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Įvadas

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA) ėmėsi kurti gaires 
naujiems vartojimo santykiams energetikos srityje ne šiaip sau. 
Europos mastu vis plačiau kalbama apie naują paradigmą, kurios 
centre turi būti vartotojas, o ne energetikos sistemos milžinai – 
senieji elektros energijos gamybos monopolistai ir skirstytojai.

Manome, kad ypatingą dėmesį reikia sutelkti į tą visuomenės dalį, 
kuri yra labiausiai nutolusi nuo atsinaujinančių energijos išteklių 
privalumų panaudojimo galimybės. Tai daugiabučių namų gyven-
tojai. Paradoksalu, kad valstybė, kuriai, be kita ko, rūpi ir nelygybės 
mažinimas, remia iš esmės ne sąlyginai neturtingiausią – daugia-
bučių gyventojų – sluoksnį, o privačių namų savininkus. Pastarieji 
gali būti labiau linkę į saulės energetiką pasinaudodami valstybės 
parama, nors jiems investicija gana sparčiai atsipirktų ir savo lėšo-
mis. Deja, turtinė nelygybė per tokias rėmimo sistemas, kokios veikė 
Lietuvoje iki šiol, ir kokios dar dabar tebeveikia, yra ne mažinama, o 
didinama.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtas finansavi-
mas leido LVOA pakviestiems ekspertams įsigilinti į esamą padėtį 
ir pasiūlyti naujoviškus sprendimo būdus. Kuriant šią studiją 
pastebėta, kad esamiems sistemos žaidėjams ir dalininkams (nuo 
politikų, reguliatorių, kitų valdžios institucijų, energijos skirstytojų 
ir fotovoltinių elektrinių diegėjų), kaip bebūtų gaila, būdinga tam 
tikra inercija, „pavargimas“. Daugelis LVOA kalbintų interesų grupių 
atstovų sutiko su teiginiu, kad daugiabučių gyventojų priėjimas prie 
pasinaudojimo saulės energija yra skatintinas, tačiau labai sunku 
rasti praktinius to įgyvendinimo būdus, o ankstesni bandymai keisti 
reguliacinę aplinką neatnešė apčiuopiamos sėkmės. Paprastesnės 
kryptys – individualių namų gyventojų agitavimas instaliuoti foto-
voltines jėgaines, pramonės įmonių poreikių patenkinimas – pasi-
žymi galimybe gauti greitesnį rezultatą mažesnėmis pastangomis, 
todėl daugiabučių temai dėmesio vis pritrūkdavo.

Jūsų maloniam skaitymui pateikiama LVOA apžvalga, kaip tikimės, 
padės užpildyti šią spragą ir paskatins imtis veiksmų.
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1. Neginčytina svarba. Saulės energetikos plėtra svarbi tiek 
Lietuvai kaip valstybei, tiek globaliu mastu. Pasaulyje suvokiama, 
kad alternatyvios energetikos vystymasis, kaip dalis bendros dekar-
bonizacijos 1  strategijos, yra esminis faktorius mažinant klimato 
kaitos pagreitį ir dorojantis su šios kaitos pasekmėmis.

2. Elektros poreikis augs. Lietuvoje saulės energetikos  
(pirmiausia fotovoltinės energetikos) plėtra yra ir šalies saugumą 
didinantis veiksnys. Todėl natūralu manyti, kad nepriklausomai nuo 
vidaus politikos pokyčių, saulės energetikai bus skiriamas nemenkas 

valstybės dėmesys. Uždarius Ignalinos atominę elektrinę, Lietuva iš 
gaminančios ir eksportuojančios elektros energiją regiono žaidėjos 
tapo neto-importuotoja 2 . Vieną trečdalį poreikio vis dar padengia 
Lietuvos kaimyninės valstybės, nesančios ES narėmis. Be abejo, 
jungtys su kaimynais, suskystintųjų dujų terminalas padeda mažinti 
problemos pasekmes 3 . Pusiausvyra net ir įgyvendinus visas pla-
nuojamas nacionalinės energetinės nepriklausomybės priemones 
vis viena liks labai trapi 4 . Savų elektros energijos generacijos 
galingumų vystymasis tebelieka labai svarbus šalies energetinės 

1. Nuo angl. decar-
bonisation –iškas-
tinio kuro naudo-
jimo atsisakymas. 
Siejama su būtinybe 
sustabdyti anglies 
dvideginio ir kitų 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų 
koncentracijos augi-
mą atmosferoje.

2. Nuo 2010 metų imtinai, tai yra, jau visus 
pilnus aštuonerius metus, Lietuva importuoja 
didžiąją – ir vis didėjančią! – dalį jai reikalingos 
elektros energijos iš kaimyninių valstybių. Anot 
VKEKK, elektros energijos importas sudarė 88 
proc. nuo bendro suvartojimo (2015 m. – 66 
proc., 2014 m. – 71 proc., 2013 m. – 66 proc.). 
Šaltinis: http://www.regula.lt/SiteAssets/elektra/
LEES+ataskaita+už+2016+v8.pdf. Kai kuriais 
2016 m. mėnesiais Lietuva pasigamino pati tik 
penktadalį visos suvartojamos energijos.

3. Kitos regiono valstybės, esančios panašioje kaip 
Lietuva situacijoje, atsigręžia būtent į atsinaujinan-
čius energijos išteklius. Apie 29 procentus elektros 
energijos importuojanti Vengrija neseniai paskelbė 
apie planus sušvelninti reguliavimą ir suteikti vals-
tybinio vystymo banko paskolas statantiems saulės 
jėgaines iki 500 kW. Žr. https://www.pv-magazine.
com/2017/12/15/hungarian-government-to-encoura-
ge-uptake-of-agricultural-solar/. Tikimasi, kad naujos 
priemonės leis Vengrijai greitai, dar iki 2020-ųjų metų, 
padidinti švarios energijos dalį nuo 10 iki 14 proc.

4. VKEKK: „...patikimai 
prieinama generuojanti 
galia Lietuvoje po Lietuvos 
elektrinės blokų palaipsninio 
uždarymo nebėra adekvati 
poreikio maksimumui pa-
dengti“ (žr. http://www.
regula.lt/SiteAssets/elektra/
LEES+ataskaita+už+2016+v8.
pdf).

Globali klimato kaita  
ir regioninis energetinis saugumas



5. Net ir esant tokioms elektros energijos poreikio prognozėms, numatoma, kad 2025 m. atsinaujinančios elektros energijos dalis sudarys 67,50 
proc. nuo viso šalyje pagaminto elektros energijos kiekio (http://www.regula.lt/SiteAssets/elektra/LEES+ataskaita+už+2016+v8.pdf), tačiau 
didžioji šios energijos dalis bus gaunama iš biokuro deginimo ir vėjo. Saulės energijai numatoma labai kukli vieta: tik 1,19 proc. viso šalyje pa-
gaminto elektros energijos kiekio. Naujausiame Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekte (http://enmin.lrv.lt/uploads/
enmin/documents/files/20171129_LRS_nutarimo_projektas_NENS_galutinis.pdf, tikrinta 2017 12 15, žr. str. 25.1.3.) keliami ambicingesni tikslai; čia 
tikimasi, kad už dvylikos metų, t.y. jau 2030-aisiais, saulės elektrinės gamins ketvirtį sunaudojamos Lietuvoje energijos, t.y. apie 1,6 TWh elektros 
energijos per metus. Tai net 24 kartus daugiau, negu dabar! Lietuvos saulės energetikos asociacijos skaičiavimais, iš esmės tai reikštų, kad kitame 
dešimtmetyje kasmet Energetikos strategijos projekte numatytam tikslui pasiekti reikėtų statyti apie 153 MW bendros galios saulės elektrinių per 
metus, kumuliuotą saulės elektrinių galią iki 2030 metų pabaigos galią padidinant iki 1824 MW. Palyginimui: jei visas šis prieaugis būtų pasiektas 
statant 30 kW galios elektrines ant daugiabučių, tai prireiktų net 50 tūkstančių daugiabučių (reiktų apkloti ne tik visus Lietuvos, bet dar ir Estijos 
daugiabučius...). Jei pasitelktume tik Lietuvoje esančius vienbučius namus su vidutine 7 KW galia, tai reiktų saulės elektrines įrengti mažiausiai 
ant kas antro vienbučio gyvenamojo namo. Akivaizdu, kad Lietuvos energetinės sistemos strategai saulės energijai mato vietą ne tiek smulkioje 
paskirstytoje generacijoje, o stambiose „saulės fermomis“ vadinamose pramoninėse jėgainėse.

6. Jei santrumpa 
nepaaiškinta 
tekste šalia, jos 
iššifravimą rasite 
šio leidinio gale 
esančiame priede 
„Santrumpų ir są-
vokų paaiškinimai“.

nepriklausomybės užtikrinimui. Juolab kad pagal elektros energijos 
poreikio prognozes, Lietuvai 2025 m. reikės 5-15 proc. daugiau 
elektros energijos, negu vartota 2016-aisiais 5 .

3. Nauda visiems. Decentralizuota (paskirstytoji) generacija yra 
visai energetikos sistemai stabilumą teikiantis, o ne destabilizuo-
jantis veiksnys. Ilguoju laikotarpiu tokiai generacijai pirmenybę 
turėtų teikti ir dabartiniai stambieji energetikos rinkos žaidėjai, jei 
įdiegiamos tinkamos paskatų sistemos bei tinkamai paskirstomos 
pareigos bei naudos tarp visų sistemos dalyvių, nuo smulkiųjų 

gamintojų-vartotojų iki stambių elektros gamintojų ir perdavimo bei 
skirstomųjų tinklų. 2017 m. gruodį Seimui teikiamos Nacionalinės 
energetinės nepriklausomybės strategijos projekto 1.3.3. straipsnyje 
teigiama, kad „atsinaujinanti energetika [bus] plėtojama aktyviai ir 
nuosekliai didinant aplinkai palankiomis technologijomis gaminan-
čių vartotojų skaičių ir į AEI 6  plėtrą įtraukiant vietos energetikos 
bendruomenes“.
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Vartotojų 
dalyvavimas

4. Vartotojai – proceso centre, o ne „paraštėse“. Vartotojai 
neturi likti nuošalyje nuo naujovių – alternatyvios energetikos įsi-
galėjimo ir, konkrečiai, fotovoltinės generacijos plėtros. Pirmiausia, 
vartotojai kaip svarbi ekonomikos varančioji jėga, yra tegu ir specifi-
nė, bet iš esmės interesų grupė, natūraliai suinteresuota pasinaudoti 
naujomis energetinėmis technologijomis ir gauti potencialą naudą 
iš dekarbonizacijos vajaus. Antra, vartotojai neturi likti „silpnąja“ 
grandimi ir turi aiškiai identifikuoti grėsmes ar potencialius regu-
liavimo spragas. Pamatinės Europos vartotojus vienijančios organi-
zacijos BEUC 1  nuostatos vartotojų interesų gynimo klausimu yra 
pateiktos Priede 4.

5. Įpročių kaita. Trečia, žvelgiant per komunikacinę prizmę, bū-
tent vartotojų švietimas gali per ilgą laikotarpį pakeisti energijos 

gaminimo ir vartojimo sistemos balansą ir landšaftą; manytina, kad 
toks švietimas turėtų būti vienu pagrindiniu energetikos įmonių, 
pirmiausia valstybinių, rūpesčiu. Esama šviežių pavyzdžių iš kitų 
šakų: drastiški pastarųjų 15-20 metų pokyčiai telekomunikacijų 
rinkoje, ypatingai mobiliojo balso ryšio ir mobiliojo interneto plėtra, 
sukėlė tokius pokyčius visuomenės gyvenime, apie kokius nė nepro-
gnozuota. Potencialiai tokį pat revoliucinį pokytį bankininkystei gali 
atnešti masinis blockchain technologijų 2  adaptavimas gyventojų 
piniginiuose santykiuose). Drauge su kitais įsigalinčiais vartojimo 
įpročiais (dalijimosi ekonomika, žaliuoju transportu, globaliu gyve-
nimo ir darbo mobilumu), alternatyvios energetikos skverbimasis 
ir naudojimas gali tapti visaapimančia mada, keisiančia gyventojų 
elgseną bei atitinkamai koreguojančia energetikos sistemos dizainą. 
Apie galinčius iškilti naujus iššūkius netinka net svarstyti, nes jų pri-
gimtis gali būti visiškai nepasiduodanti prognozavimui. Vartotojai 
per juos vienijančias organizacijas ir neformalias iniciatyvas turi 
išlikti atidūs laikmečio aktualijų stebėtojai ir aktyvūs veikėjai.

6. Galimybė Lietuvai. Vartotojo sąmoningas įsitraukimas į elek-
tros vartojimo procesą (per demand-side response schemas) – tai 
tik vienas iš daugelio galimų mažų žingsnių į ateities energetinių 
sistemų realybę. „Sumaniųjų tinklų“ (smart grids) atsiradimas, 
ypač plintant elektromobiliams, gali labiau negu bet kada praeityje 
vienu ypu pakeisti visą energetikos sistemų reguliavimo paradigmą. 

1. Bureau 
Européen des 
Unions de 
Consommateurs, 
www.beuc.eu

2. Australijos vyriausybė 2017 m. lapkričio 17 d. 
suteikė 1,95 mln. JAV dolerių vertės finansavimą 
bandomajam projektui Frimantlio mieste, kurio tikslas 
– panaudojant blockchain technologijas integruoti 
žaliosios energijos generavimo ir naudojimo sistemas, 
sujungiant vartotojus ir energijos tiekėjus. Žr. https://
www.infrastructureaustralia.com/featured/block-
chain-used-in-distributed-energy-trial/. Frimantlis – 
maždaug Jonavos dydžio uostas Australijos vakaruo-
se, šalia Perto.



