
1 

 

 

Vilniaus universitetas 

TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS 

 

 

POLITIKOS MOKSLŲ BAKALAURO PROGRAMA 

 

 

 

 

GABIJA VENCLOVAITĖ 

IV kurso, 4 grupės studentė 

 

 

 

ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS PLĖTRA LIETUVOJE: 

 INTERESŲ GRUPIŲ POVEIKIS 

 

BAKALAURO DARBAS 

 

 

 

Darbo vadovas: Doc. Dr. Tomas Janeliūnas 

 

 

 

 

 

 

Vilnius, 2012 



2 

 

 

 

BIBLIOGRAFINIS APRAŠAS 

 

Venclovaitė G. Atsinaujinančios energetikos plėtra Lietuvoje: interesų grupių poveikis: 

Politikos mokslų specialybės bakalauro darbas / VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

institutas; darbo vadovas doc. Dr. T. Janeliūnas. – V., 2012. – 106 p. 

 

Reikšminiai žodžiai: Atsinaujinančios energetikos plėtra Lietuvoje, interesų grupės, 

asociacijos, lobizmas, įstatymų priėmėjai, nevyriausybinės organizacijos, lobizmo veiklos 

metodai.  

 

 Šiame darbe analizuojami interesų grupių, veikiančių atsinaujinančios energetikos 

plėtros srityje, veiklos metodai ir pastangos daryti įtaką valdžios institucijoms ir sprendimų 

priėmėjams Lietuvos valstybėje. Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti koks yra pirminis interesas, 

motyvuojantis žaliosios energetikos srityje veikiančius interesų grupes lemiantis jų tikslų 

suformulavimą ir pasirinktų metodų derinimą. Darbe taip pat apžvelgiama lobizmo samprata 

bei teisinė bazė Lietuvoje ir remiantis Gabriel A. Almond bei P. Schmitter teorijomis 

suformuluojami darbo tikslai bei uždaviniai. Šie uždaviniai tiriami pasitelkiant pirminių 

šaltinių analizę ir kokybinius pusiau struktūruotus interviu. 

 Tyrimo medžiagos analizė atskleidė nagrinėjamos problemos daugiareikšmiškumą: 

teisėtos lobzimo veiklos sąvokos dviprasmybę, veikiančių žaliosios energetikos grupių svarbą, 

itin komplikuotą ryšį tarp veikiančių interesų grupių ir sprendimų priėmėjų. Pastebėtos 
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ĮVADAS 

 

...interesų grupės ir yra tikroji valdžia – ne ta, kurią renka, o ta, kuri renka.  

Andrius Kubilius
1
 

 

 1992 m. Rio de Žaneiro pasaulinėje Jungtinių Tautų aplinkos ir vystymo konferencija 

įteisino darnų vystymąsi kaip pagrindinę ilgalaikę visuomenės vystymosi idėją, pagal kurią 

pasaulinės energetikos ateitis pirmiausia turi būti susijusi su darnaus vystymosi koncepcijos 

įgyvendinimu.
2
  

 Europos Sąjungos energetikos politika taip pat paremta darnaus vystymosi principais. 

Poreikis užtikrinti darnų vystymąsi ir laimėti kovą su klimato kaita šiuo metu yra vienos iš ES 

prioritetinių veiklos sričių.
3
 Lietuva, būdama ES nare, savo politiką taip pat turi formuoti 

vedina šiais tikslais. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB, šalis yra 

įsipareigojusi, jog iki 2020 m. atsinaujinančių išteklių energija turės sudaryti 23 % bendro 

sunaudojamos energijos kiekio.
4
 Deja, nepaisant oficialiai deklaruojamos valstybės paramos, 

atsinaujinanti energetika susiduria su įvairiais barjerais, apsunkinančiais jos diegimo procesą.  

 2010 m. Energetikos ministerijai (toliau – EM, G.V.) visuomenės svarstymui pristačius 

naujosios Nacionalinės energetikos strategijos projektą, jį ėmė komentuoti interesų grupės 

teikdamos, kad strategija nesuteikia pakankamai svarbos jų atstovaujamiems energetikos 

ištekliams. 2011 m. Seimas pagaliau priėmė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, 

tačiau, asociacijų teigimu, dauguma jame pristatomų projektų vis dar neįgyvendinti.
5
 Kadangi 

Lietuvoje šiuo metu planuojama statyti atominę elektrinę, interesų grupių požiūriu 

                                                 

1
 Andrius Kubilius, „Lobizmo institucionalizavimas – demokratinio proceso pranašumas ar trūkumas?“. Interesų 

grupės, valdžia ir politika : metinės konferencijos tekstai, 1997 m. lapkričio 21-22 d. Vilnius :  Pradai, 1998, 93. 
2
 Lietuvos statistikos departamentas. „Darnaus vystymosi rodikliai“, 2006. 

<http://www.stat.gov.lt/uploads/metr_2005/lt/32/index.html > [Žiūrėta 2012 03 10] 
3
 „Darnus vystymasis – visuotinis aplinkosaugos uždavinys energetikos sektoriui“ <http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,lt&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,

mt,nl,pl,pt,sk,sl,sv,&val=434186:cs&page> [Žiūrėta 2012 03 10] 
4
 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB 2009 m. balandžio 23 d. dėl skatinimo naudoti 

atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB, 

2009. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:01:LT:HTML> [Žiūrėta 

2012-03-06] 
5
Justinas Poderis, „Vėjininkai: vėjo energijai Lietuvoje įjungti stabdžiai“, Vilnius, 2012. 

<http://www.laiea.lt/read_more.php?id=192=&lang=lt> [Žiūrėta 2012-02 -26] 
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atsinaujinančių išteklių plėtra energetikos scenarijuje apskritai bus nustumta į „podukros“ 

vietą. 
6
  

 Tyrimo problema – anot interesų grupių, atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – 

AEI, G.V.) potencialas rodo, jog darnios energetikos plėtros scenarijus Lietuvoje yra 

įmanomas, pagal biomasės potencialą šalis užima antrąją vietą ES, tačiau atsinaujinančią 

energetiką ribojantys faktoriai yra lemiami tam tikrų subjektyvių aplinkybių, tokių, kaip 

nepalanki įstatyminė bazė, sudėtingos administracinės procedūros ir politinės valios trūkumas. 

Interesų grupės šiuo metu yra itin aktyvios viešojoje erdvėje, susikūrė bendra konfederacija, 

tačiau matyti, jog tarp sprendimų priėmėjų ir interesų grupių nėra susiformavusio nuoseklaus 

tarpusavio ryšio. Interesų grupės itin nepatenkintos valstybės vykdoma politika, atsakingų 

institucijų darbų ir tai kelia daug klausimų. Ar interesų grupių veiklos metodai siekiant 

palenkti savo pusėn įstatymų priėmėjus pasirenkami tinkamai? Ar lobistinės veiklos užtikrina 

lobistinės veiklos ir įstatymų leidybos proceso skaidrumą? Kiek apskritai egzistuoja interesų 

grupių AEI srityje ir ar jos prisidėjo inicijuojant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymą (Toliau - LR AIEĮ – G.V) Šalies valdančiųjų teigimu, vystant 

alternatyvius energijos šaltinius ima veikti ne tik politiniai, bet ir ekonominiai interesai, nes 

plėtoti atsinaujinančius išteklius - itin pelninga (yra galimybė parduoti energiją pagal 

fiksuotuosius tarifus ir gauti pajamų už mažesnę aplinkos taršą).
7
 

 Empiriškai interesų grupių veikla Lietuvoje nėra labai plačiai nagrinėjama. Tuo 

nereikėtų itin stebėtis, politologės A. T. Gullberg teigimu, daugiausiai tyrimų apie lobizmą yra 

atliekama JAV 
8
. 

 Interesų grupes ir jų įtakos būdus Lietuvoje neabejotinai plačiausiai išnagrinėjo 

politologai Alvidas Lukošaitis
9
, Algis Krupavičius

10
, Jūratė Novagrockienė

11
. Lobistas 

                                                 

6
 „Spaudos forumas,“„Atsinaujinanti energetika: poreikis ir galimybės yra, reikia priimtinų sąlygų verslui ir 

naudotojams“, Vilnius, 2011.  

<http://aplinka.eu/spaudos/index.php?option=com_content&view=article&id=26:atsinaujinanti-energetika-

poreikis-ir-galimybs-yra-reikia-priimtin-slyg-verslui-ir-naudotojams-&catid=2:diskusijos&Itemid=1> [Žiūrėta 

2012-03-06] 
7
 Rytas Staselis, „Taupymas ar naujos išteklių rūšys – Lietuvos versija“, Verslo žinios, 60, 2011. 

<http://vznotes.vz.lt/Newspaper/RA99.nsf/articles/C225746500251CD7C2257861003B86DF?OpenDocument> 

[Žiūrėta 2012-02-06] 

 
8
 Anne Therese Gullberg. „Lobbying friends and foes in climate policy: The case of business and environmental 

interest groups in the European Union”, Energy Policy (36 ), 2008, 

2964.<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421508001985> [Žiūrėta 2011-12-06] 
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Andrius Romanovskis išleido informacinio pobūdžio knygą apie lobizmą
12

. Interesų grupių 

padėtį savo daktaro disertacijose nagrinėjo Raimundas Kaminskas ir Andrius Guzavičius. R. 

Kaminskas analizavo kokius teorinius politikos tinklų modelių tipus reikėtų taikyti nagrinėjant 

asocijuotas interesų grupes Lietuvoje ir kokie politikos tinklų tipai vyrauja šalyje tarp interesų 

grupių ir valstybės.
13

 Jo tyrimo išvadose teigiama, kad Lietuvos padėtis atspindi pliuralizmo – 

korporatizmo sistemų kontinuumą.
14

Andrius Guzavičius atliko ekonominių interesų grupių 

sampratų palyginamąją analizę ir sukūrė ekonominių interesų grupių veiklos efektyvumo 

modelį.
 15

 

 Darnų energetikos vystymąsi Lietuvoje plačiai nagrinėja Remigijus Čiegis. Jo teigimu, 

darnumas riboja ne tik tarp visuomenės ir ją supančių gamtinių sistemų vykstančius mainus, 

bet ir pačios visuomenės struktūrą, orientuotą į individus. Socialinė kultūrinė darnumo 

koncepcija atspindi ryšį tarp plėtros ir vyraujančių socialinių normų. 
16

 Autorius išskiria, kad 

šalyje būtina politika, užtikrinanti rinkoje geriausias pozicijas atsinaujinantiems energetikos 

ištekliams.
17 

 
VU TSPMI bakalauro darbuose pradėta nagrinėti šalies žaliosios politikos situaciją. 

Rita Bureikaitė analizavo vėjo energetikos atvejį ir nustatė, jog prie vėjo energetikos plėtros 

dirba pernelyg didelis institucijų skaičius, plėtros vykdymui buvo pasirinkti netinkami 

metodai. 
18 

 Naudingą atspirties tašką analizuojamai problemai pateikia Anne Therese Gullberg, 

kurios darbą „Lobbying friends and foes in climate policy: The case of business and 

                                                                                                                                                         

9
 Alvidas Lukošaitis, „Interesų grupės Lietuvoje: raidos dinamika ir institucionalizacijos bruožai”. Politologija, 

2(18), 2000, 85 – 86. 
10

 Algis Krupavičius, „Interesų grupės: Sandara, klasifikacija ir efektyvumas.“ Kn. Juozas Matakas (sud.), 

Šiuolaikinė valstybė, Kaunas : Technologija, 1999, 155 - 169. 
11

 Jūratė Novagrockienė, Politikos mokslo pagrindai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, 199 - 210. 
12

 G. Dirgėla, N. Maliukevičius, A. Romanovskis, Lobistinė veikla: vadovas nevyriausybinėms organizacijoms, 

Vilnius, 2009. 
13

  Raimundas Kaminskas, Asocijuotų interesų grupių politikos tinklai Lietuvoje: charakteristikos, orientacijos ir 

veiksmai: daktaro disertacijos santrauka. Kaunas: Technologija, 2001, 6. 
14

 Ten pat, 26 
15

 Andrius Guzavičius, Ekonominių interesų grupių veiklos efektyvumas : daktaro disertacijos santrauka : 

socialiniai mokslai, ekonomika. Kaunas : Technologija, 2003, 26. 
16

 Remigijus Čiegis, Dalia Štreimikienė, Vidmantas Jankauskas, Darnus energetikos vystymasis, 58. 
17

 Linas Kliučininkas, Remigijus Čiegis. Darnus vystymasis: aplinka, ekonomika, technologijos. Kaunas: Biznio 

mašinų kompanija, 2008, 91. 
18

 Rita Bureikaitė, „Lietuvos alternatyvios energetikos politikos įgyvendinimas: Lietuvos atvejis“, Bakaluro 

darbas, Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2010. 
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environmental interest groups in the European Union” galima rasti autoritetingiausiame 

žurnale apie energetinį saugumą ir klimato kaitą - Energy Policy. Darbe autorė nagrinėja 

viešajame interesų grupės lauke nuolat sklandančias priešingas hipotezes, kad interesų grupės 

lobizmui pasirenka savo bičiulius – sprendimų priėmėjus, palaikančius tokią pat poziciją kaip 

ir jų pačių arba priešininkus. Autorės manymu, kalbant apie aplinkosaugą, lobistinę veiklą 

stengiamasi vykdyti bendradarbiaujant su abiem pusėmis, tik skirtingais būdais. O interesų 

grupių motyvai nei visada sutampa su teorinėmis hipotezėmis.
19

 Taigi, norvegų politologės 

tyrimas parodo, kad aplinkosauginių tikslų turinčios interesų grupės stengiasi paveikti politinį 

procesą visais būdais ir žvelgia globaliau, ne tik susitelkiant ties šalininkais, nes oponentas 

vienu klausimu gali pasirodyti bičiulis kitu aspektu. 

 Matyti, jog tyrimų tiek interesų grupių, tiek žaliosios energetikos srityse esama, tačiau 

konkrečiai atsinaujinančių energetikos išteklių interesų grupių daroma įtaka sprendimų 

priėmėjams Lietuvoje nebuvo tirta. Tai atveria naują nišą tyrimui ir rodo darbo aktualumą bei 

novatoriškumą. 

 

Darbe išsikeliami du tikslai: 

 Pirma, siekiama išanalizuoti interesų grupių įstatyminę bazę ir veikiančiųjų grupių 

svarbą AEI srityje, išnagrinėti jų veiklos būdus, pasirenkamus veiklos kanalus daryti įtaką 

sprendimų priėmimas.  

 Antra, ištirti ryšius, bendravimo mechanizmus tarp šalies žaliųjų asociacijų ir 

vyriausybinių institucijų bei jų tipą.  

 

Šiems tikslams pasiekti iškelti tokie uždaviniai: 

 

 Atlikti priminių šaltinių, reglamentuojančių lobistinę veiklą šalyje, analizę ir išnagrinėti, 

kaip įstatymiškai apibrėžiamos lobistinės galios, kur atsiranda riba tarp teisėto ir 

neteisėto lobizmo. 

 Ištirti žaliosios energetikos interesų grupių aktyvumą, tikslus ir veiklos principus. Pagal 

jų veiklos būdus ir pasirenkamus kanalus daryti įtaką sprendimų priėmėjams, nustatyti, 

                                                 

19
Anne Therese Gullberg, 2971. 
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koks yra Lietuvos institucijų ir interesų grupių tarpusavio santykių modelis, t.y. interesų 

grupių veiklos modelis. 

 Pagal Gabriel A. Almond interesų grupių klasifikavimą nustatyti didžiausią įtaką 

sprendimų priėmėjams darančių Lietuvos AEI interesų grupių tipą. Išsiaiškinti, ar šios 

grupės priklauso ekonominėms, t.y. pelno bei naudos siekiančioms, merkantilistinėms 

grupėms, ar neekonominėms, naujųjų socialinių judėjimų organizacijoms, pirmiausia 

paremtomis ideologinėmis paskatomis (darnaus vystymosi teorija, ekologinė 

modernizacija) 

Tyrimo metodika 

 

Tyrime pasitelkiami šie tyrimo metodai: 

 Kokybinė duomenų analizė. Tyrimas atliekamas taikant pusiau struktūruoto interviu 

metodą.  

 Pirminių šaltinių analizė. Nagrinėjami Lietuvos nacionalinės teisės aktai. 

