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2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
reglamentų naujovės
 STRATEGIŠKUMAS. Strateginis požiūris ir sąsajų su strategija
“Europa 2020” nustatymas (pvz., tematinių tikslų nustatymas);
 KONCENTRACIJA. Tematinė prioritetų koncentracija; ES lėšų
skirstymo apribojimai;
 REZULTATAI. Strateginis programavimas labiau orientuojamas į
rezultatus;
 LOKALIZAVIMAS. Integralesnis teritorinis požiūris (pvz., Integruotos
Teritorinės Investicijos, Bendruomenių inicijuota vietos plėtra)
 SĄLYGOS. Sąlygų (išankstinių, ex-post, makroekonominių)
nustatymas;
 SUPAPRASTINIMAS. (pvz., administracinės naštos mažinimas)

Tematiniai tikslai (11)
1.
2.

mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas;
informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo didinimas ir
kokybės gerinimas;
3. MVĮ, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) bei žuvininkystės ir akvakultūros
sektoriaus (EJRŽF) konkurencingumo didinimas;
4. perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas;
5. prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo
skatinimas;
SaF
6. aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;
7. tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo
infrastruktūros dalyse šalinimas;
8. užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;
9. socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu;
ESF
10. investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą;
11. institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis
administravimas.

ERPF

Partnerystės sutarties aprėptis
Strategija
„Europa 2020”

Nacionalinė pažangos strategija
“Lietuva 2030”

Nacionalinės pažangos programa (2014–2020 m.)
(ESF, ERPF, SF, EJRŽF, EŽŪFKP ir kitos ES finansinės priemonės bei nacionalinis finansavimas), nurodomos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo
kryptys, numatomas ES finansinės paramos panaudojimas ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti

PARTNERYSTĖS STUARTIS
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VP prioritetas

Institucijos

%

ŠMM, ŪM

10,1

IVPK prie SM

3,6

ŪM

7,9

4. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir
naudojimo skatinimas

AM, EM, ŪM

13,2

5. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos

AM, ŪM, VRM,
KM

12,6

SM, EM

18,6

SADM, VRM, KM

10,2

SADM, SAM,
VRM

8,2

9. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

ŠMM, ŪM

10,1

10. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas

VRM

2,3

11. Techninė parama (stebėsena ir vertinimas)

FM

0,4

12. Techninė parama (administravimas)

FM

2,8

1. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas
2. Informacinės visuomenės skatinimas
3. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas

6. Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas
7. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas
8. Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu

Viso:

100

4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos
išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas“ (I)
Investiciniai prioritetai:
4.1 „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas“.
Numatomos įgyvendinti veiklos:
- atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos (šilumos ir elektros) gamybai.
Planuojama remti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą centralizuotai tiekiamos šilumos
gamybos šaltiniuose ir kogeneracinėse elektrinėse;
- perdavimo ir skirstymo tinklų optimizavimas ir plėtra, generatorių, naudojančių
atsinaujinančius energijos išteklius, integracijai į rinką.
4.2 „Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo įmonėse
skatinimas“
- gamybos pramonės įmonėse proceso metu susidariusių atliekų panaudojimas energijai
gaminti;
- atsinaujinančios energijos panaudojimas pramonės įmonėse.;
- kogeneracinių jėgainių pramonės įmonėse įrengimas.;
- anglies dioksido išsiskyrimą į aplinką mažinančių ir energijos vartojimo efektyvumą
didinančių technologijų pramonės įmonėse įrengimas, energetiniai auditai ir pan.

4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos
išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas“ (II)
Investiciniai prioritetai:
4.3 „Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo viešosiose
infrastruktūrose, įskaitant viešuosiuose pastatuose ir gyvenamųjų namų sektoriuje rėmimas“
Numatomos įgyvendinti veiklos:
- daugiabučių namų renovacija ir modernizavimas energetinį efektyvumą didinančiomis
priemonėmis.
- viešosios infrastruktūros (pavyzdžiui, miestų apšvietimo) modernizavimas ir viešosios
paskirties pastatų atnaujinimas (renovacija).
- energijos gamybos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo namų
ūkiuose didinimas.
- centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų modernizacija ir plėtra.
4.4 „Pažangiųjų žemos ir vidutinės įtampos paskirstymo sistemų kūrimas ir diegimas“
Numatomos įgyvendinti veiklos:
- elektros paskirstymo tinklų modernizavimas ir plėtra - pažangiųjų tinklų technologijų
diegimas (pilotiniai projektai). Planuojama diegti naujus įrenginius ir (ar) tinklo elementus su
techninėmis-funkcinėmis savybėmis, skirtomis pažangiam tinklui valdyti.

6 prioritetas „Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų
infrastruktūros skatinimas“
Investiciniai prioritetai (energetikos srityje):
6.4 „Pažangus dujų ir elektros paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemų plėtojimas
„
Numatomos įgyvendinti veiklos:
- planuojama remti naujų pažangių elektros energijos perdavimo linijų, užtikrinsiančių
abipusį elektros energijos perdavimą tarpsisteminėmis jungtimis Lietuva-Lenkija ir
Lietuva-Švedija, tiesimą, esamų linijų rekonstravimą (atstatymą, naujų pažangių
transformatorių pastočių ir skirstyklų statybą bei esamų modernizavimą užtikrinant
elektros energijos tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems vartotojams bei
prisidedant prie AEI integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą;
- pažangios dujų perdavimo ir skirstymo tinklų sistemos. Finansuojami vidaus dujų
perdavimo ir skirstymo tinklai kurie yra reikalingi SGD terminalo Klaipėdoje
integracijai į rinką ir Lietuvos dujų sistemų integracijai į Europos bendrijos vidaus
rinką;
- priemonės, didinančios dujų tiekimo saugumą ir energijos vartojimo efektyvumą.

Partnerystės sutarties ir veiksmų programos
rengimo grafikas
2013 m. birželio 28 d. pirminis Partnerystės sutarties projektas
pateiktas EK neformaliam derinimui
2013 m. rugsėjo 2 d. pirminis 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos veiksmų programos projektas pateiktas EK
neformaliam derinimui
2013 m. spalio 8 d. oficialiai gautos EK pastabos priminiam
Partnerystės sutarties projektui
EK pastabų pirminiam 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
veiksmų programos projektui tikimasi gauti 2013 m. lapkričio 18-22 d.

Iki 2013 m. gruodžio mėnesio tikslinami ir tobulinami Partnerystės
sutarties ir 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų
programos projektai
2013 m. gruodžio mėnesį planuojamas reglamentų patvirtinimas.
2013 m. gruodžio pabaigoje (po reglamentų patvirtinimo) Partnerytės
sutarties ir veiksmų programos projektai pateikiami oficialiam
derinimui EK
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Energetikos skatinimas prioritetai iki 2020 metų
Gediminas Onaitis
2013

ENERGIJOS IR KURO BALANSAS
Kuro išteklių balansas 2012

Energijos balansas 2012

21%

27%

79%

Importas

73%

Gamyba

12

PARAMA ENERGETIKOS SEKTORIUI 2014-2020 M.

AEI
Energijos efektyvumas

Infrastruktūros projektai
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BIOMASĖS POTENCIALAS

Kasmet susidarantys
Biofuel anual
biokuro ištekliai
resources in Lithuania
Lietuvoje

~2000

CŠT sektoriuje šilumos ir
elektros energijos gamybai

2020
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ENERGIJOS EFEKTYVUMO SUTAUPYMŲ SKAIČIAVIMAS

17

ENERGIJOS EFEKTYVUMO PRIEMONIŲ POTENCIALAS

18

PARAMA INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAMS

Elektros energijos skirstymo ir perdavimo sistemų plėtra
Šilumos tinklai
Dujotiekio tinklų skirstymo ir perdavimo sistemų plėtra

Požeminė gamtinių dujų saugykla

19

2014-2020 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PASKIRSTYMAS
ENERGETIKOS SRITYJE (MLN. LT)

20

Svarbiausi investiciniai projektai
gamtinių dujų ir elektros energijos sektoriuose

Diana Korsakaitė
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė
2013 m. lapkričio 6 d., Vilnius

Svarbiausi investiciniai projektai
• Nacionaliniai strateginiai srities dokumentai
– Nepriklausomybės strategija, 2012, LRS nutarimas Nr. XI-2133, ir
Nepriklausomybės strategijos plano projektas (2012 m. variantas)
– Energetikos strategija, 2007, LRS nutarimas Nr. X-1046
– Energetikos strategijos planas, 2007, LRV nutarimas Nr. 1442

