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Teisės
žinios
pirmasis numeris
entais, kolegomis ir kitais, kurie da
lyvauja ir domisi verslu, pasidalinti
pastebėjimais ir paskutinėmis nau
jienomis, padiskutuoti aktualiais
klausimais.

„Bernotas ir Dominas GLIMSTEDT“
aktyviai konsultuoja įvairias Lietu
vos bei užsienio įmones jau beveik
20 metų. Nuo pat įkūrimo dienos
augome telkdami gabiausius, kva
lifikuotus ir patyrusius teisininkus,
kad galėtume pasiūlyti aukščiausios
kokybės teisines paslaugas, padėju
sias kontorai susikurti gerą vardą.
Sumanėme leisti šį elektroninį lai
kraštį, nes nuolat stebime, kas
vyksta Lietuvoje, bei kasdien susi
duriame su įvairiomis verslo situaci
jomis, kuriose išmanyti vien teisę –
nepakanka. Norėtume su savo kli

Šis, pirmasis, mūsų elektroninis
laikraštis skirtas energetikai, apie
kurią pastaruoju metu tiek daug ra
šoma ir kalbama. Su mūsų kontoros
teisininkais, besispecializuojančiais
energetikos srityje, stengiamės pa
žvelgti į šią temą iš kelių pozicijų,
pakalbinti keletą pašnekovų. Taip
pat aptarsime kitas šio mėnesio
teisės aktualijas – naujausias inici
atyvas Seime formuojant azartinių
lošimų teisinio reguliavimo politiką,
trumpai sugrįšime prie „Snoro“ isto
rijos.
Kiekviename mėnesio numer yje
pristatysime mūsų kontoros eksper
tą. Šį mėnesį – tai kontoros partne
ris Egidijus Bernotas.
Tikimės, kad šis GLIMSTEDT leidinys
taps visų laukiamas, o mes pasi
stengsime, kad jis būtų informaty
vus. Kviečiame Jus prisidėti kuriant
leidinio turinį. Siųskite klausimus,
siūlykite temas, diskutuokite.

Mėnesio tema –
energetika

10 „prieš“ Visagino atominę elektrinę
Energetikos ekspertų diskusijose –
siūlymai imtis priverstinės renovacijos
ir skatinti biokuro vartojimą
Daugiabučių namų renovacijai laikas
judėti iš mirties taško

Aktualijos

Fizinių asmenų bankrotas – įmanomas
ir Lietuvoje

Glimstedt žmogus
Egidijus Bernotas.

Glimstedt svečias
Arūnas Keserauskas

Glimstedt klientas
Alvydas Naujėkas
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Gediminas Dominas

Numerio skaičius

15
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Tobulinant azartinių lošimų teisinį
reguliavimą – nauji siūlymai Seimui

Įdomaus skaitymo!

Tiek kartų Bulgarija atidėjo Belenės ato
minės elektrinės statybas, kurių vertė
siekė 6,3 mlrd. eurų.
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Niekaip nepastatytos Bulgarijos atomi
nės elektrinės pamokos

Interaktyvi apklausa:
„Ką manote apie biokuro katilines mies
tų šilumos ūkiuose?“

Teisės žinios

mėnesio tema
redaktoriaus žodis

Lietuvos energetika šiuo metu stovi ant
kertinių ir ilgalaikių pokyčių slenksčio.
Ką tik Seime kelią skintis pradėjo svar
biausius energetinius projektus (Nacio

nalinės energetinės nepriklausomybės
strategijos, Visagino atominės elektrinės
projekto, Suskystintų gamtinių dujų ter
minalo ir Elektros energetikos sistemos
integracijos į Europos elektros energeti
kos sistemas) reglamentuojantys teisės
aktų paketai.
Ne mažiau svarbūs ir artimoje ateityje
visai visuomenei įtakos turėsiantys ener
getikos klausimai dar laukia savo eilės,
neturėtų būti pamiršti ir stringantys esa
mi teisiniai energetikos reikalai. Vis dar
„energetikos saloje“ esančiai Lietuvai
būtina tinkamiausia energetikos teisinio
reguliavimo politika.

Kokia ji yra ar kokia turi būti atominės
energetikos, taršos ribojimo miestų šilu
mos ūkiuose klausimais ir mąstant apie
skalūnų dujų žvalgybą bei gavybą? Šiuos
klausimus „Mėnesio temos“ skiltyje na
grinėja ir pokalbiuose su pašnekovais
diskutuoja „Bernotas ir Dominas GLIMS
TEDT“ advokatų kontoros teisininkai.
Tikiuosi, kad gilesnė teisinė analizė, siū
lymai ir diskusijos Jums bus informatyvi
atspirtis vertinant energetikos sektoriuje
vykstančias ir laukiančias permainas.
Justinas Gapšys

10 „prieš“ Visagino atominę elektrinę
Politikai puikiai supranta, kad bet
kokiam bankui pateikus verslo
planą be sąnaudų naudos ana
lizės, prognozuojamų pelnų ir
nuostolių bei balansų, banko spe
cialistai nepradėtų tokio doku
mento net skaityti.
Visagino atominės elektrinės (VAE) vers
lo plano rengėjai klaidingai mano, kad
Seimo nariams užteks jokiais skaičiavi
mais ir nepagrįsto teiginio, jog investicija
yra atsiperkanti. Taip teigiama dokumen
te net nenurodant per metus elektrinėje
planuojamo pagaminti kilovatvalandžių
skaičiaus.
Lietuvos Žaliųjų sąjūdžio partija, ben
dradarbiaudama su Lietuvos Energeti
kos konsultantų asociacija bei Žaliosios
politikos institutu, atkreipia Seimo narių
dėmesį į daugiausiai abejonių keliančius
šio verslo plano teiginius.
1. VAE projektas yra komerciškai
pelningas (dokumento 90, 91 p.). Įver
tinus pinigų srautus akivaizdu, kad VAE
grynoji dabartinė vertė taikant 8 procen
tų diskonto normą (palūkanos nuo bū
simos investicijų vertės) būtų neigiama.
Tai reiškia, jog brangi investicija atneštų
1,848 mlrd. Lt nuostolių.

Brangi investicija atneštų
1,848 mlrd. Lt nuostolių.

2. Nerealiai
sumažintos
VAE
uždarymo sąnaudos (dokumento 78
p.). Per 60 reaktoriaus tarnavimo metų
jo eksploatacijos nutraukimui planuoja
ma surinkti 1,10 1,73 mlrd. Lt. Lietuvos
įvertintos ir Europos Komisijai pateiktos
sąnaudos iki 2029 m. uždaryti senajai
Ignalinos AE siekia 2,9 mlrd. eurų (10,0
mlrd. Lt) neįskaitant sąnaudų ilgalai
kiam pavojingų radioaktyvių atliekų
laidojimui. Pateikiama VAE savikainos
dedamoji elektrinės uždarymui yra aki
vaizdžiai per maža.
3. Visiškai neužsimenama apie
ilgalaikį giluminį pavojingų bran
duolinio kuro atliekų laidojimą. ES
direktyva įpareigoja Lietuvą iki 2015 m.
pateikti Europos Komisijai aiškų techni
nių sprendimų ir konkrečių sąnaudų pla
ną, kaip giluminiu būdu bus laidojamos
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branduolinio kuro atliekos. Lietuvos
institucijos tokių planų net nepradėjo
svarstyti nei dėl senosios IAE jau turimų
didžiulių kiekių radioaktyvių atliekų, nei
dėl būsimų VAE branduolinio kuro atlie
kų. Skandinavijos šalių patirtis rodo, jog
tai labai sudėtingi projektai, kainuosian
tys papildomus milijardus litų.
4. Klaidingai padidintas ABWR
reaktoriaus darbo efektyvumas (do
kumento 91 p.). Nurodoma, kad elektri
nės vidutinis metinis galios išnaudojimo
koeficientas sieks 85–92 proc. Tačiau
pagal Tarptautinės branduolinės agen
tūros 2011 m ataskaitą, visų pastaruo
sius dešimt metų veikusių ABWR reakto
rių naudingumas tesiekė 61,2 %. O, kito
tipo PWR reaktorių, taip pat veikusių
Japonijoje tomis pačiomis seisminėmis
sąlygomis, koeficientas sudarė 77-85 %.

