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Ko reikia vartotojams ?

�Patikimo ir saugaus energijos tiekimo 
visiems vartotojams konkurencin ėmis
kainomis, nedarant žalos aplinkai ir 
užtikrinant šalies ūkio modernizaciją bei 
plėtrą, jo europinę ir globalinę integraciją plėtrą, jo europinę ir globalinę integraciją 

�Pramonė siekia būti konkurencinė 
regioninėse ir globaliose rinkose –
energetika neturi tapti kliūtimi įgyvendinant 
šį tikslą
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Elektros kainos pramonei, 
2013 m. geguž ė
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Pramon ė remia gyventojus?
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Elektros kainoje neproporcingai 
didel ė tinkl ų dalis
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VIAP našta visiems vartotojams  
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Lietuvai svarbiausia - jungtys

Numatyta (NES strategijoje)



Ir duj ų kainos Lietuvos 
pramonei aukš čiausios regione
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Dujų kainų kaitos tendencijos
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Kodėl augo duj ų kaina?

�Lietuvos vartotojams dujų kainos paskutiniaisiais 
metais augo labiau nei Latvijos, Estijos ar 
Lenkijos vartotojams
� dėl skubotų, ekonomiškai nepagrįstų dujų ūkio reformų 

– aklo ES direktyvų įgyvendinimo– aklo ES direktyvų įgyvendinimo
� dėl politikų nekalbėjimo su Gazpromu, dėl grasinimų 

teismais ir ultimatumais

�Dabartinė Vyriausybė, priešingai nei ankstesnė, 
pradėjo konkrečiai derėtis su Gazpromu

�Tačiau derybos gali vykti, jei abi pusės siūlo 
nuolaidas 



Planuojamos investicijos į dujų 
sektori ų

�SkGD terminalas Klaipėdoje

�Požeminė dujų saugykla Syderiuose

�Jungtis su Lenkija�Jungtis su Lenkija

�Jungtis Jurbarkas-Klaipėda

�Jungtis Klaipėda-Kuršėnai

� Tai kainuos apie 4,5 milijardo litų!
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Ką laim ės vartotojai

�Ar neužguls šios 
investicijos ant 
vartotojų pečių?

�Juk jau šiemet 
vartotojai turėtų
sumokėti 114 mln. Lt 

Vokietija

Lietuva

Japonija

sumokėti 114 mln. Lt 
už būsimo terminalo 
statybą

�Dujų poreikiai mažėja 
ir toliau mažės dėl jų 
aukštos kainos ir 
biokuro plėtros
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Būtina nauja energetikos strategija

Į 2012 m. birželio 26 d. LR Seimo patvirtintą Nacionalinę
energetikos nepriklausomybės strategiją sudėta:

• per daug didelių projektų, kurie neaprėpiami įgyvendinimui;  
• projektai, kurie per tokį trumpą laiką – iki 2020 metų 

neįgyvendinami;
• užkraunama našta, kuri nepakeliama Lietuvos vartotojams, 

ekonomika tampa nekonkurencinga.ekonomika tampa nekonkurencinga.

Laukiame naujos Strategijos, kuri nustatytų realius, 
ekonomiškai pagrįstus tikslus:

- dėl elektros energetikos subalansuotos plėtros
- dėl gamtinių dujų vietos būsimame energijos 

balanse
- dėl paramos atsinaujinančios energetikos plėtrai



Verslo l ūkesčiai dėl naujos 
energetikos strategijos

�Priimami sprendimai turi būti depolitizuoti
�Priimant strateginius sprendimus 

svarbiausia profesionalumas ir 
atsakomybė
Energetika turi būti konkurencinga �Energetika turi būti konkurencinga 
regione, užtikrinanti verslo 
konkurencingumą

�Energetikoje investicijos didelės ir 
ilgailaikės, todėl priimami sprendimai turi 
būti stabilūs, nesikeičiantys pagal politines 
nuostatas



Ačiū už dėmes įAčiū už dėmes į


