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2021 m. gegužės 7 d. 

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai 

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

El. p. info@enmin.lt, jevgenija.jankevic@enmin.lt  

 

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 21-241001 derinimo, teikiant pastabas 

ir pasiūlymus susijusius su atsinaujinančios vėjo energetikos skatinimu 

 

 

Investors‘ Forum yra savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija, jungianti 

stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką ir šiuo metu vienijanti 60 narių. Investors‘ 

Forum vizija yra sukurti palankiausią investicijoms verslo aplinką Europos Sąjungoje, pritraukiant 

tarptautines užsienio investicijas į Lietuvą. Mūsų asociacija siekia gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą 

Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene. Akcentuodami, kad 

pagrindinis mūsų veiklos tikslas – racionalūs ir verslui palankūs sprendimai – mes, būdami solidariai 

atsakinga asociacija, pabrėžiame, jog šis tikslas yra neatsiejamas nuo atsakomybės aplinkai ir tvarių 

sprendimų, todėl palaikome vėjo jūroje energetiką skatinančias priemones. 

 

Atsižvelgdami į tai, kad LRV projektu inter alia nuspręsta pritarti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 

56, 57, 63 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 151 straipsniu ir 54 

straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui Nr. XIIIP-5202 (Projektas) ir pasiūlyti Lietuvos 

 
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 21 straipsnio 
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5200, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 15, 16, 
17, 211, 22 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5201 ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 
energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių 
ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 151 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinimo netekusiu 
galios įstatymo projekto Nr. XIIIP-5202“ projektas (LRV projektas). 
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Respublikos Seimui jį tobulinti pagal LRV projekte nurodytas pastabas, teikiame LRV projektui papildomas 

išvadas ir pasiūlymus, į kuriuos siūlytume atsižvelgti tobulinant Projekto nuostatas. 

 

 

I. Projektu tikslinga numatyti privačios iniciatyvos teisę dėl teritorijos Baltijos jūroje vėjo elektrinių 

parkų veiklai 

 

Šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas apriboja vėjo elektrinių parkų (VEP) veiklą ir eksploataciją 

Baltijos jūros teritorijoje, todėl yra ribojamos ir bendrovių, besirengiančių VEP vystymui, galimybės. 

 

Nors Baltijos jūros teritorijoje yra rezervuota teritorija viso 3350 MW VEP plėtrai ir eksploatacijai (pagal 

bendrojo plano dalį „Jūrinės teritorijos“ brėžinyje numatytos teritorijos vėjo energetikai plėtoti), Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės (LRV) sprendimu Baltijos jūroje leidžiama plėtoti ir eksploatuoti tik 700 MW galios 

VEP ir tik nedidelėje dalyje rezervuotos Baltijos jūros teritorijos. 

 

Kitaip tariant, įstatymai šiuo metu nenumato galimybės gauti leidimus VEP plėtojimui ir eksploatacijai kitai 

nei nustatyta tikslinė teritorija, net ir tais atvejais, kai poveikio aplinkai vertinimas (PAV) ir kiti parengiamieji 

darbai yra vykdomi privataus subjekto lėšomis.  

 

Atsižvelgdami į tai, siūlytume, esant privačiai inciatyvai, Projektu įteisinti galimybę gauti leidimą 

VEP veiklai Baltijos jūroje kitoje teritorijoje, nei nustatyta tikslinė teritorija. 

 

 

I.1. Pageidaujamos teritorijos nustatymas VEP plėtrai ir eksploatacijai esant privačiai iniciatyvai 

atitiktų ir įgyvendintų Energetikos ministerijos tyrimo dėl VEP plėtros ir eksploatacijos rezultatus 

 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 22 str. numato, kad LRV nustato teritorijas, kuriose yra 

tikslinga vykdyti atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrą ir eksploataciją. Vadovaujantis AIEĮ, 

tokia teritorija gali būti nustatoma tik atlikus teritorijos VEP plėtrai Baltijos jūroje tyrimus.  
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2020-06-22 buvo priimtas LRV nutarimas Nr. 6972, kuriuo numatytos konkrečios Lietuvos Respublikos 

teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalys 

atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai iki 2030 metų bei šių 

elektrinių įrengtoji galia. Pastarosios LRV nutarimo Nr. 697 nuostatos įsigalioja 2023-02-01. Tačiau Projekte 

įtvirtinus galimybę pageidaujamą teritoriją numatyti ne tik LRV nutarimu Nr. 697 nustatytose tikslinėse 

teritorijose, kai projektas įgyvendinamas privačia iniciatyva bei lėšomis, tai neprieštarautų LRV nutarimui 

Nr. 697, o šios teisės aktų nuostatos viena su kita koreliuotų, atitikdamos reikalavimą dėl privalomumo atlikti 

teritorijos VEP plėtrai Baltijos jūroje tyrimus. 

