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ES energetikos vizija  
iki 2050 m. 
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ES tampa vis labiau priklausoma nuo 
iškastinio kuro importo 
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Mažo CO2 kiekio technologijų ekonomikos  
sukūrimo iki 2050 metų planas (EK komunikatas) 



ES energetikos veiksmų planas iki 2050 m. 

• Siekis mažinti CO2 emisijas daugiau kaip 80 proc., užtikrinant 
energijos tiekimo saugumą ir konkurencingumą 
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AEI 

EE 

AE 

CCS 

AE – atominė elektrinė 
AEI – atsinaujinantys energijos 
ištekliai 
EE- energijos efektyvumas 
CCS (angl.) – CO2 sugavimo ir 
saugojimo technologijos 



ES energetikos vizija iki 2050 m.:  
IŠVADINIAI TEIGINIAI 

 

• Priklausomybė nuo iškastinių ir importuojamų energijos 
išteklių 
 

• Didžiausias potencialas CO2 emisijoms sumažinti – 
elektros energetikos sektoriuje 
 

• 4 svarbiausios priemonės CO2 emisijoms sumažinti: 
-  energijos efektyvumas 
-  branduolinė energija  
-  atsinaujinantys energijos ištekliai 
-  CO2 sugavimo ir saugojimo technologijos 

 

• Dekarbonizacijos negalima siekti konkurencingumo ir 
tiekimo saugumo sąskaita 
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Lietuvos energetikos vizija  
iki 2050 m. 
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Šiuo metu Lietuvos energetikos sektoriaus padėtis 
neatitinka strateginių principų 

 
 

Energetinė 
nepriklausomybė 

Energetikos sektoriaus 
strateginiai principai Esama padėtis 

• Didžioji dalis iškastinio kuro importuojama iš vienos šalies 
• Lietuvos energetikos sektorius yra izoliuotas nuo ES energetinių 

sistemų 
• Trūksta konkurencingų elektros energijos gamybos pajėgumų (apie 

pusė elektros energijos importuojama)  

Darni plėtra 

• Energijos intensyvumas (energijos kiekis, tenkantis vienam BVP 
vienetui) yra didesnis nei ES vidurkis   

• Ypač didelis energijos taupymo potencialas šildymo sektoriuje 
• Didėja į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai  

Konkuren-
cingumas 

• Nuolat augančios energijos kainos artėja prie ES vidurkio 
• Užtikrinant energetikos kainų konkurencingumą  demonopolizuojama 

vietinė rinka ir integruojamasi į ES energijos rinkas 

Svarbiausia iki 
2020 metų 
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Energijos tiekimo saugumas 

ES šalių elektros energijos 

eksporto/importo balansas 

2010 m. 
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Energetinė nepriklausomybė ir dekarbonizacija:                  
AR SUDERINAMA? 

• Iki 2020 m.  tiekimo saugumas, 
konkurencingumas, darni plėtra 
 

• Nuo 2020 m. iki 2050 m.  darni plėtra, 
konkurencingumas, tiekimo saugumas 
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Ilgalaikė Lietuvos energetikos vizija 

Energetinė nepriklausomybė 
 
• Sinchronizacija su ES elektros 

energetikos sistemomis ir 
integracija į Baltijos jūros 
regiono šalių rinkas 

• Diversifikuotas energijos 
importas 

• Pakankami vietiniai 
pajėgumai vidaus paklausai 
patenkinti 

• Rinkos liberalizacija 
 
 
 

Darni energetikos sektoriaus 
plėtra 
 
 Įsisavinamos naujos 

technologijos 
 Aplinkai draugiškos 

energetikos vystymas 
 

 

Konkurencingas ir darnus 
energetikos sektorius 

 
• Kuro balanso optimizavimas ir 

infrastruktūros plėtra 
• Energetinio efektyvumo 

didinimas, taršos mažinimas  

2020 m. 

2050 m. 

2030 m. 



