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Lietuvos energetikos ástatymas ápareigoja kas penkeri metai atnaujinti
Lietuvos Nacionalinæ energetikos strategijà. Pirmàjà strategijà Lietuvos
Vyriausybë patvirtino 1994 m. Po penkeriø metø, 1999 m. spalio 5 d.,
Seimas patvirtino antràjà Nacionalinæ energetikos strategijà, kuri turëjo bûti
atnaujinta 2004-aisiais. Taèiau Lietuvos sprendimas stoti á Europos Sàjungà
ir su tuo susijæ parengiamieji procesai pareikalavo, kad nauja strategija
bûtø patvirtinta dviem metais anksèiau. Pagrindinë to prieþastis – tiksliai
nustatyti abiejø Ignalinos atominës elektrinës reaktoriø galutinio sustabdymo
datas, atsiþvelgus á Europos Sàjungos reikalavimus. Tokio svarbaus objekto
eksploatavimo nutraukimas turi esminës átakos Lietuvos energetikos ûkiui,
todël teko perþiûrëti visà strategijà laikotarpiui iki 2020 m.
Strategijai parengti ir ypaè jai svarstyti visuomenei ir ávairioms
institucijoms buvo skirta nelabai daug laiko. Visuomenë, netgi politinës
partijos ir þiniasklaida iki ðiol pakankamai gerai nesupranta kai kuriø esminiø
strategijos nuostatø. Siekiant bent ið dalies kompensuoti ðá esminá trûkumà,
ðiame leidinyje (panaðus buvo iðleistas, patvirtinus 1999 m. strategijà) kartu
su Nacionalinës energetikos strategijos tekstu pateikiami komentarai ir
iliustracijos, aiðkinamos specialiosios sàvokos bei terminai, daugelis
Lietuvos rodikliø lyginami su kitø ðaliø duomenimis. Tikimasi, kad tai padës
skaitytojams geriau suprasti Nacionalinës energetikos strategijos teiginius,
kuriais remiantis Vyriausybë priima sprendimus.
Sudarydama Nacionalinæ energetikos strategijà, Lietuvos Respublikos
ûkio ministerija rëmësi Lietuvos energetikos instituto atliktais tyrimais,
prognozëmis ir optimizaciniais skaièiavimais, sukaupta bei susisteminta
statistine informacija. Ðie duomenys ir informacija buvo iðsamiai aptarti
ávairiose institucijose, konferencijose, seminaruose ir darbo grupëse. Be
abejo, kai kuriais esminiais klausimais, o ypaè dël branduolinës energetikos
ir hidroenergetikos perspektyvos Lietuvoje, nuomonës skiriasi. Taèiau
tikimasi, kad nebus vadovaujamasi emocijomis ar profesiniu „patriotizmu“
suabsoliutinant vienà ar kità elektros energijos generavimo bûdà, ir
sprendimai bus priimami, ávertinus ekonominæ logikà, realias poreikiø
prognozes, naujausius energijos generavimo technologijø pasiekimus.
Galutinius sprendimus pirmiausia priims tie, kurie nutars investuoti á vienà
ar kità technologijà, ávertinus iðsamius ekonominius skaièiavimus,
patvirtinanèius, kokiomis sàlygomis investicijos bus pelningos.
Rengiant Nacionalinæ energetikos strategijà, laikytasi Energetikos
ástatyme numatytø principiniø nuostatø: energetikos ûkio perspektyvinis
planavimas detalizuojamas pagal sektorius ir bendruosius uþdavinius
(energijos poreikiø prognozës, elektros energetika, ðilumos tiekimas,
aplinkosauga ir pan.). Taèiau norint ávertinti sàveikà tarp sektoriø, siekta
integruoto bei vientiso poþiûrio á visus energetikos sektorius. Pagal
ðiuolaikinius strateginio planavimo metodus, strategijoje akcentuotos
energetikos potencialo stiprybës, palankios galimybës, kurias tikslinga
panaudoti, bei grësmës, kuriø padariniai gali bûti labai skaudûs ir todël
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juos bûtina kiek galima maþinti. Atlikta analizë padëjo suformuoti
strateginius tikslus ir numatyti valstybës veiksmus bei priemones jiems
pasiekti.
Galimi energetikos plëtros scenarijai buvo formuojami, atsiþvelgus á
bendràsias Lietuvos ûkio plëtros ir energetikos politikos nuostatas,
numatomus pagrindiniø energetikos objektø eksploatavimo terminus, ðalies
tarptautinius ásipareigojimus, gamtosauginius reikalavimus, esamas
technologijas, energetikos raidos tendencijas pasaulyje, o ypaè kaimyninëse
valstybëse.
Naujojoje strategijoje laikomasi ankstesnio poþiûrio á ekonomikos
raidos scenarijus bei energijos poreikiø prognozes. Joje iðliko didþioji dalis
1999 m. strategijos nuostatø, taèiau daugelis jø konkretizuotos skaièiais,
datomis bei uþduotimis. Kai kuriø nuostatø 2002 m. strategijoje nëra, nes
jos buvo sëkmingai ágyvendintos, pvz., elektros energetikos sektorius jau
restruktûrizuotas, á savarankiðkas veiklas suskirsèius elektros energijos
gamybà, perdavimà ir paskirstymà, tæsiasi energetikos ûkio privatizavimas.
Rengiant 2002 m. strategijà, buvo visapusiðkai ávertintos naujausios
Europos Sàjungos direktyvos ir rekomendacijos, iðdëstytos Þaliojoje knygoje,
Europos Sàjungos chartijoje.
Naujoji strategija buvo rengiama vykstant deryboms dël Lietuvos
narystës Europos Sàjungoje. Energetikos klausimai sudarë atskirà skyriø,
derybos buvo pradëtos 2001 m. birþelio 11 d. ir sëkmingai baigtos lygiai po
metø – 2002 m. birþelio 11 d. Derybø procesas turëjo átakos keletui labai
svarbiø strateginiø nuostatø, tarp jø – sustabdyti Ignalinos AE antràjá blokà
iki 2009 m. pabaigos, iki 2009 m. sukaupti 90 dienø naftos produktø
atsargas. Strategijoje taip pat numatyta, kad Lietuvos energetikos sektoriuje
bus laiku ágyvendintos visos Europos Sàjungos gamtosauginës direktyvos.
Derybø rezultatai turëjo átakos tam, kad 2002 m. gruodþio 12–13 d. Europos
Virðûniø susitikime Kopenhagoje Lietuva buvo pakviesta stoti á Europos
Sàjungà.
Tikime, kad naujoji Nacionalinë energetikos strategija teisingai nusako
Lietuvos energetikos ateities iki 2020 m. raidà, o sutelktomis Lietuvos
Respublikos valdymo institucijø, energetikos ámoniø, bûsimøjø investuotojø
pastangomis ji bus sëkmingai ágyvendinta ir skatins Lietuvos ûkio bei
visuomenës paþangà.

Prof. Jurgis Vilemas
Lietuvos energetikos instituto direktorius
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BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos energetikos sektorius pagal savo svarbà, darbuotojø
skaièiø (apie 14% pramonës darbuotojø), bendrà ilgalaikio energetikos
ámoniø turto vertæ (apie 25% viso ðalies ámoniø turto) ir iðlaidø, skiriamø
importuojamiems energijos iðtekliams ásigyti, dydá yra vienas
reikðmingiausiø ðalyje. Energetika apima tarpusavyje susijusius
energetikos sektorius (elektros energetikos, centralizuoto ðilumos
tiekimo, naftos, gamtiniø dujø, angliø ir vietinio kuro bei atsinaujinanèiø
energijos iðtekliø), kuriuos sudaro visuma ámoniø ir árenginiø, skirtø
ávairiø energijos iðtekliø gavybai, gamybai, transformavimui, perdavimui,
skirstymui ir vartojimui. Ið praeities paveldëtas ekstensyvus energetikos
sektorius, orientuotas á didelá, bet neefektyvø elektros energijos ir naftos
produktø vartojimà bei nemaþà eksportà, savo esminëmis savybëmis
(efektyvumu, valdymo principais, struktûra ir kt.) neatitinka dabartiniø
reikalavimø. Todël pastaraisiais metais valstybës politikos dëmesys
pirmiausia skiriamas esminei energetikos ûkio pertvarkai, energetikos
sektoriaus reorganizavimui ir privatizavimui bei Europos Sàjungos (ES)
direktyvø ágyvendinimui.
Nacionalinëje energetikos strategijoje, kuri buvo patvirtinta Seimo
1999 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. VIII-1348 (Þin., 1999, Nr. 86-2568),
buvo suformuluotos pagrindinës Vyriausybës energetikos ûkio pertvarkos
ir plëtros nuostatos laikotarpiui iki 2020 m. Nors Energetikos ástatymas
(Þin., 2002, Nr. 52-2224) numato, kad Nacionalinë energetikos strategija
turi bûti tikslinama ir atnaujinama kas penkeri metai, Vyriausybë,
atsiþvelgdama á Lietuvos sieká 2002 m. baigti derybas dël narystës
Europos Sàjungoje ir 2004 m. tapti Europos Sàjungos nare, parengë ðià
atnaujintà Nacionalinæ energetikos strategijà (toliau – Strategija). Joje
numatyti konkretûs sprendimai dël Ignalinos AE galutinio eksploatavimo
nutraukimo sàlygø ir terminø, atsiþvelgta á naujus aplinkosaugos
reikalavimus, patikslintos ir pataisytos 1999 m. nustatytos energetikos
Lietuvos Respublikos energetikos
ástatymas Nacionalinës energetikos strategijos
turiniui, jos priëmimo ir ágyvendinimo tvarkai
numato ðiuos reikalavimus:
strategija nustato energetikos plëtros
kryptis dvideðimèiai metø;
strategijà Lietuvos Respublikos
Vyriausybës teikimu tvirtina LR Seimas;
strategija apima visus energetikos
sektorius, ji perþiûrima ne reèiau kaip kas
penkeri metai. Strategija rengiama,
perþiûrima ir ágyvendinama valstybës biudþeto
bei kitomis lëðomis.

plëtros kryptys. Atnaujinant Strategijà, atsiþvelgta á svarbiausius
ekonomikos ir energetikos pokyèius, panaudota sukaupta patirtis ir
informacija, reikalinga planuojant ir prognozuojant atskirø energetikos
sektoriø raidà, taip pat atsiþvelgta á energetikos plëtros planus Lietuvoje
bei kaimyninëse valstybëse, pasaulines tendencijas aplinkosaugos ir
rinkø liberalizavimo srityje.
2. Strategija parengta:
1) naudojant antrosios, 1999 m. patvirtintos, Nacionalinës
energetikos strategijos rengimo patirtá;
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Europos Sàjungos strateginës nuostatos
suformuluotos 2000 m. parengtoje Þaliojoje
knygoje
knygoje:
plëtoti ES vidaus energijos rinkà,
pertvarkyti energetikos mokesèiø sistemà;
riboti energijos poreikiø augimà, taupyti
energijà, skleisti naujas energijà taupanèias
technologijas;
pertvarkyti transporto sistemà, plëtoti
visuomeniná ekologiðkai nekenksmingà
transportà miestuose;
pastatams taikyti privalomus energijos
taupymo reikalavimus, diegti atsinaujinanèiø
energijos ðaltiniø vartojimà;
remti atsinaujinanèiø energijos iðtekliø
naudojimà, tyrinëti naujas branduoliniø
reaktoriø bei radioaktyviøjø atliekø tvarkymo
technologijas;
kaupti kuro atsargas, daugiau naudoti
gamtiniø dujø, iðsaugoti minimalius anglies
gavybos pajëgumus;
tæsti dialogà ir strateginæ partnerystæ su
Rusija.
Nacionalinio saugumo strategijoje
nurodoma, kad ðaliai pavojø kelia:
pernelyg didelë Lietuvos Respublikos
priklausomybë nuo vienos ðalies strateginiø
þaliavø bei energijos tiekimo ar uþsienio
kapitalo, atstovaujanèio ekonomikai, kur
laisvoji rinka neuþtikrinta ar nestabili,
koncentracija kuriame nors ar keliuose
strategiðkai svarbiuose nacionaliniam
saugumui ekonomikos sektoriuose;
turto valdymo perëmimas politiniais
tikslais nacionaliniam saugumui
strategiðkai svarbiuose ûkio sektoriuose ir
objektuose, siekiant vykdyti ekonominiam
saugumui þalingà veiklà;
nacionaliniam saugumui strategiðkai
svarbiø ûkio ir energetikos sektoriø
nevisavertis funkcionavimas bei
nacionaliniam saugumui strategiðkai
svarbiø objektø veiklos sutrikimas,
netinkamas ðiø objektø naudojimas arba
nenaudojimas paþeidþiant valstybës interesus.

