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Įvadas 
 

Vertinimo tikslas ir uždaviniai 

Atliekant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos programos (toliau – Veiksmų programa) 4 

prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 

aktualių uždavinių pažangos vertinimą siekiama nustatyti Veiksmų programos investicijų, susijusių su 

energijos efektyvumo ir energijos iš atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) gamyba ir naudojimu, 

tinkamumą, pakankamumą, suderinamumą ir efektyvumą, siekiant Veiksmų programoje nustatytų tikslų. 

Vertinimo rezultatai bus naudojami tobulinant investicijų, susijusių su energijos efektyvumu ir 

atsinaujinančių išteklių energijos gamyba ir naudojimu, panaudojimą.  

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos parengtoje Veiksmų programos prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ aktualių uždavinių 

pažangos vertinimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija), nurodyta, kad Veiksmų 

programos prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimas“ aktualių uždavinių pažangos vertinimo (toliau – Vertinimas) tikslas – patobulinti 2014–2020 

m. ES investicijų panaudojimą energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimo srityje, įvertinant šių priemonių pažangą, panagrinėjant ir 2007–2013 m. ES fondų 

investicijų, susijusių su energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimu efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį bei tai, kiek investicijos prisidėjo siekiant Lietuvos 

Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytų tikslų iki 2020 m.  

Atliekamo Vertinimo uždaviniai suformuluoti Techninėje specifikacijoje: 

 įvertinti Veiksmų programos priemonių, skirtų energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo 

skatinimui (toliau – priemonės), tinkamumą, įgyvendinimą, įvertinant šių priemonių pažangą; 

 įvertinti Veiksmų programos investicijų, skirtų energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo 

skatinimui, efektyvumą ir rezultatyvumą, siekiant Veiksmų programoje nustatytų tikslų; 

 įvertinti pagal Veiksmų programos priemones, skirtas energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir 

naudojimo skatinimui, įgyvendintų / įgyvendinamų projektų tinkamumą, rezultatyvumą, 

efektyvumą, poveikį.  

Vertinimo objektas 

Remiantis Techninėje specifikacijoje teikiama informacija, pirmasis atliekamo Vertinimo objektas – 

Veiksmų programos priemonės (Nr. 04.3.1-VIPA-V-101, Nr. 04.3.1-FM-F-105, Nr. 04.3.2-LVPA-K-102, Nr. 

04.1.1-LVPA-V-108, Nr. 04.1.1-LVPA-K-110, Nr. 04.1.1-LVPA-K-109, Nr. 04.4.1-LVPA-K-106, Nr. 04.1.1-

LVPA-K-112) bei kitos planuojamos / suplanuotos priemonės prisidedančios prie Veiksmų programos 

prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 

aktualių uždavinių įgyvendinimo.  

Antrasis vertinimo objektas yra 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotos energetikos 

srities priemonės, tik tokia apimtimi, kiek nagrinėta vertinime „2007–2013 m. Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui vertinimas“. 

Vertinimo rezultatas 

Atlikto Vertinimo rezultatas bus parengtas Veiksmų programos prioriteto „Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ aktualių uždavinių pažangos 

vertinimo dokumentų rinkinys: 
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 parengta Veiksmų programos uždavinių, skirtų skatinti energijos efektyvumo ir AIE gamybą ir 

naudojimą, įgyvendinimo pažangos vertinimo ataskaita (apimtis – iki 50 puslapių be priedų) 

(toliau – galutinė vertinimo ataskaita), kurioje pateikti atsakymai į Techninės specifikacijos 9 

punkte nurodytus Vertinimo klausimus su pagrįstomis išvadomis ir rekomendacijomis; 

 parengta galutinės Vertinimo ataskaitos santrauka lietuvių ir anglų kalbomis; 

 parengta Vertinimo rezultatų apžvalga (iki 2 psl.) pagal su Energetikos ministerija suderintą 

formą; 

 parengta galutinės Vertinimo ataskaitos pristatymo medžiaga; 

 surengtas ne mažiau kaip 1 viešas Vertinimo rezultatų pristatymas, su kurio organizavimu 

susijusias išlaidas apmokės paslaugų teikėjas. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija savo 

iniciatyva gali organizuoti papildomus renginius, į kuriuos būtų kviečiami paslaugų teikėjo 

ekspertai pristatyti Vertinimo rezultatus.  

Vertinimą atlieka UAB „Smart Continent LT“ (toliau – Vertintojas), vadovaudamasi 2018 m. vasario 28 d. 

sutartimi Nr. 8-14, kurioje nurodyta, kad paslaugų teikimo laikotarpiui turi būti parengtos trys Vertinimo 

ataskaitos: įvadinė, tarpinė ir galutinė. Remiantis Technine specifikacija šiuo dokumentu teikiama įvadinė 

Vertinimo ataskaita, kurioje nurodytos priemonės, reikalingos metodų įgyvendinimui (klausimynai, 

respondentų sąrašas, apklausos tvarkaraštis ir kt.), atlikta pirminių ir antrinių vertinimo šaltinių apžvalga, 

atlikta anksčiau šia tematika Lietuvoje ir ES atliktų vertinimų apžvalga, atlikta Techninėje specifikacijoje 

nurodytų Vertinimo klausimų pirminė analizė (išskyrimas į detalesnius ir (ar) patikslinančius klausimus, 

nurodant, kokiais duomenų rinkimo ir analizės metodais bus į juos atsakoma), patikslintas analizuojamų 

priemonių sąrašas taip pat patikslintas detalus visų rodiklių, kurių analizė bus atliekama, sąrašas, nurodant 

duomenų šaltinius ir analizės metodus. Taip pat pateikiamas detalus darbo planas, kuriame nurodytas 

ekspertų pasiskirstymas pagal kiekvieną vertinimo klausimą, ekspertų darbo dienų skaičius kiekvienai 

vertinimo užduočiai atlikti bei veiklų tvarkaraštis, nurodant rezultato pateikimo datas. 

Šią įvadinę Vertinimo ataskaitą sudaro 3 dalys: 

 pirmajame skyriuje pateikiama pirminių ir antrinių vertinimo šaltinių, anksčiau šia tematika 

Lietuvoje ir ES atliktų vertinimų apžvalga; 

 antrajame skyriuje pateikiama Vertinimo klausimų pirminė analizė, duomenų rinkimo ir analizės 

metodai, priemonės, reikalingos metodams įgyvendinti (klausimynai, respondentų sąrašas, 

apklausos tvarkaraštis ir kt.), rodiklių, kurių analizė bus atliekama, sąrašas, nurodant duomenų 

šaltinius ir analizės metodus); 

 trečiajame skyriuje pateikiamas detalus darbo planas, kuriame nurodytas ekspertų pasiskirstymas 

pagal kiekvieną vertinimo klausimą, ekspertų darbo dienų skaičius kiekvienai vertinimo užduočiai 

atlikti bei veiklų tvarkaraštis, nurodant rezultato pateikimo datas. 
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1 Pirminių ir antrinių vertinimo šaltinių apžvalga  
Šiame skyriuje pateikiama trumpa energetikos srities strateginių dokumentų analizė, išskiriant ES ir 

Lietuvos lygmens dokumentus. Skyriuje akcentuojami šiuose dokumentuose keliami tikslai, uždaviniai, 

siekiami rodikliai energetikos srityje. 

 ES lygmens strateginių dokumentų aktualių vertinimui 

apžvalga 

Šiame poskyryje apžvelgti šie ES lygmens strateginio planavimo dokumentai: 

 Lisabonos strategija1; 

 Europos 2020 strategija2; 

 2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija (Europos Komisijos komunikatas)3; 

 Kiti Europos Sąjungos institucijų energetikos sektoriui aktualūs dokumentai. 

1.1.1 Lisabonos strategija 

2000 m. kovo 23‒24 d. Lisabonoje vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime4 siekiant išspręsti 

globalizacijos ir visuomenės senėjimo uždavinius buvo nustatytas naujas strateginis tikslas – per 

dešimtmetį ES paversti „konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių pagrindu augančia ekonomika 

pasaulyje, kurioje darni ekonominė plėtra būtų suderinta su didesniu ir geresnės kokybės užimtumu ir 

tvirtesne socialine sanglauda”. Šį procesą pradėta vadinti Lisabonos strategija, Gioteburgo Viršūnių 

susitikime prie Strategijos buvo prijungta aplinkosaugos dimensija. Strategijos prioritetai: 

 Klimato kaita; 

 Darnus transportas; 

 Visuomenės sveikata; 

 Gamtiniai ištekliai. 

Šis dokumentas apibrėžė ES plėtotės kryptis nuo 2000 m ir buvo aktualus iki 2010 m. Lietuvos 2007–2013 

metų periodo ES struktūrinių fondų paramos programavimu laikotarpiu, šis dokumentas buvo vienas 

pagrindinių ES bendrosios politikos strateginių dokumentų. Klimato kaitos prioritete nurodoma, kad iki 

2005 m. reikia ženkliai sumažinti šiltnamio efektą ̨ sukeliančių dujų išmetimą ̨ ir iki 2010 m. pasiekti, kad 

elektros energijos dalis, gaunama iš atsinaujinančių ̨išteklių,̨ ES mastu sudarytų 22% . 

2005 m. kovo mėn. Lisabonos strategija buvo atnaujinta, aiškiau apibrėžiant jos taikymo sritis ir tikslus, 

skiriant daugiau dėmesio veiksniams skatinantiems ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. 2006 m. 

Europos Vadovų Taryba nustatė naujus strateginius prioritetus: 

                                                             

1 Europos Vadovų susitikimo išvados (Lisabonos Strategija), 2000 m. kovo 23 – 24 d., Lisabona.  
<http://www.consilium.europa.eu/en/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm> 
2 Europos Sąjungos komunikatas Europa 2020. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija, KOM(2010) , 2010 kovo 
3 d., Briuselis. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LT:PDF> 
3 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Economic and Social Committee of the 
Regions, A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030. COM(2014) 15final/2, Brussels, 2014-
01-28 <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205644%202014%20REV%201> 
4 Presidency Conclusions of the Brussels European Council 4652/1/08 
 <http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/ pressData/en/ec/99410.pdf> 
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 Investavimas ir žinias ir inovacijas; 

 Verslo, ypač mažų ir vidutinių įmonių potencialo, realizavimas; 

 Investavimas į žmones ir darbo rinkų modernizavimas; 

 Klimato kaita ir energetika. 

Lisabonos strategija atnaujinta 2005 metais, nes 2000 m. Strategijoje nustatyti tikslai tapo sunkiai 

įgyvendinami. Atnaujintoje strategijoje daugiau dėmesio skiriama ekonomikos augimui ir užimtumui. 

Siekiant aiškiau apibrėžti 2005–2008 m. siekius, 2005 m. birželį buvo pritarta integruotų gairių paketui. 

Nutarta, kad vadovaujantis pateiktomis gairėmis ir atsižvelgiant į savo šalies situaciją kiekviena ES valstybė 

parengs nacionalinę artimiausių trejų metų reformų programą. Integruotos gairės įgyvendinamos 

realizuojant bendros ekonominės politikos ir užimtumo strategijos gaires.  

LRV 2005 m. lapkričio 22 d. priėmė nutarimą dėl Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 

programos, kurioje nurodomi tikslai ir uždaviniai, kuriuos pasiekus būtų įgyvendinta prioritetinė strateginė 

nuostata. Numatyti Lietuvos tikslai, įgyvendinant Lisabonos strategiją: 

 Išlaikyti spartų ūkio (ekonomikos) augimą, makroekonominį stabilumą ir siekti visateisės narystės 

ekonominėje ir pinigų sąjungoje; 

 Skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą; 

 Skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą. 

Energetikos sektoriuje keliami tikslai: 

 Sujungti Lietuvos energetikos tinklus su vakarų Europos tinklais, plėsti ir tobulinti tarptautinės ir 

vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą; 

 Skatinti tvarų išteklių naudojimą ir stiprinti aplinkos apsaugos augimo sinergiją. 

1.1.2 Europa 2020 strategija 

„Europa 2020“ – tai ES ekonomikos augimo strategija, kurią užsibrėžta įgyvendinti iki 2020 m. Ji pradėta 

įgyvendinti 2010 m. siekiant sudaryti sąlygas pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui. 

Strategijoje iškeliami 5 pagrindiniai ES prioritetai: 

 Užimtumas; 

 Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra; 

 Klimato kaita ir energetikos tvarumas; 

 Švietimas; 

 Kova su skurdu ir socialine atskirtimi. 

Europa 2020 strategijoje iš aštuonių pagrindinių ES lygmens tikslų pasiekimo rodiklių, net trys susiję su 

energetikos sritimi: 

 20 proc. punktų sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį,  

 20 proc. suvartojamos energijos turėtų būti iš AIE; 

 20 proc. punktų padidinti energijos vartojimo efektyvumą, t.y. sumažinti suvartojamos energijos 

kiekį 368 Mtne. 
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Šie tikslų siekimo rodikliai buvo 2011 m. balandžio mėn. valstybių narių nustatyti nacionalinėse reformų 

programose. Lietuvai energetikos srityje nustatyti šie rodikliai5: 

 15 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; 

 23 % suvartojamos energijos turėtų būti iš AIE; 

 sumažinti suvartojamos energijos kiekį 1,14 Mtne. 

1.1.3 2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija (Europos 

Komisijos komunikatas) 

2014 m. sausio 22 d. Europos Komisija pristatė 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją (toliau – 

Strategija). Tai yra komunikatas, kuriame aprašoma 2020–2030 m. ES klimato ir energetikos politikos 

strategija. Strategijos tikslas – pradėti diskusijas apie tai, kaip tęsti klimato ir energetikos politikas po 2020 

m., kai baigsis dabartinės strategijos laikotarpis. Strategijos uždaviniai: 

 Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; 

 Pertvarkyti apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS); 

 Didinti atsinaujinančiosios energijos dalį ir gerinti energijos vartojimo efektyvumą; 

 Sukurti visapusiškai veikiančią ir sujungtą energijos vidaus rinką; 

 Stiprinti energetinį saugumą; 

 Keisti strategijų valdymo sistemą, suteikiant valstybėms galimybę nusistatyti reikiamą energijos 

rūšių derinį. 

1.1.4 Kiti Europos Sąjungos institucijų energetikos sektoriui aktualūs 

dokumentai 

Šioje dalyje pateikiami kiti svarbūs energetikos srities ES lygmens teisės aktai:. 

 Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams svarbių 

projektų vykdymui skatinti, suderinamumo su vidaus rinka analizės kriterijai6; 

 Bendrasis bendrosios išimties reglamentas7; 

 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77EB ir 2003/30/EB8; 

 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos 

bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB9; 

                                                             

5 Europos Komisijos tinklapis: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_lt.pdf 
6 Europos Komisijos komunikatas dėl Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui 
skatinti, suderinamumo su vidaus rinka analizės kriterijai, 2014/C 188/02)  <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=LT> 
7 Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014 2014 m birželio 17 d. kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama 
suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius. < https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=LT>  
8 Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. balandžio 23 d. direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių 
išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB < https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&from=LT> 
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 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių 

elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1228/200310; 

 Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimas Nr. 1364/2006/EB, nustatantis gaires 

transeuropiniams energetikos tinklams ir panaikinantis Sprendimą 96/391/EB ir Sprendimą Nr. 

1229/2003/EB11; 

 Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš 

dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 

2004/8/EB ir 2006/32/EB12. 

 Baltijos jūros regioninio lygmens strateginių dokumentų, 

aktualių Vertinimui, apžvalga 

Šiame poskyryje apžvelgti šie regioninio lygmens strateginio planavimo dokumentai: 

 Baltijos šalių energetikos strategija13; 

 Baltijos šalių energetikos strategijos projektas14; 

 Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasirašyta Energijos tiekimo saugumo deklaracija15; 

 Baltijos energijos rinkos jungčių planas (BEMIP); 

 Baltijos jūros regiono strategija16. 

1.2.1 Baltijos šalių energetikos strategija 

1999 m. balandį Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetinio komiteto atstovai pasirašė Baltijos šalių 

energetikos strategiją (toliau – strategija). Strategijoje apibrėžta ilgalaikė energetikos sektoriaus plėtra 

siekiant stiprinti vidinį Baltijos šalių ir tarptautinį bendradarbiavimą. Šios strategijos tikslai: 

 Energetikos sektoriaus konkurencingumas; 

                                                                                                                                                                                            

9 Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. direktyva dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 
panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB. < https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=LT> 
10 Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. Reglamentas (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių 
elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis reglamentą (EB) Nr. 1228/2003. < https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0714&from=lt> 
11 Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. rugsėjo 6 d. sprendimas Nr. 1364/2006/EB, nustatantis gaires transeuroponiams 
energetikos tinklams ir panaikinantis Sprendimą 96/391/EB ir Sprendimą Nr. 1229/2003/EB. < https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D1364&from=LT> 
12 Europos Parlamento ir Tarybos 2012 m. spalio 25 d. direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš 
dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/eb. < 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=LT> 
13 Baltic Energy Strategy. Baltic Council of Ministers’,1999 April, Vilnius, Riga, Tallinn. 
<https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Teisinė%20informacija/Teisės%20aktai/Bendrieji%20energetikos%20
strateginiai%20dokumentai/Nacionalinė%20energetikos%20strategija/BES2001_en%20(1).pdf> 
14 Baltic Energy Strategy 
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Teisinė%20informacija/Teisės%20aktai/Bendrieji%20energetikos%20s
trateginiai%20dokumentai/Nacionalinė%20energetikos%20strategija/BES2007_en.pdf 
15 Energijos tiekimo saugumo deklaracija. < 
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Teisin%C4%97%20informacija/Teis%C4%97s%20aktai/Bendrieji%20en
ergetikos%20strateginiai%20dokumentai/Regioninis%20bendradarbiavimas/Energijos_tiekimo_saugumo_deklaracija_2015
0114_LT.pdf> 
16 Europos Komisijos komunikatas dėl ES Baltijos jūros regiono strategijos. < 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/BJRS_failai/2012_03_23._New_EUSBSR_Communication.pdf> 
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 Tiekimo saugumas; 

 Aplinkos apsauga. 

1.2.2 Baltijos šalių energetikos strategijos projektas 

2007 m. Baltijos šalys parengė Baltijos šalių energetikos strategijos projektą (toliau – strategijos 

projektas). Bendrieji strategijos projekto tikslai: 

 Energetinis saugumas; 

 Darni energetikos sektoriaus plėtra; 

 Konkurencingumas; 

 Efektyvus energijos naudojimas; 

 Efektyvus infrastruktūros naudojimas. 

Bendrieji strategijos projekto uždaviniai keliami šiuose sektoriuose: 

 Elektros; 

 Šilumos; 

 Dujų; 

 Degalų; 

 Aplinkosaugos. 

1.2.3 Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasirašyta Energijos tiekimo saugumo 

deklaracija 

2015 m. sausio 14 d. Rygoje, Baltijos šalys pasirašė energijos tiekimo saugumo deklaraciją (toliau – 

Deklaracija). Šios deklaracijos tikslai:  

 Stiprinti Baltijos valstybių regioninį bendradarbiavimą; 

 Modernizuoti Baltijos šalių energetikos infrastruktūrą; 

 Didinti Baltijos šalių energetinį saugumą; 

 Įgyvendinti Europos Komisijos komunikato dėl Europos energetinio saugumo strategijos tikslus; 

 Plėtoti liberalias, skaidrias, konkurencingas ir visapusiškai veikiančias regionines dujų ir elektros 

rinkas; 

 Sinchronizuoti Baltijos valstybių ir kontinentinės Europos elektros tinklus sukuriant tiesioginę 

jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos. 

