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1. BENDRIEJI AIE NAUDOJIMO VEIKSMŲ PLANŲ 
RENGIMO REIKALAVIMAI

Šio skyriaus 1.1 poskyryje pateikiamos pagrindinės sąvokos, su kurio-
mis susiduriama rengiant AIE planus, 1.2 poskyryje apžvelgiama, kas yra 
privaloma rengiant AIE planus pagal teisės aktų reikalavimus, o 1.3 posky-
ryje aptariami pagrindiniai planų rengimo principai.

1.1. Pagrindinės sąvokos

Aprašant metodiką vartotos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos 
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 62-2936 su vė-
lesniais pakeitimais).

Nepaminėtos sąvokos suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos Lietuvos 
Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Energetikos 
įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Šilumos ūkio įstatyme, Statybos 
įstatyme, Vandens įstatyme ir Žemės įstatyme.

Pagrindinės sąvokos:
Aeroterminė energija – šilumos energija, susikaupusi ore.
Atsinaujinančių išteklių energija – energija iš atsinaujinančių neiš-

kastinių išteklių: vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidro-
terminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, 
įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų at-
sinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių panaudojimas technologiškai yra 
galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija.

Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginys – iš atsinau-
jinančių energijos išteklių elektros energiją ir (ar) šilumos energiją, ir (ar) 
biokurą, ir (ar) biodegalus gaminantis įrenginys.

Atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantija – elektroni-
nis dokumentas, kurio vienintelė paskirtis – įrodyti galutiniam vartotojui, 
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kad visa arba tam tikra jos dalis buvo pagaminta iš atsinaujinančių išteklių 
energijos.

Bendrasis galutinis energijos suvartojimas – energijos tikslais pra-
monei, transportui, namų ūkiams, paslaugų sektoriui (įskaitant viešąsias 
paslaugas), žemės ūkiui, miškininkystei ir žuvininkystei tiekiamų energijos 
produktų suvartojimas, įskaitant elektros ir šilumos energijos, kurią elek-
tros ir šilumos energijos gamybai sunaudoja energetikos sektorius, suvar-
tojimą ir elektros bei šilumos energijos nuostolius paskirstymo ir perdavi-
mo proceso metu.

Biodegalai – iš biomasės pagaminti skystieji arba dujiniai transporto 
degalai.

Biodujos – iš biomasės pagamintos dujos.
Biokuras – iš biomasės pagaminti degieji dujiniai, skystieji ir kietieji 

produktai, naudojami energijai gaminti.
Biomasė – biologiškai skaidžios biologinės kilmės žemės ūkio, miškų 

ūkio ir susijusių pramonės šakų, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, ža-
liavos, atliekos ir liekanos, įskaitant augalines ir gyvūnines medžiagas, taip 
pat biologiškai skaidžios pramoninės ir komunalinės atliekos.

Elektrinės įrengtoji galia – visų elektrinės generatorių aktyviųjų galių 
suma.

Elektromobilis – transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam 
judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.

Geoterminė energija – šilumos energija, susikaupusi žemiau žemės 
paviršiaus.

Hibridinė transporto priemonė – transporto priemonė, kurioje ener-
gija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama iš dviejų ar daugiau transporto 
priemonėje esančių sukauptos energijos šaltinių: sunaudojamų degalų ir 
elektros energijos kaupiklio (baterijos, kondensatoriaus).

Hidroenergija – patvenkto ir (arba) tekančio vandens energija, naudo-
jama elektros energijai gaminti.
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Hidroterminė energija – šilumos energija, susikaupusi paviršiniuose 
vandenyse.

Į pastatą integruota saulės šviesos energijos elektrinė – elektrinė, 
kurios elektros energiją generuojantys įrenginiai (saulės šviesos energijos 
baterijos arba speciali danga) įrengiami pastato sienoje ar stoge (ar jų da-
lyje) ir užtikrina pastato apsaugą nuo atmosferos poveikio (lietaus, sniego, 
vėjo). Tokios elektrinės įrenginius pašalinus iš pastato sienos ar stogo (ar jų 
dalies) iš esmės būtų pažeista pastato apsauga nuo atmosferos poveikio.

Liekamoji energija – technologinio proceso metu išsiskirianti energi-
ja, kuri nepanaudojama tame procese.

Mineraliniai degalai – iš gamtinių iškastinių žaliavų arba mineralinės 
kilmės atliekų pagaminti skystieji arba dujiniai transporto degalai.

Paramos schema – visuma skatinimo priemonių, kuriomis skatinama 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, tarp jų mažinamos atsinaujinan-
čių energijos išteklių naudojimo sąnaudos, didinama energijos iš atsinau-
jinančių energijos išteklių pardavimo kaina, nustatomi įpareigojimai nau-
doti atsinaujinančius energijos išteklius ar vartoti iš atsinaujinančių išteklių 
pagamintą energiją, taip pat kitos priemonės, skatinančios naudoti atsi-
naujinančius energijos išteklius energijai gaminti ir (ar) vartoti iš jų paga-
mintą energiją.

Saulės šilumos energija – saulės spindulinė energija, paverčiama į ši-
lumos energiją saulės kolektoriuose.

Saulės šviesos energija – iš saulės šviesos tiesiogiai gaunama elektros 
energija.

Skystieji bioproduktai – iš biomasės pagamintas skystasis kuras elek-
tros energijai, šilumai ir (ar) vėsumai gaminti, išskyrus skystuosius transpor-
to degalus.

Šilumos siurblys – įrenginys, paverčiantis aeroterminę, geoterminę ar 
hidroterminę energiją aukštesnės temperatūros šiluma, naudojama pasta-
tams šildyti ir (ar) karštam vandeniui ruošti.

Vėjo energija – oro judėjimo energija, naudojama energijai gaminti.

1. Bendrieji AIE naudojimo veiksmų planų rengimo reikalavimai
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1.2. Privalomieji AIE planų rengimo teisės aktų 
reikalavimai

Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros pla-
nai (toliau – AIE planai) yra rengiami įgyvendinant Atsinaujinančių išteklių 
energetikos įstatymo 57 straipsnio nuostatas1.

57 straipsnis. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiks-
mų planai

1. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų 
tikslas – nustatyti savivaldybių įgyvendinamas priemones šio įstatymo 55 straipsnyje 
nustatytiems nacionaliniams planiniams rodikliams pasiekti.

2. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija kiekvienai savivaldybei nustato minimalius iki 
2020  m. privalomus pasiekti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planinius 
rodiklius. Šiuos rodiklius ir priemones jiems pasiekti savivaldybės įtraukia į savo at-
sinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus. Savivaldybės 
nusistato tarpinius atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planinius rodiklius 
2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m.

3. Savivaldybės pasitvirtina ir viešai skelbia savo 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių 
energijos naudojimo plėtros veiksmų planus, kuriuose įvertina esamą padėtį ir nusi-
stato atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslus ir priemones šiems tikslams 
pasiekti.

4. Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų 
projektus suderina su Vyriausybės įgaliota institucija.

5. Savivaldybės ne vėliau kaip 2012  m. rugpjūčio 31  d., o vėliau kiekvienais metais 
rengia ir viešai skelbia atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų 
planų įgyvendinimo rezultatų ataskaitas.

6. Savivaldybė, jeigu jos atsinaujinančių išteklių energijos dalis per paskutinius dvejus 
metus tapo mažesnė negu savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 
plėtros veiksmų plane nustatyti tarpiniai atsinaujinančių išteklių energijos naudoji-
mo planiniai rodikliai, ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo skaičiuojamojo laikotarpio 
pabaigos patvirtina atnaujintą savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudo-
jimo plėtros veiksmų planą ir jame nustato adekvačias ir proporcingas priemones, 
skirtas užtikrinti, kad per pagrįstą laikotarpį atsinaujinančių išteklių energijos dalis 
atitiktų nustatytus planinius rodiklius.

7. Savivaldybės pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Nacionaliniam atsinaujinančių 
išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planui rengti ir atnaujinti.

1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291
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8. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų 
įgyvendinimas finansuojamas iš savivaldybių biudžetuose patvirtintų bendrųjų asi-
gnavimų, savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo progra-
mų ir kitų finansavimo šaltinių bei lėšų.

9. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planai 
turi užtikrinti, kad savivaldybių teritorijose nebūtų kuriamos sąlygos, ribojančios atsi-
naujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnis įtvirtina, kad 
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato savivaldybėms minimalius pri-
valomus pasiekti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planinius ro-
diklius ir derina savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 
plėtros veiksmų planų projektus. Šio įstatymo 12 straipsnis įtvirtina, kad 
savivaldybės rengia ir, suderinusios su Vyriausybe ar jos įgaliota institucija, 
tvirtina ir įgyvendina atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 
veiksmų planus.

Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos 
naudojimo plėtros veiksmų planų tikslas yra nustatyti savivaldybių įgy-
vendinamas priemones šio įstatymo 55 straipsnyje nustatytiems nacio-
naliniams planiniams rodikliams pasiekti, o šie nacionaliniai rodikliai yra 
įtvirtinami nacionaliniame plane, toliau apžvelgiami reikalavimai, keliami 
Nacionalinio atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų 
planui. 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 54 straipsnyje numatyta, 
kad Nacionaliniame atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 
veiksmų plane turi būti pateikta:

1) tikėtinas bendrasis galutinis energijos suvartojimas elektros energe-
tikos, šilumos energetikos ir transporto sektoriuose 2020 m., atsižvelgiant į 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių poveikį;

2) suvartotos atsinaujinančių išteklių energijos dalių 2011–2020 m. na-
cionaliniai planiniai rodikliai elektros energetikos, šilumos energetikos ir 
transporto sektoriuose, atsižvelgiant į kitų su energijos vartojimo efekty-
vumu susijusių politikos priemonių poveikį bendrajam galutiniam energi-
jos suvartojimui;

1. Bendrieji AIE naudojimo veiksmų planų rengimo reikalavimai



12

Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo metodika

3) atitinkamos priemonės, kurių reikia imtis tiems nacionaliniams ben-
driesiems planiniams rodikliams pasiekti, įskaitant valstybės ir savivaldybių 
institucijų bendradarbiavimą, planuojamus statistinius energijos perdavi-
mus ar bendrus projektus, nacionalinę esamų biomasės išteklių plėtojimo 
ir naujų biomasės išteklių sutelkimo skirtingoms reikmėms politiką;

4) priemonės, susijusios su administracinių procedūrų supaprastinimu, 
reglamentų ir kitų teisės aktų nuostatomis, susijusiomis su atsinaujinan-
čių energijos išteklių naudojimo skatinimu, informavimu ir mokymu atsi-
naujinančių energijos išteklių srityje, iš atsinaujinančių energijos išteklių 
pagamintos elektros energijos, šilumos ir vėsumos energijos kilmės ga-
rantijomis, prieigos prie energetikos tinklų ar sistemų ir jų eksploatavimo 
palengvinimu gamintojams, biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo 
kriterijų sistemos įgyvendinimu;

5) vertinimas, kiek kiekviena atsinaujinančių energijos išteklių naudoji-
mo technologija bei energijos vartojimo efektyvumas ir taupymas padės 
siekti atsinaujinančių išteklių energijos dalies elektros energetikos, šilumos 
energetikos ir transporto sektoriuose 2020 m. nacionalinių planinių rodiklių;

6) vertinimas, ar būtina kurti naują infrastruktūrą centralizuotam šilu-
mos ir vėsumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, 
tiekimui, kad būtų galima įgyvendinti 2020 m. nacionalinius planinius rodi-
klius. Vadovaujantis šiuo įvertinimu, prireikus numatomos priemonės cen-
tralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūrai plėtoti, siekiant sudaryti sąlygas 
šilumos ir vėsumos energijai gaminti didelėse biomasės, saulės ir geoter-
minėse elektrinėse.

Kadangi AIE planų tikslas taip pat yra prisidėti prie nacionalinių planinių 
rodiklių įgyvendinimo, AIE planuose skaičiuojami planiniai rodikliai turi būti 
skaičiuojami vadovaujantis tokiais pat principais kaip Nacionalinio atsinau-
jinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano. Toliau apžvel-
giami reikalavimai, taikomi nacionalinių planinių rodiklių skaičiavimui.

2009  m. balandžio 23  d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies 
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keičiančios ir vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB2 
(toliau – Direktyva), 5 straipsnis bei II, III, VII priedai nustato pagrindinius 
atsinaujinančių išteklių energijos dalies apskaičiavimo principus. VI priedas 
nustato būtiniausius reikalavimus, taikomus suderintam nacionalinių AIE 
veiksmų planų modeliui.

Vadovaujantis Direktyva bendrasis galutinis AIE suvartojimas kiekvie-
noje valstybėje narėje apskaičiuojamas sudedant šiuos rodiklius: 

a) bendrojo galutinio elektros energijos iš AEI suvartojimo; 
b) bendrojo galutinio AIE suvartojimo šildymui ir aušinimui; 
c) galutinio AIE suvartojimo transporto sektoriuje.
Apskaičiuojant bendrojo galutinio AIE suvartojimo dalį, į dujas, elek-

tros energiją ir vandenilį iš AEI atsižvelgiama tik vieną kartą pagal a, b arba 
c punktą. 

Siekiant a punkto tikslų bendrasis galutinis elektros energijos iš AEI 
suvartojimas apskaičiuojamas kaip valstybėje narėje iš AEI pagamintos 
elektros energijos kiekis (neįskaitant elektros energijos, pagaminamos 
hidroakumuliaciniais įrenginiais, kuriems naudojamas prieš tai į aukštuti-
nį baseiną pakeltas vanduo). Įvairų kurą deginančiose jėgainėse, kuriose 
naudojami atsinaujinantys ir tradiciniai ištekliai, skaičiuojama tik iš AEI pa-
gaminta elektros energijos dalis. Taip apskaičiuojant kiekvieno energijos 
ištekliaus indėlis apskaičiuojamas remiantis jo energine verte. Iš hidroe-
nergijos ir vėjo energijos pagaminta elektros energija skaičiuojama pagal 
Direktyvos II priede nustatytas normalizavimo taisykles.

Siekiant b punkto tikslų bendrasis galutinis AIE suvartojimas šildymui ir 
aušinimui apskaičiuojamas kaip valstybėje narėje iš atsinaujinančių išteklių 
pagamintas centralizuotai tiekiamos šilumos bei vėsumos kiekis ir kitos AIE 
suvartojimas pramonėje, namų ūkiuose, teikiant paslaugas, žemės ūkyje, 
miškininkystėje ir žuvininkystėje šildymo, aušinimo ir technologinio pro-
ceso tikslams. Įvairų kurą deginančiose jėgainėse, kuriose naudojami at-

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 

1. Bendrieji AIE naudojimo veiksmų planų rengimo reikalavimai
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sinaujinantys ir tradiciniai energijos ištekliai, atsižvelgiama tik į šildymo ir 
aušinimo, pagamintų iš AEI, dalį. Taip apskaičiuojant kiekvieno energijos 
ištekliaus indėlis apskaičiuojamas remiantis jo energine verte. Į aerotermi-
nę, geoterminę ir hidroterminę šilumos energiją, gautą šilumos siurbliais, 
atsižvelgiama dėl b punkto tikslų su sąlyga, jog galutinė energijos išeiga 
gerokai viršija pradines energijos sąnaudas, reikalingas, kad veiktų šilumos 
siurbliai. Šilumos kiekis, laikomas AIE pagal Direktyvą, apskaičiuojamas pa-
gal Direktyvos VII priede nustatytą metodiką. Remiantis b punktu neįskai-
čiuojama šilumos energija, gauta pasyviosiose energetinėse sistemose, ku-
riose energijos mažiau pasyviai suvartojama dėl pastato konstrukcijų arba 
šilumos, gaunamos naudojant neatsinaujinančių išteklių energiją.

Biodegalai ir skystieji bioproduktai, kad būtų laikomi AEI, turi atitikti 
Direktyvos priede išvardytus visus tvarumo kriterijus. Biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, pagaminti iš atliekų ir liekanų, išskyrus žemės ūkio, akvakul-
tūros, žuvininkystės ir miškininkystės liekanas, turi atitikti tik 1  tvarumo 
kriterijų.   

Direktyvos III priede išvardyto transporto kuro energinė vertė yra to-
kia, kaip nustatyta tame priede (1.1 lentelė). III priedas gali būti pritaikytas 
mokslo ir technikos pažangai. 
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1.1 lentelė. Transporto kuro energinė vertė3

Kuras

Energinė vertė 
pagal masę 

(žemesniojo degimo 
šiluma, MJ/kg)

Energinė vertė 
pagal tūrį 

(žemesniojo degimo 
šiluma, MJ/l)

Bioetanolis (iš biomasės pagamintas eta-
nolis) 27 21

Bio-ETBE (etil-tret-butileteris, pagamintas iš 
bioetanolio) 

36 (iš kurių 37 proc. 
iš atsinaujinančių 

išteklių)

27 (iš kurių 37 proc. 
iš atsinaujinančių 

išteklių)

Biometanolis (iš biomasės pagamintas me-
tanolis, naudotinas kaip biodegalai) 20 16

Bio-MTBE (metil-tert-butileteris, pagamin-
tas iš biometanolio)

35 (iš kurių 22 proc. 
iš atsinaujinančių 

išteklių)

26 (iš kurių 22 proc. 
iš atsinaujinančių 

išteklių)

Bio-DME (iš biomasės pagamintas dimetile-
teris, naudotinas kaip biodegalai) 28 19

Bio-TAEE (tert-amiletileteris, pagamintas iš 
bioetanolio)

38 (iš kurių 29 proc. 
iš atsinaujinančių 

išteklių)

29 (iš kurių 29 proc. 
iš atsinaujinančių 

išteklių)

Biobutanolis (iš biomasės pagamintas buta-
nolis, naudotinas kaip biodegalai) 33 27

Biodyzelinas (metilesteris, pagamintas iš 
dyzelino kokybės aliejų arba gyvūninių rie-
balų, naudotinas kaip biodegalai)

37 33

Fišerio–Tropšo biodyzelinas (iš biomasės 
pagamintas sintetinis angliavandenilis arba 
sintetinių angliavandenilių mišinys)

44 34

Hidrinant valytas aliejus (augaliniai riebalai, 
termocheminiu būdu apdoroti vandeniliu) 44 34

Grynas aliejus (aliejus, pagamintas iš aliejin-
gų augalų taikant spaudimo, ekstrahavimo 
ar kitas palyginamas procedūras, žalias arba 
valytas, bet chemiškai nemodifikuotas, kai 
jis suderinamas su nagrinėjamų variklių 
tipais ir su atitinkamais išmetimo reikalavi-
mais)

37 34

3 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Direktyvas 
2001/77/EB ir 2003/30/EB.

1. Bendrieji AIE naudojimo veiksmų planų rengimo reikalavimai
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Kuras

Energinė vertė 
pagal masę 

(žemesniojo degimo 
šiluma, MJ/kg)

Energinė vertė 
pagal tūrį 

(žemesniojo degimo 
šiluma, MJ/l)

Biodujos (iš biomasės ir (arba) iš biologiškai 
skaidžios atliekų dalies pagamintas dujinis 
kuras, kuris gali būti išvalytas iki gamtinių 
dujų kokybės, naudotinas kaip biodegalai 
arba generatorinės dujos)

50 –

Benzinas 43 32

Dyzelinas 43 36

Hidroenergijos ir vėjo energijos pagamintai elektros energijai apskai-
čiuoti tam tikroje valsybėje narėje gali būti taikoma normalizavimo taisy-
klė, aprašyta Direktyvos II priede.

Direktyvos VII priedas nustato energijos, gaunamos naudojant šilumos 
siurblius, apskaičiavimo principus. Aeroterminės, geoterminės ar hidroter-
minės energijos, kurią panaudoja šilumos siurbliai, kiekis, pagal Direktyvą 
laikomas atsinaujinančių išteklių energija, ERES, apskaičiuojamas pagal šią 
formulę:

ERES = Qusable × (1 – 1/SPF),
kur:
Qusable – įvertinta visa panaudojama šiluma, kurią tiekia šilumos siurbliai, 
atitinkantys Direktyvos 5 straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus, įgyven-
dinamus taip: atsižvelgiama tik į šilumos siurblius, kurių SPF > 1,15 * 1/η;
SPF – tų šilumos siurblių įvertintas vidutinis sezoninis naudingumo koefi-
cientas;

η yra visas bendras pagamintos elektros energijos ir pirminės elektros 
energijos, sunaudotos elektros energijos gamybai, kiekių santykis, apskai-
čiuojamas kaip ES vidurkis, pagrįstas Eurostato duomenimis. 

AIE dalis apskaičiuojama bendrąjį galutinį AIE suvartojimą padalijus iš 
bendrojo galutinio energijos iš visų energijos išteklių suvartojimo (išreiškia-
ma procentine dalimi). Apskaičiuojant santykinę AIE dalį taikoma 2008 m. 
spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1099/2008 
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dėl energijos statistikos OL  L  304, 2008  11  14, p.  1. pateikta metodika ir 
vartojamos apibrėžtys.4

Direktyvoje numatyta, kad ne vėliau nei 2013 m. sausio 1 d. Komisija 
nustato gaires, kaip valstybės narės turi įvertinti Qusable ir SPF vertes esant 
skirtingoms šilumos siurblių technologijoms ir taikymui, atsižvelgiant į kli-
mato sąlygų skirtumus, ypač į labai šaltą klimatą. Pažymėtina, kad minėtos 
gairės 2016 m. kovo mėn. dar nebuvo išleistos.

1.3. Planų rengimo principai

AIE plėtros planai rengiami vadovaujantis toliau aprašytais principais.
Bendrojo galutinio energijos suvartojimo siektina AIE dalis turi būti nu-

statyta remiantis šiais reikalavimais: 
•	 turi būti suformuluotos svarbiausios AEI naudojimo plėtros kryptys 

ir prioritetai;
•	 AEI naudojimo plėtros kryptys turi atitikti valstybės plėtros priorite-

tus, nurodytus energetikos sektoriaus plėtros kryptis reglamentuo-
jančiuose strateginiuose dokumentuose;

•	 turi būti realūs – nustatyti atsižvelgiant į savivaldybės vidaus ir išo-
rės veiksnius;

•	 turi būti suformuluoti paprastai ir aiškiai.
Priemonės bendrojo galutinio energijos suvartojimo siektinai AIE daliai 

pasiekti turi būti suformuotos remiantis šiais reikalavimais: 
•	 turi skatinti plane nustatytų priemonių atsakinguosius vykdytojus 

įgyvendinti AIE naudojimo regione plėtrą;
•	 turi skatinti už savivaldybės plėtrą atsakingas institucijas veikti;
•	 turi turėti konkretų įgyvendinimo terminą.

