




Ministerijos sprendimas
dėl priemonės
finansavimo apimčių

Galutinis ministerijos
sprendimas dėl
priemonės įgyvendinimo

Aprašymas ir rodikliai
Maksimalus
finansavimas

Maksimalus
technologinis
potencialas

Poveikis ŠESD

Socialinio-ekonominio poveikio vertinimas

Poveikis oro taršai
Poveikis žiedinei 
ekonomikai

Poveikis darbo vietoms 
ir socialinei atskirčiai

Poveikis kuro ir
energijos
sutaupymams



39

25

22

Įgyvendinti Neįgyvendinti Sprendžiama

12

2

5

2
2

1
34

5

2

4

11

1 2

Geležinkeliai Intermodalinių krovinių vežimas VT
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T26.1 Geležinkelių elektrifikavimas Ekonominė

363 862

495

T26.2 Elektrinių lokomotyvų įsigijimas Ekonominė
311

T47
Pilotinis vandenilinis traukinys (Kaunas-
Marijampolė; Kaunas-Varšuva)

Ekonominė 1 167 6

T40 Išmanioji bilietų pardavimo sistema Ekonominė 1 167 6

T49
Turimų trijų dvivagonių elektrinių  „Škoda EJ575" 
traukinių modernizavimas į elektrinius-baterinius 
traukinius

Ekonominė 3 56 18

T43

Geležinkelių paslaugų pritaikymas 
pagal universalaus dizaino principus (Esamų 
traukinių pritaikymas keleiviams su individualiais 
poreikiais)

Ekonominė 1 3 3



T44 Tvaraus susisiekimo paslaugos tiesioginiu 
tarptautiniu maršrutu "Vilnius-Varšuva", 
užmezgant partnerystės ryšius ir įgyjant patirties 
reikalingos veikti Rail Baltica trasoje

Ekonominė 3 0 7

T45

Tvaraus susisiekimo paslaugos tiesioginiu 
tarptautiniu maršrutu "Vilnius-Ryga", užmezgant 
partnerystės ryšius ir įgyjant patirties reikalingos 
veikti Rail Baltica trasoje

Ekonominė 3 0 5

T41 Priežiūros veiklos ir infrastruktūros pritaikymas 
naujiems elektriniams  keleiviniams traukiniams

Ekonominė 0 0 38

T46 Nuotolinis esamų keleivinių traukinių būklės 
stebėjimas

Ekonominė 0 0 1



T2.1-E Geležinkelių elektrifikavimas (1520 mm pločio vėžės geležinkelio 
infrastruktūros atnaujinimas / Rail Baltica)

Ekonominė 220

T2.2-E Geležinkelių elektrifikavimas (esama vėžė) Ekonominė 169



T37 Intermodalinių vežimų apimčių ir pajamų, 
diversifikuojant paslaugų portfelį, didinimas Ekonominė

330 4714 55

T27 Vilniaus ir Kauno intermodalinių terminalų techninė 
plėtra

Ekonominė
0 0 8

* Informacija tikslinama



T9
Miesto ir priemiestinio viešojo TP parko atnaujinimas, 
skatinant naudoti AD ir elektra varomas TP

Ekonominė 487 588 257

T79
Elektrinių autobusų ir kitų elektrinių transporto 
priemonių ir jiems reikalingos įkrovimo infrastruktūros 
gamybos skatinimas

Ekonominė 0 0 3

* Informacija tikslinama



T1-E Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, 
skatinant naudoti alternatyviais degalais ir elektra varomas transporto 
priemones

Ekonominė 334

T3.1-E Darnaus judumo mieste planų (toliau – DJPM) įgyvendinimas (transporto 
infrastruktūra ir sistemos mieste) Ekonominė 19

T3.2-E Darnaus judumo mieste planų (toliau – DJPM) įgyvendinimas (DJMP 
rengimas) Ekonominė 1

* Informacija tikslinama



T2.1
N2,M2,N3 ir M3 kategorijų transporto 
priemonių, pritaikytų naudoti AEI, įsigijimo 
skatinimas

Ekonominė * * * 21

T55 (T33-E)
Alternatyviųjų degalų (elektros, biodujų ir 
vandenilio) įkrovimo/ papildymo 
infrastruktūros sukūrimas / plėtra

Ekonominė 377 12161 12

* Informacija tikslinama



T13.5-E Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra (viešos ir pusiau viešos 
įkrovimo prieigos):
• Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas šalia valstybinės reikšmės kelių;
• Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas savivaldybėse;
• geležinkelio stočių automobilių parkavimo aikštelėse;
• Viešosios elektromobilių įkrovimo stotelės statomose arba rekonstruojamose 

autobusų ir geležinkelio stotyse, oro uostuose ir jūrų uoste;
• Elektros tiekimo nuo kranto užtikrinimas vidaus vandenų uostuose;
• Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas vidaus vandenų ir jūrų uostų 

automobilių parkavimo aikštelėse;
• Netaršiam viešajam transportui reikalingos įkrovimo / papildymo 

infrastruktūros plėtra.