Lietuva ir jos vadovai turi galimybę elgtis vizionieriškai: 3  ne „bėgti 
iš paskos“ ir stengtis priderinti reguliavimą prie besikeičiančios 
padėties energijos gaminimo, paskirstymo 4  ir vartojimo sektoriuje, 
bet drąsiomis iniciatyvomis kurti ateities „energetinę realybę“ pagal 
savo vertybines nuostatas, laiko dvasią ir geopolitinius tikslus.

7. Postūmiai iš šalies. Ateities iššūkiai energetikos sektoriui 
nebūtinai kils „iš vidaus“ – atvirkščiai, daugelis naujovių, „stum-
siančių“ sektorių keistis, gali kilti iš išorės. Pavyzdžiui, vienas iš 
galimų globalių scenarijų – masinis elektromobilių naudojimo 

įsigalėjimas – suponuoja būtinybę miestuose bei užmiesčio keliuose 
kurti platų pakrovimo stotelių tinklą 5 . Tikėtina, kad masinis tokios 
tendencijos įsigalėjimas padidins poreikį elektros energijai būtent 
vienu kritiškiausių pikiniu dienos metu, kai žmonės atvyksta iš 
namų į darbą ir – galimai – darbo vietoje krauna elektromobilį. Tai 
gali reikšti, kad pikinės energijos poreikis dėl tokių kol kas mažai 
viešai nagrinėjamų efektų gali būti labai reikšmingai didesnis, negu 
tikimasi. Jei toks efektas taptų realybe, tai būtent decentralizuota 
generacija dienos metu gali padėti susidoroti su pasekmėmis 6 .

4. Plg. AB „Energijos skirstymo 
operatorius“, Strategija 2016–
2020: www.eso.lt/stream/44367/
strategijos%20dokumentas.pdf. 
Kaip vienas iš iššūkių ESO veikloje, 
šiame strateginiame dokumente 
nurodoma: „Suvaldyti nuolat 
augantį EE [elektros energiją] 
mikrogeneracijos būdu gaminančių 
vartotojų procesą.“ (ne skatinti, bet 
suvaldyti lyg nevaldomai vykstantį 
procesą, aiškiai pabrėžiant rizikos 
buvimą, o ne įžvelgiant galimybes). 
Kitoje vietoje, SSGG analizėje, 
teigiama prie grėsmių: „Paskirstyta 
generacija įgalina klientus atsi-
jungti nuo elektros tinklų ir galimai 
neigiamai įtakoja įtampos kokybę.“ 
(citatos pabaiga). Akivaizdu, kad 
keletos žaliosios energijos entuzi-
astų buvimas ESO komandoje (iš 
viso ESO dirba apie 2500 darbuo-
tojų) negarantuoja šios esminės, 
infrastruktūrą mažajai generacijai 
plėtotis užtikrinančios bendrovės 
su dominuojančiu valstybės kapi-
talu dėmesio būtent fotovoltinei 
energetikai ant daugiabučių.

6. Galimas atvejis, kad 
prireiktų kitokių elek-
tros rinkos paklausos 
ir pasiūlos valdymo 
mechanizmų, kaip antai: 
du kaimynystėje esantys 
pastatai, vienas biurų, 
o kitas gyvenamasis, 
turi galimybę sudaryti 
sandorį. Saulėtą dieną 
biurų pastatui, norinčiam 
naudoti elektrą dešim-
tims ir šimtams pastate 
dirbančių biuro darbuo-
tojų elektromobiliams 
įkrauti, apsimoka pirkti 
elektrą ne iš tinklo, o iš 
kaimyninio gyvenamojo 
namo, turinčio ant stogo 
fotoelektros jėgainę. 
Ar yra tikėtina, kad 
Lietuvoje gali atsirasti 
panašūs ekonominių 
santykių modeliai? Verta 
priminti, kad transporto 
sektoriui ES tenka apie 
penktadalį šiltnamio 
dujų emisijos.

5. Vertinga Slovėnijos vyriausybės patirtis (Lietuvai naudinga semtis idėjų iš 
Rytų ir Vidurio Europos šalių labiau, negu iš Vakarų Europos – dėl panašių 
istorinių sąlygų ir artimo mentaliteto). Slovėnai jau artimiausiu laiku numato 
gerokai apriboti taršių automobilių pardavimą. Vidaus degimo varikliais varo-
mi automobiliai bus palaipsniui stumiami iš rinkos, etapais apribojant jų par-
davimą, priklausomai nuo išmetamo CO2 lygio. Faktiškai tai reiškia, kad 2025 
metais naujų automobilių registracija su didesne kaip 100 g/km CO2 emisija 
bus neleidžiama, o 2030-aisiais riba bus sumažinta iki 50 g/km CO2. Ketinama 
drastiškai didinti krovimo stotelių skaičių ir subsidijuoti elektromobilius bei 
kraunamus (plug-in) hibridinius automobilius. Pirkdami elektromobilį, vartoto-
jai gaus 7500 eurų subsidiją (nuolaidą nuo pirkimo kainos); kraunami iš tinklo 
hibridai kainuos 4500 eurų mažiau. Kitos paskatos – pavyzdžiui, nemokamas 
stovėjimas iki 3 valandų, galimybė naudoti išskirtas viešajam transportui kelio 
juostas, leidimas įvažiuoti elektromobiliais į teritorijas miestuose, kurios už-
daros kitoms transporto rūšims – taip pat svarstomos Slovėnijos vyriausybės. 
Slovėnija numato, kad jos keliuose 2030 metais jau bus eksploatuojama apie 
200 000 elektromobilių, šalyje veiks 22 000 krovimo stotelių (dabar – 700 
elektromobilių, 700 stotelių; palyginimui – per metus Slovėnijoje registruojama 
apie 60 000 naujų lengvųjų automobilių). Tuo pat metu pasiekimai Lietuvoje 
tokie: nėra jokių paskatų įsigyjantiems elektromobilius (apart nemokamo sto-
vėjimo ir galimybės naudotis visuomeninio transporto kelio juosta, kas priskir-
tina ne centrinės valdžios, o municipalitetų nuopelnams), nėra jokių draudžia-
mųjų mokesčių, priklausomai nuo išmetamo CO2. Maža to, akcizas dyzeliniam 
kurui bene vienintelėje šalyje Europoje – Lietuvoje – yra lygus ES nustatytam 
minimumui (bent jau taip buvo šio dokumento paviešinimo metu, 2017 m. 
gruodį). Bloomberg New Energy Finance manymu, Europoje 2040 metais 13 
proc. visos elektros sunaudos elektromobiliai – žr. https://about.bnef.com/
blog/global-wind-solar-costs-fall-even-faster-coal-fades-even-china-india/.

3. 16-asis 
Nacionalinės ener-
getinės nepriklau-
somybės strategijos 
projekto straipsnis, 
be kita ko, teigia, 
kad „Energijos 
gamybos šaltinius 
sudarys atsinauji-
nantys energijos 
ištekliai ir technolo-
gijos, užtikrinančios 
energijos gamybą 
neteršiant aplinkos. 
Vartotojams bus 
sudarytos sąlygos 
patiems pasigaminti 
jų poreikiams paten-
kinti reikalingą ener-
giją.“. Žr. http://en-
min.lrv.lt/uploads/
enmin/documents/
files/20171129_LRS_
nutarimo_projek-
tas_NENS_galutinis.
pdf.
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8. Europos paketo svarba. Gyventojų dalyvavimą (per demand-
side response) ne tik reguliuojant vartojimą, bet ir tiesiogiai užsii-
mant energijos gamyba spartina ES lygiu puoselėjamos tendencijos. 
Pastaruoju metu tai sukoncentruota „ketvirtojo energetinio paketo“ 
arba „švariosios energijos paketo“ rėmuose. Taip pramintas Europos 
Komisijos pasiūlymų keičiant energetikos sektoriaus direktyvas 
sąvadas 1 . Tačiau Lietuvos Respublika negarsėja Europos Sąjungoje 
kaip didelė šio proceso pionierė, ji pagal reformos palaikymą laikoma 
vidutinioke ir atsilieka nuo pirmaujančių, procesą palaikančių šalių, 
tokių kaip Vokietija, Estija, Čekijos Respublika 2 . Tai, norėtųsi 

tikėtis, tėra tik inercijos reiškinys, nes Lietuvos energetikos strategų 
mąstymas dar vis tebėra, galima manyti, „didžiavalstybiškas“, įtako-
tas Visagino AE ir LEO lygio makro-projektų. Vykstant sprendimų 
priėmėjų kartų kaitai, vartotojai gali tikėtis vis modernesnio požiū-
rio, semiantis patirties iš posūkį į AEI seniau atlikusių valstybių.

9. „Saulės kooperatyvai“. Esama nuomonės, kad vartotojų, 
gyvenančių daugiabučiuose namuose, dalyvavimą diegiant PV jė-
gaines stabdo juridinės formos, pagrindžiančios skaidrų ir paprastą 
pasigamintos elektros energijos paskirstymą, stoka 3 . Tačiau esama 

1. 2016 m. lapkričio 30 dieną Europos Komisija paskelbė iniciatyvų paketą 
„Švari energija visiems europiečiams“ („Clean Energy for All Europeans“). 
Plačiau – https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-
energy-union/clean-energy-all-europeans (nuoroda tikrinta 2017 12 01). Šis 
paketas laikomas galimai didžiausiu pastarojo meto ES energetikos politikos 
peržiūrėjimu. Trys pagrindiniai paketo „stulpai“ – energijos vartojimo efekty-
vumas; ES tapimas pasauliniu atsinaujinančios energetikos lydere; patrauklus 
ir sąžiningas sandoris (fair deal) vartotojams. Šaltinis: European Consumer 
Consultative Group, „Opinion on the Clean Energy for All Europeans packa-
ge“, nepublikuotas dokumentas, 2017 m. birželio 14 d. versija.

2. ES energetikos ministrų taryba 
pastaruoju metu sėkmingai „praskie-
džia“ Europos Komisijos iniciatyvas 
stabdydama vartotojams naudingas 
priemones ir siūlydama pusinius 
sprendimus. Žr. BEUC reakciją į tai: 
http://www.beuc.eu/publications/
eu-member-states-reluctant-open-
benefits-energy-transition-consumers/
html

3. Kita vertus, egzistuoja plati europinė 
praktika. Štai projekto „PV Financing“, 
finansuoto ES programos „Horizon 
2020“ rėmuose, dėka, galima netgi 
viešai prieinamai ir nemokamai rasti 
įvairiomis kalbomis pavyzdinių kon-
traktų formų, pritaikytų įvairių Europos 
šalių specifikai. Žr. http://www.pv-finan-
cing.eu/contract-templates-for-the-de-
velopment-of-business-models/



paprastų pavyzdžių, kaip atsinaujinančios energetikos kooperaty-
vai 4  5 , veikiantys ne vienoje Europos šalyje. Laikyti daugiabučių 
gyvenamųjų namų savininkų bendriją (DNSB) tinkamu kolektyviniu 
elektros energijos gamintoju būtų tiesmukas, paprastas, bet vargu ar 
efektyvus kelias. Sutapatinti bendriją ir energiją gaminantį vienetus 
reikštų, kad kyla pernelyg daug interesų konfliktų; ir tų konfliktų 
svoris kartais gali padaryti PV jėgainės įrengimą neįmanomu. Ne visi 
bendrijos nariai norės investuoti į PV jėgainę; tačiau visi bendrijos 
nariai norės gauti naudą iš jos vien todėl, kad ji pastatyta ant jų 
namo stogo. Šių dviejų pamatinių interesų konfliktas stabdys bet 
kokių sprendimų priėmimą. Šios apžvalgos autoriai ragintų atsisa-
kyti DNSB tapatinimo su gaminančiu vartotoju juridiniais tikslais, ir 
ieškoti pažangesnių formų.

10. Suminio suvartojimo apskaičiavimas. Jei (įsivaizduojant 
kaip teorinį, idealų modelį) kiekvienas bendrijos narys pasistatytų 
po vieną saulės modulį ant stogo, tai jis kaip prosumeris gamintų 
elektrą, naudotų pats, atiduotų į tinklą perviršį, pasiimtų trūkumą, 
mokėdamas už „pasaugojimą“ ir pan. – t.y., veiktų kaip individualaus 
namo savininkas. Suprantama, kad tai yra labai brangus variantas, 
reikalaujantis pernelyg stambių (perskaičiuojant kW instaliuotos ga-
lios) investicijų. Tačiau jei jėgainę valdo vienas kolektyvinis jungtinis 

asmuo, taip pat iškyla pakankamai daug spręstinų teisinių ir techni-
nių klausimų. Šiuo metu kiekvienas bendrijos narys turi individualią 
sutartį su elektros energijos tiekėju. Dažniausiai pastate nėra (ir 
nebuvo reikalingi) bendros visam pastatui apskaitos įrenginių, 
kuriuose būtų apskaitoma suminis individualių vartotojų energijos 
suvartojimas. Todėl pirmiausia turi būti sudarytos teisinės ir tech-
ninės sąlygos saulės jėgainės elektrą patiekti į bendrą pastato įvadą 
ir jame įrengti elektros skaitiklius, apskaitančius atskirai bendrųjų 
įrenginių suvartojimą ir individualių vartotojų suminį suvartojimą. 
Spręstinas klausimas, kas tai turėtų įvykdyti ir už kieno lėšas tai turi 
būti padaryta 6 .

