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LIETUVOS MA VISUOTINIO SUSIRINKIMO KREIPIMASIS (I)
Pastarųjų kelerių metų raidos tendencijos Europos energijos tiekimo

sistemose ir energetinių išteklių rinkose visiškai skiriasi nuo dar neseniai žinomiausių
ekspertų skelbtų prognozių. Reali situacija yra žymiai sudėtingesnė ir pavojingesnė,
nei buvo tikėtasi. Dėl įvairių priežasčių įtampa visų energetinių išteklių rinkose tik
auga, didėja ir kainos. Visuotinai pripažįstama, kad dabartinės naftos ir gamtinių dujų
kainos ir ateityje didės kartu nuolat stiprėjant priklausomybei nuo pirminių energijos
išteklių importo. Šie procesai, be abejo, turės didelės neigiamos įtakos visų trijų
Baltijos šalių, tarp jų ir Lietuvos, energetikos ūkiui, jo efektyvumui, energijos tiekimo
saugumui bei patikimumui ir, svarbiausia, vartotojams tiekiamos energijos kainai. Dar
viena problema – nėra jokių elektros tinklo jungčių su Vakarų Europos valstybėmis,
šalis yra visiškai priklausoma nuo vienintelio pagrindinio gamtinių dujų tiekėjo. Todėl
pirmalaikis, politiniais argumentais paremtas reikalavimas uždaryti Ignalinos AE
2009 m., labai sugriežtinti aplinkosaugos reikalavimai lemia tai, kad Lietuva tampa
neleistinai pažeidžiama nuo net nedidelių sukrėtimų ir dėl technologinių, ekonominių,
ir dėl politinių priežasčių. Akivaizdu, kad tokie pavojai, keliantys grėsmę šalies
ekonominiam gyvybingumui bei socialiniam ir politiniam stabilumui, yra nepriimtini
Lietuvai.

Dar 1992 m. pareikštas Vakarų valstybių reikalavimas uždaryti Ignalinos AE
buvo paremtas netikslia ir labai ribota informacija apie tikrąjį jos saugos lygį,
neįvertintos galimybės nedidelėmis investicijomis iš esmės pagerinti jos saugą.
Nežiūrint į tai, kad vėliau atlikti  tyrimai ir dideli saugos sistemų tobulinimo bei
modernizavimo darbai labai pagerino visus saugos rodiklius, Lietuva buvo priversta
sutikti, kad reikalavimas galutinai uždaryti Ignalinos AE 2009 m. būtų įtrauktas į
stojimo į Europos Sąjungą sutartį. Tačiau, nei Europos Sąjungos, nei Lietuvos
politikai ir ekspertai, dalyvavę rengiant sutartį, negalėjo prognozuoti, kokia pavojinga
situacija susidarys energetikoje ir su ja susijusiose aplinkosaugos srityse vos po
kelerių metų Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą.



LIETUVOS MA VISUOTINIO SUSIRINKIMO KREIPIMASIS (II)
Uždarius Ignalinos AE:
1. Susidaro neleistinai dideli pavojai Lietuvos energetiniam saugumui dėl per didelio
priklausomumo nuo vienintelio pagrindinių energijos šaltinių tiekėjo;
2. Lietuva negalės įgyvendinti savo įsipareigojimų aplinkosaugos srityje, nes labai
padidės anglies dvideginio išmetimai į atmosferą;
3. Elektros energijos gamybos savikaina Lietuvoje padidės iki trijų kartų (nuo ~10
cnt/kWh iki 30 cnt/kWh), o mažmeninė kaina vartotojams gali siekti 50 cnt/kWh.
Toks šuolis yra per staigus ir per didelis, gali sukelti neleistiną infliaciją ir visos šalies
ekonomikos nuosmukį.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Vakarų ir Šiaurės Europos šalims padedant
Ignalinos AE sauga buvo pagerinta tiek, kad prilygo Vakarų šalių atominių elektrinių
saugumui, ir galimų avarijų tikimybė tapo labai maža. Tai patvirtina Vakarų šalių
nepriklausomų ekspertų atliktos studijos. Lietuva jau uždarė I bloką ir vyksta jo
demontavimo darbai, o II bloko techninė būklė yra žymiai geresnė nei buvo priimant
sprendimą dėl IAE uždarymo.
Lietuvos mokslų akademijos visuotinis susirinkimas, atsižvelgdamas į anksčiau
išdėstytus motyvus, ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę
aktyvinti derybas su Europos Sąjungos ir šalių narių institucijomis dėl Ignalinos AE
antrojo bloko darbo pratęsimo, kol bus pastatyta nauja atominė elektrinė bei elektros
tinklo jungtys su Vakarų ir Šiaurės Europos valstybėmis.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Zenonas Rokus Rudzikas



Klimato kaita (1000–2100 m.)



Klimato kaitos ciklai



Šiltnamio efekto dujos



Atmosferos kaita dėl antropogeninės veiklos



Pokyčių prognozės



Šiltnamio dujų stabilizacijos perspektyvos



Pagrindiniai ES principai:

1.Konkurencija
2. Bendradarbiavimas

3. Solidarumas

Enlargement and Integration

The EU as a Global Partner



„Briuselio pirštas“



ES įsipareigojimai šalims narėms

• Iki 2020 m.

sumažinti 20% anglies dvideginio išmetimus

padidinti 20% atsinaujinančių energijos
šaltinių naudojimą

padidinti 20% elektros energijos naudojimo
efektyvumą

• Svarstoma:
AE à 30 metų iki 60 metų



CO2 išmetimai (2004 m.)



Elektros gamybos būdai, % (2004 m.)



Šiltnamio dujų išmetimai gaminant elektrą



Kuro naudojimo scenarijai



Europos branduoliniai reaktoriai



Urano kuro tabletės



Termobranduoliniai reaktoriai: JET



Energijos ir masės kiekis Visatoje



Transeuropiniai elektros tinklai

The Southern Link



Tvarioji plėtra:
gyvenkime taip, kad ir ateities
kartos galėtų gyventi gerai ir

patogiai

Definition of sustainable development
(Brundtland Report, 1987)
Sustainable development satisfies the needs
of the present generation without
compromising the chance for future
generations to satisfy theirs.
‘We did not inherit the planet Earth from our
fathers, we borrowed it from our children’.
EU 2020 (20%)
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