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1. Reformuoti Lietuvos elektros ir gamtinių dujų sektoriai. 

2. Pastatytas SGD terminalas Klaipėdoje.  

3. Nutiestos elektros jungtys su Švedija („NordBalt“) ir Lenkija (“LitPol 
Link“). 

4. Sukurta ir veikianti bendra Baltijos šalių elektros rinka. 

5. Stipri, moderni vadovų komanda.  

6. Korupcijos energetikos sektoriuje naikinimas. 

7. Įkurta biokuro birža.  

8. Spartesnė nei planuota atsinaujinančių energijos išteklių plėtra.  

9. Suformuoti ir vykdomi Vilniaus Kauno kogeneracinių elektrinių 
projektai. 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Lietuvos energetikos konferencija, 2016.10.18, Vilnius 

Pasiekimai 
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Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Lietuvos energetikos konferencija, 2016.10.18, Vilnius 

2014 -2020 m. ES fondų investicijų  
paskirstymas energetikos sektoriuje 

2017-02-28 www.multEE.eu Tarptautinis projektas „Energijos vartojimo efektyvumo daugiapakopio valdymo spartinimas“ 



Naftos kainos* ir centralizuotai tiekiamos šilumos 
vidutinės kainos Lietuvoje** (be PVM) kitimas 
2000-2017 m.  
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*   Verslo žinios, 2017.02.14. 
** Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2017 vasaris.  
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Šilumos kainos 2017 m. vasario mėn.,  
ct/kWh su PVM* 
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* Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija, 2017 vasaris  



2006 metais Europos Komisija išleido komunikatą „Efektyvaus energijos 

vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą“ (COM (2006) 0545) bei 
2006 m. balandžio 5 d. patvirtino Direktyvą 2006/32/EB dėl energijos 
galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų. 

Šių dokumentų tikslas buvo sutelkti visuomenę, politikus ir rinkos 
subjektus ir pakeisti vidaus energijos rinką taip, kad ES piliečiai turėtų 
energijos vartojimo požiūriu efektyviausią pasaulyje infrastruktūrą 
(įskaitant pastatus), gaminius (įskaitant prietaisus ir transporto 

priemones) ir energetikos sistemas. Šiuo veiksmų planu siekta 
kontroliuoti ir sumažinti energijos vartojimo poreikį ir imtis atitinkamų 
veiksmų vartojimo bei tiekimo atžvilgiu, siekiant iki 2020 m. metinį 
pirminės energijos vartojimą sumažinti 20 proc. lyginant su energijos 
vartojimo prognozėmis 2020 metams. 

Direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų 
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Tačiau, įgyvendinimo eigoje tapo aišku, kad ES, be papildomų teisinių 
priemonių, geriausiu atveju, pasieks tik pusę savo planuoto tikslo. 
Europos Komisija tai įvertino ir parengė naują, išsamų, sugriežtintą  
2011 metų Efektyvaus energijos vartojimo planą (COM (2011) 0109). 

Šio plano pagrindu 2012 m. spalio 25d. buvo patvirtinta nauja Direktyva 
(2012/27/ES) dėl energijos vartojimo efektyvumo. 

 

Direktyva įpareigojo ES šalis atnaujinti esančias energijos vartojimo 
efektyvumo reglamentavimo teisės aktų sistemas, kurios leistų 
įgyvendinti Direktyvoje keliamus uždavinius. 

 

Direktyva nustatė privalomo sutaupyti energijos kiekio šalies mastu  
apskaičiavimo tvarką. 
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Europos parlamento ir tarybos direktyva  
2012/27/ES 2012 m. spalio 25 d. 
dėl energijos vartojimo efektyvumo 



Direktyva nustato pagrindinius privalomus energijos taupymo tikslus 
Lietuvai t.y.:  

nuo Direktyvos įsigaliojimo iki 2020 metų pabaigos Lietuva diegdama 
naujas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones turi 
sutaupyti 

11,674 Twh galutinės energijos* 

 

Palyginimui: 9,3 TWh 2015 metų galutinės elektros energijos 
suvartojimas Lietuvoje. 

2014 m. taikant nacionalines energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemones Lietuvoje buvo sutaupyta 
440,42 GWh energijos** 

 

 
* Privalomo sutaupyti energijos kiekio apskaičiavimo metodika pateikta LR Energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo įstatyme (II skyrius, 4 straipsnis). 