 

Energetikos ministerijos užsakymu, dar 2019-04-30 buvo atliktas visų į Lietuvos Respublikos teritorijos 

bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ teritorijas patenkančių plotų tinkamumo VEP plėtrai ir 

eksploatacijai tyrimas, t. y. ne tik LRV nutarimu Nr. 697 numatytos tikslinės teritorijos.  

 

Taigi iki šios dienos atlikti tyrimai ir kiti veiksmai leidžia inicijuoti papildomos, kitos teritorijos, kurioje tikslinga 

suteikti galimybę leidimui VEP plėtrai ir eksploatacijai išduoti. Pažymėtina, kad tokiu atveju privačia 

iniciatyva bei lėšomis turėtų būti atliekamos visos pageidaujamos teritorijos planavimo ir aplinkosaugos 

procedūros – (i) parengtas teritorijos specialusis (inžinerinės infrastruktūros vystymo) planas3; (ii) atliktas 

strateginis pasekmių aplinkai vertinimas4; (iii) atliktas PAV ir visuomenės sveikatai vertinimas5. 

 

Atitinkamai, būtų netaikoma praktika, kai PAV ir teritorijų planavimo dokumentus rengia ir finansuoja 

valstybė, tai įgyvendinti perkeliant investuotojui pagal planuojamą veiklą. Tad svarbu pažymėti akivaizdžią 

tokių Projekto pakeitimų naudą valstybei – (i) PAV ir planavimo rizika perduodama investuotojui; (ii) 

sutaupomos valstybės lėšos; (iii) pritraukiamos investicijos ir naujausios technologijos. 

 

 

I.2. Pageidaujamos teritorijos nustatymas VEP plėtrai ir eksploatacijai esant privačiai iniciatyvai 

įgyvendintų Europos Sąjungos politikos tikslus vėjo energetikos jūroje atžvilgiu 

 

Europos Sąjungos (ES) energetikos politikos pagrindas yra priemonių, kuriomis siekiama sukurti integruotą 

energijos rinką, energijos tiekimo saugumą ir tvarų energetikos sektorių, įvairovė. Energijos vartojimo 

efektyvumo bei taupymo ir naujų bei atsinaujinančių energijos formų plėtojimo skatinimas numatytas kaip 

 
2 LRV nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos 
Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių 
elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“ Nr. 697 (LRV nutarimas Nr. 697). 
3 Teritorijų planavimo įstatymo 5 str. 4 d. 5 p. ir 20 str. 4 d. ir pagal analogiją AIEĮ 22 str. 1 d. 1 p. 
4 Pagal analogiją AIEĮ 22 str. 1 d. 2 p. 
5 Pagal analogiją AIEĮ 22 str. 1 d. 3 p. 
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vienas iš ES energetikos politikos tikslų pamatiniame ES dokumente – Sutartyje dėl Europos Sąjungos 

veikimo6. 

 

Pastaraisiais metais priimta daug ES teisės aktų, kuriais skatinama naudoti atsinaujinančiuosius energijos 

išteklius (AEI), o 2018 m. sutarta siekti tikslo iki 2030 m. užtikrinti, kad 32 proc. ES suvartojamos energijos 

būtų gaunama iš AEI7. Neapsiribojant tuo, toliau vyksta diskusijos dėl politikos programos laikotarpiui po 

2030 m., tačiau planuojama, jog AEI ir jų panaudojimas ilgai išliks tarp pagrindinių ES klimato kaitos ir 

energetikos politikos tikslų. 

