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Energijos suvartojimas ir BVP 

2010–2015 m. šalyje buvo sukurta 32,8 proc. daugiau prekių ir paslaugų, 

tačiau su tuo pačiu energijos kiekiu t.y. pasiektas energijos suvartojimo ir 

sukuriamo BVP atskyrimo efektas ( angl. decoupling) 



 

Energijos intensyvumas Lietuvoje 

Pirminės energijos intensyvumas 

lyginant su 2010 m. 

-24 % 

Galutinės energijos intensyvumas 

lyginant su 2010 m. 

-24,2 % 

ES vidurkis – 121 kgne/1000 EUR    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Energijos intensyvumas ES valstybėse 

Lietuvos pirminės energijos intensyvumas nuo 2010-2014 m. sumažėjo 

17 proc. ir buvo mažiausias tarp trijų Baltijos šalių 212 kgne/1000 eurų. 

Palyginimui Latvijos 215 kgne/1000 eurų, o Estijos – 386 kgne/1000 

eurų.  



 

Energijos vartojimo efektyvumo direktyva 2012/27/ES 

 
Energijos vartojimo efektyvumo direktyva 2012/27/ES nustato  

pagrindinius privalomus tikslus Lietuvai t.y.: 
 

1) kasmet atnaujinti 3% valstybei priklausančio pastatų ploto (Viešųjų pastatų 

energinio efektyvumo didinimo programa). 

 

2) iki 2020 metų Lietuva diegdama naujas energijos efektyvumo didinimo 

priemones sutaupytų 11,674 TWh galutinės energijos 

 

3) įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, privalo atlikti 

energijos vartojimo auditą. 

   

 



Įgyvendinant Direktyvos 5 straipsnį dėl Pavyzdinio viešųjų pastatų 

atnaujinimo: 

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1-

7 patvirtintas centrinei valdžiai priklausančių pastatų sąrašas.  

2. Su Aplinkos ministerija parengta Viešųjų pastatų energinio efektyvumo 

didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. 

lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328; 

3. Su Finansų ministerija ir VIPA įsteigtas Efektyvumo fondas; 

4. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-

47 patvirtinta tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo sudarymo metodika 

 

 



 

Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa 

 
Programoje nustatyti tikslai: 

1. iki 2020 metų atnaujinti 700 tūkst. kv. metrų viešųjų pastatų ploto, iš 

jų: 

1.1. valstybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų (toliau – 

valstybės viešieji pastatai) ploto – 470 tūkst. kv. metrų (atsakinga institucija 

– Lietuvos Respublikos energetikos ministerija); 

1.2. savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų (toliau 

– savivaldybių viešieji pastatai) ploto – 230 tūkst. kv. metrų (atsakinga 

institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija); 

2. Iki 2020 metų sutaupyti 60 GWh metinės pirminės energijos 

atnaujintuose viešuosiuose pastatuose.   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa nustato du pagrindinius reikalavimus pastatų atnaujinimui: 

 

1. Viešasis pastatas po atnaujinimo turi pasiekti ne mažesnė kaip C 

pastato energinio naudingumo klasę; 

2. Investicijų į energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones 

atsipirkimo laikotarpiu, negali būti ilgesnis kaip 20 metų.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 

dalyviai ir reikalavimai 

 



 

Viešųjų pastatų atnaujinimo potencialas 

 
Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2014 m. sausio 1 d. 

Nekilnojamojo turto registre įregistruoti 13 123 viešieji pastatai, kurie 

nuosavybės teise priklauso valstybei ir savivaldybėms. Šių pastatų plotas – 

apie 14,8 mln. kv. metrų. Jiems šildyti per metus vidutiniškai suvartojama 

apie 2 300 GWh šilumos energijos. 

Įgyvendinus Programoje nustatytus tikslus, kasmet būtų sutaupyta galutinės 

energijos, kurios vertė apie 3,7 mln. eurų ir į atmosferą neišmestų 14 000  

tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gatvių apšvietimo modernizavimas 

 

Preliminariais duomenimis Lietuvoje yra apie 230 000 

šviestuvų iš jų pusė priklauso 5 didžiausiems miestams 

ir AB „Lietuvos geležinkeliai“. Apie 80 % šviestuvų 

yra naudojamos natrio lempos ir 15% gyvsidabrio 

lempos.  

Kasmet apšvietimui suvartojama apie 100 – 120 GWh 

elektros energijos arba išleidžiama 10-12 mln. eurų. 

Gatvių apšvietimo modernizavimas kasmet leistų 

sutaupyti 3-5 mln. eurų ir į atmosferą neišmestų 13 

000 – 17 000  tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.  

