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ĮVADAS 

 
Energijos sutaupymo susitarimai (toliau – susitarimai) sudaromi tarp Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir elektros ir dujų perdavimo sistemų bei 

skirstomųjų tinklų operatorių, kuriuose valstybei tiesiogiai ar per jos kontroliuojamas įmones 

priklauso ne mažiau kaip 1/2 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų 

bei kitų energetikos įmonių (toliau bendrai – Įmonės), vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-

187 „Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 

nuostatomis. 

Susitarimų sudarymo tikslas – taupyti galutinę energiją (toliau – energija) visose Lietuvos 

Respublikos ūkio srityse, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimo 

neigiamą poveikį aplinkai. 

Viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai (toliau – Agentūra) pavesta vykdyti įgaliotosios 

įstaigos funkcijas ir patikrinti ne mažiau kaip 20 procentų pagal Aprašą Įmonių teikiamose metinėse 

ataskaitose nurodytų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių dokumentų ir atliktų 

skaičiavimų. Agentūra teikia Energetikos ministerijai apibendrintą analitinę informaciją už praėjusius 

metus (2021 m.) apie energijos taupymo susitarimų įgyvendinimą. Kartu su apibendrinta informacija 

.xlsx formatu pagal kiekvieną Įmonę pateikiama suvestinė informacija, kurioje nurodoma: įdiegtos 

energijos efektyvumo didinimo priemonės, pagal įdiegtas priemones įgyvendinti atskiri veiksmai, jų 

kiekis, Įmonės reikšmingo indėlio diegiant energijos efektyvumo priemones pagrįstumas, Įmonių 

metinių ataskaitų turinio kokybė, metinėse ataskaitose nurodyti energijos sutaupymai, energijos 

sutaupymų apskaičiavimo metodikos ir metodikoje naudojamų prielaidų ir (ar) kriterijų pagrįstumas, 

metinių ataskaitų ir jose nurodytų energijos sutaupymų patikrinimo imtis, sutaupyto energijos kiekio 

pokytis po patikrinimo, patikrinimo metu nustatyti bei nepašalinti trūkumai ir pažeidimai, kiekvienos 

Taupymo priemonės ekonominio pagrįstumo principai, kita, Energetikos ministerijos ar įgaliotosios 

įstaigos nuomone, aktuali informacija. Kartu pateikiamas Įmonių deklaruotų ir per praėjusius 

kalendorinius metus įdiegtų Taupymo priemonių patikros ir vertinimo lapai. 
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AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

 

Įmonės įsipareigojimas 

 

Sudarytas trišalis susitarimas 2020 m. spalio 16 d., Nr. 50200/901794 / 2020 m. spalio 26 d., 

Nr. 8-54 tarp AB „Ignitis grupė“, AB „Energijos skirstymo operatorius” (toliau – AB ESO) ir 

Energetikos ministerijos, kuriuo AB ESO iki 2030 m. pab. įsipareigoja sutaupyti 1600 GWh 

energijos galutinių vartotojų įrenginiuose ir (ar) objektuose. AB ESO susitarimu sutinka 

tiesiogiai arba per kitus asmenis inicijuoti ir (ar) dalyvauti įgyvendinant energijos Taupymo 

priemones visose Lietuvos Respublikos ūkio (ekonomikos) srityse. 1 lentelėje pateiktas susitarime 

nustatytas preliminarus energijos taupymo grafikas. 

 
1 lentelė. Preliminarus energijos taupymo grafikas pagal AB „Ignitis grupė“, AB ESO ir Energetikos 

ministerijos 2020 m. susitarimą 

Planuojamas 

sutaupyti 

energijos kiekis  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Viso 

GWh 

AB ESO 0,0 5,3 107,5 177,8 182,8 187,2 192,6 245,9 249,1 251,8 1 600 

 

AB ESO susitarimo įgyvendinimo tikslais energijos sutaupymų sieks Taupymo priemonėmis, 

įskaitant, bet neapsiribojant išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos diegimu galutinių 

vartotojų objektuose. Tuo atveju, jei AB ESO per metus nepasiekia grafike numatyto preliminaraus 

energijos sutaupymo kiekio, AB ESO tokį per metus nepasiektą energijos sutaupymo kiekį turi 

pasiekti kartu su bet kurių kitų grafike numatytų metų preliminariu energijos sutaupymo kiekiu, bet 

ne vėliau kaip iki susitarimo termino pabaigos 2030 m. gruodžio 31 d. 