• Europiniai srities dokumentai
– Direktyvos 2009/72/EB ir 2009/73/EB dėl vidaus rinkos bendrųjų taisyklių
– Europos tinklų perdavimo sistemų operatorių organizacijų (ETNSO-E ir ETNSO-G)
rekomendacijos
– Baltijos energijos rinkos jungčių planas BEMIP

Svarbiausi investiciniai projektai
• Pareiga PSO suderinti su NRI 10 metų tinklo plėtros planą (TYNDP)
– EEĮ 33 str. Ir GDĮ 31 str. : VKEKK atlieka PSO pateikto 10 metų tinklo
plėtros pano vertinimą
• PSO, rengdamas planą, daro pagrįstas prielaidas apie gamybos, tiekimo,
vartojimo ir tarpsisteminių srautų tendencijas, atsižvelgia į regioniniams ir
visos ES tinklams skirtų investicijų planus;
• PSO nurodo 10 m. laikotarpyje įrengtiną ir/ar atnaujintiną infrastruktūrą,
investicijas, terminus

– VKEKK suderino 10 metų plėtros planą LTGRID 2013-02
– VKEKK suderino 10 metų plėtros planą AMBERGRID 2013-10

Stambiausi projektai numatyti TYDP, 2013-2022

Stambiausi projektai numatyti TYDP, 2012-2021

Stambiausi projektai numatyti TYNDP
• Gamtinių dujų srityje:

• Elektros energetikos srityje:

– PSO tinkle ≈ 900 mln.Lt
– Papildomai lėšų poreikis

– PSO tinklas ≈ 3.000 mln.Lt

• SGDT
• Skirstomajame tinkle
• Kiti galimi projektai ?

– 3 max gamybos objektai ≈
2.000 mln.Lt
– Papildomai lėšų poreikis

• Papildomai Integracija į KET

• Skirstomajame tinkle
• Gamybos objektams (naujiems
ir eksploatuojamiems)
• ?

Bendrojo intereso projektai
• Connecting Europe Facility (CEF) –
būsimas finansavimo instrumentas
transeuropiniams tinklams
transporto, energetikos,
telekomunikacijų srityse.
– CEF keičia Trans European Energy
Networks (TEN-E) instrumentą

• Laikotarpis 2014-2020
• ˃ 5 mlrd EUR energetikos sričiai
– bendras CEF biudžetas 23 mlrd EUR

• Reglamentas 347/2013

• EK paskelbė pirmąjį PCI sąrašą spalio
14 d.
– Daugiapakopis procesas iki
– Į sąrašą įtraukti 6 LT projektai

• PCI sąrašas atnaujinamas kas 2
metai, paskelbtas sąrašas galioja
pilna apimtimi iki atnaujinimo
– Iš sąrašo projektai šalinami, jei pateko į
sąrašą, remiantis nekorektiška info, ir/ar
neatitinka ES teisės

Bendrojo intereso projektai
• PSO reguliuotojams pateikia
prašymus derinti konkrečius PCI
projektus iki 2013-10-31, įskaitant
– projekto verslo planą
– projekto CBA
– pasiūlymą projekto kaštų alokacijai

• Reguliuotojai sprendimui dėl crossborder cost allocation priimti turi
ribotą laiką - 6 mėnesius
• Jei reguliuotojai nepriima sprendimo,
sprendimą gali priimti ACER
– Tačiau projektas tokiu atveju gali
pretenduoti į paramą geriausiu atveju po
metų

• PCI projektas, pretenduojantis į CEF
lėšas, turi atitikti 3 kriterijus:
1. Kaštų naudos analizė įrodo projekto
teigiamas savybes daugiau ne vienai šaliai
narei
2. Projektas arba dalis jo yra komerciškai
neatsiperkantis
3. Dėl projekto turi būti priimtas
reguliuotojų sprendimas dėl
tarpvalstybinio kaštų paskirstymo

• Projekto vystytojas teikia aplikaciją
EK iki 2014-05-31, įskaitant Verslo
planą, CBA, Reguliuotojų bendrą
sprendimą
• EK sprendimas dėl finansavimo

Bendrojo intereso projektai

LT CPI (1): GIPL 2014-2018

Tikslas – integruoti Baltijos šalių ir
Suomijos dujų rinkas į bendrą ES
rinką, diversifikuoti dujų tiekimo
šaltinius ir padidinti dujų tiekimo
saugumą. GIPL pripažintas bendro
intereso projektu (PCI)
AB „Amber Grid“ nurodytos
preliminarios investicijos – 421,3
mln. Lt, 25% (~ 105,33 mln. Lt) –
perdavimo sistemos operatoriaus
nuosavos ir skolintos lėšos, 75% (~
315,98 mln. Lt) – ES finansinės
paramos lėšos.

Preliminari finansinė GIPL jautrumo
analizė:, jei ES lėšos sudarytų 75%
numatomų investicijų, KVR didėtų
~6,84 Lt/ tūkst. m³ (arba 13,6 proc.
lyginant su perdavimo KVR,
galiosiančia nuo 2014 m. sausio 1 d.
– 50,30 Lt/ tūkst. m³)

LT CPI (2): LT-LV jungties pajėgumų didinimas 2015-2017

Tikslas - jungties pajėgumų
padidinimas iki 12 mln. m³/parą, tai
leistų padidinti tiekimo saugumą, dujų
perdavimo sistemų valdymo
lankstumą bei infrastruktūros
standarto N-1 įgyvendinimą Lietuvoje.
Pripažintas PCI.

Planuojamos investicijos – 10,0 mln.
Lt. ES finansinės paramos dalis bus
nustatyta atlikus detalią kaštų-naudos
analizę pagal Reglamento Nr.
347/2013 nuostatas.

Preliminari finansinė jautrumo analizė: jei ES
lėšos - 50% numatomų investicijų, KVR didėtų
~0,31 Lt/ tūkst. m³ (arba 0,62 proc.), jei ES
parama - 25%, KVR didėtų ~0,44 Lt/ tūkst. m³
(arba 0,87 proc.). Jei projektas būtų
finansuojamas tik PSO nuosavomis ir
skolintomis lėšomis, KVR didėtų ~0,58 Lt/
tūkst. m³ (arba 1,15 proc.)

LT CPI (3): MD Klaipėda – Kiemėnai pajėgumų
didinimas 2014-2015
Tikslas - sukurti pakankamus
pajėgumus transportuoti
gamtines dujas iš suskystintų
gamtinių dujų terminalo
Klaipėdoje vartotojams Lietuvoje
ir į kitas Baltijos šalis. Pripažintas
PCI

Numatomos investicijos – 220
mln. Lt, 52% (~114,5 mln. Lt) –
PSO nuosavos ir skolintos
lėšos, 48% (~105,5 mln. Lt) ES
finansinės paramos lėšos.

Preliminari finansinė jautrumo
analizė: jei ES lėšos - 50%
numatomų investicijų, KVR didėtų
~5,99 Lt/ tūkst. m³ (arba 11,91
proc.)

LT CPI (4): LitPolLink I jungtis
Tikslas - Baltijos šalių energetikos
sistemas sujungti su Vakarų Europos
energetikos sistemomis, prisidėti
plėtojant bendrą Europos elektros
rinką ir didinti energijos tiekimo
patikimumą. Pripažintas PCI.

Lėšų poreikis 900 mln.Lt (2012 m.
info).

51 km 400 kV linija AlytusLT siena, nuolatinės srovės
intarpai 2 x 500 MW

LT CPI (5): Sinchronizavimas su KET

Tikslas – Lietuvos (bei LV, EE)
elektros energetikos sistemos
darbas kontinentinės Europos
elektros sistemos dažniu ir taktu.
Pripažintas PCI.

Kaštų klausimas

Vieningos rinkos formavimas per
integraciją. Feasibility Study
“Interconnection Variants for the
Integration of the Baltic States to the
EU Internal Electricity Market“, su
„Gothia Power“

LT CPI (6): KHAE pajėgumų didinimas

Tikslas – padidinti KHAE pajėgumą
bei lankstumą. Pripažintas PCI.

Kaštų klausimas

Naujo 225 MW įrenginio instaliacija
(darbas 110-225 MW intervale). 78
proc. efektyvumas

Išvados
• 5 mlrd EUR v. 248 PCI v. 28 valstybės v. 2 sektoriai
• Procesas itin sudėtingas dėl
–
–
–
–

tarpvalstybinių susitarimų pasiekimo pareigos
kaštų paskirstymo srityje
per griežtai ribotą laikotarpį
neturint CBA metodologijos (laukiama 2014 m. vasarą), esant ≈ 15 kriterijų
sąrašui mikro ir makro dimensijose

• CEF finansavimas (sėkmingu atveju)
– reikšmingai prisidės prie vieningos rinkos formavimo, energetinių salų
naikinimo, integracijos (LT!) į Vakarų sistemas, nacionalinių sistemų patikimumo
ir atsparumo didinimo,
– sumažins finansinę naštą šalies ekonomikai šiuos projektus vystyti
– nesuteikia lūkesčių dėl „mažesnių kainų“ (bent jau trumpuoju ir vidutiniu
laikotarpiu) energijos vartotojams, įskaitant komercinius, institucinius, buitinius
vartotojus.

