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Dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių plano  

 

 

LR energetikos ministerija (EM) pateikė siūlymus Nacionaliniam ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo priemonių (RRF) plano projektui (EM pasiūlymai). RRF nacionalinis 

planas skirtas panaudoti 2,62 mlrd. EUR (tame skaičiuje Žaliajam kursui 1,1 mlrd. EUR), kuriuos 

Lietuva turi investuoti iki 2026 metų ir tai turės reikšmingą įtaką tiek Lietuvos ekonomikai, tiek 

energetikos sektoriui. Kadangi lygiagrečiai prasideda ir ES paramos 2021-2027 metų priemonių 

planavimas ypatingai svarbu numatyti racionalias ir efektyvias investicijų kryptis, kurios ne tik 

sėkmingai įsisavintų lėšas, bet ir sukurtų didžiausią pridėtinę vertę visuomenei ir padėtų kurti 

„gerovės valstybę“ visiems jos piliečiams.  

 

Suprantama, kad planuojamų lėšų panaudojimo planavimo procese aktyviai dalyvauja ir verslo 

grupės, kurių interesai ne visuomet sutampa su bendraisiais gerovės valstybės siekiais, todėl 

planuojant ilgalaikes milžiniškų lėšų panaudojimo kryptis būtina giliai išnagrinėti galimas 

pasekmes ir išgirsti kuo įvairesnes nuomones. Susipažinus su Energetikos ministerijos siūlymais 

RRF lėšų panaudojimui ir pateikiamais argumentais, manome, kad būtina atkreipti dėmesį į 

toliau pateikiamas aplinkybes.               

 

Apibendrinant EM pasiūlymuose formuluojamus iššūkius ir tikslus energetikoje, galima 

suformuluoti: 

 

1. Mažinti priklausomybę nuo energijos importo ir didinti energijos tiekimo saugumą. 

2. Skatinti tvarią, atsinaujinančių išteklių pagrindu plėtojamą vietinę elektros energijos 

gamybą. 

3. Užtikrinti gerą aplinkos kokybę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti 

atsparumą jos poveikiui. 

4. Skatinti energetinį efektyvumą.  

5. Prisidėti prie AEI augimo galutiniame energijos suvartojime ir pan. 

 

 

 

Siekiant šių neabejotinai svarbių tikslų numatomos trys reformos: 

 

1. Sumažinti energijos suvartojimą gyvenamuosiuose/viešuose pastatuose ir įmonėse. 

2. Skatinti AEI transporte bei skatinti mobilumą. 



3. Švari ir efektyvi energijos gamyba bei vartojimas. 

 

EM pasiūlymuose išvardintų tikslų bei reformų įgyvendinimo būtų siekiama per investicijas, kurių 

pobūdis nurodytas pridedamoje lentelėje „Finansinis planas“ ir kur pateikiamos planuojamos 

paramos lėšų sumos. Tačiau susipažinus su finansiniame plane išvardintomis priemonėmis kyla 

rimtų abejonių ar jos tikrai atitinka deklaruojamus RRF plano ir reformų tikslus ir ar tikrai nėra 

geresnių alternatyvų siekiant kokybiškos energetikos Lietuvoje. Kadangi šis RRF planas dar 

svarstomas Lietuvos ministerijose, todėl ne vėlu giliau pažvelgti į planuojamus investicinius 

procesus, nes jie, atrodo, kad užgimė gana skubotai, be didesnės analizės ar skaičiavimų, netikėtos 

pandemijos poveikyje.  

 

Turbūt galima neabejoti, kad augant elektros poreikiui dėl plintančios robotizacijos, 

skaitmenizacijos ir pan., o du trečdalius reikalingos elektros importuojant, aktualu plėsti nuosavus 

elektros generavimo šaltinus, investuoti į elektros perdavimo linijas ir t.t. Tam siekiama panaudoti 

kelis šimtus milijonų RRF fondo lėšų. Tačiau energetikos ekspertai vieningai sutaria, kad šalia 

labai nepastoviai veikiančių saulės ir vėjo elektrinių būtina turėti stabilius ir valdomus elektros 

generavimo šaltinius. Iš esmės - tai šiluminės elektrinės, kurios bet kada gali padidinti ar sumažinti 

elektrinę galią. Gaminant tokiose elektrinėse elektrą, neišvengiamai 50-70 procentų kuro virsta 

šiluma, kuri išmetama į aplinką. Senosios Lietuvos elektrinės išmesdavo šilumą į Nemuną ar Nerį, 

Elektrėnuose šildomos marios, o jei nėra šalia vandens - perteklinė šiluma metama į orą per 

aušintuves vis dar „pūpsančius bokštus“ Vilniaus ar Kauno termofikacinėse elektrinėse. Ši 

perteklinė šiluma puikus šilumos šaltinis, kurį tiesiog privalu panaudoti miestų šildymui.  

 

Lietuvoje, kaip ir kaimyninėse Skandinavijos šalyse, tam ir įrengti ir plačiai naudojami 

centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) vamzdynai, kad jais perteklinė šiluma pasiektų vartotojus. 

