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1. Kodėl pasaulis pereina prie naujų 

energijos išteklių ir keičia 

energijos gamybos 

technologijas? 

 

 Energijos suvartojimas pasaulyje nuolat 

auga. 

 Šiuo metu pasaulio energetika remiasi į 

iškastinius organinės kilmės šaltinius. 



Pirminės energijos suvartojimas pasaulyje 





 Jų atsargos yra ribotos ir anksčiau ar 

vėliau bus išsemtos. 

 Deginant iškastinį organinį kurą į  

aplinką išmetami labai dideli kiekiai 

anglies dvideginio, tokie, kad akivaizdžiai 

pastebima įaka Žemės klimatui. 

 Globalinis atšilimas tampa labai 

populiaria tema politikų ir įvairių 

visuomeninių judėjimų tarpe.   



 Resursų ribotumas ir labai netolygus 

jų pasiskirstymas iššaukia kitą politinę 

problemą – enegetinį saugumą. 

 Pastarųjų metų labai kruopštūs tyrimai 

rodo, kad atmosferos temperatūra 

auga sparčiau nei tikėtasi. 

 Todėl eilėje šalių yra labai stipri 

politinė parama ieškant alternatyvų 

dabartinei padėčiai.  

 

 



 Jei nieko nedarysime, tai per 

artimiausius 30 metų energijos 

suvartojimas padvigubės. 

 Tuo pačiu CO2 koncentracijos taip pat 

padvigubės. 

 



2. Ką reikia daryti neatidėliotinai? 

 Pirmiausia energiją vartoti žymiai 

efektyviau ir taupiau, ir tokiu būdu 

sumažinti poreikių augimo tempą. 

 Spartinti perėjimą prie 

atsinaujinančių energijos išteklių 

(AEI) ir branduolinės energetikos. 

 Kai kurios šalys labai paspartino 

AEI įsisavinimo procesą beveik 

prieš 10 metų. 



 Lyderiaujančių šalių patirtis parodė, 

kad su palyginti nebrangiomis 

paskatos priemonėmis galima pasiekti 

neįtikėtinai gerų rezultatų. 

 Branduolinės energijos taikus 

panaudojimas šiuo metu susiduria su 

eile esminių problemų ir jos plėtros 

tempas ženkliai lėtesnis nei buvo 

tikėtasi.   



 Pagrindinis sėkmės veiksnys 

įsisavinant AEI − labai spartus mokslo 

ir technologijų progresas visose 

tarpusavyje susijusiose srityse ir 

efektyvus tyrimų rezultatų 

panaudojimas. 

 Privatus kapitalas aktyviai dalyvauja 

procese ir noriai investuoja. 



Source: Bloomberg New Energy Finance (2012) and WNISR original research (2012) 



 

– hidro; 

– vėjo; 

– biomasės deginimas ar dujinimas; 

– geoterminė; 

– saulės: pV – fotoelektra 
            
             CSP (concentrated solar  power) 
                   (koncentruota saulės energija)  

3. Pagrindinės elektros gamybos 

iš AEI technologijos 

 

Brandžios 

technologijos 

Ypatingai 

sparčiai 

progresuo- 

jančios 

technologijos 



Biomasės panaudojimo šiluminei ar/ir 

elektrai gaminti pagrindinės technologijos 



2000 m. vėjo jėgainių galia pasaulyje          –   13 000 MW 

2008 m.         – 120 000 MW 

2009 m.         – 160 000 MW   

2010 m.         ~ 200 000 MW 

2011 m.         – 238 000 MW 

                

Kasmetinis galios augimas pirmaujančiose šalyse, MW:   

  2008 m. 2009 m. 2011 m. 2012 m. 

ES  8 500  10 200      9 616 

JAV  8 300     9 900      6 810 10 690 

Kinijoje 6 300   13 800     17 631 

4. Kur esama šiuo metu? 

 

Keletas faktų: 





 Europos Sąjungoje bendra instaliuota 

vėjo jėgainių galia 2011 metų pabaigoje 

buvo 94 GW  ir jose pagaminta virš 5% 

elektros energijos. 