Gamtinių dujų rinkos integracija:
pagrindiniai projektai
Saulius Bilys, AB Amber Grid

Lietuvos 2014-2020 metų Partnerystės sutarties ir ES struktūrinės paramos veiksmų
programos prioritetai energetikos sektoriuje
2013 m. lapkričio 6 d., Vilnius

Strateginiai Lietuvos gamtinių dujų sektoriaus plėtros tikslai:

• Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos integracija į
Europos Sąjungos dujų perdavimo sistemą
• Bendros gamtinių dujų rinkos sukūrimas

AB Amber Grid
•
•
•

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Įsteigta 2013 m. birželio 11 d. atskyrus gamtinių dujų perdavimo veiklą nuo
Lietuvos dujos
Veiklą pradėjo 2013 m. rugpjūčio 1 d.
•
•
•
•
•
•

•

PASTABA: energijos vertės nurodytos esant +20 °C

AB

Lietuvos dujų perdavimo sistema sujungta su
Baltarusijos, Latvijos bei Rusijos dujų
perdavimo sistemomis
Magistraliniai dujotiekiai – 2007 km
Dujų skirstymo stotys – 65
Dujų apskaitos stotys – 3
Dujų kompresorių stotys – 2
Lietuvos gamtinių dujų suvartojimas – 3.27
mlrd. m3/metus (2012 m.)
Tranzitas į Kaliningrado sritį – 2.17 mlrd.
m3/metus (2012 m.)

Pagrindiniai investicijų projektai
Tikslai
•
•
•

Diversifikuoti gamtinių dujų tiekimą
Užtikrinti patikimą ir saugų dujų
sistemos funkcionavimą
Skatinti konkurenciją

Pagrindiniai projektai
•
•
•
•
•
•

SGD Terminalas (AB Klaipėdos nafta)
Požeminė gamtinių dujų saugykla
Syderiuose (AB Lietuvos energija)
Dujotiekis Jurbarkas–Klaipėda
Dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumo
išplėtimas
Latvijos–Lietuvos dujų jungties
išplėtimas
Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir
Lietuvos (GIPL)

Magistralinis dujotiekis Jurbarkas–Klaipėda
• Padidinti perdavimo sistemos pajėgumus Vakarų Lietuvos regione
• Sudaryti galimybes transportuoti dujas iš SGD Terminalo Klaipėdoje
• Užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą

Projekto vykdytojas – AB Amber Grid

Informacija apie projektą:
• Pajėgumas – 0.7 mlrd. m3/metus
• Ilgis: 138 km, skersmuo: Ø400 mm
• Investicijos – 48.8 mln. eurų (ES
finansinė parama – 22.3 mln. eurų)
•

Eksploatacijos pradžia: 2013

Dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumo išplėtimas (PCI)
• Diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius Baltijos šalių regione
• Sudaryti sąlygas pilnai išnaudoti SGD terminalo Klaipėdoje pajėgumus
• Užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą
Projekto vykdytojas – AB Amber Grid
Informacija apie projektą:
• Pajėgumas – 2.0 mlrd. m3/metus
• Ilgis – 110 km
• Investicijos – 64 mln. eurų (Amber
Grid + Išorinis finansavimas)

• Eksploatacijos pradžia: 2015 m.
pabaiga

Latvijos–Lietuvos dujų jungties išplėtimas (PCI)
• Padidinti sistemos pajėgumą tarp Latvijos ir Lietuvos
• Užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą
• Sudaryti prielaidas didesnei Baltijos šalių dujų rinkų integracijai

Projekto vykdytojas:
• AB Amber Grid ir AS Latvijas Gaze
Informacija apie projektą:
• Pajėgumas: 12 mln. m3/parą
• Investicijos: 2.9 mln. eurų (Lietuvos
dalis)
• Eksploatacijos pradžia: 2018 m.

Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL)
• Integruoti izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką
• Diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius
• Užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą
Projekto vykdytojai:
• AB Amber Grid ir GAZ-SYSTEM S.A.
Informacija apie projektą:
• Pajėgumas – 2.6 mlrd. m3/metus
(galimybė padidinti iki 4.4 mlrd.
m3/metus)
• Ilgis – 534 km (357 km – PL; 177 km – LT)
• Investicijos – 503 mln. eurų (2013 m.
kainomis)
• (Projekto vykdytojai + Išorinis
finansavimas)
• Eksploatacijos pradžia: 2018 m.

Baltijos šalių dujų sistemos integracija į ES dujų sistemą

ES PARAMA PAGAL TEISINIUS
PRIORITETUS ENERGETIKOS
SEKTORIUJE
Mindaugas Jablonskis
advokatų kontoros GLIMSTEDT asocijuotas partneris
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LIETUVOS TIKSLŲ VERTINIMAS: Kaimo plėtra
AIE situacija ir potencialas
Energetinis efektyvumas
Biodiversifikavimas
Aukštesnė pridėtinė vertė
Šiltnamio efektas
Sekvestravimas miškas
Jaunimas
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LIETUVOS IR ES STRATEGIJOS ATITIKTIS
Tvarios efektyvios infrastruktūros kūrimas
moderni transporto infrastruktūra darnus judrumas
energetikos infrastruktūra

Neįtikinantis ryšys:
Energetikos infrastruktūros
Socialinės naudos/atskirties
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E-PASLAUGOS
Energijos efektyvumas
SMART GRID
SME konkurencingumo didinimas
Ex Ante SMART GRID
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MAŽAI CO2 IŠSKIRIANČIOS TECHNOLOGIJOS
Nepakankamas dėmesys AEI
AEI - energetinio efektyvumo dalis
Investicijos AEI technologijoms

AEI decentralizuota elektra – terminai
AEI šiluma nepriklausomumui –
terminai
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BIOKURO PERSPEKTYVA
Atskirų AEI paramos pagrindimas
Paramos įtaka AEI plėtrai
AEI elektros planai
Transporte 10%
Bionergija 224 MW - 105 MW
Kilmė ir bio-diversifikavimas
Energetikos tyrimų derinimas su ES planu
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AEI TRANSPORTAS IR ENERGETIKA
Atskirti transportą ir energetiką
Vietinių kelių paramos problema
Transportas 2010=2007=3.6%

Labiau skatinti transporto sektorių
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BALTIJOS ENERGIJOS RINKOS JUNGČIŲ PLANAS
Žemos įtampos tinklai
Galių suderinimas regioninei naudai
Svarstyti paramą AEI jungtims
Makro-regioninis investicijos
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EX ANTE SĄLYGŲ NUSTATYMAS
Tikslai: transportas energija aplinka
Kriterijai
Vandens rinka
SMART
saugojimas
skirstymas
perdavimas
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ENERGETIKOS PRIORITETAI SUTARTYJE
1. Transporto sektorius
2. Kvartalinės renovacijos, ESCO
3. Vidaus elektros ir dujų tinklai
4. AEI plėtra, ypač biokuro
5. Mikrogeneracija
6. Modernizuoti CŠT pažangiųjų tinklų technologija
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ENERGETIKOS PRIORITETAI SUTARTYJE
1.LESTO įtampos punktai, linijos, transformatoriai, kabelinės linijos
2.Žali darnūs VP, energetiniai auditai
3.Energiją tausojančių procesai įskaitant žuvininkystės įmones

4.Energijos ir medžiagų atgavimas
5.Efektyvumas ir AEI viešojoje infrastruktūroje ir būsto sektoriuje
6.Efektyvumas šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo grandinėje

7.Energiją tausojančios technologijos
8.„Žaliąsias“ technologijas viešajame sektoriuje
9.„Žaliuosius“ IRT pirkimus
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Trečiasis kasmetinis tyrimas

Lietuvos verslo pažeidžiamumas
energijos išteklių kainų pokyčiams ir
BEVI indeksas

Rokas Kasperavičius, partneris
2013 m. lapkričio 6 d.
Vilnius

2013

TURINYS

Apie tyrimą
Verslo sektorių apžvalga
Energijos išteklių kainų apžvalga
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
Išvados

Pagrindinės įžvalgos

■ Lietuvos ūkio sektorių priklausomybė nuo
energetinių išteklių kainų praėjusiais metais
sumažėjo.
■ Palyginus su 2009 metais, Lietuvos įmonės
vienam litui pajamų uždirbti sunaudojo 15-20
proc. mažiau energijos išteklių.