4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R1099 

1. Bendrieji AIE naudojimo veiksmų planų rengimo reikalavimai
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2. AIE NAUDOJIMO VEIKSMŲ PLANŲ RENGIMO 
PROCESAS

2.1. Planų rengimo etapai, struktūra ir atnaujinimo tvarka

2.1.1. Planų rengimo etapai

AIE planų rengimą sudaro tokie pagrindiniai etapai:
1. Esamos būklės analizė.
2. AIE potencialo nustatymas.
3. Koncepcijos formavimas ir optimalaus scenarijaus nustatymas.
4. Optimalaus scenarijaus detalizavimas ir veiksmų plano formavimas.
5. Veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo metodikos 

parengimas.
6. Derinimas atsakingoje institucijoje ir tvirtinimas savivaldybės tary-

boje.

Esamos būklės analizė 

AIE naudojimo veiksmų planų rengimas pradedamas aplinkos analize ir 
esamų įstatymų, strateginių dokumentų, Europos Sąjungos direktyvų ir kitų 
rengimui svarbių dokumentų peržiūra. Nustatomas esamas AEI naudojimo 
lygis, analizuojamos tendencijos. Formuojamas įprastos veiklos scenarijus.

AIE potencialo nustatymas

Pagal 4.3  poskyryje pateiktą aprašymą įvertinamas įvairių AIE rūšių 
(biokuro, biodujų, biodegalų, komunalinių atliekų, saulės, vėjo, geoter-
minės, aeroterminės, hidroterminės energijos, hidroenergijos) techninis 
potencialas savivaldybės teritorijoje. Potencialas palyginamas su esamu 
energijos poreikiu savivaldybėje.
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Koncepcijos formavimas ir optimalaus scenarijaus nustatymas

Koncepciją formuoti pradedama nustatant orientacinę siektiną AEI 
dalies galutinio energijos suvartojimo rodiklio vertę. Orientacinė siektina 
vertė gali būti nustatoma pritaikant nacionalinius tikslus, nustatytus pla-
navimo dokumentuose, programose ar kituose teisinę galią turinčiuose 
dokumentuose, AIE sektoriuje savivaldybės lygmeniu, arba taikant kitus 
metodus. 

Rengiant koncepciją suformuojami scenarijai, kurių tikslas techniškai 
ir (arba) ekonomiškai pagrįstomis priemonėmis padidinti siektiną galuti-
nio energijos suvartojimo AEI dalį iki siektino rodiklio vertės arba jį viršyti. 
Siekiant šio tikslo sudaromi skirtingi scenarijai, kurie gali koncentruotis į 
skirtingas priemones skirtinguose sektoriuose, į priemonių įgyvendinimo 
intensyvumą ar kt. Scenarijai tarpusavyje turi būti palyginti pagal nustaty-
tus lyginamuosius rodiklius, kuriais remiantis nustatomas naudingiausias 
(optimalus) scenarijus.

Optimalaus scenarijaus detalizavimas ir veiksmų plano formavimas

Rengiant koncepciją nustatytas optimalus scenarijus detalizuojamas, 
nustatomi tarpiniai planiniai rodikliai, vertinami jautrumas ir rizika. Paren-
giamas veiksmų planas skiriant už tam tikrų priemonių įgyvendinimą atsa-
kingas institucijas. Formuojami kokybiniai ir (arba) kiekybiniai įgyvendini-
mo vertinimo rodikliai.

Veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo metodikos pa-
rengimas

Parengiama veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo me-
todika, atitinkanti įgyvendinimo stebėsenos sistemai keliamus reikalavi-
mus.

2. AIE naudojimo veiksmų planų rengimo procesas
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Derinimas atsakingoje institucijoje ir tvirtinimas savivaldybės taryboje

Parengtas planas įstatymų nustatyta tvarka teikiamas už plano deri-
nimą atsakingai valstybinei institucijai  – Energetikos ministerijai. Planas 
koreguojamas pagal pateiktas pastabas ir teikiamas tvirtinti savivaldybės 
tarybai.

2.1.2. Struktūra ir atnaujinimo tvarka

Rekomenduojama plano struktūra pateikta 3 skyriuje.
Ar reikia atnaujinti planą, nustatoma atsižvelgiant į įgyvendinimo ste-

bėsenos rezultatus ir rekomendacijas. Plano atnaujinimui gali būti svarbūs 
teisinės, ekonominės ar kitos aplinkos pokyčiai, kurie turi reikšmingą įtaką 
veiksmų plane nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

Atsižvelgiant į veiksnius, dėl kurių reikia planą atnaujinti, gali būti pa-
sirenkamas skirtingų lygių atnaujinimas: korekcinis-pildomasis, dalinis, es-
minis.

Atliekant korekcinį-pildomąjį atnaujinimą planas peržiūrimas ir keičia-
mas priemonių įgyvendinimo laikotarpis, įtraukiamos priemonės, kurios 
pakeičia numatytąsias arba yra papildomos. Jos užtikrina, kad tikslai ir už-
daviniai bus įgyvendinti. Kad reikia šio pobūdžio atnaujinimo, gali lemti, 
pavyzdžiui, savivaldybės administracijos padalinių, atsakingų už priemo-
nių įgyvendinimą, pasikeitimas, naujos paramos AIE naudojimo plėtrai 
priemonės atsiradimas ir pan.

Dalinis plano atnaujinimas atliekamas keičiant priemones ir jų paketus, 
nukreipiant priemones į kitus sektorius. Atnaujinimas nelemia planinio ro-
diklio 2020 m. pasikeitimo. Kad reikia šio pobūdžio atnaujinimo, gali lemti 
naujos paramos AIE naudojimo plėtrai priemonės atsiradimas ar projektų 
finansavimo galimybių ir prioritetų pasikeitimas.

Atnaujinant iš esmės peržiūrimos visos plano dalys, koreguojamas 
veiksmų planas, priemonių apimtys ir (arba) sektoriai. Kad reikia šio pobū-
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džio atnaujinimo, gali lemti tarpinėse ataskaitose fiksuojamas per menkas 
AIE naudojimo plėtros tempas. Atnaujinimas turi įtaką planinio rodiklio 
2020 m. pakeitimams.

2.2. Reikalavimai, keliami įgyvendinimo stebėsenos 
sistemai

Įsigaliojus veiksmų planui pradedama nuolatinė jo įgyvendinimo ste-
bėsena. Stebėsenos tikslas – nuolat stebėti įgyvendinimo rezultatus, užtik-
rinti nešališką įgyvendinimo priemonių vertinimą ir laiku priimti sprendi-
mus, kad tikslai ir uždaviniai būtų kuo geriau įgyvendinti.

Remiantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 57  straipsnio 
5 punktu, tarpinės AIE planų stebėsenos ataskaitos rengiamos kiekvienais 
metais.

Stebėsenos rezultatas – atsakingoms institucijoms pateikiamos išva-
dos ir pasiūlymai dėl veiksmų plano priemonių įgyvendinimo užtikrinimo 
bei gerinimo.

Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai sudaromi atsižvelgiant į tikslus 
ir uždavinius ir leidžia visapusiškai įvertinti pokytį svarbiausiose srityse per 
nustatytą laikotarpį. Rekomenduojama, kad vertinimo kriterijai būtų hori-
zontalieji ir vertikalieji. 

Stebėsenos sistemą sudaro:
1. Stebėsenos objektas – veiksmų plano priemonės, kurios užtikrina 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
2. Stebimi rodikliai – iš atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos 

kiekis ir bendrojo galutinio energijos suvartojimo AIE dalis.
3. Rezultatų vertinimo objektas – AIE dalis galutiniame energijos ba-

lanse.
4. Stebėsenos subjektai – už priemonių įgyvendinimą atsakingos ins-

titucijos, stebėsenos koordinavimo grupės.

2. AIE naudojimo veiksmų planų rengimo procesas
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Planinės ir faktinės vertinimo kriterijų reikšmės sudaro stebėsenos 
duomenis, kurie renkami informacinėje stebėsenos sistemoje. Remiantis 
šiais duomenimis rengiamos tarpinės ir galutinės veiksmų plano įgyven-
dinimo ataskaitos.
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3. REKOMENDUOJAMAS AIE NAUDOJIMO 
VEIKSMŲ PLANO TURINYS

I skyrius. Energijos išteklių nagrinėjamoje savivaldybėje esamos būklės 
įvertinimas, kuriame pateikta informacija:

savivaldybės geografinė padėtis;
savivaldybės klimatinės sąlygos;
duomenys apie energijos vartotojus savivaldybėje;
duomenys apie centralizuotai tiekiamos šilumos vartojimą savivaldy-

bėje;
duomenys apie šilumos energijos vartotojus, kurie šiluma apsirūpina 

decentralizuotai;
galutinis energijos suvartojimas transporto sektoriuje;
galutinis energijos suvartojimas pramonės sektoriuje;
galutinis energijos suvartojimas žemės ūkio sektoriuje;
galutinis energijos suvartojimas namų ūkiuose;
galutinis energijos suvartojimas paslaugų sektoriuje;
bendrasis galutinis energijos suvartojimas savivaldybėje.

II skyrius. Atsinaujinančių energijos išteklių apimčių nustatymas, kuriame 
pateikta informacija:

AIE naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemose;
AIE naudojimas šildymui CŠT nepriklausančiuose namų ūkiuose;
elektros energijos gamyba savivaldybėje iš atsinaujinančių energijos 

išteklių;
biodegalų naudojimas ir jų kiekis savivaldybėje;
bendrojo galutinės energijos suvartojimo AIE nustatymas.

III skyrius. Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos potencialo įver-
tinimas, kuriame pateikta informacija:

atsinaujinančių išteklių energijos techninis ir ekonominis potencialas;
atsinaujinančių išteklių energijos potencialo įsisavinimo apimtys;
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vietiniai medienos kuro ištekliai pagal perspektyvumą biokuro gamy-
bai;

šiaudų kuro išteklių vertinimas savivaldybėje;
biodujų gamybos ir išgavimo potencialas;
komunalinių atliekų naudojimas energijos gamybai ir potencialo ver-

tinimas;
saulės energijos išteklių naudojimo potencialo vertinimas;
vėjo energijos ištekliai;
geoterminės energijos ištekliai;
hidroenergijos ištekliai;
hidroterminiai energijos ištekliai;
AIE techninio ir ekonominio potencialo savivaldybės teritorijoje api-

bendrinimas pagal AIE pritaikymą skirtingoms sritims.
IV skyrius. Energijos vartotojų informavimas AIE naudojimo bei energijos 
vartojimo efektyvumo klausimais ir vartotojų informatyvumo vertinimas.
V skyrius. Savivaldybės energijos poreikių prognozė iki 2020 m. be papil-
domų priemonių. Joje privalo būti:

esamos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės;
CŠT sistemos modernizavimas pereinant prie vietinių ir atsinaujinančių 

energijos išteklių;
transporto sektorius;
prognozuojamas kuro ir energijos balansas be papildomų priemonių;
prognozuojamas galutinis energijos suvartojimas nesiimant papildo-

mų priemonių.
VI skyrius. Galutinio energijos suvartojimo siektinos AIE dalies rodiklio 
nustatymas.
VII skyrius. Galutinio energijos suvartojimo AIE dalies didinimo priemo-
nės. Čia privalo būti:

CŠT tiekimo sistemos priemonės;
necentralizuoto šilumos tiekimo priemonės;
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės;
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saulės energijos naudojimas elektros energijos gamybai;
transporto sektoriuje siūlomos priemonės;
alternatyvios AIE dalies didinimo galimybių analizė.

VIII skyrius. Savivaldybei siūlomi AIE koncepciniai scenarijai, vertinimo 
kriterijai, lyginamosios analizės rodikliai (ne mažiau kaip 2 variantai).
IX skyrius. Galutinio suvartojimo AIE dalies neapibrėžtumo ir rizikos veiks-
nių analizė, jų poveikio įvertinimas.
X skyrius. Projektų finansavimo gairės ir jų atrankos kriterijai.

3. Rekomenduojamas AIE naudojimo veiksmų plano turinys
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4. METODINIAI AIE NAUDOJIMO VEIKSMŲ 
PLANO RENGIMO NURODYMAI

Atliekant energetikos sektoriaus plėtros ar konkrečių technologijų tai-
kymo galimybių studijas paprastai rekomenduojama pasitelkti kuo tiksles-
nius bei moksliškai pagrįstus metodus ir priemones (kompiuterinį mode-
liavimą, geografines informacines sistemas (GIS) ir pan.). Savivaldybės AEI 
naudojimo plėtros veiksmų planas apima didelę teritoriją su daugybe tar-
pusavyje susijusių ūkinės veiklos objektų (energijos gamintojų, vartotojų), 
formuojančių savivaldybės ekonominės veiklos rodiklius. Nors pastaruoju 
metu tobulėjant informacinėms technologijoms vis plačiau naudojamos 
išmaniosios energijos vartojimo apskaitos priemonės, tačiau savivaldybės 
mastu apibendrintų duomenų apie energijos suvartojimą įvairiuose ūkio 
sektoriuose dažniausiai trūksta. 

Tad rengiant savivaldybių AEI naudojimo plėtros veiksmų planus dėl 
šių priežasčių reikėtų pasirinkti metodus, kuriuos būtų galima taikyti turint 
ribotą duomenų kiekį ir susiduriant su informacijos neapibrėžtumo pro-
blema. 

Siūlomi metodai veiksmų planams rengti pateikti 4.1 lentelėje.
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4.1 lentelė. Įvairių analizės metodų tinkamumas savivaldybės AEI 
naudojimo plėtros veiksmų planui rengti
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Savivaldybės, 
įstaigų ir įmo-
nių apklausa

+ + / / — / / — —

Oficialios sta-
tistikos ir viešos 
informacijos 
analizė

+ + / / — — — — —

Kompiuterinis 
modeliavimas — — + + / — — / —

SSGG analizė* — — / — — + + / +

Kuro ir ener-
gijos balanso 
sudarymas

+ + — — — — — — —

Daugiakriterė 
analizė — — — — — / + + +

Lyginamoji 
analizė + + / + + / + + +

Ekspertinis 
vertinimas + + + + + + + + +

* SSGG – stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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Ženklų reikšmės: 
+ – metodas tinkamas (taikytinas), 
/ – metodas iš dalies tinkamas (taikytinas), 
— – metodas netinkamas (netaikytinas).

Toliau metodikoje pateikiami metodiniai nurodymai konkretiems už-
daviniams rengiant veiksmų planą atlikti. Skyrių pavadinimai atitinka reko-
menduojamo plano turinio pavadinimus.

4.1. I skyrius. Energijos išteklių nagrinėjamoje 
savivaldybėje esamos būklės įvertinimas

Savivaldybės geografinė padėtis ir klimatinės sąlygos

Šiame skyriuje aprašoma savivaldybės geografinė padėtis, plotas, 
gamtinės (didžiausi vandens telkiniai, reljefas, miškai ir pan.) bei klimatinės 
(vidutinė mėnesių temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, kritulių kiekis, tem-
peratūros ekstremumai, saulės spindėjimo trukmė) sąlygos. Pateikiamos 
norminės klimatinių parametrų reikšmės. 

Rekomenduojami informacijos šaltiniai:
– Statybinė klimatologija RSN 156-94. Respublikinės statybos nor-

mos. Vilnius, 1995;
– Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos interneto svetainė;
– Lietuvos kurortų klimatas, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, 2015.

Duomenys apie energijos vartotojus savivaldybėje

Remiantis Lietuvos statistikos departamento pateikiamu energijos var-
totojų grupavimu Energijos vartotojai suskirstomi į 5 grupes pagal šalies 
ūkio sektorius:
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– namų ūkiai;
– paslaugų sektorius (valstybės arba savivaldybės įmonės, biudžeti-

nės organizacijos, verslo įmonės);
– žemės ūkis ir žvejyba;
– pramonė ir statyba;
– transportas (viešasis ir individualus).
Svarbu pateikti tuos duomenis, kurie bus naudojami skaičiuojant ener-

gijos balansą tolesniuose skyriuose. Pateikiama informacija apie savivaldy-
bės gyventojus ir pastatus imant atskirus energijos vartojimo sektorius:

•	 Gyventojai. Gyventojų skaičiaus kaime, mieste, bendro skaičiaus per 
pastaruosius kelerius metus kaita.

•	 Namų ūkių sektorius. Pateikiama informacija apie gyvenamuosius 
pastatus  (1–2 butų gyv. namai, daugiabučiai namai ir namai įvai-
rioms soc. grupėms), valstybės ir savivaldybės nuosavybės dalį, nu-
rodomas bendras plotas.

•	 Paslaugų sektorius. Pateikiama informacija apie savivaldybėje įre-
gistruotus paslaugų sektoriaus pastatus, valstybės ir savivaldybės 
nuosavybės dalį, nurodomas bendras plotas. Pagal Nacionalinės 
žemės tarnybos ir VĮ Registrų centras skelbiamus Nekilnojamojo 
turto registre įregistruotų statinių apskaitos duomenis paslaugų 
sektoriui priskiriami šie pastatai:

– administracinės paskirties;
– viešbučiai, prekybos, paslaugų, maitinimo ir poilsio paskirties;
– kultūros, mokslo ir sporto paskirties;
– gydymo paskirties;
– specialiosios, religinės ir kitos paskirties.
Pateikiamas savivaldybės kontroliuojamų ir kitų biudžetinių įstaigų są-

rašas arba jų bendras skaičius. Pateikiama informacija apie paslaugų sekto-
riuje veikiančių ūkio subjektų (įmonių) skaičių savivaldybėje per pastaruo-
sius trejus metus. Ūkio subjektai pagal dydį (darbuotojų skaičių, apyvartą) 
neskirstomi.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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•	 Žemės ūkio sektorius. Pateikiama informacija apie savivaldybėje 
įregistruotus žemės ūkio sektoriaus pastatus, valstybės ir savival-
dybės nuosavybės dalį, nurodomas bendras plotas. Pateikiamas 
žemės ūkio subjektų (įmonių) skaičius savivaldybėje per pastaruo-
sius trejus metus. Pateikiama informacija apie žemės ūkio valdas ir 
Ūkininkų ūkių registre įregistruotus ūkius.

•	 Pramonės ir statybos sektorius. Pramonės sektoriui priskiriamos įmo-
nės, pagal tarptautinę energetikos metodologiją priklausančios 
šioms EVRK 2  red. veiklos rūšims (išskyrus veiklos rūšis, priklau-
sančias energetikos sektoriui): 1) kasyba ir karjerų eksploatavimas; 
2) apdirbamoji gamyba. Siekiant įvertinti energijos vartojimą visose 
ekonominės veiklos srityse, pramonės sektoriui priskiriamas ir sta-
tybos sektorius. Pateikiama informacija apie savivaldybėje įregis-
truotus pramonės ir statybos sektoriaus pastatus, valstybės ir savi-
valdybės nuosavybės dalį, nurodomas bendras plotas. Pateikiamas 
pramonės ir statybos subjektų (įmonių) skaičius savivaldybėje per 
pastaruosius trejus metus. 

•	 Transporto sektorius. AIE plane vertinamas energijos vartojimas tik 
kelių transporto sektoriuje, todėl šiame skyriuje pateikiama infor-
macija tik apie kelių transporto priemones (TP):

– savivaldybėje registruotų transporto priemonių skaičius per pasta-
ruosius trejus metus skirstant pagal TP rūšis;

– viešojo transporto paslaugas teikiančių įmonių naudojamų trans-
porto priemonių skaičius ir jų amžius pagal TP rūšis;

– savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų naudojamų TP 
skaičius.

Rekomenduojami informacijos šaltiniai: 
– savivaldybės interneto svetainė;
– savivaldybės administracija;
– Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistikos portalas;
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– VĮ Registrų centras;
– VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras;
– VĮ „Regitra“.

Duomenys apie centralizuotai tiekiamos šilumos vartojimą savivaldy-
bėje

Remiantis šilumos energijos tiekėjo  (-ų) savivaldybėje ir savivaldybės 
administracijos duodama informacija pateikiami duomenys apie centra-
lizuotai tiekiamos šilumos vartojimą savivaldybėje: sudaromas šilumos 
energijos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų sąrašas, aprašomi 
šilumos energijos gamybos įrenginiai, jų naudojamo kuro rūšys, pagami-
namos energijos ir sunaudojamo kuro kiekis per pastaruosius trejus metus. 
Pateikiama šilumos suvartojimo struktūra pagal vartotojų grupes, atitin-
kančias pagrindinius ūkio sektorius: gyventojai (namų ūkiai), paslaugų sek-
torius, pramonės sektorius, žemės ūkio sektorius. Jei šilumos tiekėjai ar ga-
mintojai pateikia informaciją pagal kitokį suskirstymą, AIE plano rengėjas 
pats priima sprendimą dėl tinkamo suvartojamos energijos ar kuro kiekio 
priskyrimo konkretiems vartojimo sektoriams.

Duomenys apie šilumos energijos vartotojus, kurie šiluma apsirūpina 
decentralizuotai

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie atskirų vartojimo sektorių 
energijos vartotojus, kurie apsirūpina šilumos energija degindami įvairų 
kurą nuosavose katilinėse, neprijungtose prie CŠT tinklo. Kuro sunaudoji-
mas įvertinamas tiesiogiai apklausiant konkretaus sektoriaus ūkio subjek-
tus (įmones), eksploatuojančius nuosavas katilines. Tokių ūkio subjektų 
sąrašą pateikia savivaldybė. Alternatyvus informacijos šaltinis – Aplinkos 
apsaugos agentūra. 

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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Duomenys suskirstomi pagal sunaudojamo kuro rūšį arba į dvi grupes 
pagal kilmę: iškastinį kurą ir biokurą. 

Šilumos suvartojimas namų ūkiuose, neprijungtuose prie CŠT 
tinklo. Namų ūkiuose naudojamų šildymo prietaisų ir jų pagaminamos 
energijos apskaita nėra vykdoma, todėl patikimų duomenų apie energijos 
suvartojimą prie CŠT tinklo neprijungtuose namų ūkiuose savivaldybių ly-
giu nėra. Šių namų ūkių šilumos energijos suvartojimo kiekis įvertinamas 
pagal visos Lietuvos CŠT įmonių namų ūkio sektoriui (daugiabučiams ir 
individualiems namams) tiekiamos šilumos sąnaudų 2011–2014 m. vidurkį 
(Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ataskaitos). 

Kadangi > 99 % Lietuvos gyventojams tiekiamos šilumos iš CŠT tinklo 
tenka daugiabučiams ir tik <  1  % – 1–2 butų gyvenamiesiems namams, 
apskaičiuotas santykinis šilumos sąnaudų vidurkis parodo, kiek šilumos su-
vartojama daugiabučiuose namuose. Individualiuose namuose santykinės 
šilumos sąnaudos paprastai didesnės, todėl, vertinant šilumos poreikį šildy-
mui ir neturint tikslesnių duomenų, suvartojimo reikšmė padidinama 20 %.