 Sudaryti Regioninę dujų koordinavimo grupę, kuri parengs regioninės dujų rinkos plėtros veiksmų 

planą ir prireikus papildys Europoje vykdomą Europos Sąjungos dujų vidaus rinkos plėtros 

procesą;̨ 

 Sistemiškiau ir reguliariau remti intensyvesnį regioninį bendradarbiavimą vertinimo ir 

pasirengimo ekstremaliesiems atvejams srityse; 

 Parengti atnaujintą regioninį Prevencinį veiksmų planą ̨ir veiksmų ekstremaliaisiais atvejais planą;̨ 

 Konstruktyviai bendradarbiauti sprendžiant elektros ir dujų rinkų veikimo klausimus. 
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1.2.4 Baltijos energijos rinkos jungčių planas (BEMIP) 

2009 m. birželio 17 d. Europos Komisijos pirmininkas ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono valstybių 

(Danijos, Vokietijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Švedijos, Suomijos ir Lenkijos) atstovai pasirašė 

memorandumą dėl Baltijos energijos rinkos jungčių plano (angl. Baltic Energy Market Interconnection 

Plan, BEMIP). BEMIP ‒ reikšmingiausia iš iki tol buvusių Baltijos regionui skirtų Europos Komisijos 

energetikos iniciatyvų. Pagrindinis BEMIP tikslas – sukurti tinkamai veikiančią, konkurencingą, tvarią, 

saugią ir integruotą energijos rinką bei būtiną energetikos infrastruktūrą. BEMIP yra svarbus kaip 

priemonė užtikrinti ilgalaikį energetinį saugumą Baltijos jūros regione. BEMIP prioritetinės kryptys: 

 Elektros energijos rinkų integracija; 

 Elektros energijos jungtys ir gamyba; 

 Gamtinių dujų vidaus rinka ir jos integracija. 

BEMIP tikslui ir prioritetinėms kryptims įgyvendinti yra sudarytas veiksmų planas. Veiksmų plane yra 

nustatyti projektai, kuriuos vykdant integruojamos Baltijos jūros regiono valstybių energijos rinkos.  

Lietuva, siekdama tapti energetiškai savarankiška valstybe, dalyvavo šiuose projektuose: 

 LitPol Link; 

 NordBalt; 

 Syderių gamtinių dujų saugykla; 

 Lietuvos‒Lenkijos dujotiekių jungties projektas – vienas iš esminių infrastruktūros projektų 

regione, tiek siekiant užtikrinti alternatyvaus dujų tiekimo galimybę, tiek įgyvendinant Baltijos 

valstybių tikslą susijungti su Europos dujų tinklais, kuris buvo įtvirtintas 2011 m. vasario mėn. 

Europos Vadovų Tarybos išvadose (dėl „energetinių salų“ panaikinimo); 

 Lietuvos ir Latvijos dujų rinkos sujungimo projektas – šio projekto tikslas yra pagerinti 

infrastruktūrą ir įrangą, skirtą dvikrypčiam dujų transportavimui tarp Lietuvos ir Latvijos; 

 Vėjo jėgainių plėtra – BEMIP veiklos plane yra numatyta, kad iki 2020 metų Lietuvoje įrengtų vėjo 

jėgainių galia turi būti padidinta iki 500 MW. 

1.2.5 Baltijos jūros regiono strategija 

2009 metų Europos Komisijos Komunikate dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau ‒ 

BJRS) išskiriamos politikos kryptys, kurių viena ‒ energetika. BJRS akcentuojama, kad „energetikos rinkose 

trūksta tinkamų infrastruktūrų, be to, šios rinkos yra orientuotos į nacionalines valstybes, o ne susijusios 

visą regioną siejančiais ryšiais. Dėl to kyla energijos tiekimo kainos ir didėja rizika. Be to, kad energetikos 

vidaus rinka gerai funkcionuotų, šalys turi būti glaudžiai tarpusavyje susijusios. Tačiau Estija, Latvija, 

Lietuva, išskyrus Estijos ir Suomijos elektros energijos jungtį Estlink, iš esmės yra atkirstos nuo platesnių 

Europos Sąjungos energetikos tinklų.“  

BJRS veiksmų plane išskirta prioritetinė sritis – tobulinti energetikos tinklų pasiekiamumą, efektyvumą ir 

saugumą. Vienas iš BJRS įgyvendinimo instrumentų yra BEMIP, apžvelgtas 1.2.4 punkte. 

 Nacionalinio lygmens strateginių dokumentų, aktualių 

Vertinimui, apžvalga 

Šiame poskyryje apžvelgti šie nacionalinio lygmens strateginio planavimo dokumentai: 
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 Valstybės ilgalaikės raidos strategija17; 

 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija18; 

 Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos atnaujinimas19; 

 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030”20;  

 Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija21; 

 Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija22;  

 Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija23 

 Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos atnaujinimas (projektas)24. 

1.3.1 Valstybės ilgalaikės raidos strategija 

2002 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą dėl Valstybės ilgalaikės strategijos. 

Jos tikslas – „sukurti aplinką plėtoti šalies materialinei ir dvasinei gerovei, kurią apibendrintai nusako žinių 

visuomenė, saugi visuomenė ir konkurencinga ekonomika”. 

Valstybės ilgalaikės strategijos tikslai buvo integracija į: 

 Šengeno erdvę; 

 Europos ekonominę ir pinigų sąjungą; 

 Europos socialinį modelį. 

Dokumente nustatomi ilgalaikės strategijos prioritetai: 

 Žinių visuomenė; 

 Saugi visuomenė; 

 Konkurencinga ekonomika. 

Konkurencingos ekonomikos prioritete numatytos 8 kryptys: 

 Pramonė ir verslas; 

 Energetika; 

                                                             

17 Nutarimas dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos Nr. IX-1187, Lietuvos Respublikos Seimas, 2002 m. lapkričio 12 d. 
< https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.193888> 
18 Nutarimas dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo, Nr. 1160, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, 2003 m. rugsėjo 11 d. < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.217644> 
19 Nutarimas del Lietuvos respublikos vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimo nr. 1160 “Dėl Nacionalinės darnaus 
vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo” pakeitimo, Nr. 1247, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2009 m. rugsėjo 
16 d. <http://www.smm.lt/uploads/documents/darnus-vystymas/0.816819001255418152.pdf> 
20 Nutarimas dėl Valstybės pažangos strategijos “Lietuvos pažangos strategija “Lietuva 2030”patvirtinimo Nr. XI-2015, 
Lietuvos Respublikos Seimas, 2012 gegužės 15 d. < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517> 
21 Nutarimas dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo Nr. XII-1626, Lietuvos Respublikos Seimas, 2015 
balandžio 16 d. <https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/a3b8f760ea5711e4a4809231b4b55019> 
22 Nutarimas dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo XI-2375, Lietuvos Respublikos 
Seimas, 2012 m. lapkričio 6 d. < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437284> 
23 Nutarimas dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo Nr. XI-2133, Lietuvos Respublikos 
Seimas, 2012 m. birželio 26 d. < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429490> 
24 Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektas. < 
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/2017%2010%2016%20Energetikos%20strategijos%20projektas%20(pa
teiktas%20LRV).pdf> 
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 Transportas ir tranzitas; 

 Žinių ekonomika ir elektroninis verslas; 

 Kaimo ir žemės ūkio plėtra; 

 Finansų politika; 

 Regionų plėtra; 

 Turizmas.  

Energetikos kryptyje uždaviniai keliami šiuose sektoriuose : 

 Elektros energetikos; 

 Branduolinės energetikos; 

 Šilumos; 

 Gamtinių dujų tiekimo; 

 Naftos produktų tiekimo; 

 Aplinkosaugos; 

 Vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo. 

Taip pat energetikos kryptyje numatomas energijos vartojimo veiksmingumo didinimas, elektros ir dujų 

sektoriaus liberalizavimas, konkurencingumo didinimas, teisinės ir institucinės reformos. 

Valstybės ilgalaikės raidos strategija nustatė ekonomines, socialines, aplinkos apsaugos ir kitų politikos 

sričių gaires iki 2015 m. 

1.3.2 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija  

2003 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl Nacionalinės darnaus 

vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo (toliau – Strategija). Rengiant Strategiją, buvo laikomasi 

nuostatos, kad iki 2020 m. Lietuvos vystymąsi labiausiai veiks eurointegracijos procesai ir visi numatomi 

pokyčiai yra tiesiogiai siejami su Lietuvos įstojimu į ES. Strategijos įgyvendinimo pabaiga 2020 m. 

Strategijos tikslai nustatomi 14‒oje sričių, tarp jų ir energetikos srityje. Išskirti šie energetikos srities 

strateginiai ilgalaikiai tikslai: 

 Formuoti darnų energetikos sektorių, kuris sugebėtų konkuruoti tarptautinėje rinkoje; 

 Patikimai ir saugiai aprūpinti energija visas ūkio šakas; 

 Didinti energijos gamybos ir paskirstymo efektyvumą; 

 Plėsti vietinių atsinaujinančiųjų ir atliekinių energijos išteklių naudojimą; 

 Plėsti ekologiškai švaresnio iškastinio kuro (importuojamų gamtinių dujų) naudojimą; 

 Neviršyti tarptautiniuose įsipareigojimuose numatytų teršiančių ir šiltnamio efektą sukeliančių 

medžiagų emisijos į orą limitų. 

Energetikos srities strateginiai ilgalaikiai (iki 2020 m.) uždaviniai: 

 Didinti elektros energijos, šilumos gamybos ir paskirstymo efektyvumą, mažinti energijos 

nuostolius skirstomuosiuose tinkluose, teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją 

pagamintos energijos vienetui; 
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 Mažinti šalies priklausomybę nuo kuro importo, pasiekti, kad energijos gamyba iš vietinių 

atsinaujinančiųjų ir atliekinių energijos išteklių nuolat didėtų ir 2020 metais sudarytų ne mažiau 

kaip 15% pirminės energijos balanso, racionaliai naudoti atliekas energijai gaminti; 

 Pasiekti, kad 2020 metais kombinuotu režimu būtų gaminama apie 35% elektros energijos; 

 Daugiau naudoti ekologiškai švaresnio iškastinio kuro. 

Energetikos srities strateginis vidutinės trukmės tikslas ‒ tinkamai naudojant ES paramą, valstybės ir 

privačias lėšas, užtikrinti patikimą ir saugų, neviršijantį numatytų taršos limitų, energijos tiekimą visoms 

Lietuvos ūkio šakoms po to, kai 2029 m. bus nutrauktas Ignalinos AE eksploatavimas. Energetikos srities 

strateginiai vidutinės trukmės (iki 2010 m.) uždaviniai: 

 Pasirengti saugiai nutraukti Ignalinos AE eksploatavimą, palaidoti radioaktyviąsias atliekas, ilgai 

saugoti panaudotą branduolinį kurą; 

 Modernizuoti šilumines elektrines, užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą po to, kai bus 

nutrauktas Ignalinos AE eksploatavimas, neviršijant nustatytųjų taršos limitų; 

 Pasiekti, kad vietiniai atsinaujinantieji ir atliekiniai energijos ištekliai 2010 metais sudarytų ne 

mažiau kaip 12 procentų bendro pirminės energijos balanso; 

 Padidinti pirminės energijos transformavimo efektyvumą elektros energetikos ir ypač 

centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuose, mažinti šilumos perdavimo nuostolius; 

 Sumažinti ūkio pažeidžiamumą nutrūkus ar sumažėjus energijos išteklių tiekimui iš Rusijos. 

Energetikos srities strateginis trumpalaikis tikslas ‒ neviršijant leistinų poveikio aplinkai normų, sukurti 

organizacines, teisines ir ekonomines sąlygas gerai veikti energetikos sektoriui. Energetikos srities 

trumpalaikiai uždaviniai (iki 2005 m.): 

 Skatinti vartoti ekologiškai švaresnį iškastinį kurą – gamtines dujas, mažai sieringą mazutą ir 

kitokį, šiuo tikslu tobulinti mokesčius už gamtos išteklius ir aplinkos taršą; 

 Ekonominėmis priemonėmis didinti atsinaujinančiųjų energijos šaltinių (vėjo, saulės, geoterminės 

energijos, mažosios hidroenergetikos ir kitokių) konkurencingumą, skatinti kuo daugiau jų 

naudoti; 

 Liberalizuoti elektros energetikos ir gamtinių dujų sektorius – sukurti sąlygas didinti energetikos 

sektoriaus efektyvumą; 

 Įgyvendinti ES aplinkosaugos direktyvas energetikos sektoriuje. 

Strategijoje nustatyti šie tiesiogiai ir netiesiogiai su energetikos sektoriumi susiję prioritetai: 

 Nuosaikus ir darnus ūkio šakų ir regionų ekonomikos vystymasis; 

 Socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų ir jų viduje mažinimas, išsaugant jų savitumą; 

 Pagrindinių ūkio šakų (transporto, pramonės, energetikos, žemės ūkio, būsto, turizmo) poveikio 

aplinkai mažinimas; 

 Efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas; 

 Pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių mažinimas; 

 Užimtumo didinimas, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas. 
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1.3.3 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija atnaujinimas  

2009 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos vyriausybė priėmė nutarimą dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1160 „Dėl nacionalinės darnaus vystymosi strategijos 

patvirtinimo ir įgyvendinimo” pakeitimo. Strategija buvo papildyta nauju 2 punktu, kuriame patvirtinamas 

Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo priemonių planas. 

Bendrasis darnaus vystymosi strateginis tikslas – suderinti aplinkosaugos, ekonominio ir socialinio 

vystymosi interesus, užtikrinti švarią ir sveiką aplinką, efektyvų gamtos išteklių naudojimą, visuotinę 

ekonominę gerovę, stiprias socialines garantijas ir per Strategijos įgyvendinimo laikotarpį (iki 2020 metų) 

pagal ekonominius, socialinius ir gamtos išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius pasiekti 2003 metų ES‒

15 valstybių ̨ vidurkį, o pagal aplinkos taršos rodiklius neviršyti ES leistinų normatyvų, įgyvendinti 

tarptautinių konvencijų, ribojančių aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui, reikalavimus. 

Strategijoje keliami ilgalaikiai (iki 2020 m.) ir trumpalaikiai tikslai (iki 2012 m.). Tikslai keliami šiose 

kryptyse: 

 Aplinkos kokybė; 

 Ekonomikos vystymasis; 

 Socialinis vystymasis; 

 Vystomasis bendradarbiavimas. 

Ekonominio vystymosi kryptyje energetikos sektoriui keliami ilgalaikiai tikslai: 

 Sukurti saugų, palankų aplinkai, konkurencingą ir į bendrą ES energetikos sistemą integruotą 

energetikos sektorių, užtikrinti patikimą ir diversifikuotą energijos išteklių tiekimą, padidinti 

energijos gamybos, skirstymo ir vartojimo efektyvumą;  

 Išplėsti atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimą. 

Uždaviniai: 

 Modernizuoti esamas ir pagal naudingosios šilumos energijos poreikį pastatyti naujas didelio 

efektyvumo kogeneracines elektrines;  

 Didinti elektros energijos, šilumos gamybos, skirstymo ir vartojimo efektyvumą,̨ sumažinti 

energijos nuostolius skirstomuosiuose tinkluose;  

 Sumažinti teršalų ir išmetamų ̨ šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagamintos energijos 

vienetui;  

 Sumažinti šalies priklausomybę nuo kuro importo, padidinant energijos gamybą iš atsinaujinančių 

ir atliekinių energijos išteklių;  

 Kompleksiškai integruoti Lietuvos energetikos sistemas, ypač elektros ir dujų tiekimo sektorius, į 

ES sistemas ir ES energijos rinką. 

Ekonominio vystymosi kryptyje energetikos sektoriui keliami trumpalaikiai tikslai: 

 Užtikrinti patikimą ir saugų energijos tiekimą, kuris neviršytų numatytų taršos limitų; 

 Didinti energijos taupymą ir naudojimo efektyvumą. 

Uždaviniai: 
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 Pasiekti, kad šiluma, pagaminta iš atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių, 2010 metais 

sudarytų 17 procentų bendro šilumos gamybos balanso, o elektros energijos gamyba iš 

atsinaujinančių energijos išteklių sudarytų daugiau kaip 7 procentus visos šalyje suvartojamos 

elektros energijos;  

 Padidinti pirminės energijos transformavimo veiksmingumą elektros energetikos ir ypač 

centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuose, mažinti šilumos perdavimo nuostolius;  

 Didinti energijos taupymą ir vartojimo efektyvumą. 

1.3.4 Lietuvos pažangos strategija „2030“ 

2012 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą dėl valstybės pažangos strategijos 

„Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030” (toliau – Strategija) patvirtinimo. Šio strateginio dokumento 

paskirtis – skatinti ir vienyti idėjas, kurių įgyvendinimas garantuotų visuomenės gerovę, piliečių orumą ir 

valstybės saugumą. Strategija yra pagrindinis ir svarbiausias ilgalaikis strateginis dokumentas, kuria turi 

būti vadovaujamasi priimant strateginius sprendimus ir rengiant valstybės planus ar programas. Strategija 

remiasi Nacionalinio saugumo strategijos nuostatomis ji nustato pagrindines raidos kryptis, bet nekelia 

jokių tikslų ir uždavinių atskiriems ūkio sektoriams. Pagrindinės Strategijos raidos kryptys: 

 Sumani visuomenė; 

 Sumani ekonomika; 

 Sumanus valdymas. 

Sumanios ekonomikos kryptyje nurodoma, kad Lietuvos energetikos sektorius privalo būti konkurencingas 

ir tausojantis aplinką. Būtina pasiekti energetinę nepriklausomybę ir nuosekliai plėtoti aplinką tausojančių 

išteklių panaudojimą. 

1.3.5 Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija 

1996 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos 

strategijos patvirtinimo. Programa buvo parengta dar 1992 m. ir apėmė svarbiausias to meto 

gamtosaugos problemas, numatė jų sprendimo būdus ir eiliškumą. Daugumą programoje numatytų 

priemonių buvo kryptingai realizuojamos ir vykdomos iki naujos Nacionalinės aplinkos apsaugos 

strategijos patvirtinimo 2015 m. balandžio 16 d. Valstybinės aplinkos apsaugos strategijos tikslas – 

sudaryti prielaidas subalansuotai šalies plėtrai išlaikant švarią ir sveiką gamtinę aplinką, išsaugant 

biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę bei optimizuojant gamtonaudą. Aplinkos apsaugos prioritetai: 

 Aplinkos kokybės, gamtos išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimas; 

 Aplinkosauga ūkinės veiklos srityje. 

Pirmajame prioritete „Aplinkos kokybės, gamtos išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės 

išsaugojimas” keliami šie uždaviniai: 

 Nutekamųjų vandenų valymas ir nuotekų mažinimas; 

 Oro taršos mažinimas ir stabilizavimas; 

 Atliekų tvarkymas; 

 Pavojingų atliekų tvarkymas; 

 Buitinių ir kitų nepavojingų atliekų tvarkymas; 
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 Apsauga nuo fizikinės taršos; 

 Žemėnaudos ir miškų struktūros optimizavimas; 

 Gamtinio kraštovaizdžio nykimo stabdymas; 

 Ekologiškai jautrių ir natūraliausių (vaizdingiausių) teritorijų apsauga; 

 Išnaudotų naudingųjų iškasenų karjerų rekultivavimas; 

 Racionalus gamtos išteklių naudojimas. 

Antrajame prioritete „Aplinkosauga ūkinės veiklos srityje” uždaviniai keliami: 

 Energetikos srityje; 

 Pramonėje; 

 Žemės ūkyje; 

 Miškų ūkyje; 

 Transporto srityje; 

 Komunaliniame ūkyje. 

Energetikos srityje numatoma: 

 Skatinti energijos taupymą; 

 Skatinti atsinaujinančiųjų energijos šaltinių naudojimą. 

1.3.6 Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija 

2012 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Nacionalinę klimato kaitos valdymo politikos 

strategiją. Šios strategijos tikslas – formuoti ir įgyvendinti Lietuvos klimato kaitos valdymo politiką, 

nustatyti trumpalaikius (iki 2020 m.), indikatyvius vidutinės trukmės (iki 2030 m. ir iki 2040 m.) ir 

ilgalaikius (iki 2050 m.) tikslus ir uždavinius klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos 

padarinių srityse. 