Teisės žinios
Verslo plano argumentacija, jog ABWR
efektyvumas mažesnis tik dėl gamtinių
sąlygų, o ne technologijos ydų, yra ne
teisinga.
5. Baltijos šalyse ir Baltijos jūros
šalių regione ateityje prognozuo
jamas elektros energijos pajėgumų
trūkumas (dokumento 40 p.). Europos
elektros perdavimo tinklų operatorių
organizacija ENTSO-E savo parengta
me prognozių dokumente iki 2030 m.
aiškiai teigia, jog trijose Baltijos šalyse
ir vasarą, ir žiemą prognozuojamas 0,5
gigavatų (GW) elektros energijos perte
klius, o imant visą Baltijos jūros regioną
(Šiaurės, Baltijos šalys, taip pat Vokietija
ir Lenkija) galingumų perteklius vasarą
sudarys 40,1 GW, žiemą – 8,7 GW. Ap
žvalgoje VAE pajėgumai nevertinami.
Verslo plano rengėjai tos pačios orga
nizacijos duomenis interpretuoja kaip
elektros energijos trūkumą regione.
6. Iki 2030 m. Lietuvos elektros
energijos poreikiai smarkiai išaugs ir
pasieks iki 18 tWh (dokumento 38, 42 p.).
Elektros energijos suvartojimo oficialūs
duomenys Lietuvoje rodo atvirkščiai.
Per pastaruosius trejus metus bendras
Lietuvos elektros energijos suvartojimas
be elektros energijos, suvartotos Kruo
nio HAE, nuolat krito. 2008 m. jis buvo
12,15 teravatvalandžių (TWh), 2011 m. –
10,62 TWh. Nėra priežasčių šiai tenden
cijai kisti.

Per pastaruosius trejus me
tus bendras Lietuvos elektros
energijos suvartojimas be
elektros energijos, suvarto
tos Kruonio HAE, nuolat krito.
7. Ignoruojami
atsinaujinančių
energijos išteklių (AEI) resursai Lietu
voje (dokumento 48 p.). Plane remiama
si vienpusiška tarptautinės branduo
linės agentūros ataskaita. Neieškoma
Lietuvos sąlygoms tinkančių alternaty
vų, pavyzdžiui, biokuro kogeneracinių
elektrinių statybos, atliekamą šilumą
tiekiant į miestų centralizuotus šilumos
tinklus. Pastačius pagal Kopenhagos pa
vyzdį 575 MWh galios biokuru ir gamti
nėmis dujomis kūrenamą kogeneracinę
elektrinę, reikėtų investuoti tik apie 2,8
mlrd. Lt, o jos elektros gamybos sąnau
dos, be kapitalo sąnaudų, nesiektų 10

mėnesio tema
ct/kWh, paskolos aptarnavimo ir nuosa
vo kapitalo sąnaudos būtų trigubai ma
žesnės nei VAE, atpigtų centralizuotas
šilumos tiekimas vartotojams.

Ignoruojami atsinaujinančių
energijos išteklių (AEI) resur
sai Lietuvoje.
8. Nekorektiškai sulyginamos elek
tros gamybos iš atsinaujinančių
energijos išteklių ir elektros gamy
bos atominėje elektrinėje sąnaudos
(dokumento 56 p.). Norint šiuos su
lyginimus pateikti korektiškai reikėtų
arba paskaičiuoti, kokia būtų atominės
elektrinės savikaina, siekiant, kad in
vesticijos atsipirktų per 12 pirmų ato
minės elektrinės eksploatacijos metų
(12 m. atsinaujinančių išteklių gene
ravimui taikomas rėmimo laikotarpis,
per kurį atsiperka investicijos, o vėliau
parduodama rinkos kainomis), arba
paskaičiuoti atsinaujinančius energijos
išteklius naudojančių elektrinių ilgalai
kę kainą (levelized energy cost). Lyginant
korektiškai, AEI energija yra pigesnė.
9. Nevertinamas atsinaujinančius
energijos išteklius naudojančių
elektrinių generuojamos elektros
energijos savikainos nuolatinis
mažėjimas ir jų prognozuojama sa
vikaina bent jau iki 2030 m. (doku
mento 52 p.). Plėtojant atsinaujinančią
energetiką ne visos jėgainės statomos
vienu metu, perėjimas prie atsinauji
nančios energetikos turėtų būti pla

nuotinas maždaug iki 2050 m. Kadangi
iš VIAP (viešuosius interesus atitinkan
čios paslaugos) surinktų lėšų žaliems
elektros gamintojams fiksuotas tarifas
mokamas tik ribotą 12 metų laikotar
pį, nauji žalieji gamintojai atsiranda jau
pasibaigus senų žaliųjų gamintojų rė
mimui ir VIAP biudžetas niekada negali
išaugti iki plane minimų 2,36 mlrd. Lt.
10. Teigiama, jog pastačius VAE bus
sutaupyta apie 1,8 mlrd. Lt elektros
importui ir dujų elektrai gaminti bei
VIAP mokesčiui (dokumento 9, 22 p.).
Tai, kad importuojamų gamtinių dujų
sąnaudos vargu ar sumažės pradėjus
veikti atominei elektrinei, galima maty
ti iš to, kad gamtinių dujų sąnaudos vi
siškai nepadidėjo, uždarius senąją IAE.
Taip pat reikia įvertinti, kad VAE neleis
visiškai išvengti elektros importo į Lie
tuvą, planuojama, kad ji gamins tik 28%
viso elektros poreikio. Taip pat plane są
naudos dujoms yra įskaičiuojamos du
kartus – per išlaidas dujoms importuoti
ir dar kartą – per VIAP mokestį elektrai,
pagamintai iš šių dujų.

Lyginant korektiškai AEI energija yra pigesnė.
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mėnesio tema

Energetikos ekspertų diskusijose
siūlymai imtis priverstinės renova
cijos ir skatinti biokuro vartojimą
„Bernotas ir Dominas GLIMSTEDT“,
matydama racionalių diskusijų
poreikį kontraversiška miestų šilu
mos ūkių valdymo tema ir siekda
ma atriboti ją nuo politikos, Vilniu
je surengė energetikos ekspertų
ir šilumininkų diskusiją „Šilumos
energetikos sektoriaus pertvarky
mas: esama situacija ir galimybės“.
Į renginį susirinkę dalyviai ragino
valstybę aktyviau skatinti daugia
bučių renovaciją ir biokuro suvar
tojimą šilumos gamyboje.
Konferencijoje „Šilumos energetikos sek
toriaus pertvarkymas: esama situacija ir
galimybės“ vieni pagrindinių siūlymų
mažinant gyventojų ir valstybės lėšų
švaistymą šildymui – keisti įstrigusios
daugiabučių renovacijos modelį ir šilu
mos gamybai naudoti atsinaujinančius
energetinius šaltinius.
„Perėjimas prie šildymo biokuru, kurio
ištekliai Lietuvoje yra dvigubai dides
ni, nei mes suvartojame, ir daugiabučių

Linas Sesickas

Vytautas Stasiūnas

„Šilumos energetika yra vie
na kontraversiškiausių temų
mūsų visuomenėje. Šis klau
simas yra itin politizuotas.
Todėl svarbu depolitizuoti
diskusiją ir pakelti ją į eks
pertų lygį“, – atidarydamas
renginį sakė advokatų kon
toros „Bernotas ir Dominas
GLIMSTEDT“ partneris Linas
Sesickas.

namų šiltinimas yra du svarbiausi pro
jektai, kuriuos mes turime įgyvendinti“, –
sakė Lietuvos šilumos tiekėjų asociaci
jos prezidentas Vytautas Stasiūnas. Jis
pridūrė, kad renovuotuose maždaug 60
kv. m. ploto butuose tose savivaldybėse,
kurių šilumai gaminti deginamas bioku
ras, mėnesinės išlaidos šildymui gali būti
daugiau kaip tūkstančiu litų mažesnės
nei senos statybos nerenovuotuose dau
giabučiuose, kurių šildymui naudojamos
dujos.
„Artimiausiu metu šilumos kainai mažėti
nėra pagrindo, todėl valstybės ir gyven
tojų išlaidos toliau didės. Nevykstanti
renovacija daro didelę žalą ne tik varto
tojams, bet ir valstybei ir todėl manome,
kad valstybė tikrai turi įsikišti į šitą reikalą
daug aktyviau ir atsisakyti tų mechaniz
mų, kurie 20 metų neveikė ir tikėtis, kad
mentalitetas pasikeis“, – konferencijoje
sakė Lietuvos energetikos konsultantų
asociacijos prezidentas Valdas Lukoševi
čius. Pasak V. Lukoševičiaus, dėl šilumą
švaistančių pastatų valstybė kasmet pra
randa apie 200 mln. litų.
Apie būtinybę keisti renovacijos modelį
didinant valstybės įtaką kalbėjo ir disku
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Valdas Lukoševičius

sijoje dalyvavęs Lietuvos banko valdybos
narys ekonomistas Raimondas Kuodis.
„Jau šimtą metų žinomas toks agregavi
mo paradoksas, kai vienam žmogui koks

aktualijų apžvalga
nors sprendimas gali neapsimokėti, bet
tų žmonių visuomenei apsimoka. Tad
renovacija puikiausiai iliustruoja šią idė
ją“, – sakė R. Kuodis. Kalbėdamas apie
būtinybę imtis pertvarkų energetikos
sektoriuje ekonomistas pabrėžė, kad
alternatyvų turi būti ieškoma ne politi
kams rašant koncepcijas, o pasitelkiant
matematinius modelius, pirmiausia – są
naudų ir naudos analizę.
Renginio organizatoriai sakė šia konfe
rencija siekę atriboti diskusijas dėl mies
tų šilumos ūkių pertvarkos nuo politikos
ir tinkamiausių sprendimų ieškoti eks
pertų įžvalgose.