 

 Pusiau struktūrinis interviu metodas pasirinktas siekiant kuo lankstesnių atsakymų, 

leidžiančių respondentams išsakyti poziciją apie jiems aktualiausią aspektą. Šiame darbe 

svarbiausia nustatyti kaip save identifikuoja veikiančios AEI interesų grupės, kokias įžvelgia 

problemas ir kaip vertina tarpusavio santykius bei ryšį su sprendimų priėmėjais, todėl šis 

metodas leidžia prisitaikyti prie respondento situacijos arba užduoti papildomus klausimus 

pastebint, kad tiriamieji nuklysta, atsakinėdami susikoncentruoja tik ties jiems parankiais 

klausimais. Klausimų pagalba galima stebėti, kaip respondentai vertina savo santykį su 

valstybe, veiklos svarbą pilietiškumo mastu.  

  Respondentai buvo atrenkami tikslinės atrankos („sniego gniūžtės“) metodu. Jis 

pasirinktas dėl nagrinėjamos temos šviežumo, kintančios situacijos. Remiantis šiuo būdu, 

pirmųjų respondentų paprašyta identifikuoti kitus aktyviai šioje srityje veikiančius asmenis, 

galinčius atsakyti į klausimus, prisidėjusius inicijuojant atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymą. 

 Siekiant adekvačių empirinio tyrimo duomenų ir norint išanalizuoti visų į nagrinėjamą 

problemą įsitraukusių veikėjų požiūrio tašką ir interesus, darbe identifikuotos trys tikslingos 

respondentų grupės: 
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 Atsinaujinančių energijos išteklių interesų grupių atstovai 

 Lietuvos valdžios institucijų atstovai 

 Lobizmo srities ekspertai 

 

 Iš viso ištirta 14 respondentų: devyni tyrimo dalyviai į klausimus atsakė susitikus 

gyvai pokalbio metu, iš penkių atsakymai buvo gauti elektroniniu paštu. Orientaciniai pusiau 

struktūruoto interviu klausimai pateikiami priede Nr. 1. 

Pagrindiniai interviu uždaviniai: 

1. Apklausti AEI interesų grupių atstovus ir sužinoti, kaip jie vertina savo indėlį įstatymų 

priėmimo procesui atsinaujinančių energetikos išteklių plėtros srityje ir kokiais būdais 

kontaktuoja su sprendimų priėmėjais. 

2. Apklausti institucijų, kuruojančių žaliosios energetikos plėtrą, atstovus ir išsiaiškinti, kaip 

jie vertina interesų grupių vaidmenį AEI sprendimų priėmimo procese. 

3. Apklausti Lietuvos lobizmo ekspertus ir sužinoti jų nuomonę apie lobizmo sampratą 

Lietuvoje ir AEI interesų grupių vaidmenį šiame kontekste. 

 Interviu buvo įrašinėjami į diktofoną, o vėliau transkribuojami. Vienas respondentas 

dėl savo užimamų aukštų pareigų pageidavo išlaikyti anonimiškumą, tad šis interviu saugomas 

tyrėjo žinioje, visos kitos transkripcijos randamos skiltyje „Priedai.“  

 

Nagrinėjami dokumentai: 

 2000 m. birželio 27d. Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas  

 2003 m. kovo 20d. Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo pakeitimo 

įstatymas 

 2004 m. sausio 22d. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas 

 2011 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymas 

 

Naudojamos sąvokos: 

 Atsinaujinančių išteklių energija – energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: 

vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų 

energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių 
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dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių panaudojimas technologiškai yra 

galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija.
20

 

 Interesų grupė – organizuota individų grupė, suvienyta bendrų interesų ir siekianti 

daryti įtaką viešajai politikai.
21

 

 Asociacija - savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis 

asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių 

interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
22

 

 Nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO, G.V.) – laisva piliečių valia įkurta 

organizacija, kuri siekia tarnauti visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ir tiesioginio 

dalyvavimo valdant valstybę.
23

 

 

1. Teoriniai tyrimo rėmai: interesų grupės, jų tipai ir veikla 

1.1. Paul A. Sabatier, Gabriel A. Almond, P. Schmitter teorijos 

 Nagrinėti būtent interesų grupes kaip vieną iš politikos įgyvendinimo veiksnių 

pasirinka ne atsitiktinai. Anot politologo Paul A. Sabatier, sprendimų priėmimo procese 

paprastai dalyvauja šimtai veikėjų - pradedant interesų grupėmis ir valstybinėmis agentūromis, 

įstatymų priėmėjais skirtinguose sluoksniuose, tęsiant tyrėjais, žurnalistais kokiu nors aspektu 

prisidėjusiais ir įsitraukusiais į visą priėmimo procesą. Kiekvienas šių veikėjų - individas ar 

korporacija, turi skirtingas vertybes ir interesus, situacijos suvokimą ir interpretavimą ir, 

žinoma, įsivaizdavimą koks gi sprendimas turi būti priimamas. 
24

  

 Pagal plačiai naudojamą Paul A. Sabatier modelį, egzistuoja šešios nuostatos, nuo 

kurių priklauso politikos įgyvendinimo sėkmingumas:  

1. Aiškiai apibrėžti programos tikslai ir uždaviniai, dėl kurių sutaria pagrindiniai politiniai 

veikėjai.  

                                                 

20
 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas“, Vilnius, 

2011. <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398874> [Žiūrėta 2012-02-06] 
21

 Rimgaudas Geleževičius, Interesų grupės ir lobizmas. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos 

centras, 2004, 9. 
22

Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas“, Vilnius, 2004. 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=226938>[Žiūrėta 2012-02-06] 
23

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, NVO registravimo klausimai, Vilnius. 

<http://www.nisc.lt/lt/law.php?law_id=12> [Žiūrėta 2012-04-06] 

 
24

 Paul A. Sabatier, „The needs for better theories“, Theories of the policy process, Boulder, Colorado: Westview 

Press, 1999, 3. 
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2. Tinkama priežastinė teorija, kuria grindžiamos politinės priemonės, dažnai priklausanti 

nuo ekonominės, socialinės bei kultūrinės aplinkos. 

3. Tinkama teisinė – institucinė įgyvendinimo, jo koordinavimo, priežiūros ir atskaitomybės 

struktūra, galimybės mokytis koreguojant įgyvendinimą. 
25

 

Įgyvendinančių institucijų gebėjimas ir paskatos įgyvendinti politiką priklauso nuo šių 

veiksnių, veikiančių įgyvendinimo etapo metu: 

4. Pakankami įgyvendinančių institucijų žmogiškieji ir finansiniai ištekliai (laikas, lėšos, 

personalo kvalifikacija ir įgūdžiai.) 

5. Interesų grupių (įgyvendinamos politikos tiesiogiai ar netiesiogiai paliečiamų grupių) 

požiūrio – priešinimosi ar palaikymo, kuris savo ruožtu priklauso nuo to, kaip keičiasi 

išteklių paskirstymas, reikiamų elgsenos pokyčių (prisitaikymo spaudimo) ir jų atitikmuo 

grupių interesams ar dominuojančioms idėjoms (politikos paradigmoms), kurias dėl jų 

„teisingumo” gina interesų grupės.  

6. Ekonominės, politinės, socialinės aplinkos pokyčių, dėl kurių keičiasi galimybės tinkamai 

įgyvendinti anksčiau priimtus sprendimus. 
26

 

 Taigi, interesų grupių veikla yra vienas iš šešių esminių sėkmingos politikos 

įgyvendinimo etapų, todėl ištirti jų veiklos galią žaliosios energetikos plėtros procese yra labai 

svarbu.  

 Esama įvairių interesų grupių klasifikacijos modelių, šiame darbe remiamasi 

amerikiečių politologo Gabriel A. Almond išskirtais keturiais interesų grupių tipais: 

 

 Anoniminės – protesto grupės. Jos atsiranda spontaniškai, yra blogai organizuotos ir 

neilgaamžės, naudoja mitingų, demonstracijų, nepaklusnumo vajų taktiką. 
27

 Jos 

dažniausiai svarbios visuomenėse, kuriose stokojama teisėtų (legitimių) interesų 

pateikimo būdų valdžios institucijoms. 
28

 

                                                 

25
 Ramūnas Vilpišauskas, Vitalis Nakrošis, Politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos įtaka, 

Vilnius: Eugrimas, 2003, 20 – 21, cituota iš Paul A. Sabatier Top-Down and Bottom-Up Approaches to 

Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis, Journal of Public Policy, 1986, 6. 
26

 Ten pat, 22. 
27

 R. Geleževičius, 13. 
28

 Algis Krupavičius, „Interesų grupės: Sandara, klasifikacija ir efektyvumas“, 
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 Institucinės – gerai organizuotos ir ilgalaikės, pavyzdžiui, kariuomenė, bažnyčia,
29

 armija 

ir kitos formalios organizacijos. Jos politikos sprendimų procesą dažniausiai veikia „iš 

vidaus“ – tiesiogiai dalyvaujant priimant sprendimus. 
30

 

 Neasocijuotos – lengvai identifikuojamos, tačiau prastai organizuotos, epizodiškos 

grupės, kurios neturi sau aiškiai suformuluotos veiklos tikslo. Jas gali vienyti bendri 

tautiniai, religiniai, kultūriniai bruožai. Politinės partijos vertina jas kaip potencialą jėgą, 

todėl priimant sprendimus jų interesus atsižvelgiama.
31

 Pavyzdžiui, gentinės bendrijos 

besivystančiame pasaulyje, aristokratų šeimos senosios Vakarų Europos demokratijose.
32

 

 Asocijuotos – labiausiai organizuotos ir įtakingiausios interesų grupės, šis tipas labiausiai 

paplitęs demokratinėse valstybėse. Asocijuotos grupės kuriasi visuomenėje aiškiai 

egzistuojančių interesų pagrindu, pavyzdžiui dėl profesinio ar religinio susiskaidymo. Jos 

siekia padaryti įtaką politiniam procesui ir tam turi įvairių išteklių bei formalią 

organizacijos valdymo struktūrą. 
33

 

 Anot Algio Krupavičiaus, asocijuotas interesų grupes reikia analizuoti dviem 

aspektais. Pirma, per piliečių interesų iškėlimą ir formulavimą, antra, per interesų politinį 

atstovavimą bei šio atstovavimo efektyvumą. 
34

 Šios grupės skirstomos į pogrupius. 

Ekonominės: 

 kaimo interesų grupės, 

 smulkios komercinių interesų grupės, 

 senosios profsąjungos, 

 naujosios profsąjungos, 

 darbdavių organizacijos.
35

 

 Ekonominė interesų grupė - tai yra sąjunga, vienijanti savanoriškumo ir 

savarankiškumo principais veikiančias pelno siekiančias įmones ir teikianti joms kolektyvinį ir 

selektyvaus skatinimo produktus. Tai prekybos, pramonės bei amatų rūmai, savanoriškos 

                                                 

29
 R. Geleževičius, 13. 

30
 A. Krupavičius, „Interesų grupės: Sandara, klasifikacija ir efektyvumas“, 164. 

31
 G. Dirgėla, N. Maliukevičius, A.Romanovskis,12. 

32
 A. Krupavičius, „Interesų grupės: Sandara, klasifikacija ir efektyvumas“, 164. 

33
 G. Dirgėla, N. Maliukevičius, A.Romanovskis,12. 

34
 Algis Krupavičius, „Interesų grupės ir partijos pokomunizme: teorijos beieškant“ Kn.  Interesų grupės, valdžia 

ir politika: metinės konferencijos tekstai, 1997 m. lapkričio 21-22 d. Vilnius :  Pradai, 1998, 31. 
35

 R. Kaminskas, 17. 
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sąjungos kolektyvinę veiklą finansuojančios savarankiškai, iš nuosavų lėšų šaltinių.
 

Jas 

nagrinėjo Max Weber, Josua Wener, Peter Scwarz, Erwin Buchholz. 
36

 

Neekonominės: 

 naujųjų socialinių judėjimų organizacijos, 

 socialiai atstumtųjų grupės, 

 pusiau vyriausybinės organizacijos, 

 kitos nevyriausybinės organizacijos.
37

 

 Daugumoje interesų grupes nagrinėjančių darbų pabrėžiama, kad egzistuoja du 

esminiai organizuotų interesų atstovavimo ir valstybės sąveikos modeliai: pliuralistinis ir 

korporatyvinis. 
38

 Tai, koks modelis įsitvirtina valstybėje lemia daug veiksnių, tačiau 

svarbiausi – tradicija ir visuomenės politinė kultūra. 
39

 

 Anot P. Schmitter, pliuralizmas yra tokia interesų atstovavimo sistema, kai interesų 

grupės laisvai formuojasi ir konkuruoja tarpusavyje, siekdamos daryti įtaką valdžiai. 
40

 Ši 

tradicija susiformavo XX a. pr. D. Britanijoje, modernų pavidalą įgijo VI dešimtmetyje JAV.
41

 

Grupės yra nehierarchinės, valstybės nesubsidijuojamos ar kitaip neskatinamos, praktiškas 

pavyzdys yra JAV. 
42

 Pliuralistinis modelis veikia jei: 

 Narystė organizacijos yra pakankamai išplitusi ir jos plačiai atstovauja individualius 

interesus. 

 Organizuotos grupės efektyviai paverčia savo narių interesus politiniais reikalavimais, 

nariai turi naudos pateikdami savo interesus per atstovaujamą asociaciją, plačia dalyvauja 

pateikiant siūlymus. 

 Kiekviena grupė, kokie bebūtų jos interesai, turi vienodas galimybės tikslui siekti (nors 

ne visos ir ne visada pasiekia norimus rezultatus). 

                                                 

36
 Andrius Guzavičius,8. 

37
 R. Kaminskas, 18. 

38
 G. Dirgėla, N. Maliukevičius, A.Romanovskis, 13. 

39
 G. Dirgėla, N. Maliukevičius, A.Romanovskis, 13. 

40
Rimgaudas Geleževičius, 15 

41
 A. Krupavičius, „Interesų grupės: Sandara, klasifikacija ir efektyvumas“, 160. 

42
 G. Dirgėla, N. Maliukevičius, A.Romanovskis, 14. 
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 Organizacijos paverčia individus politiškai efektyviais, tuo sustiprinami visuomenės 

pagrindai.
43

 

 Anot P. Schmitter, korporatizmas yra monopolizuotas funkcinių grupių interesų 

atstovavimas, politinė interesų derinimo sistema.
44

 Tai privalomų, nekonkuruojančių, 

hierarchiškai organizuotų ir funkciškai pasiskirsčiusių, valstybės remiamų ir pripažintų grupių 

tipas. Korporatizmo bruožai: 

 Organizacijos yra beveik kaip gildijos, valstybiniuose pasitarimuose atitinkamose 

kategorijose turi atstovavimo monopolį mainais už tam tikro susitarimo palaikymą ar 

renkant lyderius.
45

 

 Ekonominių interesų grupėms suteikiamas pusiau oficialus statusas, aukščiausios 

asociacijos sujungiamos su atitinkinama vyriausybės biurokratija. 

 Atsiranda stabilumas, parlamento dauguma nusileidžia ministerijų biurokratams, interesų 

atstovai gali lengvai numatyti socialinius rūpesčius. Politika apsaugoma nuo ideologinių 

aistrų, šališkų prioritetų, visuomenės nuomonės nepastovumo. 
46

 

 Pagal G. Almond modelį bus siekiama ištirti, kuriam tipui galima priskirti Lietuvos 

atsinaujinančių energetikos išteklių interesų grupes taip išsiaiškinant kokiu pagrindu jos 

susikūrė. Taip pat nustatyti, koks Lietuvoje yra sąveikos modelis tarp interesų grupių ir 

sprendimo priėmėjų. 

