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Kaip sumažinti priklausomyb ę nuo 
besibaigian čio iškastinio kuro?



Kaip sumažinti priklausomyb ę 
nuo elektros importo?



Kaip panaikinti energetinę izoliaciją?

Kaip sukurti konkurencingą generaciją?

Kaip atpiginti energijos išteklius?

Kokios bus sukurtos ateities technologijos?
• Energijos akumuliavimas
• Elektromobiliai
• CO2 saugojimas
• Paskirstytoji generacija

...



STRATEGINIAI ES TIKSLAI IKI 2020 M.
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VIZIJA: energetinis savarankiškumas už mažiausią kainą

Elektros sektoriuje – subalansuotas ir diversifikuotas apsirūpinimas 
elektros energija

Šilumos sektoriuje – perėjimas nuo gamtinių dujų prie biomasės ir 
visuotinis daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimas

Dujų sektoriuje – dujų tiekimo diversifikavimas ir nediskriminacinė 
„Gazprom“ tiekiamų dujų kaina

Strateginiai siekiai energetikoje



• Sustabdyta saulės energetikos 
neracionali plėtra

• Mažinama kvota termofikacinėms 
elektrinėms

• Visagino AE (atliktas papildomas 
ekonomiškumo įvertinimas)

• Elektros jungtys su Lenkija ir Švedija 
bus įgyvendintos laiku

Esminiai sprendimai: elektros sektorius

VIAP
-3 ct/kWh?

Elektros 
kaina 
2014 m?

Vyriausybės sprendimas 
artimiausiu metu

nuo 2015 m. Lietuva 
nebebus ES 
„energetine sala“



• Perėjimas nuo gamtinių dujų prie 
biomasės 

• Skatinamas daugiabučių gyvenamųjų 
namų renovavimas

Esminiai sprendimai: šilumos sektorius

Mažesnės sąskaitos 
už šildymą

2013–2014 metų šildymo sezono metu laukiamas vidutinės statistinės kainos 
Lietuvoje mažėjimas 6,6 proc. (palyginus su praeitų metų šildymo sezonu).

Tikslas – sumažinti šilumos kainą iki 25 procentų.



• Pradėtos derybos su „GAZPROM“

Esminiai sprendimai: duj ų sektorius

• ES III energetinio paketo 
įgyvendinimas

• Dujų prekybos rinkos 
liberalizavimas

• Konkurencingos kainos 
rinkoje buvimas

2014 m. pabaigoje 
Lietuva turės 
diversifikuotą dujų tiekimą

• SGD terminalo projektas

• Lietuvos – Lenkijos dujų jungtis (GIPL) Dujų tiekimo saugumas
ir diversifikavimas



„Energetinio efektyvumo“ strategija?

Tikslai atei čiai



Energijos efektyvumas ir atsinaujinanti energetika – vieni 
svarbiausi ų 2014-2020 m. strukt ūrinės paramos prioritet ų

Remiamos sritys Paramos suma
2007-2013 m.

Planuojama
paramos suma
2014-2020 m. 

Energijos efektyvumas
(viešųjų ir daugiabučių 
pastatų renovacija) 1,5 mlrd. Lt 

2,7 mlrd. Lt 
Atsinaujinantys  
energijos ištekliai 
(elektros ir šilumos 
sektoriuose)

0,25 mlrd. Lt 



Dėkoju už d ėmes į!