■ The Economist Intelligence Unit prognozuoja,
kad artimiausiais metais energijos ištekliai
kasmet brangs po 15-20 proc.

© 2013 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved.

69

Apie tyrimą
Verslo sektorių apžvalga
Energijos išteklių kainų apžvalga
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
Išvados

Tyrimo tikslai
■ Kokią įtaką gali turėti energijos išteklių kainų pokyčiai Lietuvos verslo patiriamoms
sąnaudoms?
■ Kurie Lietuvos verslo sektoriai yra energetiškai pažeidžiamiausi?
■ Kaip kito Lietuvos verslo pažeidžiamumas pastaraisiais metais?

Apie tyrimą

Kaip buvo atliekamas tyrimas?

Apdorojami duomenys

Modeliuojami trys energetinio
pažeidžiamumo scenarijai

Gaunami ir apibendrinami
rezultatai

Verslo sektoriai
1. Optimistinis
Statistikos departamento
informacija
2. Realistinis
Energijos išteklių
suvartojimo duomenys
Energijos išteklių kainų
prognozės

Nustatyti pažeidžiamiausi
Lietuvos verslo sektoriai

3. Pesimistinis

© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
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Apie tyrimą

Tiriami sektoriai
Miškininkystė ir
žvejyba

Pramonė

Prekyba

Transportas

Paslaugos

Statyba

© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
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Apie tyrimą

Energijos ištekliai

Šilumos energija

Elektros energija

© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
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Apie tyrimą
Verslo sektorių apžvalga
Energijos išteklių kainų apžvalga
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
Išvados

Verslo sektorių apžvalga

Lietuvos verslo sektorių pajamos ir grynasis pelnas
Lietuvos įmonių pajamų pasiskirstymas
pagal sektorius, proc. (2012 m.)

Lietuvos įmonių grynasis pelnas, mlrd. Lt (20052012 m.)
Mlrd. Lt
20

12% 1%

Grynojo pelno
maržos vidurkis:

15

23%

3,6%

12%
10

6%

5

0

47%

Žvejyba ir Miškininkystė
Pramonė
-5
Statyba
Prekyba
Transportas
-10
Paslaugos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
(2013 m. spalio mėnesio duomenys)

 Kaip ir praėjusiais metais, daugiausiai pajamų Lietuvoje generavo prekybos ir pramonės sektorių
įmonės;
 Įmonių pajamos ir sąnaudos augo vienodu tempu (6%), įmonių grynasis pelnas išliko panašiame
lygyje kaip ir praėjusiais metais.
© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
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Verslo sektorių apžvalga

Grynojo pelno marža ir įmonių sąnaudų energijos ištekliams dalis
Grynojo pelno marža
(2012 m.)

Sąnaudų energijos ištekliams dalis
(2012 m.)

Paslaugos

10,4%

4,6%

Žvejyba ir Miškininkystė

4,8%

10,9%

Transportas

4,2%

12,2%

Pramonė

4,1%

4,0%

Prekyba

2,2%

1,2%

Statyba

0,6%

3,0%

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
(2013 m. spalio mėnesio duomenys)

 Kaip ir praėjusiais metais, paslaugų sektoriaus įmonių grynojo pelno marža yra didžiausia, o
santykinai didžiausias sąnaudas energijos ištekliams (lyginant su bendromis sąnaudomis) patiria
transporto įmonės.
© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
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Verslo sektorių apžvalga

Verslo sunaudojamų energijos išteklių apžvalga
Energijos išteklių sunaudojimas
pagal sektorius
(2012 m.)

Energijos išteklių sąnaudų sandara

mln. Lt
7.000
6.000

6,8 mlrd. Lt
6,4 mlrd. Lt

Transportas
Pramonė

5,3 mlrd. Lt

5.000
4.000

65%

66%

57%

3.000
2.000

Prekyba

mln. Lt
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Paslaugos
9%

7%
28%

34%

Elektros energija

Šilumos energija

65%

9%
16%

34%

7%
28%

2010

2011

5%

26%

0
2011

25%

57%

8%

Elektros energija
Žvejyba ir Miškininkystė

2010

5,3 mlrd. Lt

14%

Statyba
1.000

39%

6,4 mlrd. Lt

2012

Kuras

2%

Šilumos energija

Kuras

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
(2013 m. spalio mėnesio duomenys)

 Pastaraisiais metais kuro dalis tarp energijos išteklių suvartojimo pinigine išraiška augo ir 2012 metais
pasiekė 66%;
 Iš visų sektorių daugiausiai energijos ištekliams išleidžia transportas, pramonė ir prekyba.
© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
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Apie tyrimą
Verslo sektorių apžvalga
Energijos išteklių kainų apžvalga
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
Išvados

Energijos išteklių kainų apžvalga

Kuras ir toliau brangs...
Pasaulio kuro kainų indeksas (2005 m. = 100)
900

Prognozė
800
700

Nafta (Brent)

600

Gamtinės dujos (Europe)

500
400

Akmens anglis
(Australian)

300
200
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Šaltinis: Economist Intelligence Unit
(2013 m. spalio mėnesio duomenys)

 Praėjusiais metais kuro kainų augimas viršijo prognozes;
 Economist Intelligence Unit prognozuoja, kad išsilaikys dabartinės tendencijos – dėl augančios
paklausos pasaulinės kuro kainos ir toliau augs.
© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
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Energijos išteklių kainų apžvalga

Elektros ir šilumos energijos kainos
Elektros ir šilumos energijos kainų kaita Lietuvoje 2007-2012 m.
450

400

36 %

Lt/MWh

350
300
250

91 %

200
150

100
2007

2008

Šilumos kaina

2009

2010

2011

2012

Elektros kaina (suvartojimo skalė: 20-2000 MWh)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
(2013 m. spalio mėnesio duomenys)

 Per paskutinius 6 metus Lietuvoje šilumos kainos paaugo 91%, o elektros – 36%;
 Didelę įtaką šilumos ir elektros kainų augimui turėjo brangstantis kuras – pasaulinės kuro kainos
per paskutinius 6 metus paaugo ~140%.
© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
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Apie tyrimą
Verslo sektorių apžvalga
Energijos išteklių kainų apžvalga
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
Išvados

Energetinio pažeidžiamumo tyrimas

Palyginti su praėjusių metų tyrimu...

2012

Elektros kaina:
Kuro
kainos:

Įmonių pajamos:

+6 %

+12 %

+4 %
Šilumos kaina:

+14 %

Sąnaudos:
2011

Įmonių sąnaudos
energijos ištekliams:

+6 %

+6 %
 Per praėjusius metus Lietuvos įmonių pajamos ir sąnaudos augo vienodu tempu - po 6%.
 Daugiausiai augo šilumos bei kuro kainos - atitinkamai 14% ir 12%, tuo tarpu elektros kaina
padidėjo 4%, o įmonių sąnaudos energijos ištekliams didėjo 6% (palyginti su 20% prieaugiu
praeitais metais).
© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
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Energetinio pažeidžiamumo tyrimas

Energetinio pažeidžiamumo scenarijai
Elektros energijos brangimas

1. Optimistinis

Šilumos energijos brangimas

8%

5%

Kuro brangimas

Elektros energijos brangimas

2. Realistinis

Šilumos energijos brangimas

15%

8%

5%

Kuro brangimas

Elektros energijos brangimas

3. Pesimistinis

Šilumos energijos brangimas
Kuro brangimas

Pastabos:

25%

8%
5%

50%

Elektros ir šilumos energijos brangimo scenarijai neįtraukiant kuro dedamųjų.
Daroma prielaida, kad 70% šilumos kainos ir 30% elektros kainos sudaro kuras.

© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
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Energetinio pažeidžiamumo tyrimas

Tyrimo rezultatai
2012 m. grynojo pelno pokytis, modeliuojant skirtingus scenarijus
Grynasis pelnas
(2012 m.)