 

Sutaupytos energijos kiekio patikros ir vertinimo apibendrinimas 

 

2022 metais AB ESO pateikdama metinę ataskaitą apie 2021 m. įgyvendintas energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo priemones (toliau – Taupymo priemonės) deklaravo jas dvi: 

1. „Patalpų apšvietimo sistemų modernizavimas“ 2 pastatuose Alytuje ir Utenoje, galutinės 

energijos vartotojas yra AB ESO darbuotojai, ekonomikos sektorius – energetika. Modernizuojant 

patalpų apšvietimo sistemas AB ESO pastatuose didesnės galios liuminescencinių lempų šviestuvai 

pakeisti į mažesnės galios šviesos diodų (toliau – LED) šviestuvus. Energijos sutaupymų 

apskaičiavimo metodikoje naudojami elektros apskaitos duomenys: energijos suvartojimas prieš 

Taupymo priemonės įdiegimą minus energijos suvartojimas po Taupymo priemonės įdiegimo. Šios 

Taupymo priemonės pagrindžiančios informacijos patikrinimas nebuvo vykdomas. 

2. „Ekovairavimo kursai (Efektyvaus vairavimo kursai)“, galutinės energijos vartotojas 

yra AB ESO darbuotojai, turintys priskirtą transporto priemonę savo funkcijai vykdyti ekonomikos 

sektorius – energetika. AB ESO 492 darbuotojai, turintys priskirtą transporto priemonę savo funkcijai 

vykdyti, buvo mokomi ekovairavimo ypatybių, pasidalinant pagrindinėmis klaidomis, kurios lemia 

didesnį kuro suvartojimą. Remiantis 2021 metų AB ESO energijos vartojimo audito ataskaita, 

efektyvaus vairavimo kursų priemonės efektas – 5 % energijos taupymas per metus skaičiuojamas 

nuo transporto priemonių metinio energijos suvartojimo. Skaičiavimo metodikoje naudojamų 

prielaidų pagrįstumas yra pakankamas. AB ESO paprašyta pateikti „Ekovairavimo kursų (Efektyvaus 

vairavimo kursai)“ pagrindžiančią informaciją, kadangi Taupymo priemonė priskiriama poveikio 

elgesiui priemonėms. Poveikio elgesiui priemonėms priskiriama yra bet kokio pobūdžio priemonės, 

kuriomis siekiama taupyti energiją keičiant galutinių vartotojų elgesį, šiuo atveju mokant darbuotojus 

ekovairavimo ypatybių. Poveikio elgesiui priemonėms reikia specialaus vertinimo, nes įrodyti elgesio 

pokyčio reikšmingumą sunkiau negu, pavyzdžiui, fiziškai įdiegto techninio sprendimo. Be to, elgesio 

pokyčiai gali būti labai laikini, todėl sunkiau nustatyti priemonių gyvavimo trukmę ir energijos kiekį, 

sutaupytą laikui bėgant. Agentūros vertinimu „Ekovairavimo kursų (Efektyvaus vairavimo kursai)“ 
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gyvavimo trukmė pripažįstama vieneri metai, atsižvelgiant į aspektus: kad sutaupytos energijos kiekis 

skaičiuojamas nuo dyzelino kuro metinio suvartojimo, kad poveikio elgesiui priemonėms taikoma 

gyvavimo trukmė yra vieneri metai ir, kad Taupymo priemonę AB ESO teigimu planuojama 

įgyvendinti kasmet iki 2030 metų. 

AB ESO siūlomi užskaityti energijos sutaupymai pagal Energijos sutaupymo susitarimus už 

2021 m. deklaruotoms Taupymo priemonėms pateikiami 2 lentelėje. 