** 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita, Vilnius 2016 m. 
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Europos parlamento ir tarybos direktyva  
2012/27/ES 2012 m. spalio 25 d. 
dėl energijos vartojimo efektyvumo 



3 straipsnis 

Energijos vartojimo efektyvumo tikslai 

 

7 straipsnis  

Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos 

 

9 straipsnis  

Matavimas 

 

24 straipsnis  

Peržiūra ir įgyvendinimo stebėsena 
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Europos parlamento ir tarybos direktyva  
2012/27/ES 2012 m. spalio 25 d. 
dėl energijos vartojimo efektyvumo 



Nustatyto energijos sutaupymo tikslo  
įgyvendinimas 

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos duomenys 
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Energijos vartojimo efektyvumo didinimo valstybinio valdymo bei 
priežiūros teisinius pagrindus nustato LR Energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo įstatymas (2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2702, 
Vilnius). 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo principai: 

1. Ekonominio pagrįstumo – pirmenybė teikiama ekonomiškai 
efektyviausioms energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonėms. 

2. Viešumo – asmenys turi užtikrinti viešumą įgyvendindami energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemones. 

3. Atsakomybės – už šio įstatymo nuostatų nesilaikymą įmonėms 
taikoma atsakomybė. 

 

Nustatyto energijos sutaupymo tikslo  
įgyvendinimas 
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Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos 
energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarką nustato „Energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos 
apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašas“ (patvirtintas LR energetikos 
ministro 2016 m. gruodžio 5 d. Įsakymu Nr. 1-320). 

Pagrindinė organizacija, atsakinga už nustatyto energijos sutaupymo 
tikslo Lietuvai įgyvendinimą yra LR Energetikos ministerija. 

 

Sutaupytos energijos apskaičiavimo ir 
priežiūros tvarka 
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Energetikos agentūra – surenka ir įvertina iš visų valstybės 
institucijų ir energijos tiekėjų duomenis apie įdiegtas efektyvumo 
priemones bei sutaupytą energijos kiekį. Atlieka ne mažiau kaip 10 
procentų efektyvumo priemonių nepriklausomą tikrinimą. 

Informuoja Energetikos ministeriją apie sutaupytos energijos 
skaičiavimus ir patikrinimų rezultatus. 

 

Sutaupytos energijos apskaičiavimo ir 
priežiūros tvarka 
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Valstybės institucijos ar jų įgalioti juridiniai asmenys, koordinuojantys, 
kontroliuojantys ar administruojantys efektyvumo politikos priemones 
(toliau - įgaliotosios institucijos), kurios pagal Energijos išteklių ir 
energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 332 
„Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos 
tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Stebėsenos tvarkos aprašas), 
nuostatas teikia Energetikos agentūrai informaciją apie energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių (toliau – efektyvumo 
priemonės) sutaupytą energiją. 

 

Ataskaitos apie įdiegtas energijos vartojimo efektyvumą didinančias 
priemones bei sutaupytą energijos kiekį šalies mastu yra viešos ir 
skelbiamos Energetikos ministerijos ir Energetikos agentūros interneto 
svetainėse. 

 

Sutaupytos energijos apskaičiavimo ir 
priežiūros tvarka 
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Lietuvos energetikos instituto 
(LEI) Atsinaujinančių išteklių 
ir efektyvios energetikos 
laboratorija, kartu su 
partneriais iš 9 Europos šalių, 
vykdo ES mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizon 
2020“ tarptautinį projektą 
„Energijos vartojimo 
efektyvumo daugiapakopio 
valdymo spartinimas"     
(angl. Facilitating Multi-level 
governance for energy 
efficiency, multEE). 

 

„multEE“ tarptautinis projektas 

Projektą koordinuoja Vokietijos organizacija GIZ  

(Deutsche Gesellschaft fūr Internationale Zusammenarbeit GmbH) 
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multEE projekto tikslas yra padėti valstybės institucijoms, 
administruojančioms energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos 
priemones, organizacijoms įgyvendinančioms energijos vartojimo 
efektyvumą didinančias priemones pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumo politikos planavimo ir jos įgyvendinimo kokybę, taikant 
inovatyvias stebėsenos, vertinimo schemas bei tobulinant koordinavimą 
tarp atsakingų  organizacijų. 

Šiuo metu yra surinkta ir apibendrinta informacija apie visų ES šalių 
naudojamus energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos 
planavimo metodus, stebėsenos, vertinimo (tikrinimo) bei proceso 
koordinavimo tarp atsakingų organizacijų schemas. 

Pagal pasirinktus kriterijus atrinktos inovatyvios stebėsenos bei proceso 
vertinimo schemos (vykdomos Vokietijoje, Austrijoje, Makedonijoje)*. 

