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• Energijos nepritekliaus samprata

• Energijos nepritekliaus vertinimo problemos ir 
tobulinimo kryptys

• Energijos nepritekliaus mažinimo priemonės



Namų ūkiai energetikos transformacijos kontekste
• Tikslas: sukurti ir Lietuvos atveju praktiškai pritaikyti energijos 

nepritekliaus ir valstybės intervencijų namų ūkių energetikos srityje 
vertinimo sistemą, kuri galės būti panaudojama šalies politikos 
formavimui ir situacijos stebėsenai

• Trukmė: nuo 2020-03-02 iki 2021-08-31

• Vykdančioji institucija: Lietuvos energetikos institutas
Pagrindiniai vykdytojai: Vidas Lekavičius, Lina Murauskaitė, Aušra Pažėraitė, Dalia Štreimikienė

• Projekto partneris: Vartotojų aljansas

• Projektas vykdomas bendradarbiaujant su LR energetikos 
ministerija

• Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. S-REP-20-3)



Energijos nepritekliaus (angl. energy poverty) 
samprata

• Mažiau išsivysčiusiose šalyse energijos nepriteklius 
pirmiausiai siejamas su galimybėmis naudotis 
moderniais energijos ištekliais (elektros energija, 
gamtinėmis dujomis ir kt.), labiau išsivysčiusiose šalyse 
akcentuojamos išlaidų energijai problemos.

• Europos Sąjungoje nėra harmonizuoto energijos 
nepritekliaus apibrėžimo dėl smarkiai besiskiriančio šalių 
konteksto. Reglamentas 2018/1999 indikuoja, kad 
energijos nepriteklius reiškia situaciją, kurioje namų 
ūkis negali sau leisti esminių energetikos paslaugų, 
būtinų tinkamam gyvenimo lygiui (SWD(2020) 960). 



Būsto problemos apskrityse, 2019 m. SILC tyrimas

Tokie būstų trūkumai netiesiogiai liudija ir apie negalėjimą naudoti 
modernius šildymo būdus. Vykstant energetikos transformacijai 
svarbu energijos nepriteklių suvokti platesniame kontekste, 
apimančiame ir galimybes investuoti į energijos vartojimo 
efektyvumą bei apsirūpinimo švaria energija būdus. 



Energijos nepritekliaus veiksniai
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Europos energijos nepritekliaus observatorijos pirmaeiliai 
energijos nepritekliaus stebėsenos indikatoriai, 
rekomenduojami ir Europos Komisijos (SWD(2020)960/F1)

• Negalėjimas pakankamai šildyti būsto dėl lėšų stokos (angl. Inability to 
keep home adequately warm) 

• Didelė energijos išlaidų dalis palyginti su pajamomis (angl. High share of 
energy expenditure in income (2M)) – išlaidų energijai dalis didesnė nei 
nacionalinė išlaidų energijai dalies mediana, padauginta iš dviejų.

• Negalėjimas laiku sumokėti už komunalines paslaugas (angl. Arrears on 
utility bills)

• Paslėptasis energijos nepriteklius (angl. Hidden energy poverty (HEP)) –
absoliutinės išlaidos energijai mažesnės nei pusė išlaidų medianos.

https://www.energypoverty.eu/indicators-data

Šių indikatorių parinkimą nemaža dalimi lėmė standartizuotuose namų ūkių statistiniuose 
tyrimuose (Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrime (SILC) ir Namų ūkių biudžetų tyrime (HBS)) 
renkama informacija, nors patys tyrimai nebuvo orientuoti į energijos nepritekliaus 
problemas.

https://www.energypoverty.eu/indicators-data
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Šie poveikio rodikliai minimi ir Nacionaliniame energetikos ir 
klimato srities veiksmų plane 2021-2030 m. 
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Problemos, susijusios su didelę dalį pajamų 
energijos išlaidoms skiriančių namų ūkių 
skaičiaus nustatymu (1)