11. Tiekėjo pasirinkimo laisvė ar bendra jėgainė ant stogo? 
Klausimą komplikuoja tai, kad artimiausiu metu bendrovė ESO, 
vykdydama ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimus, turi atsisa-
kyti elektros tiekimo funkcijos ir pasilikti tik elektros paskirstymo ir 
tinklo priežiūros funkciją. Tuo pačiu elektros tiekimo funkciją ESO 
turi perduoti laisviesiems elektros tiekėjams. Šiuo atveju kiekvienas 
bendrijos narys gali laisvai pasirinkti elektros tiekėją, o suminės 
elektros apskaitos prietaiso įrengimas tampa labai problematiškas, 
kadangi kiekvienam elektros tiekėjui reikėtų įrengti atskirą aps-
kaitą. Galėtų būti įvesta teisinė norma, kad bendrijos daugumos 

5. Pavyzdys iš Portugalijos praktikos: „Coopérnico”, http://www.
coopernico.org/. Tai nuo 2012 m. gyvuojanti iniciatyva, vienijanti 
elektros vartotojus ir norinčius į AEI investuoti piliečius. Aišku, 
asmuo gali būti abiejose rolėse kartu. Pradinė minimali investicija 
sudaro 60 eurų – tai trys pajai po 20 eurų. Vokietijoje plačiai 
žinomas „Neue Heimat“ kooperatyvo Heidelberge pavyzdys: www.
pv-financing.eu/wp-content/uploads/2015/09/4-DE-Multi-Family-
Home-Heidelberger-Energiegenossenschaft.pdf. Abiem atvejais 
kooperatyvai neapsiriboja vienu namu: Portugalijoje įdiegta pikinė 
galia sudaro 373 kW, Vokietijoje – 445 kW. Europos mastu organi-
zacija „Cooperatives Europe“ priskaičiuoja daugiau kaip 1000 AEI 
kooperatyvų (https://coopseurope.coop/policy-topic/energy).

6. Gal turi prasmę įvykdyti 
tokią plačią pasirengimo 
saulės energijos masiniam 
naudojimui programą 
masiškai, drauge su 
išmaniųjų skaitiklių 
diegimu? Plg. www.eso.
lt/lt/ziniasklaida/p10/
ismanieji-skaitikliai-
atskleide-elektros-
energijos-taupymo-
potenciala.html

4. Žr., pavyzdžiui, http://www.energy-democracy.net/?p=359, 
kur aprašyta Bristolio miesto Jungtinėje Karalystėje patirtis. 2011 
metais pradėjęs veikti „Bristol Energy Co-operative“ pirmiausia 
sukaupė 130 000 svarų kapitalą per „bendruomenės pajų emisiją“ 
(angl. community share offer). Šie pinigai buvo investuoti ant trijų 
daugiabučių stogų įrengiant PV jėgaines. Per vėlesnius kapitalo 
kaupimo raundus sukaupta iš viso net 10 mln. svarų, įskaitant 
bankų paskolas ir socialinių investicinių fondų lėšas. Tai leido koo-
peratyvui investuoti į dvi dideles „saulės fermas“ bei papildomus 
PV pajėgumus ant bendruomenės namų stogų. Miesto savivaldybė 
vaidino labai svarbų facilitatoriaus (skatintojo, globėjo) vaidmenį 
šiame procese.
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sprendimu būtų pasirenkamas vienas laisvasis tiekėjas visiems ben-
drijos nariams, tuo pačiu suvaržant bendrijos narių teisę rinktis. Bet 
situaciją gali komplikuoti atvejai, kai bendrijos narys parduos savo 
butą ne bendrijos nariui, o šis norės ateiti su savo elektros tiekėju. 
Tuo atveju norint naudotis bendroje nuosavybėje esančios saulės 
jėgainės privalumais reikėtų dar labiau suvaržyti tiekėjo pasirinki-
mo laisvę. Tokie klausimai iššauks aštrias teisininkų, energetikų ir 
bendrijų narių diskusijas, bet neabejotina, kad jie turėtų būti teisiš-
kai aiškiai sureglamentuoti. O gal turi būti surasti nauji, modernūs, 
technologiniai sprendimai teisinei problemai?

12. Naudos paskirstymo dilema. Teisinio reguliavimo reikalautų 
ir saulės elektros paskirstymo individualiems vartotojams būdas, 
o taip pat kas tą paskirstymą turi atlikti, kai kiekvienas vartotojas 
turi individualią sutartį su elektros tiekėju. Paprasčiausias būdas 
būtų sugeneruotą saulės elektrą paskirstyti pagal suvartojimą. 
Tokio paskirstymo algoritmas būtų nesunkiai įgyvendinamas. Bet 
šiuo atveju gautųsi, kad daugiausia elektros naudojantis vartotojas 
gautų didžiausią suminę naudą, o tai vargu ar būtų priimtina mažiau 
elektros naudojančioms šeimoms. Sprendimą šiuo atveju palengvin-
tų bendrijos susitarimas, kad jos narių investicijų į saulės jėgainę 
padengimas būtų proporcingas elektros suvartojimui. Toks susitari-
mas tikriausiai būtų labai nelengvas.

13. Gamybos variacija per parą. Dar labiau situaciją komplikuoja 
ir saulės energijos gamybos specifika per parą. Natūralu, kad saulės 
elektra gaminama dieną, šviesiu paros laiku. Jei ji ir vartojama 
dieną, o toks vartojimas labai pageidautinas, tai nesunaudotos 

energijos pasaugojimas ir tuo pačiu šio pasaugojimo kaštai mažėja. 
Bet kai taikoma suminė apskaita, pasaugojimo kaštus dalijant 
proporcingai elektros suvartojimui, tai tiems, kurie elektrą naudoja 
dieną, šie kaštai tampa santykinai didesni, negu tiems, kuris naudo-
ja elektrą vakare. Taigi, nors elektros naudojimas dieną turėtų būti 
labiau skatinamas, tiesmukiškas pasaugojimo kaštų paskirstymas 
dieninius vartotojus demotyvuotų.

14. Überizacija? Akivaizdu, kad išvardintos aukščiau kai kurios (ir 
tai dar ne visos) teisinės kliūtys sustabdo neretai bet kokią iniciaty-
vą daugiabučių srityje. Nenuostabu, kad kalbama apie revoliucinius 
sprendimus, kurie leistų ir išlaisvinti gyventojų iniciatyvą, ir išlaiky-
ti visų pamatinių teisės principų pirmenybę, nelaužant galiojančio 
reguliavimo arba lengvai jį adaptuojant moderniai elektros rinkai. 
Kaip vienas iš vizionieriškų sprendimų minima mažmeninės elek-
tros rinkos „überizacija“ 1 . Visai lengvai įsivaizduojamas scenarijus, 
kai kiekvienas vartotojas arba gaminantis vartotojas per mobilią 
ar įprastą internetinę sąsają galės stebėti tinkle esančių gamintojų 
pasiūlą ir rinktis jam tinkamiausią tiekėją dinamiškai, pagal to laiko 
poreikius. Neabejotinai tam prireiktų vos ne „tektoninio lūžio“ ESO 
kompanijos kultūroje, bet būtent ESO gali būti natūralus opera-
torius miesto, regiono ar netgi visos šalies mastu, galintis panašų 
„energetinio überio“ projektą paleisti ir administruoti 2 . Galima 
sąlyginai tokią sistemą pavadinti ir „elektra iš gretimos laiptinės“ 
arba „elektra iš gretimo namo“ vardu, kadangi idealiu atveju kie-
kvienas energijos vartotojas turi turėti galimybę pirkti bet kurio jam 
tinkamą kainą siūlančio energijos gamintojo (prosumerio) elektrą.

1. Pervežimo paslaugų sistema „Über“ apjungia atskirus asmenis – vairuotojus, savais arba nuo-
mojamais automobiliais galinčius vežti keleivius, ir keleivius, ieškančius pavėžėjančių automo-
bilių. Dinamiškai, pagal paslaugų pasiūlos ir paklausos santykį, nustatoma kaina. Visas procesas 
yra organizuotas optimaliai, reikalaujant minimalių vartotojo pastangų. Žr. www.uber.com/lt/

2. Mokėti „energetinio überio“ sistemos operatoriui ESO (ar kitam, gal-
būt dedikuotam mažmeninės rinkos biržos veiklą vykdančiam juridiniam 
asmeniui) už elektros energijos perdavimo nuo prosumerio vartotojui 
paslaugą būtų teisingiau, negu mokėti pasaugojimo mokestį.



Londone pradėjus veikti UberX paslaugai, siūlančių 
pavėžėjimo paslaugas privačių automobilių skaičius 

per kelis metus padidėjo 1,5 karto: nuo vidutiniškai 
50 tūkstančių 2013-14 metais iki 87 tūkstančių 

2016-aisiais. Suprantama, kainos krito, kuo liko labai 
nepatenkinti tradiciniai taksi paslaugų teikėjai.

Ar galimas panašus scenarijus energetikoje? 
Ar vartotojas iš to išloštų?
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Ekonominis 
pagrindimas

15. Technologijos atpigo ir tebepinga. Ekonominiu požiūriu, pri-
pažįstama, kad metas masiškai diegti fotovoltines jėgaines jau atėjo. 
Kurį laiką plėtrą stabdė įsitikinimas, kad atsinaujinanti energija yra 
brangesnė už angliavandenilius. Skirtumas metai po metų mažėjo, 
kol galiausiai suvokimas apie atsinaujinančių energijos šaltinių kainą 
radikaliai pasikeitė – tai įvyko maždaug apie 2014-2015 metus. Imta 
visuotinai suvokti, kad staigus technologijų atpigimas 1  sukuria 
galimybę diegti saulės energetiką net ir neperspektyviuose laikytuo-
se „ūkanotuose“ kraštuose.

16. Artėjama prie tinklo pariteto. Elektros rinkoje vyravo lygi-
nimas pagal „tinklo paritetą“ („grid parity“) – ar konkrečioje šalyje, 
konkrečioje teritorijoje pakanka saulės spinduliavimo intensyvumo, 
kad įdiegta fotovoltinė jėgainė gebėtų generuoti elektrą konku-
rencinga kaina. Lietuva vis dar nėra tiek saulėta, kad „grid parity“ 
būtų akivaizdžiai peržengtas, bent jau ne tokiu lygiu, kaip Pietų 
Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, iš dalies Prancūzijoje 2 . Tačiau būtų 
neatsargu sakyti, kad žmonėms, besidomintiems elektros energijos 
generacijos galimybėmis, rūpi tik piniginė nauda. Štai nesenas 

1. Vien tarp 2008 ir 2012 metų saulės modulių kaina sumažėjo penkerius kartus. VKEKK skaičiavi-
mais, 2011 metais investicijos, būtinos įrengti vienam kilovatui galios, sudarė 14 000 litų (kiek dau-
giau kaip 4000 eurų). Jau po dviejų metų, 2013 m. pabaigoje, analogiška būtinų investicijų suma 
tesiekė 4968 litus (1438 eurai). Nuo to laiko iki dabar (2017 m. pab.) ši suma sumažėjo dar kelias-
dešimt procentų, ir, priklausomai nuo projekto dydžio ir įvairių sąlygų, svyruoja apie 1000 eurų 
už kW. Pažymėtina, kad kuo toliau, tuo labiau mažėja medžiaginių išlaidų dalis įrengimo kainoje 
(saulės moduliai, montavimo įranga, kabeliai, invertoriai ir t.t.) ir tuo labiau didėja darbo sąnaudų 
dalis. Net jei moduliai atpigtų dar dešimtadaliu, tai sudarytų jau vos kelis procentus visos galutinės 
kainos. Pirmaeiliu uždaviniu atpiginant PV įrengimą tampa masto ekonomija organizuojant diegimo 
komandų darbą ir tiekimo bei įjungimo į tinklą procesų optimizavimas.

2. Photovoltaic Grid Parity Monitor, http://www.leonardo-
energy.org/resources/1090 (tikrinta 2017 12 11). Taip pat žr. 
„PV is already competitive against retail electricity in the 
commercial sector of major European markets“, https://www.
unendlich-viel-energie.de/renewable-energies/sun/pv-is-alre-
ady-competitive-against-retail-electricity-in-the-commercial-
sector-of-major-european-markets. „Grid parity“ nėra labai 
tikslus rodiklis, kadangi pagal jo metodiką numatoma, jog 
elektros gamintojas iš PV jėgainės visą elektrą (100 proc.) 
sunaudoja savo reikmėms.



Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos vykdytų viešųjų kon-
sultacijų rezultatas parodė, kad kainą laikydami vienu svarbiausių 
varančiųjų PV instaliacijų plėtrą veiksnių, vartotojai apsigauna. Jie 
neretai negali racionaliai pagrįsti naudos rodiklių, nežino atsipirki-
mo skaičių. Turime reikalą ne su racionaliu vartotojų pasirinkimu, o 
su įdiegtais stereotipais 3 . Viešai skleisdami žinią apie neva „vis dar 
ilgą“ saulės energetikos atsipirkimo trukmę, šakos ekspertai daro 
„meškos paslaugą“ – malšina vartotojų domėjimąsi galimybėmis ir 
taip iš esmės sukuria savaime išsipildančią prognozę. Lėta plėtra, 
mažas instaliuotų mažų jėgainių skaičius tarsi pagrindžia jų hipotezę 
apie pernelyg ilgą atsipirkimo lygį, ir stabdo instaliavimo, finansavi-
mo paslaugų saulės energetikoje pasiūlą.

17. Pigūs finansiniai resursai. Per mažo dėmesio susilaukia dar 

vienas faktorius, veikiantis saulės energetikos plėtrą – ypatingai 
žemų palūkanų normų už kreditinius resursus investicinė aplinka. 
Dar 2007 metais, vos prieš dešimtmetį, tarpbankinės kreditų palū-
kanų normos litais Lietuvoje artėjo prie 10 proc. metinių palūkanų 
ribos ir kurį laiką tą ribą viršijo. Praėjus vos dešimtmečiui, matome 
situaciją, kai pinigai, Lietuvos senjorų ir jaunesnių piliečių laikomi 
bankuose 4 , suteikia vos 0,37 procento vidutines metines palū-
kanas. Kai matuojame saulės energetikos atsipirkimą remdamiesi 
kreditinių išteklių kaina, kalbame apie 5-6 proc. metines palūkanas 
(dažniausiai tai yra kaina, prašoma lizingo bendrovių ir bankų). 
Tačiau žvelgdami į PV jėgainės investiciją alternatyviai, per asmens 
norimą grąžą iš investicijos, ją lygindami su banko indėlių pajamin-
gumu, gausime visai kitus rezultatus 5 .