2) atsiþvelgiant á ðalies ekonomikos ir energetikos raidà po
nepriklausomybës atkûrimo, dabartinæ jø bûklæ bei Lietuvos ûkio
(ekonomikos) plëtros iki 2015 metø ilgalaikës strategijos, kuriai pritarta
Vyriausybës 2002 m. birþelio 12 d. nutarimu Nr. 853 (Þin., 2002, Nr.
60-2424), pagrindines nuostatas;
3) atsiþvelgiant á pasaulio energetikos raidos kryptis ir Europos
Sàjungos ðaliø energetikos plëtros tendencijas bei pagrindines nuostatas;
4) remiantis Vakarø, Centrinës ir Rytø Europos ðaliø patirtimi;
5) remiantis ávairiose studijose, kurias Ûkio ministerijos uþsakymu
parengë ðalies energetikos specialistai kartu su uþsienio ekspertais,
atlikta analize;
6) remiantis patikslintos ir atnaujintos Nacionalinës energijos
vartojimo efektyvumo didinimo programos santraukos, kuriai pritarta
Vyriausybës 2001 m. rugsëjo 19 d. nutarimu Nr. 1121 (Þin., 2001, Nr.
82-2856), nuostatomis;
7) taikant modernius ekonominio planavimo (prognozavimo ir
optimizavimo) metodus;
8) atsiþvelgiant á Europos Sàjungos Acquis communautaire ir
derybø su ES eigà;
9) atsiþvelgiant á Nacionalinio saugumo pagrindø ástatymà.
Lietuvos energetikos politikai didelæ átakà turi ne tik vidiniai kraðto,
bet ir iðoriniai veiksniai. Europos Sàjungos ir daugelio kitø iðsivysèiusiø
ðaliø energetikos raidos ryðkiausia kryptis – visuotinë ir atvira
konkurencija, atvira energijos rinka kiekvienoje ðalyje ir tarp ðaliø bei
nuolat grieþtëjantys aplinkosaugos reikalavimai.
Dabartinis energetikos sektorius turi stipriàjà ir silpnàjà pusæ.
Efektyviau iðnaudodama esamas galimybes ir turimus pajëgumus,
energetika gali labai daug prisidëti prie ðalies ekonomikos spartesnio
augimo ir jos integravimo á Europos Sàjungos ekonomines struktûras
iðvengiant nenumatytø grësmiø ir sutrikimø.
3. Stiprioji pusë:
1) pakankamai iðplëtoti energetiniai pajëgumai – elektrinës, naftos
perdirbimo gamykla, naftos importo ir eksporto terminalas, naftos
produktø perkrovimo terminalas, gamtiniø dujø ir centralizuoto ðilumos
tiekimo sistemos;
2) gera pirminës energijos balanso struktûra, kurioje vyrauja
gamtinës dujos, naftos produktai ir atominë energija;
3) galimybë daugelyje energetikos ámoniø naudoti ávairias kuro
rûðis padeda uþtikrinti energijos tiekimo patikimumà ir palaikyti
palyginti nedideles elektros energijos ir ðilumos kainas bei maþà
aplinkos tarðà.
4. Silpnoji pusë:
1) dël didelio ekonomikos nuosmukio Lietuvoje ir kaimyninëse
ðalyse nevisiðkai panaudojamas turimas energetikos potencialas;
2) Lietuvos elektros ir dujø tinklai neturi tiesioginiø ryðiø su Vakarø
Europos energetikos sistemomis, todël iðlieka priklausomybë nuo
vienintelio gamtiniø dujø tiekëjo ir nëra galimybiø integruotis á Vakarø
ir Centrinës Europos valstybiø elektros energetikos sistemas;
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3) ðalies ûkyje dar daug kur energija vartojama neracionaliai. Iki
1990 metø pastatytø gyvenamøjø namø ir kitø pastatø centrinio ðildymo
sistemos nepritaikytos racionaliai naudoti energijà, o joms modernizuoti
reikia labai dideliø investicijø;
4) susikaupë didelis radioaktyviøjø atliekø ir panaudoto
branduolinio kuro kiekis, nesukaupta jø saugiam palaidojimui reikalingø
lëðø, nesukaupti Europos Sàjungos reikalavimus atitinkantys naftos
produktø rezervai ir neárengtos gamtiniø dujø saugyklos;
5) fiziðkai ir moraliðkai yra susidëvëjusi dalis elektros tinklø ir
pastoèiø bei vamzdynø, nemaþa dalis ðalies miestø ir gyvenvieèiø dar
neprijungta prie gamtiniø dujø tiekimo sistemos.
5. Galimybës:
1) integracija á ES liberalià energijos vidaus rinkà ir energetikos
ûkio pertvarka paspartins energijos konkurencinës rinkos kûrimo
procesà Lietuvoje, padidins energetikos ámoniø efektyvumà;
2) energijos taupymo galimybiø geresnis iðnaudojimas sumaþins
energijos poreikiø bei energijà generuojanèiø galiø augimo tempus ir
kartu palengvins aplinkosaugos problemø sprendimà, sumaþins
investicijø poreiká;
3) esami magistraliniai dujotiekiai leidþia gerokai padidinti
gamtiniø dujø suvartojimà. Tranzitinis dujotiekis ið Rusijos á Vakarø
Europà, jei jis bûtø nutiestas per ðalies teritorijà, labai padidintø tiekimo
strateginá patikimumà;
4) jungties su Lenkijos elektros energetikos sistema árengimas leis
integruotis á Vakarø Europos elektros rinkà, sumaþinti ûkio
paþeidþiamumà dël ávairiø prieþasèiø nutrûkus ar þenkliai sumaþëjus
energetiniø iðtekliø tiekimui ið vienos ðalies, efektyviau panaudoti
Kruonio HAE, taip pat gauti pajamø uþ elektros energijos tranzità;
5) á Lietuvos pirminës energijos balansà vis didesná indëlá áneð
atsinaujinantys ir vietiniai energijos iðtekliai (mediena, durpës, ávairios
degios atliekos, vëjo bei vandens energija ir kt.), kuriø galimybës iki
ðiol panaudojamos nepakankamai;
6) esamos centralizuoto ðilumos tiekimo sistemos leidþia gerokai
iðplësti kombinuotà ðilumos ir elektros gamybà, o kartu daug efektyviau
panaudoti pirminæ energijà;
7) Europos Komisijos ir kitø valstybiø donoriø finansinë pagalba
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbams tæsis kelis
deðimtmeèius. Tai padës vartotojams iðvengti papildomos mokesèiø
naðtos, susijusios su eksploatavimo nutraukimu, ypaè su radioaktyviøjø
atliekø ir panaudoto branduolinio kuro sutvarkymo darbais, Ignalinos
AE techninio amþiaus pabaigoje.
6. Grësmës:
1) beveik 90% pirminës energijos importuojama ið vienintelio
tiekëjo, todël energijos tiekimas Lietuvai yra lengvai paþeidþiamas.
Taèiau bûsima narystë Europos Sàjungoje, numatomas Europos Energijos
Chartijos ratifikavimas ir politinë bei ekonominë raida kaimyninëse
ðalyse, taip pat ðioje Strategijoje numatyti alternatyvûs elektros energijos
ir naftos produktø tiekimo ðaltiniai tà paþeidþiamumà labai sumaþins.
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2000 m. Lietuvoje suvartotos pirminës
energijos balanse importuojami energijos
ištekliai (anglys, gamtinës dujos, nafta ir jos
produktai bei atominë energija) sudarë
.). Taèiau pagal tarptautinës
86,7% (1.1 pav
pav.).
statistikos principus Lietuvoje pagamintø
energijos iðtekliø dalis 2000 m. ðalies
pirminës energijos balanse sudarë 43,3 %.
Dël didelio atominës energijos tiekimo
patikimumo atominëse elektrinëse
gaminama elektros energija priskiriama prie
vietiniø energijos iðtekliø nepriklausomai nuo
to, iš kurios šalies importuotas branduolinis
kuras.

Strategijoje numatyta vietiniø ir atsinaujinanèiø energijos iðtekliø
naudojimo plëtra palaipsniui maþins priklausomumà nuo pirminës
energijos tiekëjø;

1.1 pav
pav.. Lietuvos pirminës energijos balanso struktûra 2000 m.

2) pirmalaikis Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas negaunant
reikiamo finansavimo ið Europos Sàjungos ir tarptautiniø finansø
institucijø taptø nepakeliama naðta ðalies ekonomikai;
3) lëtai modernizuojant centralizuoto ðilumos tiekimo sistemas
dalis vartotojø visai nuo jø atsijungia, o tai gali sukelti ekonominiø ir
socialiniø problemø;
4) dël didelës priklausomybës nuo pirminës energijos iðtekliø
importo Lietuvos ekonomika labai priklauso nuo bendros situacijos
pasaulio energijos iðtekliø rinkose. Jei nebus laiku sukaupta patirtis ir
bus lëtai pereinama prie naujausiø technologijø elektros ir ðilumos
gamyboje, o importuojamas organinis kuras brangs, tai energijos kainos
vartotojams neiðvengiamai padidës.

10

ENERGETIKOS STRATEGIJOS TIKSLAI
7. Nustatant pagrindinius Nacionalinës energetikos strategijos
tikslus, buvo atsiþvelgta á Europos asociacijos sutarties, Energetikos
chartijos sutarties, kitø tarptautiniø sutarèiø ir Europos Sàjungos direktyvø
esminius reikalavimus bei nuostatas energetikos srityje, taip pat á Europos
Sàjungos bei atskirø jos ðaliø nariø energetikos politikos formavimo
principus ir nuostatas.
Lietuvos ateities energetika – modernios visuomenës paþangios
ekonomikos sudëtinë dalis, ekonomiðkai pagrástomis, atsiþvelgiant á
realias sànaudas ir veiklos efektyvumà, kainomis, patikimai ir saugiai
aprûpinanti energija visas ûkio ðakas, nekelianti grësmës aplinkai,
sudaranti palankias sàlygas tolesnei ðalies paþangai, integruota á Vakarø
ir Rytø energetikos sistemas ir sugebanti konkuruoti atviroje tarptautinëje
energijos rinkoje. Tai gerai subalansuoti energetikos sektoriai, sudarantys
prielaidas tolesnei visuomenës raidai ir ekonomikos augimui.
8. Atsiþvelgiant á pagrindinius energetikos politikà formuojanèius
Suformuluoti strateginiai tikslai
konkretizuoja ir išpleèia energetikos veiklos
reguliavimo tikslus, áteisintus Lietuvos
Respublikos energetikos ástatymu:
energijos tiekimo saugumas;
energijos iðtekliø ir energijos vartojimo
efektyvumas;
neigiamo energetikos veiklos poveikio
aplinkai maþinimas;
pagrástos konkurencijos skatinimas;
vietiniø ir atsinaujinanèiø energijos
iðtekliø vartojimo skatinimas.

veiksnius, nustatomi ðie Lietuvos energetikos strateginiai tikslai:
1) uþtikrinti patikimà ir saugø energijos tiekimà patiriant maþiausiai
iðlaidø ir kuo maþiau terðiant aplinkà, nuolat didinant energetikos
sektoriaus veiklos efektyvumà;
2) liberalizuoti elektros ir gamtiniø dujø sektorius, atveriant rinkà
pagal ES direktyvø reikalavimus;
3) privatizuoti gamtiniø dujø perdavimo ir paskirstymo bei elektros
energijos sektoriaus privatizuotinas ámones, tæsti naftos perdirbimo ir
transportavimo ámoniø privatizavimà;
4) su Europos Sàjunga suderintais terminais parengti ir pradëti
ágyvendinti kompleksà priemoniø, padedanèiø ágyvendinti Europos
Sàjungos aplinkosaugos direktyvas energetikos ûkyje, uþtikrinti
branduolinës saugos reikalavimø laikymàsi;
5) uþtikrinti, kad pagal suderintà grafikà iki 2010 m. bûtø sukauptos
90 dienø naftos ir jos produktø atsargos;
6) pasiruoðti Ignalinos AE reaktoriø eksploatavimo nutraukimui,
radioaktyviøjø atliekø palaidojimui ir panaudoto branduolinio kuro
ilgalaikiam saugojimui;
7) per artimiausius 10 metø integruoti Lietuvos energetikos sistemas
á Europos Sàjungos energetikos sistemas;
8) toliau plëtoti regioniná bendradarbiavimà ir kooperacijà siekiant,
kad per artimiausià penkmetá bûtø sukurta bendra Baltijos valstybiø
elektros energijos rinka;
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Termofikacinës elektrinës (TE),
kombinuotai gaminanèios elektros energijà ir
ðilumà, pirminës energijos iðteklius naudoja
.).
gerokai efektyviau (2.1 pav
pav.).

9) tæsti aktyvià integracijos á Vakarø ir Centrinës Europos elektros
rinkas politikà bei uþtikrinti, kad energetikos iðtekliø tranzitui per Lietuvà
bûtø taikomos sàlygos, atitinkanèios Energetikos chartijà, ES teisës aktus
ir praktikà;
10) padidinti centralizuoto ðilumos tiekimo sistemø efektyvumà;
11) pasiekti, kad elektros energijos, pagamintos termofikaciniu
reþimu, dalis bendrame elektros energijos gamybos balanse laikotarpio
pabaigoje sudarytø ne maþiau kaip 35%;

2.1 pav
pav.. Energijos srautai esant kombinuotai ir atskirai elektros energijos ir
šilumos gamybai

12) siekti, kad atsinaujinanèiø energijos iðtekliø dalis bendrame
pirminës energijos balanse 2010 metais sudarytø iki 12%;
13) tobulinti energetikos sektoriaus valdymà – stiprinti sektoriuje
veikianèias institucijas, gausinti jose dirbanèiø specialistø þinias ir gerinti
ágûdþius.
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EKONOMIKOS RAIDOS PROGNOZËS
9. Ðioje Strategijoje, kaip ir 1999 m. patvirtintoje Nacionalinëje
energetikos strategijoje, pasirinkti ið esmës tie patys scenarijai: 1) greito
ekonomikos augimo scenarijus, 2) pagrindinis scenarijus, 3) lëto
ekonomikos augimo scenarijus (3.1 pav.).

Bendrasis vidaus produktas (BVP) – tai
galutiniam vartojimui ðalies viduje pagamintø
prekiø ir suteiktø paslaugø vertë, iðreikðta
rinkos kainomis per nagrinëjamà laikotarpá
(daþniausiai metus). BVP yra vienas ið
pagrindiniø statistiniø rodikliø, apibûdinanèiø
nacionalinës ekonomikos raidà ir plaèiai
naudojamø tarptautiniams palyginimams
bei ekonominei analizei. BVP paprastai
apskaièiuojamas veikusiomis ir
palyginamosiomis kainomis. Ðiuo metu,
skaièiuojant BVP palyginamosiomis kainomis,
naudojamos 1995 m. kainos. Pagal
palyginamosiomis kainomis iðreikðtà BVP
pokytá per metus vertinamas ðalies
ekonomikos augimas (nuosmukis) ir
rengiamos prognozës. Lietuvos statistikos
departamentas kasmet ávertina atskirø ûkio
.) ir regionø indëlá á ðalies BVP.
ðakø (3.2 pav
pav.)

3.1 pav
pav.. Ðalies BVP augimo scenarijai

3.2 pav
pav.. Ðalies BVP struktûra 2000 m.