Optimistinis
scenarijus

Realistinis
scenarijus

Pesimistinis
scenarijus

63 mln. Lt

-72%

-122%

-238%

952 mln. Lt

-41%

-68%

-136%

50 mln. Lt

-31%

-52%

-103%

4. Pramonė

1.774 mln. Lt

-10%

-18%

-32%

5. Prekyba

1.991 mln. Lt

-7%

-11%

-22%

6. Paslaugos

2.290 mln. Lt

-4%

-7%

-13%

Sektorius
1. Statyba
2. Transportas
3. Žvejyba ir Miškininkystė

Šaltinis:

KPMG analizė

2012 metai

7,1 mlrd. Lt

-0,9 mlrd. Lt

-1,5 mlrd. Lt

-2,8 mlrd. Lt

2011 metai

6,2 mlrd. Lt

-0,8 mlrd. Lt

-1,4 mlrd. Lt

-2,6 mlrd. Lt

 Palyginus su praėjusiais metais kiekvieno scenarijaus atveju įmonių galimai negautas pelnas
(energijos išteklių brangimo poveikis) sumažėjo ~5%;
 Sumažėjęs energijos išteklių poveikis (absoliutiniais skaičiais) verslo gaunamam pelnui atskleidžia
sumažėjusį energetinį pažeidžiamumą.
© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
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Energetinio pažeidžiamumo tyrimas

Tyrimo rezultatai
Grynojo pelno sumažėjimas realistinio scenarijaus atveju pagal sektorius
140%

128%

Išaugo šių sektorių sąnaudos
energijos ištekliams

122%

120%
100%
80%

68%
56%

60%

57%

52%

40%
16%

20%
0%
2012 m. tyrimo rezultatas
2013 m. tyrimo rezultatas
Šaltinis:

Statyba

Transportas

128%
122%

56%
68%

Žvejyba ir
miškininkystė
57%
52%

18%

13%

11%

8%

7%

Pramonė

Prekyba

Paslaugos

16%
18%

13%
11%

8%
7%

KPMG analizė

 Palyginti su praėjusių metų tyrimo rezultatais, energetinis pažeidžiamumas padidėjo transporto
bei pramonės sektoriuose;
 Statybos, žvejybos ir miškininkystės, prekybos ir paslaugų sektorių energetinis pažeidžiamumas
sumažėjo.
© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
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Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
KPMG Verslo energetinio pažeidžiamumo indeksas (BEVI)
KPMG verslo energetinio pažeidžiamumo indeksas
BEVI pagal sektorius

4,00
3,00
2,00

1.23

1,00

1.23

0,00
-1,00
-2,00
2006

2007
BEVI

Šaltinis:

2008

2009

2010

2011

Sektorius

2012 m.

2011 m.

1. Statyba

0,22

-0,56

2. Transportas

0,42

0,46

3. Žvejyba ir miškininkystė

0,55

0,74

4. Pramonė

1,24

1,45

5. Prekyba

2,17

1,59

6. Paslaugos

2,87

2,27

Vidurkis

1,23

1,14

2012

2006-2012 BEVI vidurkis

KPMG analizė

 BEVI parodo, kiek daugiausiai gali padidėti įmonių sąnaudos energetiniams ištekliams išlaikant
įmonių grynąjį pelną teigiamą;
 Didelė BEVI reikšmė parodo stiprų verslo „imunitetą“ sąnaudų energijos ištekliams didėjimui;
 Istoriškai energetiškai pažeidžiamiausi sektoriai, t.y. žemiau už Lietuvos BEVI vidurkį yra Statyba,
Transportas bei Žvejyba ir miškininkystė.
© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
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Energetinio pažeidžiamumo tyrimas

Ką prognozuoja energetikai 2013 m.?
Aktualiausios pasaulinio tyrimo ,,KPMG Energy Survey 2013’’ išvados

78% teigia, jog
naftos kaina viršys

26% teigia, jog
didžiausias galvos
skausmas įmonėms 2013
metais yra

79% apklaustųjų
73% mano, kad
pasaulinės gamtinių dujų
kainos
© 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei „KPMG
International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.

>116 USD
už barelį

Brangstančios
energijos žaliavos

Tiki gamtinių dujų
ateitimi

Išliks stabilios
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Apie tyrimą
Verslo sektorių apžvalga
Energijos išteklių kainų apžvalga
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
Išvados

Tyrimo išvados
■ Energetiškai pažeidžiamiausi Lietuvos verslo sektoriai yra statyba, transportas
bei žvejyba ir miškininkystė;
■ Per pastaruosius metus Lietuvos verslo sektorių „imunitetas” energijos išteklių
kainų pokyčiams stiprėjo.

Va l stybės į m o n ė
E N E RG E TIKOS
AG E N T ŪR A

LIETUVOS ĮSIPAREIGOJIMAI
ENERGIJOS VARTOJIMO
EFEKTYVUMO SRITYJE IKI 2020
METŲ

Tadas Norvydas
Darnios energetikos plėtros skyriaus vedėjas
Vilnius
2013 11 06

Pagrindinės priežastys skatinančios EVE
didinimą

Išteklių
trūkumas

Teisės
aktai
Padidėjimas nuo 2000:
 Galutinės energijos suvartojimas – 28
%
 Gamtinių dujų kaina >5 kartus
 Mazuto kaina >3 kartus
 Šilumos kaina (be PVM) 2,4 kartus

Pinigų
trūkumas

Nacionaliniai ir ES teisės aktai
Nacionaliniai teisės aktai

ES teisės aktai

Energetikos įstatymas

Direktyva 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija

Direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio
vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų

Energijos efektyvumo veiksmų planai (I ir II)

Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo
efektyvumo

Statybos techniniai reglamentai

Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio
naudingumo

Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir
technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir
sąlygų tvarkos aprašas

Direktyva 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių
ženklinimo

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
įstatymas

Direktyva 2009/125/EB nustatanti ekologinio
projektavimo reikalavimų su energija susijusiems
gaminiams nustatymo sistemą

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programa

EP ir T reglamentas Nr. 1222/2009 dėl padangų
ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo
efektyvumą ir kitus esminius parametrus
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Lietuvos įsipareigojimai EVE srityje iki 2016
metų
350,00
300,00

Sutaupyta energija, ktne

Nacionalinis energijos taupymo rodiklis
devynerių (2008 –2016) metų laikotarpiui
lygus 9 % galutinės energijos suvar tojimo
vidurkio 2001 –2005 m. – tai atitinka
3797 GWh (326,48 ktne) .
2010 m. sutaupytas galutinės energijos
kiekis sudarė 780 GWh (67,07 ktne) (20,5
%).
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Lietuvos įsipareigojimai EVE srityje iki 2020
metų

Energijos vartojimo
efektyvumo tikslai

• Nustatyti nacionalinį orientacinį energijos vartojimo
efektyvumo tikslą

Pavyzdinis viešųjų
organizacijų pastatų
vaidmuo

• Nuo 2014 m. kasmet atnaujinti 3 % bendro centrinės
valdžios pastatų patalpų ploto

Energijos vartojimo
efektyvumo (EVE)
įpareigojimų sistema

• Sukurti EVE įpareigojimų sistemą, kuri užtikrintų, kad 2020
gruodžio 31 d. būtų pasiektas bendras galutinio energijos
suvartojimo taupymo tikslas

Energijos vartojimo efektyvumo tikslai
Nacionalinis orientacinis energijos vartojimo
efektyvumo tikslas iki 2020 metų
Galutinės energijos suvartojimas – 4278 ktne,
Pirminės energijos suvartojimas – 6485 ktne.

Pavyzdinis viešųjų organizacijų pastatų vaidmuo*
Pradedant 2014 m. kasmet turi būti atnaujinama
3 % bendro centrinės valdžios subjektams
priklausančių ir jų naudojamų pastatų ploto.
1504

1,488 mln. m2

350 Lt/m2 , 110 kWh/m2
Rodikliui pasiekti reikia ~100
mln. Lt

* privalomas rodiklis

EVE įpareigojimų sistema*
EVE įpareigojimų sistema turi užtikrinti, kad energijos skirstytojai ir (arba)
tiekėjai, kurie yra paskir ti įpareigotosiomis šalimis pasiektų bendrą galutinio
energijos suvar tojimo taupymo tikslą.
Tikslas – kiekvienais metais sutaupyti 1 ,5 % galutiniams var totojams patiekto
energijos kiekio.
2010
Galutinis energijos
suvartojimas pramonės
sektoriuje, tūkst. tne
Galutinis energijos
suvartojimas transporto
sektoriuje, tūkst. tne
Galutinis energijos
suvartojimas kituose
sektoriuose, tūkst. tne
Galutinis energijos
suvartojimas, iš viso,
tūkst. tne
Galutinis energijos
suvartojimas, iš viso
(išskyrus transporto
sektorių), tūkst. tne

900

1.551

2.308

2011
941

1.544

2.230

Energijos sutaupymai

2012
1001

1.575

2010-2012 m.
vidurkis, tūkst.
tne

2.184

4.759

4.715

4.759

4.744

3.208

3.171

3.185

3.188

Metai

tūkst. tne

GWh

2015

48

556

2016

96

1.112

2017

143

1.668

2018

191

2.224

2019

239

2.780

2020

287

3.336

1.004

11.677

BGEST rodiklis:

* privalomas rodiklis

EVE ĮS siūloma schema
LR Vyriausybė

LR Energetikos ministerija

VĮ Energetikos agentūra
EVE IS administratorius
VKEKK
Tvirtina
/derina
investicijas

Auditoriai/vertintojai
Tvirtina/rengia
ataskaitą

Ataskaita

Įpareigotosios šalys
(energijos
skirstytojai/tiekėjai)

Įrangos pardavėjai ir
montuotojai
Sutartys dėl
priemonių
įgyvendinimo

ESCO įmonės

Įgyvendinamos priemonės

Kiti
Įgyvendinamos
priemonės

Galutiniai energijos vartotojai

Modeling investments in generation and
transmission capacity in the Baltic Sea Region
Vilnius, 6. November 2013

Lars Bregnbæk, Partner
Ea Energy Analyses A/S

Numerous model analyses of long-term
power system investments
• Model determines investments
in generation and transmission
based on:
• Prices and projections (demand
growth, fuel prices, etc. )
• Availability and quality of
resources (wind, solar, biomass,
etc.)
• Based on policies and objectives
(CO2, NREAPS, taxes & subsidies,
sector goals)
• Open source model developed
in cooperation around the BSR
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The Balmorel model is used to simulate investments in
power capacity, interconnectors and the dispatch
(www.balmorel.com)

Three CO2 price scenarios
• Concern: IEA 450 ppm scenario, 100 €/ton in 2050
• Reference: IEA New Policies scenario
• Collapse: CO2 price of 0
120
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Scenarios carried out for the Estonian TSO, Elering
Input to an updated Estonian energy strategy
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Main findings
• High transmission development in the three
scenarios
• High carbon price scenario almost doubles the
level of transmission investments
• Wind is an important driver for transmission
investments
• Coal, CCS and nuclear availability can also be an
important driver for interconnectors investments
in the future
• RE subsidies instead of CO2 price – more balanced
development?
104

Regional studies

Energy Policy Strategies of the Baltic
Sea Region for the post-Kyoto Period
A study commissioned by the Baltic Sea
Region Energy Co-operation (BASREC) –
www.basrec.net
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Post-Kyoto study:
Low carbon RE case, electricity generation
1600

Wind:
Wind:most
mostimportant
important
technology
technologyby
by 2050
2050
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Natural gas
Hydro
Coal,lignite,shale,peat

Coal: phase out

Nuclear
Waste

200
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(ex. Russia)

2030
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2045

2050

- 100 % CO2
(ex. Russia)

Based on previous BASREC studies
• ”Energy policy strategies of the Baltic Sea Region for the Post-Kyoto period”
– Wind power key technology, grid development important measure

•

“Conditions for deployment of wind power in the Baltic Sea Region”
– Very significant wind resource in BSR
– Importance of internally and externally integrated grid

• BASREC Ministerial meeting in Berlin 2012 - cooperation should focus on:
– “Analysis of options for the development and integration of energy infrastructure in
the region, in particular regional electricity and gas markets, including legal
frameworks”
– “Increased use of renewable resources available in the region, including integration of
fluctuating wind power into the electricity system”.
(among other issues)
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BASREC Study:

Electricity grid expansion in the context of
renewables integration in the Baltic Sea Region
Ea Energy Analyses

Purpose and focus
Identify the requirements and challenges of grid development in the BSR
Focus on:
Integration of a increasing renewables in the with particular emphasis on
wind power
Concrete projects
Near to medium term period up to 2035.
International interconnections but also bottlenecks in domestic grids
Implications of capacity mechanisms

Policy uncertainties – delayed investments – policy vs. markets
Changes in the horizon

2030 = CO2-target? – RE-target? – EE-target?
What will be the main driver for regional renewable energy
and carbon emissions reduction policies?

•

A CO2-price from a tightening of EU-ETS – affects SRMC
of fossil technologies and increase the offering price.

•

Support for alternative energy increase supply without
increasing SRMC of supply leading to lower market
prices.

Which mechanism will
generation capacity?

ensure

available

dispatchable

•

The ‘energy only’ power pricing mechanism is under
pressure from build-out of supported technologies (wind,
solar etc.) and losses sustained in energy industry

•

A capacity market or capacity payments will again skew
investment signals – but may be necessary

Benefits of RE target cooperation
• Regional cooperation on complying with national
renewable targets reduces total costs by roughly
0.5% (€500 million) in 2020
Biomass
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Wind

A Clear Direction is Needed
• Sustainable, Competitive and Secure Energy Supplies
• Robust long-term plans and firm policy indications
• Practical and robust measures to drive transition efficiently
• Energy pathways provide a basis for dialogue and involvement
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Ea Energy Analyses
A Danish consulting company providing consulting
services and performing research in the field of energy
and climate change
Focus areas
•
Modelling and analysis of energy systems – power
and district heating
•
Energy and Climate policy strategies, policy measures
and regulation
•
Renewable energy integration
•
Development of Energy technologies
•
Flexible energy demand
•
Climate change reduction measures
Our footprint:
•
Baltic Sea region, Europe, Asia, North America, and
Africa.
Typical clients
•
Authorities , Energy companies , International
organisations

Lithuanian energy sector priorities –
action plan for 2014-2020 EU structural funds
programming period.

Latvian Renewable support
policy – recent experience.

KPMG Baltics SIA
Energy and Utilities Advisory services

November 2013

Electricity prices and economic competitiveness.

Source: KPMG Survey, April - May 2012 (Courtesy of the Latvian Construction Materials Association, BRA).
Direct electricity contract prices paid by some large electricity consumers (100-1000GWh/year),
Excluding V.A.T, including all surcharges.
(a)

Estonia – A large consumer of 80GWh/year (for this county, one of the largest electricity consumers).

(b)

Finland – “Mankala” electricity prices are in the range of 15- 50 EUR/MWh,
depending on the fuel source and power generation technology.
A price reported by a large paper mill is shown.

© 2013 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved.
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Background

During 2012-13, KPMG Baltics perform a number of assignment, analyzing the impact the Latvian Renewable energy
and efficient CHP support has on electricity consumers and recommending state of the art Feed In Tariff design
methodologies.

The effect of high electricity prices on large consumers was impacting their financial performance considerably.

Renewable developers were concerned about the intention of the Ministry of Economics of Latvia to significantly
reduce Feed In Subsidies
KPMG’s work, showed how the required collections for renewable energy support could still be collected, while
reducing the cost burden of large electricity consumers.

KPMG preformed a revenue adequacy analysis, design to establish the required level of Feed In subsidy, needed to
render representative Renewable projects (Wind, Biogas, Biomass) financially viable.

© 2013 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved.
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Electricity tariff surcharges - Not only a large electricity consumers issue!

Monthly electricity payment as % of net average salary
8,00%

RES + CHP electricity tariff surcharge % of net average salary
1,00%

6,71%

7,00%

6,20%

6,00%
5,00%

4,36%

0,81%
0,80%
0,60%

4,00%
3,00%

0,40%

2,58%

2,00%

0,36%

0,38%

*0.33%

0,20%

1,00%
0,00%

Germany

Estonia

Source: Eurostat, National PUC’s,
National Electric Co.
Assumed 2500kWh/year consumption.

Latvia

Lithuania

0,00%

Germany

Estonia

Latvia

Lithuania

* The Lithuanian Public Service Obligation charge, which is equivalent to the Latvian OIK is
charged for support granted to RES, SoS, efficient CHP, NPP, Interconnections (Strategic
projects) and a number of other minor items. The Lithuanian value shown in this chart is for
the specific RES + CHP PSO related charge for 2012; In case total Lithuanian PSO
charge is considered – the burden is 0.63%.

Electricity tariffs and 2012 annual average, per 2500-5000 kWh/year consumer group, including all taxes and surcharges.
Net average salaries for 2012 from Eurostat are: 2108 EUR/month Germany, 430 EUR/Month Lithuania, 450 EUR/Month Latvia and
530 EUR/month Estonia.
© 2013 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved.

116

200

50

180

45

160

40

140

35

120

30

100

25,70

80
60
40

18,90
12,30

5,60

28,30

27,60
26,40

25,60

22,00

7,70

16,50

9,20

16,80

16,80

16,10

10,20

11,50

11,50

15,20
11,20

14,50

15

11,10

10
5

2,90
2012

25
20

14,30

9,40

20
0

13,30

27,00

LVL / MWh

Mil. LVL / Year

RES-E and efficient CHP support in Latvia – a significant funding need
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© 2013 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved.
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One size does not fit all – securing productivity and economic growth

While implementing RES 20/20/20 targets
into their legislation, developed EU markets
are also actively defending the competitive
base of their manufacturing sectors.

