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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO
DERINIMO (STR 2.06.04:2014)
Aplinkos ministerija parengė ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
patvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).
Įsakymo projekto rengimą paskatinusios priežastys – skatinant elektromobilių naudojimą
siekiama kuo daugiau pastatuose esančių automobilių stovėjimo vietų ir šalia pastato esančių
automobilių stovėjimo vietų pritaikyti elektra varomų transporto priemonių pažangiajam įkrovimui.
Įsakymo projekte nustatomas reikalavimas naujai statomuose, rekonstruojamuose, atnaujinamuose
(modernizuojamuose) ar remontuojamuose gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose
įrengti automobilių stovėjimo aikštelėse atitinkamą skaičių elektromobilių įkrovimo prieigų ir kabelių
kanalų infrastruktūrą, kuri vėliau leis įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas. Lengvai prieinama
infrastruktūra sumažins įkrovimo prieigų įrengimo išlaidas atskiriems savininkams ir užtikrins, kad
elektra varomų transporto priemonių naudotojai turėtų galimybę naudotis įkrovimo prieigomis.
Taip pat siekiama patikslinti statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nuostatas, perkeliančias 2018 m. gegužės 30 d.
Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/844, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES
dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo,
nuostatas.
Po įsakymo patvirtinimo kitų teisės aktų priimti ar pakeisti nereikės.
Įsakymo projekte nėra apibrėžiamų sąvokų;
Įsakymo projektas su institucijomis ir visuomene derinamas skelbiant jį Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Kitų konsultavimosi būdų su
visuomene nenumatoma.
Pastabas ir pasiūlymus Įsakymo projektui prašome pateikti per 10 darbo dienų.
Įsakymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos
grupės (vadovas Dainius Čergelis, tel. 8 6169 8137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) vyriausioji
specialistė Aurelija Bielskytė-Petrenko (tel. 8 696 82448, el. p. aurelija.bielskytė@am.lt).
PRIDEDAMA:
1. Įsakymo projektas, 2 lapai.
2. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
3. Įsakymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 10 lapų.
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4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai.
5. Direktyvos 2018/844/EB ir statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir
vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai” projekto atitikties lentelė, 2 lapai.

Aplinkos viceministras

Aurelija Bielskytė-Petrenko
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Adresatų sąrašas:
1. Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos el. p.
etd@etd.lt
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija el. p. (info@enmin.lt)
3. Lietuvos automobilių kelių direkcija el. p. lakd@lakd.lt
4. Lietuvos dviratininkų bendrija el. p. edas@katalogai.net
5. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija el. p. kanc@eimin.lt
6. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija el. p. (info@lntps.lt)
7. Lietuvos pėsčiųjų asociacija el. p. lpa@pestieji.lt
8. Lietuvos projektavimo įmonių asociacija el. p. (lpia@lacc.lt)
9. Lietuvos savivaldybių asociacija, el. p. bendras@lsa.lt
10. Lietuvos statybininkų asociacija, el. p. info@statybininkai.lt
11. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, el. p. lsis@lsis.lt
12. Lietuvos Standartizacijos departamentui el. p. lstboard@lsd.lt
13. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija el. p. sumin@sumin.lt
14. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija el. p. (info@vtpsi.lt)
15. Vilniaus Gedimino technikos universitetas el. p. (vgtu@vgtu.lt)