• Naudojamas duomenų šaltinis – namų ūkių biudžetų tyrimai –
atliekami retai ir nėra pritaikyti tokio pobūdžio rodiklių 
apskaičiavimui (pvz., išlaidos šildymui priklauso nuo to, kurį mėnesį 
namų ūkis apklaustas)
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Energijos nepriteklius pagal 2016 m. Namų ūkių biudžetų tyrimo duomenis



Problemos, susijusios su didelę dalį pajamų 
energijos išlaidoms skiriančių namų ūkių 
skaičiaus nustatymu (2)

• Vienu metu (iš tų pačių respondentų) būtina surinkti 
informaciją ir apie pajamas, ir apie išlaidas energijai, 
todėl galimybės naudoti kitų šaltinių duomenis yra labai 
ribotos

• Apklausų metu respondentams sudėtinga pateikti 
informaciją apie metines išlaidas energijai. Dalis 
gyventojų yra linkę pateikti didesnes išlaidas energijai 
nei yra iš tikrųjų.

• Paprastai naudojamas 2M indikatorius (išlaidų energijai 
dalis didesnė nei nacionalinė išlaidų energijai dalies 
mediana, padauginta iš dviejų), kuris gali neįvertinti 
kuro/energijos kainų pasikeitimo įtakos



2M indikatoriaus specifika (1)
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Pradinė 
situacija

Situacija išaugus 
energijos kainoms

• 2M indikatorius padeda 
identifikuoti skirtumus tarp 
namų ūkių („santykinį 
energijos nepriteklių“).

• Kai išlaidų energijai dalis 
keičiasi ta pačia proporcija 
visiems gyventojams, 2M 
reikšmė nesikeičia.

• Universalių politikos 
priemonių (pvz., mokesčių 
lengvata kurui) poveikis gali 
būti neatspindėtas 2M 
indikatoriuje.



2M indikatoriaus specifika (2)
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situacija

Energijos nepriteklių mažinanti 
politika gali formaliai pabloginti 
2M indikatoriaus reikšmę

Nors išlaidų dalies medianos skaičiavimas yra prasmingas šalių palyginimui, nes atspindi 
jų specifiką (klimato sąlygas, būtinų energetinių paslaugų sampratą ir kt.), 2M 
indikatoriaus taikymas energijos nepritekliaus monitoringui šalyje turi reikšmingų 
trūkumų.

• Į tikslines grupes 
orientuotos politikos 
priemonės gali 
sumažinti išlaidų 
energijai dalies 
medianos reikšmę, kas 
gali lemti 2M išaugimą.



Energijos nepritekliaus stebėsenos tobulinimas (1)

• Atliekant tyrimus vertinti metines išlaidas kurui ir energijai, 
naudoti sąskaitų ir energijos tiekėjų informaciją.

• Namų ūkius, energijai skiriančius didelę dalį savo pajamų, vertinti 
naudojant nacionalinę specifiką atitinkančią fiksuotą pajamų 
dalį.

• Naudojant stabilius duomenų rinkimo metodus vertinti, kokia dalis namų ūkių 
energijai skiria daugiau kaip 15 proc. pajamų.

• Kasmet rengti tyrimus, leidžiančius nustatyti namų ūkių energijai 
skiriamų išlaidų dalį ir kitus energijos nepritekliaus situaciją 
charakterizuojančius rodiklius.

Galimos alternatyvos:
• Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo tobulinimas išskiriant išlaidas 

energijai
• Atskiras periodiškai vykdomas tyrimas, orientuotas į namų ūkių energetikos 

problemas (apklausa + duomenų iš energijos tiekėjų surinkimas)

• Naudoti papildomus indikatorius (pvz., būsto kokybės rodikliai) 
įvairioms energijos nepritekliaus dimensijoms atskleisti.
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Visi gyventojai Žemiau 60% ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų medianos

Asmenų, negalinčių pakankamai šildyti būsto, dalis 2019 m.