Kuro sunaudojimas ir energijos suvartojimas šildant patalpas ir ruo-
šiant karštą vandenį pastatuose, kurie nėra prijungti prie CŠT sistemų, įver-
tinami atsižvelgiant į vidutines šilumos sąnaudas pastatuose ir Statistikos 
departamento informaciją apie kuro sunaudojimą šildant patalpas ir ruo-
šiant karštą vandenį.

Namų ūkiuose naudojamų kuro rūšių balansas sudaromas atsižvelgiant 
į Lietuvos statistikos departamento 2009 m. atliktą tyrimą.5

Elektros energijos vartojimas savivaldybėje

Suvartojamos elektros energijos kiekis į apskaitą įtraukiamas savival-
dybių lygmeniu. Šiuos duomenis pateikia AB Energijos skirstymo opera-
torius. Jei duomenys iš energijos skirstymo operatoriaus gaunami taikant 

5 Lietuvos statistikos departamentas, Energijos sunaudojimas namų ūkiuose (2009).
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kitokį vartotojų skirstymą, nei numatyta šioje metodikoje (4.2 lentelė), tai 
turi būti įvertinama sudarant savivaldybės kuro ir energijos balansą. 

4.2 lentelė. AB ESO pateikiamų duomenų apie bendrą savivaldybėje 
suvartotos elektros energijos kiekį pavyzdys

Duomenys apie elektros energijos faktinį suvartojimą Rokiškio rajono 
savivaldybėje (kWh / metus)

Vartotojų 
rūšis / tipas 2013 m. 2014 m. 2015 m.

Buitis 22 186 596 23 111 570 22 593 425

Komercija 73 521 925 77 458 550 79 067 330

Iš viso 95 708 521 100 570 120 101 660 755

Jei AB Energijos skirstymo operatorius elektros energijos savivaldybės 
lygmeniu į apskaitą neįtraukia, elektros energijos vartojimas savivaldybėje 
įvertinamas pagal santykinį elektros energijos suvartojimo vienam šalies 
gyventojui rodiklį ir savivaldybės gyventojų skaičių. Papildomai apskai-
čiuojamas elektros energijos suvartojimas savivaldybės ir biudžetinėse įs-
taigose bei įmonėse pagal savivaldybės pateikiamus duomenis.

Galutinis energijos suvartojimas

Galutiniu energijos suvartojimu laikomas kuras ir energija, pateikti ga-
lutiniams vartotojams. AIE planuose vertinamas penkių vartojimo sektorių, 
kaip antai transporto, pramonės ir statybos, žemės ūkio, namų ūkių ir pas-
laugų, galutinis energijos suvartojimas. 

Duomenys pateikiami suskirstyti į tris pagrindines grupes pagal ener-
gijos rūšis: 

– elektros energija;
– šilumos energija iš CŠT įmonių (neperskaičiuojama į kuro sąnau-

das);
– kuro sąnaudos individualiose katilinėse ir šildymo įrenginiuose.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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Energijos vartojimas transporto sektoriuje į grupes skirstomas pagal 
degalų rūšį:

– benzinas;
– dyzelinas;
– suskystintos naftos dujos (SND);
– elektros energija (elektrinėms transporto priemonėms).
Galutinis energijos suvartojimas pramonės, žemės ūkio ir paslaugų 

sektoriuose gali būti tiksliausiai įvertinamas tiesiogiai apklausiant visus 
konkretaus sektoriaus ūkio subjektus (įmones) savivaldybėje. Kadangi dėl 
didelio ūkio subjektų skaičiaus tą padaryti sudėtinga, gali būti taikomos 
dvi metodikos:

– apklausiami tik daugiausia energijos vartojantys (didžiausi) ūkio 
subjektai, o likusios dalies energijos suvartojimas įvertinamas pagal 
vidutinius Lietuvos statistinius rodiklius;

– viso sektoriaus energijos suvartojimas įvertinamas pagal vidutinius 
Lietuvos statistinius rodiklius.

Duomenys apie galutinį energijos ar kuro suvartojimą visuose sky-
riuose pateikiami vienodais vienetais (MWh, tne, MJ ir pan.). Sunaudoja-
mo kuro kiekiai, iš informacijos šaltinių gauti masės ar tūrio vienetais (li-
trais, m3, tonomis, kilogramais ir pan.), perskaičiuojami į energijos vienetus 
pagal Lietuvos statistikos departamento Kuro ir energijos balanse patei-
kiamas lyginamojo kuro kaloringumo reikšmes. Pateikiami pastarųjų trejų 
metų duomenys.

Galutinis energijos suvartojimas transporto sektoriuje

Transporto sektorių sudaro kelių, jūrų, oro, geležinkelių ir vidaus vande-
nų transporto sektoriai. AIE plane vertinamas kuro sunaudojimas tik kelių 
transporto sektoriuje, nes jame, Statistikos departamento duomenimis, 
sunaudojama daugiausia kuro, ir savivaldybė šiame sektoriuje gali turėti 
didžiausią įtaką siekiant padidinti AIE dalį transporto energijos vartojimo 
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balanse. Transporto sektoriaus sąvoka AIE plane apima tik kelių transporto 
sektorių.

Transporto sektoriuje sunaudojamų degalų kiekis nėra įtraukiamas 
į apskaitą savivaldybių lygmeniu, todėl negali būti nustatytas tiesiogiai 
naudojantis statistine informacija. Siekiant įvertinti kuro sąnaudas trans-
porto sektoriuje, naudojama informacija apie savivaldybės administracijai 
ir seniūnijoms priklausančias bei kitas savivaldybės teritorijoje registruotas 
transporto priemones, vidutines kuro sąnaudas ir metinę ridą savivaldybės 
keliuose pagal transporto priemonės tipą.

Galutinio energijos suvartojimo transporto sektoriuje vertinimas pa-
gal savivaldybėje registruotas transporto priemones neparodo realaus 
energijos suvartojimo transporto sektoriuje savivaldybės teritorijoje, nes 
transporto priemonės juda po visos šalies teritoriją. Bendras transporto 
priemonių sunaudotų degalų kiekis savivaldybėje turi būti vertinamas at-
sižvelgiant į vidutinio metinio paros eismo intensyvumo valstybinės reikš-
mės keliuose matavimo duomenis, kuriuos teikia Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Kiekvienos rūšies kuro sąnaudos savivaldybėje skaičiuojamos atskirai 
pagal formulę:

   (1)

Čia DSsav – degalų sąnaudos savivaldybėje, TPEIsav – vidutinis metinis trans-
porto priemonių eismo intensyvumas savivaldybėje, Asav – valstybinės 
reikšmės kelių ruožų savivaldybės teritorijoje ilgių suma, TPEILT – vidutinis 
metinis transporto priemonių eismo intensyvumas Lietuvoje (neišskiriant 
transporto priemonės rūšių), ALT – bendras valstybinės reikšmės kelių Lie-
tuvoje ilgis, DSLT – sunaudotų degalų kiekis Lietuvoje per metus.

Degalų sąnaudos savivaldybės valstybinės reikšmės keliuose apskai-
čiuojamos pagal Kuro ir energijos balanse pateikiamus duomenis apie 

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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benzino, dyzelino ir suskystintų naftos dujų sąnaudas kelių transporto sek-
toriuje Lietuvoje atitinkamais metais. 

Šiame skyriuje pateikiamas ir viešojo transporto priemonių (jeigu yra), 
savivaldybės ir kitų biudžetinių įstaigų eksploatuojamų transporto prie-
monių (toliau – TP) sunaudojamo kuro kiekis pagal kuro rūšis.

Elektros energija kelių transporto sektoriuje gali būti naudojama viešo-
jo transporto priemonėse (troleibusai, elektriniai autobusai) ir privačiose 
transporto priemonėse (elektromobiliai, hibridiniai automobiliai). Pagal 
Lietuvos TP registracijos statistikos informaciją, transporto priemonės, va-
romos elektra arba turinčios galimybę ją naudoti, 2016 m. sudarė vos 0,3 % 
visų transporto priemonių skaičiaus Lietuvoje. Tokių TP eismo intensyvu-
mas atskirose savivaldybėse būtų dar mažesnis, todėl privačių TP sunaudo-
jamos elektros energijos kiekis AIE planuose nevertinamas. 

Elektros energijos sunaudojimas transporto sektoriuje vertinamas tik 
tose savivaldybėse, kuriose eksploatuojamos elektrinės TP viešojo susi-
siekimo paslaugoms teikti (troleibusai ir elektriniai autobusai). Duomenis 
apie šių TP sunaudojamos elektros energijos kiekį pateikia savivaldybė. 

Galutinis energijos suvartojimas pramonės, žemės ūkio ir paslaugų 
sektoriuose

Elektros energija. Tiksliausiai suvartojimas įvertinamas tiesiogiai ap-
klausiant įmones. Taip pat duomenis apie elektros energijos suvartojimą 
savivaldybėje kaupia AB ESO. Neturint duomenų apie elektros energijos 
suvartojimą šiuose vartojimo sektoriuose atskirai, elektros energijos su-
vartojimas sektoriuose vertinamas apskaičiuojant vidutinį kiekvieno sek-
toriaus vienos įmonės suvartojamos elektros energijos kiekį Lietuvoje ir 
padauginant jį iš veikiančių įmonių skaičiaus savivaldybėje.

Šilumos energija iš CŠT įmonių. Pateikiama iš CŠT įmonių gauta in-
formacija apie šilumos energijos suvartojimą pramonės įmonėse.
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Kuro sąnaudos individualiose katilinėse. Pateikiama iš pramonės 
įmonių gauta informacija. Neturint informacijos apie kuro sunaudojimą ki-
tose pramonės įmonėse, kuro sąnaudos įvertinamos pagal vidutinius sta-
tistinius Lietuvos rodiklius: apskaičiuojamas vidutinis kuro sunaudojimas 
vienoje įmonėje ir padauginamas iš veikiančių įmonių skaičiaus savivaldy-
bėje. 

Gamtinių dujų (GD) sąnaudos katilinėse gali būti apskaičiuojamos pa-
gal AB ESO pateikiamą paskirstytų gamtinių dujų kiekį savivaldybėje (jei 
savivaldybės teritorijoje yra gamtinių dujų tinklas) (4.3 lentelė).

4.3 lentelė. AB ESO pateikiamų duomenų apie bendrą paskirstytą 
gamtinių dujų kiekį savivaldybėje pavyzdys

Duomenys apie bendrovės paskirstytą gamtinių dujų kiekį Klaipėdos 
miesto savivaldybėje (m3 / metus)

Vartotojo rūšis 2013 m. 2014 m. 2015 m.

Rajoninės katilinės 57 312 950 35 255 089 19 023 217

Namų ūkiai (buitiniai vartotojai) 11 911 188 10 937 705 10 753 918

Pramonės įmonės 67 282 702 58 270 798 38 970 760

Kita (žemės ūkis, biudžetinės 
įstaigos, paslaugų sektorius, 
kitos smulkios įmonės)

4 830 458 4 753 628 4 705 324

Iš viso 141 337 298 108 677 220 73 453 219

Jei duomenys iš GD skirstymo operatoriaus gaunami taikant kitokį var-
totojų skirstymą, nei numatyta šioje metodikoje, tai turi būti įvertinama 
sudarant savivaldybės kuro ir energijos balansą.

Galutinis energijos suvartojimas namų ūkiuose

Elektros energija. Pateikiami iš AB ESO gauti duomenys apie elektros 
energijos suvartojimą namų ūkiuose.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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Šilumos energija iš CŠT įmonių. Pateikiama iš CŠT įmonių gauta in-
formacija apie šilumos energijos suvartojimą namų ūkiuose.

Kuro sąnaudos individualiose katilinėse. Pateikiami ankstesniuose 
skyriuose atliktų skaičiavimų duomenys.

Bendrasis galutinis energijos suvartojimas savivaldybėje

Remiantis suvartojamos energijos ir sunaudojamo kuro duomenimis 
sudaromas savivaldybės kuro ir energijos balansas energijos vienetais. 
Sunaudoto kuro kiekis, išreikštas masės (t) ir tūrio (m3) vienetais, perskai-
čiuojamas į energijos vienetus (kWh, tne) taikant konversijos koeficientus. 
Rekomenduojama kuro ir energijos balansą pateikti pagal 4.4 lentelę.

4.4 lentelė. Galutinės kuro ir energijos sąnaudos savivaldybėje 

Energijos 
išteklių rūšis

Energijos sąnaudos vartojimo sektoriuose, kWh

Trans-
portas

Pra-
monė

Žemės 
ūkis

Namų 
ūkiai

Pas-
laugų 
sekto-

rius

Energijos 
nuos-

toliai ir 
savos 

reikmės

Iš viso

Benzinas
Dyzelinas
Suskystintos 
naftos dujos
Mazutas
Anglys ir durpės
Gamtinės dujos
Biodujos
Biokuras 
(mediena)
Elektros 
energija
Šilumos 
energija (CŠT)
Iš viso
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Savivaldybės kuro ir energijos sąnaudų balansas papildomai gali būti 
pateikiamas skrituline arba Sankey’o diagramomis. 

4.2. II skyrius. Atsinaujinančių energijos išteklių kiekio 
nustatymas

Dalį savivaldybėje suvartojamo elektros energijos ir sunaudojamo ši-
lumos, transporto kuro kiekio sudaro energija, gaunama iš atsinaujinančių 
energijos išteklių. Gaminant šilumos energiją AEI naudojami vietoje iškas-
tinio kuro katilinėse ir termofikacinėse (kogeneracinėse) elektrinėse degi-
nant biokurą, biodujas arba šildant vandenį (arba orą) saulės kolektoriais, 
šilumos siurbliais. Gaminant elektros energiją AEI gali būti naudojami de-
ginant biokurą ir biodujas termofikacinėse (kogeneracinėse) elektrinėse ir 
tiesiogiai gaminant elektros energiją saulės šviesos, vėjo ir hidroelektrinėse. 

Direktyvoje 2009/28/EB nurodyta, kad elektros energija, pagaminta 
hidroakumuliaciniais įrenginiais, kuriems naudojamas prieš tai į aukštutinį 
baseiną pakeltas vanduo, neturėtų būti laikoma elektros energija, paga-
minta iš atsinaujinančių energijos išteklių. 

Transporto sektoriuje AEI naudojami transporto priemonėse deginant 
biodegalus arba mineralinius degalus, į kuriuos teisės aktų nustatyta tvar-
ka įmaišyta tam tikra dalis biodegalų (bioetanolio, biodyzelino ir kt.). 

Vadovaujantis Direktyva 2009/28/EB atsinaujinančių išteklių energijos 
dalis apskaičiuojama bendrąjį galutinį atsinaujinančių išteklių energijos su-
vartojimą padalijus iš bendrojo galutinio energijos iš visų energijos išteklių 
suvartojimo. Bendrasis galutinis atsinaujinančių išteklių energijos suvarto-
jimas apskaičiuojamas sudedant šiuos rodiklius:

1) bendrojo galutinio elektros energijos iš AEI suvartojimo;
2) bendrojo galutinio AIE suvartojimo šildymui ir aušinimui (CŠT siste-

moje pagaminta šilumos energija ir energija, pagaminta tiesiogiai 
ūkio šakose (namų ūkiuose, pramonės įmonėse, viešosiose įstaigo-
se ir kt.) naudojant biokurą, biodujas, saulės energiją ir kitus AEI);

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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3) galutinio AIE suvartojimo transporto sektoriuje.

4.2.  II skyrius. Atsinaujinančių energijos išteklių kiekio 
nustatymas 

Dalį savivaldybėje suvartojamo elektros energijos ir sunaudojamo šilumos, transporto kuro 
kiekio sudaro energija, gaunama iš atsinaujinančių energijos išteklių. Gaminant šilumos energiją 
AEI naudojami vietoje iškastinio kuro katilinėse ir termofikacinėse (kogeneracinėse) elektrinėse 
deginant biokurą, biodujas arba šildant vandenį (arba orą) saulės kolektoriais, šilumos siurbliais. 
Gaminant elektros energiją AEI gali būti naudojami deginant biokurą ir biodujas termofikacinėse 
(kogeneracinėse) elektrinėse ir tiesiogiai gaminant elektros energiją saulės šviesos, vėjo ir 
hidroelektrinėse.  

Direktyvoje 2009/28/EB nurodyta, kad elektros energija, pagaminta hidroakumuliaciniais 
įrenginiais, kuriems naudojamas prieš tai į aukštutinį baseiną pakeltas vanduo, neturėtų būti 
laikoma elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.  

Transporto sektoriuje AEI naudojami transporto priemonėse deginant biodegalus arba 
mineralinius degalus, į kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka įmaišyta tam tikra dalis biodegalų 
(bioetanolio, biodyzelino ir kt.).  

Vadovaujantis Direktyva 2009/28/EB atsinaujinančių išteklių energijos dalis apskaičiuojama 
bendrąjį galutinį atsinaujinančių išteklių energijos suvartojimą padalijus iš bendrojo galutinio 
energijos iš visų energijos išteklių suvartojimo. Bendrasis galutinis atsinaujinančių išteklių 
energijos suvartojimas apskaičiuojamas sudedant šiuos rodiklius: 

1) bendrojo galutinio elektros energijos iš AEI suvartojimo; 
2) bendrojo galutinio AIE suvartojimo šildymui ir aušinimui (CŠT sistemoje pagaminta šilumos 

energija ir energija, pagaminta tiesiogiai ūkio šakose (namų ūkiuose, pramonės įmonėse, 
viešosiose įstaigose ir kt.) naudojant biokurą, biodujas, saulės energiją ir kitus AEI); 

3) galutinio AIE suvartojimo transporto sektoriuje. 

 

𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟 (%) =
𝐷𝐷𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛𝑟𝑟𝑆𝑆𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 𝑛𝑛š 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇

𝐵𝐵𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛𝑟𝑟𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟
=  

𝐶𝐶Š𝑇𝑇 𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑆𝑆𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 š𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛š 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐺𝐺𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝑛𝑛 𝑛𝑛š 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑟𝑟ų

𝑇𝑇𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 š𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑛𝑛š 𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟ė𝑟𝑟

𝑇𝑇𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑆𝑆𝑒𝑒𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ė𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟
𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 š𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟 𝐶𝐶Š𝑇𝑇 𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑆𝑆𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑒𝑒

Š𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑆𝑆𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑒𝑒
𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟

𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑆𝑆𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑒𝑒
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Apskaičiuota AIE dalis pateikiama 4.5 lentelės forma. 

4.5 lentelė. Atsinaujinančių išteklių energijos dalis savivaldybės galutinėse kuro ir energijos sąnaudose 
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Apskaičiuota AIE dalis pateikiama 4.5 lentelės forma.
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Sunaudojamų biodegalų (bioetanolio ir biodyzelino) kiekis gali būti 
apskaičiuojamas dviem būdais:

– savivaldybėje sunaudojamų degalų kiekį padauginant iš privalo-
mai įmaišomos biodegalų tūrio dalies;

– savivaldybėje sunaudojamų degalų kiekį padauginant iš faktinės 
santykinės transporte sunaudojamų biodegalų dalies, apskaičiuo-
tos pagal Kuro ir energijos balanse pateikiamus duomenis.

Savivaldybėje sunaudojamos elektros energijos AEI dalis apskaičiuoja-
ma pagal formulę:

   (2)

Čia EEAEIsav – savivaldybėje suvartotos elektros energijos AEI dalis, EEsav – 
savivaldybėje suvartotos elektros energijos kiekis, AEILT – Lietuvoje iš AEI 
pagamintos elektros energijos kiekis, AEIsav – savivaldybėje iš AEI pagamin-
tos elektros energijos kiekis, EELT – Lietuvoje suvartotos elektros energijos 
kiekis.

Kadangi tiesioginio saulės ir geoterminės energijos išteklių naudojimo 
ūkio sektoriuose apskaita nėra vykdoma, t. y. nėra viešai prieinamų duo-
menų apie individualiems energijos poreikiams įrengtų saulės kolektorių 
ir šilumos siurblių skaičių ir jų pagaminamą šilumos energijos kiekį, šis 
energijos kiekis neįtraukiamas į galutinio energijos suvartojimo skaičiavi-
mus. Gavus informacijos iš savivaldybės ar kitų šaltinių, saulės kolektoriais 
ir šilumos siurbliais pagamintas šilumos energijos kiekis įtraukiamas į 4.4 ir 
4.5 lenteles atskira eilute.

4.3. III skyrius. Savivaldybės atsinaujinančių išteklių 
energijos potencialo įvertinimas

Nagrinėjant AIE potencialą išskiriami du pagrindiniai jo tipai: techninis 
ir ekonominis. 

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai



42

Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo metodika

Techninis AIE potencialas yra ta atsikuriančių gamtos išteklių dalis, 
kuri gali būti panaudota energijai gaminti pasitelkiant dabartinius plačiai 
naudojamus technologinius sprendinius ir įrangą ir kuri gali būti apskai-
čiuota. Techninis potencialas kinta kartu su technologijų plėtra ir inovaci-
jomis, jį lemia technologijų išvystymo lygis, topografiniai, aplinkosaugos, 
žemės panaudojimo ir kiti apribojimai.

Techninis AIE potencialas vertinamas remiantis atliktų studijų ir mata-
vimų rezultatais, taip pat atliekant kompiuterinį modeliavimą (kaip numa-
tyta 4.1 lentelėje), atsižvelgiant į strateginiuose dokumentuose numatytas 
plėtros kryptis ir teisės aktuose numatytus apribojimus. 

Vertinant techninį savivaldybės AIE potencialą rekomenduojama nag-
rinėti tokius energijos išteklius: biomasės kurą (kietuosius, skystuosius ir 
dujinius degiuosius produktus), komunalines atliekas, saulės energiją, vėjo 
energiją, žemėje sukauptą (geoterminę), hidroterminę, aeroterminę energiją ir 
hidroenergiją.