3. CLEAR projekto (www.clear-project.eu), kuriame daly-
vavo kelios Europos vartotojų organizacijos, rėmuose buvo 
atliktas tyrimas apie požiūrį į atsinaujinančią energetiką (žr. 
http://www.clear-project.eu/-/media/clearproject/files/
pdf/clear%20wp2,-d-,1%20consumer%20survey%201%20
report%2024102014.pdf?la=en). Kaip matyti, žemesnės 
sąnaudos elektrai vilioja panašiai tiek pat (63 proc.) ap-
klaustųjų, kaip ir „aplinkosauginis sąmoningumas“ („envi-
ronmental conscience“) – 53 proc. Tarp įdiegimo barjerų 
pirmauja aukšta pradinė investicija (56 proc. apklaustųjų), 
bet pasitaiko ir susirūpinusių namo estetika (5 proc.). Beje, 
naujas, dar neskelbtas CLEAR 2.0 projekto tyrimas rodo, 
kad būtent privačių namų savininkai ypatingai yra nusivylę 
bloga saulės baterijų įrengimo ant stogo įtaka namo este-
tiniam vaizdui; ši problema yra pirmame barjerų trejetuke. 
Suprantama, kad daugiabučių namų gyventojams tai mažai 
galioja, ypač jei jų namo stogas yra plokščias ir saulės 
jėgainė nėra matoma nuo žemės paviršiaus.

4. Privačių asmenų terminuotų indė-
lių suma Lietuvos bankuose – apie 
3,2 milijardo eurų, 2017 m. spalio 31 
d. duomenimis, žr. http://www.lb.lt/
lt/gyventoju-indeliai. Vienadienių 
indėlių (kitaip tariant – einamosiose 
sąskaitose laikomų lėšų) mastas – 
dar 8,07 milijardo eurų. Palyginimui 
– Nacionalinės energetinės nepri-
klausomybės strategijos projekte 
sakoma, kad Lietuvos energetikos 
sektoriaus vizijai įgyvendinti iki 
2020 metų reikės „iki 2,4 mlrd. eurų, 
o 2021-2030 metais – iki 10 mlrd. 
eurų viešų, įskaitant ES, ir privačių 
lėšų energetikos sektoriaus plėtrai, 
modernizavimui ir susidėvėjusių 
įrenginių atstatymui.“

5. Imdami domėn modelį, pateiktą Priede 1, pamatytume, kad 
vieną sąlyginį 270 Wp saulės modulį valdantis buto savininkas 
ar nuomininkas per metus pasigamintų 241 kWh elektros ener-
gijos. Tam jam reiktų investuoti apie 307 eurus, o kas mėnesį 
vidutiniškai jo gaunama nauda iš investicijos sudarytų 2,3 euro 
(jei 100 proc. elektros suvartojama savo reikmėms). Suprantama, 
kad žvelgiant alternatyviai, per 0,37 proc. pajamų lygio prizmę 
iš banko indėlio, geriau laikyti pinigus „saulės baterijoje“ (t.y., 
gauti apie 9 proc. punktais didesnes pajamas negu duoda 
bankas). Problema išlieka investicijos likvidumas ir modulio 
degradacijos lygis (kasmet prarandama iki 1 proc. galios). Tačiau 
net ir priėmus domėn modulio degradaciją, po dešimt metų vis 
dar bus generuojama virš 200 kWh elektros kasmet; o elektros 
kainos pokyčiai per tą laiką gali būti apskritai neprognozuojami. 
Perskaičiavus, su tomis pačiomis prielaidomis, atvejį šlaitinio 
stogo projektui (žr. Priedą 2), rezultatas beveik identiškas: 292 
eurų investicija vienam sąlyginiam moduliui pastatyti, mėnesinė 
nauda iš investicijos – 2,16 euro.
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18. Pinigų „saulei“ – yra. Išorinio finansavimo šaltiniai turi būti 
lengvai prieinami vartotojams, tame tarpe ir daugiabučių gyven-
tojams. Juo labiau, kad pasaulyje atsinaujinanti energetika gali 
pritraukti tokio masto išteklius 1 , kokių fone Lietuvos poreikiai 
atrodo kone nykštukiniai. Tą lemia ypatinga švariosios energetikos 
mada, neretai vis dėlto gražiai deranti su nebloga investicijų grąža. 
Gali ir Lietuvoje atsirasti ypatingas „žaliųjų obligacijų“ emitentas, 
kuris skirtų investuotojų suneštas lėšas kreditavimui pavienių arba 
apjungtų PV instaliacijų, nepriklausomai nuo to, ar paskolas imtų 
„saulės kooperatyvas“, ar bendrija.

19. Sutelktinis finansavimas. Vis dėlto, atskirų projektų santy-
kinis smulkumas riboja stambių investuotojų susidomėjimą dau-
giabučių „įsaulinimo“ tema. Netgi Lietuvoje veikiančių energetikos 
srityje besispecializuojančių investicinių fondų nuomone, projektas 

turi būti bent 5 mln. eurų masto, kad jis pritrauktų specializuotus 
finansų rinkos žaidėjus, galinčius užtikrinti pakankamą tarptauti-
nių finansinių rinkų žaidėjų susidomėjimą. Vadinasi, būtina atvira 
reguliacinė erdvė dviejų tipų fotovoltinių projektų finansavimo 
modeliams: 

1) kiekvienas individualus projektas turi turėti galimybę lengvai 
pritraukti lėšas iš mažmeninės rinkos, galimai per sutelktinio finan-
savimo (crowdfunding) sistemas 2 , panaudojant pinigus tų, kurie 
galimai ir negyvena tame projektą įgyvendinsiančiame name, bet 
nori prisidėti pinigais finansuojant modernios energetikos plėtrą; 
pakankamai daug tokių entuziastų gali atsirasti tarp jaunosios ir 
vidurinės kartos, miestuose gyvenančių, „žaliosiomis“ idėjomis 
užsikrėtusių bendrapiliečių; 

1. Bloomberg New Energy Finance numato, kad iki 2040 m. į švarios energijos generavimo sistemas visame pasaulyje bus inves-
tuota net 9 trilijonų dolerių suma. Žr. https://about.bnef.com/blog/bullard-will-fund-clean-energy/. Straipsnio autorius Nathaniel 
Bullard teigia: „<...>there’s plenty of money out there to create renewable technologies, and its institutional investors want more 
than lower-carbon investment strategies. They also are seeking to beat very low investment-grade yields.“, t.y., esama labai daug 
laisvų finansinių resursų, kuriuos valdo instituciniai investuotojai, ir tuos investuotojus vilioja ne tik „žaliosios“ investavimo strategi-
jos, bet ir galimybė uždirbti gerokai didesnę gražą. Europos parlamento ITRE komiteto užsakymu atliktoje studijoje teigiama, kad 
per laikotarpį nuo 2021 iki 2050 metų ES mastu reikės kasmet investuoti nuo 54 iki 80 milijardų eurų kasmet vien į elektros genera-
ciją, iš šios sumos 75-80 procentų turi tekti atsinaujinančių energijos išteklių sričiai (į tinklus reikės investuoti dar 40-62 mlrd. eurų 
kasmet). Žr. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595356/IPOL_STU(2017)595356_EN.pdf. Visuomenė, 
nukreipdama privačias ir viešąsias lėšas į AEI, tuo pačiu gauna didžiulės naudos išvengdama ateities problemų ar bent jau mažin-
dama jų mastą: klimato kaitos pasekmių suvaldymas – taip pat trilijonais matuojamas dydis.

2. Didžiojoje Britanijoje ir 
Nyderlanduose veikia netgi 
sutelktinio finansavimo plat-
formos, besispecializuojančios 
konkrečiai atsinaujinančios 
energetikos srityje. Žr. pvz. 
https://www.abundanceinves-
tment.com, sutelkusia (2017 
m. gruodžio duomenimis) jau 
per 60 milijonų Didžiosios 
Britanijos svarų.



2) turi būti sukurtas lengvai suvokiamas, pigiai ir paprastai įgy-
vendinamas atskirų projektų telkimo į projektų portfelius modelis, 
kuris leistų, tarkime, 100 skirtingų daugiabučių PV jėgaines, ypač 
to paties daugiabučių tipo rėmuose, sujungti į vieną projektų 
portfelį 3  ir pasiūlyti finansinės grąžos siekiančiam specializuotam 
investuotojui.

20. Atviros galimybės atsakingiems investuotojams „iš 
šalies“. Taigi, čia atsiveria nauja problema: kaip atverti kelią finan-
suoti PV projektus ant daugiabučių stogų visiems, ne tik tų namų 
gyventojams? Aukščiau pateikta Bristolio patirtis. Per „bendruome-
nės pajų emisijas“ 4  kaupiamas visų bendruomenės narių kapitalas. 
Būtų nelogiška, jei bent dalis pajų negalėtų būti įsigyjama asmenų 
„iš šalies“, nepriklausančių tai vietos bendruomenei, nes toks 
dalyvavimas leistų, pirma, padidinti pajų paklausą, antra, suteiktų 

papildomą pajų likvidumą. Bendruomenės AEI kooperatyvų mo-
delis, nežymiai pakoregavus ir pritaikius sutelktinio finansavimo 
(crowdfunding) sistemų technologinius privalumus, gali tapti pa-
grindiniu finansiniu mechanizmu, akumuliuojant smulkiųjų finan-
sinių investuotojų investicijas į PV jėgaines ant daugiabučių stogų. 
Lietuvoje reikalingas teisinis mechanizmas tokiai kooperacijos 
formai veikti. Ar šiam tikslui gali pasitarnauti Lietuvos Respublikos 
kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas 5 , kuris kurtas 
specifiškai atsižvelgiant į senuosius, dar nuo 1993-iųjų įprastus 
ūkinius santykius, ypač žemdirbystės sferoje? Abejotina; galbūt pa-
prasčiau būtų sukurti visiškai naują įstatymą šios modernios ūkinės 
veiklos aprašymo tikslu, arba numatyti kolektyvinę (kooperatinę) 
bendruomenės – gaminančio vartotojo – veiklos formą papildant 
nauju skirsniu Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių ener-
getikos įstatymą 6 .

3. Beje, net ir 100 projektų po 17 kW, kurių kiekvieno įrengimo 
vertė sudaro, tarkime, tik 19-20 tūkst. eurų įskaitant PVM, su-
kaupimas į vieną portfelį, duoda vos 1,7 MW investuotos galios 
bendrą rezultatą ir arti 2 mln. eurų investicijos poreikį. Kitaip 
tariant, tai nėra stambus portfelis instituciniam investuotojui. 
Be to, atskirą vieną pramoninio lygmens jėgainę įsirengiantis 
investuotojas tikrai mokės mažiau negu 1000 eurų už kilovatą 
galios, t.y., analogišką 1,7 MW jėgainę vienoje vietoje (pvz., 
ant stambaus sandėlio stogo arba tiesiog kelių hektarų žemės 
plote) galima įrengti mokant bene pusę kainos, negu ant 
daugiabučių stogų. Tikėtina, kad smulkių projektų rėmimas liks 
specifinių tarptautinių finansų institucijų privilegija, tokių kaip 
EPRB (Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas, angl. EBRD, 
European Bank for Reconstruction and Development). Žr., 
pavyzdžiui, čia: https://www.pv-magazine.com/2017/07/06/
ebrd-launches-loan-scheme-for-rooftop-solar-in-romania/ 
(2017 m. liepą paleistas 100 mln. eurų paskolų fondas energiją 
taupančioms technologijoms Rumunijoje gyvenamajame 
sektoriuje, skirstomas per vietinius bankus, https://ebrdgeff.
com/romania/the-facility/).

4. http://
communityshares.
org.uk/find-out-
more/what-are-
community-shares

5. Galiojanti 
suvestinė redakcija – 
čia: https://e-seimas.
lrs.lt/portal/legalAct/
lt/TAD/TAIS.5474/
CYpaVrkoHk (tikrinta 
2017 12 15).