 1.2. Darnaus vystymosi teorija ir žaliosios energetikos svarba 

 

 Darnaus vystymosi koncepcijos esmė yra aiški, bet tikslus darnaus vystymosi 

apibrėžimas sukelia daug diskusijų, apibrėžimo problemą sudaro dviguba sudėtinė prigimtis, 

apimanti tiek vystymąsi, tiek darnumą. Ekonominėje bei aplinkosauginėje literatūroje 

pateikiama daugiau nei 386 ekologiškai darnaus vystymosi apibrėžimai.
47

 Bendriausia prasme 

darnus vystymasis – visuomenės vystymasis, sudarantis galimybę pasiekti visuotinę gerovę 

                                                 

43
Harmon Zeigler, Politinė bendruomenė: įvadas į politinių sistemų ir visuomenės lyginamąją analizę, 

Kaunas: Littera Universitati Vytauti Magni, 1993, 156. 
44

Rimgaudas Geleževičius, 15 
45

 Harmon Zeigler, 92. 
46

 Ten pat, 94. 
47

Remigijus Čiegis, Dalia Štreimikienė, Vidmantas Jankauskas, Darnus energetikos vystymasis. Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla, 2007, 21. 
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dabartinei ir ateinančioms kartoms, derinant aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius 

visuomenės tikslus ir neviršijant leistinų poveikio aplinkai ribų. Darnus vystymasis yra 

kompromiso siekimas tarp šių sričių: ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių visuomenės 

tikslų ir interesų; antropocentrinių ir ekocentrinių pažiūrų į tolesnį visuomenės vystymąsi; 

skirtingų kartų interesų; tos pačios kartos žmonių, gyvenančių skirtinguose pasaulio 

regionuose.
48

 

 Anot šio požiūrio, dabartinės energetinės sistemos, priklausančios nuo iškastinio kuro, 

prieštarauja fizinės ir biologinės darnos principams, reikalaujantiems, kad susidarę junginiai 

nesikauptų biosferoje, anglis ir siera šiose sistemose kaupiasi 
49

 Sprendimai, kuriuos 

visuomenė naudoja diegdama alternatyviąsias energetines sistemas: politiniai (tarptautinės 

derybos), ekonominiai, teisiniai ir techniniai. Politiniai sprendimai dažniausiai susiję su 

energijos rinkų liberalizavimu, kuris veikia aplinkosaugos politiką, mažina energijos kainas, 

verčia konkuruojančius energijos gamintojus ieškoti netradicinių sprendimų. 
50

 

 Darnus vystymasis siejasi su ekologinės modernizacijos teorija, pagal kurią pastebimi 

pokyčiai vyksta industrinės visuomenės šerdyje - pramonės įmonėse, ypač pramonininkų 

aplinkosauginių motyvų skalėje. Šis kaitos procesas internalizuojant poreikį mažinti atliekas ir 

teršalus gamyboje vadinamas pramonės ekologizacija (greening of industry.) Pasak Hajerio, 

vieno iš ekologinės modernizacijos teoretikų, svarbiausias ekologinės modernizacijos bei 

pramonės ekologizacijos bruožas yra plintantis įsitikinimas, kad ekonomiškai apsimoka 

užkirsti kelią teršalams ir neteršti. 
51

 

 Pramonės ekologizaciją galima interpretuoti kaip institucinio izomorfizmo būdu 

įsitvirtinančių lūkesčių bei elgesio normų laikymosi, paklusimo joms raišką ir jų išplitimo 

procesą. Institucinė sociologija padeda aiškinant, kaip tarp įmonių plinta ir nusistovi tam 

tikros aplinkosaugos „gero elgesio taisyklės", kodėl pramonininkai telkiasi į įvairius 

sambūrius, interesų grupes, propaguojančias nuolatinę aplinkosauginę pažangą.
52

 

                                                 

48
 John Blewitt, Understanding sustainable development, London: Sterling: Earthscan, 2008, 4. 

49
 Linas Kliučininkas, Remigijus Čiegis. Darnus vystymasis: aplinka, ekonomika, technologijos. Kaunas: Biznio 

mašinų kompanija, 2008, 32 
50

 Ten pat, 33. 
51

 Leonardas Rinkevičius, „Ekologinės modernizacijos teorija: esminiai bruožai ir kritinės įžvalgos“ Sociologija, 

1-2 (4) 2000, 28. 
52

 Ten pat, 30. 
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 Taigi, įdomu, ar Lietuvos žaliosios energetikos asociacijas galima priskirti darnaus 

vystymosi bei ekologinės modernizacijos teorijų šalininkams? 

1.3. Interesų grupių samprata 

 

 Norint suprasti interesų grupių veikimo būdus AEI srityje, svarbu išanalizuoti, kaip jos 

gali paveikti tam tikrą viešosios politikos kryptį ar sprendimų priėmimą. Rimgaudo 

Geleževičiaus knygoje „Interesų grupės ir lobizmas“ teigiama, kad galingiausios interesų 

grupės yra tai, ką galima vadinti faktine, tikrąja valdžia, kontroliuojančia sprendimų priėmimo 

procesą, aukščiausiųjų valdininkų paskyrimus, biudžeto dalybas, finansų politiką.
53

  

 Atsigręžimas į interesų grupių studijas politikos moksluose susijęs su didele 

metodologine ir dalyko revizija aštunto dešimtmečio pradžioje, kai buvo atsisakyta pernelyg 

formalaus legalistinio požiūrio į valstybės ir visuomenės institucijas.
54

 

 Jūratės Novagrockienės teigimu, interesų grupės yra objektyvi bet kurios 

demokratiškos visuomenės realybė ir šiandien reikia kalbėti apie valstybės ir interesų grupių 

santykių įvairovę. Interesų grupių ir vyriausybės santykių forma nusistovi atsižvelgiant į 

konkrečios šalies istorinę raidą, politinę kultūrą, socialinę aplinką. Politologė išskiria 

Vokietijos žaliųjų judėjimo ir interesų grupes, turinčias nemažą įtaką Bundestage.
55

 

Vokietijoje žaliųjų partija iš pradžių susikūrė kaip opozicinis judėjimas, o šiuo metu jų galia 

dar labiau sustiprėjo ir tai buvo vienas pagrindinių veiksnių, lėmusių sprendimą uždaryti šalies 

branduolines elektrines. Taigi, vienos galingiausių Europos Sąjungos valstybių pavyzdys rodo, 

kad aplinkosauginės interesų grupės siekdamos užsibrėžto tikslo gali nepaprastai daug.  

 K.Middlem studijoje „Politics in industrial society“ teigiama, kad interesų grupės netgi 

sėkmingai konkuruoja su valstybe, o korporatizmo sąlygomis tampa ir valdančiomis 

institucijomis, net interpretuojančiomis nacionalinius interesus. 
56

 Anot Ramūno Vilpišausko, 

interesų grupėms skirtas esminis vaidmuo neofunkcionalizmo teorijoje, kuria buvo bandoma 

paaiškinti Europos integracijos procesą. Jos sudaro jungiamąją grandį tarp valstybės narių 

                                                 

53
 Rimgaudas Geleževičius, 3. 

54
 Darius Žeruolis „Interesų grupių ir valstybės sąveika: teoriniai modeliai.“ Kn.  Interesų grupės, valdžia ir 

politika : metinės konferencijos tekstai, 1997 m. lapkričio 21-22 d. Vilnius :  Pradai, 1998, 17. 
55

 Jūratė Novagrockienė, Politikos mokslo pagrindai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, 199. 
56

 Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink. Activists beyond borders: advocacy networks in international politics, 

London: Cornell University Press, 1998, 30. 



17 

 

gyventojų bei nuo jų nutolusių centrinių bendrijos institucijų ir sumažina šioms institucijoms 

būdingą vadinamąjį demokratijos deficitą. 
57

 

 Kiti ekspertai teigia, kad kai kas bando tapatinti lobizmą su korupcija, tačiau tai du 

nesuderinami dalykai. Nuo korupcijos lobistinė veikla skiriasi tuo, kad tai yra legalus veikimo 

būdas, vykdomas vadovaujantis įstatymais ir kitais teisėtais aktais. Lobistai nepapirkinėja 

valstybės tarnautojų ir nesiekia parduoti savo idėjų. Lobistine veikla siekiama ginti savo 

organizacijos (lobistinės veiklos užsakovo) teisėtus interesus, naudojant tik teisėtas 

priemonės.
58

 

 Visgi esama politologų, kurie lobistinę veiklą visgi mato kaip neskaidrų veikimo būdą. 

Štai anot britų aplinkosaugos aktyvisto George Monbiot, lobistinės grupės ir tyrimų institutai 

yra demokratinės politikos prakeikimas. Tai yra priemonės, kuriomis anonimiškai veikia 

korporacijos ir turtingieji darydami įtaką visuomenės gyvenimui. Nepripažindamos kas jas 

finansuoja ir valstybėms nereikalaujant to pagrįsti (pavyzdžiu laikoma Didžioji Britanija), jos 

yra tiesiog nedemokratiškos veiklos atspindys.
59

 

1.4. Interesų grupių veiklos metodai 

 

 1 lentelėje pateikiama dažniausiai naudojamų lobizmo metodų liberaliose 

demokratinėse valstybėse santrauka. Kadangi istoriniai įvykiai nulemia neformalių taisyklių ir 

institucijų susikūrimą konkrečioje kultūroje, Lietuvoje greičiausiai galima atpažinti jai 

būdingus metodus. Šie metodai padeda suprasti konkrečias lobistų veiklos sritis bandant 

paveikti Vyriausybę, bet neapima visų galimų neteisėtų veiklos būdų.
60

 

 

1 lentelė. Lobizmo metodai. 
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 Ramūnas Vilpišauskas, Kn.  Interesų grupės, valdžia ir politika: metinės konferencijos tekstai, 1997 m. 

lapkričio 21-22 d. Vilnius :  Pradai, 1998, 39. 
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 G. Dirgėla, N. Maliukevičius, A.Romanovskis, 19. 
59

 George Monbiot „Show Me The Money“, London, 2011. <http://www.monbiot.com/2011/10/17/show-me-the-

money/>[Žiūrėta 2012-03-06] 
60

 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba „Kovos su korupcija stiprinimas“, „Ataskaita apie lobistinės 

veiklos reglamentavimą“ 2008 m., Vilnius. 

<http://www.stt.lt/documents/es_projekto_dokumentai_/Reataskaita_apie_lobistikos_veikla.pdf> Žiūrėta 2012-

03-06] 
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Įprasti lobizmo metodai 

Teisės aktų leidybos valdžia 

1.Paslaugų ar dovanų siūlymas teisės aktų leidėjams (panašu į korupciją) 

2.Asmeniniai susitikimai su teisės aktų leidėjais ir/ arba jų padėjėjais 

3.Informacijos pateikimas teisėkūros posėdžiuose 

Vykdomoji valdžia (visi jos lygmenys) 

4. Bendravimas su specializuotomis agentūromis, konsultuojančiomis vyriausybės vadovą 

5. Bendravimas su specializuotais ryšių palaikymo biurais, pavaldžiais ministrų kabinetui 

6. Asmeniniai susitikimai su vyriausybės vadovu ir/ arba jo padėjėjais 

7. Asmeniniai susitikimai su vykdomosios įstaigos personalu 

8. Dalyvavimas vykdomosios įstaigos konsultacinių tarybų ar komitetų posėdžiuose 

9.Pastabų dėl pasiūlytų taisyklių ar nuostatų pateikimas raštu 

10. Informacijos pateikimas vykdomosios įstaigos posėdžiuose 

Teisminė valdžia 

11. Bandymai paveikti teisėjų atrankas 

12. Dalyvavimas teisminėse bylose  

13. Trumpos amicus curiae informacijos pateikimas 

Pilietinis/ netiesioginis 

14. Asmeninių susitikimų organizavimas tarp grupės narių/ rėmėjų ir vyriausybės pareigūnų 

15. Atstovo spaudai paskyrimas 

16. Elektroninių laiškų, telegramų siuntimas, laiškų rašymas ar telefoninių skambučių 

organizavimas 

17. Dalyvavimas demonstracijose ar protestuose 

18. Reklamos visuomenės informavimo priemonėse organizavimas 

Tiesioginė demokratija 

19.Kampanijų už kandidatus ar prieš juos organizavimas 

 

Šaltinis: „Kovos su korupcija stiprinimas“, „Ataskaita apie lobistinės veiklos reglamentavimą“ 

2008m.,Vilnius.<http://www.stt.lt/documents/es_projekto_dokumentai_/Reataskaita_apie_lobistikos_v

eikla.pdf> 
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2. Lobizmo ištakos ir samprata Lietuvoje 

 

 Šioje darbo dalyje apžvelgiama interesų grupių padėtis Lietuvoje. Remiamasi 

autoritetingais Lietuvos teisininkais, analitikais, politologais, LR Lobizmo įstatymo 

priėmėjais. Ši apžvalga leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie lobizmo raidą šalyje ir perprasti 

dabartinę situaciją. 

 Lietuvoje tik po 1990 m. atsirado galimybės empiriškai tirti interesų grupes. Po 

nepriklausomybės atkūrimo pradėjo formuotis naujos interesų grupės, kurių interesus reikėjo 

atstovauti. 
61

 Tiesa, tam tikrų lobistinės veiklos užuomazgų galima pastebėti dar carinės 

Rusijos valdomoje Lietuvoje, mat siekimas atgauti lietuviškus rašmenis, Motiejaus Valančiaus 

blaivybės sąjūdis turėjo tam tikrų lobistinės veiklos požymių. 
62

  

 Vienos iš Lietuvos laisvosios rinkos instituto įkūrėjų Elenos Leontjevos manymu, 

šalyje dominuoja du požiūriai į lobizmą. Pagal pirmąjį požiūrį lobizmas suprantamas kaip 

interesų grupių dalyvavimas politikoje, besivystantis reiškinys kurį reikia pristatyti 

visuomenei, kad jis nebūtų priimamas negatyviai. Antrasis požiūris lobizmą pristato kaip 

neigiamą interesų grupių įtaką politiniam procesui, turint omenyje korupciją. Specialistės 

manymu yra netgi trečiasis, atsiradęs kai Lietuvos valstybė prisiėmė itin daug funkcijų  ir 

nebesugebėjo įtvirtinti vienodai visiems taikomų taisyklių - taip susidarė sąlygos susiformuoti 

įvairioms interesų grupėms.
63

 

 Dr. R. Dulevičienė, viena LR lobistinės veiklos įstatymo autorių, pateikia JAV (ir 

beveik visų šalių) lobistų klasifikaciją, kurią galima pritaikyti ir Lietuvai:  

1) kontaktiniai asmenys arba lobistai – ryšininkai;  

2) kampanijų organizatoriai; 

3) informatoriai; 

4) stebėtojai;  

5) strategai. 
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G. Dirgėla, N. Maliukevičius, A.Romanovskis, Lobistinė veikla: vadovas nevyriausybinėms organizacijoms, 

Vilnius, 2009, 37. 
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 Elena Leontjeva „Interesų grupės ir vladžia: pasiūlos ištakos“, Interesų grupės, valdžia ir politika: metinės 

konferencijos tekstai, 1997 m. lapkričio 21-22 d. Vilnius :  Pradai, 1998, 25. 
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 Įstatymo autorė teigia nenorėjusi įstatymo projekte suskirstyti lobistų, nes jie turi 

atsirinkti ir pasiskirti sau klasifikaciją patys. 
64

 

 Lietuvoje veikiančius lobistus pagal registracijos Vyriausioje tarnybinės etikos 

komisijoje (toliau – VTEK, G.V.) kriterijų galima suskirstyti į dvi grupes:  

1) registruoti lobistai - registruoti VTEK, teikiantys nustatytos formos ataskaitas ir 

deklaruojantys iš  lobistinės veiklos gaunamas pajamas  

2) neregistruoti lobistai - de facto užsiimantys lobistine veikla fiziniai ir juridiniai asmenys, 

neregistruoti VTEK, neteikiantys ataskaitų ir nedeklaruojantys pajamų, gaunamų už lobistinę 

veiklą. 
65

 

 Algirdo Syso teigimu, Lietuvoje kasdien dirba itin daug neregistruotų, neoficialių 

lobistų. Darbdavių organizacijos nesupranta, kodėl turi registruotis ir atsiskaityti, todėl šalyje 

reikėtų lobistinės veiklos reglamentavimo. Iškyla problema, nes priimami interesų grupių 

paremti įstatymai, bet neaišku kas kam atstovavo, pats procesas nėra matomas. 
66

  

 Politogo A. Lukošaičio teigimu, interesų grupės Lietuvoje neretai turi neigiamas 

konotacijas, yra vadinamos grupuotėmis, šešėliais, lubizmu.
67

 Lietuvoje valstybinės 

institucijos ir interesų grupės nėra lygiaverčiai partneriai, akivaizdūs valstybės bandymai 

agresyviai kištis į interesų grupių veiklą, toks interesų grupių veiklos koordinavimas ir jų 

įtraukimas į politinį procesą netenkina abiejų pusių. Interesų grupės piktinasi, kad į jų 

nuomonę neįsiklausoma, priimami sprendimai vadinami žlugdančiais. Interesų grupės nėra 

tokios stiprios ir įtakingos, kad galėtų konkuruoti su politinio elito galia priimant sprendimus, 

neretai nuo pastarųjų priklauso ar atsižvelgiama į interesų grupių norus.  