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslai keliami šiuose sektoriuose: 

 Žemės ūkis, dirvožemis; 

 Miškininkystė, ekosistemos, biologinė įvairovė, kraštovaizdis; 

 Vandens ištekliai; 

 Energetika, transportas, pramonė; 

 Visuomenės sveikata. 

Trumpalaikiai energetikos sektoriaus tikslai (iki 2020 m.): 

 Didinti jautriausių klimato kaitai sričių energetikos, transporto ir pramonės sektoriuose 

prisitaikymą prie klimato kaitos; 

 Didinti inžinerinės infrastruktūros atsparumą klimato kaitos pokyčiams; 

 Rengiant teritorijų planavimo dokumentus regionams, kuriuose dėl klimato veiksnių santykinai 

dažnai būna nutrauktas elektros energijos tiekimas, įvertinti galimybes kloti naujus elektros 

perdavimo tinklus žemėje. 
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Siekiant įgyvendinti 1‒ąjį tikslą keliami šie uždaviniai:  

 Identifikuoti jautriausias klimato kaitai sritis energetikos, transporto ir pramonės sektoriuose ir 

numatyti veiksmingas prisitaikymo prie klimato kaitos priemones; 

 Užtikrinti, kad būtų sudarytos teisinės ir ekonominės sąlygos numatytų veiksmingų prisitaikymo 

prie klimato kaitos priemonių įgyvendinimui. 

Siekiant įgyvendinti 2 – ąjį tikslą keliami šie uždaviniai: 

 Užtikrinti, kad inžinerinės infrastruktūros plėtra būtų vykdoma atsižvelgiant į prognozuojamą 

klimato kaitos poveikį; 

 Įvertinti skirtingų regionų jautrumą ir svarbiausias grėsmes klimato kaitos požiūriu ir atitinkamai 

tikslinti teritorijų planavimą ir statybą reglamentuojančius teisės aktus. 

Bendrieji indikatyvūs vidutinės trukmės (iki 2030 m. ir iki 2040 m.) ir ilgalaikiai (iki 2050 m.) tikslai keliami 

bendrai visiems Lietuvos ūkio sektoriams. 

1.3.7 Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija 

2012 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą dėl Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos patvirtinimo (toliau – Strategija). Strategijos tikslas – nustatyti pagrindinius 

Lietuvos energetikos sektoriaus tikslus ir jų įgyvendinimo kryptis iki 2020 m. ir numatyti Lietuvos 

energetikos sektoriaus plėtros gaires iki 2030 ir iki 2050 metų. Strategijoje numatomų energetikos 

politikos krypčių ir veiksmų svarbiausias tikslas ‒ Lietuvos energetinės nepriklausomybės iki 2020 metų 

užtikrinimas, sustiprinsiantis Lietuvos energetinį saugumą ir konkurencingumą. Strateginės iniciatyvos iki 

2020 metų: 

 Pakankamų konkurencingų vietinių elektros gamybos pajėgumų užtikrinimas siekiant patenkinti 

bazinės generacijos poreikį ir šalies elektros energijos paklausą 2020 m. (12–14 TWh per metus): 

o Regioninės branduolinės (atominės) elektrinės Visagine statyba; 

o Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių masto didinimas. 

 Trečiojo energetikos paketo25 įgyvendinimas: 

o Elektros perdavimo veiklos atskyrimas nuo tiekimo ir kitų veiklos rūšių; 

o Elektros rinkos, plėtros ir valdymo principų suderinimas su Trečiojo ES energetikos 

paketo nuostatomis ir reikalavimais. 

 Integracija į Europos elektros energetikos sistemas: 

o Lietuvos–Lenkijos elektros jungties LitPol Link 1 eksploatacijos pradžia 2015 m. ir jungties 

išplėtimas 2020 m.; 

o Lietuvos–Švedijos elektros jungties NordBalt užbaigimas 2015 m.; 

                                                             

25 Trečiąjį ES energetikos paketą sudaro: 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą; Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis 
gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005; Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB; Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 
2003/55/EB. 
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o Regioninės Baltijos valstybių elektros rinkos sukūrimas ir integravimas į Šiaurės šalių ir 

kontinentinės Europos elektros rinkas; 

o Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energetikos sistemų susijungimas su ENTSO‒E 

kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu. 

Strateginių tikslų kryptys ir jų tikslai pagal energetikos sritis: 

 Elektra: 

o Keitiklių įrengimas, reikalingas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros 

energetikos tinklais (toliau KET); 

o Vidaus elektros jungčių stiprinimas rengiantis sinchroniniam darbui su KET; 

o Pakankamų vietinių pajėgumų baziniam elektros energijos generavimui užtikrinimas; 

o Elektros gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių. 

 Šiluma: 

o Šilumos vartojimo efektyvumo didinimas; 

o Šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo didinimas; 

o Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimas šilumos sektoriuje (biomasės 

naudojimo skatinimas, buitinių atliekų naudojimas šilumos gamybai, saulės energijos 

naudojimas, šilumos kaip antrinio produkto naudojimas); 

o Konkurencijos didinimas ir rinkos liberalizavimas. 

 Dujos: 

o Suskystintų gamtinių dujų terminalas; 

o Dujotiekis į Lenkiją; 

o Gamtinių dujų saugykla; 

o Dujų rinkos liberalizavimas; 

o Skalūnų dujos. 

 Nafta: 

o Konkurencijos lygio naftos sektoriuje didinimas. 

 Atsinaujinantys energijos ištekliai: 

o Biomasės naudojimo skatinimas; 

o Buitinių atliekų naudojimas šilumos gamybai; 

o Saulės energijos naudojimas; 

o Šilumos kaip antrinio produkto naudojimas. 

 Energetinis efektyvumas: 

o Padidinti bendrą energijos vartojimo efektyvumą (gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 

sektoriuje, transporto sektoriuje). 

 Aplinka ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas. 
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Strategijos tikslas iki 2050 m. – kryptingas dėmesys darniai energetikos sektoriaus plėtrai. Principai išliks 

tie patys: energetinė nepriklausomybė, konkurencingumas ir darni plėtra. 

1.3.8 Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategijos atnaujinimas 

(projektas) 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2017 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikė 

atnaujintos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – Strategija) projektą (toliau – 

Strategijos projektas). Strategijos projekte numatyta, kad Strategija bus įgyvendinama keturiomis 

strateginėmis kryptimis: 

 Konkurencingumas; 

 Patikimumas; 

 Įtakos klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimas; 

 Šalies verslo dalyvavimas siekiant energetikos pažangos.  

Strateginių krypčių, kurioms atskirais laikotarpiais turi būti skiriamas padidintas dėmesys, bus laikomasi 

įgyvendinant išsikeltus tikslus ir uždavinius: 

 I laikotarpio „Energetiškai saugi valstybė 2020“ tikslai ir uždaviniai: 

o 1 tikslas: Energetikos sistemos integracija į ES; 

o 2 tikslas: Energijos vartojimo efektyvumo didinimas; 

o 3 tikslas: Subalansuota ir tvari AIE plėtra; 

o 4 tikslas: Energetikos infrastruktūros optimizavimas ir modernizavimas; 

o 1 uždavinys: Sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros energetikos Sistema; 

o 2 uždavinys: Energijos vartojimo efektyvumo didinimas (įgyvendinti ES teisės aktais 

nustatyti tikslai); 

o 3 uždavinys: AIE plėtra – didžiausias dėmesys gaminančių vartotojų, biokuro ir vėjo 

energetikos plėtrai, AIE naudojimas centralizuotai teikiamos šilumos gamybai ir šilumos 

gamybai namų ūkiuose; 

o 4 uždavinys: Jungčių statybos (GIPL) ir sprendimas dėl ilgalaikio SGD importo į Lietuvą 

užtikrinimo; 

o 5 uždavinys: Subalansuotas vietinių gamybos, rezervavimo ir balansavimo pajėgumų 

užtikrinimas – atlikus sąnaudų ir naudos analizę, Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės 

plėtra. 

 II laikotarpio „Konkurencinga energetika 2030“ tikslai ir uždaviniai: 

o 1 tikslas: Sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros energetikos Sistema; 

o 2 tikslas: Energijos kaina pramonei – ne didesnė nei regiono valstybėse (Baltijos ir 

Skandinavijos šalyse, Suomijoje, Lenkijoje); mažėjanti gyventojų išlaidų už energiją dalis 

nuo vidutinių gyventojų pajamų; 

o 3 tikslas: Sklandus perėjimas nuo iškastinių energijos išteklių prie AIE; 

o 1 uždavinys: Energijos vartojimo efektyvumo didinimas (energijos intensyvumas neviršys 

ES valstybių narių vidurkio) 
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o 2 uždavinys: AIE plėtra – didžiausias dėmesys gaminančių vartotojų ir vėjo energetikos 

plėtrai ir tolimesniam AIE naudojimui centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai diegiant 

efektyvią biokuro kogeneraciją ir šilumos gamybai namų ūkiuose; 

o 3 uždavinys: Alternatyvaus kuro naudojimas ir elektrifikacija transporto sektoriuje; 

o 4 uždavinys: Reikalingų sąlygų kūrimas netaršios energijos gamybos būdų plėtrai. 

Plėtojami maži ir lankstūs vietinės energijos generacijos vienetai. 

 III laikotarpio „Energetiškai darni ir savarankiška valstybė 2050“ tikslai ir uždaviniai: 

o 1 tikslas: 80 proc. šalies energijos poreikio pagaminama iš netaršių (neišskiriančių į 

aplinką ŠESD) išteklių; 

o 2 tikslas: 100 proc. bendro šalies elektros suvartojimo sudaro vietinės elektros energijos 

gamyba; 

o 1 uždavinys: Baigtos sukurti reikalingos sąlygos netaršios energijos gamybos būdų 

plėtrai; 

o 2 uždavinys: Efektyvių ir netaršių energijos gamybos, tiekimo, saugojimo (kaupimo) ir 

vartojimo technologijų plėtra. 

Strategijos projekte pateikiami Lietuvos strateginiai tikslai pagal atskiras sritis: 

 Pagrindinis Strategijos tikslas AIE srityje – toliau didinti Lietuvos vidaus energijos gamybos ir 

bendrojo galutinio energijos vartojimo AIE dalį, tokiu būdu mažinant priklausomybę nuo 

iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus; 

 Pagrindinis Strategijos tikslas energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje – užtikrinti, kad iki 

2030 metų pirminės ir galutinės energijos intensyvumas būtų 1,5 karto mažesnis nei 2017 

metais, o iki 2050 metų – apie 2,4 karto mažesnis nei 2017 metais; 

 Pagrindiniai Strategijos tikslai elektros energetikos srityje – dirbant sinchroninėje erdvėje su 

kontinentinės Europos elektros energetikos sistema ir veikiant bendroje ES elektros rinkoje: 

o lanksčiai išnaudoti tarpsisteminių jungčių su ES valstybėmis narėmis teikiamas galimybes; 

o darniai vystyti elektros energetikos sritį, užtikrinant patikimus rezervavimo ir 

balansavimo pajėgumus bei didinant vidaus elektros energijos generacijos pajėgumus iš 

netaršių šaltinių ar panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, kurie užtikrintų 

energetiškai savarankiškos valstybės elektros energijos suvartojimo poreikius; 

o užtikrinti šalies elektros energijos vartotojų interesus, gerinant vartotojams svarbias 

paslaugas ir siekiant, kad galutinės elektros energijos kainos pramonei ir gyventojams 

Lietuvoje būtų ne didesnės nei regiono valstybėse (Baltijos ir Skandinavijos šalyse, 

Suomijoje, Lenkijoje), taip pat mažėtų gyventojų išlaidų už energiją dalis nuo vidutinių 

gyventojų pajamų. 

 Pagrindinis Strategijos tikslas šilumos ūkio srityje – nuoseklus ir subalansuotas CŠT sistemos 

atnaujinimas (optimizavimas), užtikrinantis efektyvų šilumos vartojimą, patikimą, ekonomiškai 

(konkurencingą) patrauklų tiekimą ir gamybą, sudarantis galimybę diegti modernias ir aplinkai 

draugiškas technologijas, naudojančias vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius, 

užtikrinančią sistemos lankstumą ir palankią terpę investicijoms; 
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 Pagrindinis Strategijos tikslas gamtinių dujų srityje – užtikrinti techniškai patikimą ir diversifikuotą 

šalies vartotojų aprūpinimą gamtinėmis dujomis efektyvumo ir ekonomiškumo principu 

pagrįstomis sąnaudomis ir konkurencingomis kainomis; 

 Pagrindinis Strategijos tikslas degalų srityje – palaipsniui pereiti prie mažiau taršių degalų ir 

elektros energijos vartojimo, lanksčiai ir efektyviai išnaudojant esamą naftos ir naftos produktų 

sektoriaus infrastruktūrą bei vietinį AIE potencialą. 

 Nacionalinio lygmens programų ir planų, aktualių 

Vertinimui, apžvalga 

Šiame poskyryje apžvelgti šie nacionalinio lygmens programų ir planų lygmens dokumentai: 

 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa26; 

 Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų planas27. 

1.4.1 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa 

2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programa apima svarbiausias nacionalinės politikos nuostatas, 

pirmiausia išdėstytas pagrindiniame nacionaliniame ilgos trukmės strateginio planavimo dokumente 

(strategija „Lietuva 2030“), ir pagrindines ES politikos nuostatas, išdėstytas ES pažangaus, tvaraus ir 

integracinio augimo strategijoje „Europa 2020“. 

Programoje numatyti šie prioritetai: 

 Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra; 

 Veikli ir solidari visuomenė; 

 Ekonominiam augimui palanki aplinka; 

 Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika; 

 Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas. 

Įgyvendinant „Ekonominiam augimui palanki aplinka“ uždaviniai ir vertinimo kriterijai, susiję su 

energetika: 

 Užtikrinti augimui palankią reguliacinę aplinką: 

o Per energijos išteklių biržą įsigyta tam tikrų energijos išteklių dalis, palyginti su bendru 

per metus Lietuvoje suvartotu atitinkamu energijos išteklių kiekiu (elektros, dujų, 

biokuro); 

 Plėtoti energetikos infrastruktūrą: 

o Herfindahl-Hirschman energijos importo indeksas Lietuvos elektros energijos rinkoje; 

o Herfindahl-Hirschman energijos importo indeksas Lietuvos gamtinių dujų rinkoje; 

 Užtikrinti darnų energijos išteklių naudojimą: 

                                                             

26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482 dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos 
programos patvirtinimo. < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.439028/cAtxmtCmfv>  
27 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 1-149 dėl energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo. < https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/59a155b0ec6e11e3bb22becb572235f5/picbYADxIM> 
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o Atsinaujinančių išteklių energijos dalis galutiniame energijos balanse; 

o Galutinės energijos kiekio suvartojimas; 

o Energijos suvartojimo intensyvumas. 

1.4.2 Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų 

planas 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų plane (toliau – Veiksmų planas) 

aprašomos reikšmingos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės ir numatomas sutaupyti ir 

(arba) sutaupytas energijos kiekis. Veiksmų plane nurodyta, kad Nacionalinis orientacinis 2020 metų 

energijos vartojimo efektyvumo tikslas yra 740 ktne galutinės energijos. Veiksmų plane pateikiamos šalyje 

įgyvendintos energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos ir kitos priemonės, 

kurios apima namų ūkių, paslaugų, pramonės, energetikos, transporto sektorius, taip pat horizontalias 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones. 

Namų ūkių sektoriuje įgyvendinamos priemonės: 

 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa; 

 Savivaldybių probleminių teritorijų plėtros 2011–2013 metų programos; 

 2007–2013 metų periodo ES struktūriniai fondai (priemonė „Daugiabučių namų modernizavimo 

skatinimas“); 

 Klimato kaitos specialioji programa; 

 2007–2013 metų Ignalinos programa; 

 2014–2020 metų periodo ES struktūriniai fondai. 

Paslaugų sektoriuje įgyvendinamos priemonės: 

 Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų 

– valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų atnaujinimas; 

 2007–2013 metų periodo ES struktūriniai fondai (Sanglaudos skatinimo veiksmų programa); 

 Švietimo įstaigų modernizavimo programa; 

 Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programa; 

 Kultūros centrų modernizavimo 2007–2020 metų programa; 

 Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programa; 

 EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai; 

 2007–2013 metų Ignalinos programa; 

 Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai viešųjų pirkimų metu; 

 Žalieji pirkimai; 

 Klimato kaitos specialioji programa; 

 2014–2020 metų periodo ES struktūriniai fondai. 

Pramonės sektoriuje įgyvendinamos priemonės: 
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 2007–2013 metų periodo ES struktūriniai fondai (kogeneracija); 

 2007–2013 metų periodo ES struktūriniai fondai (auditai) – Procesas LT; 

 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa; 

 Klimato kaitos specialioji programa (priemonė: energijos vartojimo efektyvumo didinimas 

pramonės sektoriuje); 

 Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai; 

 Pramonės įmonių įgyvendintos Priemonės; 

 2014–2020 metų periodo ES struktūriniai fondai. 

Energetikos sektoriuje įgyvendinamos priemonės: 

 2007–2013 metų periodo ES struktūrinių fondų parama (Ekonomikos augimo veiksmų 

programa); 

 2007–2013 metų periodo ES struktūrinių fondų parama (Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programa); 

 Savanoriški susitarimai su energetikos įmonėmis; 

 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas; 

 Klimato kaitos specialioji programa; 

 2014–2020 metų periodo ES struktūrinių fondų parama; 

 Energijos apskaitos ir matavimo priemonių šiai apskaitai vykdyti įdiegimo reikalavimai; 

 Pažangių energijos skaitiklių įrengimas pas galutinius energijos vartotojus. 

Transporto sektoriuje įgyvendintos priemonės: 

 Kelių transporto priemonių techninė apžiūra; 

 2007–2013 metų ES struktūriniai fondai (Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra); 

 2007–2013 metų ES struktūriniai fondai (Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetas – 

Esminė ekonominė infrastruktūra); 

 Kelių infrastruktūros gerinimas ir transporto grūsčių mažinimas; 

 Akcija „Diena be automobilio“; 

 Klimato kaitos specialioji programa; 

 2014–2020 metų ES struktūriniai fondai. 

Horizontaliosios priemonės: 

 Ilgalaikė pastatų nacionalinio fondo atnaujinimo strategija (projektas); 

 STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“; 

 STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“; 

 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“; 

 STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“; 
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 Šildymo sistemų atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimas; 

 Pastatų oro kondicionavimo sistemų atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimas; 

 Mokesčio už aplinkos teršimą lengvata; 

 Su energijos vartojimu susijusių gaminių ženklinimas; 

 Ekologinis projektavimas (Ekodizainas); 

 Informacinė, švietėjiška ir mokomoji veikla; 

 Kvalifikavimo ir sertifikavimo sistemos; 

 Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistema ir alternatyvios politikos priemonės; 

 Energijos vartojimo auditas ir energijos naudojimo vadybos sistemos. 

 Lietuvos ES struktūrinės paramos programavimo 

dokumentų apžvalga 

Šiame poskyryje apžvelgti šie Lietuvos ES struktūrinės paramos (investicijų) programavimo dokumentai: 

 Lietuvos 2004‒2006 metų bendrasis programavimo dokumentas28 

 Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis29; 

 2014‒2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa30; 

 2007‒2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa31; 

 2007‒2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa32; 

1.5.1 Lietuvos 2004–2006 metų bendrasis programavimo dokumentas 

Lietuvos 2004‒2006 metų bendrajame programavimo dokumente 1 prioriteto 1.2 priemonė buvo 

„Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“. Dokumente 

akcentuota, kad: 

 Platus energetikos sektorius, kurio pagrindinės savybės (efektyvumas, valdymo principai, 

struktūra ir t. t.) paveldėtos iš prAIEties ir pritaikytos neefektyviai naudoti daug energijos ir naftos 

produktų, daug eksportuoti, neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Energetikos sektoriui būdinga 

puikiai išplėtota vietinė infrastruktūra ir mažesnis už ES vidurkį vartojimas, taip pat didelė 

priklausomybė nuo vienintelio tiekimo šaltinio (išskyrus naftą ir jos produktus), kuris yra Rusijoje 

ar NVS šalyse, o tai neužtikrina Lietuvos ekonominės plėtros stabilumo. 