6. Latvijoje mąstyta apie galimybę AEI kooperaciją vystyti per vietos 
veiklos grupes (žr. http://www.communitypower.eu/en/latvia.html). 
Lietuvoje veikia 61 VVG kaimo teritorijoje (51 kaimo VVG ir 10 žuvininkystės 
VVG), tačiau jos visos, su retomis išimtimis, sprendžia kaimo vietovių 
problemas ir vargiai tinka miesto daugiabučių namų „įsaulinimui“. Dar 60 
miesto VVG, po vieną kiekvienoje savivaldybėje, taip pat labai tolimos 
pagal savo veiklos pobūdį ir paskirtį nuo realių energetinės kooperacijos 
problemų – norit kokiu nors būdu pritaikyti VVG formą AEI plėtrai 
miestuose, būtų susidurta su pernelyg dideliu sluoksniu neišsprendžiamų 
juridinių ir psichologinės inercijos kliūčių. (Kita vertus, jei VVG aiškiai 
išreikštas socialinis veiklos pobūdis, tai tokios VVG įtraukimas į energetikos 
projektus gali padėti ženkliai mažinant vieną Lietuvoje dar mažai minimą 
– „energetinio skurdo“ – problemą.) Škotijoje egzistuoja realios vietos 
bendruomenės, kurios ne fiziškai, bet virtualiai valdo, tarkime, 1/15 dalį vėjo 
turbinų parko ir naudoja tos dalies generuojamą energiją savo reikmėms. 
Žr. http://www.communitypower.scot/wp/wp-content/uploads/2017/03/
SharedOwnershipReportWeb.pdf. Todėl šios apžvalgos rengėjai linksta prie 
to, kad kooperacijos pagrindu remiamiems saulės energetikos projektams 
reikalinga speciali juridinė forma, nebandant panaudoti tam nepritaikytų 
esamų formų, nors ir panašių pagal paskirtį ar prigimtį.
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21. Socialinis aspektas ir „energetinio skurdo“ mažinimas. 
Į įprastas dvipusės apskaitos 1  (net metering) schemas Europoje ne 
veltui pradėta žiūrėti kritiškai. Visuomenei parūpo socialinis fak-
torius: panašu, kad per šias rėmimo schemas skurdžiau gyvenantys 
žmonės moka subsidijas turtingesniems 2 . Čia vertinga gali būti 
Lenkijos patirtis: atsiskaitoma ne pinigais, o kilovatvalandėmis. 
Pavyzdžiui, vasarą 1000 kWh „pasaugoti“ į tinklą patiekęs mažos PV 
jėgainės savininkas galės pasiimti iš tinklo žiemą ne visus 1000 kWh 
(mokėdamas už pasaugojimą sutartą mokestį), bet tik 800 kWh. 
Dvidešimt procentų jo pasaugotos energijos yra paliekama skirsto-
mųjų tinklų bendrovei kaip kompensacija už paslaugą. Tokiu atveju 
išnyksta finansinių mainų veiksnys, ir dvipusės apskaitos taikymas 

iš dalies praranda tą socialinės neteisybės aspektą. Mūsų apžvelgtu 
atveju, 200 kWh gali būti tikslingai panaudota socialiai pažeidžiamų 
asmenų arba socialines paslaugas teikiančių bendruomenės įstaigų 
energijos poreikiams tenkinti.

22. Saulė į jūsų namus – pro vieną langelį. Neeilinę reikšmę var-
totojų įtraukimui į generacijos procesą turi paprastumas įjungiant 
PV jėgainę į tinklą 3 . Paskirstymo sistemos operatorius (paprasčiau 
tariant, akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, sutrum-
pintai ESO) yra akivaizdus kontaktinis taškas, nuo kurio prasideda 
gaminančio vartotojo „legalizavimosi“ procesas. ESO yra padariusi 
nemažai 4 , mažindama dokumentacijos poreikį ir paprastindama 

1. Lietuvoje gaminančių vartotojų mokamas mokestis už pasinaudoji-
mą AB ESO elektros tinklais didėja: nuo 3,118 cento už kilovatvalandę 
be PVM 2017 metais iki 3,222 cento 2018-aisiais. Augimas atrodo 
nežymus, bet vargu ar tai galima laikyti faktoriumi, kuris skatina 
atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą ir didina gaminančių varto-
tojų skaičių. Kaip aiškina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija, „iš esmės tai lėmė išaugę perdavimo paslaugos ... kaštai, 
kuriuos operatorius patiria transportuodamas gaminančių vartotojų 
elektros energiją“. Žr. http://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2017-
metai/2017-lapkritis/2017-11-30/nustatyta-kiek-elektros-energija-ga-
minantys-vartotojai-mokes-uz-pasinaudojima-eso-tinklais.aspx. Tačiau 
tuo pat metu buitinių vartotojų mokamas visuomeninis elektros ener-
gijos tarifas sumažintas, panašiu dydžiu – 2,6 procento: http://www.
regula.lt/Puslapiai/naujienos/2017-metai/2017-lapkritis/2017-11-30/
komisija-nustate-2018-m-elektros-energijos-tarifus-buitiniams-varto-
tojams-.aspx. Šios papildomos tarifų didinimo ir mažinimo „žirklės“ 
neigiamai veiks bet kokias pastangas įtraukti daugiau elektros 
vartotojų į gaminančių vartotojų gretas.

2. Įdomi patirtis Graikijoje, kur 
virtuali dvipusė apskaita (virtual 
net metering) leidžia vietinei 
bendruomenei pasinaudoti gali-
mybė paskirti pagamintą elektros 
energiją tam tikram socialiniam 
elektrą vartojančiam objektui, 
pavyzdžiui, vidurinei moky-
klai, dienos centrui, ligoninei. 
Tačiau nauji faktai rodo, kad dėl 
Vokietijos spaudimo per Europos 
Vadovų Tarybą (taip sako „PV 
Magazine“ šaltiniai) virtualaus 
net metering‘o praktika gali 
būti uždrausta. Žr. https://www.
pv-magazine.com/2017/10/19/
virtual-net-metering-in-greece-
at-risk-from-eu-reform/.

3. 2009 m. balandžio 
23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos Direktyva 
2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių 
išteklių energiją, 43 str.: 
„Norint paskatinti atskirų 
piliečių įnašą siekiant 
šioje direktyvoje nustatytų 
tikslų, atitinkamos insti-
tucijos turėtų apsvarstyti 
galimybę tais atvejais, 
kai įdiegiami maži decen-
tralizuoti atsinaujinančių 
išteklių energijos gamybos 
įtaisai, pakeisti leidimus 
paprastais pranešimais 
kompetentingai įstaigai.“

4. Juntamas 
proveržis 
įtvirtintas 2017 
m. lapkričio 1 
dieną įsigaliojus 
Atsinaujinančių 
išteklių 
energetikos 
įstatymo 
pakeitimams, žr. 
http://enmin.lrv.
lt/lt/naujienos/
nuo-lapkricio-
gaminti-elektra-
savo-reikmems-
greiciau-ir-
lengviau



įjungimo procesą, tačiau dar ne visi rezervai išsemti 5 . Pirmiausia, 
gana daug klausimų kelia supaprastintų procedūrų įvedimas tik iki 5 
kW 6  sistemas diegiantiems vartotojams. Neaiškus argumentas, ko-
dėl ši riba negali būti padidinta iki, atitinkamai, 10 kW vienbučiams 
namams bei bent 30-50 kW daugiabučiams. Pati dokumentacijos 
sutvarkymo paslauga turi būti teikiama realiu, o ne tik deklaruo-
jamu, vieno langelio principu, su minimaliu gaminančio vartotojo 
dalyvavimu. Tai reiškia, kad turi galioti principas, jog ne pilietis, 
o pareigūnai turi atlikti visas procedūras pagal vieningą vartotojo 
paraišką, ir reikiamus leidimus viename pakete ESO perduoda varto-
tojui proceso gale.

23. Komunikacijos kryptis. 2017 m. rugsėjį Lietuvos Respublikos 
energetikos ministerija surengė viešąją konsultaciją 7 , kurios metu 
aiškintasi, kas paskatintų gyventojus rengti saulės elektrines ant 
daugiabučių namų stogų. Viešosios konsultacijos išvados suponuoja, 
kad be finansinio rėmimo 8  PV proveržis ant daugiabučių stogų 
neįvyks. Dažniausiai laikoma, kad siekiamas metinis pajamingumas 
yra 5-6 proc. metinių palūkanų, naudojant šią diskonto normą 
skaičiuojamas atsipirkimo periodas. Tačiau dažniausiai daroma 
klaida – nepagalvojama apie alternatyvų pinigų, laikomų banke už 
prie nulio artėjančias palūkanas, investavimą. Jei komunikavimo pa-
stangos bus nukreiptos alternatyvos sukūrimo linkme („investavimo 

5. Įdomu tai, kad ESO vertina 
kaip didelę pergalę galimybę 
sutrumpinti prisijungimo trukmę 
iki „vos“... 3,5 mėnesio. Žr. čia: 
„...įgyvendinti visus 8 žingsnių 
programos etapus, kurie suma-
žins elektrinių įrengimo kainą ir 
net dvigubai – nuo vidutiniškai 
7 iki 3,5 mėnesio – sutrumpins 
prijungimo trukmę“, www.eso.lt/
lt/ziniasklaida/p10/gamintis-elek-
tra-patiems-vis-paprasciau.html

6. www.eso.lt/lt/
namams/elektra/
jei-elektra-
gaminu-pats.
html

7. Viešosios konsultacijos 
ataskaita prieinama šiuo 
adresu: http://epilietis.
lrv.lt/uploads/epilietis/
documents/files/EM_
Ataskaita.pdf. Apklausa 
atlikta pagilinto interviu 
metodu, įtraukiant 
keliolika asmenų, 
daugiausia DNSB vadovų 
bei rinkos specialistų.

8. Patirtis iš kitų, labiau patyrusių rinkų, parodo, kad šis teiginys nėra negin-
čijamas. Štai net Jungtinėje Karalystėje, kur, kaip parodo 2017 m. Europos 
Komisijos užsakyta studija (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-po-
litical/files/study-residential-prosumers-energy-union_en.pdf), atsipirkimo 
laikas artimiausią dešimtmetį svyruos tarp 14 ir 17 metų, o FIT schemos yra 
nuosekliai siaurinamos, tikimasi 2030-aisiais turėti jau milijoną prosumerių. 
Namų ūkių, investuojančių į saulės jėgaines, dalis turi sudaryti 3,5 proc., 
bendra galia – net 3,5 GW. Vienam prosumeriui tenkanti galia tuomet 
sudarytų apie 3,2 kW. Jei britui 14-17 metų atsipirkimas pakankamai įdomus, 
kodėl turime atkakliai laikytis minties, jog nė vieno lietuvio toks atsipirkimas 
nesudomintų? (Aukščiau minėtoje studijoje suponuojama, kad Lietuvoje 
atsipirkimo periodas sieks 15-19 metų).
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į savo elektrinę“ vs. „laikymas pinigų už nykstamai mažas palūkanas 
banke“), tuomet finansinės tiesioginės valstybės paramos veiksnys 
nebebus toks svarbus, bent jau didelei daliai visuomenės, kuri nori ir 
gali savais pinigais prisidėti prie kovos su klimato kaita 1 .

24. Mažmenos kainų lygio prognozavimas. Ne tik pinigų kaina 
įtakoja ekonominį PV jėgainės patrauklumą. Visų svarbiausias 
lemiantis veiksnys – tai paprasčiausia, visiems žinoma mažmeninė 
elektros kaina, veikianti kaip gaminančio vartotojo veiksmus kei-
čiantis signalas, lemiantis investuoti arba neinvestuoti. Brangstant 
elektrai iš tinklo, vartotojai natūraliai vis dažniau „atsigręš“ į savo 
pastatų stogus. Ekspertai pažymi, kad rėmimo programos yra tikrai 
veiksmingos, tačiau ypatingai jos veiksmingos tose šalyse, kur 

mažmeninė elektros kaina buitiniams vartotojams yra žymiai aukš-
tesnė, negu Lietuvoje. Vartotojų apsisprendimą tapti gaminančiais 
vartotojais lemtų netgi aiški komunikacija, kiek – nepriklausomų 
elektros rinkos specialistų manymu – gali augti (o gal mažėti?) cen-
tralizuotai tiekiamos elektros energijos mažmeninė kaina. Jei var-
totojas žinotų tegu ir prognostinę, bet pakankamai argumentuotai 
pateiktą informaciją apie numatomą elektros kainų per artimiausią 
dešimtmetį dinamiką, jam būtų kur kas lengviau apsispręsti dabar, 
gamintis ar ne elektrą pačiam. Tokios informacijos skleidimu turi 
pasirūpinti pirmiausia nesuinteresuotos institucijos, nes tik tuomet 
jų prognozė bus laikytina objektyvia.

1. Namo bendruomenė, ant savo pastato įsirengusi, tarkime, 60 KW galios jėgainę, 
per metus CO2 išmetimus sumažintų 30 tonų. Tu pačiu daugiabučių namų gyvento-
jai  ženkliai prisidėtų, vykdant šalies įsipareigojimus klimato kaitos srityje.



Privačių asmenų terminuotų indėlių suma Lietuvos 
bankuose – apie 3,2 milijardo eurų. Vidutiniškai indėlis 

savo šeimininkui uždirba vos 0,37 proc. metinių 
palūkanų pajamas. Net ir mūsų gana ūkanotoje Lietuvoje 

saulės jėgainė vartotojui suteiks žymiai didesnę 
finansinę grąžą, negu jo turimas indėlis banke.