 Anot politologo, kyšininkavimas, korupcija, politinių partijų finansavimo 

neskaidrumas, biurokratizmas yra faktai, patvirtinantys, kad interesų grupės šalyje 

negalėdamos veikti civilizuotu, demokratinėje visuomenėje įprastu būdu, priverstos veikti 

nelegaliais metodais, tai esą diktuoja verslo išgyvenimo logika. Politologas taip pat pabrėžė, 
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R. Dulevičienė, „Lobizmas ir lobistinės veiklos reglamentai Lietuvoje“. Interesų grupės, valdžia ir 
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tendencijos. Vilniu : Lietuvos teisės universitetas, 2002, 21. 
66
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2(18), 2000, 85 – 86. 
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kad problemos susijusios su interesų grupių veikla, jų santykiu su valstybe, Lietuvoje beveik 

netyrinėtos, todėl dažniausiai grindžiamos empirinės medžiagos apibendrinimu.
 68

  

 Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovo M.Reinikio teigimu, apskritai sunku 

pritaikyti tradicinę lobizmo definiciją ir turinį Lietuvai. Nereikėtų vartoti sąvokų advocacy 

(atstovavimas – G.V.) ar lobbying (lobizmas – G.V.), tiesiog Government Relations (Valdžios 

institucijų Santykiai – G.V.) Rinka yra per maža, tad lobistinė veikla yra gerokai paprastesnė: 

„Koks gi Lietuvoje lobizmas? Atsiras Petriukas ir sakys: „Aš dabar būsiu lobistas“. Prieis 

prie Seimo nario: „Laba diena, aš - lobistas Petras, klausykite.“ Nėra šitaip, jei nepažįsti 

Petro, pažįsti jo bendraklasio mamos pusbrolio vairuotoją, tad eisi pas jį.“
69

 Jam antrina ir 

Tomas Tomilinas: „Man teko susidurti su keliais teisėtais lobistais, mačiau vaikšto Seime, taip 

ir prisistato : „Laba diena, esu registruotas lobistas.“ Labai juokingai atrodo!
70

 

 Lobisto B. Rasimo manymu,  interesų grupių Lietuvoje yra labai daug, pastaruoju metu 

jos yra itin susipainiojusios, neaišku kas ką daro ir kokie yra jų veiksmai. Svarbu išskirti dvi 

interesų grupių rūšis: vienos atstovauja visuomenės interesą, o kitos – verslo interesus.
71

 

 Darbe  bus siekiama išsiaiškinti, ar AEI srityje naudojami lobistinės veiklos būdai 

būdingi posovietinį palikimą turinčioms valstybėms, kaip nurodo politologas A.Lukošaitis. 

Tai, jog ši sritis yra menkai tyrinėta, rodo bakalaurinio darbo svarbą bei aktualumą. 

 

3. Interesių grupių, veikiančių AEI srityje, veiklos analizė 

  

 Tolimesnėse darbo dalyse apžvelgiama interesų grupių padėtis Lietuvoje, pateikiama 

lobistinę veiklą nustatančių įstatymų išsami analizė, įvertinami interesų grupių, veikiančių 

AEI srityje veiklos metodai, pateikiami tyrimo dalyvių atsakymai. Pagal įvade nurodytus 

išsikeltus uždavinius bus atliekamas tyrimas.  

3.1. Lobistinės veiklos teisinio reglamentavimo Lietuvoje analizė 
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 Atsinaujinančių energetikos išteklių srityje teisėtai dirbantys lobistai veikia pagal kelis 

įstatymus: pirminį Lobistinės veiklos įstatymą
72

, atnaujintą Lobistinės veiklos įstatymo 

redakciją,
73

 bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą.
74

 Visi šie toliau analizuojami 

dokumentai yra itin svarbios iniciatyvos, kuriomis siekiama apibrėžti legalias galias bei ribas 

įtakos sprendimų priėmėjams bei valdžiai. Šioje apžvalgoje aptariami svarbiausi aspektai: 

veikiančiųjų objektų (lobistų, asociacijų) sąvokos ir numatytos veiklos galios. Taip pat 

nagrinėjamos problemos, susijusios su Lobistinės veiklos įstatymo reguliavimo strategija, 

įstatymo sąvokomis, leidžiančiomis interesų grupėms „apeiti“ įstatymą ir vykdyti lobistinę 

veiklą neoficialiai, nelegaliai. 

3.2. Lobistinės veiklos įstatymo analizė 

 

 Pradedant nuo dabar galiojančios lobistinės veiklos įstatymo redakcijos, neaiškumų 

atsiranda jau dėl 2.1 straipsnyje pateikiamos lobisto sąvokos. Ar įstatymas apibrėžia asmenį 

kaip lobistą, priklauso nuo to, ar šis asmuo (juridinis ar fizinis) yra, ar nėra užsiregistravęs 

lobistu. Galima daryti išvadą, kad ne kiekvienas lobistine veikla užsiimantis asmuo būtų 

laikomas lobistu ir todėl nepatektų į įstatymo taikymo sritį.
75

  

 LR Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių 

asmenų registrų nuostatų 11 ir 12 punktus, juridinių asmenų tipai yra privatieji ir viešieji. Tarp 

privačiųjų veikia  akcinės, uždarosios akcinės bendrovės, [...] individualios įmonės. Tarp 

viešųjų randamos valstybės įmonės, [...] biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, 

labdaros ir paramos fondai ir net politinės partijos. 
76

 Taigi, galima daryti išvadą, kad pagal 

įstatymą lobistine veikla atsinaujinančių energetikos išteklių srityje gali užsiimti  tiek akcinės 

bendrovės ar individualios įmonės, tiek asociacijos, labdaros fondai ar net politinės partijos. 
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 Anot Lietuvos laisvosios rinkos instituto eksperto Giedriaus Kadziausko, jei į 

susitikimą su Seimo nariu ateina namų bendrijos atstovas ir pasakoja apie savo problemas, 

pagal dabartinį apibrėžimą jis jau yra lobistas.
77

 

 Pagal 2 straipsnio 3 dalį, lobistine veikla laikomi fizinio ar juridinio asmens atlygintini 

ar neatlygintini veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką, kad lobistinės veiklos užsakovo 

interesais būtų keičiami, papildomi ar pripažįstami netekusiais galios teisės aktai, priimami ar 

nepriimami nauji teisės aktai. 
78

 6.1 straipsnio dalyje nurodoma, kad įtaka yra laikoma 

neteisėta, kai lobistinę veiklą vykdo asmuo, kuris nėra įrašytas į lobistų sąrašą arba neturi 

teisės būti lobistu. Taigi, būtent „lobistinės veiklos“ sąvoka nustato, ar reikia registruotis, ar 

ne. Šis apibrėžimas nėra logiškas ir nesuteikia papildomo aiškumo. Pirmiausia įstatymas sako, 

kad asmuo, kuris vykdo lobistinę veiklą, privalo užsiregistruoti, nes priešingu atveju jo įtaka 

yra neteisėta. Po to lobistinės veiklos apibrėžimas sako, kad veiklą aiškiai gali vykdyti tik tas, 

kas jau yra lobistas. Tai rodo, kad įstatymas nepakankamai aiškiai pasako, kada reikia 

registruotis, todėl, kad „lobisto“ paminėjimas „lobistinės veiklos“ apibrėžime yra lemiamas 

veiksnys nustatant, ar lobistinė veikla yra vykdoma, ar ne (arba ją planuoja vykdyti būsimas 

lobistas). 
79

 

 VTEK svetainėje paskelbti 31 šiuo metu registruoti lobistai.
80

 Paskutinės deklaracijos 

pateiktos apie 2010 metus. Pagal „Lobistinės veiklos ataskaitą už 2010 m.“, tais metais 

užsiregistravę buvo 24 lobistai, tačiau oficialią veiklą vykdė ir duomenis deklaravo tik 7 

fiziniai bei juridiniai asmenys.
81

 Akivaizdu, kad šie menki skaičiai tikrai neatitinka lobistinės 

veiklos šalyje mastų. Taigi, realiai lobistinę veiklą deklaruoja tik nedidelis procentas visų 

lobistine veikla užsiimančių fizinių bei juridinių asmenų. 
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3.3. Lobistinę veikla apibrėžiančio įstatymo kritika 

 

 Nagrinėjamas įstatymas nuolat susilaukia itin daug kritikos ir turi nedaug šalininkų. 

2007 m. Seimą pasiekė dvejus metus rengtas Algimanto Matulevičius vadovaujamos darbo 

grupės parengtas naujas lobizmo įstatymo projektas. Pagal naująjį Lobistinės veiklos įstatymo 

projekto straipsnį 2.2, lobistinė veikla – tai „lobisto kontaktai su teisės aktų leidybą 

vykdančiais valstybės politikais, valstybės pareigūnais ir valstybės tarnautojais tam, kad 

lobistinės veiklos užsakovo interesais arba įmonės komerciniais interesais būtų padaryta įtaka 

teisės aktų leidybai“.
82

 Tikėtasi pagyvinti stringančią lobistų priežiūrą, deja, ekspertai netikėjo, 

kad naujasis įstatymas galėtų išspręsti problemas, nes neregistruoti lobistai esą galėtų ir toliau 

dirbti nesibaimindami, jog bus nubausti, o politikų papirkinėjimas nesumažės.
83

 Anot VTEK 

patarėjo Remigijus Rekertos, šalyje ir taip gausu gerų teisės aktų, kurie realiai neveikia, tad 

papildomas problemos neišspręstų. Naujas įstatymas nebent pagelbėtų norintiems legaliai 

vykdyti lobistinę veiklą. 
84

  

 Oficialiai registruoto lobisto Broniaus Rasimo nuomonė kitokia, daugiau nei 

dešimtmetį įsiregistravęs lobistas nepatenkintas dabartiniu įstatymu, tad jau kurį laiką tiesiog 

suveda reikiamas puses ir oficialiai nebedirba, nes norint kažko pasiekti reikia sukurti 

skandalą. Lobistinė asociacija, kuriai B. Rasimas priklausė, buvo pateikusi ieškinį VTEK 

svarstymui dėl Jono Šimašiaus nelegaliai atliekamos lobistinės veiklos, bet pagal įstatymą to 

nebuvo galima įrodyti. Lobistas apgailestavo, kad įstatymo pakeitimas taip ir nebuvo priimtas, 

nes šiuo metu lobistinį darbą atlieka asociacijos, atstovaujančios neįvardijamus interesus: 

Lietuvoje lobistu gali būti fizinis asmuo, o lobistinę veiklą gali vykdyti ir fizinis, ir juridinis 

asmuo, t.y. asociacijos. Šioms nieko nereikia deklaruoti, gale metų privalu tik pateikti veiklos 

ataskaitą. Norint užsiregistruoti tapti lobistu reikia sumokėti bent 2000 Lt pradinį mokestį, 

asociacijoms – tik kelių šimtų Lt įsteigimo mokestį juristams.
85

 

 Pagal Vyriaususiosios Tarnybinės Etikos Komisijos 2005 metų ataskaitą, Lobistinės 

veiklos įstatymo taikymo praktika parodė, kad lobistinės veiklos reglamentavimas nėra 
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efektyvus, kadangi įstatymas apima tik vieną lobistų kategoriją, kuri nesudaro faktinės 

lobistinę veiklą vykdančių asmenų daugumos. Šis statymas ignoruoja realiai lobistinę veiklą 

vykdančių įmonių vadovų, darbuotojų, stambių akcininkų lobistinę veiklą ir asociacijų savo 

narių bendrais interesais daromą poveikį teisės aktų leidybai. Pernelyg plati lobistinės veiklos 

sąvoka taip pat koreguotina, nes pagal įstatymą lobistine veikla laikomi bet kokie veiksmai, 

kuriais siekiama daryti įtaką teisės aktų leidybai. 
86

 

 Beveik visi tyrimo respondentai, laikantys save lobistais, taip pat pabrėžė įstatymo 

absurdiškumą. Respondentai nemato būtinybės oficialiais registruotis ir pabrežia skaidrumo 

lobistinėje veikloje svarbą: 

 

Labiau derėtų kalbėti apie antikorupcijos įstatymą, kai kurių bendravimo aspektų neišeina 

reguliuoti įstatymiškai, daug kas lobizmu užsiima pagal pareigas. Asociacijos vadovas turi ir 

atstovauti interesus, tad viešai kalba apie savo veiklą. Kaip tai pavadinti, ar reikėtų 

reglamentuoti? (Mindaugas Reinikis)
 87

 

 

Įstatymas veikia truputį dirbtinai, siekia sukurti dar vieną kastą žmonių, kurie kažkaip kažkam 

atstovauja, nors yra tik prievaizdas. Aš save laikau lobistu. Skaidrumas, finansinių šaltinių 

ataskaitos patalpinamos internete, turi būti esmė norinčių Seime pristatyti idėją. O ateina visi 

- moterų, vaikų draugijos. Kiekvienas privalo turėti galimybę bendrauti su parlamentarais, tai 

- demokratijos esmė. Negi dabar visa visuomenė pradės registruotis, kad taptų lobistais? 

(Tomas Tomilinas)
 88

 

 

Prieš porą metų stovėjau mūru prieš įstatymo pakeitimą. Įstatymas niekam tikęs, niekam 

nereikalingas, nieko nenusprendžiantis ir nenustatantis. Aš atstovauju verslo darbdavių 

konfederacijai, aišku, kad mes esame lobistinė organizacija, negi dar kartą užsiregistruoti, o 
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užsiregistravus dar vienai kontorai siųsti ataskaitas? Lyg kas nors skaitytų ir darytų išvadas. 

(Vitas Mačiulis)
 89

 

 

Kai interesų grupės, jei laikysime asociacijas kaip vyraujančią šių grupių veiklos formą, 

veikia skaidriai, viešai, legaliai, su jomis nėra jokių problemų ir iš principo negalėtų būti. 

Blogai, jei jos leidžiasi įtraukiamos ar pačios skatina ne viešą, o „postalinę“ veiklą. 

(Remigijus Lapinskas) 
90

 

3.4. Asociacijų įstatymo apžvalga 

  

 Vertinant asociacijų įstatymą, pagal kurį realiai savo veiklą vykdo dauguma AEI 

interesų grupių, galima paminėti kelis jų veiklą apibrėžiančius straipsnius. Pagal 2 straipsnį, 

asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, 

„susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti. 6 straipsnis nurodo, kad 

asociacija teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistruota juridinių asmenų registre. 10 

straipsnis teigia, kad asociacijos turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui 

kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos viešą veiklos ataskaitą, kurioje turi būti 

nurodyta informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos 

tikslus; asociacijos metinė finansinė atskaitomybė. 
91

 

 Matyti, jog pagal šį įstatymą, juridinio asmens veikla yra gerokai supaprastinta. 

Įstatymas savo nuostatomis neapsunkina asociacijų veiklas. 

 

4. Atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje interesų grupės 

 

 Šioje darbo dalyje pateikiama AEI grupių veiklos analizė. Siekiant atsakyti į antrą 

uždavinį, išvardijamos interesų grupės, identifikuotos kaip veikiančios AEI srityje. 