The Austrian RES support mechanism,
provides discounts on RES surcharge by
way of digression. Larger consumers pay
less!

The economic logic is: curbing costs to
ensure productivity growth reinvestments
and keep gross added value growing.

This is turn, guarantees salary increase and
wealth creation, to pay for the higher
electricity bills.

© 2013 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved.
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Modeling results:
The “Net effect” of implementing “Austrian” type regulation in Latvia

Annual increase of OIK payment of 19.13 EUR/year may be expected for
household consumers (1.59EUR/month). A 3.95% increase, compared to 2012
OIK surcharge rate.

While a certain increase in the OIK for households is to be expected, the
reduction in OIK surcharge for Large and mid size consumers will significantly
contribute to the competitiveness of the Latvian economy.
© 2013 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved.
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If RES and CHP investments need so much public support –
they need to be highly cost effective!

© 2013 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved.
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If RES and CHP investments need so much public support –
FIT regulation needs to be clear and efficient!

Annual specific yield (ASY) for large wind (reference curve)

Differentiating FIT’s by resource quality – provides
different payments to projects with different cost of
production.
Areas with high wind resource quality will produce
more electricity from the same capital invested,
leading to lower Levelized cost.

Cyprus, Denmark, Germany, France, Portugal,
Switzerland, have all implemented resource adjusted
payment levels.

Such policy incentivizes:
Use of most efficient turbine technology.
Establishment of electric DSO “connection areas”.

© 2013 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved.
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If RES and CHP investments need so much public support –
FIT regulation needs to be clear and efficient!
Discounted cash flow (DCF) methodology

feed-in tariff design should provide technology-specific tariff
levels.

Discounted cash flow (DCF) model

Iterative solution

Assumptions
Revenues:
(FIT)

Capital costs

Operating
costs(a)
Operating
performance

Financing
structure
Tax inputs

Projected financial statements:
Income statement
Balance sheet
Cash flow statement

Variable WACC
Takes into
account capital
structure from
balance sheet

According to expected electricity production and lifetime of the
power plant, a level of justified support is established
(“Revenue adequacy”)
Regulators examine a “representative” project financial model to
decide upon the justified revenue support (FIT, based on the
resulting cash flow of the project).
To define the discounting rate of the Free Cash Flow to Firm
(FCFF), we have performed a year-on-year calculation of
weighted average cost of capital (WACC) of the project based
on its annually changes in capital structure.
The Feed In Tariff, required to render the project attractive to
investors, is derived by performing an iterative “reverse”
calculation, considering the following constraints:

Projected free cash flow to the firm (FCFF)

Net Present Value to financing providers ≥ 0; (Project IRR ≥
WACC);
Cost of funding

DSCR ≥ than currently experienced for such projects in the
market.
DCF output
© 2013 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved.
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If RES and CHP investments need so much public support –
Electric system planning, need to assure “fit for purpose” maximum efficiency system.

Update the grid adequacy study in order to answer the question “how much Wind Power is actually needed in Latvia”?,
till 2030. Include:
A curtailment analysis and forecast,
Estimate of distributed generation Variable power sources that satisfy long-term supply adequacy requirements,
Cost estimates to system operations and an estimate of the short-term reserve costs of renewable energy, recognizing the
fact that conventional thermal or hydro units have to be dispatched, shut down or started up more frequently to incorporate load,
renewable resource variation and system failures.
The ramp rate of a conventional generator and energy storage system (ESS) should be considered and their costs
estimated, answering the question of what level of costs and additional reserves or grid impacts is acceptable?
The system adequacy study should address the required flexibility of the system, type of capacity and its flexibility
characteristics. It is important to ensure that the market design incentivizes the development of new flexible resources.
Assess the need for ancillary services: in order to help grid operators maintain balance on electric power systems. (regulation
and contingency reserves: spinning, non-spinning)

© 2013 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved.
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If RES and CHP investments need so much public support –
Economic planning, need to assure proper analysis is taken.

1. Regulation should be linked to project economics and full electricity system costs.
2. Tariff should be set based on full project life cycle analysis, yielding LCoE and Revenue adequacy assessment.
3. Regulatory targets should be set in a “revolving” process, linking national goals with, power system and technology preferences.
4. A clear regulatory process needs to be set by the regulator.
5. Renewable CapEx and OpEx assessment should be constantly benchmarked by the regulator using appropriate engineering
and economic standards and practices.
2. The effect on final consumers should be constantly monitored (GVA, productivity, Ability to pay, macro-economic effects).
3. Environmental benefit assessment (CO2 cost reduction potential/costs)
4. Social benefits (Job creation due to local services and supply chain development).
5. Macroeconomic benefits (gross value added contribution due to increase in tax collections, productivity increases).
6. Scrutinize the Renewable and Wind power industry objectives, in view of national economic and energy sector planning objectives.
8. Benchmark global and EU renewable support mechanism practices, to identify the most cost effective (from end
consumer and supplier perspective) and the one most probable to provide fair support attractive to investors.
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Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimas

Saulius Urbonavičius
2013-11-06
Vilnius

Ignalina INPP Decommissioning Activities are fully financed by European Union

Ignalinos AE apžvalga
Du vienodi kanalinio tipo vandens-grafito branduoliniai reaktoriai RBMK-1500 (1500
MW elektrinė galia);
Pirmas IAE blokas pradėtas eksploatuoti 1983 m. gruodžio mėn., antras - 1987 m.
rugpjūčio mėn.;
Projektinis eksploatavimo laikotarpis - 30 metų;
1-ojo bloko reaktorius buvo sustabdytas 2004 m. gruodžio 31 d;
2 - ojo bloko reaktorius buvo sustabdytas 2009 m. gruodžio 31 d.

Ignalina
INPP
Activitiesveikla
are fully
financed
by European
UnionSąjungos
Ignalinos
AE Decommissioning
eksploatacijos nutraukimo
bendrai
finansuojama
Europos

IAE EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROCESO
SCHEMA
Pasirengimas ekspl. nutraukimui

GRS
1 bl. - 1983
2 bl. - 1987

Eksploatavimas

Kuras
iškr. iš
reaktorių

Kuras
iškr. iš
baseinų

Išmontavimo vykdymas užtikrinant:
• poeksploatacinio laikotarpio saugą
• ALARA

Išmontavimas ir
1 bl. - 2004
dezaktyvacija
2 bl. - 2009
Poeksploatacinis laikotarpis

Atliekų saugojimo objekto
poeksploatacinis laikotarpis
užtikrinant:
• išmetimų ribojimą

Branduolinio objekto poeksploatacinis
laikotarpis užtikrinant:
• kuro saugą
• išmetimų ribojimą

Įprastinis
griovimas
2000

2022
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2029

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
 B5 – Patikimas šilumos ir garo šaltinis IAE ir Visaginui
Šildymo
katilinė
Garo katilinė

 B6 – Esamo techninės dokumentacijos archyvo modernizavimas

Ignalina
INPP
Activitiesveikla
are fully
financed
by European
UnionSąjungos
Ignalinos
AE Decommissioning
eksploatacijos nutraukimo
bendrai
finansuojama
Europos

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
B8 – Kuro pervežimas iš 1 bloko į 2 bloką pakartotiniam panaudojimui;
B11 – Radiologinės charakterizacijos įranga;

B13 – Įranga reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos įrengimams išmontuoti ir dezaktyvuoti;
B16 – Valdomas šuntinis reaktorius;
B17 – Eksploatavimo nutraukimo valdymo sistema ir duomenų bazė.
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financed
by European
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ATLIEKŲ KIEKIAI

IAE
Saugomos eksploatacinės atliekos
Kuras => 6000 rinklių
Kietos atliekos => 27000 m3
Bitumuotos atliekos =>
14000 m3
Cementuotinos atliekos => 4000 m3

Eksploatavimo nutraukimo atliekos

Kuras
Įrengimai
Reaktoriai

Pastatai

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

16000 rinklių
130000 t plieno
10000 t plieno
3800 t grafito
11000 t užpildo
1000000 m3 betono
200000 t plieno