Greito ekonomikos augimo scenarijuje per laikotarpá iki 2020 m.
numatomi gana spartûs Lietuvos ekonomikos augimo tempai –
vidutiniðkai 5% per metus (7% per metus iki 2010 m. ir 3% po 2010
m.) tikintis, kad: 1) itin greitai bus pleèiama Lietuvos pramonë; 2) bendra
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Infrastruktûra – gamybiniø ir negamybiniø
ûkio ðakø, aptarnaujanèiø visà reprodukcijos
procesà ir sudaranèiø sàlygas ðiam procesui
vykti, visuma. Infrastruktûrà sudaro keliai,
ryðiai, transportas, statyba, energijos
gamybos, tiekimo ir paskirstymo ámonës,
sveikatos apsauga, ðvietimas ir pan.
Infrastruktûra gali bûti skirstoma á gamybinæ,
kuri tiesiogiai aptarnauja materialinës
gamybos ðakas, ir negamybinæ arba
socialinæ.
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ekonomikos plëtros politika bus labai palanki didelëms investicijoms,
skirtoms ûkiui modernizuoti bei naujoms technologijoms ásigyti;
3) techninë ir ekonominë pagalba ið ES bus gausi ir efektyviai
panaudojama.
Lëto augimo scenarijuje numatytus lëtus Lietuvos BVP vidutinius
metinius augimo tempus (2% iki 2010 m. ir 3% 2011–2020 m.) galëtø
sàlygoti labai lëti ûkio restruktûrizavimo tempai, maþos vidaus ir
uþsienio investicijos, nenumatytos ekonominës ir politinës krizës, lëta
infrastruktûros objektø privatizacija ir t. t.
Pagrindinis scenarijus pagrástas tomis ekonomikos plëtros
kryptimis, kurios numatytos Finansø ministerijos makroekonominiø
rodikliø prognozëse 2002–2005 metams, pratæsiant jas iki 2010 m. ir
numatant, kad BVP augimo tempai bus 4,7%, o po 2010 m. – 3%
(vidutiniðkai 3,85% per laikotarpá nuo 2000 iki 2020 m.). Bendra visø
trijø scenarijø prielaida yra ta, kad po 2010 m., pasibaigus pirmajam
ekonomikos atkûrimo etapui, BVP augimo tempai bus 3% per metus.

ENERGIJOS POREIKIØ PROGNOZËS
MAED (ang
(ang.. Model for Analysis of
Energy Demand) – imitacinis modelis,
naudojamas prognozuoti galutinës energijos
poreikius. Naujà ðio modelio versijà 2000 m.
parengë Tarptautinis sisteminiø tyrimø
institutas (Austrija), bendradarbiaudamas su
Tarptautine atominës energijos agentûra.
Pagal ðá modelá, remiantis detalia statistiniø
energijos vartojimo duomenø analize,
kiekybiðkai ávertinami energijos poreikiø ir
juos lemianèiø veiksniø tarpusavio ryðiai.

Apie energijos vartojimo efektyvumà
daþniausiai sprendþiama pagal energijos
(pirminës arba galutinës) intensyvumo rodiklá,
t.y. sunaudotos energijos ir ðalyje sukurto BVP
santyká. Ávairiuose statistiniuose leidiniuose ir
specialiose studijose daþniausiai
naudojamas pirminës energijos intensyvumo
rodiklis. Norint palyginti energijos
intensyvumà ávairiose ðalyse, BVP
perskaièiuojamas 1995 m. palyginamosiomis
kainomis, o nacionalinës valiutos vertinamos
JAV doleriais pagal oficialø jø keitimo kursà.
Pagal ðá rodiklá daugumoje Centrinës ir Rytø
Europos ðaliø energijos intensyvumas yra 3–5
kartus, Lietuvoje 6 kartus, Bulgarijoje,
Rusijoje, Ukrainoje daugiau nei 10 kartø
didesnis uþ Europos Sàjungos ðaliø vidurká
(4.1 pav
.)
pav.)
.).

10. Energijos poreikiams prognozuoti naudota Vakaruose plaèiai
taikomo energijos poreikiø analizës modelio MAED nauja (2000 m.)
versija. Ði versija suteikë didesnes galimybes iðanalizuoti energijos
suvartojimà ûkio ðakose priklausomai nuo já lemianèiø veiksniø
tarpusavio ryðiø ir jø kitimo tendencijø.
Rengiant poreikiø prognozes, naudota smulki informacija apie BVP
augimà, jo struktûrinius pokyèius, socialiniø rodikliø raidà, energijos
vartojimo ûkio ðakose (pramonëje, statyboje, þemës ûkyje, transporte,
namø ûkyje, prekybos ir aptarnavimo sektoriuje) technologinius
rodiklius, energijos sànaudø ir energijos vartojimo pokyèius ir kitus
rodiklius.
11. Galutinës energijos poreikiai yra nustatyti ávertinant energijos
taupymo galimybes konkreèiose ûkio ðakose, vadovaujantis 2001 m.
patikslintos ir atnaujintos Nacionalinës energijos vartojimo efektyvumo
didinimo programos santrauka. Bendras energijos vartojimo efektyvumo
padidëjimas nustatytas atsiþvelgiant á energijos intensyvumo, t. y.
galutinës energijos, suvartotos BVP vienetui, sumaþëjimà. Galutine
energija vadinama ta pirminiø gamtiniø iðtekliø (akmens angliø, gamtiniø
dujø, naftos ir kt.) ir antriniø energijos iðtekliø (elektros energijos, naftos
produktø, centralizuotai tiekiamos ðilumos ir kt.) dalis, kuri suvartojama
tam tikrai produkcijai gaminti materialinës gamybos ðakose arba siekiant
uþtikrinti norimà aptarnavimo sektoriaus teikiamø paslaugø kieká bei
gyvenimo sàlygø lygá. Jà tiesiogiai savo árenginiuose suvartoja galutiniai
vartotojai (pramonës ir þemës ûkio ámonës, transporto ir aptarnavimo
sektoriaus ámonës, individualûs vartotojai ir pan.).

4.1 pav
irminës energijos intensyvumas Centrinës ir Rytø Europos ðalyse 2000 m.,
pav.. PPirminës
BVP apskaièiuojant pagal valiutø keitimo kursà
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Toká didelá ðiuo metodu apskaièiuotà
energijos intensyvumo skirtumà iš esmës
lemia skirtingi BVP ávertinimo metodikos
principai (ypaè prekiø ir paslaugø kainø
skirtumai) išsivysèiusiose ir buvusio Rytø bloko
šalyse. Siekiant atsiþvelgti á šiuos veiksnius ir
sumaþinti kainø iškraipymo átakà, BVP
nustatomas vertinant kiekvienos šalies
perkamosios galios paritetà (PGP). Šis rodiklis
kur kas tiksliau atspindi realø ávairiø šaliø
gyvenimo lygá, nes BVP vertinant pagal PGP
atsiþvelgiama á kiekvienos šalies vidiná
perkamàjá pajëgumà. Ðiuo atveju daugumoje
šaliø, kuriose ekonomika buvo planuojama
centralizuotai, pirminës energijos
intensyvumas 2000 m. buvo 1,5–3 kartus
didesnis nei vidutiniškai Europos Sàjungos
.)
šalyse (4.2 pav
pav.)
.).

4.2 pav
irminës energijos intensyvumas Centrinës ir Rytø Europos ðalyse 2000
pav.. PPirminës
m., BVP apskaièiuojant pagal perkamosios galios paritetà

Tiksliausiai energijos vartojimo
efektyvumà ávairiose šalyse charakterizuoja
galutinës energijos sànaudos BVP vienetui,
ekonomikos lygá apibûdinant pagal PGP
rodiklius. Kaip parodyta 4.3 paveiksle
paveiksle, pagal
galutinës energijos intensyvumo rodiklá 1999
m. Lietuvos ûkio šakose tai paèiai pridëtinei
vertei (skaièiuojant 1995 m.
palyginamosiomis kainomis JAV doleriais)
sukurti buvo sunaudota 1,5 karto daugiau
energijos nei vidutiniškai Europos Sàjungos
šalyse.
Pagrindiniai energijos transformavimo
etapai ir energijos srautai (nuo pirminës
energijos ištekliø importo arba jø gamybos
Lietuvoje iki galutiniø vartotojø),
apibûdinantys dabartinæ šalies energetikos
bûklæ, pateikti 4.4 paveiksle
paveiksle.

4.3 pav
pav.. Galutinës energijos intensyvumas Europos Sàjungos ðalyse ir Lietuvoje
1999 m., BVP apskaièiuojant pagal perkamosios galios paritetà

4.4 pav
agrindiniø kuro ir energijos srautø diagrama 2000 m., tûkst. tne
pav.. PPagrindiniø
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Galutinës energijos balanso struktûroje
dabartiniu metu dominuoja namø ûkiø ir
.)
transporto sektoriai (4.5 pav
pav.)
.), kur
sunaudojama per 60% šalies ûkio šakoms
tiekiamos energijos. Tuo tarpu pramonës ir
þemës ûkio sektoriø dalis galutinës energijos
balanse per praejusá dešimtmetá sumaþëjo
beveik dvigubai ir 2000 m. sudarë tik 22,8%.

4.5 pav
pav.. Lietuvos galutinës energijos balanso struktûra 2000 m.

Visapusiðka analizë parodë, kad visais atvejais galutinës energijos
poreikiai 2020 m. nevirðija 1990 m. poreikiø. Pagrindinio scenarijaus
atveju prognozuojamo laikotarpio pabaigoje ðalies ûkio ðakose bûtø
suvartojama 6,2 mln. tne kuro ir energijos arba 71% 1990 metø kiekio
(4.1 lentelë). Ðiuo atveju energijos intensyvumo indeksas 2020 m.
sudarytø tik 49%, palyginti su 1990 m., o energijos vartojimo
efektyvumas pagal ðá rodiklá bûtø artimas dabartiniam Europos Sàjungos
vidutiniam lygiui.
4.1 lentelë. Lietuvos galutinës energijos poreikiai
Visa šalyje suvartojama energija
daþniausiai matuojama milijonais tonø naftos
ekvivalento (mln. tne)
tne), petadþauliais (1 PJ =
1015 J) arba teravatvalandëmis (1 TWh =
1012 Wh).
1 mln. tne = 41,861 PJ = 11,628 TWh,
1 PJ = 0,278 TWh = 0,0239 mln. tne,
1 TWh = 3,6 PJ = 0,086 mln. tne
2000 m. Lietuva suvartojo 7,33 mln. tne
pirminës energijos iðtekliø (t. y. 306,78 PJ
arba 85,22 TWh), eksportavo 1,34 TWh
elektros energijos (t. y. 0,11 mln. tne arba
4,81 PJ), o ûkio šakos suvartojo
3,77 mln. tne galutinës energijos (t. y.
157,77 PJ arba 43,82 TWh).

12. Elektros energijos sànaudos 1990–2000 m. sumaþëjo
maþiausiai, palyginti su kitø rûðiø energijos sànaudomis. Taèiau pagal
lyginamàjá elektros energijos sànaudø ûkio ðakose vienam gyventojui
rodiklá (1860 kWh/gyv.) Lietuva ðiuo metu labai atsilieka nuo
iðsivysèiusiø Europos ðaliø – Europos Sàjungos vidurkis 1999 m. buvo
3,1 karto didesnis. Todël pagal prognozes ðalies ûkio modernizavimas
lems sparèius elektros energijos poreikiø augimo tempus, o jos dalis
galutinës energijos struktûroje didës pagal visus scenarijus ir visose
ûkio ðakose. Per laikotarpá iki 2010 m. pagrindinio scenarijaus atveju
elektros energijos poreikiai ûkio ðakose kasmet padidës vidutiniðkai
4,3%. Pagal ðá scenarijø 2020 m. elektros energijos bûtø suvartojama
beveik 1,1 karto daugiau negu 1990 m.
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Elektros energijos vienam gyventojui
Lietuvoje suvartojama (vertinant elektros
sànaudas visoms šalies reikmëms) kelis kartus
maþiau negu daugumoje išsivysèiusiø šaliø. Šis
rodiklis 1,5–2 kartus didesnis ir daugelyje
.)
buvusio Rytø bloko šaliø (4.6 pav
pav.)
.). Todël
rengiant energijos poreikiø prognozes buvo
remiamasi prielaida, kad Lietuvos ûkio
modernizavimas sàlygos spartø elektros
energijos poreikiø augimà. Prognozuojama,
kad grynoji elektros energijos gamyba
(bendroji gamyba minus elektriniø savos
reikmës) iki 2020 m. pagrindinio ir greito
ekonomikos augimo scenarijø atvejais
.)
pasiektø ir viršytø 1990 m. lygá (4.7 pav
pav.)
.). Tik
lëto ekonomikos augimo atveju elektros
energijos poreikiai nepasiektø šio lygio,
taèiau šis scenarijus yra maþai tikëtinas.

4.6 pav
pav.. Elektros energijos suvartojimas (bendrosios sànaudos neskaitant
nuostoliø) vienam gyventojui 2000 m.

4.7 pav
pav.. Elektros energijos poreikiø (grynosios gamybos) prognozë

4.8 paveiksle parodyta, kad
prognozuojamas elektros energijos
suvartojimas vienam gyventojui greito
ekonomikos augimo atveju pasiektø lygá,
kuris viršija dabartiná rodiklá Ispanijoje ir bûtø
artimas Europos Sàjungos šaliø vidurkiui, taip
pat Airijos, Jungtinës Karalystës, Vokietijos,
Danijos ir kitø valstybiø dabartiniam lygiui.
Palyginus strategijoje pateiktas prognozes su
faktiniais statistiniais duomenimis apie
elektros energijos suvartojimo vienam
gyventojui augimà Airijoje 1980–2000 m.,
kurios ekonomikos plëtros ir elektros
energijos suvartojimo tempai tuo metu buvo
sparèiausi tarp visø Europos Sàjungos šaliø,
galima teigti, kad prognozuojami elektros
energijos augimo tempai Lietuvoje yra gan
.)
optimistiniai (4.9 pav
pav.)
.).