„Šilumos energetika yra viena kontra
versiškiausių temų mūsų visuomenėje.
Šis klausimas yra itin politizuotas. To
dėl brėžiant energetikos sektoriaus rai
dos galimybes ir svarstant alternatyvas
svarbu depolitizuoti diskusiją ir pakelti
ją į ekspertų lygį. Dažnai diskusija supa
prastinama ir apsiriboja samprotavimais,
kokia šilumos ūkio valdymo forma yra
veiksmingesnė priešpastatant privačių
asmenų valdymą viešajam, organizuo
tam savivaldybės“, – atidarydamas ren
ginį sakė konferenciją organizavusios
advokatų kontoros „Bernotas ir Dominas
GLIMSTEDT“ partneris Linas Sesickas.

„Šilumos energetikos sektoriaus pertvarkymas: esama situacija ir galimybės“
2012 m. gegužės 22 d. „Forum Palace”, Konstitucijos pr. 26, Vilnius

Programa bei pranešėjai:
10.00 – 10.15 Šilumos energetikos sektoriaus išteklių struktūra ir pagrindinės problemos
(Vytautas Stasiūnas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas)
10.15 – 10.30 Šilumos taupymas: būsto renovacija
(Valdas Lukoševičius, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas)
10.30 – 10.45 Šilumos energetikos strategija ir planuojami teisinio reguliavimo pokyčiai
(Kęstutis Žilėnas, energetikos viceministras)
10.45 – 11.00 Šilumos energetikos sektoriaus reglamentavimo problemos
(Feliksas Miliutis „Bernotas ir Dominas GLIMSTEDT“)
11.00 – 11.20 Kavos pertraukėlė
11.20 – 11.35 Atsinaujinantys energetikos ištekliai šilumos energetikos sektoriuje: esama situacija ir perspektyvos
(Martynas Nagevičius, UAB „COWI Lietuva“ Aplinkosaugos ir energetikos padalinio direktorius)
11.35 – 13.00 Diskusija
Dalyviai (pranešimo trukmė – 5 min.):
• Dainius Pupkevičius, KPMG Verslo konsultacijų skyriaus patarėjas
• Linas Samuolis, UAB „Vilniaus energija“ direktorius
• Arūnas Keserauskas, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktorius
• Bronis Ropė, Ignalinos rajono meras
• Romas Adomavičius, Vilniaus miesto mero pavaduotojas
• Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas
Moderatoriai:
Žurnalistas Edmundas Jakilaitis ir „Bernotas ir Dominas GLIMSTEDT“ advokatas Linas Sesickas
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mėnesio tema

Daugiabučių namų renovacijai
laikas judėti iš mirties taško
28 proc. daugiabučių Lietuvoje
statyti iki 1940 m., 10 proc. –
1941–1960 m., 56,5 proc. –
1961–1992 metais.

dėl daugiabučių bendrijų nepakankamo
aktyvumo, būtinybės vartotojams sko
lintis lėšas vykdyti renovaciją, šis proce
sas iki šiol yra apmiręs. Taigi, galiojantį
daugiabučių renovavimo modelį būtina
keisti atsižvelgiant į šias nuostatas:

teisininkas J ustinas

Lietuvos energetikų konsultantų asociacija

Per pastaruosius 10 metų siekiant taupyti šilumą atnaujinti būstai pagal
statybos darbų rūšį.
(Procentais iš atnaujintų būstų skaičiaus)

Poderis

Vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių
šilumos kainas, yra neefektyvus šilu
mos energijos vartojimas. Didžioji dalis
Lietuvos daugiabučių namų yra statyti
pagal normatyvus, kurie neužtikrina
efektyvaus šilumos energijos vartojimo.
Vyriausybės patvirtintos daugiabučių
namų atnaujinimo programos duome
nimis, 28 proc. daugiabučių Lietuvoje
statyti iki 1940 m., 10 proc. – 1941–1960
m., 56,5 proc. – 1961–1992 metais. Ne
tinkama daugiabučių namų šiluminė
izoliacija, pasenusi bendrojo naudojimo
įranga, skirta užtikrinti šilumos energijos
perdavimą, didina šilumos energijos są
naudas, kurios nulemia šilumos kainas.
Taigi, siekiant sumažinti šilumos kainas
būtina imtis teisiškai ir finansiškai pa
grįstų priemonių, kurios užtikrintų efek
tyvų šilumos energijos vartojimą dau
giabučiuose namuose.
Daugiabučių namų renovacija – viena
pagrindinių priemonių siekiant užtikrin
ti efektyvų šilumos energijos vartojimą.
Ši priemonė Lietuvoje nėra nauja, ka
dangi jau 2009 m. buvo sukurta teisinė
bazė būsto renovacijai, numatyti valsty
bės paramos renovacijai modeliai. Visgi,
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1. Daugiabučių
namų
šilumos
energijos vartojimo auditas:
Siekiant efektyvaus renovacijos pro
ceso valstybė pirmiausia privalo atlikti
daugiabučių namų šilumos energijos
vartojimo auditą. Audito duomenys leis
nustatyti didžiausių šilumos energijos
sąnaudų reikalaujančius namus, kurių
renovavimas turėtų būti prioritetinis.
2.

Renovavimui skiriamos lėšos:

Daugiabučių namų renovavimui naudo
tinos šių tipų lėšos:
a)

Valstybės lėšos;

b) Europos paramos tvarioms inves
ticijoms į miestų teritorijas iniciatyvos
fondo (angl. Joint European Support for
Sustainable Investment in City Areas,
JESSICA) lėšos;
c) Daugiabučių namų savininkų su
kauptos tikslinės lėšos;
Daugiabučių renovavimas yra susijęs
su viešuoju interesu. Taigi, identifikavus

mėnesio tema

didžiausių šilumos energijos sąnaudų
reikalaujančius daugiabučius valstybė
turėtų savo iniciatyva imtis šių pastatų
renovacijos naudojant valstybės, JESSICA
fondo lėšas.
Be to, tikslinga nustatyti mechanizmą, ku
ris leistų renovacijai panaudoti ir daugia
bučių savininkų lėšas. Įstatymai expressis
verbis nenustato daugiabučių namų savi

bendrijų įstatymas lėšų, skirtų atnaujinti
būstą, kaupimą reglamentuoja tik kaip
bendrijos teisę. Atsižvelgus į tai būtina
keisti dabartinį reguliavimą nustatant
daugiabučių namų savininkams pareigą
mokėti tikslines įmokas, skirtas būsto
renovavimui, bei daugiabučius admi
nistruojantiems subjektams pareigą
kaupti ir administruoti šias lėšas. Tokios

Tikslinga nustatyti mechanizmą, kuris leistų renovacijai panaudoti
ir daugiabučių savininkų lėšas. Būtina nustatyti daugiabučių namų
savininkams pareigą mokėti tikslines įmokas, skirtas būsto renova
vimui, bei daugiabučius administruojantiems subjektams pareigą
kaupti ir administruoti šias lėšas.
ninkams pareigos mokėti tikslinių įmokų,
skirtų namų renovavimui. Atitinkamai
ir daugiabučių bendrijoms ar kitiems
daugiabučių administravimą užtikri
nantiems subjektams nėra nustatytos
pareigos kaupti renovacijai skirtas lėšas.
Pavyzdžiui, daugiabučių namų savininkų

pareigos nustatymas atitiktų Civiliniame
kodekse įtvirtintą nuosavybės teisės tu
rėtojo pareigą išlaikyti nuosavybės teise
turimą turtą bei teismų praktiką, pagal
kurią nuosavybės teisė suteikta ne tik
teises, tačiau ir pareigas.
Taigi, apibendrinant teigtina, kad būtina
pakeisti daugiabučių namų renovavi
mo reguliavimą nustatant daugiabu
čių namų savininkams pareigą mokėti
tikslines renovavimui skirtas įmokas,
daugiabučius administruojantiems su
bjektams pareigą kaupti ir administruoti
renovacijai gautas lėšas. Be to, siekiant
sėkmingo renovacijos proceso valstybei
būtina atlikti esamo energijos vartojimo
daugiabučiuose namuose auditą, kurio
duomenimis remiantis valstybė savo
iniciatyva galėtų renovuoti didžiausias
šilumos energijos sąnaudas patiriančius
daugiabučius namus efektyviai panau
dojant valstybės, JESSICA fondo lėšas.
Advokatų kontora
„Bernotas ir Dominas Glimstedt“
Teisininkas Justinas Poderis
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aktualijos