Įrengta ant stogo saulės jėgainė patikimai tarnaus 
mažiausiai 25-30 metų. O kiek perkamosios galios per 

tą laiką praras banke dabar laikomi 10 000 eurų?
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Skatinimo 
pavyzdžiai

25. Valonija. Belgijos provincija Valonija, 2016 m. pabaigos duo-
menimis, pasiekė 916 MW bendrą instaliuotą PV galią, daugiausia 
iš gyventojų įdiegtų mažesnių kaip 10 kW jėgainių. Valstybė rėmė 
gyventojų investicijas pagal schemą „Solwatt“, kurią 2014 metais pa-
keitė paramos schema „Qualiwatt“. Jos dėka saulės jėgaines pastatę 
namų savininkai galėjo gauti tam tikrą nuolaidą už elektrą, priklau-
somai nuo įdiegtos galios. Tarkime, 2018 metams numatyta subsidi-
ja – tarp 97 ir 148 eurų už kilovatą instaliuotos galios, priklausomai 
nuo energijos tiekėjo. Programa labai populiari, tačiau pasigirsta 
kalbų, kad ji savo tikslą jau pasiekė ir subsidijas reikia nutraukti, 
nes PV instaliavimas tapo atsiperkantis jau savaime, be subsidijų 1 . 
Programą administruojanti agentūra CWaPE (Commission Wallonne 
pour l‘Energie, http://www.cwape.be) periodiškai peržiūri paramos 
lygį, priklausomai nuo programos populiarumo bei atsižvelgiant į 
saulės modulių kainą. Pagrindinis CWaPE matas – tai sukuriamas 
pajamingumas vartotojams: siekiama, kad pritaikius subsidiją 
investicija gyventojams atsipirktų per ne mažiau kaip 8 metus, o, 
paskaičiavus 3 kW sistemai, būtų užtikrintas 5 proc. metinė investi-
cijų grąža. Žemas pajamas turintiems gyventojams turi būti suteikta 
6,5 proc. metinė grąža. Vidutinė regione vieno vartotojo sukurta 

generacijos galia – 5,7 kW, iš viso per „Qualiwatt“ gyvavimo laiką 
pastatyta apie 16,3 tūkst. mažų jėgainių (vidutiniškai po 380 mažų 
jėgainių per mėnesį), kurių bendra galia sudaro 93,3 MW 2 . Beje, 
nuo 2020 metų Valonija tinklo išlaikymui įveda prosumerio tarifą, 
kurio skaičiavimo tvarką iš dviejų variantų pasirinks pats vartotojas 
– t.y., būdą, kaip vartotojas prisidės prie tinklo išlaikymo, rinksis 
jis pats. Galima bus rinktis galios tarifą (numatoma, kad jis sudarys 
60-120 eurų už kilovatą, įskaitant PVM), arba proporcinį tarifą, nuo 
kilovatvalandės. Tarifų dydžius CWaPE paskelbs 2018 m. gale. Toks 
sprendimas labai parankus vartotojams, nes leidžia priklausomai 
nuo nuosavos suvartojamos dalies pasirinkti optimalų sprendimą. 
Be to, šį tarifą mokės energiją vartojantys prosumeriai, t.y., faktiniai 
namo gyventojai, kurie nebūtinai tuo pačiu metu yra ir jėgainės 
savininkai.

26. Austrija. Austrija paskelbė naujus planus, kaip skatinamojo 
tarifo ir kitomis priemonėmis greitinti PV instaliacijų tempą gyvena-
mųjų namų sektoriuje, tame tarpe ir daugiabučių bendruomenėse. 
Naujas įstatymas, priimtas 2017-ųjų vasarą, 2018-2019 m. laikotar-
piu numato 30 mln. eurų paramą 3 . Artėjant 2017 metų pabaigai, 

1. Šaltinis: https://www.pv-magazine.
com/2017/12/08/belgium-wallonia-could-
close-incentive-scheme-for-residential-pv/

2. Plačiau apie programą, 
vokiečių kalba: http://www.
cwape.be/solwattonlinehilfe

3. https://www.pv-magazine.
com/2017/06/29/austria-provides-a-further-
e30-million-for-pv-and-storage-incentives/



tapo žinomi rėmimo tarifai: pirma, kiekvienam kilovatui instaliuo-
tos maksimalios galios bus skiriama 250 eurų (PV jėgainėms iki 
100 kW); antra, nustatytas apie 8 eurocentų už kWh FIT lygmuo 4
. Maksimali parama pagal galios rodiklį neturi viršyti 30 procentų 
instaliacijos kainos. Pirmenybę gauti subsidiją turi projektai, kurie 
numato kiek įmanoma didesnį suvartojimo savo reikmėms lygmenį. 
Papildomai remiami taip pat projektai, numatantys energiją kau-
piančių akumuliatorių įrengimą.

27. Šveicarija. Šveicarija, priešingai, FIT rėmimo schemą su net 
38 000 PV jėgainių eile, laukiančia išmokų, keičia į vienkartinių 
išmokų sistemą (EIV, vok. Einmalvergütung) 5 . Parama teikiama 
jėgainėms nuo 2 iki 100 kW. Turintis 8 kWp jėgainę gyventojas, 

net jei toji jėgainė instaliuota 2013 metais, gautų 1500 Šveicarijos 
frankų pagrindinę išmoką, plius dar po 1000 frankų už kiekvieną 
kilovatą. Iš viso tai 9500 frankų, įskaitant PVM. Paramos suma pagal 
instaliacijos datą palaipsniui mažėja 6 , ir nuo 2018 m. balandžio su-
daro 1400 frankų pagrindinę sumą plius po 400 frankų kiekvienam 
kilovatui. Taigi, dabar tokią pat jėgainę pasistatęs šveicaras gaus 
jau tik 4600 frankų, įskaitant PVM (tačiau būtina pabrėžti, kad pati 
instaliacijos kaina per tą laikotarpį labai ženkliai nukrito) 7 . Be to, 
nauji įstatymai 2017 m. atvėrė kelius palankiam elektros dalijimuisi 
daugiabučiuose, tarp butų gyventojų. Manoma, kad Šveicarijoje sau-
lės energetikos sektorius sukuria apie 5700 darbo vietų ir generuoja 
apie 800 mln. frankų (daugiau kaip 680 mln. eurų) apyvartą.

4. 0,0791 euro už kWh 
2018 m. ir 0,0767 euro 
už kWh 2019 metais. Šis 
tarifas galioja jėgainėms 
iki 200 kW.

5. www.swissolar.ch/services/medien/news/
detail/n-n/viel-neues-fuer-die-solarenergie-ab-2018-
solarprofis-wissen-bescheid/, anglų kalba: https://
www.pv-magazine.com/2017/12/06/switzerland-to-
replace-fits-with-solar-rebates-in-2018/

6. https://www.swissgrid.ch/
swissgrid/de/home/experts/
topics/renewable_energies/
remuneration_re/eiv/
compensation.html

7. Vartotojams prieinama labai paprasta, vos 
kelių žingsnių skaičiuoklė, kurios pagalba 
galima iš anksto sužinoti, į kokią paramą galima 
pretenduoti: https://www.guarantee-of-origin.
ch/swissforms/TarifPho2018.aspx?Language=DE
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Saulės energetika 
ir būstų renovacija

28. Būtinas keitimas programos apraše. Daugeliui priimtina 
mintis, kad PV jėgainės įrengimas gali būti natūrali būsto renova-
cijos dalis. Lietuvoje yra bent 10000 daugiabučių, kurie galėtų būti 
renovuoti pagal dabar vykstančias valstybės remiamas daugiabučių 
renovacijos programas 1 . VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūra 
(BETA) yra natūrali papildomų, su PV instaliavimu susijusių projek-
tų organizatorė daugiabučių sektoriuje, nes tik ji turi sukauptą būti-
ną kompetenciją, didelę bendravimo tiesiogiai su gyventojais patirtį. 
Kitas kelias – per jau vykdomas programas atverti kelią PV jėgainių 
ant daugiabučių stogų ir/arba fasadų įrengimui, tiesiog koreguojant 
esamus programų aprašymus. Tai yra Vyriausybės prerogatyva, LR 
Aplinkos ministerijos teikimu. Šiuo metu būstą renovuojant kliūtys 
fotovoltinėms jėgainėms įrengti programų aprašyme 2  dar egzis-
tuoja, kas reiškia, kad, bent jau šios apžvalgos rašymo momentu, 

valstybės parama per Daugiabučių namų atnaujinimo (moderniza-
vimo) programą neskiriama fotovoltinėms jėgainėms. Esama vilčių, 
kad situacija netrukus pasikeis, nes Aplinkos ministerija deklaruoja 
galinti programos parametrus keisti, netgi jau dabar paskelbtiems 
kvietimams.

29. Renovacija pirma, PV po to. Esama ir skeptikų, teigiančių, 
kad išlošis iš daugiabučio namų renovacijos bei PV instaliacijos sudė-
jimo kartu nėra ženklus. Tai yra techniškai atskiri procesai, turintys 
mažai susisiekiančių (persiklojančių) elementų. Netgi atvirkščiai: 
saulės jėgainės įrengimas per bendrą namo renovacijos projektą gali 
uždelsti ir apsunkinti sprendimų priėmimą, o sutaupymo nepasie-
kiama. Todėl esą verčiau žiūrėti į namo renovaciją ir saulės jėgainės 
įrengimą kaip į du atskirus, nesusisiekiančius projektus 3 . Šis po-
žiūris taip pat turi būti įvertintas. Vartotojo požiūriu, jam patogiau 

1. Pvz., atnaujinkbusta.lt/
apie/#page-anchor-310.

2. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų specialieji techniniai 
reikalavimai apriboja galimybę pretenduoti į valstybės paramą per BETA 
administruojamas programas. Žr. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 
d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1); aktuali šio akto 
redakcija, galiojanti nuo 2017 03 24, yra čia: http://atnaujinkbusta.lt/wp-content/
uploads/2016/11/AKTUALI-AKTO-REDAKCIJA-GALIOJANTI-NUO-2017-03-24.doc

3. Suprantama, tai negalioja tuo atveju, 
jei saulės elementais dengiamas fasadas 
arba naudojama pilna stogo perklojimo 
sistema su integruotais saulės moduliais. 
Kitas integravimą palaikantis scenarijus – 
tai PV jėgainės drauge su šilumos siurbliu 
įrengimas.



atlikti viską vienu ypu. Tačiau projekto administratoriaus požiūrio 
taškas gali būti priešingas: elektros gamyba (pardavimui ir sunaudo-
jimui viduje) ir pastato energinį efektyvumą didinančios priemonės 
išties turi nedaug ką bendro, ypač prisimenant juridinius aspektus.

30. Laikas ne tik stogams, bet ir fasadams. Įdomus fasadų 
panaudojimo elektrai gaminti variantas. Kaip rodo Priede 5 pateikti 
grafikai, elektros sunaudojimas savo reikmėms nedideliame daugia-
butyje gali būti simbolinis. Tuo tarpu stogo galimybės irgi ribotos 
dėl papildomų statinių ant jo, šešėlių ir pan. Komerciškai žvelgiant, 
daugiabutis būtų mažas gamintojas; vargiai ar galima būtų svajoti 
apie ant stogo esančią bent 100 kW galios jėgainę. Tačiau fasadų 
padengimo technologijos sparčiai juda į priekį 4 . Lietuvoje įsikūru-
sios fotovoltaikos technologijų bendrovės artėja prie naujų produktų 
įvedimo į rinką ribos – gali būti, kad jau netrukus daugiabučių 
fasadų renovacijai skirtų medžiagų arsenalas pasipildys sienų šilti-
nimo blokais, turinčiais jau integruotus fotovoltinius elementus. Jei 

tokios technologijos paplistų, masinė daugiabučių renovacija galėtų 
kartu tapti ir masine „PV revoliucija“ daugiabučių sektoriuje, kadan-
gi kiekvienas renovuotas daugiabutis jau būtų gana ženklus elektros 
energijos gamintojas.

31. Jokios diskriminacijos. Nepagrįsta būtų apriboti paramą sau-
lės energetikos projektams tik šiuo metu vykdomiems renovacijos 
darbams. Į PV jėgainių ant daugiabučių stogų ar fasadų rėmimą pa-
grįstai turėtų galėti pretenduoti ne tik dabar pradedantys renovaciją 
arba norintys artimiausiu metu renovuoti būstą gyventojai. Dera 
nediskriminuoti tų, kurie daugiabutį renovavo jau anksčiau, o taip 
pat tų gyventojų, kurių namai pastatyti vėliau ir yra pasiekę pakan-
kamą pastato energinį efektyvumą. Būtina klausti – kodėl valstybės 
parama jiems turėtų būti neprieinama, jei ji prieinama dar nereno-
vuotų pastatų gyventojams? Tai dar vienas, ir, ko gero, svarbiausias 
argumentas, kodėl PV įrengimas ir būsto renovacija neturėtų ar bent 
jau nebūtinai turėtų būti remiami per bendras programas.

4. ES paremtas demonstracinis projektas atliktas Ispanijoje 2016 m.: http://www.
meefs-retrofitting.eu/demonstration.html.
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Tolesni žingsniai.  
Išvados ir rekomendacijos

I. Galvojant tiek apie vienbučių, tiek apie daugiabučių namų gyven-
tojų 1  smulkiosios generacijos įrengimo reguliavimą, būtina atsisa-
kyti principo „optimalios galios“ PV sistemų įrengimas 2 , pakeičiant 
jį principu „maksimalios gaminančio vartotojo norimos galios“ 
įrengimas. Tam tikslui būtina atsisakyti kvotų sistemos taikymo 
bet kokiems bent iki 100 kW projektams (galimai darant specifines 
išimtis, orientuotas į daugiabučių namų gyventojus – gaminančius 
vartotojus) bei keleriopai pakelti ribas, kurios nustato lengvatines 
įrengimo procedūras ir valstybės paramos prieinamumą.

II. Tinklo tarifų panaudojimas tiek už kilovatą įrengtos galios, tiek 
už kilovatvalandę perduotos į tinklą arba „pasaugotos“ elektros 
turi būti labai pamatuotas ir pasvertas, siekiant neužgniaužti AEI 

plėtros. Būtinas ilgas pasirengimo ir informavimo periodas, per kurį 
gaminantis vartotojas galėtų planuoti iš anksto, o taip pat galimybė 
rinktis iš keleto tarifų nustatymo būdų arba jų kombinacijų, įver-
tinant, kad visi gaminantys vartotojai gali turėti labai skirtingus 
vartojimo profilius ir poreikius.

III. Reikalingas mažmeninės elektros rinkos „überizacijos“ spren-
dimas, skirstomiesiems tinklams atliekant natūralią tarpininko 
perduodant elektros energiją nuo kiekvieno smulkiojo gamintojo bet 
kuriam skaičiui norinčių rinkoje dalyvauti smulkių vartotojų. Bent 
jau bandomieji projektai šioje srityje gali būti paleisti pakankamai 
nesunkiai ir jau artimiausiu laiku, jei suinteresuotų institucijų inte-
resai tokią rinką sutaptų.