Kartu gaminant ir naudingai suvartojant tiek šilumą, tiek elektrą virš 90 % kuro energijos 

panaudojama prasmingai. Jei anksčiau šios elektrins naudojo brangias dujas ar mazutą ir todėl jų 

produkcija buvo nekonkurencinga bei tarši, tai dabar naujose šiluminėse elektrinėse, kurios jau 

veikia arba statomos beveik visuose didesniuose Lietuvos miestuose, naudojama priauganti ir 

niekur nepanaudotina mediena arba buitinės bei pramoninės atliekos. Beje, kaip tik dėl to 

centralizuota šiluma didžiuosiuose miestuose dabar tapo pigesnė negu mažesniuose. Akivaizdu, 

kad elektros ir šilumos bendra gamyba labai naudingas energetinis procesas, bet jo efektyviam 

panaudojimui būtina turėti centralizuotos šilumos vartojimo rinką – tai yra prijungti daugiau 

vartotojų, kad būtų daugiau galimybių prasmingai panaudoti perteklinę šilumą. Tai ypač aktualu 

vasarą kai šilumos poreikis krenta, o stabilios elektros labai reikia. Juk saulė naktį nešviečia, o ir 

vėjas bet kada gali nurimti. Žiemą šilumą naudingai suvartoti – ne problema - net ir pilnai 

renovavus pastatus. Suprasdama Lietuvos energetinės infrastruktūros ypatumus ir vertę, 

Energetikos ministerija ES lėšomis iki šiol aktyviai rėmė ir skatino kogeneracinių elektrinių 

statybas ir CŠT vamzdynų atnaujinimą bei plėtrą. Deja, aptariami Energetikos ministerijos 

pasiūlymai RRF planui nukreipia investicijas visiškai priešinga kryptimi. Šiuo požiūriu aktualus 

RRF plano 3 komponentas (Klimato kaita), kurio tikslas formuluojamas, kai siekis sumažinti 

energijos suvartojimą gyvenamuosiuose / viešuose pastatuose ir įmonėse. Deja, bet šiame 

komponente numatomos priemonės iš esmės nemažina šilumos suvartojimo, o tik keičia vieną 

apsirūpinimo energija būdą kitu.  

 



Pavyzdžiui, minėto 3 RRF plano komponento viena didžiausių investicijų kryptis – atsinaujinančių 

energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas 

visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso 

valstybei, savivaldybėms ar religinėms bendruomenėms. Tam numatoma skirti 90 mln. EUR 

paramos, kuri gali sudaryti iki 80 % visų išlaidų, elektros ar šilumos autonominiams 

generatoriams įsirengti. Įvertinant, kad išvardintos energijos rūšys „nemokamos“ arba labai pigios, 

o įrangai prisidėti  investuotojas į vietinio šildymo šaltinį siekia taupyti savo išlaidas, tikie projektai 

gali būti ekonomiškai patrauklūs. Investuotojui, greičiausiai, nesvarbu, kad atsijungdamas nuo 

CŠT sistemos dalį jos eksploatavimo sąnaudų „permes“ pasilikusiems šilumos vartotojams. 

Vargu ar kas nors kreips dėmesį, kad jau ir dabar tame mieste centralizuotai tiekiama šiluma yra 

visiškai „žalia“, nes 100 % gaminama iš biokuro ar pan., kad tam pasiekti panaudota ne vienas 

milijonas viešųjų lėšų ir t.t. Keisčiausia, kad vieno atsinaujinančio šilumos šaltinio pakeitimas 

kitu nepadidintų AEI dalies galutiniame energijos suvartojime. Jeigu toks pastatas anksčiau 

naudojosi CŠT sistema, tai atsijungimas arba centralizuotos šilumos pakeitimas vasarą saulės 

energija, mažina efektyvios kogeneracijos, kurios taip siekia ta pati Energetiko ministerija, 

galimybes. Nekalbant apie tai, kad toks projektas būtų dubliuojantis atsinaujinančių išteklių 

naudojimą tame pačiame pastate. Tai yra, tam pačiam tikslui pasiekti būtų du kartus panaudotos 

viešosios lėšos.                  

 

Panašiai planuojama remti atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, 

biokuro ar kitų) panaudojimą privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties 

pastatuose, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą (neaišku kokią dalį), tam skiriant 84 mln. EUR 

paramos. Tiesa, privatininkams būtų padengiama tik 30 % visų išlaidų.      

