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Diskusija
„Parama aplinkosaugai ir atsinaujinančiai energetikai

Europos Sąjungos 2014–2020 m. finansinėje perspektyvoje“

2011 m. gruodžio 12 d.
Vilnius

Europos Sąjungos 2014-2020 m.
daugiametė finansinė programa ir

Lietuvos energetikos politikos prioritetai
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ES 2020 strategija

Tikslas – turėtų būti įgyvendinti 20-20-20 klimato ir energetikos
tikslai (įskaitant išmetamų teršalų mažinimą 30 proc., jei tam yra
tinkamos sąlygos)

Pavyzdinė iniciatyva – Tausiai energijos išteklius naudojanti
Europa:

• padėti atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių
naudojimo

• remti perėjimą prie mažai anglies dioksido į aplinką
išskiriančių technologijų ūkio

• didinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą
• modernizuoti mūsų transporto sektorių
• skatinti energijos vartojimo efektyvumą



3

Energetikos sektoriaus SSGG (SWOT) analizė
STIPRYBĖS

• ES politinė parama (BEMIP)
• Įgyvendinami strateginiai energetikos projektai
• Elektros birža
• Biomasės ir vėjo energijos ištekliai
• Stiprinami šalies perdavimo ir skirstymo elektros

tinklai
• Diversifikuotas naftos ir naftos produktų

tiekimas

SILPNYBĖS
• Priklausomybė nuo vienintelio išorinio energijos

išteklių tiekėjo
• „Energetinė sala“
• Konkurencingų vietinių elektros energijos

gamybos pajėgumų stoka
• Elektrai gaminti naudojamos importuojamos

dujos
• Energijos intensyvumas didesnis nei ES vidurkis

GALIMYBĖS
• Integracija  į Europos energetinius tinklus ir

sistemas
• Trečiojo ES energetikos paketo įgyvendinimas
• Dujų tiekimo alternatyvų užsitikrinimas
• Pakankamų konkurencingų vietinių elektros

gamybos pajėgumų užtikrinimas
• Šilumos ūkio efektyvinimas
• Iškastinių energijos išteklių keitimas

atsinaujinančiais energijos ištekliais

GRĖSMĖS
• Augančios energijos kainos
• Didelė būtinų strateginių energetikos projektų

kaina esant mažai rinkai
• Neįgyvendinus strateginių energetikos projektų

– grėsmė Lietuvos energetiniam saugumui
• Sinchronizacijai su ES elektros sistemomis
būtina infrastruktūros plėtra
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ES STRUKTŪRINĖ PARAMA
ENERGETIKOS SEKTORIUI

2014-2020 m.
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Europos Komisijos siūlymai dėl struktūrinės paramos
energetikos sektoriui 2014-2020 m.

ES struktūrinė parama

• Prioritetas teikiamas ES2020 strategijos tikslų (atsinaujinančių
energijos išteklių ir efektyvumo) įgyvendinimui, t. y.

20/20/20 tikslams
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Sanglaudos fondas ir Europos regioninės plėtros fondas
remia šiuos teminius tikslus:

- perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių
technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas:

(a) atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas;
(b) energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos
naudojimo skatinimas MVĮ;
(c) energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos
naudojimo viešosiose infrastruktūrose ir gyvenamųjų namų sektoriuje
rėmimas;
(d) pažangiųjų žemos įtampos paskirstymo sistemų kūrimas;
(e) anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamos miestų vietovių
strategijos skatinimas.
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Europos Komisijos siūlomi reikalavimai dėl struktūrinės
paramos



8

Europos Komisijos siūlomi reikalavimai dėl struktūrinės
paramos

??

Sanglaudos fondas (%)

Aplinkosauga (tame tarpe
AEI, efektyvumas)

Transporto projektai
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Europos Komisijos siūlomi reikalavimai dėl struktūrinės
paramos
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Lietuvos energetikos politikos
prioritetai
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DARNI ENERGETIKA

VIZIJA:
• Lietuva – nepriklausoma nuo iškastinio

kuro:
• visa vartojama elektros energija

gaminama iš branduolinės energijos ir
atsinaujinančių energijos išteklių;

• centralizuotai tiekiama šiluma gaminama
tik iš atsinaujinančių energijos išteklių.

• Didelis energijos vartojimo efektyvumas.

Strateginės iniciatyvos
• Iki 2020 m. 23 proc. galutinės energijos iš

atsinaujinančių energijos išteklių:

– Elektra
• 20 proc. (daugiausia iš biomasės ir vėjo

energijos)

– Šildymas
• 60 proc. centriniam šildymui sunaudotos

energijos (iš biomasės)

– Transportas
• 10 proc. kuro iš atsinaujinančių energijos

išteklių

• Kasmet po 1,5 proc. padidinimas energijos
vartojimo efektyvumas

• CO2 išskiriančių dujų išmetimų mažinimas

• Centralizuotos šilumos sutaupymai 30–40 proc.
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Galimi Lietuvos 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos
panaudojimo prioritetai energetikos sektoriuje

Šilumos ūkio modernizavimas
Energijos efektyvumas

(viešųjų pastatų  renovacija, energijos
gamybos ir vartojimo efektyvumo

didinimas)

Elektros/dujų infrastruktūros
plėtra

Atsinaujinančių energijos
išteklių plėtra

Didesnė ES
struktūrinės

paramos dalis nei
2007-2013 m.
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Atsinaujinantys energijos ištekliai elektros gamyboje
Pajėgumai MW

