LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL NACIONALINĖS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS
PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR NACIONALINĖS ENERGETIKOS
PLĖTROS PROGRAMOS IR PRIEMONIŲ PARENGIMO VEIKSMŲ PLANO
PATVIRTINIMO
2020 m. birželio 30 d. Nr. 1–05E
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo, patvirtinto
2020 m. birželio 10 d. Nr. 28, 5 punktu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 11.10, 13.1 ir 13.2
papunkčiais:
1. S u d a r a u šios sudėties Nacionalinės energetikos plėtros programos parengimo
darbo grupę (toliau – darbo grupė):
Ramūnas Dilba
– Energetikos ministerijos kancleris (darbo grupės
vadovas);
Dainius Bražiūnas
– Energetinio saugumo grupės vadovas;
Darius Biekša
– VšĮ Lietuvos energetikos agentūros direktorius;
Žilvinas Danys
– Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės vadovas;
Arvydas Dragūnas
– Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjas;
Violeta Greičiuvienė
– Ministerijos vyresnioji patarėja;
Gediminas Karalius
– Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas;
Daumantas Kerežis
– Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės
patarėjas;
Reda Lichdziauskienė
– Investicijų skyriaus patarėja;
Elena Mačiulaitytė
– Energetikos konkurencingumo grupės patarėja;
Ramunė Mikalauskienė
– Teisės skyriaus vedėja;
Eglė Mikučionienė
– Finansų ministerijos Investicijų į ekonomikos augimą
skyriaus vyriausioji specialistė (stebėtojo teisėmis);
Agnė Navikienė
– Finansų ministerijos Investicijų į ekonomikos augimą
skyriaus vyriausioji specialistė (stebėtojo teisėmis);
Algirdas Petkevičius
– Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis
specialistas;
Mindaugas Stonkus
– Klimato kaitos valdymo grupės patarėjas;
Lina Sveklaitė
– Klimato kaitos valdymo grupės vyresnioji patarėja;
Karolis Švaikauskas
– Energetikos konkurencingumo grupės vadovas;
Vaidas Vaitėnas
– Strateginio ir finansų valdymo skyriaus patarėjas;
Deleguotas narys
– Aplinkos ministerijos atstovas;
Deleguotas narys
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas;
Deleguotas narys
– Susisiekimo ministerijos atstovas;
Deleguotas narys
– Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas;
Deleguotas narys
– Žemės ūkio ministerijos atstovas;
Deleguotas narys
– socialinių ekonominių partnerių atstovai.

2. T v i r t i n u Nacionalinės energetikos plėtros programos ir priemonių parengimo
veiksmų planą (pridedama).
3. P a v e d u:
3.1. darbo grupei koordinuoti Nacionalinės energetikos plėtros programos parengimą ir
pateikimą tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo, patvirtinto 2020 m.
birželio 10 d. Nr. 28, nustatytais terminais;
3.2. Organizacijos vystymo skyriui techniškai aptarnauti darbo grupę.
4 . S k i r i u
šiuos Energetikos ministerijos padalinius atsakingais už konkretų
Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) projekto uždavinio įgyvendinimą:
1.13. NPP projekto uždavinys –
Energetikos konkurencingumo grupė,
didinti energetikos sektoriaus
Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupė
konkurencingumą.
2.4. NPP projekto uždavinys –
Energetikos konkurencingumo grupė
mažinti gyventojų energetinį
skurdą.
5.1. NPP projekto uždavinys –
Energetinio saugumo grupė, Energetikos
integruoti Lietuvos gamtinių dujų
konkurencingumo grupė
rinką į bendrą ES dujų rinką.
5.2. NPP projekto uždavinys –
Energetinio saugumo grupė
sujungti Lietuvos elektros
energetikos sistemą su
kontinentinės Europos elektros
energetikos sistema darbui
sinchroniniu režimu.
5.3. NPP projekto uždavinys –
Energetinio saugumo grupė, Energetikos
užtikrinti Lietuvos elektros
konkurencingumo grupė, Klimato kaitos
energijos rinkos ir elektros
valdymo grupė, Inovacijų ir tarptautiškumo
energetikos sistemos adekvatumą
skatinimo grupė
bei didinti vietinės elektros
energijos gamybos dalį.
6.4. NPP projekto uždavinys –
Klimato kaitos valdymo grupė
didinti vidaus energijos gamybos ir
bendrojo galutinio energijos
vartojimo atsinaujinančių energijos
išteklių dalį bei diegti taršos
mažinimo priemones energetikos
sektoriuje.
6.5. NPP projekto uždavinys –
Klimato kaitos valdymo grupė
didinti gyvenamųjų ir viešųjų
pastatų energijos vartojimo
efektyvumą ir energijos iš
atsinaujinančių išteklių juose
naudojimą.
5. L e i d ž i u darbo grupei prireikus pasitelkti ekspertus, valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, įmonių, mokslo ir studijų institucijų, asociacijų atstovus.

