2 PRIORITETAS
„ŽALESNĖ LIETUVA“
ENERGETIKOS MINISTERIJA
EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA
APLINKOS MINISTERIJA
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

PAGRINDINIAI SIEKIAMI TIKSLAI IR VEIKLOS
UŽDAVINIAI IR SIEKIAMI TIKSLAI

2.1 uždavinys.
Skatinti naudoti energijos vartojimo
efektyvumą didinančias priemones ir
mažinti šiltnamio dujų išmetimus.

Tikslai:
Didinti energijos vartojimo efektyvumą namų
ūkių bei paslaugų sektoriuose
Modernizuoti CŠT sistemą

Visa Lietuva – 117 mln. Eurų
VVL – 55 mln. Eurų

PLANUOJAMOS VEIKLOS (regionas)
Didinti energijos vartojimo efektyvumą namų ūkiuose, neprijungtuose prie
centralizuoto šilumos tiekimo tinklų (Katilų keitimas efektyvesnėmis AEI
technologijomis: šilumos siurbliais, naujos kartos biokuro katilais)
Veikla įgyvendinama visoje Lietuvoje
Atnaujinti viešuosius pastatus, didinant juose energijos vartojimo (Centrinės
valdžios viešųjų pastatų (biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų) renovacija, siekiant ne
žemesnės nei B klasės)
Veikla įgyvendinama visoje Lietuvoje

Didinti centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų energijos
vartojimo efektyvumą bei plėsti sistemas (trumpalaikių šilumos akumuliavimo
sistemų kūrimas, išmaniųjų šilumos tinklų valdymo diegimas; šilumos, karšto vandens
bei vėsumos duomenų nuotolinio nuskaitymo sistemų, įskaitant energijos apskaitos,
vartojimo reguliavimo prietaisų ir sistemų, diegimas; CŠT tinklo modernizavimas
pritaikant žematemperatūriui režimui)
Veikla įgyvendinama visoje Lietuvoje
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PAGRINDINIAI SIEKIAMI TIKSLAI IR VEIKLOS
UŽDAVINIAI IR SIEKIAMI TIKSLAI
2.2 uždavinys. Skatinti naudoti atsinaujinančiąją
energiją
Tikslai:
Mažinti šalies priklausomybę nuo elektros energijos
importo, didinant vietinę s energijos gamybą iš AEI
Labiau išnaudoti šilumos gamybos įrenginių potencialą,
didinant AEI naudojimą šilumos sektoriuje

Visa Lietuva – 124 mln. Eurų
VVL – 152 mln. Eurų
2.3 uždavinys. Kurti pažangiąsias elektros energijos
sistemas ir tinklus, taip pat energijos kaupimo vietos
lygmeniu sprendimus
Tikslai:
Parengti elektros skirstymo sistemą decentralizuotos
elektros energijos gamybos integracijai
Pagerinti elektros energijos tiekimo kokybę

PLANUOJAMOS VEIKLOS (regionas)
Skatinti elektros energijos gamybą iš AEI ir energijos kaupimo sprendimų diegimą namų
ūkiuose (saulės, vėjo jėgainių įrengimas, el. energijos kaupimo sprendimų diegimas namų
ūkių poreikiams) Veikla įgyvendinama visoje Lietuvoje
Skatinti šilumos energijos gamybą iš AEI namų ūkiuose (iškastinio kuro katilų keitimas AEI
technologijomis (šilumos siurbliai, naujos kartos biokuro katilai)
Veikla įgyvendinama visoje Lietuvoje
Didinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai CŠT sektoriuje (Iškastinio kuro, biokuro
katilų keitimas efektyviomis nedidelės galios CHP jėgainėmis, aukšto efektyvumo biokuro
katilais su šilumos talpyklom, naujų nedidelės galios CHP įrengimas, esamų nedidelės galios
CHP modernizavimas, saulės elektrinių, saulės kolektorių, šilumos siurblių bei šilumos talpyklų
diegimas) Veikla įgyvendinama visoje Lietuvoje
Diegti išmaniuosius sprendimus į elektros skirstomąjį tinklą paskirstytosios gamybos iš AEI
ir energijos kaupimo integravimui ir valdymui (pažangaus tinklo elementų AEI integravimui
diegimas, įtampos kokybės gerinimo, įtampos reguliavimo, kokybės parametrų stebėsenos ir
analizės, aktyvaus sistemos valdymo sprendimų diegimas, informacinių sistemų, įskaitant
duomenų mainų platformas, diegimas)
Veikla įgyvendinama visoje Lietuvoje

Visa Lietuva – 24 mln. eurų
VVL – 56 mln. eurų
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PAGRINDINIAI SIEKIAMI TIKSLAI IR VEIKLOS (PRAMONĖS SEKTORIUS)
UŽDAVINIAI IR SIEKIAMI TIKSLAI

PLANUOJAMOS VEIKLOS (regionas)

2.1 uždavinys. Skatinti naudoti energijos vartojimo
efektyvumą didinančias priemones ir mažinti
šiltnamio dujų išmetimus.