Ekonominis AIE potencialas yra techninio AIE potencialo dalis, kurios 
panaudojimas praktikoje yra ekonomiškai pagrįstas, t. y. nauda, gaunama 
įdiegus priemonę, yra didesnė negu patiriamos išlaidos. Ekonominis pa-
grįstumas keičiasi pingant technologijoms ir brangstant neatsinaujinan-
tiems energijos ištekliams, atsiradus skatinimo sistemoms ir kt. Pavyzdžiui, 
dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo siūlomų priemonių sau-
lės elektrinėms įdiegti ši priemonė tampa patraukli, nesant tokios paramos 
priemonė tampa ekonomiškai nepatraukli. Atsižvelgiant į tai, kad ekono-
minio potencialo savivaldybės mastu objektyviai įvertinti nėra galimybių, 
siūloma scenarijus formuoti pagal technines ir organizacines galimybes sa-
vivaldybėje didinant AIE naudojimą. Atskirų projektų ekonominiai kriterijai 
aprašyti 4.10.3 poskyryje.  
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4.3.1. Biokuro išteklių potencialo vertinimas

Kietojo biokuro potencialas
Medienos kuro išteklių potencialas vertinamas pagal kertant medžius 

ir krūmus paruošiamų malkų ir susidarančių medienos atliekų kiekį (tūkst. 
m3 per metus). Duomenis apie vykdomų ir planuojamų kirtimų mastą sa-
vivaldybėje pateikia savivaldybės teritorijoje veikiančios miškų urėdijos. 
Skaičiuojant kirtimų mastą savivaldybėje reikėtų atsižvelgti į faktą, kad 
neretai miškų urėdijų ribos nesutampa su savivaldybės administracinėmis 
ribomis, ir renkant duomenis atlikti atitinkamas korekcijas. 

Tiksliausiai biokuro išteklių potencialas įvertinamas pagal miškų urė-
dijų pateikiamus duomenis apie planuojamus kirtimus, didžiausią galimą 
paruošti malkų ir kirtimų atliekų (biokuro) kiekį iki 2020 m. Jei tokie duo-
menys nepateikiami, biokuro išteklių potencialas įvertinamas pagal pasta-
rųjų trejų metų duomenis. 

Oficialių duomenų apie kirtimus privačių savininkų miškuose nėra, to-
dėl norint įvertinti visą medienos kuro potencialą daroma prielaida, kad 
privačiuose savivaldybės miškuose vykdomų kirtimų santykinis mastas ly-
gus faktiniam santykiniam kirtimų mastui valstybiniuose miškuose. Infor-
macija apie privačių miškų plotus pateikiama Valstybinės miškų tarnybos 
interneto svetainėje.

Energetinių plantacijų kuro ištekliai įvertinami atsižvelgiant į bendrą 
greitai augančių medžių rūšims auginti tinkamos žemės plotą savivaldy-
bėje, šių augalų derlių ir biomasės šilumingumą.

Pavyzdys. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Rokiškio rajono savivaldy-
bėje yra 9043 ha nenaudojamos, pažeistos žemės ir medžių bei krūmų želdinių. Kadan-
gi iš vieno hektaro galima gauti iki 126 GJ (3 tne)6 energijos, skaičiuojama, kad ener-

6 A. Gulbinas. Biokuro gamybos ir naudojimo būdai, rinkos sąlygos, kaštai ir problemos. Praneši-
mas konferencijoje. Trakai, 2010.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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getinių plantacijų medienos kuro techninis potencialas Rokiškio rajono savivaldybėje 
siekia apie 27 129 tne.

Šiaudų potencialas
Šiaudai – žemės ūkio produkcijos atliekos, sudarančios didžiausią au-

galinės kilmės atliekų potencialą. Jie gali būti deginami kaip supresuoti 
rulonai, briketai ar granulės. 

Statistiniai duomenys apie kasmet Lietuvoje gaunamą šiaudų kiekį 
nekaupiami. Tačiau jį galima apskaičiuoti pagal grūdinių kultūrų  ir šiaudų 
santykį. Įvertinant šiaudų gamybos potencialą reikalingi statistiniai duo-
menys apie grūdinių augalų pasėlių plotus ir grūdų derlingumą. Duomenis 
apie javų pasėlius ir derlių savivaldybėse teikia Lietuvos statistikos depar-
tamentas, taip pat Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Pagrindinės žolinės augalinės kultūros, iš kurių gaunami šiaudų ište-
kliai ir gali būti gaminamas kuras, yra žieminiai ir vasariniai javai (kviečiai, 
miežiai, kvietrugiai, avižos, grikiai, varpinių mišiniai, kiti javai), rapsai (va-
sariniai ir žieminiai). Apytikriai šiaudų kiekį galima paskaičiuoti pagal javų 
pasėlių plotus, derlingumą ir atskirų kultūrų grūdų ir šiaudų masės santykį 
(4.6 lentelė), kuris parodo, kiek daugiau gaunama šiaudų lyginant su grūdų 
derliumi. 

4.6 lentelė. Susidarančių šiaudų ir grūdinių kultūrų derliaus santykis7

Javai 
(žieminiai ir vasariniai) Rapsai

Šiaudų ir grūdų derliaus masės santykis 1 : 1 2,25 : 1

Skaičiuojant šiaudų potencialą svarbu įvertinti, kad ne visą šiaudų der-
lių galima skirti kurui, nes šiaudai reikalingi gyvulių kraikui ir pašarams, 
dalis šiaudų sunaudojama daržininkystėje, grybams auginti ir kitiems tiks-

7 A. Raila, E. Zvicevičius. Šiaudai kaip atsinaujinantis vietinis kuras. Pranešimas konferencijoje. 
ASU. Interneto prieiga: http://biokuras.lt/uploads/new_assigned_files/6.%20Egidijus%20Zvi-
cievicius.%20Sekcija%20A.pdf 



45

lams. Be to, ne visi šiaudai surenkami, tad susidaro natūralūs šiaudų surin-
kimo nuostoliai. Atsižvelgiant į šiuos faktus apskaičiuojamas galutinis kurui 
galimų panaudoti šiaudų savivaldybėje kiekis ir išreiškiamas energijos vie-
netais (kWh). Taikoma šiaudų žemesniosios degimo šilumos vertė.

Pavyzdys. Apskaičiuota, kad Kėdainių rajono savivaldybėje per metus vidutiniškai 
susidaro apie 433 539 tonų šiaudų. Kadangi apie 20 % šiaudų lieka laukuose, dar tiek 
pat panaudojama pašarams ir kraikui, tik apie 60 % susidarančių šiaudų potencialo 
gali būti panaudojama energijai gaminti.8 Vadovaujantis šiuo įvertinimu ir naudojant 
šiaudų žemesniosios degimo šilumos vertę 17,2  MJ/kg (4,8  MWh/t) apskaičiuojama, 
kad metinis šiaudų potencialas energijai gaminti lygus 260 123 t arba 1 248 590 MWh 
(107 359 tne).

Biodujų gamybos potencialas
Biodujų gamybai gali būti naudojamos bet kokios kilmės organinės 

medžiagos (žemės ūkyje susidarančios augalinės, gyvulinės atliekos, mais-
to pramonės ir komunalinės atliekos, nuotekos, nuotekų dumblas ir kt.). 
Įvairių organinių medžiagų energinė vertė skirtinga (4.7  lentelė), todėl 
vienos medžiagos sunkiai skaidomos ir iš jų gaunama mažiau biodujų, ki-
tos – lengviau ir iš jų gaunamas didesnis biodujų kiekis su didesne metano 
koncentracija.

8 A. Raila, E. Zvicevičius. Šiaudai kaip atsinaujinantis vietinis kuras. Pranešimas konferencijoje. 
ASU. Interneto prieiga: http://biokuras.lt/uploads/new_assigned_files/6.%20Egidijus%20Zvi-
cievicius.%20Sekcija%20A.pdf

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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4.7 lentelė. Skirtingos kilmės biodujų charakteristikos9

Žemės ūkio 
atliekų dujos Nuotekų dujos Sąvartynų 

dujos

Metanas (CH4) % 45–75 65–75 45–55

Anglies dvideginis (CO2)  % 25–55 20–35 25–30

Vandenilis (H2) % 0,5 0,0 pėdsakai

Vandenilio sulfidas (H2S) mg/Nm3 10–30 000 < 8000 < 8000

Azotas (N2) 0,01–5,00 3,4 10–25

Žemesnioji degimo šiluma kWh/Nm3 5,0–7,5 6,0–7,5 4,5–5,5

Žemesnioji degimo šiluma kWh/Nm3 5,5–8,2 6,6–8,2 5,0–6,1

Pagrindinis biodujų gamybos žaliavų šaltinis yra žemės ūkio veiklos. 
Žemės ūkyje susidarančios atliekos skirstomos į dvi grupes: augalininkys-
tės ir gyvulininkystės atliekas. Šių grupių atliekų potencialas skaičiuojamas 
atskirai.

Gyvulininkystės atliekas sudaro naminių gyvulių ir paukščių mėšlas. 
Surinkus statistinius duomenis apie naminių gyvulių ir paukščių skaičių sa-
vivaldybėje, pritaikius biodujų išeigos koeficientus pagal gyvulių ir paukš-
čių rūšį ir biodujų konversijos efektyvumo koeficientą biodujų jėgainėje 
apskaičiuojamas techninis biodujų potencialas savivaldybėje. 

Pavyzdys. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016  m. pradžio-
je Rokiškio rajono savivaldybėje buvo auginama 11  143 galvijai, 5802  kiaulės, 
203  182  paukščiai (202  764 vištos).  Žinant skirtingų gyvulių ir paukščių (galvijas – 
48 kg, kiaulė – 5 kg, višta – 0,1 kg per parą)10 mėšlo išeigą apskaičiuojamas per metus 
susidarančio mėšlo kiekis: galvijų – 534,9 t, kiaulių – 29 t, paukščių – 20 318,2 t. Biodujų 
išeiga atitinkamai lygi: iš galvijų mėšlo – 45 m3 iš tonos, iš kiaulių mėšlo – 60 m3 iš to-
nos, iš paukščių mėšlo – 80 m3 iš tonos.11 Bendras biodujų iš gyvulių ir paukščių mėšlo 

9 Dieter Deublein, Angelika Steinhauser. Biogas from Waste and Renewable Resources. WILEY-
VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008.
10 Portalas pienoukis.lt. Ūkiuose sukaupiamo mėšlo ir srutų kiekio apskaičiavimas. Interneto 
prieiga: http://www.pienoukis.lt/ukiuose-sukaupiamo-meslo-ir-srutu-kiekio-apskaiciavimas/ 
11 Rokiškio rajono energijos išteklių plėtros sektorinė studija. Patvirtinta Rokiškio rajono sav. 
tarybos 2012 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-11.192. Rokiškis, 2012.
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potencialas Rokiškio rajono savivaldybėje lygus 1 651 267 m3. Perskaičiavus į energinę 
vertę tai atitinka 792,6 tne.

Biodujų gamyba ir naudojimas siejami su dideliais gyvulininkystės ar 
paukštininkystės kompleksais, todėl taip įvertintas techninis potencialas 
išreiškia tik iš savivaldybės teritorijoje daugelyje ūkių susidarančio mėšlo 
galimą išgauti biodujų ir energijos kiekį. Mažame ūkyje, turinčiame tik ke-
letą galvijų, kiaulių ar paukščių, susidaro nedidelis mėšlo kiekis, todėl bio-
dujų gamybai statyti mažas biodujų jėgaines neapsimoka. Nepaisant to, 
techniniu požiūriu net ir iš dalies nedaug gyvulių auginantys ūkiai gali sta-
tyti biodujų jėgaines, kuriose kaip žaliava būtų naudojami gyvulių mėšlo ir 
energetinių augalų mišiniai. Skaičiuojant rekomenduojama įtraukti kuku-
rūzų masę, nes ji pasižymi didžiausia biodujų išeiga. Papildomas biodujų 
gavybos iš kukurūzų masės potencialas apskaičiuojamas darant prielaidą, 
kad kukurūzai būtų auginami nenaudojamoje žemėje, siekiant išvengti 
konkurencijos su maistui skirtomis žemės ūkio kultūromis.

Jei savivaldybėje yra maisto pramonės įmonių, įvertinamas biodujų ga-
vybos potencialas iš jose susidarančių gamybos atliekų pagal atliekų kiekį 
ir biodujų išeigą.

Sąvartynų dujų potencialas vertinamas pagal atliekų kiekį ir biodujų 
išeigą iš sąvartyno atliekų kiekio vieneto.

Biodujų iš nuotekų dumblo potencialas vertinamas pagal turimus 
duomenis apie nuotekų valymo įrenginiuose surenkamų savivaldybės gy-
ventojų ir įmonių nuotekų, susidarančio nuotekų dumblo kiekį ir biodujų 
išeigą iš nuotekų dumblo kiekio vieneto. Jei nuotekų valymo įrenginiuose 
jau veikia biodujų jėgainė, laikoma, kad biodujų iš nuotekų dumblo poten-
cialas išnaudotas.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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4.3.2. Komunalinių atliekų potencialo vertinimas

Komunalinės atliekos gali būti naudojamos energijai gaminti jas de-
ginant specialiuose deginimo įrenginiuose. Prieš deginimą komunalinės 
atliekos gali būti išrūšiuojamos (pasiekiama didesnė šilumingumo vertė), 
tačiau jos deginamos ir nerūšiuotos. Metinis komunalinių atliekų potencia-
las vertinamas pagal pastaraisiais metais surinktų atliekų kiekio statistinius 
duomenis ir komunalinių atliekų šilumingumo vertę.

4.3.3. Saulės energijos potencialo vertinimas 

Saulės spinduliuotės energija gali būti naudojama ir elektros, ir šilumos 
energijai gaminti. Elektros energijos gamybai dažniausiai naudojama sau-
lės elektrinė, sudaryta iš saulės baterijų, o šilumos energija – saulės kolek-
toriuose, šildančiuose vandenį ar specialų šilumnešį. 

Saulės elektrinių techninis potencialas įvertinamas apskaičiuojant lais-
vą žemės ar stogų, tinkamų saulės elektrinėms įrengti, plotą, tame plote 
telpančių saulės baterijų bendrą galią ir saulės baterijų galios apkrautumo 
faktorių (angl. Capacity factor). Energijos kiekis apskaičiuojamas pagal for-
mulę:

E = P × 8760 × Cp.

Čia E – energijos kiekis;
 P – bendra įrengtoji galia; 
 8760 – valandų skaičius per metus;
 Cp – galios apkrautumo faktorius.

Taip skaičiuojant potencialą įvertinamas tinkamiausias saulės baterijų 
išdėstymas vengiant tarpusavio šešėliavimo ir realūs saulės elektrinėse pa-
tiriami energijos nuostoliai. Galios apkrautumo faktorius apskaičiuojamas 
pagal savivaldybės teritorijoje veikiančių saulės elektrinių pastarųjų trejų 
metų realius energijos gamybos duomenis. 
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Pavyzdys. Maksimalus stogų, tinkamų saulės elektrinėms įrengti, plotas apskai-
čiuojamas pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis. Informacija apie pastatų 
stogų plotus nekaupiama, todėl laikoma, kad stogo plotas apytiksliai lygus pastato 
užimamam žemės plotui (4.8 lentelė).

4.8 lentelė. Pastatų (be pagalbinio ūkio paskirties) užimami žemės plotai 
Klaipėdos m. savivaldybėje

Pastatų paskirtis Pastatais užimtas 
žemės plotas m2

Gyvenamieji pastatai 1–2 butų gyvenamieji namai 385 371

Daugiabučiai 1 062 444

Namai įvairioms soc. grupėms 67 035

Negyvenamieji pastatai 3 380 635

Iš viso 4 895 485

Duomenys apie stogų formą nekaupiami, todėl daroma prielaida, kad visi stogai 
yra plokšti, išskyrus 1–2 butų namų, nes jie dažniausiai yra šlaitiniai. Daroma prielai-
da, kad šlaito kampas optimalus (35°) ir saulės baterijoms įrengti bus panaudojamas 
vienas šlaitas. Apskaičiuota, kad tokiomis sąlygomis stogo plotas sudaro 126 % plokš-
čiojo stogo, o pusė stogo sudarys 63 %. Kadangi ne visas šlaitinio stogo paviršius gali 
būti padengtas saulės baterijomis, gautas plotas dar dauginamas iš 0,8 ir palyginamas 
su saulės baterijų plotu. Lietuvoje parduodamų saulės baterijų įrengtoji (pikinė) galia 
siekia 240–280  W, todėl skaičiuojant imama vidutinė reikšmė – 260  W. Pagal saulės 
baterijų matmenis apskaičiuotas 1 kW galios saulės baterijų bendras plotas – 6,15 m2.

Vertinant saulės baterijų įrengimo ant plokščiųjų stogų galimybes imami tokie pa-
rametrai: saulės baterijos tipiniai matmenys 1 × 1,6 m, tarpas tarp saulės baterijų eilių 
(nuo vienos eilės galo iki kitos eilės pradžios) – 4 m, saulės baterijų 35° pasvirimo kam-
pas. Pagal šiuos parametrus apskaičiuota, kad saulės baterijomis uždengiama apie 
25 % stogo ploto ir vienai kW įrengtosios galios tenka 20,4 m2 stogo ploto (kai vienos 
saulės baterijos galia 260 W). 

Įvertinus šias sąlygas gaunama, kad bendras plokščiųjų stogų plotas sudaro 
4 510 114  m2 ir tokiame plote galima įrengti 221 084 kW bendros galios saulės baterijų. 
Bendras saulės baterijoms tinkamų šlaitinių stogų plotas sudaro 194 227 m2 ir ant jų 
galima įrengti apie 31 581 kW bendros galios saulės baterijų. Taigi bendra ant stogų 
galimų įrengti saulės baterijų galia sudaro 252,7 MW.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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Skaičiuojant saulės baterijų galimos pagaminti energijos potencialą naudojama 
galios apkrautumo faktoriaus reikšmė 0,12 (apskaičiuota pagal Klaipėdos m. savival-
dybėje veikiančių saulės elektrinių realius energijos gamybos 2013–2015 m. duomenis). 
Aplinkinių pastatų, medžių ar kitų objektų šešėliavimo įtaka nevertinama. Apskaičiuo-
tas elektros energijos gamybos ant stogų įrengtose saulės elektrinėse metinis techninis 
potencialas – 265,6 GWh (22 841 tne).

Techninis energijos potencialas gali būti apskaičiuojamas ir taikant mo-
deliavimo programas: „EnergyPRO“, „Logasoft GetSolar“, IES „Virtual Envi-
ronment“ ir kt.

Šilumos energijos gamybos saulės kolektoriuose potencialui skaičiuoti 
imamas įvertintas pastatų stogų plotas, o žemės plotas nevertinamas, nes 
saulės kolektoriai įrengiami kuo arčiau vartotojų. Apskaičiuojamas santyki-
nis kolektorių plotas stogo plotui ir pagal bendrą stogų plotą įvertinamas 
bendras saulės kolektorių plotas. Šį plotą padauginus iš Saulės spinduliuo-
tės intensyvumo reikšmės ir energijos konversijos efektyvumo rodiklio, 
gaunamas saulės šilumos energijos techninis potencialas.

Pavyzdys. Saulės kolektorių pagaminamos šilumos energijos potencialui skai-
čiuoti imamas tas pats įvertintas pastatų stogų plotas, tik naudojami plokščiojo stogo 
parametrai: kolektoriaus matmenys – 2  ×  1,2  m, 35°  pasvirimo kampas, tarpas tarp 
kolektorių eilių – 4,5 m ir santykinis kolektorių plotas stogo ploto vienetui lygus 0,326. 
Įvertinus šias sąlygas gaunama, kad ant plokščiųjų stogų Klaipėdos m. savivaldybėje 
galima įrengti apie 1 470 297 m2, o ant šlaitinių stogų – apie 194 227 m2 ploto saulės 
kolektorių, iš viso 1 664 524 m2. Šį plotą padauginus iš Saulės spinduliuotės intensyvu-
mo (1047 kWh/m2) ir energijos konversijos efektyvumo rodiklio (0,45), gaunamas sau-
lės šilumos energijos techninis potencialas Klaipėdos m. savivaldybėje – 784 240 MWh 
(67 432 tne).

Saulės kolektoriai didesniu mastu gali būti naudojami CŠT sistemose. 
Saulės kolektoriai CŠT sistemose plačiai naudojami Danijoje: sumontuoti 
atviruose plotuose (10–35 tūkst. m2) ant žemės šalia CŠT infrastruktūros jie 
tiekia šilumos energiją į specialias talpyklas (0,1–0,3 m3 talpos tūrio saulės 
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kolektoriaus kvadratiniam metrui) ir padengia apie 10–25 % metinio šilu-
mos poreikio CŠT tinkle.12

Kadangi Saulės spinduliuotės intensyvumas Danijoje ir Lietuvoje la-
bai panašus, daroma prielaida, kad saulės kolektorių sistemų efektyvu-
mas toks pat. Apskaičiuojamas metinis vieno m2 saulės kolektoriaus ploto 
energijos gamybos kiekis. Potencialas vertinamas pagal saulės kolektoriais 
norimą gaminti CŠT tiekiamos šilumos energijos dalį. Laikoma, kad žemės 
ploto šalia CŠT tiekimo linijų pakanka saulės kolektoriams įrengti ir saulės 
kolektorių sistema efektyviai veiktų gamindama apie 20  % savivaldybės 
CŠT tiekiamos šilumos energijos. Pagal tai apskaičiuojamas reikalingas sau-
lės kolektorių plotas.

4.3.4. Vėjo energijos potencialo vertinimas

Vertinant vėjo energijos išteklius Lietuvoje paprastai vadovaujamasi 
kol kas vienintele 2003 m. Danijos mokslininkų atlikta vėjingumo sąlygų 
Baltijos šalyse studija13, kurioje pateikiamas Lietuvos vidutinio metinio vėjo 
greičio pasiskirstymo žemėlapis (4.1 iliustr.). 

12 Technology Data for Energy Plants: Generation of Electricity and District Heating, Energy Stor-
age and Energy Carrier Generation and Conversion. Danish Energy Agency, May 2012, certain 
updates made October 2013 and January 2014.
13 Rathmann O. The UNDP/GEF Baltic wind atlas. Risoe National Laboratory, Roskilde, Denmark, 
2003. Interneto prieiga: 
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/f/f0/Rathmann,_O._The_UNDP_GEF_Baltic_
Wind_Atlas.pdf 

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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4.1 iliustr. Lietuvos vidutinio metinio vėjo greičio pasiskirstymo 
žemėlapis (50 m aukštis)

Remiantis šioje studijoje pateikiamu vėjo greičio matavimų Lietuvos 
meteorologijos stotyse apibendrinimu nustatomas vidutinis vėjo greitis 
savivaldybėje 50 m aukštyje. Vidutinis vėjo greitis savivaldybės teritorijoje 
gali būti įvertintas ir naudojant kitą viešai prieinamą informaciją, taip pat 
įvairių modeliavimo programų klimatinių duomenų bazėse esančią infor-
maciją.