    

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Įgyvendinant Direktyvos 6 straipsnį dėl Viešųjų organizacijų vykdomų 

pirkimų: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 621 

„Dėl perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo 

efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“ 

2.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymas 

Nr. 1-157 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų 

pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų 

energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“  



 

Direktyvoje 7 straipsnyje nustatyto energijos sutaupymo tikslo 

įgyvendinimas 

 
Direktyvos tikslas 11,674 TWh 

(iki 2020) 

Daugiabučių programa  

 2,67 TWh 
 

Finansavimo šaltinis – ES struktūrinės 

paramos ir biudžeto lėšos - apie 320 

mln. Eurų. 

Finansavimo būdas subsidija –  15-20%. 

Atnaujinta apie 3400 daugiabučių. 

Degalų apmokestinimo  įtaka 

suvartojimui  

 2,7 TWh  
 

Degalams nustatytų akcizų ir mokesčių, 

viršijančių ES mastu nustatytus minimalius 

dydžius, įtaka energijos sutaupymams. Pvz. 

minimalus ES akcizas benzinui – 0,359 euro 

litrui, LT – 19,4% didesnis.  

Viešųjų pastatų programa  

0,4 TWh 
Finansavimo šaltinis – ES struktūrinės 

paramos ir biudžeto lėšos – 144 mln. 

Eurų.      

Finansavimo būdai - grąžintina subsidija ir 

finansų inžinerija. Atnaujinta apie 700 000 

m2 viešųjų pastatų ploto. 

13-14 

Susitarimai su energijos tiekėjais 

dėl vartotojų informavimo   

 2,44 TWh 
Susitarimai su energijos tiekėjais dėl 

galutinių vartotojų informavimo apie 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemones. Pvz. konsultacijos telefonu ar 

įrangos skolinimas.  

Finansavimo šaltinis – ES 

struktūrinės/biudžeto lėšos/įmonių lėšos.  

Energijos auditai pramonės 

įmonėse 

1 TWh 
 Skatinti įmones atlikti energijos vartojimo 

auditus ir diegti nurodytas priemones. 

Finansavimo šaltinis – ES struktūrinės 

paramos ir biudžeto lėšos - apie 23 mln. 

Eurų. 

 

Susitarimai su įmonėmis 

/Įpareigojimų sistema   

3 TWh 
Skatinti didžiąsias įmones diegti audituose 

nurodytas priemones taikant finansų 

inžineriją arba subsidiją. 

Finansavimo šaltinis – ES 

struktūrinės/biudžeto lėšos/įmonių lėšos.      



Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 7 

straipsnis: 

7 straipsnis. Susitarimai dėl energijos sutaupymo 

1. Elektros ir dujų perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai, 

kuriuose valstybei tiesiogiai ar per jos kontroliuojamas įmones priklauso ne 

mažiau kaip 1/2 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių 

akcijų (toliau – valstybės valdomi operatoriai), per 6 mėnesius nuo šio įstatymo 

įsigaliojimo sudaro su Energetikos ministerija viešai skelbiamus susitarimus dėl 

energijos sutaupymo. 

2. Kitos, šio straipsnio 1 dalyje nenurodytos, energetikos įmonės taip pat gali 

sudaryti su Energetikos ministerija susitarimus dėl energijos sutaupymo. 

3. Sutaupytos energijos kiekiai energetikos įmonėms nustatomi proporcingai 

pagal ankstesniais metais kiekvienos įmonės vartotojams pateiktą galutinės 

energijos kiekį. 



Įgyvendinant Direktyvos 8 straipsnį dėl energijos vartojimo auditų: 

2016-11-03 patvirtintas Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas 

„11 straipsnis. Energijos vartojimo auditas 

2. Įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, Energetikos 

ministerijai pirmą kartą privalo pateikti energijos vartojimo audito ataskaitą ne 

vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d., o vėliau – ne rečiau kaip kas 4 metai po anksčiau 

atlikto energijos vartojimo audito. Energijos vartojimo audito ataskaita gali būti 

pateikiama kaip atlikto platesnės apimties aplinkosauginio audito, jeigu jis 

atliekamas pirmiau, dalis. 

 



Įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai: 

1. dirba daugiau kaip 250 darbuotojų arba: 

2. pagal pateiktą finansinės atskaitomybės dokumentaciją metinės pajamos viršija 

40 mln. Eurų (138 mln. litų) ir 

3. įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 27 mln. Eurų (93 mln. litų). 

 

Pagal preliminarius Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis 

Lietuvoje nustatytus kriterijus atitinka apie 150-200 įmonių. 