4.8 pav
pav.. Elektros energijos suvartojimo vienam gyventojui prognozës

4.9 pav
aktinis elektros energijos suvartojimo vienam gyventojui augimo indeksas
pav.. FFaktinis
Airijoje 1980–2000 m. ir prognozuojamas Lietuvoje 2000–2020 m.
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Centralizuotai tiekiamos ðilumos sànaudos 1990–2000 m.
sumaþëjo beveik tris kartus. Visais atvejais centralizuotos ðilumos
poreikiai 2020 m. nepriartës prie 1990 m. lygio. Pagrindinio scenarijaus
atveju prognozuojamo laikotarpio pabaigoje ðalies ûkio ðakose
centralizuotai tiekiamos ðilumos bûtø suvartojama apie 1,3 karto
daugiau negu 2000 m.
13. Pirminës energijos iðtekliø poreikiai, sustabdþius Ignalinos AE
iki 2009 m. pabaigos, pagrindinio scenarijaus atveju per laikotarpá iki
2020 metø padidëtø tik apie 30%. Taèiau bendri organinio kuro poreikiai
per 20 metø padidëtø beveik 1,9 karto – nuo 5 mln. tne 2000 m. iki 9,4
mln. tne 2020 m. Ypaè sparèiai didëtø gamtiniø dujø suvartojimas –
nuo 2,1 mln. tne 2000 m. iki 5 mln. tne 2020 m. Gamtiniø dujø dalis
ðalies pirminës energijos iðtekliø balanse per prognozuojamà laikotarpá
padidëtø nuo 28,5% iki 53%. Prognozëse numatyta, kad vietiniø
(neskaitant vietinës naftos) ir atsinaujinanèiø iðtekliø dalis bendrame
pirminës energijos balanse laikotarpio pabaigoje padidës iki 14%, o
naftos produktø dalis sudarys apie 32%.
Pirminë energija – tai gamtiniuose
ištekliuose sukaupta energija: cheminë
energija, slypinti organiniame kure; vandens
potencinë energija; saulës energija;
branduoliniø reakcijø išskiriama energija,
vëjo energija ir kt. Didelë dalis pirminës
energijos iðtekliø transformuojama á elektros
ir šilumos energijà arba perdirbama á
vartotojams tinkamesnes kuro rûšis (benzinà,
dyzeliná kurà, mazutà, suskystintas naftos
dujas, durpiø briketus ir pan.). Energijos
ištekliai, gauti transformuojant ir perdirbant
pirminæ energijà, vadinami antrine energija.
Perspektyviniame Lietuvos pirminës
energijos balanse dominuos gamtinës dujos
(4.10 pav
.)
pav.)
.), jei, sustabdþius abu Ignalinos AE
blokus, pagrindiniu elektros energijos šaltiniu
taps nauja kombinuoto ciklo dujø turbininë
elektrinë (KCDTE), arba naftos produktai
(áskaitant orimulsijà), jei pagrindiniu elektros
energijos tiekëju taps modernizuota Lietuvos
.)
elektrinë (4.11 pav
pav.)
.).

4.10 pav
irminës energijos poreikiø prognozë, statant naujà K
CDTE
pav.. PPirminës
KCDTE

4.11 pav
irminës energijos poreikiø prognozë, modernizuojant Lietuvos elektrinæ
pav.. PPirminës

19

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLËTROS STRATEGIJA
14. Bendra instaliuota elektros energijos generavimo galia (5.1
lent.) (branduolinë ir nebranduolinë) dabartiniu metu yra trigubai
didesnë uþ ðalies vidaus poreikius, o pagrindinis elektros energijos
ðaltinis ðalyje yra Ignalinos AE, gaminanti pigesnæ elektros energijà negu
organiná kurà naudojanèios ðiluminës elektrinës (5.1 pav.). Per
pastaruosius penkerius metus ji gamino nuo 76% iki 86% visos elektros
energijos (5.2 pav.). Esminæ átakà ðalies elektros energetikos sistemos
raidai artimiausiame deðimtmetyje daro Ignalinos AE eksploatavimo
trukmës, kuri ið esmës turëtø priklausyti nuo jos saugos ir ekonominiø
rodikliø, pasirinkimas.
Þemo saugos kultûros lygio Ignalinos AE buvo paveldëta ið
buvusios Sovietø Sàjungos, taèiau per praëjusá deðimtmetá buvo labai
daug padaryta gerinant Ignalinos AE saugà. Daugelis ðaliø, turinèiø
nemaþà patirtá branduolinës energetikos srityje, teikë ir tebeteikia
efektyvià paramà gerinant Ignalinos AE saugà, kad labiau atitiktø
tarptautinius branduolinës saugos tikslus. Informacija ir iðvados apie
Ignalinos AE saugos lygá grindþiamos ne viena nuodugnia didelës
apimties ir visapusiðka tarptautine analize. Pagal tikimybinës saugos
ávertinimo rodiklius dabartiniu metu Ignalinos AE sauga galëtø bûti
lyginama su Vakarø ðaliø atominiø elektriniø sauga, taèiau Ignalinos
AE neturi Vakarø elektrinëse árengto gaubto, kuris avarijos metu sulaikytø
pasklidusias radioaktyviàsias medþiagas. Todël dalis Vakarø valstybiø
ir ávairiø organizacijø ekspertø daro iðvadà, kad atominiø elektriniø su
RBMK tipo reaktoriais eksploatavimo rizika negali bûti sumaþinta tiek,
kad jos galëtø bûti pakankamai saugios eksploatuoti ilgà laikà.
Besirengianèiai stoti á Europos Sàjungà ir NATO Lietuvai tarptautinës
bendruomenës nuomonë yra svarbi.
5.1 lentelë. Instaliuota Lietuvos elektriniø galia, MW
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5.1 paveiksle pateikta elektros energijos
gamybos kaina charakterizuoja realià padëtá
2001 m. ir galimà kainà, jei elektrinës dirbtø
normaliu reþimu (Lietuvos elektrinë 7000 val.,
Vilniaus, Kauno, Maþeikiø elektrinës 4500
val., Ignalinos AE 7000 val., bet bûtø
ávertinamos panaudoto branduolinio kuro
galutinio palaidojimo iðlaidos). Elektros
energijos kaina elektrinëse priklauso nuo
pagamintos elektros energijos kiekio. Taip yra
dël to, kad dalis elektrinës eksploatavimo
iðlaidø – „pastoviosios eksploatavimo
iðlaidos“ – susidaro nepriklausomai nuo to –
elektrinë dirba ar ne. Prie tokiø iðlaidø
priskiriami darbuotojø atlyginimai, pastatø
iðlaikymo iðlaidos ir kt. Kita iðlaidø dalis (pvz.,
iðlaidos pagalbinëms medþiagoms, vandeniui
ir kt.) yra tiesiogiai susijusi su elektros
energijos gamyba – tai „kintamosios elektros
energijos gamybos iðlaidos“. Organiná kurà
naudojanèiose elektrinëse didþiàjà jø dalá
sudaro iðlaidos kurui. Iðlaidos kurui priklauso
nuo elektrinës darbo reþimo ir nuo elektrinës
paleidimø-stabdymø skaièiaus. Jei elektrinës
galia yra smarkiai reguliuojama, ji daþnai
stabdoma ir vël paleidþiama, vienai
kilovatvalandei pagaminti elektrinë suvartoja
daugiau kuro ir iðlaidos kurui padidëja. Kuo
daugiau elektrinë gamina elektros energijos,
tuo didesnës „kintamosios iðlaidos“, taèiau
pagamintos elektros energijos vienetui (1
kWh) jos lieka tokios pat. „Pastoviosios
eksploatavimo iðlaidos“, atvirkðèiai, nekinta.
Taèiau, perskaièiavus vienai kilovatvalandei,
gauname, kad jos gerokai brangina 1 kWh
savikainà, jei elektrinë gamina nedaug
elektros energijos, ir neþymiai, jei elektrinë
gamina daug elektros energijos.

5.1 pav
pav.. Elektros energijos gamybos kaina 2001 m. ir galima kaina, jei elektrinës
dirbtø normaliu reþimu

5.2 pav
pav.. Elektros energijos gamybos struktûra

Branduolinës saugos sàskaitos dovanos
sutartis – Europos rekonstrukcijos ir plëtros
banko, Lietuvos Respublikos Vyriausybës ir
Ignalinos AE sutartis (1994 m.), pagal kurià
bankas Lietuvai suteikë 33 mln. ekiu paramà
Ignalinos AE branduolinei saugai stiprinti, o
Lietuva ásipareigojo nekeisti reaktoriø kuro
kanalø, pasibaigus jø eksploatavimo laikui ir
tada reaktorius sustabdyti. Kanalø
eksploatavimo amþius 15–18 metø.
G -7 – septyniø labiausiai išsivysèiusiø
valstybiø grupë, á kurià áeina JAV, Kanada,
Japonija, Didþioji Britanija, Prancûzija,
Vokietija ir Italija.

15. 1999 m. Seimo patvirtintoje Nacionalinëje energetikos
strategijoje buvo numatyta, kad pagal Branduolinës saugos sàskaitos
dovanos sutartá pirmasis Ignalinos AE blokas bus sustabdytas iki 2005
m., atsiþvelgiant á Europos Sàjungos, G-7 valstybiø grupës ir kitø
valstybiø bei tarptautiniø finansø institucijø ilgalaikës ir esminës
finansinës pagalbos (5.2 lent.) sàlygas. Remiantis tomis paèiomis
prielaidomis ir atsiþvelgiant á tai, kad Europos Sàjungos ðalys pripaþino,
jog Ignalinos AE uþdarymas truks ilgiau, negu leidþia dabartinës
finansinës perspektyvos, ir kad tai yra iðskirtinë, neatitinkanti ðalies
dydþio ir ekonominio pajëgumo finansinë naðta Lietuvai, bei paskelbë,
kad, bûdamos solidarios su Lietuva, yra pasirengusios tæsti papildomà
reikalingà Bendrijos paramà eksploatavimo nutraukimo pastangoms taip
pat ir po Lietuvos ástojimo á ES, antrasis Ignalinos AE blokas bus
sustabdytas 2009 m., esant finansavimo ðaltiniams, reikiamam
finansavimo mastui, paremtam susitarimais su ES institucijomis ir kitais
donorais. Lietuva ásipareigoja sustabdyti reaktorius ávertindama, kad
vëlesniame stojimo á ES derybø etape bus adekvaèiai sprendþiamas

21

Saugos analizës ataskaita (SAA) – mokslinis
tiriamasis darbas (1996 m.), ávertinantis Ignalinos
AE branduolinës saugos bûklæ. Galima teigti, kad
nei vienas RBMK tipo reaktorius nebuvo taip
kruopšèiai ir detaliai išanalizuotas pagal šiuolaikinæ
vakarietiškà metodikà, kaip dirbantys Ignalinos AE.
SAA buvo atlikta uþ Europos rekonstrukcijos ir
plëtros banko Branduolinës saugos sàskaitos lëšas.
Jà išanalizavæ, ávairiø šaliø specialistai pateikë
minëtos ataskaitos Nepriklausomà apþvalgà.
Remdamasi šiomis dviem ataskaitomis, Ignalinos AE
saugos þiuri, kurià sudarë tarptautiniai branduolinës
energetikos ekspertai, pateikë Lietuvos Vyriausybei
rekomendacijas. Lietuvos Respublikos Vyriausybë
oficialiai pareiškë, kad visos abiejø ataskaitø bei
komisijos rekomendacijos bus visiškai ágyvendintos
ir átrauktos á antràjà Saugos gerinimo programà
(SIP-2). Šiai programai ágyvendinti reikës apie 600
mln. litø. Valstybinës atominës energetikos saugos
inspekcijos (VATESI) teigimu, branduolinës avarijos
tikimybë Ignalinos AE yra ne didesnë nei kituose to
paties amþiaus Vakarø šaliø reaktoriuose. Taèiau
Ignalinos AE reaktorius ir pirminis kontûras neturi
apsaugos gaubto, o tai didina rizikà, kad
radioaktyviosios medþiagos, ávykus sunkiai avarijai,
gali patekti á aplinkà.

klausimas dël papildomos ES finansinës paramos organizavimo
programos Ignalinos AE paankstintam pirmojo bloko uþdarymui iki 2005
m. ir paankstintam antrojo bloko sustabdymui 2009 m. Ágyvendindama
ðià programà, Lietuva iðspræs klausimà ir dël Ignalinos AE uþdarymo
pasekmiø. Neuþtikrinus reikalingo finansavimo ið ES ir kitø donorø,
pirmojo ir antrojo Ignalinos AE reaktoriø eksploatavimas pratæsiamas
atsiþvelgiant á jø saugaus eksploatavimo laikà.
Pagal Branduolinës saugos sàskaitos dovanos sutartá Lietuvos
Respublikos Vyriausybë imsis visø reikalingø priemoniø, kad Ignalinos
AE atitiktø tarptautinius branduolinës saugos reikalavimus. Vyriausybë
ásipareigoja, kad Lietuva ágyvendins visas branduolinës saugos
rekomendacijas, pateiktas ES Tarybai Atominiø klausimø ir Branduolinës
saugos darbo grupës ataskaitoje, taip pat Saugos analizës ataskaitos,
jos Nepriklausomos apþvalgos bei Ignalinos AE saugos tarptautinës þiuri
rekomendacijas.