Ekonominė 92

T13.4-E Privačios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra (privačios įkrovimo 
prieigos)

Ekonominė 46

* Informacija tikslinama



T61 Elektromobilių naudojimo skatinimas Ekonominė 107 53500 129

T13.2-E Elektromobilių naudojimo skatinimas (subsidija
naudotiems elektromobiliams) Ekonominė 34

T13.3-E Elektromobilių naudojimo skatinimas (subsidija
naujiems elektromobiliams) (2022-2027) Ekonominė 44

T13.3-E Elektromobilių naudojimo skatinimas (2021-
2022) Ekonominė 9

* Informacija tikslinama



T7.1-E Finansinės paskatos rinktis mažiau taršias judumo priemones (atidavus 
taršų lengvąjį automobilį)

Ekonominė *

T7.2-E Finansinės paskatos rinktis mažiau taršias judumo priemones (viešojo 
transporto išlaidoms ar elektriniams ar paprastiems dviračiams, 
paspirtukams)

Ekonominė *

T7.3-E Finansinės paskatos rinktis mažiau taršias judumo priemones 
(nepasiturintiems fiziniams asmenims)

Ekonominė *

* Informacija tikslinama



T3 Subsidija pedalinių TP su elektriniu 
varikliu ir krovininių dviračių įsigijimui

Ekonominė 71 346 48

T32 Parama dviračių taisymo paslaugoms Ekonominė 13 2167 2

T31 Dviračių saugyklų įrengimas Ekonominė 10 833 10

T30 Dviračių takų tiesimas ir rekonstravimas Ekonominė 30 86 277

* Informacija tikslinama



T10 Naujų krovininių laivų ir baržų įsigijimas Ekonominė 100 1818 55

T6 Mažiau taršūs Klaipėda - Kuršių Nerija keltai Ekonominė 7 140 24

T12

Esamų vidaus vandenų krovininių laivų, keleivinių, 
žvejybinių ir kitų vidaus vandenų laivų jėgainių 
pakeitimas, su jų keitimu susijusių kitų 
mechanizmų atnaujinimas

Ekonominė 5 104 8

T11 Naujų keleivinių laivų įsigijimas Ekonominė 1 200 *

T18
Vidaus vandenų kelių infrastruktūros, įskaitant 
uostus ir prieplaukas, kūrimas ir / ar 
modernizavimas

Ekonominė 1 3 310

* Informacija tikslinama



T19
Elektros energijos tiekimo prisišvartavusiems 
laivams sistemos įrengimas Klaipėdos uoste

Ekonominė 71 717 100

T19.1
Jūrų uosto minimalios elektros tiekimo 
infrastruktūros jūriniams konteineriams ir 
keleiviniams laivams užtikrinimas

Ekonominė * * *

* Informacija tikslinama



T74
Tvariųjų aviacijos degalų tiekimo 
infrastruktūros diegimas

Ekonominė 1 333 2

T5
Specialiosios paskirties, aerodromų 
priežiūros veiklą vykdančių TP keitimas į 
AD varomas TP

Ekonominė 1 50 14

T76
Orlaivių stovėjimo aikštelių 
elektrifikavimas Vilniaus, Kauno ir 
Palangos oro uostuose

Ekonominė 1 0 62

T75

Oro uosto infrastruktūros 
atnaujinimas/įrengimas, ruošiantis 
aptarnauti vandeniliu varomus ir 
elektrinius orlaivius

Ekonominė 0 0 6

* Informacija tikslinama



T7 Kelių apmokestinimo lengvatos Fiskalinė 181 NA NA

T23 Transporto taršos tyrimų laboratorijos sukūrimas
Mokslinių 

tyrimų
NA NA 0,48

T84 Krovinių pervežimo mažiau taršiu transportu skatinimas Reguliacinė NA NA NA

T60
Plati socialinė sklaida, visuomenės informavimas, 
įpročių formavimas, pilotiniai projektai, mažinantys 
iškastinio kuro vartojimą

Švietimo NA NA 0,2

T56
Transporto parko atnaujinimas, taikant žaliuosius 
pirkimus ir užtikrinant būtinuosius viešojo pirkimo 
tikslus transporto srityje

Reguliacinė NA NA NA

T82
Eismo spūsčių mažinimas, taikant eismo organizavimo 
sprendimus.