 Energetikos sektoriui būdinga tai, kad paklausa gerokai viršija gamybos pajėgumus. Egzistuoja 

pertekliniai energetikos sektoriaus pajėgumai, tačiau uždarius Ignalinos AE vidutinės trukmės 

                                                             

28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. 935 dėl Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento patvirtinimo. < https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AEF225494516/TAIS_342192>  
29 Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20d. < 
http://www.esparama.lt/strateginiai-dokumentai1> 
30 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa. 
<http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programa> 
31 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa. 
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/teises_aktai/Atnaujinta_SSVP_2014_05_26.pdf> 
32 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa. 
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/teises_aktai/Atnaujinta_EAVP_2014_06_02.pdf> 
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laikotarpiu padėtis pasikeis. Būsimieji energijos gamybos ir vartojimo dėsningumų pokyčiai 

pareikalaus atlikti tam tikrų pakeitimų energijos perdavimo ir paskirstymo (elektros energijos, 

gamtinių dujų ir centrinio šildymo) tinklų plėtros planuose. 

 Didesnis efektyvumas – viena iš daugiausiai žadančių sričių, kur yra puiki galimybė sumažinti 

energijos poreikius ir energetikos sektoriaus poveikį aplinkai. Įgyvendinant šią prioritetinę kryptį, 

bus siekiama skatinti vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, optimizuoti energijos 

gamybą ir vartojimą, mažinti kenksmingą jos poveikį aplinkai, įgyvendinti efektyvaus energijos 

vartojimo projektus pagal ES direktyvų ir kitų tarptautinių dokumentų reikalavimus. 

1 prioriteto 1.2 priemonės tikslu įvardyta „užtikrinti energijos tiekimo stabilumą, patikimumą, lankstumą ir 

prieinamumą buitiniams ir verslo klientams, didinti energijos vartojimo efektyvumą, tuo sudaryti pagrindą 

stabilesnei Lietuvos ekonomikos plėtrai.“ Tikslui įgyvendinti pasirinkti trys uždaviniai: 

 Atnaujinti ir plėtoti energijos perdavimo ir paskirstymo tinklus, gerinti jų patikimumą. 

 Sumažinti priklausomybę nuo energijos importo diversifikuojant kuro šaltinius ir pereinant prie 

vietinių bei atsinaujinančių energijos šaltinių. 

 Padidinti energetikos efektyvumą ir sumažinti neigiamą jos poveikį aplinkai. 

1.5.2 Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis 

Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis yra vienas svarbiausių 2014–2020 metų ES struktūrinių 

investicijų programavimo dokumentų. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartyje akcentuota, kad  

 esama energetinė infrastruktūra nepakankamai subalansuota efektyviam, saugiam ir patikimam 

energetinių išteklių ir paslaugų teikimui. Dalis energetinės infrastruktūros yra per didelių 

pajėgumų, o dalies infrastruktūros pajėgumai yra nepakankami.  

 eksploatuojami seni elektros energijos ir dujų perdavimo tinklai neturi jungčių su kontinentinės 

Europos ir Šiaurės šalių tinklais, todėl importuoti energiją galima tik iš kelių valstybių. 

 Energijos tiekimo infrastruktūros nepakankamas išvystymo lygis sąlygoja konkurencijos stoką 

dujų, elektros ir šilumos energijos gamybos sektoriuose. Importuojamos gamtinės dujos 2010–

2013 m. Lietuvoje pabrango daugiau kaip 50 proc. ir Lietuva tapo brangiausiai už gamtines dujas 

mokančią ES valstybe (kaina augo dvigubai daugiau palyginti su ES vidurkiu). 

1.5.3 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programa 

2014‒2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7‒ojo tematinio tikslo 3 investicinis 

prioritetas orientuotas į energetikos sektorių. Jis apima Energijos vartojimo efektyvumo ir tiekimo 

patikimumo plėtojant pažangiąsias energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemas gerinimą ir 

paskirstytos AIE gamybos diegimą. 

Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimas“ apraše akcentuojama, kad: 

 Lietuvoje centralizuotai apšildoma apie 65 proc. viso miestuose esamo gyvenamojo ploto. Šiuo 

metu Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje vis dar pagrindinis kuras yra brangios 

gamtinės dujos (2014 m. apie 47 proc. nuo bendro šilumos kuro balanso). Siekiant mažiausiomis 

sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką centralizuotos šilumos tiekimą vartotojams, būtina 
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brangias importuojamas dujas pakeisti vietiniu, pigesniu biokuru, kuris šiuo metu Lietuvoje turi 

didžiausią potencialą. 

 Pramonės įmonės produkcijos gamybai sunaudoja žymiai daugiau energijos negu kitų ES šalių 

įmonės. Tai tiesiogiai mažina pramonės įmonių konkurencingumą rinkoje ir didina produkcijos 

savikainą. Bendrame suvartojamos energijos balanse pramonės įmonių sunaudojamas energijos 

kiekis yra apie 20 proc. Šių neigiamų pasekmių galima išvengti pramonės įmonių produkcijos 

gamyboje intensyviau išnaudojant kogeneracinių (bendro proceso metu gaminančių ir šilumą ir 

elektrą, kurių savikaina dėl to tampa iki 30 proc. mažesnė) jėgainių, atitinkančių Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, teikiamus 

pranašumus, ypač pasireiškiančius jų kūrenimui naudojant AIE, įgalinančius mažinti produkcijos 

energetinį intensyvumą. 

 Lietuvoje energijos vartojimo efektyvumas per pastarąjį dešimtmetį (2000–2010 m.) sparčiai 

augo. 2010 m. galutinės energijos vartojimo intensyvumas Lietuvoje buvo 21,5 proc. mažesnis nei 

2000 m. Nepaisant teigiamų energijos intensyvumo pokyčių, Lietuvoje energijos suvartojama 

žymiai daugiau nei vidutiniškai ES ar atitinkamose senosiose ES šalyse narėse.  

 Neefektyvus biomasės vartojimas šilumos gamybai prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos 

neprijungtuose namų ūkiuose. Tokiuose namų ūkiuose yra sunaudojama beveik tris kartus 

daugiau biokuro negu centralizuotai tiekiamos šilumos sektoriuje (kad būtų pagaminta 1MWh 

šilumos, CŠT sektoriuje sunaudojama apie 100 kg naftos ekvivalento biokuro, individualiai šilumą 

gaminančių apie 170–200 kg naftos ekvivalento biokuro). 

1.5.4 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, atitinkanti 2007–2013 m. Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos panaudojimo strategijos trečiąjį prioritetą „Gyvenimo kokybė ir sanglauda“, 

grindžiama kompleksinėmis, viena kitą papildančiomis priemonėmis, skirtomis sukurti aukštesnę 

gyvenimo kokybę ir didesnę sanglaudą, kurios sudarytų pagrindą stabiliam ir darniam ūkio augimui ilguoju 

laikotarpiu. 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje išskiriami šie tikslai: 

 Sudaryti visas reikalingas prielaidas vietos plėtros potencialui stiprėti ir atsiskleisti; 

 Užtikrinti prieinamas ir aukštos kokybės esmines viešąsias sveikatos priežiūros, švietimo 

valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų teikiamas paslaugas, 

nestacionarias socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems; 

 Siekti geresnės aplinkos kokybės, ypatingą dėmesį skiriant energijos panaudojimo efektyvumui 

didinti.  

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje numatyta, kad siekiant sumažinti 

priklausomybę nuo importuojamo organinio kuro ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo būtina didinti 

energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei skatinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą. 

1.5.5 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa 

2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa, atitinkanti 2007–2013 metų Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos panaudojimo strategijos antrąjį prioritetą „konkurencinga ekonomika“, grindžiama 

kompleksinėmis, viena kitą papildančiomis priemonėmis, skirtomis sukurti kompleksinį tarptautinio 

konkurencinio pranašumo veiksnį Lietuvos ūkyje. Pagrindiniai 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų 

programos tikslai: 

 Didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį; 
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 Didinti verslo produktyvumo lygį, ypač sudarant palankią aplinką inovacijoms ir smulkiajam bei 

vidutiniam verslui; 

 Efektyvinti ekonominę infrastruktūrą.  

2007– 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programoje nurodyta, kad investicijos, skirtos įgyvendinti 

tikslą „Efektyvinti ekonominę infrastruktūrą“ leis ne tik sumažinti tiekiamos energijos kainas, bet ir 

teigiamai paveiks šalies importo / eksporto balansą, kadangi didžioji dalis kuro yra importuojama. Gerai 

išplėtota, efektyvi ir patikima energetinė infrastruktūra sudarys palankų klimatą naujų įmonių kūrimuisi ir 

verslo plėtrai. Energetinių tinklų modernizavimas ir plėtra taip pat prisidės siekiant aukštesnės gyvenimo 

kokybės ir didesnės sanglaudos. Energetinių tinklų modernizacija ir plėtra 67 Lietuvos miesteliuose ir 

regioniniuose centruose padidins jų investicinį patrauklumą, skatins ekonominės ir socialinės 

infrastruktūros plėtrą. 

 Vertintojų pasirinktų kitų pirminių duomenų šaltinių 

apžvalga 

Vertinimui pasirinkti pirminiai duomenų šaltiniai (be teisinių dokumentų) yra interviu, fokusuotos 

grupinės diskusijos. Skyriuje 2.3 yra aprašyti metodiniai duomenų rinkimo aspektai, respondentų sąrašai. 

 Antrinių duomenų šaltinių apžvalga 

Antriniais duomenų šaltiniais pasirinkti kitų konsultantų, ekspertų atlikti tyrimai, studijos, vertinimų 

ataskaitos: 

 Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 

išankstinis vertinimas33; 

 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo pažangos 

ir lėšų panaudojimo vertinimo ataskaita34; 

 Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programos strateginis pasekmių aplinkai 

vertinimas35; 

 Energijos efektyvumo išankstinio (ex ante) vertinimo ataskaita36; 

 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui vertinimas37 

                                                             

33 Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos išankstinis vertinimas. 
Galutinė vertinimo ataskaita. 2014 m. VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, UAB „PPMI Group“. 
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/Ex-
ante_vertinimo_ataskaita.pdf>  
34 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo pažangos ir lėšų panaudojimo 
vertinimo ataskaita. 2016 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, UAB PPMI. 
<http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-es-fondu-investiciju-veiksmu-programos-igyvendinimo-
pazangos-ir-lesu-panaudojimo-vertinimas> 
35 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. 2014 m. 
VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas. 
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/SPAV_ataska
ita.pdf> 
36 Energijos efektyvumo išankstinio (ex ante) vertinimo ataskaita. 2015 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerija. < 
http://www.esinvesticijos.lt/docview/?id=11547&h=f2c1f&t=Energijos%20efektyvumo%20ex%20ante%202017-11-24> 
37 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui vertinimas. 2017 m. UAB „Civitta“, UAB 
„Smart Continent LT“. <http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2007-2013-m-laikotarpio-es-strukturines-paramos-
poveikio-energetikos-sektoriui-vertinimas> 
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 Specialioji ataskaita „Sangaudos politikos fondų parama atsinaujinančiosios energijos gamybai – 

ar pasiekta gerų rezultatų?“38. 

 Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ekonominis veiksmingumas39; 

 2007–2013 m. Sanglaudos fondo ir ERPF ex post vertinimas40. 

1.7.1 Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

investicijų veiksmų programos išankstinis vertinimas 

Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas yra ketvirtasis 

Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioritetas. 

Išankstinis šios programos vertinimas atskleidė, kad vis dar „Lietuva neišnaudoja darnaus išteklių 

naudojimo ir energijos taupymo potencialo dėl mažo atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AIE) 

naudojimo centralizuotai tiekiamos šilumos ir elektros energijos gamybai (ypač kogeneravimui) ir aukšto 

energijos vartojimo intensyvumo pastatų, transporto ir pramonės sektoriuose“. Vertinime rekonstruojant 

intervencijos logiką akcentuota, kad mažas AIE naudojimas susijęs su: 

o Maža centralizuotai tiekiamos šilumos iš AIE (biokuro) dalimi; 

o Už ES vidurkį žymiai žemesniu AIE naudojimu elektros energijos gamybai; 

o Maža AIE dalimi bendrame šalies transporto kuro balanse. 

Didelis energijos vartojimo intensyvumas, neišnaudojamas energijos taupymo potencialas susijęs su: 

o Aukštu galutinės energijos suvartojimu transporto sektoriuje; 

o Dideliu energijos vartojimo intensyvumu įmonėse. 

1.7.2 Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos įgyvendinimo pažangos ir lėšų panaudojimo vertinimo 

ataskaita 

Vertinimo tikslas nustatyti veiksmų programos įgyvendinimo pažangą, įvertinant ES fondų lėšų 

panaudojimo spartą ir riziką nepasiekti veiksmų programoje nustatytų tikslų (rodiklių) bei nepanaudoti 

skirtų lėšų. Ataskaitoje pateikiami Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ rezultatų duomenys rodo beveik visų 

rodiklių teigiamus pokyčius siektinos reikšmės link. Rodiklio „Atsinaujinančių išteklių energijos dalis 

galutiniame energijos balanse“ siektina 23 proc. reikšmė buvo viršyta dar neprasidėjus konkretaus 

uždavinio veiksmų, kuriems numatyta skirti daugiau nei 27 proc. visų 4 prioriteto lėšų, įgyvendinimui. Taip 

pat ženkliai viršyta buvo ir elektros energijos tiekimo kokybės pagerėjimą (SAIDI) matuojančio rodiklio 

siektina reikšmė. Rodiklio reikšmė ženkliai pagerėjo dėl 0,4-10 kV elektros tinklų rekonstravimo, kuris 

buvo finansuojama ne ES fondų lėšomis.  

                                                             

38 Europos audito rūmų specialioji ataskaita „Sangaudos politikos fondų parama atsinaujinančiosios energijos gamybai – ar 
pasiekta gerų rezultatų?“, 2014. < https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_06/SR14_06_LT.pdf> 
39 Europos audito rūmai. Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ekonominis veiksmingumas, 
2012. <https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_LT.PDF> 
40 Commission staff working dokument. Ex post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13. < 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_synthesis_report_en.pdf> 
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1.7.3 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos 

strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita 

Ataskaitoje aprašytos ir įvertintos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos 

įgyvendinimo galimos reikšmingos pasekmės aplinkai. Vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad Veiksmų 

programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo 

skatinimas“ įgyvendinimas ilgalaikėje perspektyvoje turės teigiamas pasekmes aplinkos oro kokybei dėl 

sumažėjusio kuro naudojimo energijos gavimo poreikiams tenkinti. Dėl priemonių įgyvendinimo pasiektas 

aplinkosaugos efektas turės teigiamų pasekmių visuomenės sveikatai – sumažės neigiamą aplinkos 

veiksnių poveikį patiriančių gyventojų skaičius. Priemonės, padėsiančios modernizuoti būstus, užtikrins 

geresnę gyvenamąją aplinką, o tai teigiamai paveiks gyvenimo kokybę ir turės įtakos gerinant visuomenės 

sveikatos rodiklius. Tačiau dėl plėtojamos energetikos infrastruktūros išlieka tam tikra neigiamų pasekmių 

tikimybė biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui ir kultūros paveldo apsaugai, taip pat oro kokybei, kuriai 

įtakos turės biomasės panaudojimas, tačiau tinkamai įgyvendinant projektus šios pasekmės nebus 

reikšmingos. 

1.7.4 Energijos efektyvumo išankstinio (ex ante) vertinimo ataskaita 

Energijos vartojimo efektyvumo ex ante vertinimas apima daugiabučių namų modernizavimą, centrinės 

valdžios pastatų modernizavimą, gatvių apšvietimo modernizavimą ir savivaldybių viešųjų pastatų 

modernizavimą. Analizės metu siekiama įvertinti įvairius finansavimo modelius ir finansavimo sąlygas, 

įvairių tipų finansines priemones, jų administravimo tvarką bei galimybes pritraukti privačius išteklius. 

Vertinime analizuojamos veiklos, kurios išskiriamos Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3 investiciniame 

prioritete „Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir AIE vartojimo viešosiose 

infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas“: 

 Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas; 

 Viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių namų atnaujinimo skatinimas ir priežiūra; 

 Savivaldybių institucijų ir įstaigų naudojamų pastatų renovacija ir modernizavimas; 

 Valstybės institucijų ir įstaigų naudojamų pastatų renovacija ir modernizavimas; 

 Miesto gatvių apšvietimo modernizavimas. 

1.7.5 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio 

energetikos sektoriui vertinimas 

Vertinimo tikslas – nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, skirtos energetikos sričiai ir energijos 

vartojimo efektyvumo didinimui, panaudojimo efektyvumą, šios paramos finansinį ir socialinį ekonominį 

poveikį šalies energetikos ūkio plėtrai, ekonomikai bei patobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų 

panaudojimą, atsižvelgiant į 2007–2013 m. laikotarpio praktiką. Vertinime pateikti siūlymai ir 

rekomendacijos: 

 Tęsti priemonių, skirtų skatinti viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių renovavimą, 

įgyvendinimą 2014–2020 m. finansavimo periodu; 

 Peržiūrėti 2014–2020 m. ES fondų veiksmų programos priemonių, skirtų pastatams renovuoti, 

finansavimo būdus, apsvarstant galimybę plačiau taikyti finansų inžinerijos priemones; 
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 Peržiūrėti energetikos 2014–2020 m. ES fondų veiksmų programos priemones ir apsvarstyti 

perėjimo galimybę nuo projektų pareiškėjams patrauklesnės finansavimo formos (subsidijų) prie 

mažiau patrauklios (finansų inžinerijos) ir įgyvendinti etapais, pereinamuoju metu derinant abi 

formas; 

 Priemonėms41, reikšminga dalimi finansuojančioms tokias pačias veiklas, pvz., pastato sienų, 

stogų renovavimą, langų, durų keitimą, kuriomis prisidedama prie energijos efektyvumo 

didinimo, taikyti tuos pačius rezultato rodiklius (jei rodikliai nėra priskirti remiantis veiksmų 

programa, rekomenduojama rodiklį įtraukti kaip privalomą papildomą, nekeičiant veiksmų 

programos rodiklių) – metinius energijos sutaupymus GWh ir sumažėjusį ŠESD emisijos kiekį; 

 Siūloma peržiūrėti planuojamus kvietimus pagal 2014–2020 m. ES fondų veiksmų programos 

regioninio ir valstybinio planavimo priemones42, kurios remia tiesiogiai ar netiesiogiai (ne 

pirmuoju tikslu) energetikos efektyvumo didinimą pastatų ūkyje, ypač dėmesį skiriant kvietimų 

teikti paraiškas datoms (priemonių paskelbimo tvarkaraščių derinimas) ir projektų finansavimo 

sąlygų aprašams. Apsvarstyti galimybę pasiekti, kad pareiškėjai galėtų suderinti skirtingų 

priemonių veiklas, susijusias su tuo pačiu infrastruktūros objektu, ypač pastato išorės 

konstrukcijų apšiltinimo, vidaus darbus, pastato įveiklinimo (kultūros, švietimo ir pan.) veiklas; 

 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, prieš skiriant finansavimą projektams, turėtų būti 

atliktas potencialo / poreikio vertinimas (potencialo vertinimas turėtų būti atliekamas 

savivaldybių lygmeniu, savivaldybių administracijos potencialo vertinimo dokumentą galėtų 

išduoti pareiškėjui). Vertinimo ataskaita būtų pateikiama kartu su paraiška. Ataskaitos rezultatai 

leistų tiksliau nustatyti energijos gamybos ir perdavimo pajėgumų poreikį ir to poreikio kitimą, 

kurį lems vykdomas energijos efektyvumo priemonių diegimas; 

 Siūloma užtikrinti (jei tai dar nėra užtikrinama naujuoju 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu), 

kad priemonės nekonkuruotų tarpusavyje (pvz., derinant finansavimo būdus) ir nekonkuruotų su 

                                                             

41 04.1.1-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“, 04.1.1-LVPA-V-108 „Didelio efektyvumo 
kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“, 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, 04.3.1-
VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“, 04.4.1-LVPA-K-106 „Elektros skirstomųjų 
tinklų modernizavimas ir plėtra“, 06.3.1-LVPA-V-103 „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, 06.3.1-LVPA-
V-104 „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, 06.3.1-LVPA-K-107 „Gamtinių dujų skirstymo sistemų 
modernizavimas ir plėtra“, 04.1.1- LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas, 04.3.1-VIPA-V-101 
„Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“, 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“, 
04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“,7.1.1 CPVA 304V „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“, 7.1.1 
CPVA 305R „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“, 7.1.1 CPVA 306K „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros 
infrastruktūrą“, 08.1.1-CPVAR-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo 
plėtra“, 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“, 09.1.2-CPVA-K-722 
„Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“, 09.1.3-CPVA-K-723 „Valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“, 
7.1.1 CPVA 902V „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas I“, 7.1.1 CPVA 903R „Pereinamojo laikotarpio tikslinių 
teritorijų vystymas II“, 7.1.1 CPVA 904R „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, 7.1.1 CPVA 905R „Miestų kompleksinė 
plėtra“, 7.1.1 CPVA 906V „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ 
42 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“, 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų 
atnaujinimas“, 04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“,7.1.1 CPVA 304V „Modernizuoti kultūros 
infrastruktūrą“, 7.1.1 CPVA 305R „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“, 7.1.1 CPVA 306K „Modernizuoti 
viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“, 08.1.1-CPVAR-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 08.1.2-CPVA-R-
408 „Socialinio būsto fondo plėtra“, 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“, 
09.1.2-CPVA-K-722 „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“, 09.1.3-CPVA-K-723 „Valstybinių ir nevalstybinių mokyklų 
modernizavimas“, 7.1.1 CPVA 902V „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas I“, 7.1.1 CPVA 903R „Pereinamojo 
laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas II“, 7.1.1 CPVA 904R „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, 7.1.1 CPVA 905R „Miestų 
kompleksinė plėtra“, 7.1.1 CPVA 906V „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse 
teritorijose“ 
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valstybėje teikiama parama įgyvendinant nacionalines programas. Tai aktualu pastatų ir AIE 

ūkiuose43; 

 Rekomenduojama energetikos srities ir energijos efektyvumo srities priemonių pareiškėjams 

parengti rekomendacinio pobūdžio viešųjų pirkimų dokumentų paketus, kurie būtų suderinti su 

Viešųjų pirkimų tarnyba; 

 Labai svarbu užtikrinti, kad įrengtieji dujinių katilų pajėgumai liktų kaip alternatyva biokurui. 

