Strateginio valdymo metodikos
2 priedas

STEBĖSENOS RODIKLIO APRAŠYMO KORTELĖ
Pavadinimas

Kodas

1. Asignavimų
2.

valdytojas
–
Lietuvos 31.900.2763
Respublikos energetikos ministerija
Nacionalinio pažangos plano strateginis NPP-06
tikslas – užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir
gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti
biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį
klimato kaitai ir didinti atsparumą jos
poveikiui.

3. Nacionalinio pažangos plano uždavinys – NPP-06-03
užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir
elektros energetikos sistemos adekvatumą,
didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo
galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių
energijos išteklių dalį bei diegti taršos
mažinimo priemones energetikos sektoriuje
(6.3).

4. Strateginio veiklos plano programa – Lietuvos 03-001

5.

6.

7.

Respublikos energetikos ministro valdymo
sričių 2022–2024 metų strateginis veiklos
planas
Strateginio
veiklos
plano
programos
uždavinys – užtikrinti Lietuvos elektros
energijos rinkos ir elektros energetikos
sistemos adekvatumą, didinti vidaus energijos
gamybos ir bendrojo galutinio energijos
vartojimo AEI dalį bei diegti taršos mažinimo
priemones energetikos sektoriuje
Strateginio veiklos plano programos priemonė
– AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu
kelių ir geležinkelių transporto energijos
suvartojimu, procentai
Rodiklio pavadinimas – Rezultato rodiklis AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu
kelių ir geležinkelių transporto energijos
suvartojimu, procentai.
Matavimo vienetas

8.
9. Rodiklio paaiškinimas

10. Rodiklio reikšmės apskaičiavimo formulė

03-001-06-03 (P)

03-001-06-03-03 (PP)

R-03-001-06-03-03-06

Procentai
Rodikliu nustatoma, kokia dalimi plėtros programos
priemonėje Nr. 03-001-06-03-03 numatytos veiklos
prisidėjo prie bendrojo AEI dalies transporto sektoriuje
rodiklio pasiekimo.
AEI dalis transporto sektoriuje apskaičiuojama
vadovaujantis Atsinaujinančių energijos išteklių dalies,
palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu,
apskaičiavimo metodikos, patvirtintos 2017 m. birželio 28
d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-170 „Dėl
Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su
bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo
metodikos patvirtinimo“ 10 ir 11 p. nustatyta tvarka.

Vertinant plėtros programos priemonėje Nr. 03-001-06-0303 išvardytų veiklų prisidėjimą prie rodiklio įgyvendinimo
remiamasi Pažangos priemonės pagrindimo apraše
nustatytomis prielaidomis. Dėka pažangos priemonėje
nurodytų veiklų įgyvendinimo pagamintas arba perduotas
atsinaujinančių
išteklių
energijos
kiekis
yra
priskaičiuojamas prie AEI dalies sunaudojimo transporto
sektoriuje.
n/a

11. Rodiklio ir jo dėmenų detalumas
12. Rodiklio reikšmės skaičiavimo reguliarumas Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai galutinė rodiklio
ar ataskaitinis laikotarpis

13. Pirminis duomenų šaltinis

14. Už rodiklį atsakingas kontaktinis asmuo

reikšmė ‒ 2030 m. yra lygi 8,04%. Rodiklis, pradedant
2024 m. sausio 1 d. gali būti vertinamas kasmet už
praėjusius kalendorinius metus siekiant stebėti pažangą.
Lietuvos statistikos departamentas, jungtinių projektų
vykdytojas. Pareiškėjas (jungtinio projekto projekto
vykdytojas) stebėsenos rodiklio įgyvendinimo laikotarpiu
jungtinių projektų vykdytojui teikia informaciją, reikalingą
rodikliui įvertinti, jungtinių projektų vykdytojas turimą
informaciją pateikia per veiklos ataskaitas.
Jungtinių projektų vykdytojas, įgyvendinantis privačios
elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros projektą,
renka ir sistemina informaciją apie įkrovimo prieigų, kurių
įrengimui ir įsigijimui buvo suteiktas finansavimas skaičių,
galią ir pasiskirstymą pagal skirtingus juridinius ir fizinius
asmenis.
Jungtinių projektų vykdytojas, įgyvendinantis biometano
gamybos pajėgumų didinimo projektą, renka informaciją
apie biometano gamybos įrenginių, kurių įrengimui buvo
suteiktas finansavimas, galingumą ir pagaminamą metinį
biometano dujų kiekį.
Jungtinių projektų vykdytojas, įgyvendinantis skystųjų
biodegalų gamybos pajėgumų didinimo projektą, renka
informaciją apie biodegalų gamybos įrenginių, kurių
įrengimui buvo suteiktas finansavimas pagaminamą metinį
biodegalų kiekį ir biodegalų gamybai panaudotas pradines
žaliavas.
Energetikos ministerijos
Investicijų grupės Projektų vadovė
Valentina Kovaliova, tel. +37060247521, el. p.
valentina.kovaliova@enmin.lt
Energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos
grupės patarėjas
Aurimas Salapėta, tel. +370 602 4 6552 , el. p.
aurimas.salapeta@enmin.lt
Energetikos ministerijos vyresnioji patarėja
Dovilė Kapačinskaitė, tel. +370 67740935, el. p.
dovile.kapacinskaite@enmin.lt

15. Kita svarbi informacija ‒

n/a