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės MVĮ: bus skatinama atlikti
energijos vartojimo efektyvumo auditus pramonės MVĮ. Remiantis šių auditų
rezultatais, numatoma investuoti į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir
mažinti energijos vartojimo intensyvumą, sudarant sąlygas pramonės MVĮ
investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų
pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t.
y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų
infrastruktūros atnaujinimą. Veikla įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.

Tikslai:
Skatinti energiją taupančių technologijų diegimą pramonės MVĮ.
Sostinės regionas – 16 mln. Eurų
VVL – 83 mln. eurų

2.2 uždavinys. Skatinti naudoti atsinaujinančiąją
energiją.
Tikslai:
Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės MVĮ.

Skatinti AEI diegimą pramonės MVĮ: siekiant paskatinti pramonės MVĮ didinti
AEI vartojimą pagal energijos vartojimo efektyvumo auditus, bus teikiamos
investicijos AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimams, naujų
efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimui ir diegimui pramonės, siekiant
naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti, sudarant galimybę
perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į
centralizuotus energetinius tinklus. Veikla įgyvendinama VVL regione.

VVL – 20 mln. Eurų.
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PAGRINDINIAI SIEKIAMI RODIKLIAI
KONKRETŪS UŽDAVINIAI

2.1 uždavinys.
Skatinti naudoti energijos
vartojimo efektyvumą didinančias
priemones ir mažinti šiltnamio
dujų išmetimus.

2.2 uždavinys.
Skatinti naudoti atsinaujinančiąją
energiją.

PRODUKTO

REZULTATO

Pagerintas energinis naudingumas 256 tūkst. m2 viešųjų
pastatų ploto

Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: būstai,
viešieji pastatai, įmonės, kita) apie 3,2 mln. MWh/metus lyginant
su pradine reikšme 5,18 mln. MWh/metus

42 km naujai nutiestų ar modernizuotų centralizuoto
šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų vamzdynų

Numatomas išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis
310,4 tūkst. tCO2 ekv./metus lyginant su pradine reikšme 346,5
tūkst. tCO2 ekv./metus

43 tūkst. būstų su geresniais energetiniais rodikliais
Įrengta apie 102 tūkst. šilumos, vėsumos, karšto vandens
apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo
funkcija
Sukurta apie 820 MW papildomų atsinaujinančiosios
energijos gamybos pajėgumų (iš kurių: elektros, šiluminės
energijos pajėgumai)

Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis
56,6 tūkst. tCO2 ekv./metus lyginant su pradine reikšme 609,7
tūkst. tCO2 ekv./metus

Įdiegta 20 MWh elektros energijos kaupimo sprendimų
Įdiegta 326 MWh šiluminės energijos kaupimo sprendimų

2.3 uždavinys.
Kurti pažangiąsias elektros
energijos sistemas ir tinklus, taip
pat energijos kaupimo vietos
lygmeniu sprendimus.

Pažangiose energetikos sistemose įdiegta 4,3 tūkst.
sistemų komponentų

Prie pažangiųjų energetikos sistemų prijungta apie 258 tūkst.
galutinių vartotojų per metus

5

PAGRINDINIAI SIEKIAMI RODIKLIAI ( PRAMONĖS SEKTORIUS )
Konkretūs uždaviniai

2.1 uždavinys
Skatinti
naudoti
energijos
vartojimo
efektyvumą
didinančias priemones ir mažinti
šiltnamio dujų išmetimus.