Biokuro kainų augimas dėl galimų susitarimų rinkoje ir rinkos koncentracijos yra iš dalies 

suvaldytas nustačius privalomus reikalavimus biokurą pirkti biržoje, tačiau papildoma alternatyva 

– dujos visuomet išliks kaip papildomas svertas ir kainos augimą ribojantis veiksnys biokuro 

sektoriui. Siūloma naudoti šį konkurencijos svertą, o esant galimybei, stebint technologinę 

pažangą, nuolat ieškoti ir papildomų konkurencinių svertų dujoms ir biokurui – saulės, vėjo, 

geoterminės energetikos srityje; 

 Siūloma paraiškų vertinimo, tikslinimo, papildomų dokumentų prašymo procesus kaip įmanoma 

trumpinti, efektyviau planuoti agentūrų darbą – ypač tarpusavyje derinant skirtingų priemonių 

kvietimus teikti paraiškas; 

 Įgyvendinant Energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modelį, svarbu įvertinti, kad ETPT 

interesas yra reali finansinė grąža iš sutaupymų. Vien tik menamų sutaupymų skaičiavimas nėra 

pakankamas motyvatorius ETPT dalyvauti procese. Jei ETPT modelyje atsipirkimas grindžiamas tik 

menamais skaičiavimais, siūloma derinti finansų inžinerijos priemones su kitomis priemonėmis 

(dalinėmis subsidijomis pareiškėjams) bent pereinamuoju periodu, kad būtų skatinamas ETPT 

modelis; 

 Siūloma apsvarstyti taikyti energijos efektyvumo (sutaupytos ir sunaudotos energijos santykis) 

kriterijų pastatų ir gatvių apšvietimo renovacijai regioninio ir valstybinio planavimo (jei sudarant 

valstybinių projektų sąrašą, toks kriterijus nėra taikomas) projektuose 2014–2020 m. pagal ES 

fondų veiksmų programos priemones44. Visi pateikti pagal atitinkamą priemonę projektai turėtų 

būti reitinguojami tarpusavyje. Finansavimas skiriamas remiantis prioritetine tvarka nuo projektų, 

kurie užtikrina didžiausią energetinį efektyvumą, iki projektų, kurie užtikrina mažiausią energetinį 

efektyvumą; 

 Atsižvelgiant į AIE ir energijos gamybos efektyvumo finansavimo paklausą, santykį tarp prašytų ir 

skirtų finansavimo dydžių, patenkintų ir visų paraiškų santykį, vis dar neefektyviai energiją 

gaminančių subjektų mastą, AIE ir energijos gamybos efektyvumo priemonės45 turėtų būti ir 

toliau plėtojamos 2014–2020 m. periodu. Rekomenduojama tęsti priemonės 04.1.1- LVPA-K-109 

„Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ įgyvendinimą. Priemonė 04.3.2-

                                                             

43 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, 04.1.1-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo 
skatinimas šilumos energijai gaminti“, 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“, 04.3.1-FM-F105 „Energijos 
vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“, 04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“, 
04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“, 04.1.1-LVPA-K-110 „Nedidelės galios 
biokuro kogeneracijos skatinimas“ 
44 7.1.1 CPVA 305R „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“; 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų 
infrastruktūros plėtra“; 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“; 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros 
paslaugų infrastruktūros tobulinimas”; 7.1.1 CPVA 902R „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas I“; 7.1.1 CPVA 
903R „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas II“; 7.1.1 CPVA 904R „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“; 7.1.1 
CPVA 905R „Miestų kompleksinė plėtra“; 7.1.1 CPVA 906V „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo 
programų tikslinėse teritorijose“; 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“, 04.3.1-FM-F-105 „Energijos 
vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“, 04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“, 
04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ 
45 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, 04.1.1-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo 
skatinimas šilumos energijai gaminti“, 04.1.1-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas 
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LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ yra tinkama, tačiau siūloma ją įgyvendinti tik tuose 

objektuose, kurie nėra ir neturi galimybės būti prijungti prie centrinės šildymo sistemos, taip 

siekiant didesnių energijos vartojimo sutaupymų ateityje; 

 rekomenduojama apsvarstyti galimybę 2014–2020 m. ES fondų veiksmų programos priemones 

04.4.1-LVPA-V106 „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ ir 06.3.1-LVPA-K107 

„Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ taikyti grąžintinos subsidijos arba 

finansų inžinerijos priemones; 

 Rekomenduojama apsvarstyti galimybę taikyti ETPT modelį ir sudaryti finansavimo sąlygas 

(finansų inžinerijos priemonėmis) taip, kad ETPT įmonei tektų rangos ir paklausos rizika ir paskola 

nebūtų traukiama į savivaldybių skolinimosi limitų apskaitą. Savo ruožtu, ETPT modelio atsiradimą 

viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo srityje paskatinti, finansų inžinerijos priemonę derinant su 

subsidijos priemone: paskolos priemonės dalį paliekant tik tai daliai, kuri generuoja sutaupymus, 

o tai daliai, kuri skirta higienos normoms pasiekti, taikyti subsidiją; 

 Rekomenduojama planuojant priemones atsižvelgti į proceso (pvz., pastatų renovacijos) poreikį 

nacionaliniu mastu ir finansavimo sąlygas taikyti modeliu „nuo geresnių prie blogesnių“, taip 

paskatinant didesnį susidomėjimą rinkoje nuo pat priemonės pradžios. Pasiekus pirmuosius 

teigiamus rezultatus, juos naudoti viešinimui ir kitų pareiškėjų pritraukimui, o atsiradusią ir 

didėjančią pareiškėjų paklausą reguliuoti mažinant finansavimo intensyvumą. 

1.7.6 Specialioji ataskaita „Sangaudos politikos fondų parama 

atsinaujinančiosios energijos gamybai – ar pasiekta gerų rezultatų? 

Europos Audito Rūmų atlikto audito metu buvo siekiama nustatyti, ar buvo pasiekta gerų rezultatų taikant 

finansavimo šaltinius iš atsinaujinančiąją energiją remiančių ES išlaidų programų – Europos regioninės 

plėtros fondą ir Sanglaudos fondą. Audito metu buvo audituojami 24 AIE gamybos projektai46 ir nustatyta, 

kad vykdant šiuos projektus buvo gauti planuoti rezultatai. Tačiau audito metu buvo nustatyti trūkumai, 

susiję su veiklos rodikliais, projektų rezultatų matavimu ir ataskaitų apie juos teikimu bei viešųjų pirkimų 

procedūromis ir rezultatais. Audito ataskaitoje taip pat rekomenduojama skatinti ekonominio 

veiksmingumo principą vykdant ES bendrai finansuojamas programas, diegti stabilią ir prognozuojamą 

atsinaujinančiųjų energijos šaltinių reglamentavimo sistemą, taikyti minimalius ekonominio veiksmingumo 

kriterijus, pritaikomus pagal projektų aplinkybes, ir padidinti sukuriamą ES pridėtinę vertę gerinant 

projektų vykdymą, stebėjimą ir vertinimą.  

1.7.7 Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą 

ekonominis veiksmingumas   

Europos Audito rūmai vertino, kaip Europos Sąjungos šalys įsisavino 2007–2013 m. laikotarpiu ES paramą, 

skirtą viešojo sektoriaus energijos efektyvumo priemonėms. Auditai buvo vykdomi šalyse, kurios 2007–

2013 m. programavimo laikotarpiu gavo didžiausius Sanglaudos ir Europos regioninės plėtros fondų 

įnašus energijos vartojimo efektyvumo priemonėms viešajame sektoriuje vykdyti. Audituojamos šalys – 

Čekija, Italija ir Lietuva. Europos Audito rūmai įvertino, kad nebuvo nustatytos tinkamos programavimo ir 

finansavimo sąlygos, leidžiančios teikti ekonomiškai veiksmingas energijos vartojimo efektyvumui skirtas 

investicijas naudojant Sanglaudos politikos fondus. Tokią išvadą lėmė tai, kad: 

                                                             

46 Audito rezultatai buvo gauti nagrinėjant devyniose veiksmų programose nustatytus 24 užbaigtus atsinaujinančiosios 
energijos gamybos projektus, kurie buvo finansuojami pagal ERPF arba SF Maltoje, Austrijoje, Lenkijoje, Suomijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje. Projektai buvo vykdomi biomasės, fotovoltinės, saulės šiluminės ir vėjo energetikos sektoriuose. 
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 nebuvo atlikti tinkami tikrintoms veiksmų programoms skirti poreikių įvertinimai siekiant 

nustatyti konkrečius sektorius, kuriuose galima būtų pasiekti energijos ekonomijos, bei įvardyti 

šių lėšų sutaupymo ekonomiškai veiksmingu būdu galimybes, tokiu būdu pagrindžiant pasirinktas 

priemones ir jų sąnaudas; 

 ekonominio veiksmingumo sąvoka arba geriausias panaudotų išteklių ir pasiektų rezultatų 

santykis nebuvo lemiamas veiksnys valstybėms narėms skiriant lėšas energijos vartojimo 

efektyvumo priemonėms ir konkretiems projektams; 

 energijos vartojimo efektyvumo priemonėms taikomi veiklos rodikliai nebuvo tinkami 

programoms stebėti. 

1.7.8 2007–2013 m. Sanglaudos fondo ir ERPF ex post vertinimas 

Pagal 2007–2013 m. sanglaudos politikos programas investuota 346,5 mlrd. Eur. Vertinimas užtikrina 

skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat leidžia pasimokyti iš patirties ir pagerinti sanglaudos politiką tiek 

dabartiniu, tiek būsimais programavimo laikotarpiais.  

Vertinimas suskirstytas į 14 tematinių sričių, viena iš sričių – energijos efektyvumas47. Energijos 

efektyvumo vertinimo ataskaitoje nagrinėjamos investicijos, kurios buvo skirtos energijos efektyvumo 

didinimui viešosios paskirties ir gyvenamuosiuose pastatuose. Atlikus šios srities vertinimą pateikiamos 

rekomendacijos kitiems programavimo laikotarpiams: 

1. Programose turi būti aiškiai išdėstytas ES finansavimo panaudojimo energijos vartojimo 

efektyvumui pastatuose didinti loginis pagrindimas ir parodyta, kaip planuojamas finansavimas 

yra susijęs su nacionaline energetikos politika ir parama iš nacionalinių ir regioninių schemų, taip 

pat nustatyti tikslai, siekiant parodyti politikos nuoseklumą ir jos pagrindimą. 

2. Atsižvelgiant į tai, kad ilgalaikėje perspektyvoje energijos sąnaudos pastatų savininkams mažės, 

skiriant paramą pagal energetinio naudingumo priemones turėtų būti teikiama pirmenybė 

paskoloms ar kitoms finansinėms priemonėms. Siekiant paskatinti naudotis tokiomis 

priemonėmis gali reikėtų įgyvendinti visuomenės sąmoningumo skatinimo programas. 

3. Energetinis auditas turi būti neatsiejamas projektų atrankos kriterijus, kuriuo remiantis 

nustatomas planuojamas energijos suvartojimo mažėjimas, o vėliau atliekamas projekto 

pasiekimų stebėjimas. 

4. Finansinė parama turi būti papildyta ir nefinansinėmis priemonėmis, kurios apima patarimus ir 

konsultavimą, sertifikavimo schemas, statybos taisykles. 

5. Rodikliai turi būti platesni ir vienodai taikomi paramos rezultatams stebėti. Taip pat reikia 

geresnių duomenų apie kontekstą ir tolesnius pokyčius, kad būtų galima tinkamai interpretuoti 

rodiklius. Šiuo atveju tai reiškia galimybę gauti regioninius duomenis apie energijos suvartojimą ir 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 

Į 1 ir 3 pamokas dalinai atsižvelgta  2014-2020 periodu, didesnį dėmesį skiriant rezultatams ir 

prognozuojamiems pokyčiams, kurie atsispindi projektų reikalavimuose. 2 ir 4 pamokos yra tai ką Komisija 

skatina daryti, tačiau galutinis sprendimas išlieka vadovaujančiose institucijose. 5 pamoka iš dalies skirta 

didėjančiam dėmesiui kokybės stebėsenos duomenims. Tačiau šiuo metu kai kurių kontekstui reikalingų 

duomenų nėra, todėl reikalingas tolimesnis bendradarbiavimas su Eurostat. 

 

                                                             

47 European Commission. Energy efficiency in public and residental buildings. Final Report, Work Package 8. < 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp8_final_report.pdf> 
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2 Vertinimo klausimų analizė, metodai ir 

priemonės 
Atliekant Vertinimą, bus taikomi kokybiniai ir kiekybiniai duomenų rinkimo ir analizės metodai, kurie 

užtikrins reikalingų duomenų prieinamumą, patikimumą ir kokybę, Vertinimo išvadų ir rekomendacijų 

pagrįstumą, nuoseklumą ir praktinį pritaikomumą. Bus derinami antrinių ir pirminių šaltinių duomenys: 

antrinių informacijos šaltinių analizė naudojama vykdant visas Vertinimo veiklas, o jos rezultatus papildo 

pirminių šaltinių duomenys, kurie bus surinkti interviu ir fokusuotos grupinės diskusijos metodais.  

Toliau atskirai skyriuose pristatyti duomenų rinkimo ir duomenų analizės metodai, kurie bus taikomi 

Vertinime. 

 Vertinimo klausimų analizė 

Šiame Įvadinės ataskaitos skyriuje pateikiamas pirminis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 

suformuotų klausimų detalizavimas, atliekamas remiantis Techninės specifikacijos 9 punktu. Toliau 

esančioje lentelėje pateikiami Vertinimo uždaviniai, Vertinimo klausimai ir (jei reikalinga) pateikiami 

detalesni / patikslinantys klausimai, nurodomas kiekvienam Vertinimo klausimui naudojamas analizės 

metodas bei jų šaltiniai (žr. 1 lentelę „Pirminis Vertinimo klausimų detalizavimas“). Lentelėje prie 

kiekvieno klausimo nurodomi tik tam klausimui atsakyti skirti metodai ir informacijos šaltiniai, patys 

metodai aprašyti ir pagrįsti skyriuje 2.4, Vertinimo rodikliai nurodyti 2.2 skyriuje, o informacijos šaltinių 

bendras sąrašas pateiktas 1 priede.  
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1 lentelė. Pirminis Vertinimo klausimų detalizavimas 

Vertinimo klausimas Tikslinantys klausimai Analizės metodas Duomenų / informacijos šaltiniai 

Vertinimo uždavinys nr. 1. Įvertinti Veiksmų programos priemonių, skirtų energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo skatinimui, tinkamumą, įgyvendinimą, 
įvertinant šių priemonių pažangą. 

1.1. Ar Veiksmų programos priemonių, 
skirtų energijos efektyvumo ir AIE 
gamybos ir naudojimo skatinimui, 
rinkinys bei jam numatytos lėšos yra 
tinkamos ir pakankamos Veiksmų 
programos tikslams ir konkretiems 
uždaviniams pasiekti? 
Ar pasirinktos priemonės atitinka 
Veiksmų programos intervencijų logiką? 
Ar investicijos nukreiptos tinkamoms 
veikloms ir tikslinėms grupėms? Kodėl? 

Kokie Veiksmų programos tikslai ir 
uždaviniai? 
Kokios finansuojams veiklos numatytos 
Veiksmų programoje? 
Kokios Veiksmų programos priemonės 
skirtos energijos efektyvumui ir AIE 
gamybos ir naudojimo skatinimui? 
Kokia paramos suma numatyta 
kiekvienai priemonei? 
Kaip finansuojamos veiklos susijusios 
priežasties ir pasekmės ryšiais su 
Veiksmų programoje numatytais tikslais 
ir uždaviniais? 
Kokia yra Veiksmų programos 
intervencijos logika? 
Ar pasirinkti tinkamiausi intervenciją 
atspindintys rodikliai? Ar jų ne per daug 
/ mažai? 
Ar finansuojamos veiklos neprieštarauja 
viena kitai? 

Antrinių informacijos šaltinių analizė 
Statistinė analizė, kiekybinė strateginių 
dokumentų rodiklių analizė 
Fokusuota grupinė diskusija 

2014–2020 m. ES fondų investicijų 
veiksmų programa 
Interviu su ekspertais ir 
suinteresuotomis šalimis 
Oficialaus elektroninio portalo 
www.esinvesticijos.lt teikiama statistika 
SFMIS duomenys 

1.2. Kaip planuojant Veiksmų programos 
priemones, energijos efektyvumo ir AIE 
gamybos ir naudojimo skatinimo srityje, 
buvo atsižvelgta į 2007–2013 m. 
laikotarpio patirtį ir vertinimo 
rekomendacijas šioje srityje? 
Ar tinkamai įveiklinama 2007–2013 m. 
šioje srityje sukurta infrastruktūra ir 
užtikrinamas sukurtų produktų 
tęstinumas? 

Kokia buvo 2007–2013 m. laikotarpio 
patirtis ir vertinimo rekomendacijos 
energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir 
naudojimo skatinimo srityje? 
Ar buvo atsižvelgta į 2007–2013 m. 
laikotarpio patirtį ir vertinimo 
rekomendacijas? Kaip atsižvelgta? 
Kokia buvo energijos efektyvumo ir AIE 
gamybos ir naudojimo skatinimo srityje 
sukurta infrastruktūra 2007–2013 m. 

