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Veiksmų programos 4-as prioritetas 

 
Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių energijos išteklių 
gamybos ir naudojimo skatinimas  
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Veiksmų programos prioriteto Energijos efektyvumo ir 
atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo 

skatinimas investicinės sritys 
  

4.1. Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas (EM); 

4.2. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos vartojimo 
įmonėse skatinimas (ŪM); 

4.3. Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir 
atsinaujinančiosios energijos vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant 
viešuosiuos pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas (EM, AM); 

4.4. Pažangiųjų žemos ir vidutinės įtampos paskirstymo sistemų diegimas ir 
plėtojimas (EM); 

4.5 Anglies dioksido kiekio mažinimo strategijų įgyvendinimo visų rūšių, ypač 
miesto, teritorijose skatinimas, tvaraus ir įvairių rūšių judumo miestuose ir 
priemonių, skirtų poveikiui aplinkai sušvelninti,  diegimas (SM) 
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4.1. Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas  
 

4.1.1. Uždavinys Padidinti atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimą, stiprinant tiekimo saugumą bei didinant 

konkurencingumą 

Pagrindinės veiklos Rodikliai  

• Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas šilumos ir elektros 
energijos gamybai.; 
• Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas šilumos gamybai; 
• Biokuro mobilizavimo ir 
logistikos sistemų tobulinimas. 

Rezultato: Atsinaujinančių išteklių energijos 
dalis galutiniame energijos balanse (23 proc.) 
Produkto: 
• Papildomi atsinaujinančiosios energijos 
gamybos pajėgumai (700 MW) 
• Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų sumažėjimas (600 000 t/CO2) 
• Įsigyti nauji biokuro žaliavos mobilizavimo, 
biokuro gamybos bei transportavimo 
įrenginiai (60 vnt.) 
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4 V P „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO 

SKATINIMAS“ 

  

4 VP prioritetas 

Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo 

skatinimas 

Investicinis prioritetas: 

 

4.2. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 

energijos vartojimo įmonėse skatinimas. 

Konkretus uždavinys: 

 

4.2.1. Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės 

įmonėse. 
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PAGRINDINĖS VEIKLOS  
4.2. IP 4.2.1. uždavinys „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą 

pramonės įmonėse“ 

          Atsinaujinančios energijos panaudojimas pramonės įmonėse. Pagal šią veiklą numatoma finansuoti 
atsinaujinančios energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimą, naujų atsinaujinančių energijos 
išteklių efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimą ir diegimą pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją vienos ar 

kelių pramonės įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir jos netiekiant į šalies energetinius tinklus; 

         Kogeneracinių jėgainių įmonėse įrengimas. Pagal šią veiklą numatoma finansuoti kogeneracinių jėgainių 
įrengimą pramonės įmonėse, siekiant naudoti vienu metu generuojamą elektrą ir šilumos energiją vienos ar kelių 
pramonės įmonių vidiniams poreikiams tenkinti jos netiekiant į šalies energetinius tinklus; 

           Įrangos ir technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių didinti energijos vartojimo 
efektyvumą didelėse pramonės įmonėse, diegimas;  
            Energetinio audito įmonėse atlikimas. Paramą planuojama teikti „čekio“ principu, finansuojant 
energetinio audito atlikimą pramonės įmonėse. Audito metu identifikuojamos energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
ir anglies dioksido emisijos mažinimo galimybės bei numatomos atitinkamos priemonės siekiamam rezultatui pasiekti. 

                 

Produkto:         Papildomi atsinaujinančios energijos pajėgumai – 31,95 MW (2023 m.); 

          Energetinio audito atlikimas pramonės įmonėse – 40 (2023 m.); 

                          Bendras metinis energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas paramą gavusiose                  

                          pramonės įmonėse – 664196,23 kWh/metai (2023 m.)  

                        

Rezultato:        Energijos suvartojimo intensyvumas - 230 kg naftos ekvivalento 1000 eurų.  

    

Rodikliai  
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4.3. Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo  ir atsinaujinančiosios 
energijos vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir 

gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas  
 
 



 Veiklos: 

• Daugiabučių namų renovacija  

• Viešosios paskirties pastatų  

• Viešosios paskirties pastatų ir būsto atnaujinimo 

skatinimas ir priežiūra 

 



Rezultato rodiklis: 

 Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir 

namų ūkių sektoriuose, tūkst. tne 

• 1680 

Produkto rodikliai: 

 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo 

klasei, skaičius: 

• 30 000 

 Metinis pirminės energijos suvartojimo 

viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/m 

• 60 000 000 
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4.3.2. Didinti energijos vartojimo efektyvumą viešojoje infrastruktūroje ir 
namų ūkiuose 

Pagrindinės veiklos Rodikliai 

• Miestų apšvietimo 
modernizavimas ; 
• Centralizuotai tiekiamos šilumos 
tinklų modernizacija ir plėtra 
• Energijos gamybos efektyvumo ir 
atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimo namų ūkiuose didinimas.  