 
2 lentelė. Siūlomi užskaityti AB ESO energijos sutaupymai 

Taupymo priemonė 
Energijos 

rūšis 

Energijos sutaupymas, GWh 

Už 2021 m. Metinis kiekis 
Su daugiklio 

efektu iki 2030 m. 

„Patalpų apšvietimo sistemų 

modernizavimas“ 
Elektra 0,083 0,142 0,992 

„Ekovairavimo kursai 

(Efektyvaus vairavimo kursai)“ 
Dyzelinas 0,026 - 0,026 

 

AB ESO elektros energijos sutaupymas už 2021 m. (0,083 GWh) sudaro 0,006 proc. 

bendrajame Lietuvos elektros energijos suvartojime (1413 GWh) elektros, dujų, garo tiekimo ir oro 

kondicionavimo įmonėse. AB ESO dyzelino sutaupymas už 2021 metus (0,026 GWh) sudaro 2,17 

proc. bendrajame Lietuvos kelių transporto dyzelino suvartojime (~1,20 GWh) elektros, dujų, garo 

tiekimo ir oro kondicionavimo įmonėse.  

 

AB „Amber Grid“ 
 

Įmonės įsipareigojimas 

 

Sudarytas keturšalis susitarimas 2020 m. spalio 23 d., Nr. 8-52 tarp UAB „EPSO-G“, AB 

„Amber Grid“, LITGRID AB ir Energetikos ministerijos, kuriuo AB „Amber Grid“ iki 2030 m. 

pab. įsipareigoja sutaupyti 1,15 GWh energijos galutinių vartotojų įrenginiuose ir (ar) 

objektuose. AB „Amber Grid“ susitarimu sutinka tiesiogiai arba per kitus asmenis inicijuoti ir (ar) 

dalyvauti įgyvendinant energijos Taupymo priemones visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse. 3 

lentelėje pateiktas susitarime nustatytas preliminarus energijos taupymo grafikas. 

 
3 lentelė. Preliminarus energijos taupymo grafikas pagal UAB „EPSO-G“, AB „Amber Grid“, LITGRID 

AB ir Energetikos ministerijos 2020 m. susitarimą 

Planuojamas 

sutaupyti 

energijos kiekis  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Viso 

GWh 

AB „Amber 

Grid“ 
- - 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 1,15 

 

AB „Amber Grid“ susitarimo įgyvendinimo tikslais sutaupymų sieks Taupymo priemonėmis, 

įskaitant, bet neapsiribojant, įmonės veikloje naudojamų transporto priemonių atnaujinimu 

(pakeičiant neefektyvias transporto priemones, efektyvesnėmis (elektra varomomis transporto 

priemonėmis)) bei Įmonių vidaus ir lauko patalpų apšvietimo sistemų modernizavimu. 

Vienai iš Įmonių pasiekus didesnę nei numatyta sutaupymų dalį, Įmonė sutaupymus, 

viršijančius jai numatytą dalį, neatlygintinai gali perduoti kitai Įmonei, taip sumažinant kitai Įmonei 

numatytus energijos sutaupymo įpareigojimus. UAB „EPSO-G“ bendradarbiaus ir koordinuos AB 

„Amber Grid“ sutaupymo tikslų pasiekimą, pati gali (tačiau neprivalo) siekti inicijuoti ir (ar) 

dalyvauti įgyvendinant Taupymo priemones, sutaupymus deklaruojant  AB „Amber Grid“ vardu. 
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Sutaupytos energijos kiekio patikros ir vertinimo apibendrinimas 

 

UAB „EPSO-G“ 2022 m. kovo 15 d. raštu Nr. 2022-SD-038 „Dėl ataskaitų pagal energijos 

sutaupymų susitarimus pateikimo“ informuoja, kad 2021 ir 2022 m. nebuvo suplanuota įgyvendinti 

energijos Taupymo priemonių. Energijos sutaupymo ataskaitos, vadovaujantis susitarimo 3.1. 

papunkčiu, bus pradedamos teikti nuo 2024 m. 

