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Europos Komisija, atlikusi Lietuvos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų 

plano (toliau – Planas), kuriame nustatytas nacionalinis įnašas siekiant ES atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos 2030 m. tikslo, vertinimą, nustatė, kad Plane numatyta 2030 m. atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos dalis sudarys 45 proc. bendro suvartojamos galutinės energijos kiekio ir tai 

laikoma pakankamai dideliu užmoju, nes viršija pagal Reglamento (ES) 2018/1999 dėl energetikos 

sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo II priede pateiktą formulę apskaičiuotą 34 proc. 

dalį, pasiektiną iki 2030 m. Šildymo sektoriuje atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis dabar yra 

47,3 proc., o iki 2030 m. padidės iki 67,2 proc. Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje, kuris 

tenkina 53 proc. šalies šilumos paklausos (miestuose – 76 proc.), planuojama iki 2030 m. turėti 90 

proc. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį. 

 

Europos Komisijos vertinimas 

 

Plane nurodyta atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis šildymo ir vėsinimo sektoriuje yra 

67,2 proc., o centralizuoto šilumos tiekimo – 90 proc. Tai apima atliekinės šilumos, kuri bus vienas 

iš naudojamų išteklių pertvarkant centralizuoto šilumos tiekimo sektorių, funkciją. Šildymui ir 

centralizuotam šilumos bei vėsumos tiekimui naudojamų atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

didinimas iš tiesų viršija reikalavimus, kad jų naudojimas bendram šildymui per metus didėtų 

vidutiniškai bent 0,65 procentinio punkto. 

Plane aprašyti su planuojama politika ir priemonėmis susijusių investicijų poreikiai, nors 

jų vertinimo metodika nepaaiškinta. Bendros investicijų sumos 2021–2030 m. laikotarpiu sudaro 

14,1 mlrd. EUR. Beveik 10,8 mlrd. EUR iš šių investicijų lėšų skiriama išmetamo ŠESD kiekio 

mažinimo priemonėms, o likusi apie 3,3 mlrd. EUR dalis – prisitaikymo prie klimato kaitos 

priemonėms. Pagal Komisijos apskaičiuotus investavimo poreikius vidutinis metinis investicijų 

dydis turėtų būti apie 3 proc. BVP. Viena didžiausių investicijų kategorijų yra investicijos į 

energijos vartojimo efektyvumą. Apie 21 proc. finansavimo turėtų sudaryti nacionalinio biudžeto 

ir savivaldybių biudžetų lėšos, taip pat elektros energijos ir šilumos tarifai, o apie 50 proc. – lėšos 

iš ES fondų, pvz., Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo, taip pat Modernizavimo 

fondo (8 mln. apyvartinių taršos leidimų 2021– 2030 m. – pagal dabartinę anglies dioksido kainą 

tai yra maždaug 159 mln. EUR) ir kitų išorės finansavimo šaltinių. Skirtumas tarp investicijų 

poreikio ir apskaičiuoto viešojo finansavimo (29 proc. reikiamų investicijų) bus padengtas 

privačiomis lėšomis. Nepateikta informacijos apie privataus finansavimo šaltinius ir apie tai, kaip 

reikiamos investicijos bus pritrauktos vykdoma politika ir priemonėmis. Nurodyti preliminarūs 

finansavimo poreikiai, o jų duomenys bus atnaujinti strateginio planavimo dokumentuose. Plane 

neminima rinkos rizika ir rinkos kliūtys. Taip pat neminimas naudojimasis metinių išmetamųjų 

teršalų kvotų perdavimu pagal Pastangų pasidalijimo reglamentą ar ES ATLPS aukcionų pajamų 

naudojimas. 

Europos Komisija nuomone vis dar reikėtų nustatyti konkrečias politikos priemones 

siekiant užtikrinti, kad iki 2030 m. būtų sėkmingai pasiekti atsinaujinančiųjų išteklių naudojimo 

šilumos gamybai tikslai. Priemones, kuriomis didinamas atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
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naudojimas pastatuose, būtų galima derinti su renovacijos programomis. Tokiomis aplinkybėmis 

Lietuvai būtų naudinga įvairinti energijos rūšių derinį (be biomasės) šildymo sektoriuje ir 

kuo labiau padidinti atliekinės šilumos naudojimą, taip pat nuolat stebėti biomasės žaliavų 

tvarumą. 

Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityje Plane išsamiai aprašytos ir 

kiekybiškai nustatytos priemonės, kuriomis siekiama paremti pakankamai didelio užmojo tikslą 

iki 2030 m. pasiekti bendrą 45 proc. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, ir tokio pat didelio 

užmojo atsinaujinančiųjų išteklių naudojimo tikslus konkrečiuose sektoriuose: elektros energijos 

(45 proc.), bendro šildymo (50 proc.) ir centralizuoto šilumos tiekimo (90 proc.),  transporto (15 

proc.). 