2.2 uždavinys.
Skatinti naudoti
atsinaujinančiąją energiją

PRODUKTO

REZULTATO

Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai
mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)
(VVL – 367 įmonės,
Sostinės regionas – 102 įmonės)

Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš
kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)
(VVL - 1.087.458,88 MWh/per metus,
Sostinės regionas - 283.636,46 MWh/per metus)

Paramą dotacijomis gavusios įmonės
(VVL – 367 įmonės,
Sostinės regionas – 102 įmonės)

Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekis
(VVL - 456.732,73 CO2 ton/metiniu ekvivalentu,
Sostinės regionas - 119.127,29 CO2 ton/metiniu
ekvivalentu )

Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai
mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)
(VVL - 90 įmonių)

Visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis
(iš kurio: elektros, šiluminės energijos kiekis)
(VVL - 197.100 MWh/per metus)

Paramą dotacijomis gavusios įmonės
(VVL - 90 įmonių)
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LĖŠŲ PASKIRSTYMAS UŽDAVINIAMS IR REGIONAMS
Išmanūs sprendimai
elektros skirstomajame
tinkle (2.3 uždavinys),
15%, 80 MEUR

528,75
mln. Eur
+
120,8 MEUR
pramonės
sektoriui

+ 20 MEUR
pramonės
sektoriui

Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas
(2.1 uždavinys) 33%,
172 MEUR

+ 100,8 MEUR
pramonės
sektoriui

AEI plėtra elektros ir
šilumos gamybai (2.2
uždavinys), 52%, 276,75
MEUR
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REIKIAMOS SĄLYGOS
2.1. Strateginė politikos programa, kuria
remiama gyvenamųjų ir negyvenamųjų
pastatų renovacija siekiant efektyvaus
energijos vartojimo.

2.2. Energetikos sektoriaus valdymas.

3. Veiksmingas atsinaujinančiųjų išteklių
energijos naudojimo visuose sektoriuose ir
visoje ES skatinimas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, kuriomis
siekiama sutaupyti reikiamą energiją
Priimamas nacionalinis energetikos ir klimato sričių planas, kurį sudaro:
• Visi elementai, kurių reikalaujama pagal Reglamento dėl
energetikos sąjungos valdymo I priedo šablone.
• Preliminari numatytų finansinių išteklių ir priemonių, kuriomis
skatinama mažo anglies dioksido kiekio energija, mechanizmų
struktūra

Taikomos priemonės, kuriomis užtikrinama:
• Atitiktis 2020 m. nacionaliniam privalomam atsinaujinančiųjų
energijos išteklių naudojimo tikslui ir pagal šią pradinę reikšmę
tikslui iki 2030 m. arba papildomų priemonių įgyvendinimas, jei
pradinė reikšmė nepasiekta pagal Direktyvą 2018/2001/EB ir t.t.
• Atsinaujinančių energijos išteklių dalies šildymo ir aušinimo
sektoriuje didinimas pagal Direktyvą 2018/2001/EB
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NKL planas

2021-2027 ES fondų investicijos

Parengiamieji darbai jūrinio vėjo plėtrai
9,786 MEUR

AEI elektrinės (vėjo, saulės,...) ir
kaupimo įrenginiai
132,604 MEUR

Žalioji transformacija
339,3 MEUR

Energijos kaupimo įrenginių sistema 200
MW
100 MEUR

Vandenilio gamyba ir panaudojimas
20 MEUR

Žalioji
transformacija
trasporto
sektoriuje
96,91 MEUR

Biometano gamyba
22,21 MEUR

Skystųjų biodegalų gamyba
8,7 MEUR

Privačių elektromobilių įkrovimo
stotelių integracija 46 MEUR

2 prioritetas „Žalesnė Lietuva“
528,4 MEUR

AEI plėtra
elektros
gamybai
242,39 MEUR

Įmonės,
AEI bendrijos

Energijos efektyvumo didinimas namų
ūkiuose, neprijungtuose prie CŠT 83 MEUR
2.1 uždavinys
Energijos
efektyvumo
skatinimas ir ŠESD
mažinimas
172 MEUR

Gaminantys vartotojai
(fiziniai asmenys)

Viešųjų centrinės valdžios pastatų
renovacija
62 MEUR
Energijos efektyvumas centralizuoto
šilumos ir vėsumos tiekimo (CŠVT)
tinkluose 27 MEUR
AEI naudojimas elektros energijos gamybai
ir energijos saugojimo sprendimų diegimas
namų ūkiuose 164,5 MEUR

2.2 uždavinys
AEI plėtra
276,7 MEUR

AEI naudojimas šilumos gamybai namų
ūkiuose 37,2 MEUR

AEI plėtra šilumos ir vėsumo gamybai
CŠVT sektoriuje
75 MEUR

2.3 uždavinys
Išmanių
energetikos
sistemų, tinklų
plėtra ir energijos
kaupimas už TENE tinklo 80 MEUR