Eurostat duomenys

* 2020 m. asmenų, negalinčių pakankamai šildyti būsto, dalis Lietuvoje sumažėjo iki 23,1 proc.
Kol kas ne visos ES narės yra pateikusios duomenis Eurostat, tačiau tikėtina, kad Lietuva išliks toje 
pačioje pozicijoje kaip 2019 m., kadangi nagrinėjamas rodiklis 2020 m. mažėjo ir kitose šalyse.



Asmenų, negalinčių pakankamai šildyti būsto, 
dalies kaita

Eurostat ir Statistikos departamento duomenys (SILC)
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Centralizuotai tiekiamos šilumos kainų (be 
PVM) kaita

Paveikslo šaltinis: https://www.regula.lt/SiteAssets/2021-06%20vidutin%c4%97%20%c5%a1ilumos%20kaina.png
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Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, LTct/kWh
be PVM, 2009–2014 metais

Paveikslo šaltinis: https://www.regula.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2014-metai/2014-04-08/komisija-pateikia-balandzio-menesio-silumos-kainu-lietuvoje-statistika/1-pav.png
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Asmenų, negalinčių laiku sumokėti už komunalines paslaugas, 
dalies kaita
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Šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys
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• Nepaisant subjektyvumo ir kitų trūkumų, gyventojų galėjimo 
pakankamai šildyti būstą rodiklis yra bene plačiausiai 
naudojamas energijos nepritekliaus vertinimui ir šalių 
tarpusavio palyginimui, todėl nebūtų tikslinga jo atsisakyti.

• Gyventojų negalėjimą pakankamai šildyti būsto 
rekomenduojama vertinti kitų finansinės padėties rodiklių 
kontekste ir harmonizuoti su daugumos ES šalių 
naudojamais klausimais.

• SILC klausimyne atsisakyti pastabos apie papildomus šildymo būdus iš 
centralizuotų šilumos tinklų šildomuose būstuose be individualaus 
reguliavimo.

• Tikslinti klausimą, prašant nurodyti, ar negalėjimas pakankamai šildyti būsto 
yra nulemtas finansinių ar kitų priežasčių (energijos nepriteklius siejamas 
visų pirma su negalėjimu sumokėti už energijos paslaugas)

Energijos nepritekliaus stebėsenos tobulinimas (2)

European Commission. Methodological guidelines and
description of EU-SILC target variables. 2021 
operation (Version 4_09/12/2020) DocSILC065



• Siekiant užtikrinti duomenų suderinamumą ir įgalinti politikos 
priemonių analizę, energijos nepritekliaus stebėsenai reikalingus 
duomenis rekomenduojama rinkti viename tyrime. Galimos 
alternatyvos:

• Specialus periodiškai vykdomas namų ūkių energetikos tyrimas, kurio metu 
renkami duomenys apie gyventojų pajamas, išlaidas skirtingoms energijos rūšims, 
naudojamas technologijas, kuro/energijos vartojimą ir kt.

» Tokio tyrimo duomenys leistų priimti gerai informuotus žaliosios transformacijos 
sprendimus; būtų galimybė įtraukti specifinius klausimus pagal poreikį

» Reikšmingi kaštai

• Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo tobulinimas, siekiant geriau 
atspindėti namų ūkių energetikos situaciją

» Tyrimas yra oficialiosios statistikos darbų programos dalis, panaudojama esama 
infrastruktūra; metodika didele dalimi harmonizuota su kitomis ES šalimis; kai kurie 
indikatoriai naudojami šalių tarpusavio palyginimui

» Nespecializuotas tyrimas; ribotos politikos priemonių vertinimo galimybės, reikalingi 
papildomi duomenų šaltiniai.