Įgyvendinant Direktyvos 9 straipsnį dėl matavimų: 

„4. Šilumos tiekėjai įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose: 

1) šilumos skaitiklius, jeigu prie šilumos perdavimo tinklo prijungiamas naujas 

statomas pastatas; 

2) šilumos skaitiklius, jeigu atkuriant ar pagerinant pastato atitvarų ir (ar) 

inžinerinių sistemų fizines ir energines savybes yra rekonstruojamas, 

atnaujinamas (modernizuojamas) ar remontuojamas pastatas (jo dalis), 

kurio rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto kaina 

sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato atkuriamosios vertės, neįskaitant 

žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, ir gautas daugumos rekonstruojamo, 

atnaujinamo (modernizuojamo) ar remontuojamo pastato savininkų sutikimas 

įrengti šilumos skaitiklius; 

3) šilumos skaitiklius arba daliklius, jeigu yra techninės galimybės ir vartotojai 

pageidauja.“ 



Įgyvendinant Direktyvos 14 straipsnį dėl šildymo ir vėsinimo efektyvumo 

skatinimo: 

Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas 

12 straipsnis. Kaštų ir naudos analizė 

1. Asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso šilumos ir (arba) elektros energijos gamybos 

(išskyrus didelio naudingumo kogeneracijos), pramoninės gamybos technologiniuose 

procesuose naudojami įrenginiai, arba šių įrenginių statytojas privalo atlikti įrenginio, 

kurio bendra vardinė šiluminė galia ar šiluminė galia, kuri nepanaudojama pramoninės 

gamybos technologinio proceso metu, yra didesnė negu 20 MW, kaštų ir naudos analizę 

pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, kai: 

1) planuoja įrengti naują šiluminę elektrinę; 

2) planuoja atnaujinti šiluminę elektrinę ir jos atnaujinimo išlaidos viršija 50 procentų 

investicijų, reikalingų naujai tos pačios galios šiluminei elektrinei įrengti; 

3) planuoja įrengti naują pramoninės gamybos technologiniuose procesuose naudojamą 

įrenginį, kuriame išsiskiria technologinio proceso metu nepanaudota šiluma; 

4) planuoja atnaujinti pramoninės gamybos technologiniuose procesuose naudojamą 

įrenginį, kuriame išsiskiria technologinio proceso metu nepanaudota šiluma, ir jo 

atnaujinimo išlaidos viršija 50 procentų investicijų, reikalingų naujam tos pačios galios 

pramoninės gamybos technologiniuose procesuose naudojamam įrenginiui įrengti; 



Įgyvendinant Direktyvos 14 straipsnį dėl šildymo ir vėsinimo efektyvumo 

skatinimo: 

Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas 

12 straipsnis. Kaštų ir naudos analizė 

6) planuoja esamame šilumos perdavimo tinkle įrengti naują šilumos ir (arba) elektros 

energijos gamybos įrenginį; 

7) planuoja esamame šilumos perdavimo tinkle atnaujinti šilumos ir (arba) elektros 

energijos gamybos įrenginį ir jo atnaujinimo išlaidos viršija 50 procentų investicijų, 

reikalingų naujam tos pačios galios įrenginiui įrengti. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms atnaujinimo išlaidoms nepriskiriamos lėšos, skirtos 

šilumos ir (arba) elektros energijos gamybos įrenginyje pagaminto anglies dioksido 

surinkimo įrangai įrengti. 

3. Asmuo atliktą įrenginio kaštų ir naudos analizę privalo pateikti Energetikos ministerijai 

ir gauti pritarimą dėl jos atitikties Vyriausybės nustatytai tvarkai prieš pateikdamas 

prašymą jam išduoti statybą leidžiantį dokumentą. 



 

Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2012/27/ES 

peržiūra 

 Europos Komisija siūlomi pakeitimai:  
 

1) Pratęsti Direktyvoje nustatytus tikslus ir jų apskaičiavimo principus iki 2030 

metų atitinkamai patikslinant Direktyvos 1, 3 ir 7 straipsnius; 

2) Direktyvos 4 straipsnis dėl ilgalaikės pastatų atnaujinimo strategijos yra 

išbraukiamas ir perkeliamas į 2010/31/ES direktyvą dėl pastatų energinio 

naudingumo, kadangi minėta direktyva reglamentuoja pastatų atnaujinimą. 

3) Tikslinami Direktyvos 9,10 ir 11 straipsniai, atskirai reglamentuojant apskaitos 

įrengimo reikalavimus karštam vandeniui ir šilumai. 

   

 



 

Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2012/27/ES 

peržiūra 

 
Direktyvos 9 straipsnio pakeitimai:  
1.{...} Where heating and cooling or hot water are supplied to a building from a 

central source servicing multiple buildings or from district heating and cooling 

network, a heat or hot water meter shall always be installed at the heat 

exchanger or point of delivery. 

2. In multi-apartment and multi-purpose buildings with a central heating or cooling 

source or supplied from district heating and cooling systems, individual meters 

shall be installed to measure the consumption of heat or cooling or hot water 

for each building unit. 

4. For the purposes of this Article, as of 1 January 2020 meters and cost 

allocators installed shall be remotely readable devices. 

Meters and cost allocators that have already been installed but which are not 

remotely readable shall be provided with this capability or be replaced with 

remotely readable devices by 1 January 2027, except where the Member State in 

question shows that this is not cost-efficient.’;   

 



Ačiū už dėmesį. 


