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Valstybės įtaka šilumos ūkyje 

 

Perteklinė, tinkama ar keistina? 

 

Martynas Nagevičius 
 
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos  prezidentas 

martynas@nagevicius.lt 
 

 

2011.03.03 
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 Įstatymų kūrimas 

 Valstybinio kapitalo vaidmuo 

Valstybės vaidmuo ..... 
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 Aiškūs 

 Stabilūs 

 Vienodi visiems 

Įstatymai 
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Valstybinis šilumos ūkio 
reguliavimas 

Šilumos ūkio veiklą reguliuoja 

> 100 įstatymų 

>1000 poįstatyminių teisės aktų  

http://www.lsta.lt/lt/acts/listall 
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 Šilumos ūkio įstatymas nuo 2003-05-20 buvo keičiamas 26 kartus 
(vidutiniškai 2 kartus per metus) 

 nuo 2003-05-20 buvo užregistruoti 171 Šilumos ūkio įstatymo 
pakeitimo projektas (vidutiniškai kartą kas mėnesį)  

Valstybinis šilumos ūkio 
reguliavimas 

JAV KONSTITUCIJA – 27 PATAISOS NUO 1789........ 



6 

 Vienintėlis, galintis užtikrinti 
valstybei svarbių projektų 
įgyvendinimą? 

 Vienintėlis, galintis užtikrinti 
žemas kainas vartotojams, 
nes nesiekia pelno?  

 Vienintėlis gali būti atsvara 
„blogiukams oligarchams“? 
(jei ne mes, tai jie..) 

Valstybinio kapitalo vaidmuo 
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Apie valstybinių įmonių teikiamos 
paslaugos „pigumą“... 
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4 straipsnis. Viešojo administravimo subjektų pareiga 
užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę 

 

 1. Viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus 
 uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu  Lietuvos 
 Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos  konkurencijos 
 laisvę.  

 

Konkurencijos įstatymas 
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3 straipsnis. Bendrieji energetikos veiklos tikslai 

1. Bendrieji energetikos veiklos tikslai yra: 

1) energijos tiekimo saugumas ir patikimumas; 

2) energijos išteklių ir energijos prieinamumas ir pakankamumas; 

3) energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumas; 

4) darni ir tvari energetikos sektoriaus plėtra; 

5) neigiamo energetikos veiklos poveikio aplinkai mažinimas; 

6) vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga; 

7) sąlygų veiksmingai konkurencijai energetikos sektoriuje sukūrimas 
ir plėtojimas; 

8) vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra. 

2 Atskirų energetikos sektorių veiklos teisinius pagrindus reglamentuojantys 
įstatymai nustato specialiuosius atskirų energetikos sektorių tikslus ir veiklos 
reguliavimo principus, atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 
bendruosius tikslus 

 

Lietuvos energetikos įstatymas 
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Tuo tarpu...... 
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STR 1.07.01:2010 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS 
DOKUMENTAI“ 
 2015-09-11 pakeitimas 



13 

 

LRV 2016-04-25 sprendimas 16-1953(4) DĖL 
NACIONALINĖS ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS 2015–
2021 METŲ PROGRAMOS PAKEITIMO 
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 Šiluminė galia (MW) Elektros galia (MW) 

Atliekų  53,7 MW 17,6 MW 

Biokuro 154,5 MW 70,0 MW 

Viso: 209,2 MW 87,6 MW 
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 VIAP surinktų lėšų paskirstymas tretinį rezervą užtikrinančiai LEG 
be konkurso... 

 Šilumos tiekėjų piknaudžiavimas dominuojančia padėtimi prieš 
nepriklausomus šilumos gamintojus („konkurencijos“ imitavimas, 
„konkuruojant“ sąlygomis, kai šilumos vartotojai padengia visus 
šilumos tiekėjo pastoviuosius kaštus)..... 

 .... 

 

 

 

Tai tik viena istorija, o kur dar...: 
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Energetikos politika 

 ENERGETIKOS POLITIKA – ne valstybės kapitalo 
įmonių strateginių projektų sąrašas, o konkurencinės 
aplinkos kūrimas 

 

– Visi rinkos dalyviai (investuotojai, vartotojai, energetikos 
kompanijos, energetinių tinklų operatoriai) turėtų veikti 
vienodomis rinkos sąlygomis 

– Energetikos politikos tikslas – suformuoti tokią aplinką, 
kuri skatina visus rinkos dalyvius elgtis taip, kad jų 
veikla būtų naudingiausia Valstybės ekonomikai 

– Įrankiai – ne administraciniai ribojimai, bet mokesčiai ir 
finansinio skatinimo priemonės 
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Ačiū už dėmesį !  

Martynas Nagevičius 
 

martynas@nagevicius.lt 
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Geriausias būdas kovoti su oligarchais, tai sudaryti 
palankias ivesticines sąlygas ateiti į rinką naujiems 

oligarchams ir kurti konkurenciją, o ne įstatymų pagalba 
stumti iš rinkos likusius! 