Antrinių informacijos šaltinių analizė 
Statistinė analizė 
Interviu su administruojančių institucijų 
atstovais ir suinteresuotomis pusėmis 
Fokusuota grupinė diskusija 

2007–2013 m. laikotarpio ES 
struktūrinės paramos poveikio 
energetikos sektoriui vertinimas 
2014–2020 m. ES fondų investicijų 
veiksmų programa 
Interviu su administruojančių institucijų 
atstovais ir suinteresuotomis pusėmis 
SFMIS duomenys 
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laikotarpiu? Ar užtikrintas šios 
infrastruktūros tęstinumas? 

1.3. Kokia yra kitų ES valstybių narių 
geroji praktika, investuojant į energijos 
efektyvumo ir AIE gamybos ir 
naudojimo skatinimo priemones? (ne 
mažiau kaip 2 užsienio valstybių atvejo 
studijos) 

Kokios šalys sprendė panašias 
problemas problemas kaip Lietuva? 
Kurios jų priemonės gali būti laikomos 
gerąja praktika? 
Ką galima iš jų patirties išmokti ir kaip 
tai galima pritaikyti Lietuvoje? 
Kokius rodiklius naudojo intervencijos 
naudoms pamatuoti? 

Antrinių informacijos šaltinių analizė 
(analizuojami kitų šalių studijos ir 
tyrimai, leidžiantys identifikuoti gerąsias 
praktikas) 
Atvejo studija 
Lyginamoji analizė 
Fokusuota grupinė diskusija 

ES valstybių ES struktūrinių fondų 
ataskaitos 
ES valstybių ES struktūrinių fondų 
veiksmų programos 
ES valstybėse vykdytos struktūrinės 
paramos vertinimai 
ES valstybių projektų ex‒ante, tarpiniai 
ir ex‒post vertinimai 
Interviu su administruojančių institucijų 
atstovais ir suinteresuotomis pusėmis 

1.4. Kokie būtų gerosios praktikos ir 
mažo efektyvumo priemonių pavyzdžiai, 
išskiriant priemonių privalumus ir 
trūkumus, pateikiant priemonių 
parinkimo rekomendacijos ir 
pagrindžiant tęstinį priemonių 
tinkamumą? Kodėl? 

Kokias 2014–2020 m. ES struktūrinės 
paramos lėšomis įgyvendintas / 
įgyvendinamas priemones būtų tikslinga 
tęsti? Kodėl? 

Atsakymų į visus kitus klausimus sintezė 
Fokusuota grupinė diskusija 

Vertinimo metu visi surinkti duomenys 
ir analizės rezultatai 

Vertinimo uždavinys nr. 2. Veiksmų programos investicijų, skirtų energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo skatinimui, efektyvumą ir rezultatyvumą, siekiant 
Veiksmų programoje nustatytų tikslų.  

2.1. Kokia Veiksmų programos tikslų ir 
konkrečių uždavinių, susijusių su 
energijos efektyvumu ir AIE gamybos ir 
naudojimo skatinimu, pasiekimo 
tikimybė? 
Ar numatyti rezultato ir produkto 
rodikliai bus pasiekti? Kodėl? 
Kokios veiklos rezultatų peržiūros planui 
pasirinktų rodiklių pasiekimo / ne 
pasiekimo rizikos ir priežastys? 

Kokie nustatyti Veiksmų programos 
tikslai ir konkretūs uždaviniai, susiję su 
energijos efektyvumu ir AIE gamybos ir 
naudojimo skatinimu?  
Kokia jų pasiekimo tikimybė? 
Kokie numatyti rezultato ir produkto 
rodikliai? 
Ar jie bus pasiekti? Kodėl? 
Kokie rodikliai numatyti veiklos rezultatų 
peržiūros plane? 
Kokios veiklos rezultatų peržiūros plane 
numatytų rodiklių pasiekimo / 

Statistinė analizė, kiekybinė strateginių 
dokumentų rodiklių analizė 
Antrinių informacijos šaltinių analizė 
Fokusuota grupinė diskusija 

2014–2020 m. ES fondų investicijų 
veiksmų programa 
Interviu su administruojančių institucijų 
atstovais ir suinteresuotomis pusėmis 
Oficialaus elektroninio portalo 
www.esinvesticijos.lt teikiama statistika 
SFMIS duomenys 
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nepasiekimo rizikos ir priežastys? 
Ar tinkamai skaičiuojamos rodiklių 
reikšmės? Ką reikėtų keisti, kad rodiklių 
reikšmės būtų pasiektos? 

2.2. Ar finansuojama infrastruktūra 
efektyviai papildo šiuo metu turimą 
infrastruktūrą (ar nėra perteklinė)? 
Kodėl? 

Kokia šiuo metu yra turima 
infrastruktūra, skirta energijos 
efektyvumo ir AIE gamybos ir 
naudojimo skatinimui? 
Kokia būtų infrastruktūra, įgyvendinus 
priemones, susijusias su energijos 
efektyvumo ir AIE gamybos ir 
naudojimo skatinimu? 
Ar sukurta infrastruktūra efektyviai 
papildytų jau turimą infrastruktūrą ir 
nebūtų perteklinė? Kodėl? 

Antrinių informacijos šaltinių analizė 
Fokusuota grupinė diskusija 

2007–2013 m. laikotarpio ES 
struktūrinės paramos poveikio 
energetikos sektoriui vertinimas 
2014–2020 m. ES fondų investicijų 
veiksmų programa 
Interviu su administruojančių institucijų 
atstovais ir suinteresuotomis pusėmis 
SFMIS duomenys 

2.3. Kaip efektyviai taikomos ir 
derinamos Veiksmų programos 
priemonių, susijusių su energijos 
efektyvumo ir AIE gamybos ir 
naudojimo skatinimui, įvairios 
finansavimo formos ir būdai? 
Kokios įgyvendinimo problemos ir galimi 
sprendimo būdai? 

Kokios finansavimo formos ir būdai 
taikomi kiekvienai priemonei? 
Ar parinktos finansavimo formos 
tinkamos kiekvienai priemonei? Kurios? 
Kodėl? 
Kokie parinktų finansavimo teikimo 
formų privalumai ir trūkumai? 

Antrinių informacijos šaltinių analizė 
Interviu su ekspertais ir paramą gavusių 
institucijų atstovais 
Lyginamoji analizė 

Priemonių finansavimo sąlygų aprašai 
Interviu su administruojančių institucijų 
atstovais ir suinteresuotomis pusėmis 
Anksčiau atlikti energetikos sektoriaus 
būklės vertinimai ir tyrimai 
SFMIS duomenys 

2.4. Koks buvo 2007–2013 m. ES fondų 
investicijų, susijusių su energijos 
efektyvumu ir atsinaujinančių išteklių 
energijos gamybos ir naudojimo 
skatinimu poveikis, efektyvumas, 
rezultatyvumas? 
Kaip būtų galima pasinaudojant šia 
informacija patobulinti 2014–2020 m. 
ES investicijų panaudojimą šiose srityse? 

Kokius pokyčius lėmė 2007–2013 m. ES 
fondų investicijų, susijusių su energijos 
efektyvumu ir AIE gamybos ir 
naudojimo skatinimu, įgyvendinimas? 
Kokių priemonių įgyvendinimas sukūrė 
didžiausią socialinę ir ekonominę 
naudą? 

Antrinių informacijos šaltinių analizė 
Interviu su administruojančių institucijų 
atstovais ir suinteresuotomis pusėmis 
Intervencijos logikos rekonstrukcija 
Statistinė analizė 
Lyginamoji analizė 
Fokusuota grupinė diskusija 

2007–2013 m. laikotarpio ES 
struktūrinės paramos poveikio 
energetikos sektoriui vertinimas 
LR statistikos departamentas 
Projektų įgyvendinimo ataskaitos 
SFMIS duomenys 

Vertinimo uždavinys nr. 3. Įvertinti pagal Veiksmų programos priemones, skirtas energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo skatinimui, įgyvendintų / 
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įgyvendinamų projektų tinkamumą, rezultatyvumą, efektyvumą, poveikį. 

3.1. Ar projektai atitinka Veiksmų 
programos intervencijų logiką? Kodėl? 

Kokia yra Veiksmų programos 
intervencijų logika? 
Ar finansuoti / finansuojami projektai 
atitinka Veiksmų programos intervencijų 
logiką? 

Intervencijos logikos rekonstrukcija 2014–2020 m. ES fondų investicijų 
veiksmų programa 
Interviu su administruojančių institucijų 
atstovais ir suinteresuotomis pusėmis 

3.2. Kaip pagal priemones įgyvendinami 
/ įgyvendinti projektai padeda / padės 
siekti energijos efektyvumo ir AIE 
strateginių tikslų ir nustatyti, kurios 
priemonės labiausiai prisidės / prisidėjo 
prie šių tikslų įgyvendinimo? 

Kokie nustatyti Veiksmų programos 
tikslai ir konkretūs uždaviniai, susiję su 
energijos efektyvumu ir AIE gamybos ir 
naudojimo skatinimu?  
Kokie įgyvendinamų / įgyvendintų 
projektų siekiami rodikliai? 
Koks yra skirtingomis priemonėmis 
finansuotų / finansuojamų projektų 
naudos ir kaštų santykis? 
Kaip, kodėl ir kiek prie energijos 
efektyvumo ir AIE strateginių tikslų 
prisidėjo / prisidės įgyvendinti / 
įgyvendinami projektai? 
Ar visi projektai įgyvendinami pagal 
numatytus terminus? Kiek projektų 
nukėlė įgyvendinimo terminus? 
Su kokiomis pagrindinėmis kliūtimis / 
iššūkiais susiduria projektų vykdytojai 
įgyvendindami projektus? 

Antrinių informacijos šaltinių analizė 
Intervencijos logikos rekonstrukcija 
Statistinė analizė 
Interviu su administruojančių institucijų 
atstovais ir suinteresuotomis šalimis 
Fokusuota grupinė diskusija  
Lyginamoji analizė 

Nacionaliniai energetikos strateginiai 
veiklos planai 
Oficialaus elektroninio portalo 
www.esinvesticijos.lt teikiama statistika 
Interviu su administruojančių institucijų 
atstovais ir suinteresuotomis pusėmis 
SFMIS duomenys 

3.3. Kaip vykdomi / vykdyti projektai 
paveiks / paveikė energijos išteklių 
(atsinaujinančių išteklių ir iškastinio 
kuro) kainas (energijos gamybos 
savikainą ir galutinės energijos kainas 
vartotojams)? 

Kokį poveikį įgyvendinti / įgyvendinami 
projektai turėjo / turės atsinaujinančių 
išteklių kainai (energijos gamybos 
savikainai ir galutinės energijos kainai 
vartotojams)? 
Kokį poveikį įgyvendinti / įgyvendinami 
projektai turėjo / turės iškastinio kuro 
kainai (energijos gamybos savikainai ir 

Antrinių šaltinių analizė 
Statistinė analizė 
Priežastinio ryšio analizė 
Fokusuota grupinė diskusija 

LR Statistikos departamentas 
Eurostat duomenų bazė 
VKEKK pateikiami duomenys 
Energijos kainą reglamentuojantys 
dokumentai 
Anksčiau atlikti tyrimai, vertinantys 
energijos kainą 
Interviu su administruojančių institucijų 
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galutinės energijos kainai vartotojams)? atstovais ir suinteresuotomis pusėmis 

3.5. Kokie yra / bus vykdomų / įvykdytų 
projektų rezultatai? Kiek investicijos 
prisidėjo siekiant AIE įstatyme numatytų 
tikslų iki 2020 m.? 

Kokie yra / bus įgyvendinamų / 
įgyvendintų projektų rezultatai? 
Kokie yra AIE įstatyme numatyti tikslai? 
Kiek iš ES finansuoti / finansuojami 
projektai prisidėjo / prisidės prie AIE 
įstatyme numatytų tikslų iki 2020 m.? 

Antrinių šaltinių analizė 
Statistinė analizė 
Fokusuota grupinė diskusija 

AIE įstatymas 
Interviu su administruojančių institucijų 
atstovais ir suinteresuotomis pusėmis 
SFMIS duomenys 
 

3.5. Kokį poveikį vykdomi / vykdyti 
projektai turės klimato kaitai? 

Kokį poveikį vykdomi / vykdyti projektai 
turės klimato kaitai? 

Atsakymų į visus kitus klausimus sintezė 
Fokusuota grupinė diskusija 

Vertinimo metu visi surinkti duomenys 
ir analizės rezultatai 
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 Priemonės nurodyti rodikliai 

Priemonės 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ rodikliai: 

 Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose. Siekiama reikšmė 2023 

m.: 1680 tūkst. tne (rezultato rodiklis); 

 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas. Siekiama reikšmė 

2023 m.: 9925000 kWh / per metus (produkto rodiklis); 

 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 

2878 t CO2 ekvivalentu (produkto rodiklis). 

Priemonės 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ 

rodikliai: 

 Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose. Siekiama reikšmė 2023 

m.: 1680 tūkst. tne (rezultato rodiklis); 

 Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploatavimo ir energijos sąnaudos. Siekiama 

reikšmė 2023 m.: 3 miestai (produkto rodiklis); 

 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 

10400 t CO2 ekvivalentu (produkto rodiklis); 

 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas. Siekiama reikšmė 

2023 m.: 32258065 kWh / per metus (produkto rodiklis). 

Priemonės 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ rodikliai: 

 Transportavimo bei paskirstymo nuostoliai šilumos tinkluose. Siekiama reikšmė 2023 m.: 113 

tūkst. tne (rezultato rodiklis); 

 Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė. Siekiama 

reikšmė 2023 m.: 660000 asmenys (produkto rodiklis); 

 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai. Siekiama reikšmė 2023 m.: 600 km (produkto 

rodiklis). 

Priemonės 04.1.1-LVPA-V-108 „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ rodikliai: 

 Atsinaujinančių išteklių energijos dalis galutiniame energijos balanse. Siekiama reikšmė 2023 m.: 

23 proc. (rezultato rodiklis); 

 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai. Siekiama reikšmė 2023 m.: 228 

MW (produkto rodiklis); 

 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 

310000 t CO2 ekvivalentu (produkto rodiklis). 

Priemonės 04.1.1-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ rodikliai: 

 Atsinaujinančių išteklių energijos dalis galutiniame energijos balanse. Siekiama reikšmė 2023 m.: 

23 proc. (rezultato rodiklis); 

 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai. Siekiama reikšmė 2023 m.: 18 

MW (produkto rodiklis); 
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 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 

12000 t CO2 ekvivalentu (produkto rodiklis); 

Priemonės 04.1.1-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ rodikliai: 

 Atsinaujinančių išteklių energijos dalis galutiniame energijos balanse. Siekiama reikšmė 2023 m.: 

23 proc. (rezultato rodiklis); 

 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai. Siekiama reikšmė 2023 m.: 70 

MW (produkto rodiklis); 

 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 

78000 t CO2 ekvivalentu (produkto rodiklis). 

Priemonės 04.4.1-LVPA-K-106 „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ rodikliai: 

 Elektros energijos tiekimo kokybės pagerėjimas (SAIDI). Siekiama reikšmė 2023 m.: 70 min. 

(rezultato rodiklis); 

 Papildomai prie pažangiųjų tinklų prijungtų vartotojų skaičius. Siekiama reikšmė 2023 m.: 10000 

vartotojai (produkto rodiklis); 

 Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos, sukuriant bent 

3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes. Siekiama reikšmė 2023 m.: 15 

(skaičius) (produkto rodiklis). 

Priemonės 04.1.1-LVPA-K-112 „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ rodikliai: 

 Atsinaujinančių išteklių energijos dalis galutiniame energijos balanse. Siekiama reikšmė 2023 m.: 

23 proc. (rezultato rodiklis); 

 Pakeistų (naujai įrengtų) biokuro įrenginių vardinė (nominali) šiluminė galia. Siekiama reikšmė 

2023m.: 35 MW (produkto rodiklis).  

Priemonės 04.3.1-APVA-V-023 „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“ rodikliai: 

 Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose. Siekiama reikšmė 2023 

m.: 1680 tūkst. tne (rezultato rodiklis); 

 Techninę paramą gavę daugiabučiai namai. Siekiama reikšmė 2023 m.: 1400 (skaičius) (produkto 

rodiklis). 

Priemonės 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ rodikliai: 

 Energijos suvartojimo intensyvumas pramonės įmonėse. Siekiama reikšmė 2023 m.: 152,90 kg 

naftos ekvivalento 1000 eurų (rezultato rodiklis); 

 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai. Siekiama reikšmė 2023 m.: 

59,05 MW (produkto rodiklis); 

 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius. Siekiama reikšmė 2023 m.: 84 įmonės (produkto rodiklis); 

 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos). Siekiama reikšmė 2023 

m.: 16216205 Eur (produkto rodiklis). 

Priemonės 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų kompensavimas“ rodikliai: 

 Energijos suvartojimo intensyvumas pramonės įmonėse. Siekiama reikšmė 2023 m.: 152,90 kg 

naftos ekvivalento 1000 eurų (rezultato rodiklis); 
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 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius. Siekiama reikšmė 2023 m.: 10 įmonių (produkto rodiklis). 

Priemonės 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“ rodikliai: 

 Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose. Siekiama reikšmė 2023 

m.: 1680 tūkst. tne (rezultato rodiklis); 

 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius. Siekiama reikšmė 

2023 m.: 52000 namų ūkiai (produkto rodiklis); 

 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 

110000 t CO2 ekvivalentu (produkto rodiklis). 

Priemonės 04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“ rodikliai: 

 Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose. Siekiama reikšmė 2023 

m.: 1680 tūkst. tne (rezultato rodiklis); 

 Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas. Siekiama reikšmė 

2023 m.: 17816935 kWh / metai (produkto rodikliai); 

 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 2000 

t CO2 ekvivalentu (produkto rodiklis). 

Visiems šio tipo rodikliams pasiektų / siekiamų reikšmių duomenis Vertintojas ims iš projektų vykdymo 

ataskaitų, naudojantis SFMIS duomenų baze. Rodiklių apibendrinimui bus taikoma statistinė analizė. Šie 

rodikliai bus naudojami rezultatyvumo vertinimui atsakant į klausimus 2.1, 3.2, 3.4, 3.5.  

 Duomenų rinkimo metodai  

Atliekant Vertinimą bus taikomi šie duomenų rinkimo metodai: 

 antrinių informacijos šaltinių analizė; 

 interviu su administruojančių institucijų atstovais ir suinteresuotomis šalimis; 

 projektų vykdytojų apklausa; 

 fokusuota grupinė diskusija.  

2.3.1 Antrinių informacijos šaltinių analizė 

Pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė yra visos nagrinėjamu klausimu prieinamos informacijos 

analizė, kurios tikslas – rinkti, analizuoti ir interpretuoti aktualius duomenis apie vertinimo objektą. 

Antrinių šaltinių duomenys yra tie, kurių autorius nėra pats tyrėjas. Vertinimo metu numatomi analizuoti 

antriniai informacijos šaltiniai gali būti suskirstyti į šias grupes: 

 ES strateginiai dokumentai ir teisės aktai; 

 ES paramos programiniai dokumentai (Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 

panaudojimo strategija, 2014–2020 m. ES fondų investicijų programa ir Lietuvos partnerystės 

sutartis, kitos veiksmų programos bei jų priedai) 

 Nacionaliniai strateginiai dokumentai ir teisės aktai; 

 LR Energetikos ministerijos bei jai pavaldžių institucijų veiklos ataskaitos; 

 Stebėsenos duomenys (kaupiami SFMIS, pateikiami projektų įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo 

ataskaitose); 
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 Finansiniai duomenys (apima informaciją apie priemonių įgyvendinimui skirtas, patvirtintas, 

išmokėtas ir deklaruotas ES paramos lėšas); 

 Statistinė informacija (oficiali statistinė informacija, kurią skelbia Lietuvos Statistikos 

departamentas, EUROSTAT ir kt. šalių institucijos; 

 Vertinimo metodiniai dokumentai; 

 Anksčiau atlikti ES struktūrinių fondų paramos energetikos sektoriui ex ante, tarpiniai ir ex post 

vertinimai; 

 Aktualių tyrimų, vertinimų ir audito ataskaitos; 

 Aktualių interneto svetainių medžiaga ir kt. 