 Apskritai vertinant interesų grupių veiklą šalyje, respondentų požiūris išsiskyrė. Vieni 

teigė, kad viešasis interesas yra svarbiausia, tad viešai vykdydamos savo veiklą interesų 
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grupės partneriams leidžia suvokti savo tikslus, sprendimus lengva derinti tarpusavyje. 
92

 

Interesų grupių pajėgumui itin didelę reikšmę turi motyvacija ir finansiniai ištekliai, kurie 

priklauso nuo konkretaus verslo apimčių ir pelnų, ne visos asociacijos išgali samdyti 

specialistus, todėl ir neteikia įstatymų pasiūlymų.
93

 

 Eksperto Tomo Tomilino požiūris atitinka anksčiau išsakytas B. Rasimo mintis, jog 

interesų grupės šalyje veikia silpnai, nes dauguma grupių nesusivokusia ką turi daryti, kaip, su 

kokiomis politinėmis partijomis bendrauti ir valstybines institucijas bando veikti tiesiogiai. Per 

partijas neretai veikia tik stambios asociacijos ir taip laimi jų interesai. 
94

 

 Beveik visi respondentai pabrėžė, kad aktyviausiai tarp AEI interesų grupių veikia 

būtent asociacijos, kurių varomoji jėga – pelno siekimas. Šios srities NVO viešajame 

kontekste mažai pastebimos, nes ne taip gausiai teikia įstatymų pakeitimus, labiau užsiima 

švietėjiška veikla, įvairių projektų rengimu. Žinomiausia bendrija laikoma pirmoji šalyje 

aplinkosauginė NVO „Atgaja“, daug nuveikusi AEI srityje ir atlikusi šios srities mokslinių 

tyrimų.
95

 

 

2 Lentelė. Lietuvos AEI srityje veikiančios interesų grupės. 

Ekonominės atsinaujinančių energijos išteklių 

interesų grupės 

Neekonominės atsinaujinančių 

energijos išteklių interesų grupės 
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1. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos 

konfederacija 

2. Lietuvos biomasės energetikos asociacija 

„Litbioma” 

3. Lietuvos fotoelektros technologijų ir verslo 

asociacija 

4. Lietuvos vėjo elektrinių asociacija  

5. Lietuvos vėjo energetikų asociacija  

6. Lietuvos Bioenergetikos ir Energijos Taupymo 

Asociacija  

7. Lietuvos saulės energetikos asociacija 

8. Lietuvos geotermijos asociacija  

9. Lietuvos biodujų asociacija 

10. Lietuvos šilumos siurblių asociacija  

11. Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

12. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija 

13. Lietuvos verslo konfederacija ICC Lietuva 

14. Lietuvos pramonininkų konfederacija 

15. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

asociacija 

16. Lietuvos Respublikos žemės rūmai 

1. Bendrija „Atgaja" 

2. VšĮ „Žaliosios politikos institutas“ 

3. Susivienijimas Žali.lt 

4. VšĮ Baltijos aplinkos forumas (BEF) 

5. Lietuvos žaliųjų judėjimas 

6. Lietuvos atsinaujinančių išteklių 

energetikos asociacija  

7. Klaipėdos ekologinis klubas 

„Žvejonė“ 

8. Aplinkosauginių nevyriausybinių 

organizacijų koalicija 

9. VšĮ Aplinkos apsaugos politikos 

centras 

10. VšĮ Aplinkosaugos informacijos 

centras 

11. VšĮ Darnaus vystymo iniciatyvos 

12. Darnaus vystymosi institutas 

13. „Aplinkosaugos valdymo ir 

technologijų centras” 

14. Lietuvos upių gelbėjimo aljansas 

"Mėlynasis vingis" 

15. Koalicija Švari Baltija 

16. Judėjimas „Už gamtą" 

 

Šaltiniai: sudaryta autorės, remiantis 2010 m. Memorandumu dėl atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimo Lietuvoje, Atviru laišku Lietuvos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Nevyriausybinių 

organizacijų kreipimusi dėl Jono Šimėno neatitikimo užimamoms pareigoms ir internetinių šaltinių. 

 

4.1. Aktyviausių AEI grupių apžvalga 

  

 Vienos iš lentelėje išvardintų grupių buvo aktyvesnės seniau, kitos efektyviai veikia 

dabar. Darbe plačiau aptariamos tos grupės, kurių veikla šiuo metu labiausiai pastebima, 

teikusios siūlymus LR AIEĮ įstatymui.  

 Įvade aptarto A. Guzavičiaus darbe, Lietuvos pramoninkų konfederacija pasirinkta 

kaip tyrimo objektas, nes ji yra viena iš seniausių Lietuvoje veikiančių ekonominių interesų 

grupių, jungianti daugiausiai verslo įmonių.
96

 Energetikos Ministerijos atstovas ją įvardino 

kaip aktyviausią šalies interesų grupę.
97

 Dėl šių priežasčių bei fakto, kad Lietuvos vėjo 
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elektrinių taryba ir „LITBIOMA" yra šakinės konfederacijos asociacijos,
98

 pirmu tyrimo 

respondentu buvo pasirinktas Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Mindaugas 

Reinikis. Vienokiais ar kitokiais kanalais kreiptasi beveik į visas 2 lentelės pirmoje grafoje 

išvardintas specializuotas šakines atsinaujinančių energetikos išteklių asociacijas, tačiau 

susitikti pavyko tik su kelių atstovais. Stebino tai, kad sniego gniūžtės metodu įvardinti galimi 

respondentai patys neretai teigdavo neturintys kompetencijos. Štai „Atsinaujinančios energijos 

informacijos konsultacinio centro" bei „Lietuvos Saulės energetikos asociacijos“ atstovė iš 

pradžių sakė kalbėsianti anonimiškai, vėliau kalbėti atsisakė: Nei vienoje 

asociacijoje neturime profesionalių lobistų. Įstatymo kūrime dalyvavome tik iš techninės 

pusės. Dėl žmonių trūkumo (dirbame visuomeniniais pagrindais, negalime asociacijai skirti 

visos darbo dienos) Mūsų darbo principas – „gaisrų gesinimo". Metame pajėgas, ten, kur tuo 

metu labiausiai reikia - pvz. atsakymai valdžios institucijoms.
99

 

 

 Svarbiausiu ir šiuo metu daugiausiai AEI srityje veikiančių organu šalyje galima 

vadinti politinę partiją „Lietuvos žaliųjų sąjūdis.“ 2011 m. gegužę įregistruota partija po savo 

sparnu glaudžia įvairių AEI asociacijų narius, kurie dalyvavo LR AIEĮ įstatymo priėmimo 

metu, organizuoja konferencijas su AEI srities specialistais, akcijas, kurioms suburbia 

savanorius, tad daug kam asocijuojasi su žaliuoju judėjimu. Partija pastaruoju metu 

daugiausiai eskaluojama dėl patariamojo referendumo naujos atominės elektrinės statybų 

klausimu iniciatyvos. Renkami parašai siekiant, kad būtų surengtas referendumas, jog 

kiekvienu atveju sprendžiant dėl atominės jėgainės statybų Lietuvos teritorijoje, savo valią tuo 

klausimu referendumu turėtų pareikšti tauta. Referendumas įvyktų iki birželio 27 d. surinkus 

bent 300 tūkst. iniciatyvą remiančių piliečių parašų. Buvęs partijos pirmininkas Juozas 

Dautartas viešai išreiškė poziciją žiniasklaidai: „Mūsų ideologija ir interesas – atsinaujinantys 

energijos šaltiniai – ir mes nesigėdijame to pasakyti. Mes esame šios srities lobistai.“ 
100

 Tai 

patvirtino ir T. Tomilinas, partijos susikūrimą įvardindamas kaip lobistinių asociacijų bendrą 

                                                 

98
„Lietuvos pramonininkų konfederacija,“ „Lietuvos pramonininkų konfederacijos šakinės asociacijos“, Vilnius, 

2012. <http://www.lpk.lt/lt/sakines-asociacijos>[Žiūrėta 2012-03-16] 
99

 „Lietuvos Saulės energetikos asociacijos atstovė, elektroninis laiškas ir pokalbis telefonu, Vilnius, 2012 

balandžio 18 d. 
100

 „Grynas“, „Prieš atominę elektrinę protestuojanti Žaliųjų partija neslepia turinti savų interesų“, Vilnius 2011. 

<http://www.grynas.lt/aplinka/pries-atomine-elektrine-protestuojanti-zaliuju-partija-neslepia-turinti-savu-

interesu.d?id=51820455#ixzz1utGh5RqO> [Žiūrėta 2012-04-16] 



30 

 

projektą, kurį vertino kai p nuostabų ir sveikintiną reiškinį. 
101

 Partija siekia tausoti gamtą 

pirmenybę teikiant atsinaujinanančių energijos šaltinių panaudojimui.
102

 

 2011 m įkurta organizacija „Žaliosios politikos institutas“ užsiima tvarios plėtros 

vadovo rengimu konkrečioms įmonėms; teikia LR teisės aktų analizę vadovaujantis žaliosios 

politikos kriterijais; informuoja apie atsinaujinančią energetiką didžiausiose informaciniuose 

portaluose, radijuje; savo veiklą skiria atsinaujinančiai energetikai, tvariam vystymuisi, 

plėtrai.
103

 Instituto ataskaitoje nurodyta, kad įstaiga gavo 100 000 Lt paramą iš UAB 

„Achemos grupė“.
104

 Šis faktas nuskambėjo žiniasklaidoje, nes instituto vadovas Linas Balsys 

ketina dalyvauti rudenį vyksiančiuose Seimo rinkimuose.
105

  

 Lietuvos biomasės energetikos asociacija praktiškai visų respondentų įvardinta kaip 

neabejotina narinėjamos srities lyderė. 2003 m. įkurta asociacija šiuo metu vienija 45 narius, 

priklauso Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetui, asociacijos misija - skatinti platesnį 

atsinaujinančių energijos išteklių (visų pirma - biomasės) panaudojimą energetikoje laikantis 

darnumo kriterijų.
106

 Asociacijos Prezidentas Remigijus Lapinskas yra LŽSP tarybos 

pirmininkas. 

 Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija - pelno nesiekianti 

visuomeninė organizacija, vienijanti AEI srityje veikiančias įmones, asociacijas bei mokslo 

atstovus, turi 26 narius.
107

 Asociacija siekia, kad šalies gaminamai energijai būtų maksimaliai 

panaudoti atsinaujinančios energijos ištekliai; sukurti palankią aplinką ir galimybes AEI 

srityje besispecializuojančioms įmonėms veikti; aktyviai dalyvauti AEI naudojimo teisinės 

bazės kūrime; prisidėti prie Lietuvos įsipareigojimo ES vykdymo, siekiant, kad 2020 m. 

atsinaujinančios energijos kiekis energijos suvartojimo balanse sudarytų ne mažiau kaip 23 
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AEI.
108

 Asociacija daugiausiai vienija vėjo energijos įmones
109

 ir atrodo labiau figūruojanti 

formaliai, jos veiklos nei vienas respondentas nepaminėjo, o paklausus, negalėjo nieko 

pasakyti. Nei vienas iš asociacijos narių taip ir nesutiko atsakyti į klausimus, o vienas 

valdybos narių pareiškė nemanantis, jog kas nors šia tema apskritai bendraus.
110

 Ko gero, 

tokio paties požiūrio laikėsi ir kiti asociacijos nariai.  

 Lietuvos vėjo elektrinių asociacija veikia nuo 2005 m, asociacijos veikloje dalyvauja 

apie 80 % šalies vėjo energetikos investuotojų, ją sudaro 18 narių. Direktorius Saulius Pikšrys 

yra LŽSP pirmininko pavaduotojas, vienas iš bendrijos „Atgaja” steigėjų. Organizacija yra 

įvairių kitų asociacijų narė.
111

 

 Matyti, kad tarp šiuo metu aktyviausių AEI asociacijų tikslų ir prioritetų nurodomos 

darnaus (tvaraus) vystymosi plėtros idėjos, AEI plėtros atstovavimas ir siekis visuomenei 

pristatyti jos svarbą. Interesų grupių esama itin daug, tad svarbu nustatyti ties kokiais dalykais 

sukoncentruota jų veikla.  

4.2. AEI Interesų grupių veiklos metodų identifikavimas 

 

 Dauguma tiriamųjų teigė, kad įsitraukti į lobistinę veiklą AEI srityje sąlygos tokios pat 

kaip ir kitose sferose, ši sritis nėra išskirtinė. 
112

 Buvo teigiančių, kad pradėti veiklą sunku, nes 

valdantieji šalies asmenys nusistatę AEI atžvilgiu.
113

 Lietuvaičiai netiki, kad galima kažką 

pakeisti ir nesiryžta imtis iniciatyvos, o pastangų reikia itin daug, nes įstatymų reglamentai 

gaišina visą procesą.
114

 

 Daugelis taip pat paminėjo, kad AEI interesų grupės šiek tiek konkuruoja tarpusavyje, 

daugiau nei pusės respondentų nurodė „paklodės tampymo į savo pusę“ situaciją, tai 

apsunkino AEI įstatymo priėmimo procesą. Respondentų buvo klausiama apie subsidijavimą, 

siekiant įvertinti ar jie siekia paramos būtent savo atstovaujamai sričiai, tačiau čia nuomonės 
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itin išsiskyrė. Teigta, kad dotacijos saulės ir vėjo energetikai yra perdėta lobizmo išdava, 

neigiamas reiškinys.
115

 Saulės energijos subsidijavimas yra itin ydingas, nes AEI oponentai 

nurodo jos aukštą tarifą kaip argumentą prieš atsinaujinančią energetiką apskirtai, nors ši sritis 

šalyje visiškai išskirtinė, brangiausia ir turėtų priklausyti tiriamajai bazei.
116

 Vieniems atrodė, 

kad reikėtų subsidijų apleistai hidroenergetikos rūšiai,
117

 kiti, priešingai ją vertina labai 

neigiamai dėl ekosistemų ardymo.
118

 

 Vis dėl to, pirminis bendras siekis priimti LR AIEĮ įstatymą, bendra kova prieš 

atominės statybą dabar vienija visas asociacijas. Tai, kad sveika konkurencija asociacijų 

nesukiršina ir jos turi vieningą nuomonę iliustruoja faktas, kad šių metų gegužės 17 d. 

įregistruota Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija,
119

 kurios kūrimąsi 

paminėjo keli respondentai.
120

 Suvienijus visas atsinaujinančių išteklių energetikos srityje 

dirbančias organizacijas, konfederacija siekia, kad šiai ES prioritetinei sričiai ir Lietuvoje būtų 

galimybė siekti maksimalaus naudingumo valstybei ir visuomenei, jos nariais iš karto tapo 

„Litbioma“, biodujų, vėjo elektrinių, atsinaujinančių išteklių energetikos bei Fotoelektros 

technologijų ir verslo asociacijos. Kitos asociacijos dalyvauja nario – stebėtojo teisėmis.
121

 

 

3 lentelė. AEI interesių grupių veiklos ir ryšių užmezgimo kanalai 

Asociacijų išskirti veiklos 

kanalai 

NVO išskirti veiklos, 

įtakos kanalai. 

Registruotų 

lobistų 

veiklos 

kanalai 

Valdžios 

institucijų 

nurodyti veiklos 

kanalai(kaip su 

jais susisiekia) 

 Vieši laiškai 

valdantiesiems 

pareigūnams, Prezidentei; 

  Įtikinėjimo metodas (per 

konferencijas, seminarus, 

 Ekologinis švietimas; 

 Socialiniai protestai; 

  viešos akcijos; 

  bendradarbiavimas su 

kitomis NVO; 

 Įsigilinimas 

į temą; 

 kliento 

veiklos 

trukdžių 

 Spauda; 

 Laiškai; 

 Skambučiai 

telefonu;  

 LR 
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pasitarimus)  

 vieši pranešimai; 

 kreipimasis į spaudą, 

 interviu davimas;  

 teisės aktų projektų 

pasiūlymai; 

 AEI įstatymo inicijavimas; 

memorandumai; 

 argumentų paruošimas; 

 specialistų samdymas; 

  Referendumo dėl 

Visagino Atominės 

statymo inicijavimas 

 vieši renginiai, 

diskusijos; 

 projektų rengimas; 

 vieši laiškai 

valdantiesiems 

pareigūnams; 

 įtaka partijoms 

„Lietuvos žaliųjų 

sąjūdis“, Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga, Piratų partija 

(bandant jų programose 

įdiegti žaliąją 

ideologiją);  

 pastangos pritraukti 

piliečius, partijų narius 

bei jaunimo sąjungų 

atstovus į akcijas 

 Referendumo dėl 

Visagino Atominės 

statymo inicijavimas 

šalinimas; 

 įstatymų 

analizė; 

  įstatymų 

aktų 

projektų 

pasiūlymai 

Prezidentūroje 

stengiamasi kuo 

mažiau 

kontaktuoti 

asmeniškai, 

liepiama 

pasiūlymus 

pristatyti raštu. 

 

 EM sutinka 

susitikti 

asmeniškai 

 

Ryšių užmezgimo 

kanalai 

 Formalūs: Dalykiniai 

susitikimai; apskrito stalo 

diskusijos; forumai; 

konferencijos; 

žiniasklaida; seminarai, 

pasitarimai; 

 Neformalūs: žinomumas; 

pažintys. 

 
Šaltiniai: sudaryta autorės, remiantis respondentų atsakymais, oficialiais nagrinėjamų interesų grupių 

tinklapiais. 

 

 Dauguma respondentų paminėjo bendravimą su žiniasklaida, bet, anot interesų grupių 

specialisto T. Tomilino, asociacijos susitelkia ties Seimo nariais ir neįvertina žiniasklaidos 

galios. Seimo narių nedaug, o žurnalistų – tūkstančiai. Bendras žiniasklaidos lygis yra labai 

žemas, nedaug specializuotų žurnalistų, kurie išmanytų apie energetiką, pašnekovai cituojami 

tiesiogiai, nepatikrinant informacijos. Daugybė žmonių žiniasklaida itin tiki, tad nesužino 
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nešališkų specialistų informacijos apie atsinaujinančią energetiką.
122

 Tuo tarpu EM atstovo 

teigimu, AEI interesų grupės aktyviai bando įtakoti tiek atsakingas institucijas, tiek viešąją 

visuomenės nuomonę per žiniasklaidą.
123

 LR Prezidentūros atstovas taip pat pabrėžė, kad AEI 

grupės yra labai aktyvios ir pastebimos.
124

 

 Galima išskirti ir keletą AEI asociacijų metodų, kuriais siekti atkreipti visuomenės 

dėmesį į AEI plėtros stabdymą.  

