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Lietuvos Respublikos Seimo      2022 m. birželio 21 d. 

Aplinkos apsaugos komitetui 

 

Lietuvos Respublikos Seimo 

Ekonomikos komitetui  

 

 

 

Asociacija „Investors‘ Forum“, savanoriška, nepriklausoma, didžiausius ir aktyviausius 

investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti verslo asociacija kreipiasi dėl Atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 

51 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 131 ir 203 straipsniais įstatymo projekto 

Nr. XIVP-1571(2) 

 

Atsižvelgdami į tai, kad yra parengtas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-

1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 131 ir 203 straipsniais įstatymo (toliau – AIEĮ) projektas Nr. XIVP-1571(2) (toliau 

– Projektas), kurio svarstymas LR Seimo Aplinkos apsaugos komitete numatytas 2022-06-22, 

teikiame šiuos pasiūlymus dėl parengto AIEĮ Projekto 15 straipsnio, konkrečiai dėl siūlomos 

naujos AIEĮ 48 straipsnio 2 dalies. 

 

Pagal Projekto 15 straipsnį numatyta pakeisti AIEĮ 48 straipsnį ir išdėstyti jį naujai. AIEĮ 48 

straipsnio 2 dalyje numatoma nustatyti tokias naujas normas: 

„2. Projektuojant naujus visuomeninės, pramoninės ir komercinės, gyvenamosios 

paskirties pastatus (jų dalis), turi būti numatyta įrengti atsinaujinančius energijos 

išteklius naudojantį elektros energijos gamybos įrenginį, kurio leistina naudoti galia būtų 

ne mažesnė kaip vartotojo objektui suteikta leistina naudoti galia. Kai nurodytos leistinos 

generuoti galios atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiam elektros energijos 

gamybos įrenginiui įrengti nėra techninių galimybių, nurodytos  paskirties pastato (jo 

dalies) valdytojas turi užtikrinti, kad elektros energijos vartojimo poreikis būtų 

padengtas kitais pagrindais įsigyjama elektros energija iš atsinaujinančių energijos 

išteklių.“ 

 

Taip pat Projekto 18 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad: 

 „Šis įstatymas, išskyrus 3, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 17 straipsnius, 8 straipsnio 1 dalį, 

9 straipsnio 7, 9, 10 dalis ir šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2022 m. liepos 2 d.“ 

 

Nors Projekto 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Projekto 15 straipsnio įsigaliojimui taikoma 

išimtis, tačiau kitose Projekto 18 straipsnio dalyse nėra nurodyta, kada konkrečiai yra 

numatomas Projekto 15 straipsnio įsigaliojimas. Todėl manytina, kad Projekto 15 straipsniui 

nebuvo numatytas joks atidėtas įsigaliojimas ir jis įsigalios bendra teisės aktų nustatyta tvarka, 

t. y. kitą dieną po AIEĮ oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre. 

 

Tačiau tokiu atveju bus sukurtas visiškai neproporcingas ir praktiškai net neįgyvendinimas 

įpareigojimas naujų visuomeninės, pramonės, komercinės bei gyvenamosios paskirties pastatų 

statytojams (i) įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojantį elektros energijos 

gamybos įrenginį, kurio galia būtų ne mažesnė kaip vartotojo objektui suteikta leistina naudoti 
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galia arba (ii) užtikrinti tokiuose pastatuose suvartojamos energijos įsigijimą iš atsinaujinančių 

energijos išteklių.  