Skirtingų antrinių informacijos šaltinių analizė bus taikoma analizuojant visus vertinimo klausimus tam, 

kad būtų įvertintas 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotų / planuojamų finansuoti 

energetikos srities priemonių tinkamumas ir įgyvendinimas, siekiant įvertinti energijos efektyvumo ir AIE 

gamybos ir naudojimo skatinimui priemonių pažangą bei analizuojant kitų ES valstybių narių sektiną ir 

Lietuvoje pritaikytiną praktiką. 

Įvadinės Vertinimo ataskaitos rengimo metu buvo sudarytas ir 2 priede pateikiamas informacijos, 

reikalingos paslaugoms suteikti ir būtinos gauti iš Užsakovo, sąrašas.  

Šis duomenų rinkimo metodas bus taikomas visiems pirmojo, antrojo ir trečiojo Vertinimo uždavinių 

klausimams. 

2.3.2 Interviu su administruojančių institucijų atstovais ir 

suinteresuotomis pusėmis 

Atliekant vertinimą, giluminiai arba kokybiniai interviu leidžia atskleisti skirtingus požiūrius į vertinimo 

objektą, įgyvendinimo mechanizmą, rezultatus. Interviu metodas dažniausiai naudojamas siekiant 

išsiaiškinti, kaip asmenys suvokia tiriamo objekto reikšmę, poreikius, tikslus, rezultatus, įgyvendinimo 

procesą, kokius aspektus laiko svarbiausiais. Atliekant interviu nesiekiama reprezentuoti populiacijos, 

vertinimui naudojama nedidelė respondentų imtis, o atranka yra tikslinė.  

Atliekant šį Vertinimą, pusiau struktūruoti interviu bus atliekami su 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą 

administruojančių ir įgyvendinančių institucijų atstovais.  

Toliau pateikiamas respondentų, su kuriais planuojama atlikti interviu, sąrašas. Respondentų sąrašas nėra 

baigtinis ir Vertinimo eigoje gali keistis. Jei respondentai dėl įvairių priežasčių negalės suteikti interviu, 

arba nurodys, kad geriau į klausimus gali atsakyti jų pavaldume esantys specialistai, Vertintojas pakaitinių 

respondentų kandidatūras suderins su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.  

Interviu respondentai:  

1. Violeta Greičiuvienė, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Europos Sąjungos paramos skyriaus 

vedėja; 

2. Vilma Slavinskienė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus 

vedėja; 

3. Sergėjus Volkovas, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Strateginio planavimo skyriaus 

vedėjas; 

4. Olga Celova, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja; 
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5. Olesia Žakevičienė, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Finansinių priemonių skyriaus vedėja; 

6. Ramūnas Šveikauskas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Būsto skyriaus vedėjas;  

7. Justinas Bučys, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėjas; 

8. Egida Kunigėlienė, Lietuvos verslo paramos agentūra, Energetikos projektų skyriaus vedėja; 

9. Ignotas Šalavėjus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 

direktorius; 

10. Evelina Streckienė, Transporto investicijų direkcija, Regioninės plėtros projektų skyriaus vedėja; 

11. Aušrinė Černienė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Verslo finansavimo vertinimo skyriaus vedėja. 

12. Danutė Čepienė, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, ES paramos koordinavimo skyriaus 

vyresnioji patarėja; 

13. Šarūnas Celiešius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Europos Sąjungos ir tarptautinių 

reikalų departamento direktorius; 

14. Marijus Franckevičius, VĮ „Energetikos agentūra“ direktorius; 

15. Valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas; 

16. Renatas Pocius, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Dujų ir elektros departamento 

direktorius; 

17. Žilvinas Klimka, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vyresnysis patarėjas, laikinai 

vykdantis Šilumos ir vandens departamento direktoriaus funkcijas. 

Konkretūs asmenys – respondentai, gali būti patikslinti Vertinimo metu.  

Institucijų atstovai pasirinkti atsižvelgiant į analizuojamų priemonių, prisidedančių prie 2014–2020 m. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimas skatinimas“, priskirtas administravimo ir 

įgyvendinimo funkcijas.  

Interviu rezultatai bus naudojami atliekant daugelį vertinimo veiklų. Prieš pradedant vykdyti interviu, 

interviu klausimai bus suderinti su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.  

2.3.3 Projektų vykdytojų apklausa 

Apklausų metodas taikomas, kai reikia ištirti didelės respondentų grupės nuomonę: nuostatas, 

pasitenkinimą įgyvendinama programa ir priemonėmis.  

Atliekant Vertinimą, būtų vykdoma energetikos srities projektų vykdytojų apklausa, siekiant išsiaiškinti 

pagrindines kilusias problemas, jų priežastis, sprendimo būdus, ES paramos lėšomis vykdomų priemonių 

atitikimą projektų vykdytojų poreikiams, paramos administravimo procedūrų efektyvumą. Planuojama 

vykdyti elektroninę apklausą, išsiunčiant suprogramuotą klausimyną visiems pagal analizuojamas 

priemones įgyvendinamų projektų vykdytojams. Tuo atveju, jeigu klausimynų grįžtamumas būtų labai 

mažas, neatsakiusieji projektų vykdytojai papildomai būtų apklausiami telefonu 

Šis metodas vertinimuose yra naudojamas, tačiau dėmesį atkreipiame į tai, kad respondentų nuomonė 

gali būti gana vienašališka, ypač tuomet, kai jie atsako pagal savo atstovaujamos organizacijos interesų 

prizmę. Šis metodas bus taikomas tik kaip papildomas Vertinimo klausimams atsakyti.  

Projektų vykdytojų apklausos respondentais pasirinksime pareiškėjus, pagal 3 priede išvardintas 

priemones. Preliminariu skaičiavimu iš viso yra 332 pareiškėjai. Atsižvelgiant į tai, kad pagal skirtingas 
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priemones pareiškėjų skaičius labai skiriasi, kad pagal priemonių planavimo būdą (valstybės, regioninio 

planavimo ar konkursinio finansavimo) pareiškėjų, kuriems skirtas finansavimas santykis su visais 

pareiškėjais skiriasi, apklausą vykdytume kiekvienai priemonei atskirai skaičiuojant respondentų 

patikimumą ir lyginant pareiškėjų atsakymus priemonės lygmenyje.  

2.3.4 Fokusuota grupinė diskusija (apskritojo stalo diskusija) 

Fokusuota grupinė diskusija yra mažos žmonių grupės (7‒10 asmenų) diskusija, valdoma moderatoriaus 

pagal iš anksto parengtus klausimus. Taikant šį metodą, galima išnagrinėti alternatyvius požiūrius į 

nagrinėjamą reiškinį. Šis metodas yra tinkamas, kai analizuojami kompleksiniai klausimai ir įvairialypė 

informacija. 

Fokusuota grupinė diskusija bus vykdoma po visų numatytų interviu. Galutinis diskusijos klausimų (temų) 

sąrašas galės būti parengtas tik po informacijos surinkimo, pagal aukščiau minėtą metodą. Diskusijos 

metu, Vertintojai infografinėmis skaidrėmis pristatys surinktą agreguotą informaciją iš antrinių šaltinių 

analizės ir interviu bei pirminius intervencijų logikos rekonstrukcijos rezultatus fokusuotos grupinės 

diskusijos dalyviams, o diskusijos moderatorius kiekvienu pristatomu klausimu kels teiginių verifikavimui ir 

informacijos pagilinimui bei ekspertinių išvadų generavimui būtinus klausimus. Orientacinis fokusuotos 

grupinės diskusijos organizavimo laikas – likus 1 mėn. iki tarpinės ataskaitos pateikimo. Apskritojo stalo 

diskusijos trukmė bus apie 4 val. Planuojama, kad diskusijoje dalyvautų asmenys, kurie dalyvavo atliekant 

interviu.  

 Duomenų analizės metodai  

Atliekant Vertinimą bus taikomi šie duomenų analizės metodai: 

 Intervencijos logikos rekonstrukcija; 

 Statistinė analizė, kiekybinė strateginių dokumentų rodiklių analizė; 

 Lyginamoji analizė; 

 Atvejo studija; 

 Ekspertinis vertinimas; 

 Priežastinio ryšio analizė. 

Kiekvienam klausimui taikysime bent tris analizės metodus. Metodų trianguliacija užtikrins Vertinimo 

rezultatų validumą ir patikimumą. 

2.4.1 Intervencijos logikos rekonstrukcija 

Intervencijų logika apibrėžiama kaip trečiosios šalies (ES ar valstybės) įsikišimas į suinteresuotų pusių 

sąveiką siekiant paveikti sąveikos pobūdį ar rezultatus. Intervencijos logika atspindi spręstinos problemos, 

indėlių, veiklų, produktų, rezultatų ir poveikio bei intervencijos konteksto (išorinių veiksnių) ir prielaidų 

sąsajas. 

Atliekant vertinimą, bus rekonstruota ir grafiškai pavaizduota 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų 

investicijų energetikos sektoriui intervencijos logika. Šiuo metodu bus siekiama nustatyti, kaip ir kiek prie 

energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimo prisidėjo / 

prisidės iš ES fondų finansuotos / planuojamos finansuoti energetikos srities priemonės. 
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1 pav. Intervencijos logikos rekonstravimo principinė schema 
Šaltinis: sudaryta Vertintojo 

Intervencijos logikos rekonstrukcija bus naudojama atsakant į Vertinimo klausimus 1.1, 3.1.  

2.4.2 Statistinė analizė, kiekybinė strateginių dokumentų rodiklių analizė 

Statistinė analizė naudojama vertinant surinktus kiekybinius duomenis apie konkrečius energetikos 

sektoriaus pokyčius. Šiame Vertinime statistiškai vertinamas rodiklių pasiekimo laipsnis. Aprašomoji 

statistika ‒ (grafikai, vidurkiai, dispersijos ir kt.) naudojama struktūrizuotai aprašyti surinktus kiekybinius 

duomenis bei juos tinkamai įvertinti. Išsamus aprašymas bei duomenų vaizdavimas leis padaryti 

atitinkamas išvadas apie priemonių įgyvendinimo rezultatyvumą bei makro lygmens pokyčius (kurie bus 

papildomai aprašomi įvertinant kontekstą ir išorinius veiksnius), turinčias įtakos galutiniam Vertinimo 

rezultatui.  

Statistinės analizės metodai bus naudojami atsakant į Vertinimo klausimus 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.4. 

2.4.3 Lyginamoji analizė 

Lyginamosios analizės metodu siekiama nustatyti, kurioms energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių 

energijos gamybos ir naudojimo skatinimo priemonėms buvo skiriamas / numatomas skirti didžiausias 

finansavimas, kaip ir kiek prie energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimo prisidėjo / prisidės iš ES fondų finansuotos energetikos srities priemonės. Lyginamoji 

projektų poveikio analizė leis išgryninti projektus, kurie darė / darys didžiausią teigiamą įtaką energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimui pagrindžiant, kodėl šių 

projektų poveikis vertinamas kaip didžiausias. 

Lyginamosios analizės metodas bus naudojamas atsakant į Vertinimo klausimus 1.2, 1.4, 3.3, 3,5.  
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2.4.4 Atvejo studija 

Atvejo studija yra giluminis vieno pavyzdžio ar įvykio (atvejo) nagrinėjimas. Pagrindinis atvejo studijų 

tikslas – pateikti išsamų ir gilų supratimą apie apibrėžtą problemą ar atvejį, atsižvelgiant į kontekstą. 

Atvejis gali būti projektas, politika, programa, instrumentas, jų socialinis poveikis, kuris analizuojamas 

pagal griežtai apibrėžtus laiko ar geografinius kriterijus. 

Šiuo metodu tiriama, kaip įvykio ar atvejo procesai kito laiko tarpe. Šiame Vertinime atvejo studija 

remiamasi norint atsakyti į pirmojo uždavinio 3 ir 4 klausimus, pasirenkant 2 užsienio valstybes (atvejo 

analizei pasirinktos šalys – Latvija ir Malta) ir aprašant jų patirtį. Atsakoma, su kokiomis panašiomis 

problemomis susidūrė lyginamos ES narės, kuo jos išsiskyrė ir kas tai lėmė. Siekiama nustatyti gerosios 

praktikos pavyzdžius ir bandyti iš jų pasimokyti ateityje. 

2.4.5 Ekspertinis vertinimas 

Šis metodas reikalingas užtikrinti kokybiškiausią informacijos interpretavimą ir analizės pilnumą. 

Ekspertinis vertinimas bus vykdomas interviu bei fokusuotos grupinės diskusijos metodais, bei pasitelkus 

Smart Continent LT ekspertus, analizuojami kitų metodų, tokių kaip antrinių šaltinių analizė, taikymo metu 

surinkti duomenys bei jų rezultatai. Ekspertų įsitraukimo į Vertinimą tikslas – užtikrinti tinkamą gautų 

rezultatų interpretaciją, leidžiančią daryti metodiškai teisingas ir adekvačias išvadas apie pokyčius 

energetikos sektoriuje nagrinėjamuoju laikotarpiu. 

Šis Vertinimo metodas bus taikomas visiems Vertinimo klausimams.  

2.4.6 Priežastinio ryšio analizė 

Priežastinio ryšio analizė taikoma siekiant nustatyti ryšį bei jo stiprumą tarp energetikos sektoriuje 

įvykusių pokyčių bei ES struktūrinės paramos intervencijų. Metodas remiasi ankstesnių analizių metu 

gautais rezultatais ir padeda įvertinti, kaip ir kokiu laipsniu vykdytos intervencijos prisidėjo / prisidės prie 

nagrinėjamu laikotarpiu įvykusių energetikos sektoriaus pokyčių.  

Šis metodas bus taikomas atsakant į 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. 
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3 Detalus darbo planas 

Šiame Įvadinės ataskaitos skyriuje pateikiamas Vertinimo atlikimo planas bei numatomas ir įvertinamas 

kiekvieno eksperto darbo krūvis vykdant Vertinimą, pateikiamas laiko grafikas su planuojamais darbų 

atlikimo ir Vertinimo ataskaitų pateikimo terminais bei apibrėžiamas paslaugų sutarties valdymas. 

 Darbo pasiskirstymas tarp ekspertų 

Atlikus pirminę Techninės specifikacijos 9 punkte numatytų Vertinimo klausimų analizę, sudarytas 

ekspertų darbo valandų pasiskirstymo planas. Toliau pateikiamoje lentelėje (žr. 2 lentelę) nurodomi 

veiklos trukmės įverčiai (darbo dienomis) kiekvienam Vertinimo klausimui.  

2 lentelė. Žmogiškųjų išteklių poreikis Vertinimo metodų ir Vertinimo veiklų įgyvendinimui 

Vertinimo klausimas 
Vertinimo 

trukmė 

Vertinimo komandos darbo laiko dalys 

Andrius 
Jaržemskis 

Ieva 
Girdvainienė 

Konsultantai 

Vertinimo uždavinys nr. 1. Įvertinti Veiksmų programos priemonių, skirtų energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir 
naudojimo skatinimui, tinkamumą, įgyvendinimą, įvertinant šių priemonių pažangą. 

1.1. Ar Veiksmų programos priemonių, skirtų energijos 
efektyvumo ir AIE gamybos naudojimo skatinimui, rinkinys 
bei jam numatytos lėšos yra tinkamos ir pakankamos 
Veiksmų programos tikslams ir konkretiems uždaviniams 
pasiekti? 
Ar pasirinktos priemonės atitinka Veiksmų programos 
intervencijų logiką? 
Ar investicijos nukreiptos tinkamoms veikloms ir 
tikslinėms grupėms? Kodėl? 

10 d.d. 25 % 15 % 60 % 

1.2. Kaip planuojant Veiksmų programos priemones, 
energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo 
skatinimo srityje buvo atsižvelgta į 2007–2013 m. 
laikotarpio patirtį ir vertinimo rekomendacijas šioje 
srityje? 
Ar tinkamai įveiklinama 2007–2013 m. šioje srityje sukurta 
infrastruktūra ir užtikrinamas sukurtų produktų 
tęstinumas? 

12 d.d. 25 % 25 % 50 % 

1.3. Kokia yra kitų ES valstybių narių geroji praktika, 
investuojant į energijos efektyvumo ir AIE gamybos 
naudojimo skatinimo priemones? (ne mažiau kaip 2 
užsienio valstybių atvejo studijos) 

4 d.d. 10 % 20 % 70 % 

1.4. Kokie būtų gerosios praktikos ir mažo efektyvumo 
priemonių pavyzdžiai, išskiriant priemonių privalumus ir 
trūkumus, pateikiant priemonių parinkimo 
rekomendacijos ir pagrindžiant tęstinį priemonių 
tinkamumą? Kodėl? 

4 d.d. 15 % 35 % 50 % 

Vertinimo uždavinys nr. 2. Veiksmų programos investicijų, skirtų energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo 
skatinimui, efektyvumą ir rezultatyvumą, siekiant Veiksmų programoje nustatytų tikslų.  

2.1. Kokia Veiksmų programos tikslų ir konkrečių 
uždavinių, susijusių su energijos efektyvumu ir AIE 
gamybos ir naudojimo skatinimu, pasiekimo tikimybė? 
Ar numatyti rezultato ir produkto rodikliai bus pasiekti? 
Kodėl? 
Kokios veiklos rezultatų peržiūros planui pasirinktų 
rodiklių pasiekimo / ne pasiekimo rizikos ir priežastys? 

7 d.d. 30 % 30 % 40 % 

2.2. Ar finansuojama infrastruktūra efektyviai papildo šiuo 
metu turimą infrastruktūrą (ar nėra perteklinė)? Kodėl? 

7 d.d. 25 % 15 % 60 % 

2.3. Kaip efektyviai taikomos ir derinamos Veiksmų 
programos priemonių, susijusių su energijos efektyvumo ir 
AIE gamybos ir naudojimo skatinimui, įvairios finansavimo 
formos ir būdai? 
Kokios įgyvendinimo problemos ir galimi sprendimo 

7 d.d. 20 % 40 % 40 % 
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Vertinimo klausimas 
Vertinimo 

trukmė 

Vertinimo komandos darbo laiko dalys 

Andrius 
Jaržemskis 

Ieva 
Girdvainienė 

Konsultantai 

būdai? 

2.4. Koks buvo 2007–2013 m. ES fondų investicijų, 
susijusių su energijos efektyvumu ir atsinaujinančių 
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimu 
poveikis, efektyvumas, rezultatyvumas? 
Kaip būtų galima pasinaudojant šia informacija patobulinti 
2014–2020 m. ES investicijų panaudojimą šiose srityse? 

10 d.d. 10 % 20 % 70 % 

Vertinimo uždavinys nr. 3. Įvertinti pagal Veiksmų programos priemones, skirtas energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir 
naudojimo skatinimui, įgyvendintų / įgyvendinamų projektų tinkamumą, rezultatyvumą, efektyvumą, poveikį. 

3.1. Ar projektai atitinka Veiksmų programos intervencijų 
logiką? Kodėl? 

4 d.d. 30 % 30 % 40 % 

3.2. Kaip pagal priemones įgyvendinami / įgyvendinti 
projektai padeda / padės siekti energijos efektyvumo ir 
AIE strateginių tikslų ir nustatyti, kurios priemonės 
labiausiai prisidės / prisidėjo prie šių tikslų įgyvendinimo? 

7 d.d. 40 % 25 % 35 % 

3.3. Kaip vykdomi / vykdyti projektai paveiks / paveikė 
energijos išteklių (atsinaujinančių išteklių ir iškastinio 
kuro) kainas (energijos gamybos savikainą ir galutinės 
energijos kainas vartotojams)? 

7 d.d. 20 % 45 % 35 % 

3.5. Kokie yra / bus vykdomų / įvykdytų projektų 
rezultatai? Kiek investicijos prisidėjo siekiant AIE įstatyme 
numatytų tikslų iki 2020 m.? 