Pagrindinės strateginės iniciatyvos turės didelės įtakos į 
atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui 

Taršos sumažėjimas 
Mln. tonų CO2 ekvivalentu 

0,5 

1,5 

0,5 

1,7 

2 

0,5 

1 
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Energetika 

Transportas 

Pramonė 

Žemės ūkis 

Atliekos 

2020 m. 

11,5 

2,5 

1,5 

Pagrindiniai veiksniai 

• Sumažinta savaime suyrančių buitinių atliekų dalis utilizuojama  sąvartynuose 
• Sąvartynuose išsiskiriančio metano surinkimas ir panaudojimas  

• Kogeneracinių elektrinių plėtra (kartu gaminama elektra ir šiluma)  
• Padidėjęs energetinis efektyvumas 
• Didėjantis atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas 
• Nauja atominė elektrinė 

• Cemento gamybos technologijos pakeitimas 
• Kitose šalyse bendrai įgyvendinami projektai 

• Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimas 

• Nitratų direktyvos įgyvendinimas 
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Elektros poreikis augs nepaisant didėjančio vartojimo efektyvumo  

Elektros suvartojimas 

TWh 

15–25 

2050 m. iš viso  

22–33 

Naujos 
tendencijos2 

7–12 

2050 m. 
neįskaičiuojant 

naujų 
tendencijų 

Efektyvumo 
priemonių 
poveikis1 

2050 m. 
(įvertinus BVP 
augimo efektą) 

25–35 

2010 m. 

8–14 

-30–40 % 

12 Atominė 

AEI 

Gamyba 
2050 metais  

22–33 

10–21 

Paklausos intervalas 

Elektros gamyba 

Elektros energijos dalis galutiniame 
energijos suvartojime padidės nuo 15 % 
2009 m. iki ~ 50 % 2050 m. 

1  Prognozuojama 30–40 % (Pasiekti ES 15 intensyvumo ir ES 27 energijos efektyvumo tikslus) 
2 Elektromobiliai, pastatų ir pramonės elektros energijos poreikių augimas 



Prognozuojama, kad iki 2050 m. šilumos paklausa gerokai sumažės ir 
bus visiškai patenkinama naudojant biomasę ir elektrą  

3

7

10

2050 m. Šilumos taupymas 
ir kuro keitimas 

2050 m. 
Gyventojų prieaugis 

0 

2010 m. 

-40–70 % 

3

Centralizuotai gaminamos šilumos suvartojimas Šilumos gamyba 

 Pastovus 
gyventojų 
skaičius 

 Šilumos taupymo 
lygis priklauso nuo 
technologijų;  
įmanoma sutaupyti 
iki 70 % 

 Perėjimas prie 
didesnio elektros 
vartojimo 

Pagrindiniai 
veiksniai 

TWh 

Biomasė ir 
elektra 

2050 m. 
gamyba 



ES Veiksmų plano ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 
tikslų iki 2050 m. dermė 

AEI 

EE 

VAE 

CCS 
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VAE – Visagino AE 
AEI – atsinaujinantys energijos 
ištekliai 
EE- energijos efektyvumas 
CCS (angl.) – CO2 sugavimo ir 
saugojimo technologijos 

 



Lietuvos energetikos vizija iki 2050 m.:  
IŠVADINIAI TEIGINIAI 

• Priklausomybė nuo iškastinių ir importuojamų energijos 
išteklių 
 

• Didžiausias potencialas CO2 emisijoms sumažinti: 
- šilumos sektoriuje – didinant efektyvumą ir keičiant 

energijos išteklių struktūrą 
- elektros energetikos sektoriuje – keičiant energijos 

išteklių struktūrą 
 

• 3 svarbiausios priemonės CO2 emisijoms sumažinti: 
-  energijos efektyvumas 
-  branduolinė energija 
-  atsinaujinantys energijos ištekliai 
 

• Dekarbonizacijos negalima siekti konkurencingumo ir 
tiekimo saugumo sąskaita 16  



Lietuvos energijos išteklių struktūra 

20% 

2050 ? 

? 

? 



Ačiū už dėmesį! 


