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2014-2020 M. ES  FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAI

4. ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR AIE GAMYBOS

IR NAUDOJIMO SKATINIMAS

6. DARNAUS TRANSPORTO

IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ 

INFRASTRUKTŪROS 

PLĖTRA

INVESTICINIAI PRIORITETAI

4.1.

AIE gamybos ir 

skirstymo 

skatinimas 

4.3. 

Energijos vartojimo efektyvumo, 

pažangaus energijos valdymo ir AIE 

vartojimo viešosiose infrastruktūrose, 

įskaitant viešuosius pastatus ir 

gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas 

4.4. 

Pažangiųjų žemos 

ir vidutinės 

įtampos 

paskirstymo 

sistemų diegimas ir 

plėtojimas

6.3. 

Energijos vartojimo 

efektyvumo ir tiekimo 

patikimumo plėtojant 

pažangiąsias energijos 

paskirstymo, saugojimo ir 

perdavimo sistemas gerinimas 

ir paskirstytos AIE gamybos 

diegimas 

KONKRETŪS UŽDAVINIAI

4.1.1. 

Padidinti 

atsinaujinančių 

išteklių energijos 

naudojimą 

4.3.1. 

Sumažinti 

energijos 

suvartojimą 

viešojoje 

infrastruktūroje ir 

daugiabučiuose 

namuose 

4.3.2. 

Padidinti energijos 

vartojimo 

efektyvumą 

šilumos tiekimo 

srityje ir namų 

ūkiuose 

4.4.1. 

Išbandyti 

pažangiojo tinklo 

technologijų 

diegimo 

perspektyvas 

6.3.1. 

Sustiprinti integraciją į 

Europos Sąjungos vidaus 

energijos rinką 
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2014-2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų preliminarus paskirstymas 

energetikos sektoriuje

Elektros/dujų 
skirstymo ir 
perdavimo 

sistemų 
modernizavim

ui ir plėtrai

159,5 MEUR

Energijos vartojimo 
efektyvumo 
didinimui

210 MEUR

AEI 
naudojimo 
gamyboje 
skatinimui

220,5 MEUR
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Suplanuotos ir planuojamos priemonės (I)
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Elektros/dujų 
skirstymo ir 
perdavimo 

sistemų 
modernizavim

ui ir plėtrai

159,5 MEUR

Energijos vartojimo 
efektyvumo 
didinimui

210 MEUR

AEI 
naudojimo 
gamyboje 
skatinimui

220,5 MEUR

• „Didelio efektyvumo kogeneracijos

skatinimas Vilniaus mieste“ (94,5 mln. Eur)

• „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos

skatinimas“ (12 mln. Eur)

• „Biokuro panaudojimo skatinimas

šilumos energijai gaminti“ (17 mln. Eur)

• „Neefektyvių biokuro katilų keitimas“

(10mln. Eur) priemonė planavimo etape
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Suplanuotos ir planuojamos priemonės (II)
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Elektros/dujų 
skirstymo ir 
perdavimo 

sistemų 
modernizavim

ui ir plėtrai

159,5 MEUR

Energijos vartojimo 
efektyvumo 
didinimui

210 MEUR

AEI 
naudojimo 
gamyboje 
skatinimui

220,5 MEUR

• „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir 

plėtra“ (20,3 mln. eur) 

• „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas 

ir plėtra“ (68,4 mln. Eur) 

• „Gamtinių dujų perdavimo sistemos 

modernizavimas ir plėtra“ (53 mln. Eur) 

• „Gamtinių dujų skirstymo sistemų 

modernizavimas ir plėtra“ (17,6 mln. Eur)



Suplanuotos ir planuojamos priemonės (III)
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Elektros/dujų 
skirstymo ir 
perdavimo 

sistemų 
modernizavim

ui ir plėtrai

159,5 MEUR

Energijos vartojimo 
efektyvumo 
didinimui

210 MEUR

AEI 
naudojimo 
gamyboje 
skatinimui

220,5 MEUR

• „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje 

infrastruktūroje“: Gatvių apšvietimo modernizavimas 

ir viešųjų pastatų atnaujinimas (79,6 mln. Eur). 

Finansavimo forma – paskolos ir garantijos.

• „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų 

atnaujinimas“ (28,9 mln. Eur). Finansavimo forma –

grąžinamoji subsidija.

• „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ 

(69,5 mln. Eur). 

• „Katilų keitimas namų ūkiuose“ (priemonė planavimo 

etape). 