 JAV planuojama, kad 2030 m. vėjo 

jėgainės gamins 20% elektros 

energijos (dabar ~2%). 

 Kinija 2020 m. planuoja turėti  

100 000 MW (100 GW).   



Source: IAEA-PRIS, Global Wind Energy Council, JRC, 2012 



Sources: GWEC, BP, PRIS, MSC 



Source: MSC, based on EWEA 2012156 



Source: US-EIA 2012, IAEA-PRIS 2012, various, MSC 2012 



Source: US-EIA, IAEA-PRIS, WNISR, 2012 



Source: PRIS 2012, AGEB 2012 



World incremental power generation,  

2000–2009*  

* Based on estimated data for 2009 



 Svarbiausia, kad: 

sukurta pramonė galinti užtikrinti 

tokias apimtis ir tokius augimo 

tempus. Ji tapo sparčiausiai augančiu 

darbdaviu; 

elektros energijos gamybos iš AEI 

savikaina sparčiai mažėja. Vėjo 

jėgainės tampa pigiausios energijos 

gamintoju. 



US EIA “Energy Outlook 2011” report. 







 Nuostata (suvokimas), kad iškastinis 

kuras ir branduolinė energija yra pigu, 

o atsinaujinantys ištekliai – brangu, yra 

pasenusi. 

 Valstybių-lyderių sėkmė yra didžiulė 

paskata kitoms valstybėms. 

 Lietuva turėtų aktyviau naudotis 

atsiveriančiomis galimybėmis ir keisti 

požiūrį į atsinaujinančius energijos 

išteklius (vėjo ir biomasės). 



5. Labai spartaus atsinaujinančių 

energijos išteklių įsisavinimo 

pasekmės 

 Per trumpą laiką turės būti esminiai 
modernizuoti arba naujai sukurti kitais 
principais valdomi supergalingi elektros 
tinklai (European supergrid).  
Europoje bus statomos didelės galios 
tarpvalstybinės jungtys. 
  
Vėjo energetika tampa sparčios atskirų valstybių 
elektros tinklų ir elektros rinkų integracijos 
pagrindiniu stimulu.  
Smart grid (protingi tinklai) 



 Į vėjo energetikos plėtrą sparčiai įsitraukia 

didžiosios pasaulio energetikos 

kompanijos (Siemens, Areva, Mitsubishi, 

Iberdrola). 

 Kartu vis efektyviau naudojant energiją 

mažės organinio kuro poreikių augimo 

tempas arba jis visai nedidės. Tikimybė, 

kad greitai ir smarkiai augs naftos ir dujų 

kainos  bus žymiai mažesnė. 

 Daugelyje OECD šalių, tame tarpe ir ES, 

energijos suvartojimas nustojo augti, o kai 

kuriose šalyse netgi mažėja. 



 AEI dėl jų nepastovumo paspartins 
elektrinių automobilių skvarbą, nes jie 
padės priderinti vartojimą prie nepastovios 
gamybos. 

 Atsiranda paskata sukurti naujas didelės 
galios elektros energijos akumuliavimo 
technologijas ir įtaisus: 

  superkondensatorius; 

  superakumuliatorius. 

 Valstybės neturinčios savo organinio kuro 
išteklių taps mažiau priklausomos nuo jų 
importo. 



 Atskirų ES valstybių elektros tinklų 

sujungimas į vieną bendrą super tinklą 

esminiai padidins visų jų energetinį 

saugumą ir tiekimo patikimumą. 

 AEI visur tolygiai sukuria naujas 

aukštos kvalifikacijos darbo vietas. 

 Atsiranda puikios galimybės pilnai 

išnaudoti visą Kruonio HAE ir Lietuvos 

šiluminės elektrinės potencialą. 



6. Prognozės Lietuvai 

 Dėl gilios ekonomikos krizės poreikiai 
energijai 2009 m. sumažėjo apie 10% 
lyginant su 2008 m., o 2010 ir 2011 m. 
išliko 2009 m. lygyje. 

 2008 m. poreikių elektros energijai lygis 
vėl bus pasiektas tik apie 2015 m. 

 Energijos poreikiai auga žymiai lėčiau 
nei tikėjosi optimistai ir pesimistai. 
 



