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Šiuo metu Lietuva yra daugiau kaip 80 proc. priklausoma
nuo vienintelio išorinio energijos išteklių tiekėjo ir yra

priversta importuoti daugiau kaip 60 proc. elektros
energijos (didžiausias rodiklis tarp ES šalių).

Lietuvos energijos išteklių struktūra

20%

20%
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A. Įgyvendindami strateginius projektus – Lietuvos ir regiono
energetinei izoliacijai panaikinti

B. Diegdami Trečiojo ES energetikos paketo nuostatas – europinėms
energetikos sektoriaus „žaidimo taisyklėms“ nustatyti

C. Plėtodami Lietuvos energetinės sistemos sinchronizacijos su
kontinentiniais Europos tinklais projektą – Lietuvos savarankiškumui
energetikoje įtvirtinti

D. Plėsdami atsinaujinančią energetiką ir taupydami energiją –
darniam Lietuvos energetikos sektoriui sukurti

Strateginio tikslo – mažinti energetinę priklausomybę –
siekiame:
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qElektros jungtis su Švedija „NordBalt“

üGaminamas ir testuojamas kabelis

üProjektas bus baigtas laiku – 2015 metais

qElektros jungtis su Lenkija „LitPol Link“

üPatvirtinta Poveikio aplinkai vertinimo
ataskaita, elektros linijos statybos specialusis
planas

üPasirašomas investicinis susitarimas (Final
investment agreement)

A.1. Strateginių projektų įgyvendinimas
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qVisagino atominės elektrinės projektas

üAtrinktas strateginis investuotojas, su
kuriuo vykdomos derybos dėl koncesijos ir
kitų su ja susijusių projekto sutarčių

üEuropos Komisijai oficialiai notifikuota
dėl Visagino atominės elektrinės projekto

qElektros skirstykla Bitėnuose

üSujungė į žiedą šalies elektros energijos
perdavimo linijas

üNauja infrastruktūra leidžia perduoti
elektrą Klaipėdos kraštui tik Lietuvos
teritorijoje esančiais elektros įrenginiais

A.2. Strateginių projektų įgyvendinimas
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qSuskystintų gamtinių dujų (SGD)
terminalas

üSGD terminalo projektas pripažintas
valstybei svarbiu ekonominiu projektu

üPaskelbtas konkursas dėl SGD terminalo
plaukiojančiosios saugyklos pirkimo

qDujotiekis Klaipėda-Jurbarkas

ü Projekto finansavimui iš ES fondų
skirta 80 mln. litų

üBaigus projekto paraiškos vertinimą,
dar lapkritį gali būti pradėti darbai
(pasirašomos įrangos pirkimo ir darbų
sutartys)

A.3. Strateginių projektų įgyvendinimas
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B. Trečiasis Europos Sąjungos energetikos paketas
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C. Prisijungimas sinchroniniam darbui prie kontinentinių Europos
tinklų
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D. Atsinaujinanti energetika ir efektyvumas
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Svarbiausi darbai 2011-2012 metams
qIki 2011 m. pabaigos su konkurso laimėtoju pasirašyta sutartis dėl SGD
terminalo plaukiojančiosios saugyklos pirkimo.

qPasirašyta koncesijos sutartis su VAE strateginiu investuotoju, akcininkų
sutartis su strateginiu investuotoju ir regioniniais partneriais. Įsteigta
projekto įgyvendinimo bendrovė.

qParengti elektros jungčių su Lenkija ir Švedija techniniai projektai ir
gauti statybos leidimai.

qIki 2012 m. kovo 31 d. įstatymo nuostatų neatitinkančios gamtinių dujų
įmonės turi pateikti konkretų atskyrimo planą. Iki 2011 metų pabaigos
reikia priimti Elektros energetikos įstatymą.

q Atsinaujinančių energijos išteklių srityje – parengti visus įstatymui
įgyvendinti būtinus teisės aktus.

qPlanuojama Europos Komisijai suteikti mandatą deryboms ir derybas su
Rusija ir Baltarusija vykdyti ES vardu.
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Lietuvos energetikos vizija 2020

qĮgyvendinamos iniciatyvos skirtos Lietuvos priklausomybei nuo energijos importo mažinti.

qEfektas bus tik tada, jei vientisą visumą sudarančios iniciatyvos bus įgyvendinamos sistemiškai.

qDauguma iniciatyvų – regioninės, todėl jų įgyvendinimui reikalingas tęstinumas ir politinė parama.
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Dėkoju už dėmesį!