  

CŠT aktualios Plano priemonės 

 

1. AEI dalis CŠT 2030 m. – 90 proc. 2050 m. – 100 proc. 

2. Numatomos šilumos energijos iš AEI gamybos trajektorijos, ktne. Malkos ir kurui 

skirtos medienos atliekos (CŠT) 2021 m. - 715 ktne, 2030 m. - 752 ktne. 

3. Skatinti AEI panaudojimą CŠT šilumos energijai gaminti įvertinant saulės energiją 

naudojančių technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo galimybes CŠT 

sistemose. 

4. Atlikti studiją ir priimti atitinkamus teisės aktus, sukuriančius palankią reguliacinę 

aplinką, kad individualiai šildomi namų ūkiai (būstai) palaipsniui pereitų prie netaršių ir mažą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio technologijų arba prisijungtų prie CŠT sistemos. 

5. Didinti naujų šilumos vartotojų prijungimo prie CŠT skaičių. 

6. Atlikti decentralizuoto sektoriaus aprūpinimo šiluma esamos situacijos ir 

perspektyvinės raidos įvertinimą ir sukurti palankią reguliacinę aplinką, kad individualiai šildomi 

namų ūkiai (būstai) palaipsniui pereitų prie netaršių ir mažą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio technologijų arba prisijungtų prie CŠT sistemos. Būtina atlikta studija ir priimti atitinkami 

teisės aktai. 

7. Nuo 2022 m. CŠT tinklų teritorijose riboti naujai statomų (projektuojamų) pastatų 

prijungimą prie gamtinių dujų tinklų ir galimybes šildytis kitu iškastiniu kuru, atitinkamai iki 2021 

m. pradžios pakoreguojant LR šilumos ūkio įstatymą. 

8. Didinti naujų šilumos vartotojų prijungimo prie CŠT sistemos skaičių. Skatinamojo 

reguliavimo tobulinimas, įgalinantis šilumos tiekimo įmones kaupti CŠT plėtrai reikalingas lėšas. 

Įtvirtinti terminą, per kurį šilumos ūkio specialiuosiuose planuose numatytose CŠT teritorijose 

šilumos vartotojui pateikus prašymą, esant teigiamam ekonominiam įvertinimui, šilumos tiekėjas 

prijungia šilumos vartotoją prie CŠT. 

9. Sukurta AEI kilmės garantijų išdavimo schema CŠT sektoriuje naudojamam kurui 

(geriausią miškų tvarkymo praktiką patvirtinantys sertifikatai, užtikrinantys produktų kokybę ir 

tvarumą visoje biokuro gamybos ir tiekimo grandinėje). 

10. 2030 ir 2040 m. kuro poreikis sumažės atitinkamai iki 981 ir 982 ktne, t. y. 9,5 proc. 

11. Energijos vartojimo efektyvumo politikos priemonės, kurios turi sąsajų su energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo sritimi: daugiabučių namų atnaujinimas, viešųjų pastatų 

atnaujinimas, susitarimai su energijos tiekėjais dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo, VIAP 

lengvata pramonės įmonėms, susitarimai su energetikos įmonėmis dėl energijos taupymo, kitos 

priemonės, daugiausia prisidedančios prie energijos vartojimo mažėjimo, yra neefektyvių katilų 

keitimas efektyvesniais, naudojančiais AEI, vartotojų prijungimas prie CŠT, daugiabučių namų 

renovacija, viešųjų pastatų atnaujinimas, susitarimai su energijos tiekėjais dėl vartotojų švietimo 
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ir konsultavimo bei susitarimai su energetikos įmonėmis dėl energijos sutaupymo, VIAP lengvata 

pramonės įmonėms ir išmaniosios apskaitos diegimas. 

12. Pagrindinės planuojamos energinio efektyvumo didinimo priemonės, dėl kurių mažės 

energijos suvartojimas 2020–2040 m. laikotarpiu, yra: efektyvesnių produktų ir technikos 

naudojimas vystantis technologijoms, perėjimas prie žemos temperatūros CŠT, įvadinių šilumos 

punktų modernizavimas, energinio efektyvumo didinimas ne pramonės sektoriuje, išmaniosios 

apskaitos diegimas ir atliekinės šilumos naudojimas.  