Vėjo energijos techninis potencialas gali būti nustatomas remiantis 
parengtomis studijomis ir atliktais moksliniais tyrimais, įvertinant vidutinį 
metinį vėjo greitį, vėjo greičio pasiskirstymo tankį (jei prieinami tokie duo-
menys), konkrečių VE modelių galios kreives ir energijos konversijos efek-
tyvumą. Užsienio autorių studijose techninis vėjo energijos potencialas 
dažniausiai įvertinamas paprastesniu metodu, kuriam nereikalinga viduti-
nio vėjo greičio reikšmė, t. y. vertinant tik VE skaičių ir jų galios apkrautumo 
faktorių. 
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Vadovaujantis Danijos vėjo energetikos asociacijos rekomendacijomis, 
siekiant kuo mažesnių energijos gamybos nuostolių, VE turi būti išdėsto-
mos 7 vėjaračio skersmenų atstumu viena nuo kitos vyraujančių vėjų kryp-
timi ir 4 vėjaračio skersmenų atstumu statmena kryptimi. Skaičiavimams 
pasirenkami šiuolaikinių pramoninių VE pagrindiniai techniniai parametrai: 
vėjaračio skersmuo ir VE įrengtoji galia, įvertinamas tinkamas savivaldybės 
plotas VE statybai. Pagal šiuos duomenis apskaičiuojama, kiek daugiausia 
tokiame plote tilptų VE ir jų bendra įrengtoji galia. Energijos kiekis apskai-
čiuojamas pagal formulę:

E = P × 8760 × Cp.
Čia E – energijos kiekis; 
 P – bendra įrengtoji galia;
 8760 – valandų skaičius per metus;
 Cp – galios apkrautumo faktorius.

Galios apkrautumo faktorius apskaičiuojamas pagal savivaldybės te-
ritorijoje veikiančių VE pastarųjų trejų metų realius energijos gamybos 
duomenis. Jei savivaldybės teritorijoje veikiančių VE nėra, naudojami sa-
vivaldybei artimiausių veikiančių VE parkų duomenys. Techninis energijos 
potencialas gali būti apskaičiuojamas ir taikant modeliavimo programas: 
„EnergyPRO“, „Logasoft GetSolar“, IES „Virtual Environment“ ir kt.

Techninis vėjo energijos potencialas taip pat priklauso nuo galimybės 
prijungti VE parką prie elektros tinklo. Elektros energiją generuojančių 
šaltinių prijungimo prie 110 kV perdavimo tinklo žemėlapis skelbiamas AB 
„Litgrid“ interneto svetainėje.

4.3.5. Geoterminės energijos potencialo vertinimas

Geoterminė energija pagal gylį, kuriame glūdi šiluma, skirstoma į gi-
liąją ir sekliąją. Pagrindinės giliosios geoterminės energijos panaudojimo 
perspektyvos siejamos su šilumos naudojimu centralizuotam šilumos tie-
kimui miestuose. Šiam tikslui tinkamais laikomi vandeningieji sluoksniai, 

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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kurių temperatūra siekia daugiau nei 35 °C.14 Daugumoje Lietuvos savival-
dybių, išskyrus vakarinę dalį, giliosios geoterminės energijos potencialas 
yra nepakankamas nei elektros, nei šilumos energijai gaminti, todėl verti-
namos tik sekliosios geoterminės energetikos perspektyvos.

Lengviausiai Lietuvoje paimami arti Žemės paviršiaus esantys vadina-
mieji seklieji geoterminiai ištekliai, kurie vartotojui tiekiami šilumos siur-
bliais. Šilumos siurblių naudojami šilumos ištekliai glūdi iki 100 m gylyje, 
jų potencialas didžiulis. Šilumai iš paviršinių Žemės sluoksnių ar grunto 
paimti naudojami gręžiniai (vertikalūs kolektoriai) arba horizontalūs vamz-
dynai-šilumos kolektoriai. Pasirinkimas, kurią technologiją taikyti, priklau-
so nuo geologinės aplinkos ir turimo žemės ploto. Šilumos siurbliai tiekia 
šilumą patalpų šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemoms.

Grunto šiluminės energijos potencialą nusako energijos emisija žemės 
ploto (W/m2) ar kolektoriaus ilgio (W/m) vienetui. Šilumos kiekis nėra pa-
stovus, jis kinta priklausomai nuo metų laiko, tačiau yra įvertintos vidutinės 
įvairių grunto tipų energijos emisijos vertės (4.9 ir 4.10 lentelės).

4.9 lentelė. Grunto šilumos energijos emisija naudojant horizontalių 
kolektorių sistemą15

Grunto tipas Šilumos energijos emisija 
W/m2

Reikalingas plotas 1 kW 
šiluminės energijos išgauti 

m2

Sausas, nebirus 10 70

Drėgnas, vientisas 20–30 40–26

Šlapias, vientisas 35 20

14 F. Zinevičius, S. Šliaupa, A. Mažintas, V. Dagilis. Geothermal energy use in Lithuania. Proceed-
ings World Geothermal Congress, Melbourne, Australia, 19–25 April 2015.
15 V. Šuksteris. Studijos ataskaita Požeminės šiluminės energijos panaudojimo pastatų šildymui 
ir vėsinimui šalyje galimybių įvertinimas ir rekomendacijų dėl šios energijos panaudojimo minė-
tiems tikslams parengimas. AF-Terma, Kaunas, 2007, p. 108.
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4.10 lentelė. Grunto šilumos energijos emisija naudojant vertikalių 
kolektorių sistemą16

Grunto tipas Šilumos energijos emisija 
gręžiniui W/m2

Reikalingas gręžinio gylis 
1 kW šiluminės energijos 

išgauti m

Sausas, nebirus 30 25

Drėgnas, vientisas 60 13

Šlapias, vientisas 80 10

Techninis geoterminės energijos potencialas įvertinamas pagal energi-
jos emisiją žemės ploto (W/m2) ar kolektoriaus ilgio (W/m) vienetui. Nesant 
informacijos apie grunto tipų pasiskirstymą savivaldybėje, horizontalių ir 
vertikalių kolektorių įrengimo atvejais daromos prielaidos ir ekspertiniai 
vertinimai dėl reikalingo ploto vienam kW šiluminės energijos išgauti. Šilu-
mos siurbliai įrengiami kuo arčiau vartotojų, todėl skaičiuojamas tik užsta-
tytos teritorijos savivaldybėje potencialas, atėmus pastatų užimamą plotą.

Pavyzdys. Nesant informacijos apie grunto tipų pasiskirstymą Klaipėdos m. sa-
vivaldybėje daroma prielaida, kad įrengiant horizontalius kolektorius 1 kW šiluminės 
energijos išgauti reikalingas apie 35 m2 plotas. Šilumos siurbliai įrengiami kuo arčiau 
vartotojų, todėl skaičiuojamas tik užstatytos teritorijos Klaipėdos m. savivaldybėje po-
tencialas, atėmus pastatų užimamą plotą. Nekilnojamojo turto registro 2016 m. liepos 
1 d. duomenimis, toks plotas Klaipėdos m. savivaldybėje sudaro 1526,5 ha (15,3 km2), 
taigi grunto šiluminės galios techninis potencialas lygus apie 436,1 MW arba apie 
3820 GWh šilumos energijos. Darant prielaidą, kad šilumos siurblių galios apkrautumo 
faktorius lygus 0,5 (ribotas patalpų šildymo poreikis per metus ir per parą), energijos 
techninis potencialas sumažinamas perpus – iki 1910 GWh (164 230 tne).

16 V. Šuksteris. Studijos ataskaita Požeminės šiluminės energijos panaudojimo pastatų šildymui 
ir vėsinimui šalyje galimybių įvertinimas ir rekomendacijų dėl šios energijos panaudojimo minė-
tiems tikslams parengimas. AF-Terma, Kaunas, 2007, p. 108.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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Aeroterminės energijos techninį potencialą riboja tik technologijų 
efektyvumas ir vartotojų energijos poreikis individualiuose namuose. Lai-
koma, kad apie 90  % apskaičiuoto šilumos energijos poreikio individua-
liuose namuose gali būti patenkinama naudojant aeroterminę energiją. Ši 
poreikio dalis lemia aeroterminės energijos potencialą.

Pavyzdys. Klaipėdos m. savivaldybėje 2016 m. pradžioje buvo įregistruoti 2819 in-
dividualūs namai, kurių bendras plotas yra 583 240 m2. Nagrinėjant aeroterminio ši-
lumos siurblio įrengimo individualiame name galimybes daroma prielaida, kad 150–
200 m2 ploto individualaus namo, kurio energinio efektyvumo klasė A, metinis šilumos 
šildymui ir karštam vandeniui (3 asmenų šeimai) poreikis – apie 7,72 MWh.17 Kadangi 
ne visi individualūs namai yra aukšto energinio efektyvumo, daroma prielaida, kad 
potencialo vertinimui yra tinkami apie 50 % visų individualių namų, t. y. apie 1409 vnt., 
kurių bendras plotas apie 291 620 m2. Dalijant bendrą plotą iš vieno namo ploto gau-
nama, kad bendras apytikslis šilumos energijos poreikis siektų apie 12 865 MWh, kurio 
apie 90 % būtų patenkinama naudojant aeroterminius šilumos siurblius (kiti 10 % ši-
lumos pagaminami elektriniais šildytuvais arba naudojant rezervinį šilumos gamybos 
įrenginį). Taigi aeroterminės energijos techninis potencialas Klaipėdos m. savivaldybė-
je siekia apie 11 578 MWh (996 tne).

4.3.6. Hidroenergijos potencialo vertinimas

Hidroenergetikai keliami aplinkosaugos reikalavimai Lietuvoje yra tarp 
griežčiausių iš visų ES šalių, todėl galimybės plačiau naudoti hidroenergijos 
išteklius ribotos.

Hidroenergija visame pasaulyje pirmiausia siejama su patvankinėmis 
hidroelektrinėmis, todėl skaičiuojant hidroenergijos išteklius vertinamas 
upių skaičius ir nuotėkis (vandeningumas). Tačiau ne visus hidroenergijos 
išteklius galima naudoti hidroenergetikos plėtrai savivaldybės teritorijoje. 

17 Vilniaus miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų 
planas. UAB „COWI Lietuva“, 2014.
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Tik su aplinkosaugos teisės aktais suderintas hidroenergijos potencialas 
gali būti aiškiai ir kiekybiškai įvardytas. 

Hidroenergijos potencialą nusako hidrogalios dydis, tenkantis 1 km il-
gio upės ruožui (kW/km). Hidroenerginiu požiūriu reikšmingi tik tie upių 
ruožai, kurių kilometrinė galia didesnė nei 20 kW/km.18 Hidroenergijos po-
tencialas savivaldybėse vertinamas pagal mokslininkų atliktus skaičiavimus 
ir pateiktą informaciją apie hidroenergetikai galimus naudoti upių ruožus.

4.3.7. Hidroterminės energijos potencialo vertinimas

Hidroterminė energija – paviršinių vandenų šilumos energija. Ši ener-
gija gali būti išgaunama šilumos siurbliais, kurie leidžia žematemperatūrę 
šilumą paversti aukštesnės temperatūros šiluma ir panaudoti patalpų šil-
dymui ir (arba) karštam vandeniui ruošti. Taikant šią technologiją horizon-
talūs šilumos kolektoriai įrengiami vandens telkinio dugne.

Palankiausias galimybes panaudoti hidroterminę energiją turėtų gy-
ventojai (ar kiti vartotojai), įsikūrę prie vandens telkinių (upių, ežerų, tven-
kinių), todėl hidroenergijos potencialas turi būti vertinamas atsižvelgiant į 
savivaldybės teritorijoje esančių vidaus vandenų plotą. Pagal prieinamus 
skaičiavimų rezultatus ekspertiniu vertinimu nustatomas vienam kW ši-
luminės galios išgauti reikalingas vandens telkinio dugno plotas, taip pat 
padaromos prielaidos dėl techniškai galimo naudoti vandens telkinių du-
gno ploto (tik vandens telkinių pakrantės) ir pasirenkamas šilumos siurblių 
galios apkrautumo faktorius. Pagal šiuos duomenis įvertinamas hidroener-
gijos techninis potencialas.

Pavyzdys. Kėdainių r. savivaldybės teritorijoje esančių vidaus vandenų plotas ly-
gus maždaug 2038 ha arba 20 380 000 m2. Energijos vartotojų prie vandens telkinių 
paprastai yra nedaug, tačiau vertinant potencialą daroma prielaida, kad visi vandens 

18 J. Jablonskis, A. Tomkevičienė. Lietuvos mažosios hidroenergetikos plėtros galimybės. „Ener-
getika“, 2004, Nr. 2, p. 40–46.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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telkiniai yra tinkami hidroenergijos ištekliams naudoti. Darant prielaidą, kad vandens 
telkinio šilumos emisija tokia pati kaip šlapio grunto (35 W/m2, žr. 4.9 lentelę) ir vienam 
kW galios išgauti pakanka 20 m2 ploto, apskaičiuojama, jog Kėdainių r. savivaldybės 
vandens telkinių hidroenergijos išteklius naudojančių šilumos siurblių bendra galia 
sudarytų apie 1019  MW, o šilumos energijos potencialas (šilumos siurbliui veikiant 
8760 val. per metus visa galia) siektų 8 926 440 MWh. Dėl įvairių gamtinių ir techninių 
apribojimų realiai šilumos siurblių kolektoriais būtų galima nukloti tik nedidelę van-
dens telkinių dugno dalį, tarkime, iki 10 %. Be to, darant prielaidą, kad šilumos siur-
blių apkrautumo faktorius lygus 0,5 (ribotas patalpų šildymo poreikis per metus ir per 
parą), energijos potencialas dar sumažinamas dvigubai, ir gaunamas galutinis techni-
nis potencialas – apie 446 322 MWh (38 377 tne).

4.3.8. Apibendrinimas

Pateikiama apibendrinta informacija apie AIE potencialą savivaldybės 
teritorijoje ir palyginimas su metiniu savivaldybės elektros ir šilumos ener-
gijos poreikiu.

4.4. IV skyrius. Energijos vartotojų informavimo AIE 
naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo klausimais 

bei vartotojų informatyvumo vertinimas

Siekiant įvertinti savivaldybės gyventojų, darbuotojų informuotumą 
AIE naudojimo ir energijos efektyvumo didinimo klausimais rekomenduo-
jama atlikti apklausas. Taip nustatoma, kokia informacija pasiekia gyvento-
jus ir kokios jie pasigenda.

Siūlomos tokios apklausos:
•	 apklausa, skirta savivaldybės gyventojams ir atliekama savivaldy-

bės interneto tinklalapyje;
•	 apklausa, skirta savivaldybės gyventojams ir atliekama žmonių su-

sibūrimo vietose arba platinama viešosiose vietose, pavyzdžiui, bi-
bliotekose, kultūros centruose, seniūnijose ir kt.;
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•	 savivaldybės darbuotojų apklausa žodžiu arba raštu;
•	 savivaldybės seniūnų apklausa žodžiu arba raštu;
•	 galimos kitokios apklausos rūšys.

Apklausų klausimai turi būti susiję su:
•	 namuose naudojamomis AIE rūšimis;
•	 gyventojų informuotumu;
•	 gyventojų nuomone dėl skatinimo priemonių;
•	 ekologiško važiavimo žiniomis;
•	 energijos efektyvumo didinimu.
Gyventojų, seniūnų ir savivaldybių darbuotojų apklausų pavyzdžiai pa-

teikiami 1 priede.
Atliekama AIE naudojimo, energijos vartojimo efektyvumo ir infor-

matyvumo apklausos rezultatų analizė. Remiantis apklausos rezultatais 
priimamos skatinimo ir informavimo priemonės.

4.5. V skyrius. Savivaldybės energijos poreikių prognozė 
iki 2020 m. be papildomų priemonių

Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos, kaip įvertinti savivaldybės 
prognozuojamą energijos suvartojimą 2020 m., jei nebūtų taikomos pa-
pildomos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, t. y. „veik-
los kaip įprasta“ lygiu. Tai reikalinga tam, kad būtų galima įvertinti, kokia 
AIE dalis galutiniame balanse būtų pasiekta 2020 m. nesiimant papildomų 
efektyvinimo priemonių, ir parinkti tinkamiausius metodus galutinio ener-
gijos suvartojimo siektinos AIE dalies rodiklio vertei nustatyti.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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Esamos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės

Šioje dalyje nagrinėjami gauti duomenys apie savivaldybėje planuo-
jamus įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus iki 
2020 m. Dažniausiai tai bus pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektai.

Savivaldybėse pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektai vykdomi 
skirtingais tempais. Be to, pastatų atnaujinimas (modernizavimas) yra vyk-
domas įdiegiant skirtingas šilumos vartojimo mažinimo priemones. Šilumos 
sutaupymas ir investicijos labiausiai priklauso nuo diegiamų priemonių. 

Jei savivaldybė pateikia konkrečius duomenis apie įvairų planuojamą 
sutaupymą, ši informacija turi būti įvertinta toliau atliekant prognozės skai-
čiavimus scenarijuje be papildomų priemonių („veiklos kaip įprasta“ lygis).

CŠT sistemos modernizavimas pereinant prie vietinių ir atsinaujinančių 
energijos išteklių

Analizuojami numatomi CŠT sistemų projektai iki 2020 m. Apžvelgiami 
šių projektų įgyvendinimo etapai, jų įtaka energijos poreikiams ir priima-
mos prielaidos, kurios bus taikomos atliekant prognozių skaičiavimus.

Jei pateikiami konkretūs duomenys apie planuojamus projektus, ši in-
formacija turi būti įvertinta toliau atliekant prognozės skaičiavimus scena-
rijuje be papildomų priemonių („veiklos kaip įprasta“ lygis).

Transporto sektorius

Analizuojami numatomi transporto sektoriaus sistemų projektai iki 
2020  m. Įraukiami tiktai svarią įtaką galintys turėti projektai, kurių rezul-
tatus įmanoma įvertinti kiekybine išraiška, pavyzdžiui, informacija apie 
savivaldybės įmonių planuojamą naujų transporto priemonių pirkimą. Kai 
kurios savivaldybės turi (arba turės) pasirengusios judrumo planus. Apžvel-
giami šiuose planuose numatytų priemonių įgyvendinimo etapai, jų įtaka 



61

energijos poreikiams ir  priimamos prielaidos, kurios bus taikomos atlie-
kant prognozių skaičiavimus.

Jei pateikiami konkretūs duomenys apie planuojamus projektus, ši in-
formacija turi būti įvertinta toliau atliekant prognozės skaičiavimus scena-
rijuje be papildomų priemonių („veiklos kaip įprasta“ lygis).

Prognozuojamas kuro ir energijos balansas be papildomų priemonių

Skirtingų kuro rūšių ir energijos santykis 2020 m. priimamas toks pat, 
kaip apskaičiuota pagal Metodikos 4.2 poskyrio nuostatas. Gali būti tiks-
linama, jeigu turimi konkretūs duomenys apie atskiruose sektoriuose pla-
nuojamus įgyvendinti AIE naudojimo projektus.

Prognozuojamas galutinis energijos suvartojimas nesiimant papildo-
mų priemonių

Energijos poreikių prognozė atliekama remiantis atliktos esamos ener-
gijos vartojimo situacijos analizės rezultatais bei savivaldybės teritorijų 
planavimo ir strateginiuose dokumentuose pateikiama informacija apie 
numatomas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones iki 
2020  m. „Veiklos kaip įprasta“ kuro ir energijos balansas bus sudaromas 
pamečiui laikotarpiui nuo 2017 iki 2020 m. darant tam tikras prielaidas dėl 
kuro ir energijos poreikių kitimo tendencijų. Prognozuojami skirtingų sek-
torių poreikiai. Pagrindiniai rodikliai, į kuriuos rekomenduojama atsižvelgti 
prognozuojant kuro ir energijos poreikius, yra šalies BVP kitimo progno-
zės, kurias galima rasti Finansų ministerijos tinklalapyje19, nagrinėjamos 
teritorijos gyventojų skaičiaus kitimo prognozės pagal pastarųjų kelerių 
metų tendencijas20, pagal kurias įvertinami energijos vartojimo rodikliai 

19 LR finansų ministerija. Interneto prieiga: 
http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus
20 Lietuvos statistikos departamentas.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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laikotarpiui iki 2020 m. Rekomenduojama atsižvelgti į galutinio energijos 
poreikio skirtinguose ūkio sektoriuose priklausomybę nuo BVP augimo ir 
gyventojų skaičiaus kitimo (4.11 lentelė). Sudaromas prognozuojamas kuro 
ir energijos balansas 2020 m.

4.11 lentelė. Galutinio energijos poreikio skirtinguose ūkio sektoriuose 
priklausomybė nuo BVP augimo ir gyventojų skaičiaus kitimo

Energijos sąnaudų 
vartojimo sektorius

BVP 
augant 1 %

Gyventojų 
skaičiui  

padidėjus 1 %

Kuras, šiluma

Pramonė, žemės ūkis 0,5 % 0 %

Paslaugų sektorius 0,2 % 0,2 %

Transportas 0,3 % 0,2 %

Namų ūkiai 0 % 0,5 %

Elektros energija

Pramonė, žemės ūkis 1 % 0 %

Paslaugų sektorius 0,2 % 0,2 %

Transportas 0,3 % 0,2 %

Namų ūkiai 0,1 % 0,5 %

Alternatyvus metodas trūkstant duomenų – prognozuojamus savival-
dybės kuro ir energijos vartojimo rodiklius nustatyti remiantis Lietuvos 
energijos vartojimo prognozėmis 2020 m., įvertinus atitinkamas energijos 
vartojimo rodiklių pokyčių proporcijas.

Rekomenduojama kuro ir energijos poreikių prognozės duomenis pa-
teikti pagal 4.4 lentelę.

4.6. VI skyrius. Galutinio energijos suvartojimo siektinos 
AIE dalies rodiklio nustatymas

Galutinio energijos suvartojimo siektinos AIE dalies rodiklis nustatomas 
atsižvelgiant į atliekant esamos būklės analizę surinktą informaciją, įverti-
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nus pasiekiamą rodiklį pagal scenarijų be papildomų priemonių („veiklos 
kaip įprasta“ scenarijų) ir į koncepcinių scenarijų rezultatus. Turi būti verti-
nami ne mažiau kaip 2 koncepciniai scenarijai.

Pažymėtina, kad siektinas rodiklis turi būti realiai įgyvendinamas nu-
statytu laikotarpiu, šiuo atveju iki 2020  m., atsižvelgiant į priemonėms 
įgyvendinti reikalingą laiką, lėšas ir kitus susijusius veiksnius. Dėl šios prie-
žasties nenagrinėjamas 100 proc. galutinio energijos suvartojimo siektinos 
AIE dalies pasiekimas, taip pat didesne dalimi netraukiamos transporto 
sektoriaus priemonės. 

Galimas galutinio energijos suvartojimo siektinos AIE dalies nustatymo 
eiliškumas:

1. Pirmame scenarijuje (detaliau žiūrėti VIII skyrių) nustatomas mini-
malus, galimas pasiekti rodiklis, investuojant tik AIE dalies didinimą 
savivaldybei priklausančiuose pastatuose. 