Tobulinant azartinių lošimų teisinį
reguliavimą – nauji siūlymai Seimui
ir visuomenės gerovei. Lošimų rinkos
koordinavimo taryba patarinės lošimų
reguliavimo klausimais, o tai sudarys
sąlygas organizuoti lošimus saugiai ir
atsakingai.
Įstatymo leidėjai tikisi iš esmės spręsti
įsisenėjusias rinkos problemas. Projek
te siūloma numatyti priemones prieš
nelegalius internetinius lošimus, taip
pat – įvesti papildomus saugiklius lošė
jams. Įstatymu bus uždrausti demons
traciniai lošimai be pinigų, o lošėjai
patys galės nusistatyti, kiek laiko pla
nuoja lošti bei kokią sumą ketina pra
lošti. Asmenims, kurie užsiims nuotoli
nių lošimų veikla neturėdami licencijos
ar leidimo, bus taikomas internetinių
puslapių ar finansinių operacijų bloka
vimas. Įgaliojimai atlikti šias operacijas
įstatymu suteikiami Lošimų priežiūros
tarnybai, kurios pavaldumą įstatymo
projektą parengusi darbo grupė siūlo
perkelti Ūkio ministerijai.
partneris

Linas Sesickas

Seime įregistruotas naujas Azar
tinių lošimų įstatymas, kuris įtvir
tins lošimų reguliavimo politikos
principus ir aiškiai apibrėš teisinę
ir socialinę lošimų organizato
rių atsakomybę visuomenės at
žvilgiu. Numatoma, kad naujasis
įstatymas reglamentuos nuoto
linius lošimus, atvers galimybę
organizuoti komercinį pokerį ir
žirgų sporto totalizatorių, taip pat
sudarys sąlygas saugiai ir ribotai
lošimų automatų bei lažybų vers
lo veiklai. Kartu ketinama įsteigti
Lošimų rinkos koordinavimo tary
bą, kuri užtikrins lošimų rinkos re
guliuotojų ir lošimų organizatorių
bendradarbiavimą. Šio proceso
svarbą savo rezoliucijoje dėl azar
tinių lošimų internetu paslaugų
vientisumo yra pabrėžęs Europos
Parlamentas.

Progresyvus įstatymo projektas išreiš
kia valstybės, visuomenės ir verslo in
teresų pusiausvyrą. Naujuoju įstatymu
Lietuvoje pirmą kartą suformuluojami
lošimų reguliavimo politikos principai,
jų turinys ir įgyvendinimo priemonės,
nustatoma aiški lošimo rūšių klasifikaci
ja, skirtingų rūšių organizavimo draudi
mai ir ribojimai, kurie diferencijuojami
atsižvelgiant į jų skirtumus bei sociali
nes rizikas. Įstatymu siūloma atsisakyti
nepagrįstai neigiamo požiūrio į loši
mus ir priskirti juos laisvalaikio pramo
gų sričiai, pripažįstant jų įtaką valstybės

Naujuoju įstatymu Lietuvoje
pirmą kartą suformuluojami
lošimų reguliavimo politikos
principai, jų turinys ir įgyven
dinimo priemonės, nustatoma
aiški lošimo rūšių klasifikacija,
skirtingų rūšių organizavimo
draudimai ir ribojimai.
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Projekte siūloma numatyti
priemones prieš nelegalius in
ternetinius lošimus, taip pat –
įvesti papildomus saugiklius
lošėjams.
Loterijų, lošimų ir lažybų migracija į
elektroninę erdvę yra globalus reiški
nys, tačiau iki šiol Lietuvoje nebuvo
aiškaus virtualių lošimų teisinio regla
mentavimo ir kontrolės, todėl valsty
bė negaudavo jai svarbių mokestinių
pajamų. Naujuoju įstatymo projektu
siūloma nustatyti adekvačias ir propor
cingas reguliavimo priemones, kurios
suteiks galimybę įteisinti naujas lošimo
rūšis, tačiau tuo pačiu metu garantuos
veiksmingą vartotojų apsaugą ir rinkos
skaidrumą.
Priėmus naująjį įstatymą, valstybės
iždas būtų papildomas pajamomis iš
naujų lošimo rūšių – žirgų sporto totali
zatoriaus bei komercinio pokerio. Žirgų
totalizatoriaus atsiradimas būtų didelė
parama sparčiai Lietuvoje besivystan
čiai žirgininkystei, kuri ilgainiui galėtų

Teisės žinios

aktualijos
vietose paskirti atsakingą asmenį ir
nustatyti tvarką, skirtą užtikrinti, kad
neloštų nepilnamečiai. Šios tvarkos
pavyzdinius reikalavimus nustatys
Lošimų priežiūros tarnyba. Lošimų
organizatoriai taip pat privalės patvir
tinti ir savo veikloje taikyti atsakingo
lošimo praktikos kodeksą, parengtą
pagal Lošimų priežiūros tarnybos su
lošimų verslo asociacijomis suderintą
pavyzdinį atsakingo lošimo praktikos
kodeksą.

Iki šiol valstybė neturėjo aiš
kiai išreikšto požiūrio į kontrolę
lošimų srityje, todėl į iškilusias
problemas reaguodavo arba
perdėtai griežtai, arba per
daug liberaliai ir dažnai neatsa
kingai.

Priėmus naująjį įstatymą,
valstybės iždas būtų papildo
mas pajamomis iš naujų lo
šimo rūšių – žirgų sporto to
talizatoriaus bei komercinio
pokerio.
tapti naudinga valstybei verslo rūšimi.
Tuo tarpu komercinį pokerį būtų gali
ma žaisti ne tik lošimo namuose, bet ir
specialiai tam pritaikytuose salonuose.
Visuomenės pramogų kokybei bei vers
lo įvairovei pasitarnautų ribotas B1 lo
šimo automatų skaičiaus atsiradimas
aludėse, baruose, kavinėse, biliardo, kė
glių ar naktiniuose klubuose. Sėkmingų
šio verslo pavyzdžių yra daugelyje Eu
ropos Sąjungos valstybių – Italijoje, Is
panijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, o
Didžiojoje Britanijoje teisė pastatyti du
riboto lošimo automatus bare ar res
torane automatiškai suteikiama gavus
prekybos alkoholiu licenciją.

tybė neturėjo aiškiai išreikšto požiūrio
į socialinės prevencijos ir kontrolės
lošimų srityje klausimus, todėl į iškilu
sias problemas reaguodavo arba per
dėtai griežtai, arba per daug liberaliai
ir dažnai neatsakingai. Numatyta, kad
Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos
turės reguliariai vykdyti išsamius, so
cialiai reprezentatyvius, moksliškai pa
grįstus tyrimus apie lošimų paplitimą
bei skirtingų lošimų rūšių keliamą įtaką
visuomenės sveikatai, taip pat įgyven
dins konkrečias socialinės prevencijos
priemones.
Lošimų organizatoriams bus nustatyta
teisinė pareiga lošimų organizavimo

2011 m. rugpjūtį Seimo valdybos nu
tarimu suformuotą darbo grupę suda
rė skirtingų politinių partijų atstovai:
Dainius Budrys, Erikas Tamašauskas,
Vaidotas Bacevičius, Juozas Olekas,
Julius Sabatauskas ir Vytautas Gapšys.
Kurdami įstatymą darbo grupės nariai
konsultavosi su valstybės valdymo ir
priežiūros institucijomis bei lošimų
verslo asociacijomis. Taip pat išana
lizuoti lyginamieji Europos Sąjungos
valstybių narių azartinių lošimų regu
liavimo modeliai bei konsultuotasi su
Didžiosios Britanijos lošimų įstatymų
leidybos ir priežiūros institucijų bei
verslo asociacijų atstovais.
Advokatų kontora
„Bernotas ir Dominas Glimstedt“
partneris

Įstatyme nustatoma, kad bus vykdoma
nuolatinė lošimų, jų galimo neigiamo
poveikio žmonių sveikatai, socialinės ir
ekonominės įtakos valstybei stebėse
na, prevencija ir kontrolė. Iki šiol vals
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aktualijos