 

Vertinant vėjo jūroje energetikos perspektyvas, pažymėtina, kad Europos Komisija dar 2008-11-13 

paskelbė komunikatą „Jūros vėjo energija. Veiksmai 2020 metų ir vėlesniems energetikos politikos tikslams 

pasiekti“8, siekdama skatinti jūros ir vėjo energijos jūroje plėtrą ES. Šiame dokumente buvo pažymėta, kad 

„pasitelkę jūros vėjo energiją labai prisidėtume prie pastangų įgyvendinti visus tris pagrindinius naujosios 

energetikos politikos tikslus: mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, užtikrinti saugų elektros 

energijos tiekimą ir didint ES konkurencingumą.“ Taip pat akcentuota, kad „Jūros vėjo energija gali ir privalo 

būti panaudota ES energetikos tikslams pasiekti pastatant daug daugiau <...> jėgainių negu jų yra dabar.“  

 

Vertinant šių dienų ES poziciją, svarbiausią vaidmenį lemia naujoji ES augimo strategija - Europos žaliojo 

kurso politika. Europos Komisijos komunikate „Europos žaliasis kursas“9 pateikiamas pradinis pagrindinių 

Europos žaliajam kursui įgyvendinti reikalingų politikos sričių ir priemonių planas. Šiuo atveju pasisakoma 

ne tik už AEI pagrįstą elektros energijos sektorių, bet ir pažymima, jog labai „svarbu didinti jūros vėjo 

energijos gamybą, remiantis regioniniu valstybių narių bendradarbiavimu.“ 

 

Paminėtina, kad Europos žaliojo kurso politika kartu su žaliąja energetika iki 2030 m. siekiama ir komercinio 

proveržio technologijose, kuriose prioritetinės sritys yra, pavyzdžiui, švarus vandenilis, kuro elementai ir kiti 

alternatyvieji degalai, energijos kaupimas ir anglies dioksido surinkimas, saugojimas ir naudojimas. 2020 

m. sausio mėn. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso – Europos žaliojo 

pakto10, kuriame pabrėžia, kad „reikia laikytis strateginio požiūrio į ES energijos klasterius siekiant kuo 

veiksmingiau panaudoti investicijas į atsinaujinančius energijos šaltinius; todėl palankiai vertina pranešimą 

apie jūros vėjo energijos strategiją; mano, kad ES politika turėtų konkrečiai skatinti inovacijas ir tvaraus 

 
6 Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 194 str. 1 d. c) p. 
7 2018 m. Atsinaujinančiųjų išteklių direktyvoje (Direktyva (ES) 2018/2001) nustatytas teisinis įpareigojimas, jog 
valstybės narės kolektyviai užtikrina, kad ES bendrojo galutinio energijos suvartojimo procentinė dalis, kurią sudaro 
atsinaujinančiųjų išteklių energija, 2030 m. būtų bent 32 %. 
8 Nr. COM(2008)0768. 
9 2019-12-11 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“, Nr. COM/2019/640 final. 
10 2020 m. sausio 15 d. Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo kurso: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2020/01-
15/0005/P9_TA(2020)0005_LT.pdf 
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energijos akumuliavimo ir žaliojo vandenilio technologijų diegimą“. Tad ne tik Europos Komisija, bet ir 

Europos Parlamentas palaiko tiek AEI plėtrą, tiek ir vėjo elektrinių plėtrą jūroje bei tvarių technologijų 

vystymą. 

 

2020-11-19 Europos Komisija paskelbė specialią ES strategiją dėl atsinaujinančiųjų jūros išteklių energijos 

„ES jūros atsinaujinančių išteklių energijos potencialo išnaudojimo žengiant į neutralaus poveikio klimatui 

ateitį strategija“11, kurioje akcentuota, kad „Jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtros potencialas 

yra vienas didžiausių, palyginti su kitomis atsinaujinančiųjų išteklių energetikos technologijomis. Šiuo metu 

įrengtoji jūros vėjo elektrinių galia yra 12 GW ir, Komisijos skaičiavimais, tikslas iki 2030 m. pasiekti bent 

60 GW jūros vėjo elektrinių ir bent 1 GW vandenynų elektrinių įrengtąją galią12, o iki 2050 m. – atitinkamai 

300 GW13 ir 40 GW14 yra realistiškas ir įgyvendinamas. Tai įgyvendinus būtų gauta daug naudos: būtų 

mažinama elektros energijos gamybos priklausomybė nuo iškastinio kuro, sudaromos sąlygos mažinti 

sektorių, kuriuose sunku sumažinti taršą, priklausomybę nuo iškastinio kuro pereinant prie naudojant 

atsinaujinančiuosius išteklius pagaminto vandenilio, taip pat kuriamos darbo vietos ir skatinamas 

ekonomikos augimas, taip padedant jai atsigauti po COVID-19 krizės ir stiprinant ES kaip švarių 

technologijų lyderės pozicijas, o kartu būtų prisidedama prie poveikio klimatui neutralizavimo ir nulinės 

taršos tikslų įgyvendinimo“.  

