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KAM REIKALINGA 
ENERGETIKOS 
STRATEGIJA?



Nes... Reikia?
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Atspėti ateitį?

Tarptautinės energetikos agentūros darytos oficialios elektros gamybos 
saulės, vėjo ir biomasės elektrinėse Pasaulyje prognozės ir FAKTAS
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https://cleantechnica.com/2017/09/06/iea-gets-hilariously-slammed-continuously-pessimistic-renewable-energy-forecasts/



Atspėti ateitį?

2017 metų liepos 28 dienos komercinis 
pasiūlymas

1500 kW galios saulės elektrinę ant 
komercinio pastato stogo įrengti

1028 tūkst. eurų (be PVM) 
(su projektavimo ir montavimo darbais)
Arba 0,685 Meur/MW
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http://www.lei.lt/_img/_up/File/atvir/2016/NES/2-Technine_ekonomine_energetikos_sektoriaus_pletros_analize-2015.11.16.pdf



Strateginių projektų sąrašas?
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Veiksmų planas energetikos 
ministerijos darbuotojams?

7



2007 metais 
patvirtintoje 
Nacionalinėje 
energetikos strategijoje 
naują branduolinę 
elektrinę numatoma 
pradėti eksploatuoti iki 
2015 metų....

Valstybės įsipareigojimas?
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2015 metų....

VAE dabar galiojančioje 
energetikos strategijoje 
paminėta 22 kartus...



Energetikos strategija yra labia stiprus signalas:

– Investuotojams

– Energetikos kompanijoms

– Vartotojams

– Bankams

!!!
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– Bankams

– Draudimo kompanijoms

– ...

Signalas, rodantis valstybės 
trumpalaikius ir ilgalaikius prioritetus 
energetikoje, kuriuos valstybė turi šiuo 
trumpu metu ilgai ateičiai



!!!
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http://diacore.eu/images/files2/WP3-Final%20Report/diacore-2016-impact-of-risk-in-res-investments.pdf
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KOKĮ SIGNALĄ SIUNČIA 
ENERGETIKOS 
STRATEGIJOS 
PROJEKTAS?



Numatomi ambicingi  ilgalaikiai AEI 
plėtros tikslai

Kitą vertus: 
didžiausias AEI 
augimas 
atidedamas ateičiai
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AEI vartojimo augimas:

2016-2020 metais: +65 tūkst. 
t/metus

2020-2030 metai: +92 tūkst. 
t/metus

2030-2050 metas: + 124 tūkst. 
t/metus

(2012-2016 metais: +62 tūkst t/metus)



Abejonių keliantys AEI plėtros tempų 
skirtinguose sektoriuose santykiai 

??

??
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2016-2020 2020-2030 2030-2050

Elektra iš AEI (tūkst. tne/metus) 18 30 31

AEI transporte  (tūkst. tne/metus)* 32 12 44

AEI CŠT sektoriuje  (tūkst. tne/metus) 11 12 2

Kt. galutinis vartojimas (tūkst. tne/metus) 3 38 48

Viso AEI plėtra  (tūkst. tne/metus) 65 92 124

* Priėmus prielaidą, kad galutinis energijos poreikis transporto sektoriuje augs 
proporcingai bendram galutiniame energijos poreikių Lietuvoje augimui??



> 2000 per metus

AEI plėtra transporto sektoriuje po +32 tūkst. 
tne/metus 2016-2020 metais?
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arba

> 20000 per metus (kas 2-as naujas 
automobilis)

Priemonės?



CŠT sektorius
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Į 2016-2020 metų 
gamybos iš AEI 
padidėjimą „telpa“ tik
vienas Vilniaus Kogen
projektas !



Elektra iš AEI

+-32 GWh

+-68 GWh
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Kaip 2017 metų gamyba parodytas į elektros tinklus patiektas elektros kiekis 2016 lapkritį-2017 spalį

+-15 GWh



Elektra iš AEI – biokuro ir atliekų 
(biodegraduojančios dalies) elektrinės

2017-2020 metais 
plėtra +467 GWh

– (vien Vilniaus 
Kogen elektrinės + 
360 GWh)

Gamybos mažėjimas 
2020-2030 ?
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2020-2030 ?

Itin sparti plėtra 2030-
2050 ?

Kaip 2017 metų gamyba parodytas į elektros tinklus patiektas elektros kiekis 2016 lakritį-2017 spalį



Biomasės vartojimas namų ūkiuose
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Planuojamas gamtinių dujų 
vartojimas Lietuvoje
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Grafiko kokybė (?)

Vėliausiai nuo 2025 metų 
prognozuojamas CO2 emisijų 
mažinimo įsipareigojimų 
pažeidimas (??)

– Nevertintas galimas 
įsipareigojimų 

CO2 išmetimai
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įsipareigojimų 
griežtinimas, įgyvendinant 
Paryžiaus sutartį?

– Vertinamas proporcingas 
CO2 mažinimo 
įsipareigojimas 
energetikos ir kituose 
sektoriuose?



13. Silpnybės: 

13.8. Didelis teršalų išmetimas į aplinkos orą iš namų ūkių 
(būstų) šildymo įrenginių dėl biokuro ir kito kietojo kuro 
naudojimo ir neefektyviai veikiančių šilumos gamybos 
įrenginių. 

52.2. Techniniai sprendinių įgyvendinimo uždaviniai (šilumos ūkyje):

52.2.4. laiku modernizuojami (nebepasiteisinant ekonomiškai 
ir (ar) aplinkosauginiu požiūriu, keičiami): 

Kas dar apie biomasę?
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ir (ar) aplinkosauginiu požiūriu, keičiami): 

52.2.4.1. esami biokuro deginimo įrenginiai, siekiant 
išlaikyti AEI balansą; 

71. Siekiant energetikos kompetencijų ir mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros rezultatų panaudojimo kitose ekonomikos 
srityse, išaugusio eksporto ir naujų verslo rūšių kūrimosi šalyje, bus:

71.3. mokestinėmis priemonėmis skatinamos investicijos į 
saulės, vėjo, biomasės, biokuro ir kitų atsinaujinančių išteklių 
energijos gamybos technologinę plėtrą, gamybos tobulinimą, 
technologijų įsigijimą ir kompetencijų centro išvystymą bei 
SGD technologijų kūrimas ir kompetencijų centro plėtra;  



Verčia politikus ir žmones 
pratintis prie naujo požiūrio į 
energetiką

IŠVADOS
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energetiką

Pernelyg daug vidinių 
prieštaravimų ir pernelg
mažai ambicijos detalėse

Seimo eilė veikti



Ačiū už dėmesį !
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Ačiū už dėmesį !

Martynas Nagevičius

martynas@nagevicius.lt
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