Išmaniųjų sprendimų diegimas elektros
skirstomajame tinkle decentralizuotos
gamybos iš AEI ir energijos kaupimo
įrenginių integracijai bei valdymui 80
MEUR
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2.1 uždavinys. Skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias
priemones ir mažinti šiltnamio dujų išmetimus
2.1.2 veikla: atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius
namus, diegiant energijos vartojimo efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių naudojimo priemones, skatinti
„žaliąją“ renovaciją

Lėšos: ERPF 330,12 mln. eur
finansinė (garantijos)
priemonė paskoloms teikti

Tikslas: sumažinti energijos suvartojimą renovuojamuose pastatuose
40 proc. ir prisidėti prie klimato kaitos procesų švelninimo, energetinės
nepriklausomybės bei vartotojų išlaidų už šildymą mažinimo ir gyvenimo
sąlygų daugiabučiuose namuose gerinimo

Rodikliai: atnaujinta apie 4000
daugiabučių namų (121.170
būstų)

Reikiama sąlyga: Strateginė politikos programa, kuria remiama
gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų renovacija siekiant efektyvaus
energijos vartojimo – patvirtinta LRV protokolu ir pateikta EK 2021 m.
balandžio mėn. Lietuvos ilgalaikė pastatų renovacijos strategija

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo priemonės planas „Naujos
kartos Lietuva“ – 30 proc. subsidija
860 „žaliosios“ renovacijos projektams
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2.4 uždavinys. Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir
atsparumą nelaimėms, atsižvelgiant į ekosistemomis pagrįstus metodus (2/3)
•
•

Tikslas: sumažinti klimato kaitos keliamą riziką ir žalą bei padidinti atsparumą klimato kaitos
pokyčiams
Veiklos ir SaF lėšos, mln. eur:
2.4.1. Potvynių rizikos valdymo ir mažinimo priemonių įgyvendinimas
2.4.2 veikla: Krantotvarkos priemonių įgyvendinimas ir inovatyvūs tyrimai

30
6,3

2.4.3 veikla: Metereologinių ir hidrologinių stebėjimų, klimato kaitos
poveikio vertinimo, rizikos ir galimų padarinių prognozavimo sistemos
tobulinimas bei visuomenės informavimas
2.4.4 veikla VRM: Gyventojų perspėjimo ir informavimo infrastruktūros
plėtra
2.4.5 veikla: Miško gaisrų aptikimo sistemos įdiegimas

9,5
5,5
20
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2.4 uždavinys. Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir
atsparumą nelaimėms, atsižvelgiant į ekosistemomis pagrįstus metodus (2/3)

• Rodikliai 2029 m.
Naujai įrengta arba sustiprinta pakrančių ruožų, upių ir ežerų krantų apsauga nuo
potvynių
Teritorija, kuriai taikomos apsaugos nuo miškų gaisrų priemonės
Gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo potvynių priemonėmis
Gyventojai, galintys pasinaudotiapsaugos nuo su klimatu susijusių gaivalinių nelaimių
(išskyrus potvynius armiškų gaisrus) priemonėmis
Gyventojai, kuriems galintys pasinaudoti apsaugos nuo miškų gaisrų
Gyventojai, kuriems taikomos nuo su klimatu susijusių stichinių nelaimių
nepavojingose vietose apsaugos priemonės

Numatytų pavojingų, stichinių ir katastrofinių meteorologinių reiškinių dalis nuo
faktinių

86,5 km
1 960 784 ha
1 706 asmenys
16 046 asmenys
294 118 asmenys
1 317 833 asmenys
(2020 m. - 1 103 761
asmenys )

90 proc.
(2018 m. - 87 proc.)
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2.4 uždavinys. Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir
atsparumą nelaimėms, atsižvelgiant į ekosistemomis pagrįstus metodus (3/3)
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2.5 uždavinys. Vandens prieinamumo ir tvaraus vandens išteklių
valdymo skatinimas (1/2)
•

•

Tikslas: Siekiama geros vandenų būklės bei vandens ir nuotekų paslaugų prieinamumo
ir įperkamumo bei sanitarinių paslaugų kokybės ir vandentvarkos sektoriaus
efektyvumo
Veiklos ir SaF lėšos, mln. eur:
2.5.1 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra, skatinant vandentvarkos įmonių stambinimą