 

Taigi ES jau daug metų deklaruoja jūros vėjo energetikos atitiktį ES energetikos politiniams tikslams, 

akcentuodama poreikį vystyti šį sektorių ir skatindama valstybes nares imtis priemonių, kurios įmonėms ir 

investuotojams leistų pasiūlyti sistemą, skatinančią darnų jūrinių įrenginių ir kitų jūros erdvių naudojimą. 

Išdėstyta ES pozicija reiškia, kad neturi būti sudaroma dirbtinių kliūčių galimoms iniciatyvoms, vystant tokio 

pobūdžio projektus. Būtent šis tikslas ir būtų įgyvendinamas atsižvelgus į šiuo raštu siūlomus Projekto 

pakeitimus – esant privačiai inciatyvai, suteikti galimybę leidimui VEP plėtrai ir eksploatacijai kitoje nei 

tikslinėje teritorijoje.  

 

 

I.3. Pageidaujamos teritorijos nustatymas VEP plėtrai ir eksploatacijai esant privačiai iniciatyvai 

leistų privatiems subjektams pasinaudoti ES paramos projektui galimybėmis 

 

 
11 Nr. COM(2020)741. 
12 Cituojant Europos Komisijos 2020 m. ataskaitą dėl švarios energijos konkurencingumo pažangos (SWD (2020) 953 
final). 
13 Pagal poveikio vertinime, pridėtame prie 2030 m. klimato politikos tikslo įgyvendinimo plano (COM(2020) 
562 final), pateiktą energijos rūšių derinio scenarijų. 
14 JRC (2019). Technology Market Report Ocean Energy, JRC117349. 
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Pažymėtina, kad Projektu siūlome numatyti leidimo galimybę VEP plėtojimui ir eksploatacijai kitoje nei 

nustatyta tikslinė teritorija, kai PAV ir kiti parengiamieji darbai yra vykdomi privataus subjekto iniciatyva ir 

lėšomis. Be to, tokiais atvejais galėtų būti netaikomas valstybės skatinimas kainos priedu. 

 

Tačiau privatus subjektas atitinkamai galėtų kreiptis dėl ES paramos projekto ar jo dalies finansavimui. Kaip 

jau buvo nurodyta anksčiau, AEI, tame tarpe ir jūros vėjo energetika, yra viena iš ES politikos tikslus 

įgyvendinančių sričių, kurios plėtojimas ir vystymas ES yra itin palaikomas bei skatinamas.  

 

Tad ES mastu yra skirtingų priemonių ir fondų15, į kuriuos vystant AEI projektus siūloma kreiptis. Pavyzdžiui: 

 

• ES Inovacijų fondas16, teikiantis finansinę paramą su itin novatoriškomis technologijomis, procesais 
ar produktais susijusiems projektams, kurie turi didelį potencialą mažinti išmetamą ŠESD kiekį, 
suteikiant paramą dotacijomis arba derinant ES dotacijas su finansinėmis priemonėms pagal ES 
vieningą paramos investicijoms priemonę („InvestEU“); 

 

• ES Sanglaudos fondas17, kuriuo siekiama skatinti tvarią plėtrą inter alia aplinkosaugos srityje 
remiant projektus, susijusius su energija arba transportu tol, kol jie akivaizdžiai naudingi aplinkai 
energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos vartojimo, geležinkelių transporto 
vystymo, intermodalumo palaikymo, viešojo transporto stiprinimo ir kitais požiūriais; 

 

• Europos investicijų bankas (EIB) padeda finansuoti energetikos projektus teikdamas įmonėms 
paskolas ir kitas finansines priemones. Šiam tikslui EIB kartu su Europos Komisija įsteigė Europos 
investicijų konsultacijų centrą18, kuris yra investicijų plano dalis, teikiantis patarimus ir patirtį 
administravimo ir projektų plėtros klausimais visoje ES; 

 

• Europos infrastruktūros tinklų priemonė19 – ES finansavimo priemonė energijos, transporto ir 
skaitmeninei infrastruktūrai skatinti, remianti investicijos į energetikos, transporto ir skaitmeninės 
infrastruktūros tinklus. 