Fizinių asmenų bankrotas –
įmanomas ir Lietuvoje
Jei kurioje nors ES valstybėje
yra leidžiamas fizinių asme
nų bankrotas, ES reglamen
tas įpareigoja užtikrinti, jog
tokios bankroto instituto
taikymo nuostatos būtų vie
nodai taikomos ir kitų šalių
piliečiams bei juridiniams
asmenims su sąlyga, kad yra
išpildomi kiti numatyti reika
lavimai.
interesų ar turto turėjimu bei pastoviu
gyvenimu konkrečioje valstybėje, kurio
je siekiama bankrutuoti.

advokatas

Audrius Žvybas

Kol Lietuvoje įvairios interesų
grupės ginčijosi dėl fizinių asme
nų bankroto įstatymo projekto ir
dėl to, kaip bankrotas turėtų būti
taikomas fiziniams asmenims,
daugelyje ES narių jau seniai vei
kė įstatymai, reglamentuojantys
fizinių asmenų bankroto taikymo
sąlygas. Natūralu, kad dalis mūsų
tautiečių jau suskubo pasinaudoti
tokiomis užsienio valstybių siūlo
momis galimybėmis, nelaukdami,
kol atitinkamas įstatymas bus pri
imtas ir įsigalios Lietuvoje.
Tokias galimybes Lietuvos piliečiams
suteikia 2000 m. gegužės 29 d. Tary
bos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000
dėl bankroto bylų. Šis reglamentas yra
tiesiogiai taikomas visoms ES narėms ir
nustato pagrindinius bankroto bylų iš
kėlimo principus, vienoje valstybėje iš
keltų bankroto bylų pripažinimo kitose
šalyse taisykles, kreditorių informavimo
ir jų interesų apsaugos principus. Nors

reglamentas tiesiogiai ir nenustato, kad
turi būti leidžiamas fizinių asmenų ban
krotas (tai paliekama spręsti pačioms ES
narėms individualiai), tačiau jo nuosta
tos vienodai taikomos tiek fiziniams, tiek
juridiniams asmenims, nepriklausomai
nuo pilietybės ar registracijos vietos.
Taigi, jei kurioje nors ES valstybėje yra
leidžiamas fizinių asmenų bankrotas,
reglamentas įpareigoja užtikrinti, jog to
kios bankroto instituto taikymo nuosta
tos būtų vienodai taikomos ir kitų šalių
piliečiams (nediskriminavimo principas)
bei juridiniams asmenims su sąlyga, kad
yra išpildomi kiti numatyti reikalavimai.
Pavyzdžiui, jei pagal Anglijos teisės aktus
yra leidžiamas fizinio asmens bankrotas,
tai teisę pasinaudoti šia galimybę Angli
joje turi ir Lietuvos ar Kipro pilietis, jei
tik jis atitinka kitus reikalavimus, kurie
keliami tokioms fizinio asmens bankro
to byloms. Papildomus reikalavimus
kiekviena valstybė turi teisę nustatyti
savarankiškai, svarbu, kad jie nepažeistų
bendrųjų ES principų. Paprastai šie reika
lavimai yra siejami su tam tikrų turtinių
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Tuo atveju, jei fiziniam asmeniui yra iške
liama bankroto byla, minėtas reglamen
tas nurodo, kad turi būti užtikrinama
fizinio asmens kreditorių apsauga. Tai
reiškia ne tik tinkamą tokio kreditoriaus
informavimą apie jo skolininkui kitoje
valstybėje iškeltą bankroto bylą, bet ir
galimybės pateikti savo reikalavimą by
loje suteikimą. Už tinkamą šių pagrindi
nių kreditoriaus apsaugos mechanizmų
taikymą yra atsakingas skolininkas, nes
tik jam yra žinomi jo kreditoriai. Pažy
mėtina, kad fakto apie bankroto bylos
iškėlimą nuslėpimas nuo kreditorių bei
galimybės tokioje byloje kreditoriui ginti
savo teisių nesuteikimas, gali būti vienas
iš pagrindų atsisakyti pripažinti sprendi
mus bankroto byloje. Vis tik konkrečias
teises, kuriomis gali pasinaudoti kredito
rius iškeltoje fizinio asmens byloje, taip
pat jo reikalavimų patenkinimo eilišku
mą bei galimybes numato konkrečios
valstybės įstatymai, reglamentuojantys
fizinio asmens bankrotą, ir reglamentas
nenustato bendrų taisyklių šioje srityje.
Vienas iš svarbiausių reglamento nuos
tatų – automatinio sprendimų pripaži
nimo principas bankroto bylose. Pagal
šį principą bet kurioje ES narėje priim
tas sprendimas fizinio asmens bankroto
byloje yra automatiškai pripažįstamas

Teisės žinios

aktualijos
Panašu, kad įsigaliojus įsta
tymui galimybės mūsų pilie
čiams patiems pasirinkti vals
tybę, kurioje palankiausios
bankroto procedūros, ir ten
bankrutuoti, stipriai sumažės
ar net apskritai taps nebeįma
nomos.
ti tokiose bankroto bylose ir išreikšti savo
poziciją. Priimti sprendimai bankroto by
lose yra automatiškai taikomi ir Lietuvo
je, jei nėra nustatoma viešosios tvarkos
pažeidimų.

Bet kurioje ES narėje priim
tas sprendimas fizinio as
mens bankroto byloje yra
automatiškai pripažįstamas
kitose ES valstybėse, įskai
tant ir Lietuvą.
kitose ES valstybėse, įskaitant ir Lietuvą.
Taigi, toks asmuo yra laikomas bankru
tavusiu ir Lietuvoje ir jam yra taikomos
visos kitos sprendime nustatytos sąlygos
(skolų išmokėjimo grafikas, skolų nurašy
mo tvarka ir pan.). Vis tik reikėtų atkreipti
dėmesį, kad reglamente padaryta viena
išlyga, kada valstybė narė gali atsisa
kyti pripažinti kitoje valstybėje priimtą
sprendimą bankroto byloje: reglamente

nurodoma, kad atsisakyti pripažinti ga
lima, jei toks pripažinimas pažeistų kon
krečios valstybės viešąją tvarką, ypač, kai
tai susiję su pagrindinių asmens teisių
ir laisvių apsauga. Europos Teisingumo
Teismas, aiškindamas viešosios tvarkos
išlygą, yra nurodęs, kad skolininko kredi
toriaus teisės būti išklausytam bankroto
byloje pažeidimas gali būti laikomas vie
šosios tvarkos pažeidimu ir tuo pagrindu
gali būti atsisakoma pripažinti sprendi
mus skolininko bankroto byloje kitoje
valstybėje.
Apibendrinant galima teigti, kad Lie
tuvos piliečiai, siekdami fizinio asmens
bankroto, gali pasinaudoti kitų ES narių
teisės aktais ir tokiu būdu išspręsti savo
skolų klausimus. Šiuo atveju yra svarbu
tik tinkamai informuoti visus kreditorius,
suteikti jiems galimybę aktyviai dalyvau

11

Vis tik tokia situacija klostysis nebeilgai.
Neseniai patvirtintas fizinių asmenų ban
kroto įstatymas numato, kad ir Lietuvoje
bus galima kreiptis dėl bankroto proce
dūrų inicijavimo sau pačiam (kiti kredito
riai to padaryti negalės). Įstatymas ir jam
parengti poįstatyminiai aktai įsigalios tik
2013 m. kovo 1 d., tačiau po įsigaliojimo
daugeliu atveju užsienio šalyse pradėti
Lietuvos piliečių bankrotai, bus nagrinė
jami būtent Lietuvoje, taikant priimtąjį
Lietuvos fizinių asmenų bankroto įstaty
mą, t.y., Lietuvoje bus keliamos pagrindi
nės bankroto bylos, o kitose šalyse pra
dėti bankroto procesai bus pripažįstami
šalutinėmis bylomis (kaip tai numato
minėtasis reglamentas). Nors kol kas yra
sunku pasakyti, kaip Lietuvos teismai
taikys priimtąjį įstatymą, panašu, kad įsi
galiojus įstatymui galimybės mūsų pilie
čiams patiems pasirinkti valstybę, kurio
je palankiausios bankroto procedūros, ir
ten bankrutuoti, stipriai sumažės ar net
apskritai taps nebeįmanomos.
„Bernotas ir Dominas GLIMSTEDT“
advokatas Audrius Žvybas

Teisės žinios

glimsTedT žmogus
Praktikos sritys

Egidijus vadovauja energetikos ir infrastruk
tūros teisės grupei. Taip pat koordinuoja
GLIMSTEDT biuro Baltarusijoje veiklą, įskai
tant kolegų Minske teikiamų konsultavimo
paslaugų kuravimą. Egidijus specializuojasi
technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikaci
jų, energetikos, viešųjų pirkimų, viešojo ir pri
vataus sektoriaus partnerystės teisėje.
Išsilavinimas
Oslo universitetas Norvegijoje.
Orebro universitetas Švedijoje.
1993 m. Suﬀolk universitetas JAV. Studi
jų metu stažavosi JAV advokatų kontoroje
„Burns & Levinson“.
1988–1993 m. Vilniaus universiteto Teisės fa
kultete įgytas teisės magistro laipsnis.
Kalbos
Lietuvių, anglų, ispanų, rusų.
Narystės

Šioje „Bernotas ir Dominas GLIMSTEDT“ elektroninio
laikraščio rubrikoje kiekvieną mėnesį Jums pristatysi
me mūsų kontoros ekspertą. Glaustoje dosjė sužino
site ne tik apie mūsų teisininko, advokato ar partnerio
specializaciją, patirtį, didžiausius atstovautus projek
tus ar akademinę veiklą, bet ir apie interesų sritis ar
pomėgius.
Pirmojoje „GLIMSTEDT žmogus“ rubrikoje pristato
me Egidijų Bernotą – vieną iš partnerių bei kontoros
„Bernotas ir Dominas GLIMSTEDT“ steigėją.