Ignalina INPP Decommissioning Activities are fully financed by European Union

RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
ĮRENGINIAI
Statoma

Eksploatacinės
atliekos
Bitumuotos
atliekos

Veikia

B2

Išmontavimo
atliekos

B20

Atliekų
išėmimas

Cementuotos
atliekos

Statoma

B19-1

B3/4

LMA atliekų
saugykla

Kietų atliekų
tvarkymas

Projektuojamas

Veikia

Statoma

Veikia

B10

Nekontroliuojamų
lygių matavimo
įrenginys

B1
Panaudoto
branduolinio
kuro saugykla

B25

Paviršinis atliekynas

B19-2

Parengtas
projektas

LMA atliekų atliekynas

Neradioaktyvios
atliekos

Ignalina INPP Decommissioning Activities are fully financed by European Union

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI


B10 – Nekontroliuojamųjų lygių matavimo įrenginys

 B19/1 – Labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų saugykla
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STATOMI ĮRENGINIAI
Panaudoto branduolinio kuro
saugykla

Kietų radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginys
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Activitiesveikla
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PROJEKTUOJAMI ĮRENGINIAI

B25 – Paviršinis atliekynas

•

Eksploatavimo pradžia – 2019 m. (pirma
eilė)

B19/2 – Labai mažo aktyvumo atliekų
atliekynas

•

Eksploatavimo pradžia – 2016 m.
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EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS

1 blokas
Pastatas G

Pastatas 117

Pastatas D
Pastatas V

Pastatas B
Pastatas A
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EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS

1 blokas
Pastatas G

Reaktorius
Pastatas 117

Pastatas D
Pastatas V

Pastatas B
Pastatas A
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EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS
B9-0 Reaktoriaus avarinės aušinimo sistemos įrangos išmontavimas
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EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS
B9-5 Termofikacinio įrenginio išmontavimas
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EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS
B9-1 Turbinų salės įrangos išmontavimas
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EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS
B9-2 Reaktoriaus dujų kontūro ir ventiliacijos įrangos išmontavimas

Ignalina
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Activitiesveikla
are fully
financed
by European
UnionSąjungos
Ignalinos
AE Decommissioning
eksploatacijos nutraukimo
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UP01 Konstrukcijų išmontavimo iš 1-ojo ir 2-jo
energijos blokų reaktorių šachtų inžineriniai darbai

Projekto tikslas:
• parengti technologijas konstrukcijų iš reaktorių šachtų
išmontavimui;
• išmontuoti įrangą ir konstrukcijas iš reaktorių šachtų.

R1
R3
R2

2016 metais bus parengta technologija R1
ir R2 zonų išmontavimui.
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14
1

Eksploatavimo nutraukimas 2014-2020
Išlaidų pasiskirstymas 2014-2020 (mln. litų)
24

79

3,5
3,5

Parengiamieji darbai (0,2 %)

145

228
Eksploatavimas po galutinio sustabdymo (6,8 %)

352
45

Išmontavimo darbai kontroliuojamoje zonoje
(16,6 %)
Atliekų tvarkymas (27,8 %)
IAE teritorijos infrastruktūros išlaikymas (30,7 %)
Neužterštos įrangos ir pastatų išmontavimas,
teritorijos atstatymas (2,1 %)

652

Projektų valdymas, inžinerinė pagalba (10,7 %)
590

Tyrinėjimai (1,1 %)
Branduolinis kuras (3,7 %)

*2123 mln. Lt (615 mln. EUR)
be infliacijos, rizikų ir mokesčių

Kitos išlaidos (0,2 %)

Ignalina
INPP
Activitiesveikla
are fully
financed
by European
UnionSąjungos
Ignalinos
AE Decommissioning
eksploatacijos nutraukimo
bendrai
finansuojama
Europos

Eksploatavimo nutraukimas 2014-2020 m.
•

Investiciniai projektai:
 B20 – Esamos bitumuotų atliekų saugyklos
pavertimas atliekynu;
 Dalies neužterštų pastatų nugriovimas;
 B25 - Pastatyta ir pradėta eksploatuoti paviršinio
atliekyno 1 eilė;
 B19 - HHISO konteineriai;
 B24 – Įranga antrojo bloko dezaktyvacijai;
 B26 – Dideli konteineriai išmontuotai įrangai;
 B29 - Įranga 1ir 2 bloko sistemų įrengimų
išmontavimui;
 B30 – Įranga reaktorių išmontavimui.
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Eksploatavimo nutraukimas 2014-2020 m.
Veikla:
 B32 – Galutinio eksploatavimo nutraukimo plano
atnaujinimas;
 B34 – Eksploatavimo nutraukimo projekto,
saugos įvertinimo ataskaitos, poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos rengimas;
 B9x – Projektinės dokumentacijos įrangos
išmontavimui ir dezaktyvavimui rengimas;
 Sistemų izoliavimas ir modifikavimas;
 Panaudoto branduolinio kuro iškrovimas;
 Įrangos dezaktyvavimas ir išmontavimas;
 Radioaktyvių atliekų tvarkymas.
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IŠŠŪKIAI
Būtinybė keisti IAE organizacinę struktūrą diegiant projekto
valdymo principus pritaikant ją efektyviam eksploatavimo
nutraukimo valdymui.
Įrangos išmontavimo ir dezaktyvacijos projektinės
dokumentacijos rengimas įmonės personalo jėgomis (ypač
labai radioaktyvios įrangos).
Pasaulinės praktikos išmontuojant RBMK-tipo reaktorius
nebuvimas.
Vėluoja kietų radioaktyvių atliekų tvarkymo komplekso
statyba.

Vėluoja panaudoto kuro saugyklos statyba.

ES iki šiol nepatvirtintas eksploatavimo nutraukimo
finansavimas 2014 – 2020 metams.
Ignalina
INPP
Activitiesveikla
are fully
financed
by European
UnionSąjungos
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AE Decommissioning
eksploatacijos nutraukimo
bendrai
finansuojama
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Atsinaujinančios energetikos skatinimo perspektyvos:
pliusai ir minusai

Linas Sabaliauskas
koncerno „Achemos grupė“ įmonės UAB „Renerga“ direktorius
2013 Vilnius

El.energijos kainos Lietuvoje 2012m. pagal vartotoją
Elektros energijos kainos buitiniams vartotojams Europos Sąjungoje 2012
metais Lt/kWh (be PVM)

Elektros energijos kaina komerciniams vartotojams
Europos Sąjungoje 2012 metais Lt/kWh (be PVM)
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Konkurencingos generacijos skatinimo Lietuvos respublikoje raida iki
2012 metų

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Kainų energetikos kontrolės komisija

148

149

VIAP lėšų gavėjai ir mokėtojai 2012 metais
Infrastruktūros projektai ir
Lietuvos elektrinės pastoviosios
sąnaudos
145,68 mln.Lt

Termofikacinių elektrinių
gamyba; 117,16 mln.Lt

VIAP lėšų gavėjas

AEI gamyba
127,67 mln.Lt

Lietuvos elektrinės gamyba
333,12 mln.Lt

Pramonė už pasigamintą ir
suvartotą; 16,55 mln.Lt

Viap lėšų mokėtojas

Pramonė; 260,76 mln.Lt

Paslaugų sektorius ir kt; 209,37
mln.Lt

Buitinis vartotojas; 185,90
mln.Lt

Kiti; 51,05 mln.Lt
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Remiu kodėl?

Skatinu ką?
1. Tam tikrą veiklos rūšį todėl kad .....
2. Ilgalaikėje perspektyvoje padės
pasiekti .....
3. Paskatinus šios veiklos atsiradimą
susikurs .....
4. Skatinimas yra baigtinis. Vykdomas tam
tikrą laiko tarpą, ilgalaikėje
perspektyvoje mažina rėmimo poreikį

1.
2.
3.
4.

Tam tikrą veiklos rūšį todėl kad .....
jei neremsiu tai nepasieksiu.....
Parėmus šią veiklą išliks.....
Rėmimas yra nuolatinis. Vykdomas tol
kol yra veikla kurią reikia remti,
ilgalaikėje perspektyvoje mažina
konkurencingumą

Investicijų skatinimas per
kapitalo dalies finansavimą

Investicijų skatinimas per
fiksuotą tarifą

•

•

•

•

Daugiabučių
energijos
vartojimo
efektyvumo didinimas
Apsirūpinimo elektros ir šilumos energija
gaminama vietinėje rinkoje iš vietinių
žaliavų (biokuras, vanduo vėjas, saulė ir
kt.
Vietinių energetinių žaliavų ruošimas
(daugiau aktualus biokurui) siekiant
sukurti konkurencinę aplinką

Apsirūpinimo elektros ir šilumos energija
gaminama vietinėje rinkoje iš vietinių
žaliavų (biokuras, vanduo vėjas, saulė ir
kt.

Galimas ir mišrios skatinimo sistemos sukūrimas naudojantis finansinio inžineringo
priemonėmis (valstybinės garantijos, ilgalaikės valstybės garantuotos paskolos,
mokestinės lengvatos ir kt.)