2. Jei savivaldybėje esamas AIE dalies rodiklis yra mažesnis nei 
23 proc., antrame scenarijuje (detaliau žiūrėti VIII  skyrių) nustato-
mas siektinas rodiklis – 23 proc.

3. Atliekant ekspertinį vertinimą parenkama daugiau scenarijų su 
aukštesniu siektinu rodikliu atsižvelgiant į galimybę įgyvendinti už-
sibrėžtus tikslus.

4.7. VII skyrius. Galutinio energijos suvartojimo siektinos 
AIE dalies didinimo priemonės

Toliau pateikiamos techninės galutinio energijos suvartojimo siektinos 
AIE dalies didinimo priemonės.

CŠT tiekimo sistemoje gali būti taikomos tokios priemonės:
– CŠT tiekimo sistemos infrastruktūros plėtojimas, rekonstrukcija ir 

atnaujinimas – tai leistų padidinti šilumos energijos tiekimo efekty-
vumą ir mažinti energijos tiekimo nuostolius;

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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– CŠT sistemoje veikiančių ir prie jos neprijungtų katilinių rekons-
trukcija pritaikant jose naudoti biokurą vietoje iškastinio kuro – tai 
turėtų tiesioginės įtakos AIE dalies didėjimui savivaldybės kuro ir 
energijos balanse; 

– skatinimas gaminti elektrą ir šilumos energiją iš įvairių rūšių biokuro 
ir komunalinių atliekų, taip mažinant į sąvartynus išvežamų atliekų 
kiekį ir tradicinių energijos išteklių poreikį energijai gaminti; 

– bendra elektros ir šilumos gamyba;
– saulės kolektorių naudojimas karštam vandeniui ruošti CŠT siste-

mose;
– energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės;
– skatinimas gaminti elektros ir šilumos energiją naudojant saulės, 

vėjo, hidroenergiją ir šilumos siurblius;
– kitos priemonės.

Necentralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje gali būti pereinama prie ši-
lumos energijos gamybos naudojant saulės energiją ir šilumos siurblius. 
Pažymėtina, kad daug namų ūkių šildymui naudoja biokurą (malkas), todėl 
šios išvardytos priemonės veiksmingos tik tuose namų ūkiuose, kurie šildy-
mui ir karštam vandeniui ruošti naudoja iškastinį kurą.

Transporto sektoriuje gali būti taikomos tokios priemonės: 
– transporto parko atnaujinimas;
– skatinimas naudoti alternatyvias transporto rūšis;
– skatinimas naudoti elektra varomas transporto priemones.
AIE dalies kuro ir energijos balanse didinimo priemonės turi būti siūlo-

mos atsižvelgiant į realias savivaldybės ekonomines galimybes, suderintos 
su savivaldybės teritorijų planavimo ir strateginės plėtros dokumentais ir 
neprieštarauti LR įstatymams bei kitiems susijusiems teisės aktams.

Skatindama pasitelkti technines priemones savivaldybė gali taikyti 
įvairaus tipo informacines, finansines ar reguliavimo priemones.
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4.12 lentelė. Galimos AIE naudojimo didinimo priemonės savivaldybės 
lygmeniu

Informacinės 
priemonės

Finansinės 
priemonės

Reguliavimo 
priemonės

Su
 s

av
iv

al
dy

be
 ti

es
io

gi
ai

 s
us

iju
si

os
 p

rie
m

on
ės

Savivaldybių ir seniūnijų 
darbuotojų apmokymai.

Savivaldybių pastatų atnau-
jinimas (modernizavimas).

Teritorijų planavimo 
dokumentai.

Gyventojų informavimas:
susitikimai;
informacija savivaldybės 
tinklalapyje;
informacinės dienos.

AIE naudojimas savivaldybių 
pastatuose elektros porei-
kiams (saulės baterijos ant 
pastatų stogų).

Leidimas elektro-
mobiliams važiuoti 
maršrutiniam trans-
portui skirtomis 
eismo juostomis.

Procedūrų ir pagrindinių 
reikalavimų atmintinės, 
šablonai.

AIE naudojimas savivaldybių 
pastatuose karšto vandens 
poreikiams (saulės kolekto-
riai ant pastatų stogų).

Savivaldybės AEI nau-
dojimo plėtros veiksmų 
plano ir vykdomų projektų 
viešinimas periodiniuose 
leidiniuose ir savivaldybės 
svetainėje.

Savivaldybių transporto 
efektyvumo didinimas, 
alternatyvių transporto 
priemonių naudojimas.

Informacijos apie valstybės 
ir savivaldybės paramos 
schemas, taikomas atsi-
naujinantiems energijos 
ištekliams naudoti ir ga-
minti, parengimas ir viešas 
paskelbimas.

Gatvių apšvietimo moderni-
zavimas.

Informavimas apie leidi-
mų, licencijų ar atestatų 
išdavimo tvarką, sertifika-
vimo, paraiškų, susijusių 
su atsinaujinančių išteklių 
energijos gamybos įrengi-
niais, nagrinėjimo tvarką ir 
apie pareiškėjams teikiamą 
pagalbą.

Saulės energijos naudojimas 
gatvėms, automobilių staty-
mo aikštelėms ir kt. vietoms 
apšviesti.

Įvairios vienkartinės akcijos, 
pavyzdžiui, diena be auto-
mobilio.

Žalieji pirkimai (pavyzdžiui, 
efektyviau energiją naudo-
jančių prietaisų).

Informavimas per išmanią-
sias technologijas. 

Atleidimas nuo mokesčių, 
mokesčių lengvatos (pavyz-
džiui, elektromobilių atleidi-
mas nuo statymo mokesčio).
Vienkartinės ar tęstinės 
išmokos.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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Informacinės 
priemonės

Finansinės 
priemonės

Reguliavimo 
priemonės
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Informacinių pranešimų 
vietinei žiniasklaidai patei-
kimas.

Pastatų atnaujinimas (mo-
dernizavimas).

Informacinių pranešimų ir 
mokomosios medžiagos 
mokymo įstaigoms patei-
kimas. 

AIE naudojimas gaminant 
elektros ir šilumos energiją. 

4.8. VIII skyrius. AIE plėtros koncepciniai scenarijai, 
vertinimo kriterijai, lyginamosios analizės rodikliai

AIE plėtros koncepcinių scenarijų formavimas

AIE plėtros koncepciniai scenarijai parengiami atsižvelgiant į atliekant 
esamos būklės analizę surinktą informaciją daugiausia dėmesio skiriant 
sektoriams, kurių šiuo metu mažiausias indėlis į AIE dalį ir kur gali būti įdie-
giamos ekonomiškai pagrįstos AIE naudojimą didinančios priemonės. 

Bendru atveju koncepciniai scenarijai nagrinėja, kokios yra galimybės 
savivaldybėje pasiekti pasirinktą AIE dalies padidėjimą ir kokiomis priemo-
nėmis tai įgyvendinama. Priemonės gali būti parenkamos pagal 4.12 lente-
lę, atsižvelgiant į nagrinėjamos teritorijos specifiką, technologijų prieina-
mumą, esamas ar numatomas skatinimo programas. 

Siūloma formuoti ne mažiau kaip 3 scenarijus:
1. Scenarijus be papildomų priemonių („veiklos kaip įprasta“). Pa-

žymėtina, kad esant šiam scenarijui, jei savivaldybėje vis daugiau 
energijos suvartojama, tačiau AIE dalis nedidėja (nėra suplanuota 
jokių konkrečių priemonių), AIE dalis bus mažesnė, nei apskaičiuota 
pagal 4.2 sektoriaus reikalavimus.

2. Antrame scenarijuje vertinamos tokios priemonės, kurias savivaldy-
bė gali įgyvendinti pati savo jėgomis. Siūloma įvertinti AIE energi-
jos naudojimą savivaldybės įmonėms ir įstaigoms priklausančiuose 
pastatuose. 
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3. Trečiame scenarijuje vertinamos tokios priemonės, kad būtų pa-
siekta 23 proc. galutinio energijos suvartojimo AIE dalies (jei savi-
valdybėje šiuo metu yra mažesnė dalis). Jei savivaldybėje jau yra 
pasiekta 23  proc. galutinio energijos suvartojimo AIE dalies, eks-
pertiniu vertinimu parenkamas aukštesnis procentas.

4. Galima suformuoti ir daugiau koncepcinių scenarijų bei siekiamų 
rodiklių, jei tai įmanoma įgyvendinti savivaldybėje.

AIE koncepcinių scenarijų vertinimas

Imantis antro scenarijaus siūloma nagrinėti AIE dalies padidinimą, kai 
į savivaldybei priklausančius pastatus integruojamos AIE technologijos. 
Rekomenduojama AIE technologijų integravimą į savivaldybės pastatus 
nagrinėti tokia tvarka:

1. Saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti montuojamas ant 
savivaldybei priklausančių pastatų stogų. Numatoma, kad pas-
laugų sektoriaus pastatuose saulės kolektoriai kompensuotų 
visą pastato karšto vandens poreikį (išskyrus pastatus, naudo-
jančius daug karšto vandens, pavyzdžiui, su baseinai, viešbučiai 
ir pan.).

2. Saulės baterijos elektrai gaminti naudojamos savo reikmėms ir 
perteklius atiduodamas į tinklą. Vertinama, kiek elektros energijos 
pagamintų saulės baterijos, kurios užimtų saulės kolektoriais neuž-
dengtą pastato stogo dalį.

3. Kitos AIE technologijos atsižvelgiant į savivaldybės galimybes.
4. Apskaičiuojama 2020 m. AIE dalis diegiant šias numatytas priemo-

nes į savivaldybei priklausančius pastatus.
Įgyvendinant trečią scenarijų rekomenduojama siektina AIE dalis  – 

23 proc. Jei savivaldybėje AIE dalis sudaro daugiau negu 23 proc., siūloma 
nagrinėti scenarijų, kad siektinas rodiklis viršytų 23  proc. (apie 40  proc., 
atsižvelgiant į galimybes savivaldybėje). Priemonės parenkamos atsižvel-

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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giant į savivaldybėje esančias galimybes skatinti ir diegti AIE išteklius skir-
tinguose ūkio sektoriuose:

1. Pasirenkamos energijos rūšys, kur yra galimybė didinti AIE dalį (pir-
miausia vertinama elektros energijos gamyba savivaldybės teritori-
joje).

2. Pasirenkami ūkio sektoriai, kur yra galimybė skatinti ar paveikti AIE 
dalies didinimą (pavyzdžiui, savivaldybei priklausantis transportas, 
CŠT sektorius).

3. Pasirenkami kiti ūkio sektoriai, kuriuos savivaldybė gali netiesiogiai 
veikti (pavyzdžiui, pramonė, savivaldybei nepriklausantys viešieji 
pastatai).

4. Apskaičiuojama 2020  m. galutinio energijos suvartojimo siektina 
AIE dalis įdiegus anksčiau pasirinktas priemones.

Didinant transporto sektoriaus AIE dalį reikėtų didelių investicijų, tad 
iki 2020 m. (jeigu savivaldybė nėra šiuo metu numačiusi šiame sektoriuje) 
tai sunkiai įgyvendinama, todėl platesniu mastu priemonių šiam sektoriui 
nagrinėti nerekomenduojama.

Lyginamosios analizės rodikliai

AIE koncepciniai scenarijai vertinami pagal tokius pagrindinius vertini-
mo rodiklius:

1. Galutinio energijos suvartojimo AIE dalis.
2. Investicijų poreikis.

Papildomi galimi vertinimo kriterijai:
1. Sukuriamos „žalios“ darbo vietos.
2. Įgyvendinimo laikotarpis ir sudėtingumas.
3. Kiti papildomi kriterijai, kurie nustatomi pagal konkrečios savival-

dybės prioritetus.
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4.9. IX skyrius. Galutinio suvartojimo AIE dalies 
neapibrėžtumo ir rizikos veiksnių analizė, jų poveikio 

įvertinimas

Galutinio suvartojimo AIE dalies neapibrėžtumo analizė

Neapibrėžtumo analizė galutinio energijos suvartojimo AIE daliai nu-
statyti yra aktuali, nes susijusi su investicijomis, reikalingomis norint pa-
siekti tam tikrą užsibrėžtą AIE vartojimo rodiklį. Jei AIE dalis energijos ba-
lanse pervertinama, gali prireikti daugiau investicijų, nei buvo suplanuota, 
o jei nepakankamai įvertinama, investicijos ateityje gali būti naudojamos 
neefektyviai.

Pagrindinis neapibrėžtumo analizės tikslas yra identifikuoti ir kieky-
biškai įvertinti visus potencialiai svarbius, neapibrėžtumui įtakos turinčius 
parametrus, nustatyti jų poveikį galutiniams skaičiavimo rezultatams. Skai-
čiavimo rezultatų neapibrėžtumas išreiškiamas santykine paklaida.

Nustatyta galutinio energijos suvartojimo AEI dalis gali būti netiksli dėl 
kelių priežasčių:

– duomenų trūkumas;
– netikslūs duomenys, gauti iš duomenų teikėjo;
– skaičiavimo metodo tikslumas;
– įvairios prielaidos dėl duomenų trūkumo ar statistinių duomenų 

netikslumo;
– energijos ar kuro kiekio apskaitos tikslumas;
– žmonių klaidos.
Įvairiuose AIE dalies įvertinimo etapuose neapibrėžtumo šaltiniai 

skiriasi, nes pasitelkiami įvairūs duomenų šaltiniai ir skaičiavimo meto-
dai. Kiekvieno duomenų šaltinio ar skaičiavimo metodo neapibrėžtumo 
reikšmę įvertinti sudėtinga, dažnai net ir neįmanoma, todėl rengiant AIE 
vartojimo plėtros planus jie suskirstomi į kelias grupes pagal patikimumą 
(4.13 lentelė).

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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4.13 lentelė. Duomenų šaltinių ir vertinimo metodų neapibrėžtumo 
grupės 

Duomenų šaltinis, 
vertinimo metodas

Duomenų patikimumo 
lygmuo

Priskiriama 
paklaidos 
reikšmė

VKEKK, oficialūs raštai, finansinės ir 
audito ataskaitos Patikima ≤ 1 %

Lietuvos statistikos departamentas, 
moksliniai straipsniai Vidutiniškai patikima ≤ 5 %

Straipsniai žiniasklaidoje, el. laiškai, 
tyrimų ataskaitos, studijos Vidutiniškai nepatikima ≤ 10 %

Žodinė informacija, prielaidos dėl 
duomenų trūkumo Nepatikima ≤ 30 %

Nustatant kiekvienos kuro rūšies galutinio energijos suvartojimo AIE 
dalį naudojami skirtingi duomenų šaltiniai, todėl kiekvienai kuro rūšiai, 
turinčiai indėlį į bendrą AIE dalį, vadovaujantis 4.13  lentele, priskiriama 
duomenų paklaidos reikšmė. Jei naudoti keli duomenų šaltiniai, AIE plano 
rengėjas ekspertiniu vertinimu nustato kiekvieno duomenų šaltinio indėlį į 
bendrą skaičių procentais ir apskaičiuoja bendrą priskiriamą paklaidą sver-
tinio vidurkio principu.

Galutinio energijos suvartojimo AIE dalies savivaldybės reikšmės nea-
pibrėžtumas (paklaida) nustatomas svertinio vidurkio principu.

 Rizikos veiksniai ir jų poveikio įvertinimas

Rizikos analizės metodai skirstomi į kiekybinius ir kokybinius. Kieky-
biniai metodai dažniausiai taikomi norint identifikuoti nagrinėjamo kon-
kretaus investicinio projekto rizikos tipus, taip pat analizuojant priežastis 
ir veiksnius, kurie turi įtakos tam tikros rūšies rizikai. Kokybinės analizės 
pagrindą sudaro galimų įvykių, jų priežasčių ir padarinių loginė analizė, ji 
taikoma norint pagrįsti galimą nuostolį, jį įvertinti ir sudarant galimų rizikos 
mažinimo priemonių sąrašą. Kokybiniai metodai neleidžia tiksliai nustatyti 
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skaitinės investicinės rizikos reikšmės, tačiau jie sudaro pagrindą tolesniam 
tyrimui, kurį atliekant gali būti taikomi kiekybiniai metodai. 

Kiekybiniuose rizikos tyrimuose plačiai taikomi tikimybių teorijos, ma-
tematinės statistikos, operacijų tyrimo metodai. Pagrindinis kiekybinių 
tyrimų uždavinys  – kiekybiškai (skaitiškai) įvertinti rizikos veiksnius ir jų 
poveikį investicinio projekto efektyvumui. Sudėtingiausia yra modeliais 
pagrįsta kiekybinė rizikos analizė: tikimybinė analizė, sprendimų medžio 
metodas, imitacinis modeliavimas (Monte Carlo metodas) ir kt.21

Kokybiniai metodai gali būti taikomi nuo proceso pradžios, jiems ne-
reikia tikslių rizikos veiksnių reikšmių. Rizikos vertinamos pagal reikšmin-
gumą: dažniausiai taikomas ekspertinis vertinimas vieniems rizikų tipams 
intuityviai priskiriant didesnį svarumą nei kitiems.

Rengiant savivaldybės AIE planą ir vertinant AIE dalį energijos balanse 
siūloma taikyti kokybinį rizikos veiksnių ir jų poveikio vertinimo metodą, 
identifikuojant galimus rizikos veiksnius ir juos skirstant pagal svarumą. 

Svarbiausias rizikos analizės tikslas – įvertinti galimus rizikos veiks-
nius, dėl kurių iki 2020 m. suplanuotas galutinio energijos suvartojimo AIE 
dalies rodiklis gali būti nepasiektas.

Atliekant rizikos analizę siūloma nagrinėti tokias rizikos veiksnių gru-
pes: politinę, socialinę, rinkos, reguliavimo, finansinę, aplinkos ir technolo-
ginę (plėtros). Galimi galutinio energijos suvartojimo AIE dalies vertinimo 
rizikos veiksniai pateikti 4.14 lentelėje.

21 P. Rudzkis. Investicijų į atsinaujinančių išteklių energetiką rizikos vertinimas. Daktaro diserta-
cija. VGTU, 2014.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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4.14 lentelė. Galutinio energijos suvartojimo atsinaujinančių išteklių 
energijos dalies vertinimo rizikos tipai ir veiksniai

Rizikos tipas Rizikos veiksniai

Politinės aplinkos rizika Išoriniai (vietiniai, regioniniai ar globalūs) pokyčiai, sukelian-
tys ryškius nacionalinės ekonomikos pokyčius

Išoriniai pokyčiai, sukeliantys politinį ir atskiros srities ar ma-
kroekonominio lygio nestabilumą

Socialinė rizika Viešosios nuomonės pokyčiai, suinteresuotų šalių lobizmas

Savivaldybės bendruomenės nepasitenkinimas dėl vykdo-
mos AIE naudojimo plėtros

Rinkos rizika Eksploatacinė 

Paklausos svyravimai

Energijos rinkos kainų kritimas

Reguliavimo rizika Atsinaujinančių išteklių energetikos politikos pokyčiai

Specifiniai reguliavimo pokyčiai

Finansinė rizika Finansinės paramos sumažinimas

Galimybė gauti finansinę paramą projektams

Infliacija, valiutų kainų pokyčiai

Sutarčių pažeidimai

Mokesčių pokyčiai

Aplinkos rizika Atsakomybė už padarytą žalą aplinkai

Technologinė (plėtros) rizika Informacijos apie AIE technologijas ir jų eksploataciją trūku-
mas

Informacijos apie meteorologines sąlygas trūkumas

Gaminamos energijos kiekio sumažėjimas dėl vėjo ar saulės 
trūkumo

Dideli technologijų patikimumo skirtumai nuo planuotos 
reikšmės

Prasta darbų kokybė, vėlavimai

Rizikos veiksnių poveikis įvertinamas rengiant savivaldybės AIE naudo-
jimo plėtros planą atsižvelgiant į situaciją konkrečioje savivaldybėje.

Nurodoma kiekvieno rizikos veiksnio atsitikimo tikimybė ir galimų pa-
darinių reikšmingumas. Prie kiekvieno rizikos veiksnio pateikiama trumpa 
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informacija apie galimas atsiradimo priežastis ir potencialaus poveikio pa-
darinius.

Atsižvelgiant į rizikos atsiradimo tikimybę ir padarinių reikšmingumą, 
rizikos veiksniui suteikiamas balas (balų suteikimo matrica pateikiama 
4.15  lentelėje). Kuo aukštesnis balas, tuo reikšmingesnis veiksnys, todėl 
norint jį kontroliuoti rekomenduojama numatyti papildomas stebėjimo 
ir valdymo priemones. Šių priemonių siūlomas rango suteikimo principas 
pateiktas 4.16 lentelėje.

4.15 lentelė. Rizikos balų suteikimo matrica

Rizikos tikimybė Nereikšmingas Vidutiniškai 
reikšmingas Reikšmingas

Žema 0 1 2

Vidutinė 1 2 3

Aukšta 2 3 4

4.16 lentelė. Rizikos veiksnio kontrolės priemonių poreikio nustatymas
Kontrolės priemonių 

poreikio balas Kontrolės priemonių poreikio aprašymas

0–1 Papildomos rizikos stebėjimo ir valdymo priemonės rizikai 
suvaldyti nėra būtinos.

2–3 Rekomenduojamos papildomos rizikos stebėjimo ir valdy-
mo priemonės.

4 Kritinis veiksnys, kuriam valdyti turi būti numatytos nuolati-
nės stebėjimo ir kontrolės priemonės.

Rizikos veiksniams suteikus reikšmingumo balus įvertinamas jų galimo 
poveikio reikšmingumas apskaičiuojant balų vidurkį. Įvertinamas rizikos 
stebėjimo ir valdymo priemonių poreikis.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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4.10. X skyrius. Projektų finansavimo gairės ir jų atrankos 
kriterijai

AIE įstatymo 12 straipsnis numato, kad savivaldybės rengia ir tvirtina 
savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo pro-
gramas ir jų lėšų panaudojimo tvarkos aprašą. 41 straipsnis numato, kad 
siekiant skatinti naudoti atsinaujinančius energijos išteklius sudaroma na-
cionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programa 
ir savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo pro-
gramos.

Toliau šiame skyriuje aptariamos projektų finansavimo gairės ir jų at-
rankos kriterijai, skirti savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėt-
ros finansavimo programoms.  