 2010 m. birželio 30 d. asocijuotos verslo ir darbdavių struktūros, AEI plėtros 

investitoriai, mokslo ir naujų technologijų diegimo institucijos pasirašė memorandumą dėl 

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo Lietuvoje. Jame pareikšta, kad šalyje 

atsinaujinančių energijos išteklių teikiamos galimybės ir potencialas yra vertinami 

nepakankamai, siekta padidinti vėjo jėgainių galią, prašyta kuo greičiau priimti AEI įstatymą 

ir vykdyti įsipareigojimus ES.
 125

 

 2012 m. kovo 13 d. aštuonios šakinės AEI asociacijos atviru laišku kreipėsi į LR 

Prezidentę Dalią Grybauskaitę, siekdamos atkreipti Prezidentės dėmesį į valstybės institucijų 

vykdomą žaliosios energetikos plėtros stabdymą, dvigubų standartų taikymą, pastangas 

sumenkinti šios energetikos įvaizdį visuomenėje. 
126

 Tad matyti, jog interesų grupės nuolat 

reaguoja į valdininkų veiksmus AEI politikos srityje, siekia visuomenės dėmesio ir renkasi 

tokius veiklos kanalus, kai kreipiamasi net į aukščiausią šalies vadovą. 

4.3. Teisėto ir neteisėto lobizmo atskyrimas 

 

 Dėl aptartos lobistinę veiklą nustatančios įstatyminės dviprasmybės šalyje labai sunku 

atskirti teisėtą ir neteisėtą veikas, asociacijos atlieka teisėtą savo interesų atstovavimą, nors jo 

ir nedeklaruoja kaip lobistinės veiklos. Realiai neaišku ar šios grupės atstovauja visų, ar tik 

tam tikrų narių, valdybos, interesus. Seimo nariams tai itin paranku, nes gali susitikti su 

asociacijų atstovais argumentuodami, kad prižiūri verslą, tuo tarpu, susitinkant su lobistu, 
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visuomenė žvelgia daug įtariau.
127

 Vienareikšmiškai sutariama, kad neteisėta yra „postalinė“ 

veikla, kyšininkavimas, kurio visi tyrimo dalyviai pabrėžė nenaudojantys, nes tai pamina visus 

skaidrumo ir verslumo principus. 
128

 Kyšininkavimo laikai baigėsi ir jei seniau į susitikimus 

būdavo natūralu atvežti įvairių gėrybių, dabar tai būtų laikoma prasto tono ženklu, įtikinėjama 

vien tik argumentais.
129

 

 AEI aktyvisto Sauliaus Lapienio teigimu, Lietuva korupcijos indekso mastu yra žemai 

ir tai turi įtakos tiek lobizmui, tiek svarbioms AEI inovacijoms. Į inovacijas investuojama 

daug, bet rezultatas menkas ir tai tiesiogiai siejasi ir su atsinaujinančia energija – didelė 

korupcija paprasčiausia mažina investicijas. 
130

 Korupcijos suvokimo indeksas – kompleksinis 

rodiklis, suskirstantis valstybes pagal jų korupcijos lygį. Dešimties balų sistemoje 0 reiškia 

absoliučią korupciją, 10 – minimalų korupcijos lygį. 2001m., 2002 m., 2005 m. – 2007 m. 

Lietuvos indeksas buvo 4,8. 2003 m., 2004 m. – atitinkamai 4,7 ir 4,6. 2010 m. Lietuvai skirti 

5 balai ir 46 vieta tarp 178 šalių.
131

 Taigi, tendencija gerėja, tad galime daryti išvadas, kad 

kasdieniame šalies gyvename korupcijai vietos lieka vis mažiau. 

 Tiek institucijų, tiek asociacijų atstovų manymu, registruotų lobistų nėra daug, nes 

šalis itin maža, „giminių kraštas“ ir esant poreikiui nėra sunku sukontaktuoti su reikiamais 

asmenimis.
132

 Šioje srityje veikiantys žmonės yra puikiai pažįstami ir susiję, susitikus gatvėje 

pažįstamą Seimo narį su juo natūraliai pasikalbama apie asociacijai svarbius reikalus. 
133

 Dėl 

šių priežasčių sunku nustatyti ribą tarp oficialaus ir neoficialaus bendravimo: įsivaizduojame 

kaip kažkas turėtų vykti teoriškai, bet tai tinka 300 mln. gyventojų turinčiai valstybei. Lietuvoje yra 3 

mln., nori nenori atsimuši į pažįstamus. (Mindaugas Reinikis)
134 Neformalus bendravimas 

išskiriamas kaip natūrali, neišvengiama interesų atstovavimo dalis, nes žmogiškasis faktorius, 

pažintys šioje srityje itin daug reiškia.
135
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 „Litbiomos“ Prezidento teigimu, lobistai irgi yra interesų grupė, tad nori sau išsikovoti 

konkurencinę nišą. Anot jo, lobizmas per registruotus lobistus nėra aktyvus ir gali būti 

nerezultatyvus, nes lobistas į konkrečią problemą pradeda gilintis tik gavęs užsakymą, o 

asociacijos vienija tam tikros srities profesionalus, yra įsigilinusios į problemą, turi 

moksliniais tyrimais paremtus duomenis.
136

 

 LR Ministro Pirmininko patarėjas Kęstutis Škiudas pabrėžė, kad AEI interesų grupės 

aktyvios, bet darbo Vyriausybėje metu matė tik vieną registruotą lobistą, atstovavusį ne AEI 

interesų grupes. 
137

 Tuo tarpu Prezidentūros atstovas patikino, kad lobistinės organizacijos 

šiuo metu valdo vakarų Europos energetikos sektorių. Dėl jų aktyvumo ir valdžios uzurpavimo 

priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB, dėl kurios Lietuvoje iki 2020 

m. atsinaujinančių išteklių energija turės sudaryti 23 %. Eksperto teigimu ši direktyva 

absoliučiai nereikalinga ir neprasminga. Vokietijos vėjininkų lobistai labai stiprūs, tad ši šalis 

atsisakė branduolinės energetikos plėtros, NVO, jo manymu, taip pat finansuojamas iš 

suinteresuotų interesų grupių. Tiriamojo teigimu, lobistai klesti ten, kur silpnos centrinės 

valdžios institucijos. 
138

 

 Lobisto B. Rasimo teigimu, atitinkamai pagal įstatymo grupę, lobistai turi parinkti 

deramus veiklos metodus. Įstatymai skirstomi į paradinių durų, šoninių durų ir galinių durų. 

Paradinių – į kuriuos lobistai nesikiša, pvz. Vyriausybinių sutarčių tvirtinimas. Šoninių – juos 

ruošia Vyriausybė, turi būti pakviestos asociacijos, su jomis diskutuojama, leidžiama 

išsisakyti. Galinių – specifiniai, kur galima veikti lobistams, pvz. Darbuotojų maitinimas. 

Registruotas lobistas, anot pašnekovo, taip pat turėtų veikti pagal lobistinį kodeksą. 2001 m. 

Nacionalinės Lobistų asociacijos susirinkime paprašius kolegų amerikiečių priimtas Lobistų 

etikos kodas, tai labiau etiketo dalis, garbės reikalas – soft law tipo įstatymas.
139

 

4.4. Interesų grupių santykiai su sprendimų priėmėjais ir valdančiųjų institucijų 

atstovais 
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 Interesų grupės rado nedaug pozityvių aspektų vertinant valstybinių institucijų darbą, 

ypač Aplinkos ministerijos. Vienareikšmiškai kritikuota ir Energetikos Ministerija, įvardinta 

kaip bendras žaliųjų idėjininkų ir verslo asociacijų priešas.
140

 

 Visą atsinaujinančią energetiką Lietuvoje šiuo metu valdo trys ponios: dvi panelės, viena 

ponia. Dvi iš jų išdavinėja leidimus, sėdi apsikrovusios popieriais, o trečia – skyriaus vedėja – 

dalyvauja pasitarimuose. Kadangi jos užsiėmusios išdavinėdamos leidimus, viskas kabo ant vienos 

pečių Tai yra Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyrius, neseniai ten atėjo 

dirbti vyriškis ir sutvirtino kolektyvą.(Vitas Mačiulis)
141

 (Atsinaujinančių energijos išteklių ir 

energijos efektyvumo skyriuje šiuo metu dirba du vyrai ir dvi moterys,
142

 skyriaus vedėja 

Viktorija Sankauskaitė atsisakė atsakyti į bet kokius klausimus – G.V.) 

 Apskritai respondentams buvo sunku įvardyti ar palaiko tam tikrą ryšį su sprendimų 

priėmėjais, vieni teigė, kad jo apskritai nėra,
143

 kiti, kad ryšys susiformavo su valdininkais, 

suprantančiais AEI energetikos perspektyvas,
144

 tik „Litbioma“ įvardino įtvirtinusi neblogą 

pasitikėjimo ryšį su Žemės Ūkio ministerija.
145

 Respondentų teigimu, valstybė galėtų labiau 

įvertinti interesų grupių galią ir svarbą, remti nevyriausybines organizacijas, kad šios skleistų 

demokratijos idėjas per žiniasklaidą, įvairius renginius. Piliečiai įtarūs valdžios atžvilgiu, o 

NVO nėra valdžia, tad taip būtų stiprinama demokratija, pliuralizmas, mažinami interesų 

konfliktai.
146

 Nusivylusi atsakingų institucijų darbu, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija 

siekia nepriklausomos Valstybinės atsinaujinančių energijos išteklių agentūros įkūrimo. 

Atsinaujinančius išteklius turi valdyti valstybė, nes AEI rinka pati negali išsilaikyti, galima 

parama per supirkimo kainą, kaip pasirinkta Lietuvoje, arba investicijų finansavimas, nors 

vieniems tiktų vienas būdas, kitiems kitas.
147

 

 Anot respondentų, vyriausybėje įsigalėjęs teisinis nihilizmas. Aukščiausieji pareigūnai 

nevykdo įstatymų, teismo sprendimų, skelbia netikslius duomenis. Vyriausybei derėtų kalbėti 

skaičiais ir faktais, nes visuomenei trūksta aiškumo, taip laimi stipresnio, landesnio teisė: Jei 
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situacija nesikeis būsime priversti taip pat pradėti elgtis įžūliai, arba bėgti ir ieškoti teisingesnės 

valstybės, ką lietuvaičiai ir daro. (Remigijus Lapinskas)
148  

 Taip pat trūksta viešumo ir diskusijos, kas yra demokratijos esmė. Diskusijų tarp EM ir 

interesų grupių metu atsirastų geri įstatymai, kaip ir Seime diskutuojama įstatymų priėmimų 

metu. Energetikos ministras priėmęs slaptumo nuostatą, todėl asociacijoms tai sukelia 

apmaudą.
149

 Trūksta labiau išprususių žmonių, pozityvumo, noro, motyvacijos kažką pakeisti 

susitelkiant, atmetant asmeninius bei politinius aspektus. (Mindaugas Reinikis)
150

 

 

 Respondentų atsakymuose išryškėjo tam tikros tendencijos, į kai kuriuos klausimus 

buvo atsakoma beveik vienodai, tad galima išskirti pagrindinės respondentų įvardintas 

Energetikos Ministerijos bei kitų valdžios organų ydas, trukdančias interesų grupėms skleisti 

įtaką ir sėkmingai bendradarbiaut su sprendimų priėmėjais: 

 

 Per mažas darbuotojų skaičius EM AEI skyriuje, jų nekompetencija ir bukumas. EM 

dirba nedaug energetikos specialistų, įstatymus rengia patirties neturintys asmenys, nematę 

AEI elektros jėgainių, labai mažai darbuotojų skirta AEI skyriui. Darbuotojai yra apatiški, 

tarsi biurokratijos aparatai.
151

 Žmogus, kuris priima sprendimus, turi būti įvairiapusiškai 

apsišvietęs, žinoti apie energetiką, kultūrą, nebūti bukas žmogėnas.(Mindaugas Reinikis)
152

 

Patys darbuotojai pritaria, kad AEI skyriuje trūksta etatų, jie nespėja įsigilinti į įstatymų 

projektus.
153

 Jeigu 50 žmonių užsiima Atomine ir tik 4 atsinaujinančiais, savaime 

suprantama, kad nieko nepasieksime.(Tomas Tomilinas)
154

 Tai nemažai byloja ir apie 

valstybės prioritetus, kokia svarba skiriama atsinaujinančias energetikai: O ar jūs tikite 

klimato kaita? Aš tikiu, todėl atominė jėgaine yra geriausias aplinkosauginis sprendimas. 

Lietuvai tai vienintelis kelias energetinės nepriklausomybės link. (Energetikos ekspertas, 

LR Prezidentūros atstovas)
155
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 Įsipareigojimų nevykdymas, būtinas skubesnis poįstatyminių aktų priėmimas. 

Atsinaujinančios energetikos įstatymas įsigaliojo, EM įsipareigojo parengti poįstatyminius 

teisės aktus, kad jis pradėtų veikti. Šiai dienai nė viena įstatymo nuostata nėra realizuota: 

Įstatymas gali būti labai geras, bet jei jis nevykdomas, nieko gero nebus.(Remigijus 

Lpinskas)
156

 Vyriausybės atstovų teigimu, EM paskelbus tam tikrus nuostatus, lobistai 

pateikia skundus dėl jų netenkinančių detalių, šitaip patys stabdydami procesą. Dabar šalyje 

vyrauja demokratiškas sprendimų procesas, atsiradęs su EM įkūrimu, anksčiau jo nebuvo, 

elgtasi taip, kaip liepdavo politinis elitas. 
157

 

 

 EM neatrodo tinkamas partneris AEI srities plėtojime. Interesų grupės ją vadina 

branduoline ministerija, kuriai atsinaujinanti energetika yra tarsi hobis.
158

 Jau dabar 

nenorima nagrinėti asociacijų pasiūlymų, parengtų pagal specialistų tyrimus, pareigūnai 

atrodo turį kažkieno suformuotą nuomonę.
159

 Bijoma, kad jei bus statoma atominė 

elektrinė, jėgos bus sutelktos tik jai ir apskritai nebebus bendradarbiaujama.
160

 

 

 Ministerijos atstovauja ministrų interesams. Ministrai, departamentų vadovai vykdo ne 

visuomenei, o savo partijai ar koalicijai parankią politiką. Ministerijų darbuotojai vykdo 

šiuo paliepimus neišreikšdami savo nuomonės, jų veikla orientuota į naudą institucijai, o ne 

Lietuvai. 
161

 Tai įvardijama kaip didžiausia posovietinių šalių erdvės problema, - puikos 

idėjos neįgyvendinamos, nes įstatymų leidėjai, valdininkai mano, kad tai nenaudinga jiems 

arba jų partijai.
162

  

 

 ES projektų neskaidrumas. Prisimintas 2011 m. žiemą įvykęs NMA projektų skandalas. 

Pagal nuostatus visi galėjo teikti paraiškas, stambieji verslininkai teikė apsimesdami 

smulkiaisiais, vietoj to, kad eliminuotų juos, atmesti visi projektai. Smulkiajam verslui tai 
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buvo didžiulis smūgis. Šiam projektui buvo skirta 100 mln. litų, kurie taip ir nebuvo 

panaudoti.
163

 

 Taigi, galime daryti išvadas, kad AEI srityje veikiančios interesų grupės priklauso 

pliuralistiniam modeliui, nes interesų grupės veikia nepriklausomai, Vyriausybė jų 

nekontroliuoja. Asociacijų nariai laisvai veikia jų viduje, o pačios asociacijos turi vienodą 

galią įtikinti sprendimų priėmėjus nepriklausomai nuo to, kokiai vietinės žaliosios energetikos 

sričiai atstovauja. Išaiškėja, kad tarp asociacijų ir interesų grupių egzistuoja stipri priešprieša 

atsiradusi dėl vyriausybinių įstaigų nepasitikėjimo interesų grupėmis ir nenoro atsižvelgti į jų 

pasiūlymus.  