 

LITGRID AB 
 

Įmonės įsipareigojimas 

 

Sudarytas keturšalis susitarimas 2020 m. spalio 23 d., Nr. 8-52 tarp UAB „EPSO-G“, AB 

„Amber Grid“, LITGRID AB ir Energetikos ministerijos, kuriuo LITGRID AB iki 2030 m. pab. 

įsipareigoja sutaupyti 3,04 GWh energijos galutinių vartotojų įrenginiuose ir (ar) objektuose. 

LITGRID AB susitarimu sutinka tiesiogiai arba per kitus asmenis inicijuoti ir (ar) dalyvauti 

įgyvendinant energijos Taupymo priemones visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse. 4 lentelėje 

pateiktas susitarime nustatytas preliminarus energijos taupymo grafikas. 

 
4 lentelė. Preliminarus energijos taupymo grafikas pagal UAB „EPSO-G“, AB „Amber Grid“, LITGRID 

AB ir Energetikos ministerijos 2020 m. susitarimą 

Planuojamas 

sutaupyti 

energijos kiekis  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Viso 

GWh 

LITGRID AB - - 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 3,04 

 

LITGRID AB susitarimo įgyvendinimo tikslais sutaupymų sieks Taupymo priemonėmis, 

įskaitant, bet neapsiribojant, įmonės veikloje naudojamų transporto priemonių atnaujinimu 

(pakeičiant neefektyvias transporto priemones, efektyvesnėmis (elektra varomomis transporto 

priemonėmis)). 

Vienai iš Įmonių pasiekus didesnę nei numatyta sutaupymų dalį, Įmonė sutaupymus, 

viršijančius jai numatytą dalį, neatlygintinai gali perduoti kitai Įmonei, taip sumažinant kitai Įmonei 

numatytus energijos sutaupymo įpareigojimus. UAB „EPSO-G“ bendradarbiaus ir koordinuos 

LITGRID AB sutaupymo tikslų pasiekimą, pati gali (tačiau neprivalo) siekti inicijuoti ir (ar) dalyvauti 

įgyvendinant Taupymo priemones, sutaupymus deklaruojant LITGRID AB vardu. 

 

Sutaupytos energijos kiekio patikros ir vertinimo apibendrinimas 

 

UAB „EPSO-G“ 2022 m. kovo 15 d. raštu Nr. 2022-SD-038 „Dėl ataskaitų pagal energijos 

sutaupymų susitarimus pateikimo“ informuoja, kad 2021 ir 2022 m. nebuvo suplanuota įgyvendinti 

energijos Taupymo priemonių. Energijos sutaupymo ataskaitos, vadovaujantis susitarimo 3.1. 

papunkčiu, bus pradedamos teikti nuo 2024 m. 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 

 
Sudarytas dvišalis susitarimas 2020 m. lapkričio 6 d., Nr. 8-56 tarp AB Vilniaus šilumos tinklai 

(toliau – AB VŠT) ir Energetikos ministerijos, kuriuo AB VŠT iki 2030 m. pab. įsipareigoja 

sutaupyti 15,3 GWh energijos galutinių vartotojų įrenginiuose ir (ar) objektuose. AB VŠT 

susitarimu sutinka tiesiogiai arba per kitus asmenis inicijuoti ir (ar) dalyvauti įgyvendinant energijos 

Taupymo priemones visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse. 5 lentelėje pateiktas susitarime 

nustatytas preliminarus energijos taupymo grafikas. 
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5 lentelė. Preliminarus energijos taupymo grafikas pagal AB „VŠT“ ir Energetikos ministerijos 2020 m. 

susitarimą 

Planuojamas 

sutaupyti 

energijos kiekis  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Viso 

GWh 

AB VŠT 0,05 0,48 0,91 1,34 1,77 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 15,3 

 

AB VŠT Susitarimo įgyvendinimo tikslais sutaupymų sieks Taupymo priemonėmis, įskaitant, 

bet neapsiribojant neautomatizuotų šilumos punktų rekonstrukcija (modernizavimu). Pagal Lietuvos 

Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 7 straipsnio nuostatas AB VŠT 

susitarimo sudarymas nėra privalomas, todėl nepasiekus susitarimo 1 punkte ir 2 punkte numatytų 

energijos sutaupymų atsakomybė įmonei nebus taikoma. 