4.10.1. Remiamos veiklos

Vadovaujantis AIE įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi AEI plėtros finansavi-
mo programų lėšos naudojamos:

1) įrangos, didinančios AEI naudojimą savo poreikiams gyvenamajame 
ir visuomeniniame sektoriuose, įsigijimui remti kompensuojant fiksuotą 
sumą lėšų, tenkančių vienam įrengtosios galios vienetui pagal savivaldy-
bės patvirtintą tvarkos aprašą;

2) AIE naudojimo transporto sektoriuje infrastruktūros plėtrai;
3) AIE, naudojamos transporto sektoriuje, gamybos infrastruktūros plėtrai;
4) elektromobilių baterijų įkrovimo ir vandenilį naudojančių automobi-

lių užpildymo punktų tinklo bei kitos reikiamos infrastruktūros sukūrimo ir 
plėtros projektams įgyvendinti;

5) demonstraciniams (parodomiesiems) projektams, susijusiems su 
hibridinių transporto priemonių, vandenilį naudojančių transporto prie-
monių ar elektromobilių platesniu panaudojimu ir (arba) šių transporto 
priemonių eksploatavimui reikiamos infrastruktūros įdiegimu, įgyvendinti;
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6) visuomenei informuoti ir šviesti, konsultuoti ir mokyti AEI naudojimo 
technologijų diegimo klausimais;

7) savivaldybių AEI plėtros finansavimo programoms administruoti.
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas 

projektų finansavimo intensyvumo, projekto įgyvendinimo laikotarpio ir 
kitų nuostatų nenumato.

4.10.2. Projektų išlaidoms keliami reikalavimai 

Siūlomi šie bendrieji projektų išlaidų tinkamumui keliami reikalavimai:
•	 Išlaidos privalo būti būtinos projektams įvykdyti. Tai mažiausia 

sėkmingai projektui įgyvendinti reikalinga išlaidų suma. Tinkamos 
finansuoti išlaidos yra tik tos projektui įgyvendinti skirtos išlaidos, 
kurias savivaldybė pripažino kaip būtinas projektui įgyvendinti.

•	 Tinkamoms finansuoti išlaidoms skiriama parama negali dubliuotis, 
t. y. netinkama finansuoti tampa ta išlaidų dalis, kuriai jau gauta kitų 
programų parama.

•	 Projekto lėšomis perkama įranga turi būti nauja, nedėvėta, atitikti 
technines savybes, būtinas projektui įgyvendinti, normas, standartus.

•	 Išlaidos turi būti patirtos tik po atitinkamos savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto finansavimo projektui įgy-
vendinti skyrimo.

•	 Išlaidos turi būti patirtos projekto vykdytojo, o ne kitų asmenų. 
•	 Išlaidos turi būti realiai patirtos, t. y. apmokėta už atliktus darbus, 

suteiktas paslaugas, pateiktas prekes, užfiksuotos projekto vykdy-
tojo apskaitos dokumentuose. Išlaidos negali viršyti rinkos kainų. 

•	 Išlaidos privalo būti tinkamai dokumentuotos. Projekto vykdyto-
jas turi užtikrinti, kad patirtos išlaidos yra pagrįstos apmokėjimo 
dokumentais. Dokumentai patirtoms išlaidoms įrodyti saugomi 
visą projekto vykdymo laikotarpį, bet ne trumpiau kaip iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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•	 Apmokant išlaidas nebus pažeisti tarptautiniais teisės aktais regla-
mentuoti reikalavimai, keliami valstybės pagalbai, viešiesiems pir-
kimams, energetikos, aplinkos apsaugos ir kitoms sritims.

Finansavimas negali būti teikiamas tiesiogiai su juridiniu asmeniu su-
sijusiam turtui įsigyti, kai juridinis asmuo buvo nutraukęs veiklą arba būtų 
buvęs uždarytas, jei turtas nebūtų buvęs nupirktas, o turtą įsigyja nepri-
klausomas investuotojas.

4.10.3. Projektų atrankos kriterijai

Siekiant, kad savivaldybių AIE naudojimo plėtros veiksmų planams įgy-
vendinti skirtos lėšos būtų panaudotos efektyviai, taip pat remiantis Klima-
to kaitos specialiosios programos praktika ir metodikomis, projektai galėtų 
būti atrenkami vadovaujantis projektų atrankos kriterijais.

Ekonominiai kriterijai užtikrina projekto papildomumą. Taigi projektas, 
gavęs finansinę paramą (pavyzdžiui, subsidiją), turi būti ekonomiškai pa-
trauklus investuotojui, tačiau tas patrauklumas neturi viršyti racionalaus 
dydžio siekiant minimizuoti vienam projektui teikiamą paramą ir taip užti-
krinant, kad programos lėšų užtektų kuo daugiau remiamų projektų. 

Maksimalus subsidijavimo intensyvumas (subsidijos dydžio ir visos pro-
jekto kainos santykis). Siūloma, kad maksimalus mažų projektų subsidija-
vimo intensyvumas neviršytų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 
naudojimo tvarkos apraše nustatyto maksimalaus vidutinių ir didelių pro-
jektų subsidijavimo intensyvumo. Neviršyti maksimalaus subsidijavimo in-
tensyvumo svarbu norint užtikrinti, kad investuotojas elgtųsi protingai, iš 
dalies investuotų ir savo lėšų. 

Aplinkosaugos kriterijai. Siūloma mažiems projektams taikyti tokį patį 
aplinkosaugos kriterijų, kaip yra nustatyta Klimato kaitos specialiosios 
programos lėšų naudojimo tvarkos apraše vidutiniams ir dideliems pro-
jektams. Aplinkosaugos kriterijus – tai subsidijos kiekis, tenkantis vienam 
kilogramui sumažinto išmetamųjų ŠESD kiekio (išreikštų CO2 ekvivalentu).
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Kiti kriterijai, pavyzdžiui, projekto vykdymo vieta, laikas.
Pažymėtina, kad savivaldybė gali pasitelkti visus kriterijus arba pasi-

rinkti tinkamiausius atsižvelgdama į vietos sąlygas ir konkrečius plėtros 
tikslus.

Ekonominio vertinimo kriterijai

Ekonominio vertinimo kriterijai siūlo taikyti vieną iš šių kriterijų arba 
abu:

•	 projekto grynoji dabartinė vertė (toliau – GDV);
•	 projekto vidinė grąžos norma (toliau – VGN).

Projekto (alternatyvos) grynosios dabartinės vertės skaičiavimas
Skaičiuojant GDV įvertinamas pinigų vertės mažėjimas laikui bėgant. 

Pinigų vertės mažėjimo įvertinimas yra labai svarbus, kai nagrinėjami ilga-
laikiai projektai su ilgu vertinamuoju laikotarpiu. Pinigų vertės mažėjimas 
laikui bėgant vadinamas diskontu.

Diskonto vertė dažnai taikoma pagal tuo metu rinkoje vyraujančią ban-
kų siūlomą paskolų palūkanų normą.

Skaičiuojant, kiek sumažėja pinigų vertė per tam tikrą laiką, reikia da-
bartinę kapitalo vertę padauginti iš diskonto faktoriaus, kuris apskaičiuoja-
mas pagal formulę:

Diskonto faktorius = 

neturi viršyti racionalaus dydžio siekiant minimizuoti vienam projektui teikiamą paramą ir taip 
užtikrinant, kad programos lėšų užtektų kuo daugiau remiamų projektų.  

Maksimalus subsidijavimo intensyvumas (subsidijos dydžio ir visos projekto kainos santykis). 
Siūloma, kad maksimalus mažų projektų subsidijavimo intensyvumas neviršytų Klimato kaitos 
specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše nustatyto maksimalaus vidutinių ir 
didelių projektų subsidijavimo intensyvumo. Neviršyti maksimalaus subsidijavimo intensyvumo 
svarbu norint užtikrinti, kad investuotojas elgtųsi protingai, iš dalies investuotų ir savo lėšų.  

Aplinkosaugos kriterijai. Siūloma mažiems projektams taikyti tokį patį aplinkosaugos kriterijų, 
kaip yra nustatyta Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše 
vidutiniams ir dideliems projektams. Aplinkosaugos kriterijus – tai subsidijos kiekis, tenkantis 
vienam kilogramui sumažinto išmetamųjų ŠESD kiekio (išreikštų CO2 ekvivalentu). 

Kiti kriterijai, pavyzdžiui, projekto vykdymo vieta, laikas. 

Pažymėtina, kad savivaldybė gali pasitelkti visus kriterijus arba pasirinkti tinkamiausius 
atsižvelgdama į vietos sąlygas ir konkrečius plėtros tikslus. 

EKONOMINIO VERTINIMO KRITERIJAI 

Ekonominio vertinimo kriterijai siūlo taikyti vieną iš šių kriterijų arba abu: 

• projekto grynoji dabartinė vertė (toliau – GDV), 
• projekto vidinė grąžos norma (toliau – VGN). 

Projekto (alternatyvos) grynosios dabartinės vertės skaičiavimas 

Skaičiuojant GDV įvertinamas pinigų vertės mažėjimas laikui bėgant. Pinigų vertės mažėjimo 
įvertinimas yra labai svarbus, kai nagrinėjami ilgalaikiai projektai su ilgu vertinamuoju 
laikotarpiu. Pinigų vertės mažėjimas laikui bėgant vadinamas diskontu. 

Diskonto vertė dažnai taikoma pagal tuo metu rinkoje vyraujančią bankų siūlomą paskolų 
palūkanų normą. 

Skaičiuojant, kiek sumažėja pinigų vertė per tam tikrą laiką, reikia dabartinę kapitalo vertę 
padauginti iš diskonto faktoriaus, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 

( )nr
faktoriusDiskonto

+
=

1
1

, 

kur  r – diskonto norma, 

  n – metų skaičius. 

Pinigų vertė dabar = pinigai ateityje x diskonto faktorius 

GDV gaunama iš tam tikro laikotarpio dabartinės vertės atėmus investicijas. Ji parodo, kiek 
projektas uždirbs pinigų dabartine jų verte. Jei GDV yra neigiama, vadinasi, į projektą 
neapsimoka investuoti. Jeigu GDV teigiama, tuomet apsimoka skolintis pinigų ir investuoti į 
projektą. Atidavusiam paskolą su palūkanomis investuotojui dar liks dalis pelno. 

Savivaldybė, pasirinkdama šį kriterijų, siekdama palyginti turėtų nustatyti vienodą projekto 
vertinimo laikotarpį visiems pareiškėjams, pavyzdžiui, iki 2030 m. Visos prielaidos vertinamos ir 
skaičiavimai atliekami projekto vertinimo laikotarpiu. 

,

kur  r – diskonto norma,
  n – metų skaičius.

Pinigų vertė dabar = pinigai ateityje x diskonto faktorius
GDV gaunama iš tam tikro laikotarpio dabartinės vertės atėmus inves-

ticijas. Ji parodo, kiek projektas uždirbs pinigų dabartine jų verte. Jei GDV 
yra neigiama, vadinasi, į projektą neapsimoka investuoti. Jeigu GDV teigia-

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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ma, tuomet apsimoka skolintis pinigų ir investuoti į projektą. Atidavusiam 
paskolą su palūkanomis investuotojui dar liks dalis pelno.

Savivaldybė, pasirinkdama šį kriterijų, siekdama palyginti turėtų nu-
statyti vienodą projekto vertinimo laikotarpį visiems pareiškėjams, pavyz-
džiui, iki 2030 m. Visos prielaidos vertinamos ir skaičiavimai atliekami pro-
jekto vertinimo laikotarpiu.

Savivaldybė, pasirinkdama šį kriterijų, taip pat turėtų nustatyti vienodą 
diskonto normą visiems pareiškėjams, pavyzdžiui, 5 proc. 

GDV apskaičiuojama pagal formulę:

Savivaldybė, pasirinkdama šį kriterijų, taip pat turėtų nustatyti vienodą diskonto normą visiems 
pareiškėjams, pavyzdžiui, 5 proc.  

GDV apskaičiuojama pagal formulę: 

 
𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0 + 𝐶𝐶𝐶𝐶1

(1+𝑟𝑟)1
+ 𝐶𝐶𝐶𝐶2

(1+𝑟𝑟)2
+ ⋯+ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛

(1+𝑟𝑟)𝑛𝑛
 , 

kur 

CF – pinigų srautas atitinkamais metais, įskaitant pradinės investicijos dydį, 

r – diskonto norma, 

n – metų skaičius. 

Skaičiuokle „MS Excel“ finansinė grynoji dabartinė vertė apskaičiuojama naudojant funkciją NPV 
(Rate, Value 1, Value 2, ... Value N), kur Rate – diskonto norma, o Value 1, Value 2, ... Value N – 
grynųjų pinigų srautų kiekvienais ataskaitinio laikotarpio metais reikšmės. 

Pagal apskaičiuotą GDV nustatomas planuojamų projektų tinkamumas: 

• projektas tinkamas, jei GDV yra didesnė už nulį arba jam lygi, 
• projektas atmetamas, jei GDV yra mažesnė už nulį, 
• projektas, kurio GDV didesnė, yra tinkamesnis finansuoti. 

Projekto (alternatyvos) vidinės grąžos normos skaičiavimas 

Investuotojui kai kada sunku įvertinti kapitalo kainą duotai investicijai. Yra keletas skolinamų 
pinigų šaltinių, neaiškios paskolos sąlygos ir pan. Tokiais atvejais taikomas vidinės grąžos normos 
(VGN) rodiklis. 

VGN, tai yra tokia kapitalo kaina (diskontas), kuriai esant projekto GDV yra lygi nuliui. 

Ten, kur GDV yra lygi nuliui, diskonto norma atitinka VGN. Kiekvieno ekonomiškai rentabilaus 
scenarijaus VGN turėtų būti lygi nustatytai diskonto normai arba didesnė už ją.  

VGN rodo alternatyvos rentabilumą. Projektas su aukštesne VGN verte yra rentabilesnis. Jeigu 
kapitalo kaina skolinantis iš bankų yra žemesnė už VGN, investuotojui skolintis verta. Jei 
aukštesnė – projektas, įgyvendintas su tokia kapitalo kaina, duos nuostolių. Privatūs 
investuotojai paprastai siekia, kad nuosavo kapitalo pelningumo norma būtų ne mažesnė kaip 
20 proc. 

VGN skaičiuojama pagal formulę: 

𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺 = 0 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0
(1+𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)0

+ 𝐶𝐶𝐶𝐶1
(1+𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)1

+ 𝐶𝐶𝐶𝐶2
(1+𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)2

… + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛
(1+𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)𝑛𝑛

 . 

VGN reikšmė, kuriai esant grynoji dabartinė vertė lygi nuliui, apskaičiuojama skaičiuokle „MS 
Excel“ naudojant funkciją IRR (Value 1 : Value N), kur Value 1 – grynųjų pinigų srauto reikšmė 
pirmaisiais ataskaitinio laikotarpio metais, Value N – paskutiniais ataskaitinio laikotarpio metais. 

Pagal apskaičiuotą VGN nustatomas planuojamų taupymo priemonių investicijų tinkamumas: 

• projektas tinkamas, jei VGN yra didesnė už kapitalo kainą,  
• projektas atmetamas, jei VGN yra lygi kapitalo kainai arba mažesnė už ją, 
• projektas, kurio VGN aukštesnis, yra tinkamesnis finansuoti. 

SUBSIDIJAVIMO INTENSYVUMO ĮVERTINIMAS 

kur
CF – pinigų srautas atitinkamais metais, įskaitant pradinės investicijos dydį,
r – diskonto norma,
n – metų skaičius.

Skaičiuokle „MS Excel“ finansinė grynoji dabartinė vertė apskaičiuoja-
ma naudojant funkciją NPV (Rate, Value 1, Value 2, ... Value N), kur Rate – dis-
konto norma, o Value 1, Value 2, ... Value N – grynųjų pinigų srautų kiekvie-
nais ataskaitinio laikotarpio metais reikšmės.

Pagal apskaičiuotą GDV nustatomas planuojamų projektų tinkamu-
mas:

•	 projektas tinkamas, jei GDV yra didesnė už nulį arba jam lygi;
•	 projektas atmetamas, jei GDV yra mažesnė už nulį;
•	 projektas, kurio GDV didesnė, yra tinkamesnis finansuoti.

Projekto (alternatyvos) vidinės grąžos normos skaičiavimas
Investuotojui kai kada sunku įvertinti duotos investicijos kapitalo kainą. 

Yra keletas skolinamų pinigų šaltinių, neaiškios paskolos sąlygos ir pan. To-
kiais atvejais taikomas vidinės grąžos normos (VGN) rodiklis.

VGN, tai yra tokia kapitalo kaina (diskontas), kuriai esant projekto GDV 
yra lygi nuliui.
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Ten, kur GDV yra lygi nuliui, diskonto norma atitinka VGN. Kiekvieno 
ekonomiškai rentabilaus scenarijaus VGN turėtų būti lygi nustatytai dis-
konto normai arba didesnė už ją. 

VGN rodo alternatyvos rentabilumą. Projektas su aukštesne VGN verte 
yra rentabilesnis. Jeigu kapitalo kaina skolinantis iš bankų yra žemesnė už 
VGN, investuotojui skolintis verta. Jei aukštesnė – projektas, įgyvendintas su 
tokia kapitalo kaina, duos nuostolių. Privatūs investuotojai paprastai siekia, 
kad nuosavo kapitalo pelningumo norma būtų ne mažesnė kaip 20 proc.

VGN skaičiuojama pagal formulę:

Savivaldybė, pasirinkdama šį kriterijų, taip pat turėtų nustatyti vienodą diskonto normą visiems 
pareiškėjams, pavyzdžiui, 5 proc.  

GDV apskaičiuojama pagal formulę: 

 
𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0 + 𝐶𝐶𝐶𝐶1

(1+𝑟𝑟)1
+ 𝐶𝐶𝐶𝐶2

(1+𝑟𝑟)2
+ ⋯+ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛

(1+𝑟𝑟)𝑛𝑛
 , 

kur 

CF – pinigų srautas atitinkamais metais, įskaitant pradinės investicijos dydį, 

r – diskonto norma, 

n – metų skaičius. 

Skaičiuokle „MS Excel“ finansinė grynoji dabartinė vertė apskaičiuojama naudojant funkciją NPV 
(Rate, Value 1, Value 2, ... Value N), kur Rate – diskonto norma, o Value 1, Value 2, ... Value N – 
grynųjų pinigų srautų kiekvienais ataskaitinio laikotarpio metais reikšmės. 

Pagal apskaičiuotą GDV nustatomas planuojamų projektų tinkamumas: 

• projektas tinkamas, jei GDV yra didesnė už nulį arba jam lygi, 
• projektas atmetamas, jei GDV yra mažesnė už nulį, 
• projektas, kurio GDV didesnė, yra tinkamesnis finansuoti. 

Projekto (alternatyvos) vidinės grąžos normos skaičiavimas 

Investuotojui kai kada sunku įvertinti kapitalo kainą duotai investicijai. Yra keletas skolinamų 
pinigų šaltinių, neaiškios paskolos sąlygos ir pan. Tokiais atvejais taikomas vidinės grąžos normos 
(VGN) rodiklis. 

VGN, tai yra tokia kapitalo kaina (diskontas), kuriai esant projekto GDV yra lygi nuliui. 

Ten, kur GDV yra lygi nuliui, diskonto norma atitinka VGN. Kiekvieno ekonomiškai rentabilaus 
scenarijaus VGN turėtų būti lygi nustatytai diskonto normai arba didesnė už ją.  

VGN rodo alternatyvos rentabilumą. Projektas su aukštesne VGN verte yra rentabilesnis. Jeigu 
kapitalo kaina skolinantis iš bankų yra žemesnė už VGN, investuotojui skolintis verta. Jei 
aukštesnė – projektas, įgyvendintas su tokia kapitalo kaina, duos nuostolių. Privatūs 
investuotojai paprastai siekia, kad nuosavo kapitalo pelningumo norma būtų ne mažesnė kaip 
20 proc. 

VGN skaičiuojama pagal formulę: 

𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺 = 0 = 𝐶𝐶𝐶𝐶0
(1+𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)0

+ 𝐶𝐶𝐶𝐶1
(1+𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)1

+ 𝐶𝐶𝐶𝐶2
(1+𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)2

… + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛
(1+𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)𝑛𝑛

 . 

VGN reikšmė, kuriai esant grynoji dabartinė vertė lygi nuliui, apskaičiuojama skaičiuokle „MS 
Excel“ naudojant funkciją IRR (Value 1 : Value N), kur Value 1 – grynųjų pinigų srauto reikšmė 
pirmaisiais ataskaitinio laikotarpio metais, Value N – paskutiniais ataskaitinio laikotarpio metais. 

Pagal apskaičiuotą VGN nustatomas planuojamų taupymo priemonių investicijų tinkamumas: 

• projektas tinkamas, jei VGN yra didesnė už kapitalo kainą,  
• projektas atmetamas, jei VGN yra lygi kapitalo kainai arba mažesnė už ją, 
• projektas, kurio VGN aukštesnis, yra tinkamesnis finansuoti. 

SUBSIDIJAVIMO INTENSYVUMO ĮVERTINIMAS 

VGN reikšmė, kuriai esant grynoji dabartinė vertė lygi nuliui, apskai-
čiuojama skaičiuokle „MS Excel“ naudojant funkciją IRR (Value 1 : Value N), 
kur Value 1 – grynųjų pinigų srauto reikšmė pirmaisiais ataskaitinio laiko-
tarpio metais, Value N – paskutiniais ataskaitinio laikotarpio metais.

Pagal apskaičiuotą VGN nustatomas planuojamų taupymo priemonių 
investicijų tinkamumas:

•	 projektas tinkamas, jei VGN yra didesnė už kapitalo kainą;
•	 projektas atmetamas, jei VGN yra lygi kapitalo kainai arba mažesnė 

už ją;
•	 projektas, kurio VGN aukštesnė, yra tinkamesnis finansuoti.

Subsidijavimo intensyvumo įvertinimas

Valstybių teikiamą pagalbą ūkio subjektams reglamentuoja Europos 
Bendrijos steigimo sutarties 87–89 straipsniai (Oficialusis leidinys CE, 2006-
12-29, Nr. 321-1), kuriuose teigiama, kad „bet kokia forma suteikta pagalba, 
kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo 
konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji 
daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai“. Apie visus ketinimus suteikti 
ar pakeisti pagalbą Komisija turi būti laiku informuojama. 

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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Taip pat numatomos išimtys, kai valstybė neįpareigota pranešti Komi-
sijai apie teikiamą pagalbą ir pati gali priimti sprendimus dėl pagalbos įmo-
nėms. Šias išimtis numato šie reglamentai:

•	 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 
88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai.

•	 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/2008, skelbiantis tam tikrų rū-
šių pagalbą, suderinamą su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 
88 straipsnius.

Pirmas reglamentas nenusako leidžiamo valstybės pagalbos maksima-
laus intensyvumo – jis tik nurodo bendrą pagalbos, suteiktos vienai įmo-
nei per trejus fiskalinius metus, didžiausią sumą, kuri yra 200 000 Eur. Jei ši 
suma didesnė, pirmas reglamentas negali būti taikomas.