4.5. Asociacijos vs nevyriausybinės organizacijos. Pelno siekimas vs Idėja. 

 

 Vienas iš tyrimo tikslų yra išsiaiškinti kas motyvuoja interesų grupes, veikiančias AEI 

sektoriuje – idėja ar pelno siekimo interesas? Tai svarbu siekiant suvokti jų veiklos metodų 

pasirinkimą ir plačiai visuomenėje išreiškiamą priešpriešą planuojamam Visagino atominės 

projektui. Ar atominės statybai nepritariama dėl milžiniškų statybos kaštų, nacionalinės 

grėsmės ir branduolinių atliekų taršos (kaip viešai deklaruojama),
164

 ar dėl to, kad pastačius 

atominę, atsinaujinanti energetika atsidurs „podukros“ vietoje ir atsiras pavojus asociacijų 

atstovaujamos verslo šakos interesui?   

  Aukštas pareigas užimantis LR Prezidentūros atstovas itin kritiškai nusiteikęs 

asociacijų atžvilgiu. Anot jo, AEI organizacijos šalyje apskritai yra blogis, kuruojamas rusų 

dujininkų, kuriems nenaudinga, kad šalyje atsirastų atominė jėgainė. Eksperto teigimu, 

valstybinių institucijų pareiga yra saugoti valstybę nuo lobistų pasiūlymų ir LR Prezidentūra 

tai dabar ir atlieka: Aplinkosauginės idėjos asociacijoms visiškai neimponuoja, nes pasisakytų 

ne tik dėl energetikos, bet ir atliekų, miesto taršos problemų, o dabar bandoma visais būdais 

atkreipti dėmesį tik dėl atominės. Interesas yra tik piniginis, įmonės gauna lėšų iš ES, pvz., 

kad įrengtų saulės baterijų parką, dar nori gauti ir tarifą papildomai, būtų dviguba parama. 

Kur dar galima rasti tokio masto aferų? Jūs žinote, kokia saulės energetika gaminos kW 
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kaina? Jiems nerūpi kiek už elektrą mokės vargšė „Maximos“ kasininkė, jūs ar aš, jiems tik 

rūpi prisipildyti pinigines. 
165

 

 

 Kiti tiriamieji irgi sutiko, kad asociacijoms atsinaujinanti energetika pirmiausiai yra 

verslo šaltinis, tačiau pabrėžė, kad motyvacija yra ne vien pinigai, aplinkosauginis faktorius 

irgi yra labai svarbus, būtent todėl daugumą jų ir priklauso LŽSP. Kitos šalies asociacijos, 

pvz. Alkoholio, Tabako pramonės, valstybei nekuria jokio bendrojo gėrio, neprisideda prie 

darnaus vystymosi idėjų, todėl bando savo veiklą kompensuoti įvairiais socialiniais projektais, 

o štai AEI interesų grupių veikla yra visuomeninės svarbos. Ekonominis interesas vertinamas 

teigiamai, nes siekiama sukurti naujų darbo vietų, gaminti vietinę energetiką, importuoti 

produktą, kelti šalies BVP. 
166

  

 

Pažiūrėkite į jų automobilius ir kūno sudėjimus, - tai yra geras, užtikrintas verslas. Ne labdarai 

daroma, pelnas turi būti, tai nėra blogai, sukuriama nauja rinka. Jeigu sugebėtų pastatyti atominę 

elektrinę, rinktųsi ją, bet atominei reikia milijardų, o vėjo jėgainių parkui pinigų įmanoma surinkti. 

(Mindaugas Reinikis)
 167

 

 

Atsinaujinanti energetika – specifinė interesų grupė, turime ne tik ekonominius interesus, bet atliekame 

valstybinės reikšmės uždavinį. Tikslai sutampa su ilgalaikiais valstybės, tuo mes panašūs į NVO, nes 

yra ir politinis interesas. Asociacijas, kurios jungia daugiau įmonių reikia vadinti ekonominėmis 

komercinėmis, nes siekiama gerinti savo verslo aplinką, palankesnių reguliacinių mechanizmų, 

įstatymų, poįstatyminių aktų (Remigijis Lapinskas)
168

 

 

Vienareikšmiškai atsakyti sunku. Dominuoja ekonominis – pilietiškas interesas. Yra ir klimato 

tausojimo aspektas, vietinė energetika prasideda nuo idėjos, nes žmogui svarbu, siekia ne vien pinigų. 

Nereikia Tauragės vėjininke ieškoti didelio entuziasto, reikia tiesiog sukurti tokias sąlygas, kad jo 

verslas galėtų vystytis labiau nei to, kuris teršia. (Tomas Tomilinas)
169
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Verslo organizacijos pagrindinis tikslas yra siekti pelno, užsidirbti pinigų. Vienas iš būdų – 

atsinaujinanti energetika. Jei valstybės strategai nori ją plėtoti, turi sutvarkyti įstatymus taip, kad ši 

veiklą apsimokėtų. Daugumai AEI verslininkų rūpi ir žaliosios idėjos, gamtos apsauga. Šioje srityje 

aplinkosauginis faktorius vaidina svarbų motyvuojantį vaidmenį. (Vitas Mačiulis)
 170

 

 

 Prašius palyginti asociacijų ir NVO galias, daugumai pastarasis sektorius atrodė 

galintis pasiekti gerokai mažiau. Gintaras Saldžiūnas teigė, kad siekis išgyventi viešąsias 

įstaigas verčia susilaikyti: NVO registruotos kaip paramos gavėjai, išgyvena iš verslininkų paramos 

arba dalyvaudamos projektuose, kuriuos vertina valdžios atstovai. NVO nenori pasisakyti prieš esamą 

valdžią, teisės aktus, nes reikia uždirbti, laimėti konkursus, kuriuose vertinimas toks – myliu, nemyliu; 

gražu, nelabai gražu. Konkursą pralaimėsi jei nepatinki, esi kitos politinės pakraipos, nors ir pateikei 

puikias idėjas. O asociacijas vienija verslo interesai, jos žiūri į šią problemą kitu kampu ir tiesiogiai 

ne taip priklauso nuo valdžios ir gali pasiekti daug svarbesnių tikslų.
171 

 

 Patys žalieji, NVO atstovai, žinoma išsakė kitokią nuomonę ir pateikė labai įdomų 

požiūrio tašką. Lobistus žalieji vertina atsargiai, nes nors šie teigia, kad atlieka visuomeninę 

veiklą, visgi atstovauja labai aiškius verslo subjektus vedami finansinių interesų. Žalieji 

neigiamai žiūri į tai, kad atsinaujinančių lobistai susisieja su partijomis, nes nebelieka 

kontrolės, politikai praranda nepriklausomybę, atsiranda grėsmė ir rizika, kad jie priiminės 

palankius sprendimus grupėms, su kuriomis yra susiję, tada ir žaliųjų balsas nebegirdimas, 

neįsiklausoma į kirtiką asociacijoms. Žali.lt atstovo ir aktyvaus aplinkosaugininko Linas 

Kranauskas į verslą žiūri kritiškai: Nelaikau verslo demonu, bet jo esmė – pastovaus pelno augimo 

siekis, visus procesus, tiek politinius, lemia pinigų srautai ir rodikliai, o idėja lieka antrame plane. Esu 

NVO atstovas, mums svarbiausia – idėja, neturime verslo interesų. Jeigu žalieji turi kritikos AEI 

asociacijoms, jų argumentai nebegirdimi. Pvz. Biomasės deginimas apytiksliai visada teršia, ši 

industrija nėra visiškai ekologiška, bet LITBIOMA yra labai įtakinga asociacija, susijusi su 

Aplinkosaugos Komitetu Seime ir biomasės potencialas jame nekvestionuojamas. 
172 

 Kaip problema įvardyta ir tai, kad didžioji šalie žaliųjų NVO dalis susikoncentruoja 

ties ES paramos projektų rengimu, tampa tiesiog paraiškų aptarnavimo įstaigomis. Lietuvoje 
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trūksta visuomeninio veiksmo, protesto balso, į piketus dėl atomines energetikos susirenka 

labai nedaug žmonių, Lietuvoje nepavyksta įgyventi vokiško politinių protestų veiksmo, kuris 

praktiškai užblokavo atominės energetikos plėtrą. 
173

 

 Prisiminus Gabriel A. Almond interesų grupių klasifikavimą, galima daryti išvadą, kad 

aktyviausiai AEI srityje veikiančios interesų grupės Lietuvoje yra asociacijos, kurias galima 

priskirti asocijuotam ekonominiai grupių tipui. Tai rodo, kad jos susikūrusios siekiant 

užtikrinti geriausias sąlygas jų atstovaujamo verslo plėtrai. Tačiau iš tyrimo dalyvių atsakymų 

akivaizdu, kad pelno siekimo faktorius yra vienas iš kelių, imponuojančių asociacijoms. Idėja 

pradėti būtent tokios srities verslą gimė dėl aplinkosauginių motyvų, nes plėtojant vietinę 

žaliąją energetiką yra sukuriama viešoji gėrybė, pirmiausia paremtas darnaus vystymosi bei 

aplinkosauginėmis idėjomis.  

4.6. Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymas. Interesų grupių poveikis. 

 

 Vienareikšmiškai galima teigti, kad 2011 m. priimtas Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymas yra didžiulis AEI interesų grupių laimėjimas, kuriuo asociacijos itin 

didžiuojasi.
174

 Įstatymo priėmimas truko labai ilgai, nes procese dalyvavo itin daug 

suinteresuotų pusių – įvairios šalies ministerijos, Seimo nariai, tiek atsinaujinančių, tiek 

iškastinio kuro interesų grupės, žalieji judėjimai, suinteresuoti juridiniai asmenys ir pan. Šis 

įstatymo priėmimo procesas džiugino tuo, kad vyko itin viešai, suinteresuoti asmenys galėjo 

dalyvauti, teikti pasiūlymus.
175

 

 K. Škiudo teigimu, apskritai didžiausias interesų grupių aktyvumas yra susijęs su 

poįstatyminių aktų rengimu. Anot patarėjo, įstatymo priėmimo metu aktyviausiai pasireiškė 

vėjininkų asociacijų ir Pramonininkų konfederacijos atstovai. 
176

 Į Lietuvos verslo 

konfederacijos ICC Lietuva pasiūlymus nebuvo atsižvelgta.
177

 

 Respondentai ganėtinai teigiamai vertina patį įstatymo priėmimo faktą, nes pripažįsta, 

kad veikiant tiek skirtingų subjektų Seimui jį priimti buvo nemenkas iššūkis. Anot kalbintųjų, 
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įstatymas atsirado tik asociacijų dėka, nes jos labai aktyviai dalyvavo ir rengimo procese, ir 

siūlant formuluotes, „spaudžiant“ valdininkus jį priimti.
178

 Deja, iki šiol nėra patvirtinta nei 

atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo tvarkos aprašas, nei aukcionų zonos, taigi, 

galiojančios įstatymo nuostatos nėra įgyvendintos.
179

 

 Išnagrinėjus dokumentus matyti, kad asociacijos teikė daug įvairių pasiūlymų, 

įstatymo nuostatų, kuriuos nagrinėjo LR Seimo Aplinkos Apsaugos, Ekonomikos komitetai, 

LR konkurencijos tarnyba, LR Aplinkos, Susisiekimo, Ūkio Ministerijos. Pagal pateiktus 

asociacijų pasiūlymus matyti, kad daugiausiai stengtasi dėl kiekvienai asociacijai aktualių 

žaliosios energetikos sričių galimos galios nustatymų. 
180

  

Dėl anksčiau išvardintų priežasčių sunku atsekti kuris konkretus asociacijų siūlytas įstatymo 

pasiūlymas yra tam tikro straipsnio atitikmuo.  

 Svarbiausia tai, kad pasiektas esminis pokytis – atsižvelgiant į nedidelės įrengtosios 

galios elektrinių (iki 350 kW), naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, ribotą dydį ir 

galimą poveikį, siekiant išvengti neproporcingos finansinės bei administracinės naštos, 

atsakingos institucijos turės užtikrinti, kad nedidelės įrengtosios galios elektrinių 

projektavimui ir statybai, išskyrus patvankinio tipo hidroelektrines, būtų taikomi supaprastinti 

reikalavimai, nereikalaujant rengti detaliųjų planų ir keisti pagrindinę žemės naudojimo 

paskirtį, jei tai neprieštarauja vietos tvarkymo ir naudojimo reglamentams.
181

 

 Priede Nr.1 pateikta lentelė iliustruoja esminius asociacijų LR AIEĮ įstatymo nuostatų 

pasiūlymus, į kuriuos buvo pilnai arba iš dalies atsižvelgta remiantis Lietuvos Respublikos 

Seimo Aplinkos Apsaugos komiteto išvadomis dėl Atsinaujinančių Energetikos išteklių 

įstatymo projekto (Nr. XIP-1749) bei pačiu įstatymu. Taip pat pateikiami tyrimo dalyvių šiuo 

metu inicijuojami šio įstatymų ar kitų teisės aktų pakeitimų projektai. 

Taigi, pagal 4 lentelę matyti, kad interesų grupės tikrai aktyviai veikia, teikė 

pasiūlymus įstatymų priėmimui, į kuriuos dalinai atsižvelgta. Vadinasi, nėra taip, kad 

sprendimų priėmėjai šalyje ignoruotų AEI interesų grupes, tiesiog siekiama atsižvelgti į 

daugumos jų pasiūlymus, o kadangi veikiančių skirtingas žaliosios energetikos rūšis 
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propaguojančių asociacijų yra itin daug – natūralu, kad visos grupės negali būti patenkintos, 

kiekviena pirmiausiai siekia savo asociacijos intereso, o ne bendrojo valstybinio gėrio. 

 

IŠVADOS 

 

 Šiuo darbu buvo siekiama išsiaiškinti koks yra pirminis interesas, motyvuojantis 

žaliosios energetikos srityje veikiančius interesų grupes, lemiantis jų tikslų suformulavimą ir 

pasirinktų metodų derinimą.  

 Išsikelti uždaviniai buvo išnagrinėti ir pagal įvade nurodytų šių uždavinių seką 

suformuluotos tokios išvados: 

 Atliktas priminių šaltinių, reglamentuojančių lobistinę veiklą šalyje, analitinis tyrimas parodė, 

kad lobistinę veiklą numatantis įstatymas nėra veiksmingas ir sukuria dvilypumą 

nurodydamas, kad lobistinę veiklą gali vykdyti kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo, taip 

atveriant kelią šia veikla užsiimti įvairiausioms įmonėms, organizacijoms, asociacijoms. Dėl 

šio palikto neaiškumo įstatymas vertinamas neigiamai tiek registruotų, tiek neregistruotų 

lobistų. Oficialūs lobistai pasipiktinę, nes jų darbą nedeklaruodami savo veiklos gali atlikti 

įvairūs subjektai, savanoriški lobistai mango, jog susikoncentruojama ne ties esminiais 

dalykais. Tyrimo dalyvių nuomonė taip pat leido suformuoti išvadą, kad svarbiausia šioje 

veikloje yra skaidrumas ir viešumas, tad įstatyminė bazė turėtų būti sustiprinta būtent šioje 

srityje, kaip įmanoma labiau griežtinant antikorupcinius įstatus.  

 

 Nustatyta, kad tarp Lietuvos institucijų ir AEI interesų grupių vyrauja pliuralistinis tarpusavio 

santykių modelis. Interesų grupės veikia savarankiškai, nėra kontroliuojamos vyriausybės 

politikos procese, neegzistuoja hierarchiška grupių paskyrimo sistema. Lietuvos vyriausybė 

nėra įpareigota konsultuotis su interesų grupėmis dėl sprendimų priėmimų, o pastarosios kol 

kas turi įdėti labai daug pastangų siekiant adekvačiai dalyvauti šalies sprendimų priėmimo 

procese. Asociacijos pasiskirsčiusios tarp savo atstovaujamų energetikos rūšių ir kiekviena 

grupė, nepriklausomai nuo jos propaguojamos energetikos rūšies, turi tokią pat galią padaryti 

įtaką sprendimų priėmėjams. Tai, jog visi suinteresuoti objektai galėjo teikti pasiūlymus LR 

AIEĮ įstatymo projektui yra to pavyzdys. Faktas, jog įstatymas buvo priimtas, į pasiūlymus 

buvo atsižvelgta rodo, kad sprendimų priėmėjai nėra abejingi interesų grupėms ir atsižvelgia 
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į jų pasiūlymus. Be to, kaip didžiausias kliuvinys nurodomi ne patys Seimo nariai – įstatymų 

leidėjai, o tarpinės grandies – energetikos bei aplinkos ministerijų nekompetentingumas.  

 Pagal Gabriel A. Almond interesų grupių tipologiją, nustatyta, jog AEI srityje veikiančios 

grupės yra asocijuotos ir priklauso abiems pogrupiams: ekonominės ir neekonominėms. 