Energijos nepritekliaus stebėsenos tobulinimas (3)



Metodika
• Energijos nepritekliaus rodiklių skaičiavimas iš 

reguliariai atnaujinamų mikroduomenų šalies 
mastu ir atskirose namų ūkių grupėse

• Mikroduomenimis pagrįstos simuliacijos
• Politikos ir aplinkos pokyčiai simuliuojami atskirai kiekvienam 

namų ūkiui ir tada apskaičiuojami apibendrinti rezultatai

• Vertinamas galimas poveikis energijos nepritekliaus lygiui, 
pajamų perskirstymui ir kt.



Duomenų bazė. Šaltiniai

• Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo 
mikroduomenys (2019 m.)

» 5131 namų ūkis, 11360 asmenų. Informacija apie kiekvieno namų ūkio 
pajamas, būsto tipą, būsto problemas, iš būsto išlaidų analitiškai 
išskirtos išlaidos energijai. Namų ūkių kalibruotieji svoriai leidžia daryti 
platesnius apibendrinimus.

• UAB „Vilmorus“ atliktos reprezentatyvios namų ūkių 
apklausos mikroduomenys (2020 m. pabaiga)

» Vykdant šį projektą atliktoje apklausoje apklausti 1008 namų ūkiai 
(2349 asmenys). Klausimai orientuoti į namų ūkių energetiką.

• Namų ūkių biudžetų tyrimo mikroduomenys (2016 m.)
» 3443 namų ūkiai, 8070 asmenų. Informacija apie būstų tipus, plotus, 

išlaidas elektrai, dujoms, šilumai, kietam kurui. 



Energijos nepritekliaus lygio dinamika Lietuvoje
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Išlaidų energijai dalis  daugiau nei dvigubai didesnė už šalies medianą (sustambintas skaičiavimas)

Išlaidos energijai  sudaro didelę dalį (>15 proc.) namų ūkio disponuojamųjų pajamų (sustambintas skaičiavimas)

Negali sau leisti pakankamai šildyti būsto

Bent kartą per metus vėlavo apmokėti sąskaitas už komunalines paslaugas



Energijos nepritekliaus lygis 2019 m.
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Energijos nepriteklius miesto ir kaimo vietovėse 2019 m.
Energijos nepritekliaus lygis

Energijos nepriteklių patiriančių gyventojų struktūra

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2M

Išlaidos energijai >15 proc. pajamų

Išlaidos energijai >10 proc. pajamų

Išlaidos energijai >20 proc. pajamų

Negali pakankamai šildyti būsto

Vėlavo apmokėti sąskaitas už komunalines paslaugas

Būstas turi defektų

Būste nėra tualeto su nutekamuoju vandeniu

Miestas Kaimas

0% 10% 20% 30% 40%

2M

Išlaidos energijai >15 proc. pajamų

Išlaidos energijai >10 proc. pajamų

Išlaidos energijai >20 proc. pajamų

Negali pakankamai šildyti būsto

Vėlavo apmokėti sąskaitas už komunalines paslaugas

Būstas turi defektų

Būste nėra tualeto su nutekamuoju vandeniu

Gyventojų dalis

Kaimas Miestas



Energijos nepriteklius priklausomai nuo būsto tipo, 2019 m.

Energijos nepritekliaus lygis

Energijos nepriteklių patiriančių gyventojų struktūra

2M

Išlaidos energijai 

>15 proc. pajamų

Išlaidos energijai 

>10 proc. pajamų

Išlaidos energijai 

>20 proc. pajamų

Negali 

pakankamai 

šildyti būsto

Vėlavo apmokėti 

sąskaitas už 

komunalines 

paslaugas

Būstas turi 

defektų

Būste nėra 

tualeto su 

nutekamuoju 

vandeniu

Vieno buto namas 21.48% 19.42% 34.44% 11.41% 11.85% 6.10% 16.42% 20.04%

Butas dviejų butų name 19.14% 17.92% 36.35% 11.32% 16.36% 7.61% 15.39% 21.61%
Butas daugiabučiame name, 