7 d.d. 40 % 30 % 30 % 

3.5. Kokį poveikį vykdomi / vykdyti projektai turės klimato 
kaitai? 

4 d.d. 20 % 20 % 60 % 

 

 Paslaugų teikimo tvarkaraštis 

Toliau pateikiamas planuojamas Vertinimo veiklų įgyvendinimo grafikas. Veiklos planuojamos remiantis 

Technine specifikacija, anksčiau atlikta Vertinimo klausimų apžvalga, sudaryta Vertinimo metodologija, 

darbų pasiskirstymu bei Vertintojo patirtimi.  

Siekiant efektyvaus darbų atlikimo, kai kurie Vertinimo klausimai bus analizuojami paraleliai, atsižvelgiant į 

klausimų suderinamumą ir papildomumą. Toks vertinimo būdas leidžia greičiau ir efektyviau įvertinti 

pasiektus rezultatus, tačiau reikalauja didesnių žmogiškųjų išteklių. Pateikiamame GANTT grafike (žr. 1 

pav.) vaizduojamas veiklų pasiskirstymas laike pagal Vertinime taikomus metodus, darbų pateikimo 

terminus.  
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2 pav. Vertinimo veiklų grafikas 
Šaltinis: sudaryta Vertintojo 

 Atsiskaitymas už vykdomas veiklas 

Už Vertinimo metu atliktas veiklas atsiskaitymai bus vykdomi sutarties Techninėje specifikacijoje 

nurodytais terminais: 

 Įvadinės Vertinimo ataskaitos parengimas ir pateikimas iki 2018 m. kovo mėn. 30d.; 

 Tarpinės Vertinimo ataskaitos parengimas ir pateikimas iki 2018 m. birželio mėn. 28 d.; 

 Galutinės Vertinimo ataskaitos parengimas ir pateikimas iki 2018 m. liepos mėn. 28 d.; 

 Vertinimo rezultatų apžvalgos parengimas ir Vertinimo rezultatų pristatymo organizavimas iki 

2018 m. rugpjūčio mėn. 27 d. 

 
3 pav. Vertinimo ataskaitų pateikimo terminai 
Šaltinis: sudaryta Vertintojo 

Vertinimo veiklų rezultatai Užsakovui bus pateikiami popierine ir elektronine versijomis bei pristatomi 

susitikimų metu. 

Apibendrinimas 

Skyriuje nurodytas planuojamas darbo laiko pasiskirstymas tarp Vertintojo darbuotojų, sudarytas Projekto 

veiklų GANTT tvarkaraštis, kuriame didžioji dalis veiklų yra numatomos įgyvendinti paraleliai, siekiant 

išnaudoti Vertinimo klausimų suderinamumą ir naudotis galimomis darbo sinergijomis. Taip pat, 

numatytos atsiskaitymo už vykdomas Projekto veiklas datos. 

  

Veikla

Sutarties pasirašymas

Pirminių ir antrinių šaltinių apžvalga

Vertinimo klausimų pirminė analizė

Detalaus darbų plano paruošimas

Įvadinės Vertinimo ataskaitos pateikimas

Interviu su ekspertais

Projektų vykdytojų elektroninė apklausa

Antrinių informacijos šaltinių apžvalga

Statistinė analizė

Kiekybinė strateginių dokumentų analizė

Intervencijų logikos rekonstrukcija

Lyginamoji analizė

Atvejo studija

Priežastinio ryšio analizė

Fokusuota grupinė diskusija

Tarpinės Vertinimo ataskaitos pateikimas

Galutinės ataskaitos korekcijos (pagal poreikį)

Ataskaitos santraukos lietuvių ir anglų k. paruošimas

Galutinės Vertinimo ataskaitos pateikimas

Pristatymo medžiagos rengimas

Vertinimo apžvalgos parengimas

Renginio viešinimas

Renginio organizaciniai darbai

Tarpiniai susitikimai (pagal poreikį)

RugpjūtisVasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa
2018-02-28

2018-03-30

2018-06-28

2018-07-28

Veikla

Įvadinės Vertinimo ataskaitos pateikimas

Tarpinės Vertinimo ataskaitos pateikimas

Galutinės Vertinimo ataskaitos pateikimas

Vertinimo rezultatų apžvalgos parengimas ir 

Vertinimo rezultatų pristatymo organizavimas

RugpjūtisVasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa
2018-02-28
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1 Priedas. Numatomų naudoti informacijos šaltinių 

sąrašas 
 Europos Vadovų susitikimo išvados (Lisabonos Strategija), 2000 m. kovo 23 – 24 d., Lisabona.  

 Europos Komisijos 2010 m. kovo 3 d. komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionių komitetui: 2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategija. KOM(2010) 2020 galutinis. 

 Europos Komisijos 2014 m. sausio 22 d. komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionių komitetui: 2020–2030 m. klimato ir energetikos 
politikos strategija. KOM(2014) 0015) 

 Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. komunikatas: Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos 
interesams svarbių projektų vykdymui skatinti, suderinamumo su vidaus rinka analizės kriterijai. 
(2014/C 188/02).  

 Europos Komisijos 2014 m birželio 17 d. reglamentas, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama 
suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius. (ES) Nr. 651/2014 

 Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. balandžio 23 d. direktyva dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 
2003/30/EB. 2009/28/EB.  

 Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. direktyva dėl elektros energijos vidaus rinkos 
bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB. 2009/72/E 

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų 
tinklo sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003. (EB) Nr. 714/2009 

 Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. rugsėjo 6 d. Sprendimas nustatantis gaires transeuropiniams 
energetikos tinklams ir panaikinantis Sprendimą 96/391/EB ir Sprendimą Nr. 1229/2003/EB. Nr. 
1364/2006/EB. 

 Europos Parlamento ir Tarybos 2012 m. spalio 25 d. direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 
2004/8/EB ir 2006/32/EB . 2012/27/ES. 

 Baltijos šalių energetikos strategija, patvirtinta Baltijos šalių energetikos komiteto narių 1999 m. 
balandžio mėn. 

 Baltijos šalių energetikos strategijos projektas, patvirtintas 2007 m.  

 Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasirašyta Energijos tiekimo saugumo deklaracija, pasirašyta Baltijos šalių 
energetikos ministrų 2015 m. sausio 14 d., Rygoje. 

 Europos Komisijos iniciatyvinis projektas: Baltijos energijos rinkos jungčių planas (BEMIP). 

 Europos Komisijos komunikatas dėl ES Baltijos jūros regiono strategijos. 

 Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. IX‒1187 dėl Valstybės ilgalaikės 
raidos strategijos. 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 1160 dėl Nacionalinės darnaus 
vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo. 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimas Nr. 1247 dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1160 “Dėl nacionalinės darnaus vystymosi strategijos 
patvirtinimo ir įgyvendinimo” pakeitimo.  

 Lietuvos Respublikos Seimo 2012 gegužės 15 d. nutarimas Nr. XI‒2015 dėl Valstybės pažangos 
strategijos “Lietuvos pažangos strategija ‒ Lietuva 2030” patvirtinimo.  



Veiksmų programos prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 
naudojimo skatinimas“ aktualių uždavinių pažangos vertinimas. Įvadinė ataskaita 

57 

 

 Lietuvos Respublikos Seimo 2015 balandžio 16 d. nutarimas Nr. XII‒1626 dėl Nacionalinės aplinkos 
apsaugos strategijos patvirtinimo. 

 Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas Nr.XI‒2375 dėl Nacionalinės klimato 
kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo. 

 Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XI‒2133 dėl Nacionalinės 
energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo.  

 Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektas 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 740 dėl Lietuvos elektros rinkos 
plėtros plano patvirtinimo. 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482 dėl 2014–2020 metų 
nacionalinės pažangos programos patvirtinimo 

 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 1-149 dėl energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo 

 Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. 
Pakeitimai patvirtinti 2016 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. C(2016)4359. 

 Lietuvos Respublikos 2014‒2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, 
patvirtinta Europos Komisijos 2014 rugsėjo 8 d. Pakeitimai patvirtinti 2016 m. liepos 19 d. sprendimu 
Nr. C(2016)4509.  

 Lietuvos Respublikos 2007‒2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta Europos 
Komisijos 2009 m. gegužės 14 d.  

 Lietuvos Respublikos 2007‒2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa, patvirtinta Europos 
Komisijos 2013 m. liepos 22 d. 

 Lietuvos Respublikos 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. 935 dėl Lietuvos 2004‒2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo. 

 Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenys 

 Eurostat duomenys 

 Tinklalapyje www.esparama.lt skelbiami duomenys 

 Tinklapyje www.esinvesticijos.lt skelbiami duomenys 

 ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenys 

 Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 
išankstinis vertinimas, 2014 m., Viešosios politikos ir vadybos institutas. 

 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo pažangos ir 
lėšų panaudojimo vertinimo ataskaita. 2016 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, UAB PPMI 

 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
ataskaita. 2014 m. VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas 

 Energijos efektyvumo išankstinio (ex ante) vertinimo ataskaita. 2015 m. Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija 

 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio energetikos sektoriui vertinimas. 2017 m. 
UAB „Civitta“, UAB „Smart Continent LT“ 

 Interviu atsakymai, fokusuotų grupinių diskusijų protokolai. 

Esant poreikiui bei suderinus su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, informacijos šaltinių sąrašas 

Vertinimo eigoje gali kisti. 

http://www.esparama.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/
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2 Priedas. Vertinimui reikalingų duomenų ir 

dokumentų sąrašas 
1. Finansiniai projektų įgyvendinimo duomenys: 

 metiniai duomenys (laiko eilutės) apie paramos teikimo sutartyse numatytą ir išmokėtą 
paramą. 

2. Stebėsenos rodiklių (produkto ir rezultato) įgyvendinimo duomenys: metiniai duomenys pagal 
projektus apie paraiškose numatytus pasiekti ir faktiškai pasiektus rodiklius. 

3. Visų užbaigtų projektų įgyvendinimo ataskaitos: 

 užbaigtų pagal energetikos srities priemones projektų galutinės projektų įgyvendinimo 
ataskaitos. 

4. Papildomi dokumentai ir duomenys apie 2001‒2013 m. energetikos sektoriui skirtą finansavimą 
iš įvairių šaltinių (viešai neprieinami darbiniai dokumentai, analizės). 

5. Lydraštis, kuriame pažymėta, kad Smart Continent LT UAB vykdo 2014‒2020 m. Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Energijos efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ aktualių uždavinių pažangos 
vertinimą. Šis lydraštis (jo kopija) bus siunčiamas interviu ir apklausų respondentams, o taip pat 
kviečiant į fokusuotas grupines diskusijas. 

Informacija ruošiama. 
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3 Priedas. Vertinimui pasirinktos priemonės ir jų rodikliai 

Priemonė Rezultato rodiklis Produkto rodiklis 
Numatytas 

finansavimas, Eur 
Skirtas / prašomas 
finansavimas, Eur 

Remiamos veiklos 

Priemonė 04.3.1-
VIPA-V-101 „Valstybei 
nuosavybės teise 
priklausančių pastatų 
atnaujinimas“ 

Sunaudotas galutinės 
energijos kiekis 
paslaugų ir namų ūkių 
sektoriuose. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 1680 
tūkst. tne (rezultato 
rodiklis) 

1. Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 
9925000 kWh / per metus (produkto rodiklis); 
2. Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 2878 t 
CO2 ekvivalentu (produkto rodiklis) 

28 962 001,00 - Valstybei nuosavybės teise priklausančių 
šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų 
pastatų atnaujinimas didinant energijos 
vartojimo efektyvumą 

Priemonė 04.3.1-FM-
F-105 „Energijos 
vartojimo 
efektyvumo 
didinimas viešojoje 
infrastruktūroje“ 

Sunaudotas galutinės 
energijos kiekis 
paslaugų ir namų ūkių 
sektoriuose. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 1680 
tūkst. tne (rezultato 
rodiklis) 

1. Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo 
eksploatavimo ir energijos sąnaudos. Siekiama reikšmė 
2023 m.: 3 miestai (produkto rodiklis); 
2. Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 10400 t 
CO2 ekvivalentu (produkto rodiklis); 
3. Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 10400 t 
CO2 ekvivalentu (produkto rodiklis) 

79 645 505,00 79,65 mln. / 79,65 
mln. 

1. Miestų gatvių apšvietimo 
modernizavimas didinant energijos 
vartojimo efektyvumą. 
2. Valstybei nuosavybės teise 
priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų 
viešųjų pastatų atnaujinimas didinant 
energijos vartojimo efektyvumą. 

Priemonė 04.3.2-
LVPA-K-102 „Šilumos 
tiekimo tinklų 
modernizavimas ir 
plėtra“ 

Transportavimo bei 
paskirstymo nuostoliai 
šilumos tinkluose. 
Siekiama reikšmė 2023 
m.: 113 tūkst. tne 

1. Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama 
patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 660000 asmenys; 
2. Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai. 
Siekiama reikšmė 2023 m.: 600 km 

69 508 804,00 Eur 55,18 mln. / 82,61 
mln. 

1. Centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų 
plėtra. 
2. Centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų 
modernizacija šilumos perdavimo 
nuostolių mažinimui, tinklų darbo 
patikimumo didinimui. 

Priemonė 04.1.1-
LVPA-V-108 „Didelio 
efektyvumo 
kogeneracijos 
skatinimas Vilniaus 
mieste“ 

Atsinaujinančių išteklių 
energijos dalis 
galutiniame energijos 
balanse. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 23 
proc. 

1. Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos 
pajėgumai. Siekiama reikšmė 2023 m.: 228 MW 
2. Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 310000 t CO2 
ekvivalentu (produkto rodiklis) 

94 500 000,00 Eur 90,86 mln. / 90,86 
mln. 

Atsinaujinančių išteklių energijos 
panaudojimo plėtra efektyviai šilumos ir 
elektros energijos gamybai 
kogeneracinėje elektrinėje Vilniuje. 

Priemonė 04.1.1-
LVPA-K-110 
„Nedidelės galios 
biokuro 
kogeneracijos 

Atsinaujinančių išteklių 
energijos dalis 
galutiniame energijos 
balanse. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 23 

1. Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos 
pajėgumai. Siekiama reikšmė 2023 m.: 18 MW; 
2. Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 12000 t CO2 
ekvivalentu 

12 000 000,00 Eur 4,00 mln. / 14,47 
mln. 

Naujų didelio efektyvumo biokuro 
kogeneracijos įrenginių (iki 5 MW 
elektrinės galios, visas nominalus 
šiluminis našumas ne didesnis nei 20 
MW) įrengimas centralizuoto šilumos 
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skatinimas“ proc. teikimo sistemose (išskyrus Vilniuje ir 
Kaune). 

Priemonė 04.1.1-
LVPA-K-109 „Biokuro 
panaudojimo 
skatinimas šilumos 
energijai gaminti“ 

Atsinaujinančių išteklių 
energijos dalis 
galutiniame energijos 
balanse. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 23 
proc. 

1. Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos 
pajėgumai. Siekiama reikšmė 2023 m.: 70 MW; 
2. Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 78000 t CO2 
ekvivalentu 

- - - 

Priemonė 04.4.1-
LVPA-K-106 „Elektros 
skirstomųjų tinklų 
modernizavimas ir 
plėtra“ 

Elektros energijos 
tiekimo kokybės 
pagerėjimas (SAIDI). 
Siekiama reikšmė 2023 
m.: 70 min. 

1. Papildomai prie pažangiųjų tinklų prijungtų vartotojų 
skaičius. Siekiama reikšmė 2023 m.: 10000 vartotojų; 
2. Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių 
pastotės ir (arba) skirstyklos, sukuriant bent 3 naujas 
pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes. 
Siekiama reikšmė 2023 m.: 15 

20 273 401,00 Eur 6,61 mln. / 9,55 
mln. 

1. Transformatorių pastočių ir skirstyklų 
atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo 
elementus. 
2. Elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų 
punktų, transformatorinių ir elektros 
linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo 
tinklo elementus. 

Priemonė 04.1.1-
LVPA-K-112 „Biokurą 
naudojančių šilumos 
gamybos įrenginių 
keitimas“ 

Atsinaujinančių išteklių 
energijos dalis 
galutiniame energijos 
balanse. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 23 
proc. 

Pakeistų (naujai įrengtų) biokuro įrenginių vardinė 
(nominali) šiluminė galia. Siekiama reikšmė 2023 m.: 35 
MW 

10 000 000,00 Eur - / 5,18 mln. Nusidėvėjusių biokurą naudojančių 
šilumos gamybos įrenginių keitimas 
naujais (iki 10 MW šiluminės galios) 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemose 

Priemonė 04.3.1-
APVA-V-023 
„Daugiabučių namų 
modernizavimo 
techninė parama“ 

Sunaudotas galutinės 
energijos kiekis 
paslaugų ir namų ūkių 
sektoriuose. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 1680 
tūkst. tne 

Techninę paramą gavę daugiabučiai namai. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 1400 (skaičius) 

48 800,00 Eur - Techninė parama daugiabučių namų 
atnaujinimui (modernizavimui): 
- daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) investicijų planų 
rengimui; 
- daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) techninių darbo 
projektų rengimui (įskaitant atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto vykdymo 
priežiūrai ir atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto ekspertizei); 
- daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto įgyvendinimo 
administravimui; 
- daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) statybos techninei 
priežiūrai. 
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Priemonė 04.2.1-
LVPA-K-836 
„Atsinaujinantys 
energijos ištekliai 
pramonei LT+“ 

Energijos suvartojimo 
intensyvumas pramonės 
įmonėse. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 
152,90 kg naftos 
ekvivalento 1000 eurų 

1. Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos 
pajėgumai. Siekiama reikšmė 2023 m.: 59,05 MW; 
2. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 84 įmonės 
3. Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 
įmonėms (subsidijos). Siekiama reikšmė 2023 m.: 
16216205 Eur 

19 993 814,00 Eur 9,51 mln. / 25,99 
mln.  

Atsinaujinančius energijos išteklius 
(toliau – AIE) naudojančių energijos 
gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AIE 
efektyvesnio panaudojimo technologijų 
kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, 
siekiant naudoti energiją pačių įmonių 
vidiniams poreikiams tenkinti bei 
sudarant galimybę perteklinę energiją 
tiekti kitoms pramonės įmonėms ar 
perduoti į centralizuotus energetinius 
tinklus. 

Priemonė 04.2.1-IVG-
T-811 „Dalinis 
palūkanų 
kompensavimas“ 

Energijos suvartojimo 
intensyvumas pramonės 
įmonėse. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 
152,90 kg naftos 
ekvivalento 1000 eurų 

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius. Siekiama reikšmė 
2023 m.: 10 įmonių 

4 344 300,00 Eur 299 295,58 / 800 
000,00 

Paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) 
sandorių, skirtų įrangai ir technologijoms 
(technologiniams sprendimams), 
įgalinantiems didinti įmonių energijos 
vartojimo efektyvumą, diegti, dalinis 
palūkanų kompensavimas pramonės 
įmonėms. 

Priemonė 04.3.1-FM-
F-001 „Daugiabučių 
namų atnaujinimas“ 

Sunaudotas galutinės 
energijos kiekis 
paslaugų ir namų ūkių 
sektoriuose. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 1680 
tūkst. tne 

1. Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 
efektyvumo klasei, skaičius. Siekiama reikšmė 2023 m.: 
52000 namų ūkiai; 
2. Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 110000 t CO2 
ekvivalentu 

314 000 000,00 Eur 314,00 mln. / 
324,00 mln.  

Daugiabučių namų atnaujinimas didinant 
energinį efektyvumą. 

Priemonė 04.3.1-FM-
F-002 „Savivaldybių 
viešųjų pastatų 
atnaujinimas“ 

Sunaudotas galutinės 
energijos kiekis 
paslaugų ir namų ūkių 
sektoriuose. Siekiama 
reikšmė 2023 m.: 1680 
tūkst. tne 

1. Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose 
pastatuose sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 
17816935 kWh / metai; 
2. Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2023 m.: 2000 t CO2 
ekvivalentu 

17 268 692,00 Eur 17,27 mln. / 17,27 
mln.  

Savivaldybėms nuosavybės teise 
priklausančių viešųjų pastatų 
atnaujinimas didinant energinį 
efektyvumą 

 

 