Ekonominėms priskirtinos asociacijos, kurias sudaro įmonės, savo verslo šaltiniu 

pasirinkusios gaminti šalyje vietinę energiją, finansuojamos iš nario mokesčio bei 

tarptautinių projektų paramos. Neekonominėms priklauso aplinkosauginių judėjimų 

nevyriausybinės organizacijos, pajamas taip pat gaunančios iš nario mokesčių bei projektų, 

paramos. 

 Ištyrus žaliosios energetikos interesų grupių aktyvumą, nustatyta, jog asociacijos yra gerokai 

aktyvesnės ir turi daugiau įtakos sprendimų priėmėjams. Taigi, atsinaujinančių energetikos 

išteklių interesų grupės Lietuvoje aktyviausiai veikia kaip ekonominės, todėl pirmiausiai 

atstovauja specifinio sektoriaus, o ne visuomeniniam interesui. Nors AEI asociacijos yra 

ekonominės, visos jos pabrėžia darnaus vystymosi svarbą tiek nurodydamos asociacijų 

tikslus, tiek visuomenine, švietėjiška veikla ar pokalbių metu. Galima reziumuoti, jog 

ekologinės modernizacijos bei tvarumo ideologijos yra jų pamatinės vertybės. 

 

Tai, kad asociacijos yra aktyvesnės nei NVO sektorius gali būti kelių reiškinių pasekmė: 

  Visų pirma, žaliosios NVO organizacijos labiau savo veiklą grindžiančios darnaus 

vystymosi idėja, pabrėžia energijos tausojimo svarbą, nes įžvelgia aplinkosauginių 

pažeidimų net ir žaliosios energetikos veikloje. Tuo tarpu, asociacijos, besiremiančios ta 

pačia darnaus vystymosi idėja pasirenka švaresnę alternatyvą – atsinaujinantį, o ne iškastinį 

kurą, kuris, galbūt ir nebūdamas absoliučiai švarus, yra mažesnis taršos objektas. Kadangi 

žalieji daugumoje AEI rūšių įžvelgia vienokius ar kitokius aplinkos taršos pavyzdžius, 

neaišku kokį energijos gavybos būdą labiau atitinkantį tvaraus vystymosi plėtrą jie gali 

pasiūlyti.    

 Visų antra, NVO veiklos būdai labiau socialiniai, švietėjiški, o ne realus įtakos 

sprendimų priėmėjams darymas. Dauguma organizacijų susitelkusios tie ES struktūrinių 

paramos fondų projektų rengimu, leidžia įvairius leidinius, neturi finansų ir resursų samdyti 

specialistų įstatymų projektų rengimui. 
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 Vis dėl to, Lietuvos upių gelbėjimo aljanso „Mėlynasis vingis“ aktyvumas AEI 

įstatymo priėmimo procese įteisino Lietuvos upėms palankią nuostatą, pagal kurią 

hidroenergetikos plėtra iki 2020m. apribojama 141 MW ir numatoma pirmenybę teikti 

nepatvankinėms technologijoms. Šis judėjimas taip aktyviai organizuoja peticijas, rengia 

publikacijas ir tai įrodo, kad neekonominių interesų grupių AEI srityje negalima nustumti į 

antrą planą, jų veikla taip pat teikia aiškių rezultatų. 

 Šioje srityje veikiančios interesų grupės naudoja teisinį lobizmą ir neužsiima neteisėto 

lobizmo būdais – kyšininkavimu ir papirkinėjimu. Tai įrodo darbe suformuluotos lentelės, 

kuriose išskirti tyrimo dalyvių nurodyti veiklos būdai bei ryšių užmezgimo kanalai. 

Asociacijos veikia įtikinėjimo principu, samdo specialistus, rengia įstatymų projektus, 

poįstatyminių aktų pasiūlymus ir pan. 

  

 Remiantis tyrimo pirmojoje dalyje apžvelgta teorine interesų grupių situacija galima 

teigti, kad specialistų bei politologų požiūris iš dalies atitinka esamą dabartinę interesų grupių 

padėties situaciją AEI sektoriuje. Nors tiriamieji ir asociacijos nurodė savo veiklos svarbumą 

(visuomenės interesų atstovavimą) ir veikia skaidriai, internete pateikia veiklos ataskaitas, 

tyrimo metu paaiškėjo, kad lobizmas visgi dar turi neigiamų konotacijų. Tai išryškėjo bandant 

susisiekti su galimais tyrimo respondentais, iš kurių atsakymų buvo galima suprasti, jog jie 

nenori savęs tapatinti su interesų grupėmis, lobistais. Iš pradžių visi tyrimo dalyviai teigdavo, 

kad asociacijos neturi registruotų lobistų, tad negali suteikti informacijos, o paaiškinus tyrimo 

tikslą ir interesų grupių sampratą, mielai sutikdavo atsakyti į klausimus. Tuo tarpu pokalbio 

metu paaiškėdavo, kad jie visgi laiko save lobistais, nuolat lankosi Seime bei ministerijose ir 

pagal visus kriterijus atitinka lobisto sampratą šalyje. 

 

 Ministerijų bei kitų šalies institucijų, kuruojančių AEI plėtrą nenoras kalbėtis bei būti 

paviešintais taip pat parodo, kad situacija joms nėra palanki, norima nuslėpti esamą situaciją. 

Akivaizdžiai neigiamas Prezidentūros atstovo nusistatymas asociacijų požiūriu leidžia daryti 

išvadą, kad valstybės institucijos riboja, stabdo ir nenori plėsti AEI plėtros veiklos, nes mano, 

kad tai tėra verslininkų būdas pasipelnyti iš valstybės paramos bei Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų.  
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 Apibendrinant pirminių šaltinių analizę, respondentų atsakymus, literatūros, 

internetinius šaltinius, akivaizdu, kad AEI interesų grupių veikla Lietuvoje yra itin aktyvi. 

Asociacijos siekia apie savo veiklos svarbą informuoti visuomenę, tą iliustruoja parengtas 

memorandumas, laiškas LR Prezidentei. Asociacijos taip pat buvo itin aktyvios LR AIEĮ 

įstatymo priėmimo metu, teikė daug pasiūlymų, į kai kuriuos galiausiai, su daug pakeitimų 

buvo atsižvelgta. Respondentų teigimu LR AIEĮ buvo priimtas tik jų aktyvumo dėka, tačiau 

nereikia pamiršti, kad Lietuva pagal ES direktyvas įsipareigojusi plėtoti atsinaujinančią 

energetiką, tad anksčiau ar vėlia būtų privalėjusi priimti šį įstatymą.  AEI asociacijų veiklumas 

bei sukurta naujoji Konfederacija parodo lobistinių organizacijų galią ir svarbą, tad jei ne jų 

veiksmai, Lietuvoje atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektas galbūt vis dar 

„kybotų“ Seime, kaip kad jau porą metų nepriimamas lobistinę veiklą norintis pakeisti 

įstatymas.  

 Kaip esminį jų veiklos trūkumą, visgi galima išskirti per menką dėmesį žiniasklaidos 

subjektams. Viešojoje erdvėje pateikiamas situacijos vaizdas neretai neatitinka tikrovės, nes 

žurnalistai nėra pakankamai informuoti, nėra šios srities specialistai, tad dažniausiai tiesiog 

cituoja aukščiausių šalies pareigūnų žodžius, kurie, kaip žinia, pasisako už atominę energetiką. 

Tyrimas taip pat atskleidė, kad asociacijos bei NVO nėra itin gerai informuotos apie lobizmą, 

jo metodus, nes interviu metu nuolat išsiplėsdavo ties planuojamos statyti Atominės Elektrinės 

problematiniu aspektu, nors nė vienas iš klausimų nebuvo skirtas šiai temai. 

 

 Šis tyrimas gali būti kaip orientacinis siekiant toliau gilintis į interesų grupių, 

atsinaujinančios energetikos plėtros sričių problematiką. Tiek tyrimo dalyviai, tiek įvairios 

organizacijos, į kurias buvo kreiptasi ieškant respondentų, parodė didžiulį susidomėjimą šiuo 

darbu ir pabrėžė analizuojamos temos svarbą bei aktualumų.  

 

 Atliekant panašius tyrimus būtų galima siekti išsiaiškinti nepasitikėjimo tarp interesų 

grupių ir valstybinių institucijų priežastis, istorinę raidą šalyje, šalies padėtį vėlei atsidūrus 

kryžkelėje – deklaruojant, jog norime sekti vakarais, tačiau vis dar tempiantis Rusijos šešėlį. 

Kodėl valstybinės institucijos mato blogį tame, kad verslo šaltinis yra šalyje gaminama vietinė 

švari energija, sukuriama daugybė darbo vietų kaimuose, įgyvendinamos ES normatyvos taip 

pritraukiant užsienio investuotojų, sukuriant konkurencinę rinką? Kodėl sprendimų priėmėjai 
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visur įžvelgia sąmokslą, nenori remtis Vakarų Europos praktika ir darnaus vystymosi 

pavyzdžiu, o rinktis nesaugų, visame pasaulyje po truputį besitraukiantį atominės energetikos 

kelią? Papildomi tyrimai galėtų padėti atsakyti į šiuos klausimus, patvirtinti arba paneigti šio 

atlikto kokybinio tyrimo rezultatus. 
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Priedas Nr. 2. 

Respondentų sąrašas: 

N

r. 

Vardas, 

Pavardė 
Atstovaujama įstaiga, pareigos 

Interviu 

data; vieta 

1. 
Mindaugas 

Reinikis 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Seime 

2012-03-

20; Vilnius 

2. 
Vitas 

Mačiulis 

Buvęs Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

asociacijos gen. direktorius, dabartinis Europos ekonominių 

ir socialinių reikalų komiteto narys, UAB „ARGINTA“ 

atsinaujinančios energijos padalinio inovacijų ir investicijų 

direktorius, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos 

Energetikos komiteto pirmininkas 

2012-03-

24; Vilnius 

3. 
Respondenta

s 3 

Lietuvos Respublikos Prezidentūros atstovas, energetikos 

ekspertas 

2012-04-

04; Vilnius 

4. 
Gintaras 

Saldžiūnas 

Lietuvos žaliosios politikos instituto steigėjas ir 

konsultantas, p. partijos „Lietuvos žaliųjų 

sąjūdis“ pirmininko pavaduotojas 

2012-04-

18; Vilnius 

5. 
Bronius 

Rasimas 

Oficialiai registruotas lobistas, žurnalo „Energijos erdvė“ 

vyr. Redaktorius, buvęs Nacionalinės elektros technikos 

verslo asociacijos prezidentas, asociacijos „Nacionalinis 

energetikos forumas“ pirmininkas 

2012-04-

23; Vilnius 

6. 
Saulius 

Lapienis 

Atsinaujinančios energetikos projektų konsultantas, 

specialistas, p. Partijos „LŽSP“ vienas steigėjų, Tarybos 

Pirmininko pavaduotojas, patariamojo referendumo dėl 

Visagino AE statybų iniciatorius 

2012-04-

24; Vilnius 

7. 
Tomas 

Tomilinas 

Soc. investicijų valdymo centro profsąjungų konsultantas, 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (Žaliųjų frakcijos) 

pirmininko pavaduotojas, Mišrios Seimo narių grupės 

sekretoriato referentas, privalomojo referendumo dėl 

Visagino AE statybų iniciatorius ir atstovas VRK 

2012-04-

28; Vilnius 

8. 
Remigijus 

Lapinskas 

Lietuvos biomasės asociacijos prezidentas, Pasaulio 

energetikos tarybos (Lietuvos komiteto) narys, partijos 

„LŽSP“ tarybos pirmininkas 

2012-05-

02; Vilnius 

9. 
Linas 

Kranauskas 

Aktyvus aplinkosaugininkas, NVO susivienijimo Žali.lt 

steigėjas ir narys, partijos LŽSP“ tarybos narys 

2012-05-

04; Vilnius 

 

 

Respondentai, atsakę raštu: 

10. 
Paulius 

Zaicevas 

Technologijų perdavimo ir inovacijų ekspertas, Fotooelektros 

technologijų ir verslo asociacija 
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11. 
Mindaugas 

Stonkus 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Atsinaujinančių 

energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėjo 

pavaduotojas 

12. 
Kęstutis 

Škiudas 

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas energetikos 

klausimais 

13. 
Ričardas 

Vaitiekūnas 

Lietuvos geotermijos asociacijos valdybos narys, UAB 

„Geoterma“ direktorius, geologas, Lietuvos ir Klaipėdos rajono 

politinis bei visuomenės veikėjas. 

14. 

Mindaugas 

Šimkūnas 

 

Asociacijos „Naujoji valstybė“ steigėjas, Antiatominės koalicijos 

atstovas 

 

 

Summary 

This Bachelor thesis is called” Development of Renewable Energy in Lithuania: An Impact of 

Interest Groups“ and it seeks to examine the methods and attempts of interest groups lobbying 

for the growth of renewable energy resources in Lithuania.  

The aim of the thesis is to ascertain the main idea that forms the methods and goals of 

renewable energy interest groups when trying to influence Lithuanian policymakers. 

Object of the research: Interest groups lobbying for the growth of renewable energy 

resources in Lithuania.  

Research problem: The EU is trying to reduce the effects of climate change by establishing a 

common energy policy based upon sustainable development pattern. As being a member of 

the EU, according to EU Directive 2009/28/EC, by 2020 Lithuania should achieve the 

mandated target of energy from renewable energy sources (RES) of 23 percent of gross energy 

consumption. According to the renewable energy interest groups, the potential of RES in 

Lithuania is huge and the scenario of emphasizing sustainable development in Lithuania’s 

energy politics is real. Unfortunately, there are a number of obstacles that prevent renewable 

energy companies from developing local energy. Unfavorable legal framework, complicated 

administrative procedures and lack of political will are the few ones to name. On the other 

hand, according to the government and policymakers, while developing renewable energy, 

economic, financial motives seem to be even stronger than the ones representing social 

welfare. Consequently, cooperative relationship between government and renewable energy 

interest groups doesn’t seem to be well established. 
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Hypothesis: The most active renewable energy interest groups in Lithuania belong to the 

economic subgroups’ type, therefore, they firstly protect the interest of specific renewable 

energy sector (e.g. Wind power, Biomass, Hydropower, solar energy) and not the public 

interest. 

Tasks. In order to achieve the aim of this paper, four tasks were determined: 

 To analyze the main laws regulating lobbying methods in Lithuania, emphasizing the 

differences between legal and illegal actions according to the laws. 

 To analyze the activity, goals and main methods of renewable energy interest groups. 

 According to their lobbying methods and ways to promote their sets of interests, to assess 

the model which best describes a cooperative relationship between government and RES 

interest groups in Lithuania.  

 According to Gabriel A. Almond interest groups model, to identify the type and subgroup 

of the interest groups, which are the most active in promoting renewable energy growth. 

To ascertain whether they are mostly non-governmental organisations, promoting values 

of sustainable development or economic ones, firstly seeking profit while producing local 

energy. 

 

Method. The research of the thesis is being done by carrying out an analysis of legal 

documents regulating lobbying in Lithuania and using the semi-structured interview method 

(snow ball sample). Analysis of the 14 respondents’ answers helped to make final conclusions. 

After the analysis of selected data, the aim of this paper was accomplished.  

The main findings of the thesis are: 

 The analysis of the main laws, regulating lobbying methods showed that the laws leave a 

gap for not registering as an official lobbyist. According to the law, both natural 

entity/person and legal person can practice lobbying. Therefore, associations can promote 

their interests according to the Associations Law and they don’t have to declare any of 

their work.  

 RES Lobbyist groups in Lithuania act legally according to the laws and choose legal 

methods: communicating with policymakers via phone, official meetings, making 

submissions, writing individual letters, using mass media, etc. 



60 

 

 Cooperative relationship between government and renewable energy interest groups in 

Lithuania can be described as a model of pluralism. The competition between interest 

groups in the policy process exists as all renewable energy interests groups are equal, there 

is no hierarchy. A great example is the active participation of different RES groups during 

the implementation process of the Law on Renewable Energy. 

 The main hypothesis was proved – the most active renewable energy interest groups are 

associations, which belong to the associational type of interest groups and economic 

subgroup. They share a desire to affect government policy to benefit their type of 

renewable energy, it means their first goal is profit. However, this type of business serves 

for a broader public purpose, as they are making a renewable, therefore sustainable energy, 

which will never run out; renewable energy produces little or no waste products such as 

carbon dioxide or other chemical pollutants, so it has minimal impact on the environment 

of Lithuania; it also creates new job opportunities. Therefore, the RES interest groups 

cannot be underestimated. 

 

Interest groups and renewable energy growth topics need more in-depth analysis in Lithuania 

and this thesis can serve as a valuable precursor for the further researches. 

 

 