1. International Energy Agency (Tarptautinės Energijos Agentūros) 2014 m. 
studija „Residential prosumers – Drivers and Policy Options“ nurodo, kad 
į prosumerio (gyvenamajame sektoriuje) apibūdinimą turėtų patekti PV 
jėgainės su 10 kW ir mažesne galia, tačiau čia turimas galvoje tik vienos šeimos 
gyvenamas namas. Žr. http://iea-retd.org/wp-content/uploads/2014/09/RE-
PROSUMERS_IEA-RETD_2014.pdf. Akivaizdu, kad daugelio daugiabučių PV 
jėgainės viršys šią ribą, bet nepaisant to, jos vis viena turėtų būti kvalifikuojamos 
kaip gaminantys vartotojai.

2. Neaišku, kodėl apskritai dabar, esant labai žemam PV išvystymo lygiui 
Lietuvoje (pirmiausia mikrogeneracijos lygmeniu), norima vartotojams de 
facto primesti apribojimą, mažinantį jų potencialių investicijų lygį. Terminas 
„optimalus“, kai jis vartojamas Lietuvoje vykstančio diskurso apie PV 
mikrogeneraciją kontekste, labiau atitinka „optimalus žvelgiant iš skirstomųjų 
tinklų perspektyvos“ prasmę. Bet koks privačios iniciatyvos diegiant 
smulkiąsias saulės jėgaines stabdymas stinga logikos. Valstybė neturėtų 
riboti piliečių noro investuoti savo lėšas ir dalyvauti elektros versle.



IV. Numatant masinį išmaniųjų skaitiklių diegimą Lietuvoje, būtina 
iš anksto įvertinti galimybę diegti skaitiklius, pritaikytus PV „re-
voliucijai“ ant daugiabučių stogų. Faktiškai jau dabar reikia tikėtis, 
kad kone kiekviena daugiabutyje gyvenanti šeima potencialiai taps 
prosumeriu, taigi, išmaniosios technologijos turi būti pritaikytos ne 
tik šiandienos, bet ir ateities poreikiams.

V. Daugiabučių renovacijos programos nebūtinai turi būti siejamos 
su PV įrengimu, bet bent jau neturi turėti diskriminacijos elementų 
(pvz., užkertant kelią pasinaudoti naujomis paramos galimybėmis 
namuose, kurie jau renovuoti). Nors ir koncentruojamasi į šiluminį 
efektyvumą didinančias priemones ir jas remiant valstybės lėšomis, 
būtų natūralu praplėsti rėmimo sritį įtraukiant elektros energijos 
ūkį namo viduje bei numatant elektros energijos gamybą fotovolti-
nėse jėgainėse (bent jau tai daliai, kuri sunaudojama savo reikmėms 

arba kuri yra reikalinga šilumos siurblių veikimui). Galutiniame 
rezultate, visos šios priemonės didina šalies energetinį savarankiš-
kumą ir padeda kovoti su klimato kaita.

VI. Visos valstybės remiamos finansinės priemonės turi būti iš-
laikytos ir dar labiau praplėstos. Finansinės galimybės valstybės 
biudžete tam atsirastų, pavyzdžiui, panaudojant lėšas iš tam tikrų 
ES direktyvų aprašytų mechanizmų 3 . Turi būti svarstomos ir prieš 
priimant sprendimą ekspertiškai lyginamos visos pasaulyje žinomos 
ir Europoje paplitusios paramos formos – tiek vienkartinė parama 
instaliacijai, tiek FIT, tiek palūkanų kompensavimas, jei jėgainė 
statoma skolintomis lėšomis, ir t.t. Svarbu apriori neatmesti, neiš-
braukti iš visuomenės svarstymo lauko visų galimybių. Pagrindinį 
kriterijų, įvertinant įvairių rėmimo schemų privalumus ir trūkumus, 
siūlytume nustatyti taip, ypatingai akcentuojant socialinį aspektą: 

3. Lietuva perduoda Liuksemburgui 
savo statistinį AEI perteklių, 
potencialiai iš to 2018-2020 m. 
uždirbdama bent 10 mln. eurų, žr. 
https://www.euractiv.com/section/
energy/news/luxembourg-buys-up-
surplus-energy-to-hit-renewable-
target-in-eu-first/
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„ar išlaikomas socialinis teisingumas, ar pirmiausia remiami ener-
getiškai pažeidžiamiausi vartotojai, ar nedidės socialinė nelygybė 
taikant šias priemones“.

VII. Turi atsirasti teisinis mechanizmas, leidžiantis išvengti būti-
nybės PV instaliacijas pavesti nelanksčiam bendrijų formatui. Taip 
į saulės energetiką, potencialiai panaudojant „crowdfunding“ siste-
mas, ateitų lėšos ir žmonių, gyvenančių PV jėgainę įsirengusiame 
pastate, ir smulkių investuotojų-entuziastų. Atsinaujinančios ener-
getikos kooperatyvai – Europoje jau išbandyta juridinė forma – gali 
atsirasti ir Lietuvoje .

VIII. Valstybės mastu gaminančių vartotojų, ypač PV srityje švieti-
mui turi būti sutelktas daugelio institucijų ir asocijuotų struktūrų 
dėmesys. Vartotojo sprendimą pačiam gaminti elektrą (pavieniui 
ar susivienijus į kokias nors bendras veiklos formas) įtakos ne vien 
finansinis veiksnys. „Teisingo reikalo“ atlikimas ir dalyvavimas AEI 
revoliucijoje – štai motyvai, galintys ne mažiau negu finansinė nauda 
padėti padaryti tinkamą sprendimą.

IX. Mažiesiems saulės energijos projektams, įskaitant daugiabučių 
įrengtas PV jėgaines, negali būti užkrauta neproporcingai didelė 
atsakomybė už visos energetikos sistemos balansavimą (plg. 
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekto 
25.1.3. str.: „...balansavimo atsakomybę, atsižvelgiant į ES gaires, 
prisiims AEI elektros energijos gamintojai...“). Nustatydama energe-
tikos politikos įrankius, valstybė turi daryti išimtis smulkiems AEI 
gamintojams.

X. Galiausiai, be valdžios įsikišimo, įmanoma palengvinti daugiabu-
čių namų gyventojų dalyvavimą PV revoliucijoje per kolektyvinių 
pirkimų sistemas. Vartotojų organizacijos, tokios kaip LVOA, gali 
surengti kolektyvinio pirkimo aukcionus, siekiant, viena vertus, 
sukaupti didelį skaičių paraiškų iš daugiabučių panašaus dydžio PV 
projektams, ir, antra vertus, sukaupti pakankamą skaičių konkuren-
cingų tiekėjų pasiūlymų. Toks pirkimų modelis jau sėkmingai veikia 
Europos mastu. Manytina, kad dėl kolektyvinio pirkimo PV jėgainės 
įrengimo savikainą galima sumažinti mažiausiai 10-20 procentų, 
pasitelkiant masto ekonomiją 1 .

1. Kolektyvinių pirkimų patirtis Europos vartotojų organizacijų vykdyto projekto 
„CLEAR: enabling Consumers to Learn about, Engage with, and Adopt Renewables“ 
rėmuose yra labai pozityvi. Aštuonios vartotojų organizacijos iš 5 Europos šalių 
sutelkė 100 000 vartotojų, norinčių įsirengti PV sistemas. Kas ketvirtas (27 000) 
galiausiai įsirengė saulės jėgainę. Bendros pritrauktos investicijos į generaciją 
viršijo 196 milijonus eurų, o saulės energijos „įkinkyta“ tiek, kiek pakanka aprūpinti 
visus Andoros gyventojus. Plačiau apie projektą: http://www.beuc.eu/publications/
beuc-x-2017-124_clear_2.0_project_factsheet.pdf. Reprezentatyvi apklausa, daryta 
prieš kolektyvinį pirkimą, rodė, kad net 80-88 proc. (priklausomai nuo šalies) 
vartotojų dalyvautų kolektyvinio pirkimo kampanijoje, jei ją vykdytų vartotojų 
organizacija. 



Ar žinote, kad Europoje jau veikia daugiau kaip 
1000 atsinaujinančios energetikos kooperatyvų? 

Portugalijos „Coopérnico” kooperatyvuose minimali 
investicija sudaro 60 eurų – tai trys pajai po 20 eurų. 

Kai kurie kooperatyvai apima ne pavienius namus, 
o jungia ištisus kvartalus ir vietos bendruomenes.

Ar negalėtų tokie kooperatyvai atsirasti ir 
Lietuvoje? Gal per juos galima leisti į saulės 

jėgaines investuoti visiems atsinaujinančios 
energetikos entuziastams?
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Priedas 1

Namo su plokščiu stogu 
fotovoltinės jėgainės 
įrengimo pasiūlymas

Instaliuota galia – 17,01 kW (instaliacija nukreipta 
pietų kryptimi) 
Sistemos pagaminama energija – 15,2 MWh per metus.
Sistemos įrengimo kaina – apie 16 000* eurų + PVM.

* Neįskaičiuotas bokštelis bei transporto iki galimo 
objekto kaina.

Performance of Grid-connected PV

PVGIS estimates of solar electricity generation

Latitude,Longitude: 54.734455888563815 25.228269249200817
Vilnius, Vilniaus Apskritis LTU

Faces analysis

Faces global results

Solar panels NºP. P. power
(Wp)

P.weight
(kg)

Power
(kWp)

Energy
(kWh)

Yield 
(kWh/kWp)

Shading L.
(%)

SoliTek:SOLID270 63 270.00 27.00 17.01 15200.00 893.59 0.30

Results for solar arrays in each face

Face Model NºP.
P. 
power
(Wp)

Power
(kWp)

Weight
(kg) Azimuth Tilt Relative

tilt
Energy
(kWh)

Yield
(kWh/kWp)

∑H m

(kWh/m 2/year)
CSL

Shading 
L.
(%)

12 SoliTek:SOLID270 63 270.00 17.01 1701.00 180.00 35.00 35.00 15200.00 893.59 1150.00 22.00 0.30

Losses (%)

Face Tº Re�. Other CSL

12 8.80 3.20 11.70 22.00

Monthly Shading Losses (%)

Face Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

12 5.19 0.92 0.04 0.04 0.04 0.03 0.06 0.03 0.04 0.15 2.73 4.15

Mean 5.19 0.92 0.04 0.04 0.04 0.03 0.06 0.03 0.04 0.15 2.73 4.15

E d (kWh/day)

Face Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

12 11.20 22.50 48.40 63.20 68.00 68.30 63.90 60.30 47.50 26.70 10.70 7.53

∑ 11.20 22.50 48.40 63.20 68.00 68.30 63.90 60.30 47.50 26.70 10.70 7.53

E m (kWh/month)

Face Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

12 347.00 630.00 1500.00 1900.00 2110.00 2050.00 1980.00 1870.00 1430.00 827.00 322.00 234.00

∑ 347.00 630.00 1500.00 1900.00 2110.00 2050.00 1980.00 1870.00 1430.00 827.00 322.00 234.00

Hd (kWh/day)

Face Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

12 0.74 1.52 3.43 4.75 5.27 5.39 5.10 4.71 3.58 1.92 0.75 0.51

Mean 0.74 1.52 3.43 4.75 5.27 5.39 5.10 4.71 3.58 1.92 0.75 0.51

PV power estimate information report



Hm (kWh/month)

Face Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

12 22.90 42.70 106.00 142.00 163.00 162.00 158.00 146.00 107.00 59.40 22.60 15.80

Mean 22.90 42.70 106.00 142.00 163.00 162.00 158.00 146.00 107.00 59.40 22.60 15.80

Yearly average

Face Edy
(kWh/day)

Emy
(kWh/month)

Hdy
(kWh/m 2/day)

Hmy
(kWh/m 2/month)

12 41.60 1270.00 3.15 95.70

∑ or Mean 41.60 1270.00 3.15 95.70
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Groups analysis

Groups global results

Solar panels NºP. P. power
(Wp)

Power
(kWp)

Energy
(kWh)

Yield 
(kWh/kWp)

Shading L.
(%)

SoliTek:SOLID270 63 270.00 17.01 15200.00 893.59 0.30

Results for solar panels grouped by same tilt, azimuth and panel model

Group Model NºP. P. power
(Wp)

Power
(kWp) Azimuth Tilt Energy

(kWh)
Yield 
(kWh/kWp)

∑H m

(kWh/m 2/year)
CSL Shading L.