Energetikos ministras

Žygimantas Vaičiūnas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1-05E
Nacionalinės energetikos plėtros programos ir priemonių parengimo veiksmų planas
Eil.
Nr.
1.

2.

Veiksmas
PP rengimo DG sudarymas (DG sudėtis,
užduotis, terminai, EM padalinio ar padalinių
atsakingų už konkretų NPP uždavinį paskyrimas
ir užduočių suformulavimas)

Atsakingas

Terminas
(iki kada
turi būti
įgyvendinta)

Vadovybė, SFVS

2020-07-03

Informacijos apie rengiamą Nacionalinės
energetikos plėtros programos projektą
parengimas ir viešinimas EM internetinėje
svetainėje
SFVS, OVS

3.
3.1.

I. PP PASKIRTIS:
Veiklos sritis

3.2.

NPP uždaviniai (aprašomos sprendžiamos
problemos, jų priežastys (sudaromi
PRIEŽASČIŲ ANALIZĖS MEDŽIAI)):

3.2.1.

1.13. Didinti energetikos sektoriaus
konkurencingumą

3.2.2.

2.4. Mažinti gyventojų energetinį skurdą

3.2.3.

5.1. Integruoti Lietuvos gamtinių dujų rinką į
bendrą ES dujų rinką

2020-07-07

Pastabos

Informaciją apie planuojamą rengti PP plėtros programos valdytojas ne vėliau, nei 10 darbo
dienų iki PP rengimo pradžios skelbia savo tinklapyje, nurodydamas:
1. PP pavadinimą;
2. PP apjungiamus NPP pažangos uždavinius;
3. PP rengimo numatomas pradžios ir pabaigos datas;
4. PP rengimo DG planuojamų ir įvykusių susitikimų datas;
5. už PP rengimo koordinavimą atsakingą asmenį ir jo kontaktinius duomenis;
6. informaciją apie planuojamą (-us) (ne vėliau, nei 7 dienos iki jo (jų) pradžios) ir įvykusį (ius) PP projekto viešą (-us) aptarimą (-us);
7. kitą PP rengimui svarbią informaciją.
1 - 3 punktuose nurodytą informaciją kartu su tinklapio, kuriame ši informacija skelbiama
nuoroda ne vėliau, nei per 3 darbo dienas po informacijos paskelbimo, teikia FM ir LRVK.
(vienas NPP uždavinys – viena problema) (penki žodžiai ar mažiau)

SFVS

2020-07-22
2020-07-22

EKG, ITSG

2020-07-22

EKG

2020-07-22

ESG, EKG

2020-07-22

Atsakingos EM grupės. Remiantis objektyviais informacijos šaltiniais nurodomos pagrindinės
sprendžiamos problemos ir jų mastas, siekiamas kokybinis pokytis, išnagrinėjamos giluminės
problemų priežastys, nurodoma jų įtaka problemos mastui. Atsakinga EM grupė ar grupės
parengia savo pasiūlymus ir pateikia DG, o DG aptaria, papildo ir galutinai suderina.
Nurodoma problema, kurią planuojama išspręsti arba sumažinti jos mastą įgyvendinant
konkretų NPP uždavinį, pagrindžiamos uždavinio ir problemos sąsajos (detalizuojami
informacijos bei objektyvios analitikos šaltiniai). Nurodoma, kokio pokyčio tikimąsi
išsprendus aptariamą problemą.
Problemos identifikavimas ar išskaidymas gali būti paremtas įvairiais parametrais (teritorija,
veiklos srities sudedamosios dalys, rodiklių atotrūkiai, kiti požymiai). Tokiu atveju nurodoma

Eil.
Nr.
3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.3.