Antras reglamentas apibrėžia bendrąsias išimtis pagalbai, skirtai aplin-
kos apsaugai. AIE naudojimo projektams aktualūs reglamento straipsniai:

22 straipsnis. Aplinkosaugos pagalba investicijoms į labai veiksmin-
gą bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą.

Vadovaujantis šiuo straipsniu didžiausias galimas pagalbos intensyvu-
mas22:

Mažos įmonės Vidutinės įmonės Didelės įmonės

65 % 55 % 45 %

23 straipsnis. Aplinkosaugos pagalba investicijoms, kuriomis skati-
namas energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas.

Vadovaujantis šiuo straipsniu didžiausias galimas pagalbos intensyvu-
mas:

Mažos įmonės Vidutinės įmonės Didelės įmonės

65 % 55 % 45 %

22 Mažų, vidutinių ir didelių įmonių apibrėžtis pateikta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidu-
tinio verslo plėtros įstatyme (Žin., 1998, Nr. 109-2993 su vėlesniais pakeitimais).



81

Be to, 23 straipsnio 4 dalis numato, kad į aplinkosaugos pagalbą inves-
ticijoms, kuriomis skatinama gaminti biokurą, taikoma išimtis, tik jeigu re-
miamos investicijos naudojamos tvariam biokurui gaminti.

Taip pat pagalba aplinkos apsaugai, nepažeidžiant Sutarties 88 straips-
nio 3 dalies nuostatų, gali būti teikiama ir vadovaujantis Valstybės pagal-
bos aplinkos apsaugai Bendrijos gairėmis.23 Tačiau jose numatytos išimtys, 
kurioms esant gairės negali būti taikomos valstybės pagalbai suteikti. Šių 
gairių 67  punktas numato išimtį: „Jeigu netaikomos 3.1.5  skirsnyje įtvir-
tintos su energijos taupymu susijusios nuostatos, šios gairės netaikomos 
valstybės pagalbai investicijoms į infrastruktūrą, susijusią su centralizuotu 
šildymu, o ši pagalba bus vertinama pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 da-
lies c punktą.“ Šiuo atveju 3.1.5 punktas taikomas valstybės pagalbai, kuri 
skiriama energijai taupyti, o Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 
energetikos įstatyme numatytose įgyvendinimo priemonėse energijos 
taupymo aspekto nėra numatyta.

Apibendrinant galima pasakyti, kad maksimali valstybės pagalba ne-
turi viršyti 45  proc. didelėms įmonėms, 55  proc. vidutinėms ir 65  proc. 
mažoms. Svarbu paminėti, kad pagal Komisijos reglamentą Nr. 1998/2006 
dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai 
įmonėms gali būti suteikta vienkartinė finansinė pagalba, kuri per trejus 
fiskalinius metus neturi viršyti 200 000 Eur.

Mažiems projektams parama skiriama pagal de minimis taisyklę, 
tad jos intensyvumas gali būti bet koks. Jeigu parama yra didesnė kaip 
200  000  Eur, tokį paramos intensyvumą reikia suderinti su Europos Ko-
misija. Taigi maksimalus paramos intensyvumas negali būti didesnis kaip 
100  proc. (praktiškai savivaldybių programoms maksimalus paramos in-
tensyvumas nebus taikomas).

Savivaldybė šiuo kriterijumi gali numatyti, kad pareiškėjas gali sąmo-
ningai prašyti mažesnės paramos, nei yra nustatytas maksimalus subsidijų 

23 OL 2008 C 82, p. 1.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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dydis. Toks pareiškėjas būtų laikomas pranašesniu, lyginant su kitais pareiš-
kėjais, nes jo įgyvendinamam projektui reikėtų mažiau lėšų ir taip jis turėtų 
būti papildomai paskatintas. Taigi toks pareiškėjas turėtų gauti daugiau 
balų, lyginant su kitu pareiškėju, kuris ketina pasinaudoti didesne parama 
ir nebando konkuruoti.

Atsižvelgiant į atliktą analizę subsidijavimo intensyvumą siūloma taip 
riboti: 

•	 maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, vykdančiam ūki-
nę-komercinę veiklą: 
• labai mažoms ir mažoms įmonėms – 65 proc. visų tinkamų fi-

nansuoti projekto išlaidų,
• vidutinėms įmonėms – 55 proc. visų tinkamų finansuoti projek-

to išlaidų,
• didelėms įmonėms – 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto 

išlaidų;
•	 maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam 

ūkinės-komercinės veiklos, yra ne daugiau kaip 80 proc. visų tinka-
mų finansuoti projekto išlaidų.

Aplinkosaugos kriterijus

Siūlomas aplinkosaugos kriterijus – subsidijos CO2 mažinimo efektyvu-
mas (euro dalis kilogramui CO2). Taikant šį kriterijų galėtų būti nustatomas 
prioritetas projektų, kurių skiriamų subsidijų suderintas CO2 mažinimo 
efektyvumas yra didesnis. Galima sakyti, kad tokie projektai sutaupytų 
daugiau CO2 esant vienodam subsidijų dydžiui. 

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apra-
še24 nustatyta, kad maksimali valstybės parama gali būti ne didesnė nei 
0,15  Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento 

24 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2E8B0079BC9/dbryWqqIQk
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(0,3 Eur dviem projektu sumažinamiems kilogramams CO2 ekvivalento) per 
projekto vertinamąjį laikotarpį. Rekomenduojama, kad, savivaldybei pasi-
rinkus šį kriterijų, jis būtų pasirinktas aktualus pagal galiojančią Klimato 
kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo redakciją.

Vertinant netiesioginį išmetamo CO2 kiekį tonomis iš kitų pareiškėjo 
nevaldomų Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių elektrinių, sąly-
gojamą projekto pareiškėjo iš tinklo perkamos elektros energijos kiekiu 
arba projekto pareiškėjo į tinklą tiekiamo pagamintos elektros energijos, 
pakeičiančios elektros gamybą kitose projekto pareiškėjo nevaldomose 
elektrinėse, kiekiu, iš tinklo per vertinamąjį laikotarpį perkamas elektros 
energijos kiekis arba per vertinamąjį laikotarpį į tinklą tiekiamos elektros 
energijos kiekis yra dauginamas iš 0,6 t CO2e/MWh.25

Kiti kriterijai
Projektas turi atitikti savivaldybės plėtros kryptis, nustatytas savivaldy-

bės strateginiame veiklos plane ar kituose strateginiuose dokumentuose. 
Energijos išteklių naudojimas. Šis kriterijus projektams suteikia prioritetą 

pagal išteklius, kurie bus naudojami įgyvendinus projektą, ir išteklius, kurių 
naudojimas projektą įgyvendinus sumažės, atsižvelgiant į projekto pobū-
dį. Vyraujantis naujos technologijos energijos išteklius laikomas tas, kurio 
dalis pirminės energijos balanse yra ne mažesnė kaip 70 proc.

Projekto vykdymo vieta. Esant poreikiui galima diferencijuoti pagal se-
niūnijas ar taikyti kitokius teritorinio prioriteto principus.

Projekto įvykdymo laikas. Prioritetas gali būti skiriamas greičiau įgyven-
dinamiems projektams.

Naujų darbo vietų sukūrimas savivaldybės teritorijoje.  

25 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energi-
nio naudingumo sertifikavimas“, 2.19 lentelė.
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4.10.4. Projektų atrankos principai

Projektų atranką galima vykdyti konkursiniu arba tęstiniu būdais. Kon-
kursiniu būdu pareiškėjai teiktų projektus finansavimui pagal savivaldybės 
skelbiamus kvietimus. Minimalius reikalavimus atitinkantys projektai būtų 
surašomi į eilę pagal surinktą balų skaičių.

Organizuojant paraiškų teikimą tęstiniu būdu savivaldybei atnaujintų 
kvietimų skelbti nereikėtų, pareiškėjai galėtų nuolat teikti paraiškas. Taip 
pareiškėjams būtų sudaryta nuolatinė galimybė gauti finansavimą, jei pro-
jektas atitinka nustatytus kriterijus. Savivaldybė turėtų nustatyti mažiausią 
balų sumą, kurią viršijus projektas galėtų būti finansuojamas.

Savivaldybė turi teisę pati nuspręsti, kokie taikomi minimalūs kriterijai 
arba už kokius kriterijus skiriami balai. Siūlomų kriterijų santrauka pateikta 
4.17 lentelėje. Pažymėtina, kad savivaldybei nebūtina taikyti visų kriterijų, 
o pasirinkti tuos, kurie geriau perteikia savivaldybės plėtros tikslus.

4.17 lentelė. Galimi projektų atrankos kriterijai
Eil. 
nr. Kriterijaus pavadinimas Kriterijaus paaiškinimas Balai Nuoroda

1. Projektas privalo atitik-
ti savivaldybės tarybos 
sprendimu patvirtintoje 
programos sąmatoje nuro-
dytas kryptis.

Projektas turi atitikti bent 
vieną savivaldybės tary-
bos sprendimu patvirtin-
toje programos sąmatoje 
nurodytą kryptį.

Neskaičiuo-
jami

Nėra

2. Projektas atitinka tinkamų 
finansuoti projektų išlaidų 
kategoriją.

Paraiškoje pateiktos pro-
jekto išlaidos turi atitikti 
tinkamų finansuoti išlaidų 
reikalavimus.

Neskaičiuo-
jami

Pagal Klimato 
kaitos speci-
aliosios pro-
gramos lėšų 
naudojimo 
tvarkos apra-
šo V skyriaus 
„Reikalavimai 
projekto išlai-
doms“ reikala-
vimus.
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Eil. 
nr. Kriterijaus pavadinimas Kriterijaus paaiškinimas Balai Nuoroda

3. Projektas negali gauti dvi-
gubo finansavimo.

Projektas ir projekto veik-
los negali būti finansuoti ar 
finansuojami bei jau sutei-
kus finansavimą teikiami 
finansuoti iš kitų progra-
mų, finansuojamų valsty-
bės biudžeto lėšomis, kitų 
fondų ar finansinių mecha-
nizmų (Europos ekonomi-
nės erdvės ir Norvegijos, 
Šveicarijos Konfederaci-
jos ir kita) ir kitų veiksmų 
programų priemonių arba 
kitų finansavimo šaltinių, 
įskaitant fiksuotų tarifų pa-
ramos schemas.

Neskaičiuo-
jami

Nėra

4. Projekte siūloma įdiegti 
įranga atitinka technines 
savybes, kurios yra būti-
nos projekto rezultatams 
pasiekti.

Vertinama pagal pateiktas 
sąmatas, komercinius pa-
siūlymus.

Neskaičiuo-
jami

Nėra

5. Vykdant projektus numa-
tyta įdiegti įranga, įrengi-
niai yra nauji ir nenaudoti 
kituose objektuose.

Vertinama pagal pareiškė-
jo pateiktą informaciją.

Neskaičiuo-
jami

Nėra

6. Projekte siūlomi finansuo-
ti investiciniai sprendimai 
yra aiškūs ir konkretūs, 
techniškai įgyvendinami.

Vertinama pagal pareiškė-
jo pateiktą informaciją.

Neskaičiuo-
jami

Nėra

7. Projekte yra numatytas 
pareiškėjo įnašas į projekto 
finansavimą.

Numatytos nuosavos lėšos 
bendroje projekto vertėje.

Maksimali 
balų suma – 
10 balų.

Pareiškėjas są-
moningai gali 
prašyti mažes-
nio subsidijų 
dydžio, nei jis 
galėtų gauti 
maksimaliai.

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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Eil. 
nr. Kriterijaus pavadinimas Kriterijaus paaiškinimas Balai Nuoroda

8. Įgyvendinus projektą bus 
naudojami atsinaujinantys 
energijos ištekliai.

Vertinama pagal pareiškė-
jo pateiktą informaciją.

Maksimali 
balų suma – 
10 balų.

Įgyvendinama 
priemonė 
leidžia 
sparčiau plėsti 
AIE naudo-
jimo vietas 
gavus maksi-
malų nusta-
tytą subsidijų 
dydį.

9. Įgyvendinus projektą bus 
sumažintas taršesnių ener-
gijos išteklių naudojimas 
ir (arba) elektros energijos 
naudojimas.

Vertinama pagal pareiškė-
jo pateiktą informaciją.

Maksimali 
balų suma – 
2 balai.

Įgyvendinama 
priemonė 
leidžia ma-
žiau naudoti 
taršaus kuro 
gavus maksi-
malų nusta-
tytą subsidijų 
dydį.

10. Įgyvendinus projektą bus 
sumažintas išmetamųjų 
ŠESD kiekis.

Vertinama, ar įgyvendinus 
projektą bus sumažintas 
išmetamųjų ŠESD kiekis.

Maksimali 
balų suma – 
3 balai.

Įgyvendinama 
priemonė 
leidžia 
efektyviau 
sumažinti 
išmetamųjų 
ŠESD kiekį 
gavus 
maksimalų 
nustatytą 
subsidijų dydį.

4.18 lentelėje pateikiama, kaip detalizuojami atrankos kriterijai. Jei pa-
raiškos būtų teikiamos tęstiniu būdu, rekomenduojama nustatyti maksi-
malų tinkamų išlaidų dydį pagal Mažos apimties projektų, finansuojamų iš 
Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalius tinkamų išlaidų 
dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birže-
lio 26 d. įsakymu Nr. D1-463.26

26 Žin., 2013, Nr. 70-3561 su vėlesniais pakeitimais. Interneto prieiga: https://www.e-tar.lt/por-
tal/lt/legalAct/TAR.AE8054F4A86C/aXtDhhZidm 
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4.18 lentelė. Balų suteikimo skirtingiems kriterijams pavyzdys
Nr. Kriterijus Balai

1. Projekto finansavimas iš pareiškėjo didesniu dydžiu

1.1. Jei pareiškėjas prašo 40 % arba mažiau maksimalaus skiriamos subsidijos 
dydžio.

10

1.2. Jei pareiškėjas prašo nuo 60 % iki 40 % maksimalaus skiriamos subsidijos 
dydžio.

5–10

1.3. Jei pareiškėjas prašo nuo 80 % iki 60 % maksimalaus skiriamos subsidijos 
dydžio.

0–5

2. Pagal energijos išteklius, kurie bus naudojami įgyvendinus projektą

2.1. Saulės, geoterminė energija 5

2.2. Medienos atliekos, žemės ūkio atliekos 3

2.3. Vėjo energija 1

3. Pagal energijos išteklius, kurių naudojimas įdiegus projektą bus su-
mažintas

3.1. Suskystintos naftos dujos, gamtinės dujos 1

3.2. Kitas iškastinis kuras, elektros energija 2

4. CO2 mažinimo efektyvumo kriterijus

4.1. Suderintas CO2 mažinimo efektyvumas didesnis kaip 8 kgCO2 Eur subsi-
dijų

3

4.2. Suderintas CO2 mažinimo efektyvumas didesnis kaip 5 kgCO2/Eur subsi-
dijų

2–3

4.3. Suderintas CO2 mažinimo efektyvumas didesnis kaip 2 kgCO2 Eur subsi-
dijų

1–2

5. Projekto naujumas

5.1. Pirmas atitinkamo tipo technologijos projektas savivaldybėje, bandoma-
sis projektas

3

4. Metodiniai AIE naudojimo veiksmų plano rengimo nurodymai
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APKLAUSŲ PAVYZDŽIAI

Gyventojų apklausa

1. Nurodykite šiek tiek informacijos apie save. Tai padės nustatyti, ko-
kios temos aktualiausios skirtingiems gyventojams:
a. Vyras ar moteris.
b. Amžiaus grupė: iki 25 m.; 25–50 m.; per 50 m.
c. Išsilavinimas: aukštasis; kita, išskyrus aukštąjį.
d. Gyvenu: bute; individualiame name.

2. Kokias atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojate namuose?
a. Biokurą. 
b. Saulės energiją karštam vandeniui ruošti.
c. Saulės energiją elektrai gaminti.
d. Vėjo energiją.
e. Geoterminę energiją.
f. Kita (detalizuokite): _________________________ .

3. Jeigu galėtumėte pasirinkti, kokią (kokias) AEI technologiją (tech-
nologijas) taikytumėte namuose?
a. Biokuro.
b. Saulės energijos karštam vandeniui ruošti.
c. Saulės energijos elektrai gaminti.
d. Vėjo energijos.
e. Geoterminės energijos.
f. Kita (detalizuokite): _________________________.

4. Ar Jums pakanka žinių apie AIE naudojimo galimybes?
a. Taip.
b. Ne.
c. Nesidomiu.

5. Ar sutiktumėte mokėti už energiją daugiau, jei žinotumėte, kad ta 
energija yra iš atsinaujinančių energijos išteklių?
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a. Ne, net jei tai išlaidas už energiją padidintų tik simboliškai.
b. Taip, bet jei išlaidos už energiją padidėtų ne daugiau kaip ___ 

(nurodykite procentais). 
c. Taip, nesvarbu, kiek padidėtų išlaidos už energiją.
d. Negalvojau apie tai.

6. Kaip Jums atrodo, kokia yra šiuo metu svarbiausia didesnio atsinau-
jinančios energijos vartojimo prasmė?
a. Lietuvos priklausymo nuo importuojamų energijos išteklių 

mažinimas.
b. Sparčiau tobulėja AIE technologijos ir leidžia tikėtis, kad ateityje 

jos nukonkuruos tradicines technologijas.
c. Sukuria papildomų darbo vietų.
d. Švelninama klimato kaita.
e. Kita (detalizuokite): _________________________ .
f. Nematau prasmės.

7. Kokia Jums priimtiniausia investicijų į tai, kad daugiau būtų naudo-
jama AIE, skatinimo priemonė?
a. 100 proc. subsidija.
b. Bent 50 proc. subsidija.
c. Dvipusė apskaita.
d. Lengvatinė paskola.
e. Atleidimas nuo dalies dabar egzistuojančių mokamų mokesčių 

tuo laikotarpiu, per kurį investicijos atsipirktų.
f. Kita (detalizuokite): ____________________________ .

8. Ar perkant buitinius elektrinius prietaisus Jūsų apsisprendimui 
svarbi prietaiso energijos efektyvumo klasė?
a. Taip.
b. Ne.
c. Nežinau, kas tai yra.

9. Kokios šilumos taupymo ir (arba) energijos efektyvumo didinimo 
priemonės įrengtos Jūsų būste?

Apklausų pavyzdžiai
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a. Įstatyti langai, kurių mažas šilumos laidumas.
b. Apšiltintos išorinės pastato sienos.
c. Apšiltintas pastato stogas.
d. Įrengti radiatorių termostatiniai ventiliai.
e. Naudojamos energiją taupančios lemputės.
f. Kita (pakomentuokite): _____________________ .

10. Ar Jums pakanka žinių apie energijos taupymo ir (arba) efektyvumo 
didinimo galimybes?
a. Taip.
b. Ne.
c. Nesidomiu.

11. Ar žinote, kas yra ekovairavimas?
a. Puikiai žinau, vadovaujuosi jo principais.
b. Teko girdėti, norėčiau sužinoti daugiau.
c. Nežinau.

12. Ar pakanka viešai skelbiamos informacijos apie AIE naudojimo ir 
energijos taupymo ir (arba) efektyvumo didinimo galimybes?
a. Pakanka.
b. Galima rasti, bet galėtų būti daugiau.
c. Ne.
d. Nesidomiu.

13. Jūsų nuomone, kokia informacija apie AIE naudojimo ir energijos 
taupymo ir (arba) efektyvumo didinimo galimybes turėtų būti pa-
pildomai skelbiama?
a. Apie finansavimo galimybes.
b. Apie AIE naudojančių technologijų įsirengimo niuansus.
c. Teisės aktų, reglamentuojančių AIE naudojimą, santraukos ir 

(arba) išaiškinimai.
d. Kita (pakomentuokite): _____________________________ .
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Apklausų pavyzdžiai

14. Jūsų nuomone, kur ir kaip turėtų būti platinama informacija apie 
AIE naudojimo ir energijos taupymo ir (arba) efektyvumo didinimo 
galimybes?
a. Savivaldybės interneto svetainėje.
b. Vietos spaudoje.
c. Specialiuose renginiuose, pavyzdžiui, per energijos dienas.
d. Kita (pakomentuokite): _____________________________ .
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Savivaldybių seniūnų apklausa

1. Ar gyventojai domisi galimybėmis įsirengti AIE naudojančias tech-
nologijas? Jei taip, tai kokiomis?

2. Ar gyventojai domisi energijos taupymo ir (arba) efektyvumo didi-
nimo galimybėmis? Jei taip, detalizuokite.

3. Kokie gyventojai dažniausiai kreipiasi į Jus šiais klausimais (amžiaus 
grupė, išsilavinę žmonės, vyrai ar moterys ir pan.)?

4. Kokių problemų dažniausiai kyla gyventojams, besidomintiems AIE 
technologijų įsidiegimu (pvz., įsirengimas, dviguba apskaita, etc.)?

5. Ar pakankamai informacijos turi seniūnija ir miesto gyventojai apie 
AEI technologijų ir energijos taupymo galimybes? Kaip ši informa-
cija pateikiama? (Gyventojams interneto puslapyje, darbuotojams 
rengiami seminarai ir pan.)



Savivaldybių darbuotojų apklausa

1. Ar kas nors iš gyventojų kreipėsi su oficialiu ar neoficialiu prašymu 
pateikti informacijos apie AIE naudojimo galimybes?

2. Jei taip, kokios informacijos ieškojo: reikalingi leidimai, procedūros, 
AEI technologijos, kita?

3. Ar savivaldybė rengia kokias nors informacines dienas apie AIE nau-
dojimo ir energijos taupymo ir (arba) efektyvumo didinimo galimy-
bes? Jei taip, detalizuokite.

4. Ar savivaldybė savo tinklalapyje yra skelbusi informacijos apie AIE 
naudojimo ir energijos taupymo ir (arba) efektyvumo didinimo ga-
limybes? Jei taip, tai kokia tematika?

Apklausų pavyzdžiai
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Vietos laikraščių redaktorių apklausa

1. Ar laikraštyje teikiama informacijos apie AIE naudojimo galimybes? 
Jei taip, detalizuokite tematiką.

2. Ar laikraštyje teikiama informacijos apie energijos taupymo ir (arba) 
efektyvumo didinimo galimybes? Jei taip, detalizuokite tematiką.

3. Ar spausdinami pavieniai atsitiktiniai straipsniai, ar rengiamos nuo-
latinės rubrikos?
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SANTRUMPOS

AEI Atsinaujinantys energijos ištekliai
AIE Atsinaujinančių išteklių energija
AIE planas Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 

plėtros planas, kuris rengiamas įgyvendinant Atsinaujinan-
čių išteklių energetikos įstatymo 57 straipsnio nuostatas.

CŠT Centralizuotas šilumos tiekimas
GD Gamtinės dujos
IK Iškastinis kuras
VE Vėjo elektrinė
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