Galutinės elektros energijos poreikių prognozė 



Maksimali pareikalauta galia nuo 1995 m. 

beveik pastovi ir neviršija 2000 MW. 

 



 Panaši situacija yra ir visoje Europos  

Sąjungoje. 

 



 Visiškai aišku, kad ir po 2009 m. dar 

daugelį metų Lietuva galėtų save pilnai 

aprūpinti elektra iš šiuo metu turimų 

kitų elektrinių  

(1 lentelė). 



1 lentelė. Paruoštos darbui Lietuvos 

                 elektrinės be IAE ir vėjo jėgainių  
Elektrinė           Disponuojama galia, MW 
 

AB Lietuvos elektrinė         1200 

UAB Vilniaus energija             370 

UAB Kauno termofikacinė elektrinė           160  

AB Kauno energija                     8 

Kauno hidroelektrinė                90 

AB Mažeikių nafta             150 

AB Achema                 24 

AB Lifosa                  25 

Kruonio HAE             760 

Įvairios mažos elektrinės                60 

UAB Panevėžio energija                35 

Bendra disponuojama galia        2882  

 Be Kruonio HAE         2122 

Maksimalus galios poreikis  

2012 m. sausio-vasario mėn.         apie 1750 

 2020 m.         apie 2000  

Galios perteklius 2012 m.        1132   (372) 

            2020 m.          682   (122) 

Baigiamas statyti blokas Elektrėnuose     450  

  

    



 Taigi 2020 m. Lietuvoje net nieko naujo 

nestatant turime apie 1150 MW daugiau 

nei maksimalus poreikis (2000 MW). 

 Kai kas tvirtina, kad turimos šiluminės 

elektrinės yra pasenę, tačiau tokio 

amžiaus yra dauguma Europos šiluminių 

elektrinių. 

 



Europos elektrinių amžiaus pasiskirstymas 

2007 m. 



 Didžioji dauguma Lietuvos šiluminių 

elektrinių pastaruosius 15 metų stovėjo 

rezerve ir palaipsniui buvo 

renovuojamos. Jos yra paruoštos 

būsimai eksploatacijai pilna galia. 

 Taigi, akivaizdu, kad Lietuva po Ignalinos 

AE uždarymo turi pakankamai pajėgumų 

gerus du dešimtmečius pati pasigaminti 

reikiamą elektros kiekį nestatydama jokių 

naujų labai didelių elektrinių. 



 Tačiau elektros energijos kaina labai 

priklausys nuo naftos ir dujų kainos 

pasaulio rinkose.  

 Jei dujų kaina ant Lietuvos sienos su 

Baltarusija bus tokia, kaip šiuo metu 

(~500 $/1000 m3), tai elektros energijos 

gamybos savikaina visoje energetinėje 

sistemoje viršytų 35 ct/kWh (iki uždarant 

IAE buvo ~10 ct/kWh). 

 



 Diversifikuojant dujų tiekimo kanalus 

Europoje ir didėjant konkurencijai jų 

kaina ateityje Lietuvoje turėtų mažėti. 

 Reali situacija šiuo metu yra žymiai 

geresnė (~17 ct/kWh), nes per išsaugotas 

jungtis su kaimynėmis virš 60% elektros 

energijos yra importuojama. Jos vidutinė 

kaina kol kas yra apie 15–17 ct/kWh.  



2 lentelė. Esamų ir būsimų elektros jungčių su 

             kaimyninėmis valstybėmis pralaidumai 

             Lietuvos kryptimi 
 

Tarpsisteminės jungtys      Galia, MW 
 

Baltarusija – Lietuva    1400 

 Kaliningradas – Lietuva     700 

 Latvija –  Lietuva    1300 

 Estija – Lietuva     1200 

 Lenkija – Lietuva    1000 (po 2015 m.)  

 Švedija – Lietuva    700 (po 2015 m.) 
          

          



 Lyginant su netgi maksimaliu galios 

poreikiu, tai yra labai galingi ryšiai. Nei 

viena kita Europos Sąjungos valstybė 

neturi tokių galingų tarpvalstybinių 

elektros tinklų ryšių įgalinančių vystyti 

abipusiai naudingą prekybą elektros 

energija. 