2020

20 %2

2009

5 %2

AEI

1 Neįtraukiant Kruonio HAE
2 Nuo viso elektros suvartojimo
3 Daugiausia privačios investicijos

141

500

355

10

-

1006 754

128Hidroenergija1 13 0,3–0,4

98Vėjo energija 402 1,0–1,4

26Biomasė 329 1,0–1,4

-Saulės energija 10 0,2–0,3

-Geoterminė - -

2,5–3,5

Papildomi
pajėgumai

2020
Investicijos3

milijardai Lt
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Atsinaujinantys energijos ištekliai šilumos gamyboje

2020

6 523

2010

1 700 4 523

2 000

1 Investicijų poreikis padengiamas privataus ir valstybinio sektoriaus lėšomis
2  40 % pagamintos energijos priskiriama prie AEI

AEI

Papildomi
pajėgumai 2020

MW
Investicijos

milijardai Lt

Reikalinga parama
investicijoms

Pagaminta GWh / (MW pajėgumai, įskaičiuotas pastatų renovacijos poveikis)

Biomasė 6 183 (1,425 MW) 1 035 2,051 700 (390 MW)

Atliekos² 0 (0 MW) 340 (60 MW) 60 0,50

Kogeneracinės el. 441 (80 MW) 1 841 (380 MW) 300 0,80

Katilinės 1 259 (310 MW) 2 342 (525 MW) 215 0,24

Kogeneracinės el.
(reikalinga parama)

1 000 (220 MW) 0,61220

Katilinės (reikalinga
parama)

1 000 (300 MW) 300 0,40
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Optimaliai
išnaudojant
biomasės
potencialą,
Lietuvoje
medienos
biomasės kainos
neturėtų viršyti
70 % dujų kainos,
kad biomasės
naudojimas kurui
išliktų
konkurencingas

Metinė biomasės gamyba
Ktne Pastabos

Dėl vis didėjančio biomasės naudojimo turi būti užtikrinta pakankama
kurui tinkamos biomasės gamyba

2009¹ m. 2020² m.

▪ Reikia skatinti medienos ir medžio
atliekų surinkimo infrastruktūrą

Kurui skirta
mediena ir medžio
atliekos

820 1 102

▪ Šiuo metu naudojama mažiau nei
2% šiaudų energijos potencialo
▪ Reikia atlikti optimalaus šiaudų

panaudojimo studiją

Šiaudai
0 850

Vietinė paklausa
758 1 128³

Iš viso
1 952820

1 Lietuvos kuro balansas 2009 m.
2 Litbioma skaičiavimais natūralus prieaugis
3 Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategija
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Didžiausias šilumos energijos taupymo potencialas slypi daugiabučių renovavime

Šilumos energijos pasiskirstymas
TWh

Taupymo
potencialas

• Ribotas

• ~ 0,4 TWh

• 2–3 TWh

Paaiškinimai

• Dauguma šilumos gamintojų jau įsirengę efektyvumą
didinančius ekonomaizerius

• Pereinant prie naujų technologijų galima dar labiau
sumažinti nuostolius

• ES vidurkis ~ 10 %, Lietuvoje ~ 14 %
• 75 % šilumos perdavimo tinklų renovacija kainuotų apie

1,4 mlrd. Lt

• Įmanoma sutaupyti nuo 30 % iki 40 % galutinio šilumos
energijos sunaudojimo renovuojant daugiabučius

Galutinis suvartojimas

Perdavimo nuostoliai

Gamybos nuostoliai

2009 m.

10,2

7,7

1,5

1
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Vidutinis šilumos energijos suvartojimas
KWh/m2 per metus

§ Lyginant su ES,
vidutiniu laikotarpiu
įmanoma sumažinti
šilumos suvartojimą
40 % (ilguoju
laikotarpiu iki 70 %)

Šilumos suvartojimas gyvenamuosiuose pastatuose mažės

ES standartas
naujiems

pastatams

Naujų ir (ar)
renovuotų

pastatų
suvartojimas

Skandinavijos
šalių vidurkis

2009 m.
vidutinis

suvartojimas
Lietuvoje

220 -48 % -77 %-42 %
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• Sumažinti šilumos energijos metinį
suvartojimą 2–3 TWh kainuotų apie 5–8
mlrd. Lt

• Dėl didelių investicijų poreikio daugiausiai
šilumos energijos suvartojančių namų
renovacijos projektams skiriama
pirmenybė

Investicijos į pastatų renovavimą yra finansiškai pagrįstas sprendimas

Renovavimo kainaRenovavimo privalumai

Darnus
vystymasis

• Didesnė energetinė nepriklausomybė dėl mažesnio
importuojamų dujų vartojimo

• Kasmet  būtų sutaupoma 400 mln. Lt, kurių
nebereikės skirti dujoms importuoti (0,32 mln. m³,
12 % viso dujų suvartojimo 2009 metais)

Energetinė
nepriklau-
somybė

Konkuren-
cingumas

• Teigiama investicijų grynoji dabartinė vertė –
vartotojai kasmet sutaupytų 600 mln. Lt šildymui
(investicijų atsipirkimo laikotarpis ~ 10 metų)

• Pastatų renovavimo projektai turės teigiamos
įtakos vietinėms statybų ir pastatų renovavimo
įmonėms

• Sumažės šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša
(~1,1 mln. tonų – 5 % 2008 metais į atmosferą
išmestų CO2 dujų Lietuvoje)
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Dėkoju už dėmesį!