 

Sutaupytos energijos kiekio patikros ir vertinimo apibendrinimas 

 

UAB VŠT 2022 m. balandžio 27 d. raštu Nr. SD-2589 „Dėl ataskaitos pagal susitarimą“ 

informuoja, kad susitarime numatytas 2021 m.  preliminarus energijos sutaupymas 0,05 GWh 

perkeliamas ir planuojamas  įgyvendinti vėlesniais susitarimo galiojimo metais.  

 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

 
Sudarytas dvišalis susitarimas 2021 m. gegužės 10 d., Nr. 8-71 tarp AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

ir Energetikos ministerijos, kuriuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ iki 2030 m. pab. įsipareigoja 

sutaupyti 1327,5 GWh energijos galutinių vartotojų įrenginiuose ir (ar) objektuose. AB 

„Lietuvos geležinkeliai“ susitarimu sutinka tiesiogiai arba per kitus asmenis inicijuoti ir (ar) dalyvauti 

įgyvendinant energijos Taupymo priemones visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse. 6 lentelėje 

pateiktas susitarime nustatytas preliminarus energijos taupymo grafikas. 
 

6 lentelė. Preliminarus energijos taupymo grafikas pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Energetikos 

ministerijos 2021 m. susitarimą 

Planuojamas 

sutaupyti 

energijos 

kiekis  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Viso 

GWh 

AB Lietuvos 

geležinkeliai 
1,65 4,21 6,08 8,70 211,99 215,80 217,48 219,28 220,38 221,88 1327,5 

 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Susitarimo įgyvendinimo tikslais energijos sutaupymų sieks 

įgyvendindama Taupymo priemones Įmonės veikloje, įskaitant, bet neapsiribojant šiomis Taupymo 

priemonėmis: apšvietimo įrangos modernizavimu (LED technologijomis), riedmenų elektrifikavimu, 

nekilnojamo turto optimizavimu, pastatų modernizavimu, katilinių modernizavimu, transporto 

priemonių parko atnaujinimu. 

Pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 7 straipsnio 

nuostatas AB „Lietuvos geležinkeliai“ susitarimo sudarymas nėra privalomas, todėl nepasiekus 

susitarimo 1 punkte ir 2 punkte numatytų energijos sutaupymų atsakomybė įmonei nebus taikoma. 

 

Sutaupytos energijos kiekio patikros ir vertinimo apibendrinimas 

 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikdami metinę ataskaitą apie 2021 m. įgyvendintas energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo priemones deklaravo jas dvi: 

1. Lengvųjų automobilių atnaujinimas – įmonėje sudaryta veiklos nuomos sutartis 48 

mėnesiams dėl 47 vnt. benzinu varomų automobilių su hibridine pavara. Anksčiau buvo naudojami 
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M1 klasės lengvieji automobiliai, kurie naudojo benziną ir dyzeliną. Pagal naujai sudarytas nuomos 

sutartis 47 automobiliai naudoja benziną/elektrą. Benzininiai ir dyzeliniai automobiliai pakeisti į 

mažiau CO2 išmetančius automobilius. Naujai įsigytų automobilių CO2 – 77 g/km. Pateiktoje 

ataskaitoje įmonė patvirtina, kad visos transporto priemonės, kurios buvo pakeisto naujomis yra 

įmonėje nebenaudojamos ir išregistruotos. Veiklos nuomos pagrindu valdomi automobiliai grąžinti 

nuomotojui. 