5.2 lentelë. PParengiamøjø
arengiamøjø darbø, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir
uþdarymo pasekmiø áveikimo finansavimas

1
Lietuvos Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo fondas;
2
Tarptautinis paramos Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimui fondas valdomas
ERPB;
3
pagalbos suderinamumas su vidaus
rinka bus nagrinëjamas pagal atskirà atvejá;
4
tolimesniø derybø objektas derinant
vieningà programavimo dokumentà;
5
atskiru protokolu prie Stojimo sutarties
nustatyta ES parama Lietuvai 2004-2006 per
Ignalinos programà asignavimø
ásipareigojimais sudaro 285 milijonus eurø
(apie 1 milijardà litø).
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16. Remiantis turima informacija ir atlikta technine bei ekonomine
analize, galima teigti, kad uþdarius abu Ignalinos AE blokus, siekiant
uþtikrinti maþiausias elektros energetikos ir centralizuoto ðilumos
tiekimo sistemø plëtros ir funkcionavimo iðlaidas bei didesná elektros
energijos tiekimo patikimumà, turës bûti:
1) modernizuojama Lietuvos elektrinë – pagrindinis elektros
energijos ðaltinis ir Vilniaus bei Kauno termofikacinës elektrinës:
árengiami nauji degikliai, moderni kontrolës ir valdymo áranga bei
degimo produktø valymo árenginiai;
2) iki 2007 m. atnaujinta Kauno hidroelektrinë;
3) atsiradus naujø galiø poreikiui ir esant ekonominiam
tikslingumui, pastatytos termofikacinës elektrinës Klaipëdoje, Ðiauliuose
ir Panevëþyje, kombinuoto ciklo dujø turbininë kondensacinë elektrinë
ir papildomos termofikacinës elektrinës kituose miestuose;

4) rekonstruojamos esamos katilinës: árengiamos dujø turbinos ir
generatoriai arba maþos termofikacinës elektrinës, naudojanèios vietiná
kurà, jei jø árengimas bûtø ekonomiðkai pagrástas atsiþvelgiant á vietines
sàlygas ir jos galëtø konkuruoti su atnaujintomis didelëmis elektrinëmis.
Lietuvos elektros energetikos sektoriaus plëtros strategija yra
pagrásta saugios branduolinës energetikos nenutrûkstamumu,
perimamumu ir plëtote. Siekdama ateityje iðlikti branduolinës
energetikos valstybe ir gaminti elektros energijà ðiuolaikinius saugos
reikalavimus atitinkanèiose atominëse elektrinëse, Lietuva teisiðkai,
finansiðkai ir politiðkai rems investicijas á naujo bloko ar reaktoriaus
statybà panaudojant Ignalinos AE esamà infrastruktûrà.

5.3 pav
rognozuojama vidutinë elektros energijos gamybos kaina Lietuvos
pav.. PPrognozuojama
elektros energetikos sistemoje

Dël antrojo Ignalinos AE bloko stabdymo vidutinë elektros
energijos gamybos kaina (5.3 pav.) padidës apie 3 ct/kWh. Skaièiuojant
vidutinæ elektros energijos gamybos kainà, atsiþvelgta á visas elektriniø
eksploatavimo iðlaidø dedamàsias (iðlaidas kurui, remontui, darbo
uþmokesèiui ir t. t.), investicijas naujø agregatø statybai ar esamø
modernizavimui, taip pat á naujai susidaranèiø radioaktyviøjø atliekø
ir panaudoto branduolinio kuro sutvarkymo bei galutinio palaidojimo
iðlaidas. Be to, siekiant padidinti kuro tiekimo patikimumà, sudaryti
galimybes didþiosiose ðiluminëse elektrinëse naudoti bent dvi kuro rûðis
ir patenkinti aplinkosaugos reikalavimus, bûtina pastatyti degimo
produktø valymo árenginius. Ðalies energetikos sektoriaus kuro ir
energijos tiekimo patikimumo problemà perkeliant spræsti vienai ar
kelioms elektrinëms ir siekiant neiðkreipti jø galimybiø konkurencinëje
rinkoje, bûtina numatyti aplinkosaugos priemoniø árengimo tikslinio
finansavimo bûdus arba terðalø kvotø prekybos sistemà.
Pirmalaikio antrojo Ignalinos AE bloko uþdarymo neigiamas
poveikis ðalies ekonomikai bus staigesnis ir stipriau jauèiamas palyginti
su vëlesniu uþdarymu.
17. Ignalinos atominës elektrinës pirmojo ir antrojo blokø
uþdarymas sukels tiesiogines socialines ir ekonomines, aplinkosaugos,
susijusias su energetika, ir kitas pasekmes, áskaitant poveiká tiekimo
saugumui. Dël ðiø pasekmiø kilusioms problemoms iðspræsti reikës
daug laiko.
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Galiø balansas – pusiausvyros sàlyga
elektros energetikos sistemoje gaminamoms ir
vartojamoms galioms bet kuriuo laiko
momentu. Galiø balanso bendra išraiška yra
(gamyba) + (importas) = (vartojimas) +
(eksportas); gamybà sudaro visos Lietuvos
elektriniø generuojamos galios, o vartojimà –
visos Lietuvos vartotojø apkrovos, nuostoliai
elektros tinkluose, elektriniø savosios reikmës,
áskaitant ir Kruonio HAE agregatus, dirbanèius
siurblio reþimu. Galiø balanso sàlyga yra
techniškai bûtina, jà paþeidus keièiasi átampø
lygiai elektros energetikos sistemoje ir elektros
srovës daþnis.
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Svarstant Ignalinos AE uþdarymo klausimà, turës bûti
analizuojamos uþdarymo pasekmës, tarp jø – Ignalinos AE reaktoriø
prieþiûros juos galutinai sustabdþius, reaktoriø demontavimo,
radioaktyviøjø atliekø sutvarkymo, socialiniø ir ekonominiø padariniø
regione kompensavimo, elektros energetikos pajëgumø modernizavimo
ir alternatyviø elektros energijos gamybos ðaltiniø statybos bei su
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu susijusios aplinkosaugos
problemos.
Nutraukiant Ignalinos AE pirmojo ir antrojo blokø eksploatavimà,
susidarys techniniø eksploatavimo nutraukimo darbø sànaudos. Dël
pavirðinio maþo ir vidutinio aktyvumo trumpaamþiø radioaktyviøjø
atliekø kapinyno konstrukcijos galutinai apsispræsta bus tik priëmus
sprendimus dël atliekø tvarkymo ir galutinio laidojimo strategijø.
Panaudoto branduolinio kuro laidojimo sànaudos bus tikslinamos
vadovaujantis pasirinkta atliekø tvarkymo strategija.
Visø Ignalinos AE pirmojo ir antrojo blokø uþdarymo pasekmiø
grupiø ávertinimai bus reguliariai atnaujinami pagal vëliau atsirasianèià
informacijà, o atnaujinant ávertinimus bûtina atsiþvelgti ir á faktines
iðlaidas. Ðiame kontekste reikëtø atsiþvelgti á keletà dinaminiø parametrø,
t.y. á parametrus, susijusius su ekonomikos augimu, energetikos vidaus
rinkos pokyèiais ir tendencijomis, energijos tiekimo patikimumu
(áskaitant priklausomybæ nuo naftos ir dujø kainø pasaulio rinkose),
efektyvaus energijos vartojimo priemoniø poveikiu, socialiniø pasekmiø
sprendimais, privataus sektoriaus vaidmeniu, taip pat paties
eksploatavimo nutraukimo proceso sudëtingumu ir ilgalaikiðkumu. Be
to, bûtina atsiþvelgti á tai, kad Ignalinos atominës elektrinës pirmojo ir
antrojo blokø uþdarymas yra pirmas atvejis, kai uþdaromi tokios galios
RBMK-1500 tipo branduoliniai reaktoriai. Todël esami ávertinimai turi
bûti reguliariai atnaujinami uþtikrinant saugos reikalavimus ilgo
uþdarymo proceso metu.
Ignalinos AE uþdarymas turës ir teigiamø pasekmiø – nebedidës
radioaktyviøjø atliekø kiekis Lietuvoje ir kartu bus maþesnës
radioaktyviøjø atliekø ir panaudoto branduolinio kuro saugojimo
iðlaidos, susidarys palankesnë aplinka konkurencijai.
Socialiniø pasekmiø ðvelninimo priemonës ir jø finansavimas
nustatomas atskirais teisës aktais.
18. Uþdarius Ignalinos AE, turimø galiø ðalies poreikiams tenkinti
visais ðalies vidaus poreikiø augimo atvejais pakanka ilgiau negu iki
2010 metø, jei iðsaugoma ir modernizuojama Lietuvos elektrinë (5.4
pav.). Esamø termofikaciniø elektriniø modernizavimas ir naujø statyba
(apie 400 MW galios) padës iðspræsti didëjanèiø poreikiø patenkinimo
problemà.
Lietuvos elektrinë, dirbant bent vienam Ignalinos AE blokui ir esant
ribotam eksportui, bûtø naudojama kaip rezervinës ir manevrinës galios
poreikiø tenkinimo ðaltinis, taip pat pakeistø Ignalinos AE jos planiniø
remontø metu. Uþdarius abu Ignalinos AE blokus, Lietuvos elektrinë
taps pagrindiniu elektros energijos ðaltiniu (5.5 pav.). Visi keturi 300
MW blokai turi bûti parengti eksploatacijai iki antrojo Ignalinos AE
bloko uþdarymo. Kruonio HAE tikslinga naudoti ne tik paros
reguliavimo, bet ir savaitinio reguliavimo reþimu, taèiau jos vieta ðalies
ir didesnio regiono elektros energetikos sistemoje priklausys nuo kitø

Rezervinë galia – parengtyje laikoma
atsarginë elektrinës ar jos bloko galia, kuri
paleidþiama, prireikus pakeisti sustojusià
elektrinæ ar jos blokà.
Manevrinë galia – elektrinës arba jos
bloko galia, kurià galima greitai paleisti ir
greitai kaitalioti jos dydá plaèiose ribose.

Paros reguliavimas – elektros energetikos
sistemos galios balansø suderinimas atskirais
laiko momentais paros cikle. Suderinama,
reguliuojant elektriniø generuojamas galias,
kad perteklinë Ignalinos AE ir ðiluminiø
elektriniø galia ákrautø Kruonio HAE maþø
apkrovø valandomis, o trûkstamà galià tiektø
iðkraunama HAE dideliø apkrovø (piko)
valandomis. Savaitës reguliavimas skiriasi
nuo paros reguliavimo tik ciklo trukme.
Baltijos elektros þiedas – Baltijos jûros
ðaliø elektros tinklø sujungimo á þiedà,
juosiantá Baltijos jûrà, idëja. 1996–1998 m.
aðtuoniolika elektros bendroviø, tarp jø ir AB
„Lietuvos energija“, vykdë Baltijos elektros
þiedo projektà, kuriame tyrë galimybes sukurti
Baltijos jûros ðaliø elektros rinkà ir jai
reikalingus fizinius ryðius, pirmiausia jungtá
tarp Lietuvos ir Lenkijos elektros tinklø.
Pasibaigus projektui, jo dalyviai ákûrë
BALTREL organizacijà (Baltijos elektros þiedo
bendradarbiavimo organizacija), kuri tæsia
pradëtus tyrimus.

5.4 pav
rognozuojama generuojanèiø galiø struktûra Lietuvos elektros energetikos
pav.. PPrognozuojama
sistemoje (pagrindinis poreikiø scenarijus)

Jungtis su LLenkija
enkija – numatoma nutiesti
380 kV (400 kV) elektros perdavimo linija,
sujungsianti Lietuvos ir Lenkijos elektros
energetikos sistemas.

5.5 pav
rognozuojama elektros energijos gamyba Lietuvoje (pagrindinis poreikiø
pav.. PPrognozuojama
scenarijus)

tarptautiniø projektø (Baltijos þiedo, elektros perdavimo linijos á Lenkijà
ir pan.) ágyvendinimo eigos ir elektros energijos poreikiø augimo
kaimyninëse valstybëse. Modernizavus esamas ðilumines elektrines,
pigiausi elektros energijos gamybos ðaltiniai bûtø termofikaciniu reþimu
dirbanèios termofikacinës elektrinës, o jose pagamintos elektros
energijos dalis (kartu ávertinant ir naujø termofikaciniø elektriniø indëlá)
bendrame elektros energijos balanse 2015–2020 m. padidëtø iki 35–
45%. Didesnis termofikaciniø elektriniø indëlis atitinka dideliø kuro
kainø scenarijø, nes termofikacinës elektrinës leidþia padidinti bendrà
kuro panaudojimo efektyvumà. Atsiþvelgiant á organinio kuro kainø
kitimà, gali pasiteisinti Neries kaskados bei Nemuno vidurupio naujø
hidroelektriniø statyba.
Atsiþvelgiant á pasaulio branduolinës energetikos plëtros
tendencijas, naujausias reaktoriø technologijas ir jø techninesekonomines charakteristikas, 2003–2004 m. bus parengta iðsami
branduolinës energetikos naudojimo Lietuvoje tæstinumo studija,
apimanti branduolinës saugos ir branduolinës energijos priimtinumo
pagrindimà, áskaitant naujø atominiø elektriniø (reaktoriø) statybà.
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Elektros perdavimo tinklas – visai elektros
energetikos sistemai svarbus aukšèiausiø
átampø elektros tinklas, ir todël dar
vadinamas nacionaliniu elektros tinklu. Ðiam
tinklui elektrinës perduoda visam kraštui
pagamintà elektros energijà, per já elektros
srautai taip pat perduodami á kitas sistemas.
Lietuvoje ir Baltijos ðaliø regione perdavimo
tinklo átampa yra 330 ir 110 kV, Vakarø ir
Ðiaurës Europoje – 380 ir 220 kV.
Elektros skirstomieji tinklai – vietinæ
reikšmæ turintys aukštos átampos (110 ir 35
kV), vidutinës (10 kV) ir þemos átampos (0,4
kV) elektros tinklai. Jais iš perdavimo tinklo
arba maþø vietiniø gamintojø gauta elektros
energija paskirstoma vartotojams.