(%)

1 SoliTek:SOLID270 63 270.00 17.01 180.00 35.00 15200.00 893.59 1150.00 22.00 0.30

Losses (%)

Group Tº Re�. Other CSL

1 8.80 3.20 11.70 22.00

Monthly Shading Losses (%)

Group Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 5.19 0.92 0.04 0.04 0.04 0.03 0.06 0.03 0.04 0.15 2.73 4.15

Mean 5.19 0.92 0.04 0.04 0.04 0.03 0.06 0.03 0.04 0.15 2.73 4.15

E d (kWh/day)

Group Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 11.20 22.50 48.40 63.20 68.00 68.30 63.90 60.30 47.50 26.70 10.70 7.53

∑ 11.20 22.50 48.40 63.20 68.00 68.30 63.90 60.30 47.50 26.70 10.70 7.53

E m (kWh/month)

Group Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 347.00 630.00 1500.00 1900.00 2110.00 2050.00 1980.00 1870.00 1430.00 827.00 322.00 234.00

∑ 347.00 630.00 1500.00 1900.00 2110.00 2050.00 1980.00 1870.00 1430.00 827.00 322.00 234.00

Hd (kWh/day)

Group Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 0.74 1.52 3.43 4.75 5.27 5.39 5.10 4.71 3.58 1.92 0.75 0.51

Mean 0.74 1.52 3.43 4.75 5.27 5.39 5.10 4.71 3.58 1.92 0.75 0.51

Hm (kWh/month)

Group Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 22.90 42.70 106.00 142.00 163.00 162.00 158.00 146.00 107.00 59.40 22.60 15.80

Mean 22.90 42.70 106.00 142.00 163.00 162.00 158.00 146.00 107.00 59.40 22.60 15.80

Yearly average

Group Edy
(kWh/day)

Emy
(kWh/month)

Hdy
(kWh/m 2/day)

Hmy
(kWh/m 2/month)

1 41.60 1270.00 3.15 95.70

∑ or Mean 41.60 1270.00 3.15 95.70

PV power estimate information report

Nomenclature:

Tº: Estimated losses due to temperature (using local ambient temperature).
Re�.: Estimated loss due to angular re�ectance e�ects.
Other: Other losses (cables, inverter etc.)
CSL: Combined PV system losses.
NºP.: Number of panels.
P.power: Power of the solar panel (Wp).
Power: Nominal power of the given system (KWp).
Energy: AC energy (kWh).
Yield: Ratio between power and energy (kWh/kWp).
Face: Number assigned to the face with the solar array. (Activate layer TX:Face_names to see what it is).
Group: Number of the group of solar panels with same tilt, azimuth and model. Azimuth: Solar panel azimuth in grades.
Tilt: Solar panel tilt in grades.
Relative tilt: Angle between solar panel and roof in grades.
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh/day).
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh/month).
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2/day).
Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2/month).
Edy: Yearly average of Ed (kWh/day).
Emy: Yearly average of Em (kWh/month).
Hdy: Yearly average of Hd (kWh/m2/day).
Hmy: Yearly Average of Hm (kWh/m2/month).
∑H m: Yearly sum of Hm (kWh/m2/year).

PVGIS © European Communities, 2001-2008
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged
See the disclaimer here 
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Groups analysis

Groups global results

Solar panels NºP. P. power
(Wp)

Power
(kWp)

Energy
(kWh)

Yield 
(kWh/kWp)

Shading L.
(%)

SoliTek:SOLID270 63 270.00 17.01 15200.00 893.59 0.30

Results for solar panels grouped by same tilt, azimuth and panel model

Group Model NºP. P. power
(Wp)

Power
(kWp) Azimuth Tilt Energy

(kWh)
Yield 
(kWh/kWp)

∑H m

(kWh/m 2/year)
CSL Shading L.

(%)

1 SoliTek:SOLID270 63 270.00 17.01 180.00 35.00 15200.00 893.59 1150.00 22.00 0.30

Losses (%)

Group Tº Re�. Other CSL

1 8.80 3.20 11.70 22.00

Monthly Shading Losses (%)

Group Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 5.19 0.92 0.04 0.04 0.04 0.03 0.06 0.03 0.04 0.15 2.73 4.15

Mean 5.19 0.92 0.04 0.04 0.04 0.03 0.06 0.03 0.04 0.15 2.73 4.15

E d (kWh/day)

Group Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 11.20 22.50 48.40 63.20 68.00 68.30 63.90 60.30 47.50 26.70 10.70 7.53

∑ 11.20 22.50 48.40 63.20 68.00 68.30 63.90 60.30 47.50 26.70 10.70 7.53

E m (kWh/month)

Group Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 347.00 630.00 1500.00 1900.00 2110.00 2050.00 1980.00 1870.00 1430.00 827.00 322.00 234.00

∑ 347.00 630.00 1500.00 1900.00 2110.00 2050.00 1980.00 1870.00 1430.00 827.00 322.00 234.00

Hd (kWh/day)

Group Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 0.74 1.52 3.43 4.75 5.27 5.39 5.10 4.71 3.58 1.92 0.75 0.51

Mean 0.74 1.52 3.43 4.75 5.27 5.39 5.10 4.71 3.58 1.92 0.75 0.51

Hm (kWh/month)

Group Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 22.90 42.70 106.00 142.00 163.00 162.00 158.00 146.00 107.00 59.40 22.60 15.80

Mean 22.90 42.70 106.00 142.00 163.00 162.00 158.00 146.00 107.00 59.40 22.60 15.80

Yearly average

Group Edy
(kWh/day)

Emy
(kWh/month)

Hdy
(kWh/m 2/day)

Hmy
(kWh/m 2/month)

1 41.60 1270.00 3.15 95.70

∑ or Mean 41.60 1270.00 3.15 95.70

PV power estimate information report
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Priedas 2

Namo su šlaitiniu stogu 
fotovoltinės jėgainės 
įrengimo pasiūlymas

Saulės jėgainę siūlytume montuoti ant pietinio stogo šlaito. 
Maksimalus jėgainės dydis 30,2 kW (112 vnt. modulių). 
Skaičiavimas darytas vertinant maksimalų galimą stogo plotą ir 
ant stogo esamus kliuvinius.

Tokio dydžio jėgainė galėtų sugeneruoti  apie 25 500 kWh elek-
tros energijos per metus. Preliminari 30,2 kW galios jėgainės 
kaina būtų apie 27 000 eurų + PVM.

Priedas 3

Tipinis lizingo pasiūlymas

Turto, aprašyto šio dokumento Prieduose 1 ir 2, pradinės lizin-
go sąlygos:

1. Pradinė įmoka nuo 35 proc.;

2. Lizingo terminas iki 60 mėn.;

3. Vienkartinis administravimo mokestis nuo 1,5 proc. (bet ne 
mažiau 200 EUR) turto kainos su PVM;

4. Metinės palūkanos nuo 6 proc.

Lizingo įmokos prie pateiktų sąlygų sudaro apie 249 EUR 
(Priedo 1 turtui) ir 419 EUR (Priedo 2 turtui) per mėnesį.

Svarbu! Kiekvienu konkrečiu atveju finansavimo išdavimo klau-
simas sprendžiamas individualiai, vertinant kliento finansinius 
ir kitus kriterijus.



Priedas 4

Bendrieji vartotojų dalyvavimo energijos 
gamybos principai, pagal BEUC rekomendacijas

Atsakydama į Europos Komisijos iniciatyvų paketą „Švari energija 
visiems europiečiams“ („Clean Energy for All Europeans“), Europos 
vartotojų organizacija BEUC* nuosekliai skelbia principus, kurie, 
BEUC ir jos narių – nacionalinių „skėtinių“ vartotojų organizacijų – 
manymu, turi būti išlaikomi darant energetikos sektoriaus reformas 
Europoje.

BEUC teigia, kad energijos rinkos keičiasi. Dabartinį modelį keičia 
decentralizuota rinka, kuriai būdingas didelis skaičius smulkių 
gamintojų, ypač iš atsinaujinančių energijos išteklių, prijungtų prie 
tinklo. Rinkos, anksčiau besiribojusios vienos šalies teritorijoje, tam-
pa atviros ir apjungia kelias šalis – ypač tai pasakytina apie didmeną. 
Laukiama naujų žaidėjų, siūlančių naujas technologijas ir naujas 
paslaugas, įėjimo.

Vieninga į vartotoją orientuota ES energetinė sąjunga turi atverti 
vartotojui naują pasirinkimų kupiną erą. Tai reikalauja mąstymo 
pokyčių. ES politikos priemonės turi numatyti sumanių, tvarių ir 
įtraukiančių (angl. inclusive) vartotojų dalyvavimo energijos rinkoje 
įrankių taikymą. Vartotojai turi gauti garantijas, kad ES puoselėja-
ma energetikos rinkos reforma duos jiems naudos, o informacinių 
technologijų taikymas palengvins priėjimą prie reformos vaisių.

Kiekvienas vartotojas turi turėti galimybę tapti gaminančiu vartoto-
ju – „prosumeriu“ (nuo angl. prosumer – producing consumer).

Maži gaminantys vartotojai neturi būti verčiami dalyvauti didme-
ninėje elektros energijos rinkoje, kuri sukurta stambių žaidėjų 
poreikiams.

Prosumeriai turi būti traktuojami kaip vartotojai, su visomis iš to 
išplaukiančiomis teisėmis.

Esami ir būsimi elektros energijos gamintojai turi turėti visas in-
vesticines garantijas. Turi būti panaikintos visos nepagrįstos mo-
kestinės ar kitokios prievolės, kurios mažina investicijų į smulkiųjų 
elektros gamintojų statomas jėgaines patrauklumą. Tai ypač pasaky-
tina apie energiją, suvartojamą paties gamintojo gamybos vietoje.

ES narės turi užtikrinti, kad gaminantiems vartotojams yra lengvai 
prieinami alternatyvūs ginčų sprendimo (angl. Alternative Dispute 
Resolution) įrankiai, kuriais galima patogiai ir lengvai išspręsti tokių 
vartotojų skundus.

Tokie bendrieji principai pateikti Bulgarijos vyriausybei specialiame 
BEUC leidinyje**, pažymint šios šalies pirmininkavimo ES Tarybai 
pradžią – 2018 m. sausio 1 d. Labai svarbūs principai taip pat pateik-
ti Europos Komisijos atliktoje studijoje***.

* LVOA yra BEUC narė nuo 2012 metų.

** Žr. http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-145-beuc-memorandum_
bulgaria.pdf

*** „Study on Residential Prosumers in the European Energy Union“, 2017 
m. gegužė. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
study-residential-prosumers-energy-union_en.pdf
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Priedas 5

PV jėgainės gamybos 
ciklas per metus ir 
daugiabučio namo 
elektros suvartojimo 
ciklas per metus

Šaltinis: LVOA skaičiavimai ir duomenys iš bendrijų.



Priedas 6

Trumpi santrumpų ir 
sąvokų paaiškinimai

AEI – atsinaujinantys energijos ištekliai arba atsinaujinantys energi-
jos šaltiniai. Angliškai RES – renewable energy sources.

Dvipusė apskaita, angl. net metering – pagamintos elektros ener-
gijos apskaitos sistema, leidžianti apskaičiuoti ir patiektos į tinklą, ir 
suvartotos iš tinklo gautos elektros energijos balansą. Sudaro sąly-
gas perteklinę pagamintą energiją atiduoti į tinklą, o trūkstant – ją 
susigrąžinti. Naudojama kaip priemonė skatinant AEI plėtrą.

Gaminantis vartotojas, angl. prosumer – vartotojas, kuris ne 
tik naudoja, bet ir gamina energiją. Dalis pasigamintos energijos 
sunaudojama savo reikmėms, likusią energiją, panaudojant dvipusės 
apskaitos schemas, gaminantis vartotojas perduoda į tinklą.

FIT, angl. feed-in tariff – skatinamasis tarifas. Specialūs AEI plė-
trai skatinti aukšti elektros energijos supirkimo tarifai galiojo dau-
gelyje Europos šalių, ir dabar kai kur tebegalioja pasaulyje. Lietuvos 
Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (LR AIEĮ) 
apibrėžia FIT kaip „fiksuotą elektros energijos iš atsinaujinančių 
išteklių tarifą“– tai „gamintojui garantuojamos pajamos už pagamin-
tą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos iš atsinaujinančių 
energijos išteklių vienetą“.

PV – angl. photovoltaic (fotovoltinis, fotoelektros). Taip sutrum-
pintai vadinamos saulės energiją naudojančios sistemos, kur šviesa 
verčiama elektros srove. LR AIEĮ apibrėžia šį terminą taip: „saulės 
šviesos energija – iš saulės šviesos tiesiogiai gaunama elektros 
energija“.

VKEKK – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Wp – pikinė galia, vatais. Dažniausiai tokia santrumpa sutinkama 
apibrėžiant vieno saulės modulio galią (pvz., 270 Wp, 280 Wp); šis 
dydis yra maksimalus PV energijos generavimo potencialas, nustato-
mas modulius testuojant. Gamintojas garantuoja, kad optimaliomis 
sąlygomis vartotojas gali pasiekti maksimalią tokią galią iš vieno 
modulio, jei bus atitinkamo intensyvumo šviesos srautas ir aplinkos 
temperatūra. Kur kas didesnę reikšmę turi praktinė pagamintos 
elektros energijos išeiga; ji Lietuvos sąlygomis apytikriai nustatoma 
galią Wp padauginus iš daugiklio 1000 – t.y., vienas 270 Wp pikinės 
galios modulis, tikėtina, gali pagaminti per metus 270 000 Wh (arba 
270 kWh) elektros energijos.
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Raktažodžiai:
atsinaujinantys energijos šaltiniai, bendrija, daugiabutis, elektra, elektros energija, elektros kaina, energetikos strategija, fasadas, fotovoltaika, gaminantis 
vartotojas, paramos programa, pikinė elektros energija, prosumeris, PV elektrinė, PV jėgainė, renovacija, saulės baterijos, saulės elementai, saulės energija, 
saulės moduliai, stogas

Šis leidinys parengtas iš dalies panaudojant valstybinės paramos 
lėšas per Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) 
skelbtą Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo 2017 
metams konkursą, pagal prioritetinę kryptį „Vartotojų teisių apsauga 
(įskaitant vartotojų švietimą) energijos tiekimo ir vartojimo srityje“. 
Priemonių programos pavadinimas – „Fotovoltinių jėgainių įrengimo 
ir energijos vartotojų tapimo gaminančiais vartotojais perspektyvos 
daugiabučių namų sektoriuje“, sut. Nr. 25-55, pasirašyta 2017 05 17 
tarp VVTAT ir Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso. Programos 
veiklos yra remiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
lėšų.

LVOA dėkoja Lietuvos saulės energetikos asociacijai, kaip projekto 
partneriui, už ypatingą indėlį ruošiant šią studiją.

Lietuvos vartotojų 
organizacijų aljansas – 
vartotojų interesus ginanti 
ir atstovaujanti organizacija, 
jungianti 7 Lietuvos 
vartotojų asociacijas. 
Vieninteliai Lietuvoje 
esame Europos vartotojų 
organizacijos BEUC (Bureau 
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