Reguliacinė NA NA NA

* Informacija tikslinama



T20.-E Metinis automobilių taršos mokestis Fiskalinė
*

T21.-E Transporto priemonės registravimo (perregistravimo) mokesčio diferencijavimas 
pagal taršos lygį

Fiskalinė

*

T8.-E Elektroninės rinkliavos (angl. „Etolling“) įgyvendinimas krovinių vežimo srityje Ekonominė
35

T11.-E Darnaus judumo fondo sukūrimas Fiskalinė

*

T22.-E Transporto priemonių ženklinimas pagal taršos lygį Reguliacinė

*

* Informacija tikslinama



T10.-E Mažos taršos zonų sukūrimas miestuose Reguliacinė 250 NA 0,3

* Informacija tikslinama



T21 Paskaitų ciklas apie darnųjį judumą Švietimo 5 NA 0,03

T6.-E
Ekonomiško ir ekologiško vairavimo įgūdžių 
formavimas ir skatinimas

Švietimo * * * 0,1

* Informacija tikslinama



T22 Išmetamų automobilio dujų matavimas keliuose Reguliacinė / ekonominė
T68 Įvežamų transporto priemonių kontrolė Reguliacinė
T54 Taršos mokesčio lengvatos panaikinimas individualia veikla besiverčiantiems subjektams Fiskalinė
AEI87 Viešų elektromobilių įkrovos stotelių įrengimas daugiabučių namų teritorijose įrengiant juos esamoje teritorijos apšvietimo infrastruktūroje. Ekonominė
T62 Supaprastintas įkrovimo stotelių įrengimo procesas daugiabučių teritorijose Reguliacinė
T13 Elektrinių lokomotyvų įsigijimas Ekonominė
T25 Krovinių per Lietuvą vežamų sunkiosiomis TP perkėlimo į geležinkelius galimybių studija Mokslinių tyrimų
T81 Viešojo transporto patrauklumo didinimas Fiskalinė
T17 Vieningos Vilniaus m. ir Vilniaus rajono viešojo transporto sistemos su e-bilietu sukūrimas Ekonominė
T42 Kelionių “nuo durų iki durų” sprendimas (Projektas "Door to Door" (D2D)) Ekonominė
T24 Regionų aptarnavimo viešuoju transportu racionalizavimo galimybių studija Mokslinių tyrimų
T2 Subsidija biometanu, elektra ir vandeniliu varomų N3 TP įsigijimui Ekonominė
T15 ADĮ įstatymo XIV-196  koregavimas, siekiant padidinti alternatyviu kuru varomų N2 ir N3 klasės TP įsigijimą per viešuosius pirkimus Reguliacinė
T36.1 Studija apie Lietuvos greitkelių elektrifikaciją naudojant kontaktinį tinklą, skirtą elektrinių krovininių sunkvežimių eksploatacijai Ekonominė
T36.2 Lietuvos greitkelių elektrifikacija naudojant kontaktinį tinklą, skirtą elektrinių krovininių sunkvežimių eksploatacijai Ekonominė
T14 Didesnio bendrojo svorio ir gabaritų N3 klasės TP naudojimas Lietuvos bendrojo naudojimo keliuose Reguliacinė
T78 Dviračių naudojimo infrastruktūros plėtra kaimiškose vietovėse Ekonominė
T34 Skaitmeniniai sprendimai  krovinių srautų optimizavimui ir tuščios ridos mažinimui Ekonominė
T70 Skaitmeninių sprendimų taikymas tvaraus transporto sektoriaus plėtrai Ekonominė
T20 Tvaraus judumo mobilios aplikacijos sukūrimas Švietimo
T48 Bepiločio keleivinio traukinio prototipas Ekonominė

T28 Parama transporto elektrifikavimui Ekonominė



T9.1 Autonominis elektra ir vandeniliu varomas autobusas

Ekonominė Alternatyviais degalais varomų viešojo transporto priemonių skatinimas jau numatytas (priemonė T9 „Miesto ir 
priemiestinio viešojo TP parko atnaujinimas, skatinant naudoti AD ir elektra varomas TP“), todėl atskirai siūlome šios 
priemonės neįtraukti. 