 

Taigi įteisinus šiuo raštu siūlomus Projekto pakeitimus – privataus investuotojo iniciatyva suteikiant teisę 

kreiptis dėl VEP plėtros ir eksploatacijos pageidaujamoje teritorijoje – projekto įgyvendinimas ir 

finansavimas būtų pilnai perkeliamas investuotojui, kuris savo ruožtų galėtų pasinaudoti įvairiomis ES 

paramos fondų galimybėmis vystant tokį VEP projektą. 

 
15 https://ec.europa.eu/energy/funding-and-contracts/eu-funding-possibilities-in-the-energy-sector_en  
16 https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_lt  
17 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/  
18 https://eiah.eib.org/index  
19 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility  
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I.4. Pageidaujamos teritorijos nustatymas VEP plėtrai ir eksploatacijai esant privačiai iniciatyvai 

įgyvendintų nacionalinės energetikos politikos tikslus vėjo elektrinių plėtros atžvilgiu 

 

Pagal Sutarties dėl ES veikimo 194 str., kai kurios energetikos politikos sritys priklauso pasidalijamajai 

kompetencijai tarp ES ir valstybių narių – tokiu būdu parodoma, kad siekiama sukurti bendrą energetikos 

politiką ES mastu. Vis dėlto kiekviena valstybė narė išsaugo teisę „apibrėžti savo energijos išteklių 

naudojimo sąlygas, pasirinkti tarp skirtingų energijos šaltinių ir nustatyti bendrą energijos tiekimo 

struktūrą20“.  

 

Pagal ES teisės aktus, ES valstybės narės turi parengti savo integruotus nacionalinius energetikos ir 

klimato srities veiksmų planus, kuriuose nustatomi nacionaliniai įnašai, kad būtų kolektyviai pasiektas 2030 

m. privalomas bendras tikslas. Lietuva parengė nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 

2021–2030 metams (Nacionalinis planas)21. 

 

Tarp pagrindinių strateginių dokumentų, integruotų į Nacionalinį planą, yra 2018 m. birželio mėn. Seimo 

patvirtinta Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (Strategija)22. Atsižvelgiant į esamus 

rezultatus ir naujus 2030 m. ES energetikos ir klimato srities tikslus bei naujas tendencijas energetikos 

sektoriuje atnaujintoje Strategijoje įtraukti valstybės pagrindiniai energetikos politikos uždaviniai, kryptys ir 

jų įgyvendinimo uždaviniai iki 2030 m. bei vizija iki 2050 m. 

 

Pagrindinis Strategijos tikslas AEI srityje – toliau didinti AEI dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir 

galutiniame energijos suvartojimo balanse, taip mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir 

didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus. Vadovaujantis Strategija, Lietuva išsikėlė 

ambicingus tikslus, kuriais ženkliai prisidės prie ES energetikos ir klimato politikos tikslų įgyvendinimo. 

Pagal Strategiją iki 2030 m. numatoma pasiekti 45 proc. AEI galutiniame energijos suvartojime (viena 

didžiausių ambicijų AEI plėtros srityje ES mastu)23, tarp jų 45 proc. elektros planuojamai bus pagamina iš 

AEI. Vietinės elektros energijos gamybos dalis Lietuvoje padidės nuo 35 proc. iki 70 proc., atitinkamai 

siekiama, kad Lietuva taptų energetikos inovacijų lydere regione. 

 
20 Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 194 str. 2 d. 
21 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/lt_final_necp_main_lt.pdf  
22 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429490/asr  
23 Pažymėtina, kad 2018 m. AEI dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime sudarė 24,21 proc., įvertinus 
statistinį energijos perdavimą Liuksemburgui. Šiuos rezultatus daugiausia lėmė AEI dalis šilumos sektoriuje, kuri sudarė 
46,50 proc.. AEI dalis elektros gamyboje sudarė 18,41 proc., transporto sektoriuje – 4,33 proc. 
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Pagal Strategiją Lietuvos ilgalaikės perspektyvos vizija – kad Lietuvos energetikos sektorius 2050 m. 

gamins 80 proc. energijos iš netaršių (mažo šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekio) 

šaltinių, kas reiškia, jog pagrindą energijos gamybos šaltinių sudarys AEI ir technologijos, užtikrinančios 

energijos gamybą neteršiant aplinkos. Pagal minėtus strateginius dokumentus Lietuva ketina iki 2030 m. 

pasiekti 45 proc. AEI tikslą galutiniame energijos suvartojime. 