Planuojamos priemonės: pakeisti neefektyvius katilus kitomis AEI technologijomis arba 

prijungti juos prie centrinio šildymo sistemos, skatinti šilumos perdavimo tinklo efektyvumo 

didinimą, prisitaikant dirbti žematemperatūriniu režimu, įskaitant šilumos punktų ir (ar) šildymo 

bei karšto vandens sistemų modernizavimą, skatinti atliekinės šilumos, susidariusios pramonėje, 

atliekų sektoriuje ar dėl vėsinimo energijos, panaudojimą CŠT sektoriuje, individualių namų 

renovacija. 

Svarbiausias Lietuvos tikslas šilumos ūkio srityje – nuoseklus ir subalansuotas 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemų atnaujinimas (optimizavimas), užtikrinantis efektyvų 

šilumos vartojimą, patikimą, ekonomiškai patrauklų (konkurencingą) tiekimą ir gamybą, 

sudarantis galimybę diegti modernias ir aplinkai palankias technologijas, naudojančias vietinius ir 

atsinaujinančius energijos išteklius, užtikrinantis sistemos lankstumą ir palankią terpę 

investicijoms. Vadovaujantis gerąja ES šalių praktika, Lietuvoje turi būti skatinamas perėjimas 

prie ketvirtosios kartos (4G) centralizuoto šilumos tiekimo, integruojant saulės jėgaines į  

centralizuoto šilumos tiekimo tinklus ir skatinant perteklinės bei atliekinės šilumos panaudojimą 

pastatams šildyti. 

2021–2030 m. perspektyvoje šilumos sektoriaus prioritetinės reguliacinių rinkos sąlygų 

gerinimo kryptys:   

• Teisinio reguliavimo aplinkos, skatinančios investicijų pritraukimą ir sudarančios 

nediskriminacinę aplinką visiems centralizuotai tiekiamos šilumos rinkos dalyviams, įtvirtinimas;  

• Skaidrumo biokuro rinkoje didinimas;  

• Apsirūpinimo šiluma, pagaminta centralizuoto šilumos tiekimo būdu, pastatuose 

skatinimas ir prioriteto teikimas urbanizuotose teritorijose, siekiant mažinti oro taršą;  

• Decentralizuoto sektoriaus apsirūpinimo šiluma esamos situacijos ir perspektyvinės 

raidos įvertinimas, numatant racionalias raidos kryptis, įvertinant šilumos gamybos technologijų 

kaitą, didinančią šilumos gamybos ir vartojimo efektyvumą;  

• Vėsumos energijos sektoriaus esamos situacijos įvertinimas, perspektyvinės analizės 

atlikimas ir gairių, numatančių racionaliausius apsirūpinimo vėsumos energija sprendinius, 

nustatymas. 

Individualūs namų ūkiai daugiausia naudoja pigiausią šildymo kurą rinkoje – biomasę. AEI 

plėtra šilumos ir vėsumos sektoriuje, siekiant 90 proc. AEI dalies tikslo centralizuotos šilumos 

tiekime ir šilumos gamybai namų ūkiuose, iki 2030 m. vykdoma vadovaujantis šiais principais:   

1. Skaidrumo – užtikrinti, kad šilumos tiekimo veikla būtų valdoma efektyviai, skaidriai 

ir nediskriminuojant šilumos ūkio rinkoje veikiančių subjektų ir jos naudotojų, įskaitant energijos 

išteklių įsigijimą skaidriausiu ir konkurencingiausiu būdu, užtikrinant mažiausius kaštus 

galutiniam vartotojui;   

2. Konkurencingumo – racionalus investicijų, reikalingų patikimam vartotojų 

aprūpinimui aplinkos neteršiančia šiluma už priimtiną kainą, panaudojimas, užtikrinantis 

centralizuoto šilumos tiekimo gebėjimą konkuruoti su alternatyviais aprūpinimo šiluma būdais;   

3. Efektyvumo – reguliavimo principų įtvirtinimas, skatinantis centralizuoto šilumos 

tiekimo įmonių sistemose techninių ir vadybinių sprendimų diegimą, užtikrinantį patikimą ir 

mažiausių kaštų šilumos tiekimą galutiniam vartotojui;   
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4. Pažangumo – sistemos pritaikymas diegiant skirtingas, aplinkai palankias ir kainos 

atžvilgiu konkurencingas inovatyvias technologijas šilumos energijos gamybos, tiekimo ir 

vartojimo grandyse. 