Rezultato: Galutinės energijos vartojimo 
efektyvumas (-17 proc.) 
Produkto: 
• Miestų, kuriuose sumažintos miestų 
apšvietimo eksploatavimo ir energijos 
sąnaudos, skaičius(3); 
• Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama 
patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė (600 
000); 
• Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklai (600 km) 
• Namų ūkių, kuriuose padidintas 
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo 
efektyvumas, skaičius (3 000) 

 
Energetikos 
ministerija 
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4.4. Pažangiųjų žemos ir vidutinės įtampos paskirstymo sistemų  
diegimas ir plėtojimas  

 
 4.4.1. Uždavinys Numatyti pažangiojo tinklo technologijų diegimo 

perspektyvas 

Pagrindinė veikla Rodikliai 

• Elektros paskirstymo tinklų 
modernizavimas ir plėtra bei 
pažangiųjų tinklų 
technologijų diegimas 

Rezultato: 
• Elektros energijos tiekimo kokybės pagerėjimas; 
 
Produkto: 
• Papildomai prie pažangiųjų tinklų prijungtų 
vartotojų skaičius (10 000); 
•Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos 
transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos, 
sukuriant bent 3 naujas pažangiojo  elektros 
tinklo technines-funkcines savybes (15) 
 
 



   

2014–2020 m. ES parama 4 prioritetas: 
Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių 

gamybos ir naudojimo skatinimas 

Nr.  Tematinis tikslas/Investavimo prioritetas/Konkretūs uždaviniai 

4. 
Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas 

4.5 
 

Anglies dioksido kiekio mažinimo strategijų įgyvendinimo visų rūšių, ypač 
miesto, teritorijose skatinimas, tvaraus ir įvairių rūšių judumo miestuose ir 
priemonių, skirtų poveikiui aplinkai sušvelninti,  diegimas 

4.5.1 Plėtoti darnų judumą diegiant kompleksinius transporto sprendimus (ERPF) 

4.5.2 Plėtoti ekologišką ir energiją efektyviai naudojantį viešąjį transportą (SF) 
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Konkretus uždavinys: 4.5.1 Plėtoti darnų judumą diegiant kompleksinius 
transporto sprendimus (ERPF) 

Veiklos, įgyvendinančios konkretų uždavinį: 
• Elektromobilių pakrovimo/ baterijų keitimo infrastruktūros/stotelių tinklo plėtra; 
• Darnaus judumo planų (SUMP) rengimas savivaldybėse; 
• Šiuolaikiškų inžinerinių eismo saugos ir saugumo priemonių diegimas, saugių 
perėjų įrengimas (pagal Pėsčiųjų perėjų įrengimo rekomendacijas), eliminuojant 
"juodąsias dėmes" ir avaringiausias pėsčiųjų perėjas; 
• Dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų rekonstrukcija ir plėtra; 
• Viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemų kūrimas (Park & Ride, Bike & 
Ride aikštelės ir kt., viešųjų dviračių sistemos (Bike Sharing); 
• Miestų gatvių pritaikymas viešojo transporto poreikiams (BRT sistemos diegimas 
(konvertavimas); 
 

Investicinis prioritetas: 4.5 Anglies dioksido kiekio mažinimo strategijų 
įgyvendinimo visų rūšių, ypač miesto, teritorijose skatinimas, tvaraus ir įvairių 
rūšių judumo miestuose ir priemonių, skirtų poveikiui aplinkai sušvelninti,  
diegimas (ERPF)/(SF) 
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Konkretus uždavinys: 4.5.1 Plėtoti darnų judumą diegiant kompleksinius 
transporto sprendimus (ERPF) 

Tęsinys 
•  Miestų transporto infrastruktūros (gatvių, šaligatvių, stočių, stotelių) tobulinimas, 
pritaikant universalaus dizaino sprendimus žmonių su specialiaisiais poreikiais 
tinkamam susisiekimui ir transporto priemonių bei objektų pasiekiamumui 
užtikrinti; 
• Intelektinių sistemų diegimas didinant viešojo transporto sistemos efektyvumą 
(viešojo transporto pirmumo sistemos, intermodalinio susisiekimo sistemos, 
elektroninės bilietų sistemos, kelionės tęstinumo užtikrinimas ir kokybės gerinimas 
diegiant multimodalinių maršrutų planavimo ir paieškos sistemas, gerinant viešojo 
transporto informacijos paieškos ir sklaidos sistemas, didinant transporto sistemos 
prieinamumą žmonėms su specialiaisiais poreikiais ir kt.); 
• Transporto paslaugų ir įrangos riboto judumo ir fizinę negalią turinčių asmenų 
poreikiams tenkinti diegimas; 
• Viešojo transporto priemonių pritaikymas žmonėms su spec. poreikiais; 
• Miestų priemiestinio, tolimojo (kelių) ir tarpmiestinio (geležinkelių) transporto 
priemonių pritaikymas žmonėms su spec. Poreikiais; 
• Miesto vandens ir lyninio transporto infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas. 
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Investicinis prioritetas: 4.5 Anglies dioksido kiekio mažinimo strategijų 
įgyvendinimo visų rūšių, ypač miesto, teritorijose skatinimas, tvaraus ir 
įvairių rūšių judumo miestuose ir priemonių, skirtų poveikiui aplinkai 
sušvelninti,  diegimas (ERPF)(SF) 

Konkretus uždavinys: 4.5.2 Plėtoti ekologišką ir energiją efektyviai 
naudojantį viešąjį transportą (SF) 

Veiklos, įgyvendinančios konkretų uždavinį: 
 
• Ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas. 
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Rezultato rodikliai Produkto rodikliai 

•Sutrumpėjęs kelionės laikas 
 

•Bendras rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis 
•Bendras pagerinto ar naujai sukurto vidaus vandenų kelio 
ilgis 
•Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis 
•Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis 
•Įdiegtų saugų eismą gerinančių priemonių skaičius 
 

•Padidėjęs viešuoju miesto 
transportu vežamų keleivių 
skaičius 

•Įsigytų naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių 
skaičius 
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Konkretaus uždavinio 4.5.1 „Plėtoti ekologišką ir energiją efektyviai 
naudojantį viešąjį transportą“ stebėsenos rodikliai 

Konkretaus uždavinio 4.5.2 „Plėtoti ekologišką ir energiją efektyviai 
naudojantį viešąjį transportą“ stebėsenos rodikliai 
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Dėkui už dėmesį! 