 

Pažymime, kad minėto AIEĮ 48 straipsnio 2 dalies reikalavimo įgyvendinimas praktikoje nebus 

įmanomas, nes: 

1) priklausomai nuo pastato pagrindinės naudojimo paskirties, nuo pastato statybos vietos, 

taip pat nuo sunaudojamos energijos kiekio gali nebūti realios galimybės įrengti tokį 

kiekį atsinaujinančios energijos išteklius naudojančių elektros įrenginių, kad būtų 

patenkintas visas reikalingas elektros suvartojimo poreikis, ypač kalbant apie daug 

energijos suvartojančius pramonės ir komercinės paskirties pastatus, taip pat kai nauji 

pastatai statomi senamiesčio teritorijose ir kt.; 

2) nesant galimybės įrengti reikalingą atsinaujinančios energijos išteklius naudojančių 

elektros įrenginių kiekį netgi nebūtų galimybės užtikrinti viso reikalingo energijos 

kiekio įsigijimo iš galimai kitais pagrindais įgytos elektros energijos, pagamintos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių. Lietuvoje šiuo metu yra gaminamas gerokai per 

mažas elektros energijos kiekis iš atsinaujinančių energijos išteklių, kad jo pakaktų 

aprūpinti visus planuojamus naujai statyti visuomeninės, pramonės, komercinės bei 

gyvenamosios paskirties pastatus. 2020 m. statistikos duomenimis atsinaujinančių 

energijos išteklių dalis elektros gamyboje sudarė tik 20,17 proc. Taigi šiuo metu iš 

atsinaujinančių energijos išteklių pagamintos elektros energijos kiekis yra gerokai per 

mažas, kad būtų galimybė šiuo kiekiu aprūpinti be kitų objektų (kaip transportas, žemės 

ūkis ir kt.) ir visus be išimties naujai statomus visuomeninės, pramonės, komercinės bei 

gyvenamosios paskirties pastatus. 

 

LR Seimo patvirtinti ilgalaikiai strateginiai dokumentai ir planai, taip pat ir naujausi AIEĮ 

pakeitimai numato, kad dar tik 2030 metais planuojama pasiekti, kad energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių energijos dalis sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų.  

 

Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad šiuo metu Lietuvoje dar nėra pagaminama tiek elektros 

energijos iš atsijauninančių energijos išteklių, kad būtų galimybė nustatyti reikalavimą visiems 

naujai statomiems visuomeninės, pramonės, komercinės bei gyvenamosios paskirties 

pastatams vartoti tik iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintą elektros energiją. Kaip 

minėta, nėra ir objektyvios galimybės patiems pastatams įrengti tiek elektros iš atsinaujinančių 

išteklių gamybos įrenginių, kad jie 100 proc. aprūpintų pastatus reikalingu elektros energijos 

kiekiu. 

 

Remiantis nurodytais argumentais, tam, kad būtų sudarytos adekvačios ir realiai 

įgyvendinamos priemonės pasiekti Lietuvos valstybės iki 2030 metų užsibrėžtų tikslų, Projekte 

būtina ir dėl to SIŪLOME: 

 

- nustatyti pereinamąjį laikotarpį AIEĮ 48 straipsnio 2 dalies įgyvendinimui numatant 

šios nuostatos atidėtą įsigaliojimą bent jau iki tokio termino, kai Lietuvoje iš 

atsinaujinančių energijos išteklių pagamintos elektros energijos kiekis sudarys 

pakankamą dalį, kad būtų realiai įmanoma užtikrinti, kad naujai pastatytuose pastatuose 

elektros energijos vartojimo poreikis galėtų būti padengtas įsigyjama elektros energija 

iš atsinaujinančių energijos išteklių; 
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arba 

 

- nustatyti šiai dienai racionalią ir praktiškai įgyvendinamą reikalaujamos pagaminti ar 

įsigyti elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių procentinę dalį nuo 

naujai statomuose pastatuose bendro suvartojamo elektros energijos kiekio, kuri galėtų 

būti atitinkamai didinama kiekvienais naujais metais ar kitu periodiškumu 

(priklausomai nuo realios situacijos elektros iš atsinaujinančių energijos išteklių 

gamybos srityje) iki 2030 m. 

 

 

Pagarbiai 

 

Vykdomoji direktorė       Rūta Skyrienė 