19. Elektros energijos perdavimo ir skirstomieji tinklai ið esmës
tenkina dabartinius elektros energetikos sistemos poreikius, taèiau trys
ketvirtadaliai perdavimo ir skirstymo árenginiø yra senesni kaip 20 metø,
o ketvirtadalis árenginiø yra senesni kaip 30 metø. Todël bus reikalingos
investicijos, skirtos ne tik palaikyti esamà elektros tinklø lygá, bet ir
gerinti jø bûklæ, kad bûtø galima patenkinti vis didëjanèius energijos
tiekimo patikimumo ir stabilumo reikalavimus, taip pat sukurti bendrà
trijø Baltijos ðaliø elektros energijos rinkà.
Didelis trûkumas yra tai, kad nëra tiesioginio ryðio su Centrinës ir
Vakarø Europos elektros energetikos sistemomis. Bûtina kuo skubiau
pastatyti galingà jungtá su Lenkijos elektros energetikos sistema. Ði linija
artimoje ateityje sudarytø galimybæ integruotis á Vakarø Europos elektros
energijos rinkà ir padidinti energijos tiekimo patikimumà.
Lietuvos integracija á Europos Sàjungà ir didesnis bendradarbiavimas
su kitomis Baltijos ir Skandinavijos valstybëmis reikalauja keisti
nacionalinio elektros tinklo struktûrà. Bendromis trijø Baltijos valstybiø

5.6 pav
pav.. Baltijos valstybiø elektros energijos perdavimo tinklø schema
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pastangomis reikia parengti perdavimo sistemos (5.6 pav.) plëtros
strategijà ir ágyvendinimo priemoniø planus bei numatyti veiksmø eilæ
ir finansavimo ðaltinius.
20. Elektros energijos eksporto ir elektros energijos tiekimo
patikimumo prognozë, ávertinant ypatingà visø turimø galiø efektyvaus
panaudojimo ekonominæ reikðmæ, rodo, kad:
1) dirbant bent vienam Ignalinos AE blokui, galima palaikyti
tradiciná elektros energijos eksportà per turimas perdavimo linijas á ðiauræ
ir rytus;
2) iki 2010 m. ið Lietuvos elektrinës galima bûtø pelningai
eksportuoti energijà tik piko ir pusiau piko metu;
3) elektros energijos perdavimo linijos á Lenkijà statyba yra bûtina
siekiant integracijos á Europos elektros energijos rinkà.
Atsiþvelgdama á jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos energetiniø
sistemø strateginæ reikðmæ, valstybë politiðkai ir teisiðkai rems
investicijas, atitinkanèias Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo
pagrindø ástatyme apibrëþtus kriterijus. Bûtina uþtikrinti, kad kaip ir
nacionaliniai perdavimo tinklai, taip ir planuojama jungtis su Lenkijos
elektros perdavimo tinklais tiesiogiai ar netiesiogiai priklausytø Lietuvos
valstybei ir ði turëtø esminæ átakà priimant sprendimus, svarbius
nacionaliniam saugumui bei tiekimo saugumui uþtikrinti.
21. Elektros energijos tiekimo patikimumui ir integracijai á ES vidaus
rinkà uþtikrinti bûtina:
1) iðsaugoti turimà nebranduoliniø elektriniø potencialà, laipsniðkai
priderinant já prie rinkos ekonomikos reikalavimø, nuosekliai diegiant
momentines galios balanso reguliavimo priemones;
2) rekonstruoti ir atstatyti fiziðkai bei moraliðkai susidëvëjusius
elektros perdavimo ir skirstomuosius tinklus, kad bûtø patenkinti
didëjanèios apkrovos ir elektros energijos tiekimo patikimumas bei
kokybës reikalavimai;
3) uþtikrinti Ignalinos AE saugà ir patikimumà;
4) kooperuotis su kaimyninëmis valstybëmis rezervinei galiai
uþtikrinti;
5) pastatyti jungtá su Lenkija integracijai á Vakarø Europos valstybiø
elektros energetikos sistemà ir tuo padidinti strateginá elektros energijos
tiekimo patikimumà;
6) plësti bendradarbiavimà ir kooperacijà su Baltijos ðalimis –
sukurti bendrà elektros energijos rinkà ir optimaliai iðnaudoti bendras
Baltijos ðaliø elektros energetikos sistemø galimybes;
7) kartu su Latvija ir Estija parengti naujà Baltijos valstybiø
perdavimo sistemos plëtros strategijà, geriau pritaikytà integracijai á
Vakarø Europos ir Skandinavijos ðaliø tinklus ir leidþianèià geriau
iðnaudoti turimas generuojanèias galias;
8) ágyvendinti generavimo ámoniø ir skirstomøjø tinklø
privatizavimo programà, ES direktyvø reikalavimus. Tuo tikslu 2002 m.
elektros sektorius buvo reorganizuotas iðskiriant Lietuvos, Maþeikiø
elektrines ir Rytø bei Vakarø skirstomuosius tinklus. Sektoriaus
privatizavimo programas numatoma ágyvendinti 2003 m.
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Vykdant elektros energetikos sektoriaus privatizavimo programas,
turëtø bûti atsiþvelgiama á Nacionalinio saugumo strategijos nuostatas,
neleidþianèias vienos uþsienio valstybës investuotojams vyrauti ðiame
strategiðkai svarbiame ûkio sektoriuje ir reikalaujanèias uþkirsti kelià
neteisëtos ar nenustatytos kilmës kapitalo skverbimuisi á ðalies ûkio
objektus.
22. Atsiþvelgiant á „Baltijos þiedo“ galimybiø studijoje atliktus
tyrimus, Lietuvai yra priimtiniausias bûdas sujungti ðalies elektros
energetikos sistemà su Vakarø valstybiø sistema – per nuolatinës srovës
intarpà. Tai leistø turëti tiesioginá ryðá su bendra Vakarø Europos sistema,
neatsijungiant nuo Rytø kaimynø ir neprarandant galimybiø sistemingai
pirkti paslaugas ið Rytø.
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ÐILUMOS TIEKIMO SEKTORIAUS PLËTROS STRATEGIJA
23. Lietuvos miestuose apie 75% gyvenamøjø namø ploto ðildoma
ið centralizuotø ðilumos tiekimo sistemø. Lietuvoje vyrauja ið esmës
paþangus centralizuoto ðilumos tiekimo bûdas, taèiau dël ávairiø
ekonominiø, techniniø ir socialiniø prieþasèiø jis yra nepakankamai
efektyvus ir já reikia pertvarkyti. Ðis ðilumos tiekimo metodas turi bûti
derinamas su decentralizuotais ðilumos ðaltiniais, kad bûtø efektyviai
iðnaudojami abiejø bûdø pranaðumai.
Pagal tarptautinius energijos balanso
rengimo principus centralizuotai tiekiama
šiluma laikoma visa vieðosiose elektrinëse ir
katilinëse pagaminta ðiluma ir ta jos dalis,
kurià pramonës ir kitø ûkio ðakø
autonominës elektrinës ir katilinës
parduoda gyventojams, aptarnavimo
sektoriui ir kitiems vartotojams. Remiantis
Statistikos departamento duomenimis
centralizuotai pagamintos ðilumos kiekis
.)
sumaþëjo daugiau kaip du kartus (6.1 pav
pav.)
.),
o jos suvartojimas pramonëje – 11 kartø,
þemës ûkyje – beveik 7 kartus, aptarnavimo
ir energetikos sektoriuose – daugiau kaip tris
kartus. Ðilumos suvartojimas gyvenamiems
namams ðildyti 1994–2001 m. sumaþëjo 1,7
karto. Dabartiniu metu centralizuotai
tiekiamos ðilumos vartotojø struktûroje
dominuoja namø ûkis ir aptarnavimo
.)
sektorius (6.2 pav
pav.)
.).

6.1 pav
pav.. Centralizuotai tiekiamos ðilumos suvartojimo ûkio ðakose kitimas

6.2 pav
pav.. Centralizuotai tiekiamos ðilumos vartotojø struktûra 2000m.

24. Pagrindinës strateginës nuostatos yra ðios:
1) parengti savivaldybiø ðilumos ûkio plëtros planus, suderintus
su nacionaliniais energetikos prioritetais;
2) ðilumos ûká tvarkyti pagal savivaldybiø patvirtintus ðilumos ûkio
plëtros planus. Juose reikia numatyti svarbiausius ðilumos ûkio
modernizavimo ir plëtros sprendimus ilgam laikotarpiui. Pagrindinis
ðilumos ûkio plëtros plano tikslas – tenkinti vartotojø poreikius ðilumai
patiriant maþiausias sànaudas ir esant minimaliai tarðai, iðskiriant zo-
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nas pagal pagrindiná ðilumos tiekimo bûdà ir nustatant ekonomiðkai
pagrástà tvarkà pagrindiniam ðilumos tiekimo bûdui pasirinkti,
reglamentuojant prisijungimo ir atsijungimo sàlygas;
3) centralizuoto ðilumos tiekimo sektoriaus ámonëse, uþdarius
pirmàjá, o ypaè antràjá Ignalinos AE blokà, palaipsniui árengti
termofikacines elektrines (atlikus jø ekonominá pagrindimà), galinèias
gaminti elektros energijà, kurios kaina bûtø konkurencinga kainai
atviroje elektros rinkoje;
4) skatinti ðilumos gamybà ið vietiniø ir atsinaujinanèiø energijos
iðtekliø;
5) savivaldybiø renkamas buitines atliekas panaudoti ðilumai ir
elektrai gaminti, jeigu tai tikslinga ekonominiu ir ekologiniu poþiûriu.
Iðnaudoti atliekinës ðilumos ir degiøjø medþiagø galimybes. Tai maþintø
kuro importà ir padëtø iðspræsti atliekø saugojimo problemà. Galimybës
naudoti jas kombinuotai ðilumos ir elektros gamybai turi bûti atskirai
ávertintos kiekvienu konkreèiu atveju;
6) sudaryti sàlygas konkurencijai tarp ðilumos gamintojø ir nustatyti
ðilumos supirkimo ið nepriklausomø gamintojø á ðilumos tiekimo
sistemas tvarkà;
7) nuosekliai modernizuoti ðilumos tiekimo sistemas – sudaryti
vartotojams galimybæ reguliuoti suvartojamos ðilumos kieká ir vartojimo
grafikà savo nuoþiûra;
8) nustatyti termofikaciniø elektriniø gaminamos elektros energijos
supirkimo tvarkà, kuri skatintø termofikacinëse elektrinëse pagamintà
ðilumà naudoti miestams ðildyti;
9) per energetiniø paslaugø kompanijas ir kitais visuomenës
interesus atitinkanèiais bûdais skatinti privataus kapitalo dalyvavimà
ðilumos ûkio modernizavimo projektuose;
10) sudaryti sàlygas ðilumos vartotojams patiems dalyvauti ðilumos
ûkio valdyme ir modernizavimo procesuose. Kontroliuoti natûralias
monopolijas ir subalansuoti tiekëjø bei vartotojø interesus.

6.3 pav
pav.. Galutinës energijos sànaudø struktûra namø ûkiuose 2000 m.

30

25. Vartotojai, esantys atokiau nuo dujotiekiø ir ðilumos tiekimo
sistemø, jei jø prisijungimas prie ðiø sistemø ekonomiðkai
nepagrindþiamas, decentralizuoto ðildymo tikslams, atsiþvelgdami á
vietines sàlygas, turëtø naudoti:
1) medienà ir kità biokurà;
2) suskystintas dujas;
3) buitiná skystàjá kurà;
4) aplinkos energijà (naudodami ðilumos siurblius);
5) kitus ðaltinius, atitinkanèius visuomenës interesus ir ekologinius
reikalavimus.
Valstybë skatins konkurencijà tarp kuro tiekëjø ir ðilumos
gamintojø.
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GAMTINIØ DUJØ SEKTORIAUS PLËTROS STRATEGIJA
26. Gamtiniø dujø dalis bendrame ðalies pirminës energijos iðtekliø
balanse dabartiniu metu sudaro apie 28%. Jos importuojamos ið vieno
ðaltinio – Rusijos Federacijos. 2000 m. buvo importuota 2,58 mlrd. m3
dujø, kurios sunaudotos ðalyje, ir 0,47 mlrd. m3 dujø tranzitu patiekta á
Kaliningrado sritá. Á Lietuvà áeinanèiø dujotiekiø pajëgumas (6 mlrd. m3
dujø per metus) gerokai virðija dabartiná suvartojimà. Lietuvos dujø
tiekimo tinklas yra sujungtas su Latvijos dujotiekiø tinklu bei su
Kaliningrado sritimi, taèiau jis nëra sujungtas su Vakarø Europos dujø
tinklais, todël negalimas alternatyvus gamtiniø dujø tiekimas.
Gamtinës dujos iš Rusijos á Lietuvà
tiekiamos vieninteliu 1200 mm skersmens
dujotiekiu nuo magistralës Jamalas – Vakarø
.)
Europa iš Minsko kompresorinës (7.1 pav
pav.)
.).
Šiuo dujotiekiu per Lietuvos teritorijà
pagrindine magistrale Vilnius – Kaunas –
Šakiai gamtinës dujos tranzitu tiekiamos á
Kaliningrado sritá. Lietuvos dujø tinklai taip
pat sujungti su Latvijos dujotiekiais, taèiau ši
jungtis kol kas uþdaryta, nes pasienyje nëra
apskaitos stoties (ji turi bûti árengta
artimiausiais metais).

7.1 pav
pav.. Lietuvos dujø tiekimo sistemos perspektyvinë tinklø schema

Gamtinës dujos technologiniu ir ekologiniu poþiûriu yra
efektyviausias organinis kuras, kurio pasaulinës atsargos yra labai
didelës. Atsiþvelgiant á gausius Rusijos dujø versloviø iðteklius, jø
eksporto á Vakarus kelius ir tendencijas, jau sukurtas tiekimo technines
priemones ir grieþtëjanèius aplinkosaugos reikalavimus, gamtinës dujos
Lietuvoje yra perspektyviausia organinio kuro rûðis per visà nagrinëjamà
laikotarpá.
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Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ,
gamtiniø dujø vartojimas staigiai sumaþëjo –
1993 m. jø sunaudota 3,3 karto maþiau nei
1991 m. Dabartiniu metu juntama šio kuro
poreikiø augimo tendencija – gamtiniø dujø
dalis šalies pirminës energijos balanse
padidëjo nuo 21,8% 1994 m. iki 25,4%
2001 m. Absoliutine reikšme gamtiniø dujø
vartojimas energetikos poreikiams per
pastaruosius septynerius metus maþai keitësi
(7.2 pav
.)
pav.)
.). Dujø vartojimas tràšoms gaminti
per šá laikotarpá nuolat didëjo - 2001 m. šiam
tikslui jø sunaudota 1,9 karto daugiau nei
1994 m.

Lietuvos dujø tiekimo tinklas gerai
išplëtotas – magistraliniø dujotiekiø ilgis
siekia 1630 km. Taèiau magistraliniø
dujotiekiø 55 barø darbinio slëgio tinklas
pradëtas statyti dar 1961 m. Todël dalis
vamzdynø yra pasenæ ir vartotojams tiekiamø
dujø slëgis kai kuriuose ruoþuose ribojamas
iki 42–49 barø. Ateityje Lietuvos dujotiekiø
tinklas bus naujinamas ir pleèiamas. Lietuvos
gamtiniø dujø tinklø perspektyvinio plëtros
plano patikslinimo studijoje artimiausiais
metais numatoma dujofikuoti Maþeikiø ir
Ignalinos regionus. 2015– 2020 m. siûloma
þiedine linija sujungti Kauno ir Klaipëdos
pagrindines magistrales. Išaugusiems
gamtiniø dujø poreikiams tenkinti ir tiekimo
patikimumui uþtikrinti planuojama statyti
antràjà linijà Vievis – Kaunas – Ðakiai.