 

 
* Pilną informaciją galima rasti projekto tinklapyje www.multEE.eu 

 
 

„multEE“ tarptautinis projektas 
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Lietuvai pasirinkta šiuo metu Vokietijoje naudojama inovatyvi 
kompiuterinė sistema veikianti interneto pagrindu ir leidžianti surinkti 
informaciją apie visas šalyje planuojamas, įgyvendinamas bei 
įgyvendintas energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones, 
vykdyti politikos priemonių vykdymo stebėseną. 

Sistema leidžia apskaičiuoti sutaupytos energijos kiekius tiek atskirai 
energijos vartojimo efektyvumo priemonei, tiek sutaupymus 
savivaldybės, regiono ar šalies mastu. 
 

„multEE“ tarptautinis projektas 
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Sutaupyto energijos kiekio skaičiavimai atliekami vadovaujantis EK 
parengta rekomenduojama metodika „Recommendations on 
Measurement and Verification Methods in the Framework of the 
Directive 2006/32/EC on Energy End- Use Efficiency and Energy 
Services“. 

Sutaupyto energijos kiekio skaičiavimui naudojamas „nuo atskiro prie 
bendro“ (angl. bottom-up) metodas, įvertinant kiekvienos 
įgyvendintos Priemonės sutaupytą bendrąjį energijos kiekį. 

 

 

 

 

Sutaupyto energijos kiekio skaičiavimo  
metodai 
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Tiksliausiai sutaupytos energijos kiekis yra apskaičiuojamas, kai 
skaičiavimuose yra naudojami išmatuoti energijos suvartojimai objekte, 
kuriame buvo įgyvendinta Priemonė (šilumos suvartojimas pastate, 
technologiniame įrenginyje, elektros suvartojimas apšvietimui, 
technologiniams procesams ir t.t.). 

Metinis sutaupytas energijos kiekis, įgyvendinus Priemonę, kai 
žinomas energijos suvartojimas iki įgyvendinant Priemonę ir ją 
įgyvendinus, apskaičiuojamas iš metinio energijos suvartojimo iki 
Priemonės įgyvendinimo atimant metinį energijos suvartojimą 
Priemonę įgyvendinus. 

 

 

 

Sutaupyto energijos kiekio skaičiavimas 
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Bendras kompiuterinės sistemos „meniu“  
vaizdas 
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Sutaupyto energijos kiekio bei CO2  
skaičiavimas 
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Grafinis duomenų pateikimas 
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Pagal LR Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą – LR 
energetikos ministras nustato sutaupyto energijos kiekio, įdiegiant 
energijosvartojimo efektyvumo didinimo priemones, apskaičiavimo ir 
jo priežiūros tvarką. 

Sutaupytos energijos skaičiavimus atlieka ir tikrinimą vykdo VĮ 
Energetikos agentūra: 

• vertina valstybės institucijų ir energijos tiekėjų pateiktus 
skaičiavimus apie įdiegtų efektyvumo priemonių, kurių imamasi 
įgyvendinant efektyvumo politikos priemonę ir kurių rezultatas yra 
patikrinamas bei išmatuojamas ar įvertinamas energijos vartojimo 
efektyvumo padidėjimas, sutaupytą energiją; 

• atlieka ne mažiau kaip 10 procentų efektyvumo priemonių 
nepriklausomą tikrinimą; 

 

 

 

Sutaupytos energijos skaičiavimas (1) 
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• informuoja Energetikos ministeriją apie sutaupytos energijos 
skaičiavimų ir patikrinimų rezultatus, teikia rekomendacijas dėl 
tolimesnių veiksmų, jei nustatoma, kad įgyvendinamos 
efektyvumo priemonės neužtikrins Lietuvos Respublikai privalomos 
sutaupyti energijos; 

• teikia pasiūlymus Energetikos ministerijai dėl sutaupytai energijai 
apskaičiuoti reikalingų tyrimų ir (ar) apklausų organizavimo. 

Pasirinktą ir Lietuvos sąlygoms pritaikytą inovatyvią kompiuterinę 
sistemą, skirtą duomenų surinkimui, jų tikrinimui ir vertinimui, 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos 
energijos apskaičiavimui, siūloma įdiegti VĮ Energetikos 
agentūra. 

 

 

 

Sutaupytos energijos skaičiavimas (2) 
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Ataskaitos apie įdiegtas energijos vartojimo efektyvumą didinančias 
priemones bei sutaupytą energijos kiekį šalies mastu yra viešos ir 
skelbiamos Energetikos ministerijos ir Energetikos agentūros 
interneto svetainėse. 

Ačiū už dėmesį! 

Daugiau informacijos galima rasti projekto tinklalapyje:     

www.multEE.eu 
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