 Pastatę jungtis su Švedija ir Lenkija 

sukursime realią konkurenciją tarp įvairių 

tiekėjų ir užtikrinsime žemiausią galimą 

elektros energijos kainą šalies 

vartotojams. 



 Lietuva taps svarbia būsimos integruotos 

Europos elektros energijos rinkos 

grandimi ir tuo pačiu su mažiausiomis 

išlaidomis pasiekianti didžiausią 

energijos tiekimo saugumą ir 

patikimumą.  

 Dideli tranzitiniai elektros energijos 

srautai atitinkamai duos dideles pajamas 

Lietuvos perdavimo tinklo operatoriams. 



 2010–2020 m. laikotarpyje privalome visą 

dėmesį sukoncentruoti į atsinaujinančių 

išteklių įsisavinimą. Vien tik vėjo jėgainių 

galią turėsime padidinti kelis kartus, nuo 

dabar turimų 200 MW iki 500–600 MW  

2020 m.  

 Žymiai plačiau turės būti naudojamas 

biokuras kaip šilumos, taip ir elektros 

gamyboje. Įvairios biokuro ir biodegalų 

gamybos ir jų panaudojimo technologijos 

įneš didžiausią indėlį į Lietuvos siekį 

mažinti priklausomybę nuo kuro importo. 



 Tikimasi, kad 2020 m. iki 60% 

centralizuotos šilumos gali būti 

generuojama biokurą ir atliekas 

deginančiose katilinėse ar elektrinėse.  



Galimybės apsirūpinti elektros energija 

po 2016 metų (kada negalėsime 

eksploatuoti dviejų 300 MW blokų 

Elektrėnuose) 

a) Turime du pilnai modernizuotus 

    energetinius blokus Elektrėnuose, 

    kurie gali deginti nešvarų mazutą, 

    nepažeidžiant ES aplinkosauginių 

    reikalavimų 

 

 

 

600 MW    

 
Gamyba, 

TWh 

3,6 

b) Naujasis kombinuoto ciklo blokas 

    Elektrėnuose 

 

450 MW 

 
3,8 

c) Bet kuriuo atveju privalome 

    modernizuoti turimas TEC Vilniuje  

    ir Kaune 

 

~200 MW 

~100 MW 

 

0,8 

0,4 



d) Dabar turimi kiti pajėgumai 

    tenkinantys naujausius ekologinius 

    reikalavimus: 

      Panevėžio TEC 

      Kauno HE ir kitos mažosios HE 

          vidutiniškai per metus 

      Statoma Klaipėdos TEC 

 

 

 

35 MW 

 

50 MW 

35 MW 

 

 

 

0,2 

 

0,5 

0,2 

e) Būsimos atliekas ir biokurą  

    deginančios elektrinės Kaune, 

    Vilniuje ir Šiauliuose 

 

 

~60 MW 

 

 
0,3        

 

f) Turint 500 MW vėjo jėgainių 

 

                                                 Iš viso: 

 

 

 

1530 MW 

1,0 TWh 

 

10,8 TWh 



g) Kruonio HAE 

 

900 MW 

h) Elektros importas 

 

Neribotos 

galimybės 

 2012 m. Lietuvos energetikos strategijoje 

nurodoma, kad Lietuvai 2020 metais reikės 

~12 TWh elektros energijos. 

 O jeigu vietoje 500 MW vėjo jėgainių turėti  

1000 MW (t.y. 2 TWh/metus), Vilniuje ir Kaune 

pastatyti kombinuoto ciklo termofikacines 

elektrines vietoje senųjų (+0,5 TWh) – turime 

pilną poreikių  ir savos gamybos balansą. 



 

 Tokiu būdu derindami didžiosios dalies 

reikiamos elektros energijos gamybą 

savose įvairiose elektrinėse su labai 

plačiomis importo galimybėmis turėsime 

patikimą elektros energijos tiekimą 

vartotojams bent artimiausiems  

10–15 metų užtikrinant pačią žemiausią, 

lyginant su kitomis alternatyvomis 

elektros energijos kainą vartotojams. 



 

Dėkoju už dėmesį!  