Egidijus priklauso Lietuvos advokatūrai, yra
jos narys. Tarptautinės advokatų asociacijos
narys, AB „Limarko laivininkystės kompanija‘‘
valdybos narys, UAB „Bonum Partners“ valdy
bos narys.
Akademinė patirtis
1993–1996 m. Egidijus skaitė paskaitas Vil
niaus universiteto Teisės fakultete.
Asmeniniai pomėgiai
Egidijus ypatingą dėmesį skiria turiningam
laisvalaikio praleidimui, pradedant nardymu,
golfo varžybomis, šachmatais, baigiant skrai
dymu parasparniais.

REIKŠMINGIAUSI ATSTOVAUTI PROJEKTAI
Vilniaus šilumos tinklų nuoma koncesijos pagrindais Prancūzijos įmonei „Dalkia“ su būsimu energijos gamybos per
tvarkymu pereinant nuo dujų prie biodegalų naudojimo.
AB „Lietuvos energija“ atstovavimas įgyvendinant Kauno HE rekonstrukcijos projektą.
Vėjo jėgainių parko statybos Lietuvos pajūryje projektas, vykdomas bendromis Vokietijos ir Lietuvos partnerių jėgo
mis.
Šiaurės vakarų Lietuvoje veikusi bendra Lietuvos–Švedijos naftos gavybos įmonė „Genčių nafta“ (įskaitant valdybos
nario pareigas įmonėje) bei sėkmingas ginčo tarp įmonės akcininkų užbaigimas.
60 hektarų ploto prekybos ir laisvalaikio centro Vilniuje statybos projektas, įskaitant kartu su Vokietijos partneriais
vykdytą „Siemens“ arenos, „Vichy“ vandens parko bei prekybos centro „Ozas“ statybą.
Pirmosios po nepriklausomybės atgavimo mokyklos Vilniuje statybos projektas, įgyvendintas viešojo ir privataus sek
toriaus partnerystės. Projekto vertė 60 milijonų eurų.
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Glimstedt svečias

Griežtesnių taršos reikalavimų
iššūkiai miestų šilumos ūkiams
2016 m. įsigalios direktyva
dėl pramoninių išmetamųjų
teršalų integruotos preven
cijos ir kontrolės. Direktyva
numato griežtesnius aplin
kos apsaugos ir taršos reika
lavimus, ypač susijusius su
į aplinką išmetamų teršalų
normų mažinimu.

Po kiek mažiau nei trejų su puse metų įsi
galios dar 2010–siais patvirtinta direktyva
dėl pramoninių išmetamųjų teršalų inte
gruotos prevencijos ir kontrolės. Direktyva
numato griežtesnius aplinkos apsaugos
ir taršos reikalavimus, ypač susijusius su į
aplinką išmetamų teršalų normų mažini
mu. Be to, 2015 m. gruodžio 31 d. baigia
galioti Lietuvos Respublikos vyriausybės
stojant į ES išsiderėta išimtis dėl Europos
Parlamento ir Tarybos nustatytų ribinių
sieros dioksido ir azoto oksidų išmetimo
verčių netaikymo Vilniaus termofikacinei
elektrinę Nr. 3. Ką šie svarbūs aplinkosau
giniai teisės aktai reiškia miestų šilumos
ūkiams? Apie tai interviu su AB Vilniaus
šilumos tinklai direktoriumi Arūnu Ke
serausku.
Kokią įtaką šie griežtėjantys reikalavimai turės AB Vilniaus šilumos tinklai
nuosavybės teise priklausantiems
šilumos gamybos įrenginiams?
Mūsų turimais duomenimis, šiuo metu
nė vienas iš Vilniaus miestą šiluma aprū
pinančių įrenginių neatitinka netrukus
įsigaliosiančių griežtesnių emisijoms tai
komų reikalavimų. Dėl šios priežasties
kyla poreikis neatidėliotinai imtis veiksmų
tam, kad šie įrenginiai būtų modernizuoti.
To nepadarius gali tekti mokėti baudas ar
stabdyti dalies Vilnių šiluma aprūpinančių
įrenginių veiklą, kas galiausiai neigiamai
paveiktų šilumą vartojančių Vilniaus gy
ventojų interesus.

Iki 2017 m. Vilniaus šilumos ūkis, taigi ir
modernizuotini šilumos gamybos įren
giniai, yra išnuomoti koncerno „Dalkia“
valdomai AB „Vilniaus energija“. Kas turė
tų prisiimti su šilumos gamybos įrenginių
modernizavimu susijusią finansinę naštą?
Preliminariais duomenimis, dėl pasikeitu
sio teisinio reguliavimo atliktinų moder
nizavimo darbų sąnaudos, priklausomai
nuo pasirinkto modernizavimo modelio,
galėtų siekti nuo 450 mln. iki 1,2 mlrd. litų.
Tai yra esminė investicija, kurios poreikis
nebuvo aptartas su „Vilniaus energija“ pa
sirašytoje sutartyje. Vilniaus šilumos tinklai
konsultavosi su kompetentingais teisinin
kais, kurių nuomone, realių teisinių gali
mybių priversti „Vilniaus energiją“ prisiimti
tokios apimties investicinius įsipareigoji
mus nėra. Tokiomis lėšomis nedisponuoja
ir Vilniaus šilumos tinklai bei jos vienintelė
akcininkė Vilniaus savivaldybė, kuriems
šiuo atveju ir tektų finansuoti šilumą ga
minančių įrenginių modernizaciją. Dėl
šios priežasties, mano nuomone, vienin
telė logiška išeitis iš susidariusios padėties
yra naujo investuotojo, pajėgaus prisiimti
tokio masto finansinius įsipareigojimus,
paieška.
Kokių veiksmų ėmėsi Vilniaus šilumos
tinklai tam, kad būtų laiku užtikrintas
Vilniaus šilumos gamybos įrenginių
modernizavimas?
Tinkamo modernizacijos modelio pasi
rinkimas bei įgyvendinimas, ypač atsi
žvelgiant į tai, kad šie veiksmai privalo
būti atlikti nedelsiant, reikalauja nemažų
žmogiškųjų resursų, kurių mes neturime.
Dėl šios priežasties viešojo pirkimo būdu
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sudarytos sutarties pagrindu kovo mėne
sį buvo pasitelktas „KPMG Baltics“ vado
vaujamas finansinių, techninių ir teisinių
konsultantų konsorciumas, kuris privalės
įvertinti visas Vilniaus šilumos ūkio mo
dernizavimo galimybes ir teikti pagalbą
įgyvendinant optimalią alternatyvą.
Padedami „KPMG Baltics“ vadovaujamos
konsultantų grupės Vilniaus šilumos tin
klai Vilniaus savivaldybės tarybai jau yra
pateikę sprendimo dėl Vilniaus šilumos
ūkio modernizavimo konkurso projek
tą. Savivaldybės tarybai atsižvelgus į šį
mūsų siūlymą ir suteikus teisę organizuoti
konkursą investuotojui atrinkti Vilniaus
šilumos tinklai įgytų pagrindą pasirinkti
optimalų siūlomą modelį, kuris sudarytų
galimybes Vilniaus mieste užtikrinti tinka
mą ir stabilų šilumos tiekimą, mažinti šilu
mos ir elektros energijos kainas, skatinti
konkurenciją energetikos srityje bei įgy
vendinti pasikeitusius ir būsimus šilumos
tiekimui taikomus teisinius reikalavimus.