159

2.5.2 Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra urbanizuotose teritorijose

70

2.5.3 Vandens išteklių valdymo stiprinimas
2.5.4 Vandens telkinių būklės gerinimas

10

15
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2.5 uždavinys. Vandens prieinamumo ir tvaraus vandens išteklių
valdymo skatinimas (2/2)
•

•

Rodikliai 2029 m. :
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo
vandens tiekimo sistemų

55.882 asmenys

Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo
nuotekų valymo įrenginių

39.216 asmenys

Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės
gerinimo priemonės

25

(iš jų 7.680 prijungti prie naujai nutiestų
vandens tiekimo tinklų)
(iš jų 14.240 prijungti prie naujai nutiestų
nuotekų surinkimo tinklų)

Reikiama sąlyga: Atnaujintas reikiamų investicijų vandens ir nuotekų sektoriuose
planavimas – iki 2021 m. pabaigos planuojama parengti Investicijų į vandentvarkos
sektorių planą
15

2.6 uždavinys. Skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir tausiai
išteklius naudojančios ekonomikos(1/2)
•

•

Tikslas: iki 2030 m. padidinti pakartotiniam naudojimui paruošiamų ir perdirbamų
komunalinių atliekų kiekį iki 60 proc., o sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų
kiekį sumažinti iki 5 proc.
Veiklos ir SaF lėšos, mln. eur:
2.6.1 Didinti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo

pajėgumus
2.6.2 Plėtoti atliekų paruošimo perdirbti ir perdirbimo pajėgumus
2.6.3 Atliekų prevencijos ir tinkamo tvarkymo namų ūkiuose,
prekybos ir paslaugų bei statybų sektoriuose skatinimas

29,2
37,5
5,5
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2.6 uždavinys. Skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir tausiai
išteklius naudojančios ekonomikos(2/2)
•

Rodikliai 2029 m. :

Atskirai surinktos atliekos
Papildomi pajėgumai, siekiant perdirbti atliekas
Atliekas rūšiuojančių gyventojų skaičius
Sukurta statinių gyvavimo ciklo (SGC) modeliavimo
sistema
•

38 527 t/metus
66 964 t/metus
67 proc.
(2019 m. – 52 proc.)
1

Reikiama sąlyga: Atnaujintas atliekų tvarkymo planavimas – iki 2022 m. rugsėjo 1 d.
planuojama patvirtinti Valstybinį atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą
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2.7 uždavinys. Skatinti biologinę įvairovę, žaliąją infrastruktūrą
miesto aplinkoje ir mažinti taršą (1/2)
•
•

Tikslas: išsaugoti ir atkurti biologinę įvairovę, ekosistemų ir jų paslaugų kokybę bei
sumažinti taršos pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai
Veiklos ir SaF lėšos, mln. eur:
2.7.1 „Natura 2000“ teritorijų steigimas, valdymo stiprinimas ir tvarkymas

43

2.7.2 Rūšių ir buveinių geros būklės palaikymas ir atkūrimas ne „Natura
2000“ teritorijose
2.7.3 Skatinti žaliosios infrastruktūros urbanizuotoje aplinkoje plėtojimą
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2.7.4. Skatinti praeityje pažeistų ir užterštų teritorijų tvarkymą

15

20,6

2.7.5 Stiprinti aplinkos taršos prevencijos, stebėsenos ir kontrolės sistemas

13

2.7.6 Stiprinti oro monitoringo sistemas

10
18

•

2.7 uždavinys. Skatinti biologinę įvairovę, žaliąją infrastruktūrą
miesto aplinkoje ir mažinti taršą (1/2)

Rodikliai 2029 m. :

Žalioji infrastruktūra, remiama kitais nei prisitaikymo prie klimato pokyčių
tikslais
„Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės,
plotas
Teritorijų (ne Natura 2000), kurioms taikytos apsaugos ir atkūrimo priemonės
Rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas
Įrengtos oro taršos stebėsenos sistemos
•

118 ha
7 783ha
5 176 ha
68 ha
58 824 ha

Reikiama sąlyga: Prioritetinių veiksmų programa, skirta būtinoms išsaugojimo priemonėms,
apimančioms Sąjungos bendrą finansavimą - Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ Lietuvoje
prioritetinių veiksmų 2021-2027 m. programa tikslinama ir planuojama pateikti EK 2021 m.
rugsėjo mėn.
19