4.

4.1.

Veiksmas
5.2. Sujungti Lietuvos elektros energetikos
sistemą su kontinentinės Europos elektros
energetikos sistema darbui sinchroniniu režimu

5.3. Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos
ir elektros energetikos sistemos adekvatumą bei
didinti vietinės elektros energijos gamybos dalį

6.4. Didinti vidaus energijos gamybos ir
bendrojo galutinio energijos vartojimo
atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei diegti
taršos mažinimo priemones energetikos
sektoriuje
6.5. Didinti gyvenamųjų ir viešųjų pastatų
energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš
atsinaujinančių išteklių juose naudojimą
Grupių pateiktos informacijos aptarimas DG,
esant poreikiui papildymas, pastabų pateikimas
EM grupėms dėl būtinų atlikti korekcijų,
apibendrinimas.
II. PRIEMONIŲ (VEIKLOS KRYPČIŲ)
RINKINYS:

Priemonių (Veiklos krypčių) sąrašas pagal
priskirtą NPP uždavinį

Atsakingas

Terminas
(iki kada
turi būti
įgyvendinta)

ESG

2020-07-22

ESG, EKG,
KKVG, ITSG

2020-07-22

KKVG

2020-07-22

KKVG

2020-07-22

DG

2020-08-04

Pastabos
kiekvienos išskaidytos problemos mastas (procentais) uždavinio atžvilgiu arba problema
apibūdinama kiekybiškai.
Nurodomos visos pagrindinės identifikuotos problemos priežastys, kurių panaikinimas
išspręstų problemą arba ją ženkliai sumažintų (pagrindžiama detalizuojant informacijos bei
objektyvios analitikos šaltinius). Turi būti identifikuotos giluminės priežastys, sąlygojančios
problemą. Kai numatoma nespręsti problemos priežasčių (ar spręsti jas iš dalies), bet yra
svarbu spręsti problemos pasekmes, būtina pagrįsti, kodėl nėra galimybių spręsti problemos
priežastis, ir paaiškinti, kaip pasekmių mažinimas prisidėtų prie problemos sprendimo.
Tuo atveju, jeigu problemą sąlygoja daug priežasčių, nurodomos tik svarbiausios ir didžiausią
įtaką problemai turinčios priežastys, kurių panaikinimas prisidėtų prie NPP konkretaus
uždavinio įgyvendinimo bei išspręstų problemą arba sumažintų jos mastą. Problemos
priežastys nurodomos eilės tvarka nuo didžiausią iki mažiausią įtaką problemos mastui
turinčių priežasčių. Rekomenduojama nurodyti kiekvienos priežasties įtakos dydį (pvz.,
procentine išraiška) problemos mastui ar priežastį apibūdinti kiekybiškai.
Į priežasčių (ir problemų) analizę turi būti įtrauktos ir kitos institucijos, kurios nurodytos NPP
prie atitinkamo uždavinio bei socialiniai ir ekonominiai partneriai.
Nurodoma, ar sprendžiama problema ir jos priežastys susiję su teritoriniais apribojimais ir
teritoriniais skirtumais (pvz., regioniniai, atskirų savivaldybių, ekonominiai, socialiniai,
demografiniai ir kt. skirtumai).
Jeigu priežastis nėra sprendžiama EM PP, tačiau ji sprendžiama kitose ministerijų PP,
nurodyti kitos PP pavadinimą ar atsakingą ministeriją.