 

Nacionaliniame plane pažymima, kad „Energetikos sektoriaus veikimas ir ilgalaikė plėtra turi būti paremta 

darnaus vystymosi principais <...>.“ AEI plėtra elektros energetikos sektoriuje vykdoma vadovaujantis šiais 

principais: (i) laipsniško AEI integravimo į rinką – turi būti plėtojamos ekonomiškai efektyviausios 

technologijos, atsižvelgiama į technologijų brandumą, įvertinant ir jų netolimos ateities pažangos 

tendencijas; (ii) įperkamumo ir skaidrumo – AEI skatinimo schemos modelis turi būti pagrįstas rinkos 

principu, kuo mažiau ją iškraipyti ir užtikrinti mažiausią finansinę naštą energijos vartotojams, aiškumą ir 

nediskriminacinę konkurencinę aplinką; (iii) aktyvaus energijos vartotojų dalyvavimo – skatinama 

decentralizuota elektros energijos gamyba ir kiti su elektros vartotojai susiję sprendimai.  

 

Strategijoje numatyta24, kad elektros energijos gamyba iš vėjo energijos Baltijos jūroje po 2020 metų 

vykdoma atsižvelgiant į: (i) atliktus tyrimus ir kitus veiksmus, reikalingus sprendimui dėl teritorijų, kuriose 

tikslinga organizuoti konkursus, priimti ir elektrinių įrengtajai galiai nustatyti; (ii) Lietuvos elektros 

energetikos sistemos galių adekvatumo užtikrinimą, atsižvelgus į Lietuvos elektros energetikos sistemos 

sinchronizaciją su Europos elektros energetikos sistema; (iii) sąnaudų ir naudos analizės rezultatus.  

 

Nacionaliniame plane vertinama, kad bendra naujų vėjo elektrinių įrengtoji galia 2020–2030 m. laikotarpiu 

galėtų padidėti iki 1322 MW. Nacionaliniame plane taip pat pažymima, kad „vertinant planuojamų politikos 

ir priemonių poveikį energetikos sektoriui, reikia pabrėžti pagrindinį numatomą didelį instaliuotos galios šuolį 

AEI gamybos įrenginiuose – 2025–2035 m. laikotarpiu bus pastatyta 700 MW instaliuotos galios jūrinių vėjo 

jėgainių Baltijos jūroje, kurios iki 2040 m. pagamins apie 20,1 TWh elektros ir reikšmingai padidins AEI dalį 

elektros gamybos balanse. Be šių papildomų AEI pajėgumų, Lietuvos AEI tikslas elektros gamyboje būtų 

nepasiektas.“  

 

Taigi vėjo elektrinių plėtra jūroje, kaip tai numatoma strateginiuose dokumentuose ir teisės aktuose, yra 

viena iš valstybės priemonių skatinti AEI naudojimą ir pasiekti AEI sektoriaus tikslus. Būtent šis tikslas ir 

būtų įgyvendinamas atsižvelgus į šiuo raštu siūlomus Projekto pakeitimus – esant privačiai inciatyvai, 

suteikti galimybę leidimui VEP plėtrai ir eksploatacijai kitoje nei tikslinėje teritorijoje. 

 

 
24 Strategijos 25.1.3. p. 
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Apibendrintai, atkreipiame Jūsų dėmesį į įvairiapusišką šiuo raštu siūlomų Projekto pakeitimų svarbą tiek 

ES, tiek nacionalinės politikos tikslų įgyvendinimui, akcentuodami reikšmingus aplinkosauginius aspektus 

bei AEI plėtojimo aspektus, kurie savo ruožtu Lietuvoje kurtų tvarią verslo aplinką. Pabrėždami, kad tokie 

Projekto pakeitimai teiktų naudą tiek visos ES, tiek Lietuvos Respublikos keliamiems aplinkosauginiams 

tikslams, socialinei ir ekonominei gerovei, bei privačiam kapitalui, Investors‘ Forum asociacija siūlo įvertinti 

šiuo raštu siūlomų Projekto pakeitimų – esant privačiai inciatyvai, suteikti galimybę leidimui VEP plėtrai ir 

eksploatacijai kitoje nei tikslinėje teritorijoje – svarbą, keliamus tikslus, teikiamą naudą ir skatina įdiegti 

Lietuvoje tvaresnės ekonomikos principus atitinkantį VEP plėtros ir eksploatacijos modelį, priimant siūlomus 

Projekto pakeitimus. 

 

Pagarbiai, 
 

 

Vykdomoji direktorė          Rūta Skyrienė 
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