kuriame mažiau nei 10 butų  23.58% 21.32% 41.37% 15.41% 25.51% 9.39% 29.79% 15.49%
Butas daugiabučiame name, 

kuriame 10 ar daugiau butų  16.78% 14.74% 29.42% 8.36% 39.16% 7.96% 9.18% 0.75%

Kita gyvenamoji patalpa  5.06% 5.06% 22.49% 5.06% 6.71% 12.95% 22.78% 11.87%

2M

Išlaidos energijai 

>15 proc. pajamų

Išlaidos energijai 

>10 proc. pajamų

Išlaidos energijai 

>20 proc. pajamų

Negali 

pakankamai 

šildyti būsto

Vėlavo apmokėti 

sąskaitas už 

komunalines 

paslaugas

Būstas turi 

defektų

Būste nėra 

tualeto su 

nutekamuoju 

vandeniu

Vieno buto namas 40.68% 41.13% 38.21% 40.55% 15.87% 29.45% 42.59% 72.52%

Butas dviejų butų name 4.59% 4.80% 5.11% 5.09% 2.77% 4.65% 5.05% 9.90%
Butas daugiabučiame name, 

kuriame mažiau nei 10 butų  9.90% 10.00% 10.17% 12.14% 7.57% 10.06% 17.12% 12.42%
Butas daugiabučiame name, 

kuriame 10 ar daugiau butų  44.53% 43.72% 45.72% 41.64% 73.50% 53.86% 33.35% 3.80%

Kita gyvenamoji patalpa  0.30% 0.34% 0.79% 0.57% 0.29% 1.99% 1.88% 1.36%



Energijos nepritekliaus lygis priklausomai nuo 
namų ūkio dydžio ir jo narių amžiaus

Asmenų skaičius namų ūkyje

2M

Išlaidos energijai 

>15 proc. pajamų

Išlaidos energijai 

>10 proc. pajamų

Išlaidos energijai 

>20 proc. pajamų

Negali 

pakankamai šildyti 

būsto

Vėlavo apmokėti 

sąskaitas už 

komunalines 

paslaugas

Būstas turi 

defektų

Būste nėra tualeto 

su nutekamuoju 

vandeniu

1 48.83% 44.92% 65.84% 27.19% 37.81% 6.53% 15.58% 16.94%

2 19.65% 17.30% 35.45% 9.21% 27.85% 7.60% 13.81% 8.73%

3 12.94% 11.47% 24.75% 7.90% 25.46% 6.67% 13.64% 6.60%

4 7.48% 6.39% 20.50% 3.60% 23.03% 8.29% 10.90% 6.38%

5 ir daugiau 4.84% 3.84% 10.28% 2.57% 16.94% 8.40% 18.16% 16.25%

Ar yra vyresnių nei 65 metų asmenų?

Taip 28.42% 25.24% 46.49% 12.53% 32.81% 4.37% 14.22% 13.17%

Ne 15.56% 13.98% 27.29% 9.24% 24.68% 8.57% 13.74% 8.76%



Energijos nepriteklių patiriančių gyventojų 
struktūra priklausomai nuo namų ūkio dydžio 
ir jo narių amžiaus

Asmenų skaičius namų ūkyje

2M

Išlaidos energijai 

>15 proc. pajamų

Išlaidos energijai 

>10 proc. pajamų

Išlaidos energijai 

>20 proc. pajamų

Negali 

pakankamai 

šildyti būsto

Vėlavo apmokėti 

sąskaitas už 

komunalines 

paslaugas

Būstas turi 

defektų

Būste nėra 

tualeto su 

nutekamuoju 

vandeniu

1 45.26% 46.55% 35.75% 47.30% 24.78% 15.43% 19.77% 30.00%

2 27.96% 27.51% 29.54% 24.59% 28.02% 27.57% 26.90% 23.73%

3 15.13% 15.00% 16.96% 17.34% 21.05% 19.88% 21.84% 14.74%

4 9.03% 8.62% 14.49% 8.16% 19.66% 25.52% 18.02% 14.71%

5 ir daugiau 2.62% 2.33% 3.26% 2.61% 6.49% 11.60% 13.47% 16.82%

Ar yra vyresnių nei 65 metų asmenų?