7.2 pav
pav.. Gamtiniø dujø suvartojimo kitimas

27. Gamtiniø dujø naudojimo Lietuvoje ðiuo metu neriboja ir
ateityje neribos jø tiekimo ið Rusijos techninës galimybës. Taèiau dalis
magistraliniø vamzdynø yra pasenæ ir net dabartiniu metu perduodamø
dujø slëgis juose ribojamas. Todël ateityje juos bûtina atnaujinti ir didinti
dujotiekiø pralaidumà, ypaè Kaliningrado kryptimi. Taip pat bûtina
iðnagrinëti naujo gamtiniø dujø dujotiekio á Kaliningrado sritá tiesimo
galimybes, atlikti techninio ir ekonominio pagrindimo analizæ. Ateityje
gamtiniø dujø vartojimo didinimà gali riboti nepakankamas dujø tiekimo
patikimumas.

Dujø tiekimo patikimumui padidinti
nagrinëjamos galimybës sujungti Lietuvos ir
Lenkijos dujø tinklus. Lietuvos magistraliniø
dujø tinklø sujungimo su kaimyniniø valstybiø
dujø tinklais galimybiø studijoje, kurià
parengë Lietuvos energetikos institutas,
parodyta, kad be esmines paramos iš
Europos Sàjungos fondø reversinis dujø
tiekimas á Lietuvà iš Lenkijos, iš to paties
Jamalo dujotiekio ekonomiškai nepasiteisintø.
Dujø tiekimas iš kitø šaltiniø, nutiesiant 800
km ilgio dujotieká per visà šiaurinæ Lenkijos
dalá iki Niechorze ir prisijungiant prie
planuojamos dujotiekiø jungties Danija –
Lenkija, bûtø techniškai sudëtingas ir
ekonomiškai brangus. Tiekimo ávairovei
didinti Lietuva turëtø visokeriopai remti
transeuropinio dujotiekio, sujungsianèio
Rusijos Štokmanovo versloves su Vakarø
Europos dujø tinklais, tiesimà per šalies
teritorijà (Baltijos jûros dugnu).

Dujø tiekimo patikimumas uþtikrinamas tiekiant dujas ið keliø
ðaltiniø, remiant tranzità, kaupiant dujø atsargas saugyklose, reguliuojant
pirminiø energijos iðtekliø vartojimo balansà. Dujø tiekimo patikimumui
padidinti reikia árengti dujø saugyklà arba jà iðsinuomoti. Uþ dujø atsargø
kaupimà yra atsakingos dujas tiekianèios bei perduodanèios ámonës.
Ámonës, naudojanèios dujas kaip þaliavà (mineralinëms tràðoms gaminti,
naftai perdirbti ir pan.), kartu su dujas tiekianèiomis ámonëmis paèios
sprendþia atsargø kaupimo klausimus.
Dujø atsargos pirmiausia turi bûti uþtikrintos elektros energijos ir
ðilumos gamintojams, kurie energijai gaminti naudoja tik gamtines dujas.
28. Siekiant padidinti gamtiniø dujø tiekimo strateginá patikimumà,
reikia:
1) plësti ir modernizuoti dujø perdavimo tinklus bei uþtikrinti, kad
energetiniø iðtekliø tranzitui per Lietuvà bûtø taikomos sàlygos,
atitinkanèios Energetikos chartijà, ES teisës aktus ir praktikà;
2) árengti trûkstamas dujø matavimo stotis valstybës sienà
kertanèiuose dujotiekiuose;
3) tæsti tyrinëjimo darbus, parengti saugyklos árengimo studijà, o
vëliau, techniðkai ir ekonomiðkai pagrindus, árengti poþeminæ dujø
saugyklà Lietuvoje;
4) kartu su kitomis Baltijos valstybëmis iðnagrinëti susijungimo su
Lenkijos ir Suomijos dujotiekiø sistemomis galimybes.
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Pagrindinë priemonë, uþtikrinanti dujø
tiekimo patikimumà, yra poþeminiø dujø
saugyklø naudojimas. Tuo tikslu pirmame
etape analizuojamos Latvijos Inèukalns dujø
saugyklos pajëgumø nuomos galimybës.
Taèiau Inèukalns saugyklos árengtos galios
nepakanka Latvijos, Rusijos Šiaurës Vakarø
rajono ir Lietuvos poreikiams tenkinti. Todël
analizuojamos galimybës statyti poþemines
dujø saugyklas Lietuvoje
nebenaudojamuose naftinguose
sluoksniuose (Genèai/Kretinga) arba
smiltainiuose – vandeninguose horizontuose
(Malûkai, Syderiai, Pietø Salantai, Vaškai).

Dujø rinka Lietuvoje reguliuojama,
vadovaujantis ES teisës aktais ir
direktyvomis, kuriomis remiasi 2000 m.
spalio mën. Seime patvirtintas Gamtiniø dujø
ástatymas. Ástatymas nustato bendruosius
gamtiniø dujø sektoriaus organizavimo
principus ir gamtiniø dujø ámoniø veiklà bei
santykius su vartotojais tiekiant, paskirstant,
perduodant ir saugant gamtines dujas.
Nemaþai šio ástatymo nuostatø detalizuota
poástatyminiuose aktuose. Ástatymo bei
poástatyminiø aktø nuostatø ágyvendinimas
turës átakos daugeliui AB „Lietuvos dujos“
veiklos srièiø reorganizuojant bei
liberalizuojant dujø rinkà.

29. Ðalies gamtiniø dujø sistema bus plëtojama vadovaujantis
rinkos principais, vartotojams ir dujø tiekimo ámonëms tarpusavyje
sutarus. Valstybë rems projektus, kurie turi strateginæ reikðmæ dujø
tiekimo patikimumui ir aplinkosaugos reikalavimams uþtikrinti. Rëmimo
bûdus ir priemones nustatys Vyriausybë.
Gamtiniø dujø rinka bus plëtojama ir reguliuojama vadovaujantis
ES direktyvø ir kitø teisës aktø nuostatomis, jø ágyvendinimo
reglamentais, atsiþvelgiant á realias tø nuostatø ágyvendinimo galimybes
bei ásipareigojimus ES.
30. Suskystintø naftos dujø Lietuvoje 2000 m. sunaudota 190 tûkst.
t, ið jø 57% transportui. Suskystintø dujø poreikis namø ûkiui ateityje
didës neþymiai. Nepakeitus mokesèiø sistemos, suskystintø dujø
suvartojimas transportui augs sparèiau.
Vartotojams, kuriø kuro poreikis nedidelis, rekomenduojama kaip
ekologiðkà kuro rûðá naudoti suskystintas dujas. Suskystintø dujø tiekimo
patikimumui uþtikrinti numatoma diegti paþangias technologijas.

Suskystintø naftos dujø naudojimas
Lietuvoje po 1996 m. pastoviai didëja (7.3
pav
.)
pav.)
.), ypaè transporto reikmëms. 2001 m.
suskystintø dujø namø ûkiuose sunaudota
36,3%, transporte 59,3%, kitoms
reikmëms 4,4%.

7.3 pav
pav.. Suskystintø dujø suvartojimo kitimas
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NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTØ
SEKTORIAUS PLËTROS STRATEGIJA
31. Naftos produktai uþima reikðmingà vietà ðalies pirminës
energijos iðtekliø balanse – 2000 m. ûkio ðakose jø sunaudota 2,2 mln.
t. Tai sudarë apie 31% bendro sunaudoto pirminës energijos iðtekliø
kiekio. Lietuva turi vienintelæ Baltijos ðaliø regione naftos perdirbimo
gamyklà, kurios metinis perdirbimo kiekis 7–8 mln. t, naftos importoeksporto per Baltijos jûrà terminalà, kurio pajëgumai lygûs atitinkamai
6 ir 8 mln. t, ir 2001 m. rekonstruotà vienà moderniausiø regione naftos
produktø perkrovimo terminalà Klaipëdoje, kurio pajëgumas 7 mln. t.
Dabartiniu metu Lietuva turi visas technines galimybes importuoti naftà
Per Lietuvos teritorijà nutiesti du naftos ir
.)
vienas dyzelinio kuro vamzdynai (8.1 pav
pav.)
.).
Vienu 16,2 mln. t metinio pralaidumo
naftotiekiu nafta iš Rusijos versloviø tiekiama á
Latvijos Ventspilio uostà. Per šá uostà á
Vakarus eksportuojama nafta ir Novopolocko
naftos perdirbimo ámonëje (NPÁ) pagamintas
dyzelinis kuras. Kitu 16,2 mln. t metinio
pralaidumo naftotiekiu iš Rusijos (nuo
Polocko) nafta tiekiama per Birþø siurblinæ á
Maþeikiø NPÁ ir Bûtingës terminalà.
Planuojama, kad pusë á Lietuvà tiekiamos
naftos bus perdirbama Maþeikiø NPÁ, o kita
dalis – eksportuojama.

8.1 pav
pav.. Lietuvos naftos tiekimo sistemos schema

Maþeikiø NPÁ projektinis pajëgumas –12
mln. t naftos per metus. 1992–1996 m.
ámonë perdirbo tik apie 3,5– 5,0 mln. tonø
.)
naftos (8.2 pav
pav.)
.). Ðiuo metu NPÁ pajëgumai
panaudojami geriau – 2001 m. perdirbta
beveik 7,0 mln. t.

8.2 pav
pav.. Maþeikiø NPÁ perdirbamos þaliavos apimtys
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ir naftos produktus ið ávairiø ðaliø. Tokiu bûdu Lietuva ið esmës iðplëtë
naftos produktø tiekimo galimybes ir techniðkai yra apsaugota nuo
galimø tiekimo ið kurios nors vienos ðalies sutrikimø.
32. Ágyvendinant Nacionalinio saugumo pagrindø ástatymo
nuostatas ir siekiant turëti alternatyvø apsirûpinimo naftos produktais
ðaltiná, turëtø bûti uþtikrinta valstybës kontrolë valdant AB „Klaipëdos
nafta“.
1998 m. ES buvo priimta direktyva,
ápareigojanti valstybes nares laikyti 90 dienø
naftos ir naftos produktø atsargas. Lietuvoje
valstybiniø atsargø kaupimà, sudarymà bei
laikymà reguliuoja 2002 m. priimtas Naftos
produktø ir naftos valstybës atsargø ástatymas.
Ekstremali situacija energetikoje bûtø
skelbiama, jei sutriktø normalus energijos
ištekliø tiekimas energetikos ámonëms bei
vartotojams, ir dël to energetikos ámonës
nespëtø laiku numatyti bei valdyti ûkinës
veiklos, taip pat jei ástatymu nustatyta tvarka
bûtø paskelbta nepaprastoji ar karo padëtis.

33. Patikimam ðalies ûkio aprûpinimui nafta ir naftos produktais
bus sudaromos 90 parø naftos produktø ir naftos atsargos. Atsargos
bus kaupiamos palaipsniui iki 2009 m. pabaigos, t. y. per 8 metus.
Valstybës lëðomis bus kaupiama 50% naftos produktø atsargø. Siekiant
uþtikrinti patikimà ir saugø naftos produktø sandëliavimà, sandëliai,
saugyklos ir terminalai turës atitikti ES teisës aktø ir aplinkosaugos
reikalavimus.
Valstybë nustatys priemones naftos produktø rinkos reguliavimui
ir naftos produktø vartojimo apribojimui ekstremaliø situacijø
energetikoje atvejais pagal Naftos produktø ir naftos valstybës atsargø
ástatymo nuostatas. Naftos produktø atsargoms kaupti uþ valstybës
biudþeto lëðas 2001 m. gruodþio 31 d. ásteigta Lietuvos valstybinë naftos
produktø agentûra.
34. Vietiniai naftos iðtekliai nëra dideli, taèiau naftos gamyba ið
jø gali bûti tæsiama dar kelis deðimtmeèius, iðlaikant 0,3–0,5 mln. t
metiná gavybos lygá. Todël naftos ir naftos produktø sektorius artimiausiu
metu ir vëliau iðliks priklausomas nuo naftos ir ið dalies nuo naftos
produktø importo. Nors pirminiø energijos iðtekliø balanse naftos
produktø dalis, tenkanti kitø energijos rûðiø gamybai, maþës ir

Prognozuojami vietinës naftos ištekliai
vertinami 278 mln. t, taèiau išgaunami
ištekliai sudaro tik 87 mln. t, iš kuriø 64 mln.
t slûgso þemyne ir 23 mln. t – Baltijos jûros
šelfe. Bandomoji naftos gavyba Lietuvoje
pradëta 1990 m. ir nuo to laiko nuolat
.)
pleèiama (8.3 pav
pav.)
.). 2001 m. šalyje išgauta
471 tûkst. tonø aukštos kokybës naftos,
kurios didþioji dalis eksportuota á Lenkijà.

