyti naują nuostatą, įtvirtinančią, 

jog: 

 

„vėjo elektrinių statybos atveju kilus 

ginčams su žemės sklypų, patenkančių į 

vėjo jėgainės sanitarinių apsaugos 

zonų teritoriją, savininkais ar 

valdytojais, pastarieji gali reikšti 

pretenzijas ir inicijuoti teisminį procesą 

tik dėl jiems mokėtinų kompensacijų 

sumokėjimo ir (ar) jų dydžio, tačiau 

ginčai dėl paties statybos projekto 

įgyvendinimo galimybės negalimi.“ 

 

Konkrečiai, siūlome numatyti panašią procedūrą, 

kokia šiuo metu yra nustatyta Žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos 

valstybinės svarbos projektus įstatymo 4 str. 5 d., 

t. y. kad: „<...> žemės savininkas ir (ar) kitas 

naudotojas negali kliudyti projektą 

įgyvendinančiai institucijai ar jos atstovams 

įgyvendinti šiame įstatyme nustatytų žemės 

paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų. 

Asmenims, pažeidusiems šio įstatymo 

reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta administracinė atsakomybė. 

Taip pat tokiais atvejais šio įstatymo nustatyta 

tvarka žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui 

pervedant atlyginimą už visuomenės poreikiams 

paimamą turtą atlyginimo suma yra sumažinama 

projektą įgyvendinančios institucijos išlaidų, 

patirtų šalinant žemės savininko ir (ar) kito 

naudotojo sudarytas kliūtis tinkamai šiame 

įstatyme nustatytoms žemės paėmimo 
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visuomenės poreikiams procedūroms įgyvendinti, 

dydžiu.“ 

 

2.5. Siūlome papildyti AIEĮ projektą 641 str.  

 

Trečiųjų asmenų skundų nagrinėjimas 

 

„1. Trečiųjų asmenų skundų, dėl vėjo 

energijos elektrinių parkams valstybės 

institucijų išduotų sprendimų ar leidimų 

panaikinimo, pagrindu pateikti 

prašymai, dėl priimtų valstybės 

institucijų sprendimų galiojimo 

sustabdymo iki bus priimtas galutinis 

sprendimas nagrinėjamoje byloje, 

negali būti tenkinami, jeigu yra 

išduotas leidimas plėtoti elektros 

energijos gamybos pajėgumus.“ 

 

Vadovaujantis Vokietijoje taikoma praktika, 

siekiant labiau apsaugoti atsinaujinančių 

energijos išteklių vystytojus bei siekiant sukurti 

patrauklesnę investicinę aplinką į atsinaujinančių 

energijos išteklių sektorių, siūlome numatyti, kad 

vystytojui gavus leidimą plėtoti atsinaujinančius 

energijos gamybos išteklius, tretieji asmenys 

inicijuojantys skundus prieš vykdomą 

atsinaujinančių energijos išteklių projektą 

neturėtų galimybės reikalauti pritaikyti 

reikalavimo užtikrinimo/laikinąsias apsaugos 

priemones ar kitu būdu laikinai stabdyti išduotų 

leidimų galiojimą. 

 

Toks reguliavimas užtikrintų, jog pažengę 

projektai negalėtų būti stabdomi dėl galimai 

nepagrįstų aktyvistų skundų, nusiteikusių prieš 

atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą. Vien 

nepagrįstas reikalavimo užtikrinimo priemonių 

pritaikymas ir vystomo projekto laikinas 

sustabdymas sužlugdytų projektą, nors galiausia 

paaiškėtų, kad skundas buvo nepagrįstas. 

Dažniausiai tokie aktyvistai prisidengia įkurtomis 

asociacijomis, kurios neva atstovauja 

bendruomenių interesus, tačiau jokio turto ar 

galimybės atlyginti padarytą žalą neturi. 

 

Pažengusiais projektais būtų laikomi tokie 

projektai, kurie turi rezervavę tinklo pralaidumus, 

turi užsitikrinę žemės sklypus vėjo elektrinių 

statybai ir gavę teigiamą poveikio aplinkai 

vertinimą, t. y. yra gavę leidimą plėtoti elektros 

energijos gamybos pajėgumus. 
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Pažymėtina, jog esant pateiktam skundui teisme, 

vystytojas prisiima visišką riziką ir atsakomybę, jei 

skundas būtų patenkintas ir neteisėtai išduotas 

leidimas panaikinamas. Tokia praktika taikoma ir 

Vokietijoje. 

3. SŽNSĮ/PAVĮ projektai  

3.1. Siūlome pakeisti Įstatymų projektų 

įsigaliojimo ir taikymo tvarką 

Siūlome papildyti įstatymų projektų įsigaliojimo ir 

taikymo nuostatas tuo atveju, kai dalis 

dokumentų rengimo jau atlikta (pvz. PAV), tačiau 

statybą leidžiantys dokumentai dar nėra gauti. 

 

Siūlome aiškiai nurodyti, kad visi dokumentai, 

kurie parengti iki įstatymo įsigaliojimo, jiems 

nauji pakeitimai netaikomi arba taikomi tik tiek, 

kiek pats vystytojas nusistato / pageidauja, o 

pradėtos procedūros gali būti baigiamos pagal iki 

įstatymo įsigaliojimo galiojusį reglamentavimą. 

Taip būtų išvengta jau rengiamų ar parengtų 

dokumentų keitimo dėl teisės aktų pasikeitimo, 

nes vėjo elektrinių parkui dokumentų rengimas 

gali trukti apie 1-3 metus, o šiuo metu pateiktame 

siūlyme yra nurodyta išimtis tik turintiems 

statybą leidžiančius dokumentus. 

 

 

Pagarbiai, 

 

 

Vykdomoji direktorė         Rūta Skyrienė 