Taip 39.91% 39.62% 38.24% 33.02% 32.58% 15.63% 27.33% 35.34%

Ne 60.09% 60.38% 61.76% 66.98% 67.42% 84.37% 72.67% 64.66%



Energijos nepriteklius priklausomai nuo pajamų, 2019 m.

Energijos nepritekliaus lygis

Energijos nepriteklių patiriančių gyventojų struktūra

Pajamų 

kvintilinė 

grupė 2M

Išlaidos energijai 

>15 proc. pajamų

Išlaidos energijai 

>10 proc. pajamų

Išlaidos energijai 

>20 proc. pajamų

Negali 

pakankamai 

šildyti būsto

Vėlavo apmokėti 

sąskaitas už 

komunalines 

paslaugas

Būstas turi 

defektų

Būste nėra 

tualeto su 

nutekamuoju 

vandeniu

1 61.91% 57.86% 79.59% 39.77% 39.35% 14.34% 24.36% 25.34%

2 23.42% 18.77% 50.13% 7.50% 30.11% 9.39% 19.45% 13.84%

3 6.59% 5.78% 21.73% 3.02% 27.17% 5.54% 11.17% 6.59%

4 2.37% 1.95% 9.09% 0.36% 22.25% 5.06% 9.66% 2.70%

5 0.79% 0.69% 1.69% 0.03% 15.38% 2.92% 4.73% 1.27%

Pajamų 

kvintilinė 

grupė 2M

Išlaidos energijai 

>15 proc. pajamų

Išlaidos energijai 

>10 proc. pajamų

Išlaidos energijai 

>20 proc. pajamų

Negali 

pakankamai 

šildyti būsto

Vėlavo apmokėti 

sąskaitas už 

komunalines 

paslaugas

Būstas turi 

defektų

Būste nėra 

tualeto su 

nutekamuoju 

vandeniu

1 65.04% 67.97% 48.98% 78.42% 29.24% 38.42% 35.04% 50.86%

2 24.67% 22.10% 30.92% 14.82% 22.43% 25.23% 28.05% 27.85%

3 6.96% 6.82% 13.44% 6.00% 20.29% 14.91% 16.15% 13.30%

4 2.49% 2.30% 5.61% 0.71% 16.57% 13.59% 13.93% 5.43%

5 0.83% 0.81% 1.04% 0.06% 11.47% 7.85% 6.82% 2.56%

Energijos nepriteklius būdingiausias žemiausių pajamų (1-2 kvintilinės
grupės) gyventojams, o taip pat vienišiems vyresnio amžiaus asmenims.



Energijos kainų kaitos scenarijai*

* Išlaidos vertinamos tiesiogiai pagal atsakymus SILC

Pajamų 

kvintilinė 

grupė

Elektros 

energijos 

brangimas 

20 proc.

Gamtinių 

dujų 

brangimas 

20 proc.

Šilumos 

brangimas 

20 proc.

Kieto kuro 

brangimas 

20 proc.

Šilumos 

brangimas 

11 proc.

1 17.85 2.76 14.50 3.24 7.97

2 16.57 3.65 18.10 3.84 9.96

3 16.79 3.26 15.93 2.95 8.76

4 16.35 3.70 18.21 2.79 10.01

5 20.12 5.83 17.86 3.51 9.82

1.95 0.48 2.08 0.36 1.13

Daugiau nei 15 proc. 

pajamų energijai 

skiriančių gyventojų 

dalies padidėjimas proc. 
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Subsidijų investicijoms naudos pasiskirstymas 
pagal potencialių gavėjų pajamų grupes
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Pajamų decilinė grupė