Šilumos ir vėsumos sektoriaus esamos politikos (įgalinančios) priemonės:  

• teisinio reguliavimo aplinkos, skatinančios investicijų pritraukimą ir sudarančios 

nediskriminacinę aplinką visiems centralizuotai tiekiamos šilumos rinkos dalyviams, įtvirtinimas;  

• skaidrumo biokuro rinkoje didinimas;  

• apsirūpinimo šiluma, pagaminta centralizuoto šilumos tiekimo būdu, pastatuose 

skatinimas ir prioriteto teikimas urbanizuotose teritorijose, siekiant mažinti oro taršą;  

• mažinti nacionalinio reguliuotojo tikrinamų ir vienasmeniškai nustatomų šilumos kainų 

kiekį (dalį atsakomybės iš VERT perkeliant savivaldybių taryboms);  

• didinti naujų šilumos vartotojų prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo skaičių. 

Planuojamos (įgalinančios) šilumos sektoriaus politikos priemonės:  

• teisinio reguliavimo aplinkos, skatinančios investicijų pritraukimą ir sudarančios 

nediskriminacinę aplinką visiems centralizuotai tiekiamos šilumos rinkos dalyviams, įtvirtinimas;  

• skaidrumo ir konkurencijos biokuro rinkoje skatinimas, žemo rinkos koncentracijos lygio 

užtikrinimas;  

• optimalus balansas tarp vietinės biokuro gamybos ir biokuro importo iš trečiųjų šalių būtų 

tvarus, leidžiantis ilgalaikėje perspektyvoje išlaikyti aukštą konkurencijos ir žemą rinkos 

koncentracijos lygmenį;  

• ekologiškai ir tvariai gaminamo ir tiekiamo biokuro naudojimo skatinimas (geriausią 

miškų tvarkymo praktiką patvirtinančių sertifikatų naudojimas biokuro kilmės garantijoms, 

užtikrinančių produktų kokybę ir tvarumą visoje biokuro gamybos ir tiekimo grandinėje).  

• apsirūpinimo šiluma, pagaminta centralizuoto šilumos tiekimo būdu, pastatuose 

skatinimas ir prioriteto teikimas urbanizuotose teritorijose, siekiant mažinti oro taršą;  

• decentralizuoto sektoriaus apsirūpinimo šiluma esamos situacijos ir perspektyvinės raidos 

įvertinimas, numatant racionalias raidos kryptis, įvertinant šilumos gamybos technologijų kaitą, 

didinančią šilumos gamybos ir vartojimo efektyvumą;  

• vėsumos energijos sektoriaus esamos situacijos įvertinimas, perspektyvinės analizės 

atlikimas ir gairių, numatančių racionaliausius apsirūpinimo vėsumos energija sprendinius, 

nustatymas;  

• atliekinės šilumos surinkimo ir panaudojimo, saulės šviesos ir šilumos energiją 

naudojančių technologijų, šilumos siurblių, žemos temperatūros šildymo ir šilumos saugyklų 

panaudojimo centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje galimybių vertinimas ir, kai tai 

ekonomiškai pagrįsta, jų diegimas;  

• racionali didelio naudingumo kogeneracinių elektrinių, didinančių vietinės elektros 

energijos gamybos galimybes, plėtra;  

• laiku modernizuojami (arba statomi nauji) esami biokuro deginimo įrenginiai arba 

kogeneraciniai įrenginiai, esami šilumos perdavimo įrenginiai ir jų sistemos, pastatų šilumos 

punktai, šildymo ir karšto vandens sistemos;  

• AEI plėtrai užtikrinti naudojamos kitos specialiosios priemonės, palengvinančios AEI 

plėtros procesus, mažinančios administracinę naštą ir skatinančios aktyvius energijos vartotojus.   

Alternatyvios politikos priemonės:  

1. Ekonominėmis ir teisinėmis priemonėmis palaipsniui riboti ir siekti visiškai eliminuoti 

anglies ir naftos produktų vartojimą šilumos sektoriuje iki 2030 m.  

2. Nuo 2022 m. CŠT tinklų teritorijose riboti naujai statomų (projektuojamų) pastatų 

prijungimą prie gamtinių dujų tinklų ir galimybes šildytis kitu iškastiniu kuru, atitinkamai iki 2021 

m. pradžios pakoreguojant LR šilumos ūkio įstatymą.  
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3. Iki 2020 m. galo sukurti žaliosios šilumos sertifikavimo ir kilmės garantijų sistemą.  

4. Keisti teisės aktus įpareigojant savivaldybes ir valstybines įstaigas nuo 2022 m. pirki tik 

žaliąją šilumos energiją (patvirtinant kilmės sertifikatais). 

Prie subjektų, atsakingų už politikos šilumos ūkyje įgyvendinimą, numatyta ir Lietuvos 

šilumos tiekėjų asociacija, kuri kartu su LR energetikos ministerija ir BALTPOOL skatina 

ekologiškai ir tvariai gaminamo ir tiekiamo biokuro naudojimą. 

 

 

 