T73 Viešojo transporto atnaujinimas perkant ne autobusą, o naujo 
ekologiško autobuso 1 kilometro įkainį (nuoma ir pan).

Ekonominė Šiuo metu alternatyviais degalais varomų viešojo transporto priemonių skatinimas jau numatytas kitomis priemonėmis 
(pvz., T9), tačiau ši priemonė yra vertinama ir vyksta diskusijos su Europos Komisija dėl RRF finansavimo sąlygų pakeitimo 
galimybės. 

T51 Troleibusų transporto plėtra Vilniuje ir Kaune Ekonominė Numatyta skatinti alternatyviais degalais (įskaitant elektra) varomų viešojo transporto priemonių plėtrą. Troleibusų kaip 
vienos iš elektra varomų viešojo transporto priemonių plėtra gali būti įgyvendinama tomis pačiomis priemonėmis (T9).

T67 Parama transporto paslaugų (gyventojams) inovacijoms Ekonominė Šią priemonę siūloma prijungti prie priemonės T81 „Viešojo transporto patrauklumo didinimas“.
T16 Vilniaus viešojo transporto juostų tinklo plėtra Ekonominė Šią priemonę padengia esama priemonė T3-E „Darnaus judumo mieste planų įgyvendinimas“, o taip pat papildomai 

įtraukta priemonė T81.3 „Viešojo transporto pirmumo eisme sprendimų įgyvendinimas“.
T57 Super lengvojo geležinkelio (SLG) bėgių tiesimas sostinės ir kitų 

didžiųjų Lietuvos miestų regionuose.
Ekonominė Laikome, kad tokia priemonė galėtų sumažinti ŠESD kiekį transporto sektoriuje, tačiau jos įgyvendinimas būtų brangus ir 

sudėtingas. Sieksime ŠESD mažinimo tikslus pasiekti kitomis priemonėmis (pvz., T9). 
T29 Subsidija elektromobilio įsigijimui Ekonominė Pagal suplanuotą ir suderintą finansavimą bei numatytus pasiekti elektromobilių įsigijimo skatinimo rodiklius neturime 

galimybių keisti skiriamos subsidijos dydžio. Taip pat tas pats elektromobilis negali būti finansuojamas iš kelių skirtingų 
šaltinių. Laikome, kad nemokamas elektromobilių parkavimas, nemokamas įvažiavimas į mažos taršos zonas ir kitos 
panašios suplanuotos priemonės prisideda prie elektromobilių eksploatacijos kaštų mažinimo. 

T4 Antros kartos biodegalais ir elektra varomos žemės ūkio 
technikos skatinimas

Perkelta į žemės ūkio sektorių ir numatyta įtraukti į atnaujinamą NEKSVP.

T58 Privačios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra Ekonominė Priemonė atitinka T13.4-E „Privačios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra“ priemonę, todėl papildomai nėra 
įtraukiama. 

T59.1 Viešosios ir pusiau viešosios elektromobilių įkrovimo 
infrastruktūros plėtra.

Ekonominė Priemonė atitinka T13.5-E „Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra “ priemonę, todėl papildomai nėra 
įtraukiama. 

T72 Stotys-traukos centrai modalumui skatinti tarp keleivių Ekonominė Laikome, kad tai svarbi priemonė transporto infrastruktūros vystymui, tačiau ji turėtų būti įtvirtinta kituose strateginiuose
dokumentuose, nes neturi tiesioginio poveikio ŠESD kiekio mažinimui. 



T1.2 Finansinės paskatos rinktis mažiau taršias judumo priemones Ekonominė Atitinka priemonę  T7-E „Finansinės paskatos rinktis mažiau taršias judumo priemones“, todėl papildomai nėra įtraukiama. 

T1.1 Subsidija mažataršių automobilių įsigijimui Ekonominė Atitinka priemonę  T7-E „Finansinės paskatos rinktis mažiau taršias judumo priemones“, todėl papildomai nėra įtraukiama. 

T52 Metinis automobilių taršos mokestis Fiskalinė Atitinka priemonę T20-E „Metinis automobilių taršos mokestis“, todėl papildomai nėra įtraukiama.