Tolygus naudos paskirstymas

Naudos paskirstymas taikant priemonę
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Pajamų decilinė grupė

Tolygus naudos paskirstymas

Naudos paskirstymas taikant priemonę

Netaikant pajamų testavimo Taikant pajamų testavimą



Šildymo kompensacijų naudos pasiskirstymas 
pagal potencialių gavėjų pajamų grupes
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Politikos priemonės, orientuotos į namų ūkius

• Stipria orientacija į būtent pažeidžiamiausių namų ūkių 
galimybes apsirūpinti būtiniausiomis energetikos 
paslaugomis (šildymas, karštas vanduo) pasižymi tik 
socialinės politikos priemonės (kompensacijos), tačiau 
jose stinga motyvacijos energijos vartojimo efektyvumo 
didinimui ir atsinaujinančių išteklių plėtrai.

• Dauguma energetikos/aplinkos politikos priemonių 
namų ūkių srityje yra universalaus pobūdžio. Praktikoje 
jos yra regresyvios ir nepasiekia pažeidžiamiausių namų 
ūkių.   



Rekomendacijos energijos nepritekliaus
mažinimui (1)

• Atsižvelgiant į gilumines neoptimalios būstų 
struktūros priežastis svarstytinas būsto ploto 
normatyvų didinimas apskaičiuojant šildymo 
kompensacijas, turto normatyvų peržiūra.

• Informavimo, edukavimo gerinimas ir elgsenos kliūčių 
šalinimas:

• Plačiau prieinama informacija apie paramos priemones

• Gyventojų konsultavimas energijos efektyvumo klausimais ir 
informacijos sklaida namų ūkių energetikos sprendimams pagrįsti 
(pvz., renkantis elektros tiekėją).

• Pastatų modernizavimo investicinių planų ir energetinio 
naudingumo sertifikavimo kokybės kontrolė, jų parengimo 
finansavimas.



Rekomendacijos energijos nepritekliaus
mažinimui (2)

• Vykstanti žalioji transformacija sudaro sąlygas 
didesnei orientacijai į struktūrines priemones 
(energijos vartojimo efektyvumo didinimas, 
atsinaujinančių išteklių plėtra) tikslinėse namų ūkių 
grupėse:

• Esamos kompensacijų sistemos išplėtimas, įtraukiant išlaidas 
energijos vartojimo efektyvumui ir kitas valstybės prioritetus 
atspindinčias išlaidas, pvz., mokėjimus už būsto renovaciją

• Specifinės į žemesnių ir vidutinių pajamų namų ūkius orientuotos 
priemonės, pasižyminčios aukštesniu finansavimo intensyvumu, 
tačiau taikomos tik pareiškėjams, atitinkantiems turto/pajamų 
testavimo sąlygas. 

• Pažeidžiamiausių asmenų įgalinimas dalyvauti bendruomeninėse 
energetikos iniciatyvose



Rekomendacijos energijos nepritekliaus
mažinimui (3)

• PVM lengvatos šilumos energijai bei malkoms ir 
kūrenimui skirtiems medienos produktams 
atsisakymas ilgesniame laikotarpyje ir esant palankiai 
kainų dinamikai. Dėl klausimo socialinio jautrumo, 
PVM lengvatos atsisakymą būtina derinti su tinkamu 
informavimu apie kompensacines priemones, 
nukreiptas į žemesnių ir vidutinių pajamų gyventojus.

• Dėl lengvatų atsisakymo, papildomo iškastinio kuro 
apmokestinimo gaunamas pajamas tikslinga nukreipti 
į struktūrines priemones, mažinančias atskirtį ir 
energijos nepriteklių.



Reklama ☺

2021 m. lapkričio 10 d. 9 val. 

Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje 
planuojamas seminaras apie

Energijos pakankamumo ir elgsenos pokyčių vaidmenį 
siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų



Vidas Lekavičius

Vidas.Lekavicius@lei.lt
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