Nė vienas iš Vilniaus miestą ši
luma aprūpinančių įrenginių
neatitinka griežtesnių taršos
reikalavimų. Todėl šie įrengi
niai turi būti nedelsiant mo
dernizuoti.
Kokiais kriterijais vadovaujantis ketinama parinkti investuotoją, atliksiantį
Vilniaus šilumos ūkio modernizavimo
darbus?
Vilniaus šilumos tinklai ketina imtis aktyvių
veiksmų tam, kad konkursui pasiūlymus
pateiktų kuo daugiau pakankamą patirtį
ir reikiamus finansinius pajėgumus turin
čių ūkio subjektų. Pritraukus kuo daugiau
konkurencingų pasiūlymų potencialų in
vestuotoją ketinama atrinkti vadovaujan
tis didžiausio ekonominio naudingumo
kriterijumi, kuris apims mažiausio įma
nomo šilumos tarifo, geriausio atitikimo
teisiniams, įskaitant Europos Sąjungos
teisės aktų, reikalavimams bei geriausios
prieinamos naudojamos technologijos
įvertinimą.

Teisės žinios

Glimstedt klientas

Elektroniniame laikraštyje ne tik pateikiame teisinius vertinimus mėnesio tema ir kitomis aktualijomis, ta
čiau įžvalgomis kviečiame pasidalinti ir mūsų klientus. Gegužės rubrikos „Glimstedt klientas“ pašnekovas
– bendrovės „Vėjų spektras“ direktorius Alvydas Naujėkas.

Lietuvos sausumos dalyje ga
lima instaliuoti daugiau kaip
1000 MW suminės galios
vėjo parkų. Tiek pat – jūroje.
Tuo tarpu dabar bendra vėjo
energijos instaliuota galia vis
dar nesiekia 200 MW.
galia vis dar nesiekia 200 MW. Taigi, ne
išnaudotos galimybės – vėjo energetikai
vystyti tinkami plotai, elektros perdavi
mo tinklų potencialas – buvo svarbus
veiksnys sprendžiant dėl investavimo į
vėjo energetiką.
Kita svarbi aplinkybė – socialinė atsa
komybė. Lietuvai kasmet reikia apie 10
TWh elektros energijos, 20 TWh šilumos
energijos. Šiems energijos poreikiams
patenkinti Lietuva kasmet importuoja
2,4 mlrd. kubinių metrų gamtinių dujų,
150 tūkst. t. naftos produktų, 6 TWh
elektros energijos. Šių žaliavų importas
lemia 4 mlrd. litų eksportą iš Lietuvos.
Taigi, deginant naftą, gamtines dujas už
teršiama gamta ir sukeliami kenksmingi
reiškiniai – rūgštūs lietūs, šiltnamio efek
tas ir kt. Todėl mūsų įmonės pasirinkta
verslo sritis – vėjo energetika – skatina
energetinę nepriklausomybę, ekologiją.

2007 m. UAB „Vėjų spektras“, vadovaujama Alvydo Naujėko, palei
do didžiausią tuo metu Baltijos šalyse 30 MW instaliuotos galios
vėjo parką Vydmantuose.
Šiuo metu bendrovė įgyvendina 21,6 MW galios vėjo parko Didši
liuose projektą.
UAB „Vėjų spektras“ yra Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos narė, o
bendrovės direktorius Alvydas Naujėkas, iki praėjusių metų pabai
gos ilgą laiką buvęs asociacijos prezidentu, dabar tarybos narys.
Kas Jus paskatino Lietuvoje investuoti
į vėjo energetiką?
Yra kelios pagrindinės priežastys, lėmu
sios mūsų įmonės investavimą į vėjo
energetiką.
Pirmiausia, tai Lietuvos vėjo energetikos

vystymo potencialas. Įvairiais duomeni
mis, Lietuvos sausumos dalyje galima
instaliuoti daugiau kaip 1000 MW sumi
nės galios vėjo parkų. Tiek pat – jūroje.
Tačiau dabar, po pirmųjų mūsų įmonės
projektų įgyvendinimo praėjus 5 me
tams, bendra vėjo energijos instaliuota
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Be to, vėjo parkų vystymas kaimo vieto
vėse skatina infrastruktūros šiuose rajo
nuose gerinimą bei kuria naujas darbo
vietas.
Be to, spręsdami dėl investavimo į vėjo
energetiką vadovavomės Europos Są
jungos atsinaujinančios energetikos
vystymosi tendencijomis. Dar iki 2007 m.
oficialiai paleisto tuo metu didžiausio
Lietuvoje bei visose Baltijos šalyse mums
priklausiusio 30 MW galios Vydmantų
vėjo parko Europos Sąjunga buvo priė
musi direktyvas, kuriose atsinaujinanti
energetika įvardyta kaip viena pagrin
dinių prioritetinių, skatintinų Europos
Sąjungos energetikos sričių. Būtent re
miantis šiomis direktyvos, mums jau
paleidus Vydmantų vėjo parką, Europos
Sąjunga 2009 m. priėmė dar vieną direk
tyvą, kuria Lietuvai nustatytas įsiparei
gojimas iki 2020 m. 23 proc. energetikos

Teisės žinios
išteklių struktūros sudaryti iš atsinauji
nančios energetikos.
Kokie pagrindiniai vėjo energetikos
verslo vystymo trukdžiai?
Labiausiai vėjo energetikos verslą vys
tyti kliudo ilgalaikės atsinaujinančios
energetikos strategijos nebuvimas, at
sakingų institucijų biurokratinė tvarka,
teisinės bazės nebuvimas.
Europos Sąjungos valstybės yra nusista
čiusios ilgalaikę atsinaujinančios energe
tikos vystymo perspetyvą. Pavyzdžiui, Vo
kietija teisės aktais įtvirtino siekį 2050 m.
iš atsinaujinančių energijos išteklių pa
tenkinti 80 proc., Danija – 100 proc. viso
elektros poreikio. Tuo tarpu Lietuvoje
kalbama tik apie siekį pasiekti ES impe
ratyvius reikalavimus 2020 m. – 23 proc.
energetikos išteklių struktūros sudaryti
iš atsinaujinančios energetikos. Ilgalai
kės strategijos atsinaujinančioje energe
tikoje nebuvimas lemia neaiškią ateities
aplinką investavimui, ilgalaikio skatini
mo nebuvimą.

Glimstedt klientas
Vėjo energetiką vystyti kliu
do ilgalaikės atsinaujinan
čios energetikos strategijos
nebuvimas, atsakingų insti
tucijų biurokratinė tvarka,
teisinės bazės nebuvimas.

Kita problema – teisinės bazės nebu
vimas. Nors Lietuvos atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymas įsigaliojo
daugiau kaip prieš metus, tačiau iki šiol
nėra priimti jam įgyvendinti būtini teisės
aktai – aukcionų zonos, skatinimo tvar
kos aprašai ir kt., be kurių neįmanoma
pradėti naujų vėjo energetikos projektų.
Kokios ateities perspektyvos?

Be to ypač svarbi problema – biurokra
tinės vėjo energetikos vystymo kliūtys.
Lietuvoje valstybės institucijų kom
petencija yra persipynusi, todėl tenka
kreiptis, derinti projektą su daugeliu ins
titucijų – pradedant kariškiais, baigiant
aplinkos apsaugos, poveikio aplinkai,
teritorijų planavimo specialistais. To pa
darinys – potencialių projektų įgyven
dinimo vilkinimas daugelį metų. Pavyz
džiui, Vokietijoje, Danijoje galioja vieno
langelio principas, leidžiantis investuo
tojui kreiptis į kompetetingą instituciją,
kuri išduoda visus leidimus vėjo parkų
įgyvendinimui.

Lietuvai nustatytas įsipareigojimas iki
2020 m. 23 proc. energetikos išteklių
struktūros sudaryti iš atsinaujinan
čios energetikos.
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Mūsų įmonė dabar įgyvendina vėjo par
ko Šilutės rajone, Didšilių kaime, pro
jektą. Statomos devynios Vokietijos
„Enercon“ 2,35 MW vėjo elektrinės, vie
na – 0,8 MW vėjo elektrinė. Numatoma
bendra vėjo parko galia 21,6 MW.
Kalbant apie tolimesnes vėjo energeti
kos vystymo perspektyvas jos neišven
giamai priklausys nuo teisinės bazės,
kurios šiuo metu dar nėra, todėl iš anks
to kažką prognozuoti sunku. Galime
pasakyti tik vieną – potencialas vėjo
energetikai Lietuvoje yra ir bus, o jo iš
naudojimas neišvengiamai priklausys
nuo valstybės sprendimų.