 

Dar didesnė parama planuojama AEI diegimui daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie 

CŠT sistemų –  net 200 mln. EUR. Gal ir geriau negu gamtinės dujos, kuriomis paprastai šildosi 

tokie pastatai. Bet kam tada valstybei pirkti ir išlaikyti SGD terminalą jeigu pati valstybė atsisako 

dujų. Nekalbant apie tai, kad tokie daugiabučiai paprastai yra miestuose, netoli CŠT trasų ir 

prisijungdami galėtų daug pigiau ir efektyviau apsirūpinti „žalia“ energija, o ir sąlygas efektyviai 

elektros kogeneracijai pagerintų. Tačiau daugiabučių namų, naudojančių iškastinio kuro 

įrenginius, pajungimui prie CŠT sistemų numatoma skirti tik 5 mln. EUR (intensyvumas 

nenurodomas). Pažymėtina, kad į CŠT sektorių ir kogeneracijos objektus per Nepriklausomybės 

laikotarpį investuota per 2 milijardus eurų ir jeigu planuojamos RRF investicijos būtų įgyvendintos 

didelė dalis anksčiau padarytų investicijų taptų beprasmė. Ar tikrai Lietuvoje nėra spręstinų 

problemų ir kaip galima viešosiomis lėšomis padarytas investicijas sunaikinti kitomis, 

investicijas dubliuoti ar kitaip švaistyti mokesčių mokėtojų pinigus?     

 

Šie ir panašūs pastebėjimai liudija, kad EM pasiūlymai RRF planui vertintini, kaip Lietuvos 

energetikos struktūros ir jos vystymosi perspektyvų neįvertinimas arba galimai padiktuoti interesų 

grupių. Jeigu jie realiai būtų įgyvendinti, galimos pasekmės Lietuvos energetikai ir jos 

išlaikytojams: 

 

a. Šildymo pabrangimas šilumos vartotojams dėl atsijungimų nuo CŠT sistemų, kuriuos 

reikšmingai remtų valstybė. 



b. Stabilios „žaliosios“ elektros generavimo galimybių praradimas ar jos sąnaudų 

padidinimas vasarą valstybei skatinant karštą vandenį ruošti decentralizuotai iš saulės 

ar pan.   

c. Užkertamas kelias šilumos kainų mažėjimui, kadangi vietinio šildymo objektams 

siūloma toliau naudoti autonominio šildymo prietaisus, bet nesijungti prie efektyvių 

CŠT sistemų. Taip pažeidžiamos konkurencijos galimybės ir technologinio neutralumo 

principas. 

d. Prarandamos galimybės mažinti šilumos kainas prijungiant prie CŠT sistemų naujus 

vartotojus, nes parama  labai menka, o jos intensyvumas neaiškus. 

e. Nemažėja vietinė oro tarša, jeigu vietiniam šildymui įrengiami nekontroliuojami 

granules deginantys katilai. 

f. Prarandamos viešosios lėšos, jeigu viena „žalia“ šiluma paprasčiausiai keičiama kita. 

g. Didėja importuojamos elektros poreikis dėl atsirasiančių autonominių šilumos 

siurblių ir taip  prarandamos galimybės plėsti vietinio atsinaujinančio biokuro efektyvų 

naudojimą šilumos ir elektros gamybai. 

h. Taptų neaiški CŠT sektoriaus ir kogeneracijos objektų ateitis, neskatintų plėtros ir 

inovacijų, mažinančių šilumos kainas vartotojams. 

i. Prarandamos galimybės energetikos sektorių (šilumos, vėsumos ir elektros) 

integracijai, decentralizuojant šilumos gamybą.     

j. Akivaizdu, kad autonominio šildymo sistemas įsirenginėtų turtingi ir labiau organizuoti 

asmenys, o likusieji viešosios energetikos infrastruktūros išlaikymo kaštai tektų 

likusiems vartotojams -  tai nepadėtų kurti „gerovės valstybės“ Lietuvoje.      

k. Dėl neefektyviai panaudotų viešųjų lėšų, būtų sukuriama mažesnė bendroji pridėtinė 

vertė šalyje. 

 

Kviečiame įsigilinti į Lietuvos energetikos struktūrą, įvertinti jos vystymosi perspektyvas ir 

atsižvelgiant į viešąjį bendrą interesą, pagal Šiaurės šalių pavyzdį, decentralizuotą energetiką 

tvariai derinti su energetikos sektorių optimizavimu bei integravimu. Tuo tikslu siūlomos RRF 

plano pagrindinės remiamos investicinės kryptys energetikoje:   

 

1. Vietinis elektros generavimas ir susijusios elektros infrastruktūros vystymas - prasmingas 

ir skatintinas visų rūšių objektuose. 

2. Lietuvoje centralizuotai tiekiama šiluma atitinka ES nustatytus efektyvumo 

kriterijus, gaminama daugiausiai iš atsinaujinančių išteklių ir tinka net A++ klasės 

pastatams, todėl jos pakeitimas kitais atsinaujinančiais ištekliais neracionalus ir 

beprasmis viešojo intereso požiūriu.  

3. Šilumos gamyba ir karšto vandens ruošimas iš atsinaujinančių išteklių remtinas tik 

pastatuose, kurie neprijungti prie CŠT sistemų, tačiau keičiant jų aprūpinimo šiluma 

būdą, kaip ir kiti atsinaujinantys energijos ištekliai vienodomis sąlygomis turi būti remiama 

ir prijungimo prie efektyvių CŠT sistemų alternatyva.   

 

 Siūloma atitinkamai pakoreguoti EM teikimus pasiūlymus Nacionalinio RRF plano investicines 

kryptis. 

 

 