T53 TP registravimo (perregistravimo) mokesčio diferencijavimas pagal taršos lygį
Fiskalinė

Atitinka priemonę T21-E „Transporto priemonės registravimo (perregistravimo) mokesčio diferencijavimas pagal taršos lygį“, todėl 
papildomai nėra įtraukiama.

T50 Darnaus judumo fondo sukūrimas Fiskalinė Atitinka priemonė T11-E „Darnaus judumo fondo sukūrimas“, todėl papildoma nėra įtraukiama.
T83 Katalizatorių ir DPF filtrų privalomybė

Reguliacinė
Laikome, kad priemonė turėtų teigiamą poveikį oro taršos mažinimui, tačiau labai mažą poveikį ŠESD kiekiui, todėl siūlome į 
NEKSVP šios priemonės neįtraukti, bet siekti įgyvendinti ją kituose formatuose. 

T59 Viešosios ir pusiau viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra Ekonominė Priemonė atitinka T13.5-E „Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra “ priemonę, todėl papildomai nėra įtraukiama. 
T85 Ikiprekybinis arba atviras kvietimas teikti pasiūlymus dėl MTEP veiklų vykdymo siekiant 

sukurti automobilių keliams (gatvėms) tiesti ar atnaujinti taikytinus mažos ŠESD emisijos ir 
klimato kaitos neigiamam poveikiui atsparius sprendinius (medžiagas ir (arba) technologijas) Mokslinių tyrimų

Laikome, kad kelių transporto tyrimų institutas jau atlieka tokio pobūdžio tyrimus, todėl siūlome atskirai šios priemonės į NEKSVP 
neįtraukti.

T77 Dviračiu į darbą!
Reguliacinė

Laikome, kad šią priemonė privatūs subjektai gali įgyvendinti savarankiškai. Planuojamos investicijos į dviračių infrastruktūrą (pvz., 
takus, saugyklas) ir paramą dviračių įsigijimui bei remontui.

T64 Parama saugių EV įkrovimo stotelių įrengimui
Ekonominė

Elektromobilių krovimo stotelių įrengimas turi būti saugus pagal galiojančius teisės aktus. Siūlome šios priemonės netraukti į 
NEKSVP, nes ji neturės tiesioginio poveikio ŠESD kiekiui.

T65 Parama dinaminio galios valdymo / išmanaus krovimo sprendimų diegimui įkrovimo stotelėse

Ekonominė

Priemonė koncentruojasi tik į vieną technologinį sprendimą, kuris turi būti įgyvendinamas per reguliacines priemones. Ne visose 
stotelėse yra reikalinga galios valdymo funkcija, tai turėtų būti analizuojama individualiais atvejais arba esant poreikiui įtvirtinta 
reguliacinėje aplinkoje numatant tokių infrastruktūrinių standartų taikymą specifinėse situacijose. 

T66 Elektromobilių krovos apskaitos platforma
Ekonominė

Tokie reikalavimai atsiranda iš ES teisės aktų. Atsiskaitymo galimybės ir taip turi būti diegiamos viešoje infrastruktūroje, tam
neturėtų būti skiriamas papildomas skatinimas. 

T63 Elektros perdavimo tinklų galios dedamosios mokesčio lengvata elektromobilių įkrovimo 
stotelėms

Reguliacinė

Sprendimai dėl galios dedamosios nustatymo ir jo poreikio įvertinimo atliekami tarpinstituciniu lygmeniu. Pasiūlymo autoriai nėra 
pateikę tokio pobūdžio lengvatos apimčių ir kokia apimtimi lengvata turėtų būti apmokama kitų energijos vartotojų sąskaita. 
Pažymėtina, kad galios mokesčio lengvatos peržiūra yra numatyta 2022 m. patvirtintame Elektromobilių naudojimo ir jų įkrovimo
infrastruktūros plėtros veiksmų plane, kuriame numatyta, kad Energetikos ministerija iki 2023 m. IV ketv. peržiūrės dabar 
galiojančią kainodarą ir pagal poreikį įvertins galimybes nustatyti lengvatas atitinkamoms subjektų grupėms, tame tarpe ir 
elektromobilių naudotojams. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta siūlytina šios priemonės netraukti į NEKSVP planą ir vadovautis
patvirtinto Veiksmų plano nuostatomis. 

T8 Ekonomiško ir ekologiško vairavimo viešinimas ir skatinimas
Švietimo

Atitinka priemonę T6-E „Ekonomiško ir ekologiško vairavimo įgūdžių formavimas ir skatinimas“, todėl papildomai nėra įtraukiama.