Nurodoma planuojama priemonė, kurią siūloma įgyvendinti siekiant panaikinti problemos
priežastį (-is) ar sumažinti priežasties neigiamą įtaką. Priemonė – tai intervencinė kryptis, kuri
gali apimti reguliacinius (norminiai, mokestiniai, finansinės paskatos, išmokos ir pan.),
investicinius (įskaitant infrastruktūros vystymą ir žmogiškuosius išteklius) ir komunikacinius
veiksmus. Priemonės formuojamos remiantis problemų priežasčių analize. Priemonės
pavadinimas neturi nustatyti konkretaus priemonės įgyvendinimo būdo ar sprendimo, nes tai
detaliau bus nagrinėjama kitame etape, rengiant detalų priemonės aprašymą bei vertinant
priemonės įgyvendinimo alternatyvas. Priemonės išdėstomos prioriteto tvarka, t. y. nuo
svarbiausios priemonės, turinčios didžiausią įtaką NPP uždavinio pasiekimui. Kai ta pati
priežastis aktuali keliems uždaviniams, turėtų būti formuojama viena priemonė, kuri sprendžia
identifikuotą priežastį.
ESG, EKG,
KKVG, ITSG,
IS, SFVS

2020-08-04

Eil.
Nr.
4.2.

4.3.

4.4.

Veiksmas
Būtinos sąlygos pagal priskirtą NPP uždavinį
Dalyvaujančios institucijos pagal priskirtą NPP
uždavinį
Priemonių (Veiklos krypčių) rodikliai pagal
priskirtą NPP uždavinį

5.

Priemonių (Veiklos krypčių) suderinimas
tarpusavyje ir su NEKS veiksmų planu ir
Veiksmų programa. Grupių pateiktos
informacijos aptarimas DG, esant poreikiui
papildymas, pastabų pateikimas EM grupėms dėl
būtinų atlikti korekcijų, apibendrinimas.
III. FINANSINĖS PROJEKCIJOS:

5.1.

Finansinės projekcijos NPP uždaviniui (-iams)

4.5.

Atsakingas
ESG, EKG,
KKVG, ITSG,
IS, SFVS
ESG, EKG,
KKVG, ITSG,
IS, SFVS
ESG, EKG,
KKVG, ITSG,
IS, SFVS

DG

Terminas
(iki kada
turi būti
įgyvendinta)
2020-08-04

2020-08-04

2020-08-04

2020-08-11

Pildoma patvirtinus 2021–2030 metų NPP ir iki PP teikimo Vyriausybei tvirtinti.

IS, SFVS
5.2.

Finansavimo šaltiniai NPP uždaviniui (-iams)
IS, SFVS

5.3.

6.
6.1.

Skyrių pateiktos informacijos aptarimas DG,
esant poreikiui papildymas, pastabų pateikimas
EM skyriams dėl būtinų atlikti korekcijų,
apibendrinimas.
IV. PP PROJEKTO VIEŠAS APTARIMAS:
Viešas aptarimas su soc. ekonominiais
partneriais

7.

V. PP PROJEKTO PARENGIMAS:

7.1.

Informacijos apibendrinimas ir PP projekto
parengimas
VI. PP PROJEKTO DERINIMAS SU FM:

8.
8.1.

PP projekto derinimas su portfelio valdytoju
(FM)

Pastabos

DG

Viceministrai,
Kancleris, DG
atstovai pagal
poreikį

2020-09-11

SFVS

2020-09-21

SFVS

2020-09-30

Eil.
Nr.
9.
9.1.
9.2.

Veiksmas

Atsakingas

Terminas
(iki kada
turi būti
įgyvendinta)

SFVS, TS

2020-09-30

SFVS

2020-09-30

VII. PP PROJEKTO TEIKIMAS
TVIRTINTI (LRV NUTARIMAS):
Derinimas su teisininku ir kalbos tvarkytoju
Teikimas Vyriausybei tvirtinti

SUTRUMPINIMAI:
DG - darbo grupė;
NPP - Nacionalinis pažangos planas;
PP – plėtros programa;
FM - Finansų ministerija;
AM - Aplinkos ministerija;
SM - Susisiekimo ministerija;
EIM - Ekonomikos ir inovacijų ministerija;
LEA - VšĮ Lietuvos energetikos agentūra;
SFVS - Strateginio ir finansų valdymo skyrius;
OVS - Organizacijos valdymo skyrius;
ESG - Energetinio saugumo grupė;
EKG - Energetikos konkurencingumo grupė;
KKVG - Klimato kaitos valdymo grupė;
ITSG - Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupė;
IS - Investicijų skyrius;
TS - Teisės skyrius.

Pastabos