Teisės žinios
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Įdomybės

Niekaip nepastatytos Bulgarijos
atominės elektrinės pamokos
Teisininkas Š arūnas Basijokas

Šį pavasarį žlugo 40 metų Bulga
rijos puoselėta vizija prie Belenės
miesto pastatyti atominę elektri
nę. Šalies finansų viceministras
Vladislovas Goranovas pareiškė,
kad Bulgarija nebetęs Belenės at
ominės elektrinės projekto.

saugiausią projektą. „Atomstroyexport“
prognozavo, kad pirmasis reaktorius
pradės veikti 2013 m., o antrasis – dar po
vienerių metų. 2007 m. pabaigoje Euro
pos Komisija priėmė teigiamą išvadą dėl
tolesnio projekto vykdymo ir patvirtino,
kad Belenės atominės elektrinės staty
bos atitinka valstybių narių įsipareigoji
mus pagal Euratomo sutartį.
Elektrinės statybos atidėtos iš viso 15
kartų. Paskutinis susitarimas tarp Bulga
rijos nacionalinės energetikos įmonės
ir „Atomstroyexport“ dėl statybų buvo
sudarytas 2006 m., tada buvo numaty
ta sutarties pasibaigimo data – 2012 m.
kovas. 2008 m. Vokietijos gigantas ener
getikos sektoriuje RWE pasirinktas kaip
strateginis investuotojas, kuris turėjo
suteikti 2 mlrd. eurų įnašą. Įgyvendinus
projektą RWE būtų turėjusi 49 proc. pro
jekto akcijų. Belenės atominės elektrinės
perspektyvos tapo miglotos, kai 2009 m.
RWE pasitraukė iš tolesnio bendradar
biavimo. Pagrindinis nesutarimų objek
tas tolesnėse derybose tarp „Rosatom“
(„Atomstroyexport“ motininės bendro
vės) ir Bulgarijos nacionalinės energeti

Pirmasis reaktorius turėjo
pradėti veikti 2013 m., o an
trasis – dar po vienerių metų.
kos įmonės buvo projekto kaina. 2010 m.
lapkritį minėtos bendrovės sutarė dėl 6,3
mlrd. eurų projekto kainos. Susitarimas
pasiektas Bulgarijai neturint pakanka
mai finansinių išteklių projektui vykdyti
ir potencialaus užsienio investuoto
jo. Pagal preliminarų planą Bulgarijos
nacionalinės energetikos įmonė būtų
turėjusi 51 proc. atominės elektrinės
akcijų, Rusijos bendrovė „Rosatom“ –
47 proc., suomių „Fortum“ – 1 proc.,
prancūzų „Altran Technologies” – 1 proc.
Norą dalyvauti projekte buvo išreiškusi
ir Serbija su tikėtinu 5–10 proc. įnašu.
Belenės projektas visiškai žlugo 2012 m.
kovo pabaigoje. Bulgarijos Vyriausybę
priimti tokį drastišką sprendimą galėjo
paskatinti ne tik nesibaigiančios dery
bos, bet ir kelios projektui nepalankios
aplinkybės. 2011 m. viduryje pasaulį
užgulus Fukušimos sindromo užuomaz

Idėja pastatyti atominę elektrinę prie
Belenės kilo dar 1970 m. 1981 m. buvo
patvirtina elektrinės statybos aikštelės
vieta. Pirminiai statybos darbai atlikti iki
Tarybų Sąjungos griūties ir kapitalizmo
pradžios Bulgarijoje. Finansiniai sunku
mai lėmė, kad projektas buvo vykdo
mas ypač lėtai. Nuo 1990 m. projektas
sustabdytas ir atnaujintas tik 2002 me
tais. Bulgarijos Vyriausybė 2002 m. pri
ėmė reikalingus teisės aktus projektui
tęsti ir nusprendė pastatyti 2000 MW
elektrinę. 2005 m. paskelbtas konkursas
atominės elektrinės pirmojo ir antro
jo reaktorių statybai, kurį laimėjo rusų
bendrovė „Atomstroyexport“, prancūzų
bendrovė „Framatome (Areva) ir vokie
čių „Siemens“, pasiūlę technologiškai

Elektrinės statybos atidėtos
iš viso 15 kartų.

Belenės atominės elektrinės aikštelėje bus pastatyta gamtinėmis dujomis
kūrenama elektrinė.
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Įdomybės
Pasitraukus pagrindiniam
užsienio investuotojui pro
jektas Bulgarijai tapo per
brangus.
goms Europos Komisija nusprendė iš
naujo persvarstyti seismiškai aktyvioje
zonoje statomos Belenės atominės elek
trinės perspektyvas, nors savo patvirtini
mą Europos Komisija buvo išreiškusi dar
2007 m. Be to, pastaruosius dvejus me
tus Bulgarijos nacionalinė energetikos
įmonė prieštaravo „Rosatom“ nustatytai
galutinei kainai ir reikalavo, kad ji būtų
sumažinta iki 5 mlrd. eurų. Pasitraukus
pagrindiniam užsienio investuotojui
projektas Bulgarijai tapo per brangus. Su
šiais pasiūlymais „Rosatom“ nenorėjo su
tikti. Nuo pat projekto atkūrimo 2002 m.
elektrinės projektas buvo numatytas
kaip Bulgarijos, Rusijos ir užsienio inves
tuotojo konsorciumas. Projekto nepa
trauklumas užsienio investicijoms nuo
pat Vokietijos RWE pasitraukimo 2009 m.
buvo viena svarbiausių projekto žlugimo
priežasčių. Bulgarijos ministras pirminin

kas Boyko Borisovas prieš pat projekto
uždarymą aiškiai pareiškė, kad Bulgarija
netęs derybų, jeigu projekte nedalyvaus
užsienio investuotojas.
Po derybų pabaigos buvo nuspręsta,
kad Belenės atominės elektrinės aikšte
lėje bus pastatyta gamtinėmis dujomis
kūrenama elektrinė, o „Atomstroyex
port“ pastatytas reaktorius bus perkel
tas į vienintelę Bulgarijos Kozlodujaus
atominę elektrinę.
Netesybų klausimas
Bulgarijai nutraukus tolesnį projekto
vykdymą Rusija grasino tarptautiniu ar
bitražu dėl 1 mlrd. eurų nuostolių pri
teisimo. Rusijai Belenės projektas buvo
naudingas daugiau politiniu, nei ekono
miniu aspektu. Kadangi projektas buvo
grįstas ne sutartimi, bet tarpvyriausy
binio susitarimo pagrindu tarp Bulga

Belenės atominės elektri
nės aikštelėje bus pastatyta
gamtinėmis dujomis kūre
nama elektrinė.

Elektrinės statybos atidėtos iš viso 15 kartų.

rijos ir Rusijos, pastarosios galimybės
prisiteisti nuostolius yra gana miglotos.
Įdomu yra tai, kad Rusijos reakcija į Bele
nės projekto žlugimą yra ganėtinai rami,
nes Rusija nepareiškė reikalavimų pri
teisti nuostolius. Tai gali būti paaiškinta
tuo, kad abi šalys susitarė dėl tolesnio
energetinio bendradarbiavimo, kuris yra
palankus abiems šalims. Rusijai yra ypač
svarbios dujų jungtys Bulgarijoje dėl
jos geografinės padėties ir artėjančio
Europos Sąjungos energetikos sekto
riaus aktų paketo. Šių jungčių projekto
spartus vykdymas Bulgarijoje Rusijai yra
daug svarbesnis nei Belenės atominės
elektrinės statyba. Bulgarija paskelbė,
kad sumokės 140 mln. eurų už pirmąjį
reaktorių, kuris, kaip minėta, bus perkel
tas į Kozlodujaus atominę elektrinę, ta
čiau nesiruošia mokėti netesybų Rusijai.
Iki šiol nėra aišku, ar „Atomstroyexport“
reikš reikalavimus dėl neįvykdytos su
tarties, numatančios antrojo reaktoriaus
statybą.
Advokatų kontora
„Bernotas ir Dominas Glimstedt“
Teisininkas Šarūnas Basijokas

kiek biokuro katilinės
miestų šilumos ūkiuose
sumažins sąskaitas už
šildymą?
Nesumažins.
Iki 5 proc.
Nuo 5 iki 15 proc.
Daugiau nei 15 proc.
Norėdami balsuoti, spaus
kite pasirinktą nuorodą.
Anoniminės apklausos re
zultatai – kitame numeryje.

Kontaktai
Bernotas ir Dominas Glimstedt
Jogailos g. 4
LT-01116 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 269 0700
Faks. +370 5 269 0701
El.paštas: vilnius@glimstedt.lt
www.glimstedt.lt

Kviečiame Jus prisidėti prie šio leidinio
turinio kūrimo. Siųskite klausimus,
siūlykite temas, diskutuokite.
El. paštas: vilnius@glimstedt.lt

18