2. Nekilnojamo turto optimizavimas (atsisakymas) - Mindaugo g. 12, Vilnius  adresu esantis 

administracinis pastatas. Pastato statybos metai – 1903. Pastato šildomų (vėsinamų) patalpų plotas 

11937,85 m2. Pastato šildomų (vėsinamų) patalpų tūris 67989 m3. Šio pastato naudojimo 

atsisakymas nuo 2021-03-01. Pastato atsisakymas buvo vykdomas siekiant sumažinti Bendrovės 

patiriamas sąnaudas taip papildomai sutaupant energiją, o darbuotojai perkelti į kitus LTG grupės 

valdomus pastatus. Agentūros vertinimu Nekilnojamo turto optimizavimas (atsisakymas) 

pripažįstama tinkamais, tačiau pagal pateiktus duomenis, patikrinimo metu energijos (elektros ir 

šilumos) sutaupymai buvo perskaičiuojami, atliekant energijos sutaupymų normalizavimas.  

AB „Lietuvos geležinkeliai“ siūloma užskaityti energijos sutaupymus pateikiamus 7 lentelėje. 

Taupymo priemonės, Nekilnojamo turto optimizavimas (atsisakymas), energijos sutaupymus 

Agentūra normalizavo.   

 
7 lentelė. Siūlomi užskaityti AB „Lietuvos geležinkeliai“ energijos sutaupymai 

Taupymo priemonė Energijos rūšis 

Energijos sutaupymas, GWh 

Už 2021 m. 
Metinis 

kiekis 

Su daugiklio 

efektu iki 2030 m. 

Lengvųjų automobilių 

atnaujinimas 
Benzinas/Elektra 0,020 0,020 0,080 

Nekilnojamo turto 

optimizavimas 

(atsisakymas) 

Elektra 

Šiluma 
1,605 1,956 19,209 

 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ už 2021 m. elektros energijos sutaupymas (0,76 GWh) sudaro 0,02 

proc. elektros energijos suvartojime paslaugų sektoriuje, šilumos energijos sutaupymas (0,85 GWh) 

sudaro 0,04 proc. šilumos energijos suvartojime paslaugų sektoriuje. Vertinimui duomenys 

pateikiami iš Statistikos departamento pagal  Lietuvos elektros (3,53 TWh) ir šilumos energijos (2,3 

TWh) suvartojimą paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose. AB „Lietuvos geležinkeliai“ už 2021 m.  

dyzelino ir benzino sutaupymas (0,02 GWh) sudaro 0,1 proc. kelių transporto suvartojime, pagal 

duomenis pateikiamus iš Statistikos departamento Lietuvos kelių transporto dyzelino ir benzino 

galutinį suvartojimą transporte (22,09 GWh). 
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IŠVADOS 
 

1. Už 2021 metus Įmonių energijos sutaupymo susitarimams deklaruotos energijos 

taupymo priemonės Agentūros patikrintos 50 proc. apimtimi. 

2. Šiuo metu Energetikos ministerija su Įmonėmis yra pasirašiusi susitarimus dėl energijos 
sutaupymo 2,95 TWh, nors nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 
yra numatyta sutaupyti 5,5 TWh energijos. Energetikos ministerijai būtina į Energijos 

sutaupymo susitarimų įgyvendinimą įtraukti naujus subjektus ir su jais pasirašyti 

susitarimus dėl energijos sutaupymo, siekiant kad Lietuvos Respublikos energijos 

vartojimo efektyvumo tikslai būtų tinkamai ir laiku pasiekti. 

3. Konstatuotina, kad AB ESO susitarime numatytą tikslą 2021 metais viršijo, nors 2021 
metams nebuvo numačiusi įgyvendinti Taupymo priemones. 

4. AB „Amber Grid“ ir LITGRID AB 2021 metais nebuvo suplanavę įgyvendinti 

energijos Taupymo priemonių, todėl nepateikė metinių ataskaitų už 2021 metus. Įmonės 
Taupymo priemones planuoja įgyvendinti nuo 2023 metų. 

5. AB VŠT informavo, kad susitarime numatytas 2021 metais preliminarus energijos 

sutaupymas 0,05 GWh perkeliamas ir planuojamas  įgyvendinti vėlesniais susitarimo 

galiojimo metais. 

6. AB „Lietuvos geležinkeliai“ susitarime numatytą tikslą 1,65 GWh 2021 metams 

pasiekė 98,8 proc. apimtimi. 

 