8.3 pav
pav.. Naftos gavyba Lietuvoje

nagrinëjamo laikotarpio pabaigoje sudarys apie 20–25%, naftos
produktai iðliks rezerviniu kuru ðiluminëse elektrinëse ir stambiose
centralizuoto ðilumos tiekimo sistemose, o árengus degimo produktø
valymo árenginius, jie konkuruos su gamtinëmis dujomis.
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35. Lietuvos naftos produktø maþmeninës prekybos sektoriuje
negali vyrauti vienos ðalies investuotojai. Bûtina uþtikrinti, kad Lietuvos
Respublikos konkurencijos taryba, vadovaudamasi Konkurencijos
ástatymu ir kitais teisës aktais, disponuotø pakankamais svertais
uþtikrinant sàþiningà konkurencijà.
36. Prognozuojama, kad lengvøjø naftos produktø vartojimas
daugiausia didës transporto sektoriuje ir 2020 m. sudarys apie 2,0 mln. t
per metus. Lengvøjø naftos produktø poreikiams tenkinti pakanka turimø
transportavimo, perdirbimo, saugojimo ir paskirstymo árenginiø.
37. Lietuvai integruojantis á ES, aplinkosaugos tikslais ir maþinant
tarðà laipsniðkai bus grieþtinami naftos produktø kokybës reikalavimai.
Ástojus á ES, ðalyje vartojamø naftos produktø kokybë turës tenkinti
minimalius Europos normø reikalavimus.
Visà nagrinëjamà laikotarpá naftos produktams numatoma taikyti
minimalius akcizø mokesèius, numatytus ES direktyvose. Ástojusi á ES,
Lietuva suvienodins importo ir eksporto mokesèiø tarifus su taikomais
ES ðalyse.
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VIETINIØ, ATSINAUJINANÈIØ IR ATLIEKINIØ ENERGIJOS
IÐTEKLIØ SEKTORIAUS PLËTROS STRATEGIJA
Vietiniai ištekliai – durpës, malkos,
miško paruošø ir medþio apdorojimo atliekos
(þievë, šakos, pjuvenos, pjuvenø briketai ir
kt.), þemës ûkio gamybos atliekos (šiaudai,
nendrës, spaliai ir kt.), vandens potencinë
energija, vëjo energija, geoterminë energija,
saulës energija. Tam tikrà dalá vietiniø
energijos ištekliø balanse pradeda uþimti
biodujos ir biodegalai, gaminami iš etanolio
ir rapsø aliejaus. Vietiniam kurui šalyje gali
bûti naudojamos ir komunalinës bei
pramonës atliekos. Platesnë vietiniø ištekliø
sàvoka apima visus atsinaujinanèius ir
atliekinius energijos išteklius, t. y. bet
kokio technologinio proceso metu gaunama
energija, kuri nenaudojama tam
technologiniam procesui.

38. Vietiniø, atsinaujinanèiø ir atliekiniø energijos iðtekliø (toliau
– vietiniø energijos iðtekliø) dalis (neskaitant vietinës naftos) bendrame
pirminës energijos balanse 2000 m. sudarë apie 9%. Siektina, kad ðiø
energijos iðtekliø bûtø sunaudojama apie 2 mln. tne (ið jø atliekiniø
iðtekliø – apie 430 tûkst. tne) per metus.
39. Siekiant kuo geriau panaudoti vietinius energijos iðteklius, o
kartu ir sumaþinti kuro importà, taip pat ákurti naujas darbo vietas bei
pagerinti aplinkosaugos bûklæ, bus:
1) rengiamos ir tikslinamos vietiniø energijos iðtekliø vartojimo
programos;
2) organizacinëmis, ekonominëmis ir finansinëmis priemonëmis
skatinama daugiau naudoti vietiniø energijos iðtekliø, teikiama pagalba

Teikiant pagalbà ámonëms,
gaminsianèioms árangà vietiniams energijos
ištekliams ruošti ir vartoti, numatyta:
rengti medienos atliekø ir šiaudø
surinkimo ir ruošimo kûrenti technologijas bei
organizacines schemas, atlikti jø ávertinimà ir
organizuoti ádiegimà;
gaminti agregatus, vartosianèius
vietinius ir atsinaujinanèius energijos
išteklius, bei šiø ištekliø ruošimui
reikalingus árenginius, teikiant ámonëms ir
organizacijoms pagalbà;
atlikti biodegalø vartojimo transporte
eksploatavimo bandymus, rengti pasiûlymus
vartotojams dël efektyvaus šiø degalø
vartojimo;
rengti ir ágyvendinti teisës aktus ir
normatyvinius-techninius dokumentus,
skatinanèius vietiniø, atsinaujinanèiø ir
atliekiniø energijos ištekliø, taip pat
biodegalø gamybà ir vartojimà bei tam
reikalingø árenginiø gamybà ir diegimà.

ámonëms ir pleèiama árenginiø, skirtø ðiems iðtekliams paruoðti ir vartoti,
gamyba, organizuojamas jø ádiegimas;
3) ágyvendinami vëjo, vandens ir saulës energijos panaudojimo
bei kitø atsinaujinanèiø ir atliekiniø energijos iðtekliø vartojimo projektai,
kaupiama ir apibendrinama árenginiø statybos ir eksploatavimo patirtis.
Valstybë rems ðiø projektø ágyvendinimà ir sudarys sàlygas ðiems tikslams
panaudoti ES struktûrinius ir kitus paramos fondus;
4) sudaromos sàlygos biodegalø (denatûruoto dehidratuoto etilo
alkoholio, biologinës kilmës aliejø, etilo ir etilo esteriø) gamybos plëtrai.
Nuolat papildomi ir tikslinami esami teisës aktai ir normatyviniai
dokumentai, uþtikrinantys ðiø biodegalø gamybà ir naudojimà;
5) siekiama, kad vietiniø energijos iðtekliø dalis pirminës energijos
balanse 2010 m. sudarytø 12% (9.1 lentelë) ir bûtø artima ES direktyvø
reikalavimams.

9.1 lentelë. V
ietiniø ir atsinaujinanèiø energijos iðtekliø vartojimas ir prognozë,
Vietiniø
tûkst. tne
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ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS
40. Tikslinant ir atnaujinant Nacionalinæ energijos vartojimo
efektyvumo didinimo programà nustatyta, kad kai kuriuose Lietuvos
Respublikos ûkio objektuose galima sutaupyti nuo 20% iki 50% dabar
suvartojamo energijos iðtekliø kiekio. Didþiausia galutinës energijos dalis
(apie 45%) suvartojama namø ûkiuose, taip pat prekybos ir paslaugø
sektoriuje (2000 m. suvartota 1,84 mln. tne). Èia yra daug galimybiø
taupyti energijos iðteklius. Pramonëje ið viso galima sutaupyti 0,2 mln.
tne energijos iðtekliø (2000 m. suvartota 0,75 mln. tne), o transporto
sistemoje – apie 0,15 mln. tne (2000 m. suvartota 1,05 mln. tne).
41. Patikslinta Nacionalinë energijos vartojimo efektyvumo
didinimo programa bus ágyvendinama pagal ðias pagrindines kryptis:
1) rengti projektus teisës aktø, normatyviniø ir techniniø
dokumentø, skirtø Nacionalinei energijos vartojimo efektyvumo
didinimo programai ágyvendinti;
2) atnaujinti pastatus, modernizuoti jø energetikos ûká;
3) plaèiau naudoti vietinius, atsinaujinanèius ir atliekinius energijos
iðteklius;
4) efektyviau vartoti energijà gamybos procesuose;
5) plësti informavimo, ðvietimo ir konsultavimo veiklà.
Bûsto ir urbanistikos plëtros fondas buvo
ákurtas siekiant:
palaikyti rinkos sàlygomis veikianèià
bûsto ir urbanistikos plëtros projektø
finansavimo sistemà;
skatinti energijos taupymà bei privaèià
iniciatyvà, ágyvendinant energijos taupymo
bei bûsto naujinimo projektus;
palaikyti bûsto ir urbanistikos plëtros
investiciniø projektø rengimo ir ágyvendinimo
institucinæ paslaugø infrastruktûrà.
1996–2001 m. fondas vykdë energijos
taupymo bûste demonstraciná projektà. Buvo
parengta daugiau kaip 300 investiciniø
projektø, naujinant švietimo ástaigø pastatus ir
gyvenamuosius namus. Tokiuose
gyvenamuosiuose namuose vidutiniškai
sutaupoma 24% energijos.
Nuo 2003 m. sausio mën. šià veiklà
vykdo viešoji ástaiga Centrinë projektø
valdymo agentûra (sujungtos Centrinë
kontraktø ir finansø valdymo agentûra ir
Bûsto ir urbanistikos plëtros fondas).
Agentûra konkreèius investicinius projektus
administruos per programas, finansuojamas
iš tarptautiniø institucijø (bankø) paskolø.

Siekiant teisiðkai sureguliuoti energijos iðtekliø taupymà, bus
nustatyti teisiniai pagrindai, kaip ágyvendinti ES direktyvø reikalavimus
energijos iðtekliø vartojimo efektyvumo didinimo srityje.
42. Gyvenamøjø namø ir visuomeniniø pastatø renovacijà bei jø
energetinio ûkio modernizavimà ðalyje toliau finansuos patys gyventojai,
naudodamiesi lengvatiniais kreditais, kuriuos administruoja vieðoji
ástaiga Bûsto ir urbanistikos plëtros fondas, bei taikydami kitus galimus
finansavimo ðaltinius. Bûsto ir urbanistikos fondo lëðas sudaro ið
valstybës biudþeto skiriamos lëðos, taip pat Pasaulio banko ir uþsienio
ðaliø kreditai.
Energijos taupymo priemoniø, taip pat vietiniø, atsinaujinanèiø ir
atliekiniø energijos iðtekliø panaudojimo projektø ágyvendinimà rems
Energijos taupymo priemoniø diegimo specialioji programa.
Valstybë sieks, kad bûtø skatinamas esamø pastatø energetikos
ûkio modernizavimas ir ðiø pastatø ðiltinimas, efektyviau vartojama
energija pramonëje, transporte ir kitose ûkio ðakose bei panaudojama
daugiau lëðø ið ES struktûriniø ir kitø paramos fondø ágyvendinant
energijos iðtekliø vartojimo efektyvumo didinimo projektus ir priemones.
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APLINKOSAUGA
43. Energetikos sektoriuje Lietuva laikysis prisiimtø tarptautiniø
aplinkosaugos konvencijø, Seimo 1996 m. rugsëjo 25 d. nutarimu Nr.
I-1550 (Þin., 1996, Nr. 103-2347) patvirtintos Valstybinës aplinkos
apsaugos strategijos, Aplinkosaugos priartëjimo prie ES strategijos ir
Jungtiniø Tautø Bendrosios klimato kaitos konvencijos ágyvendinimo
nacionalinës strategijos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybës
1996 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 1236 (Þin., 1996, Nr. 105-2409) ir
ES aplinkosaugos direktyvø reikalavimø.

Bendros pagrindiniø teršalø (kietøjø
daleliø, SO2, NOx, CO ir nemetaniniø lakiøjø
organiniø junginiø) emisijos iš visø stacionariø
ir mobiliø taršos šaltiniø Lietuvoje per
pastaràjá dešimtmetá sumaþëjo daugiau nei
2,5 karto – nuo 1,1 iki 0,43 mln. t. Teršalø
kiekis iš stacionariø taršos šaltiniø Lietuvoje
sumaþëjo daugiau nei 4 kartus: pradþioje dël
pramonës gamybos nuosmukio, sàlygojusio ir
maþesnius energijos poreikius, o vëliau –
dël efektyvesnio ir racionalesnio energijos
vartojimo ir taršos maþinimo priemoniø
diegimo. Emisijos iš mobiliø taršos šaltiniø
sumaþëjo 2 kartus, nors lengvøjø
automobiliø kiekis per šá laikotarpá išaugo 2,4
karto.
SO2 ,NOx ir CO emisijø kitimà apibûdina
11.1 pav
pav.., o CO2 emisijø ðaltinius – 11.2
pav
pav..

11.1 pav
pav.. SO2, NOx ir CO emisijø kitimas

11.2 pav
pav.. CO2 emisijø kaita ir ðaltiniai
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1997 m. Lietuva pasiraðë Jungtinæ
panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviøjø
atliekø tvarkymo saugos konvencijà. Lietuvos
Respublikos ásipareigojimus pagal ðià
konvencijà ir naujausius ES teisës
dokumentus radioaktyviøjø atliekø tvarkymo
srityje átvirtino Radioaktyviøjø atliekø tvarkymo
ástatymas, priimtas 1999 m. Vadovaujantis
ðiuo ástatymu, 2001 m. buvo ásteigta VÁ
Radioaktyviøjø atliekø tvarkymo agentûra, kuri
yra atsakinga uþ jai perduotø radioaktyviøjø
atliekø saugojimà ir laidojimà. 2002 m.
Lietuvos Respublikos Vyriausybë patvirtino
Radioaktyviøjø atliekø tvarkymo strategijà,
kurios pagrindiniai tikslai yra plëtoti
radioaktyviøjø atliekø tvarkymo
infrastruktûrà, pagrástà ðiuolaikinëmis
technologijomis, ir numatyti praktinius
veiksmus pagrindiniams Tarptautinës
atominës energijos agentûros radioaktyviøjø
atliekø tvarkymo principams ir ES teisës
dokumentø reikalavimams radioaktyviøjø
atliekø tvarkymo srityje ágyvendinti.

Prekybà tarðos leidimais turëtø reguliuoti
Vyriausybë, nustatydama terðalø emisijø á
atmosferà limitus ir „leidimus terðti“, kurie
bûtø ávertinti rinkos kainomis. Tarðos leidimø
rinkos formavimà lemtø sànaudø, reikalingø
terðalø emisijoms sumaþinti, skirtumai.
Ámonei, galinèiai sumaþinti terðalus savo
gamyboje su maþesnëmis sànaudomis, bus
naudinga sugaudyti daugiau terðalø nei
reikalauja standartai, jeigu kita ámonë, norinti
nusipirkti teisæ papildomoms emisijoms á
aplinkà, uþmokës uþ jà aukðtesne kaina negu
pirmosios iðlaidos terðalams sugaudyti. 2001
m. Europos komisija pasiûlë parengti
direktyvà, átvirtinanèià prekybà ðiltnamio dujø
emisijomis ES, nustatant ðalims konkreèias
tarðos maþinimo uþduotis. Privaloma prekybos
emisijomis schema pradës funkcionuoti 2005
m.

44. Pagrindinës aplinkosaugos kryptys energetikos srityje
artimiausiu metu:
1) siekiant patenkinti aplinkosaugos reikalavimus, visos kurà
deginanèios ámonës iki 2008 m. turës perþiûrëti deginamo kuro struktûrà
ir pasirengti vykdyti naujus reikalavimus;
2) energijos tiekimo patikimumui uþtikrinti didþiausios Lietuvos
elektrinës turës árengti degimo produktø valymo árenginius;
3) kuro vartojimo prioritetas bus teikiamas vietiniams ir
atsinaujinantiems energijos iðtekliams, atsiþvelgus á aplinkosaugos ir
ekonominius ðiø iðtekliø naudojimo aspektus;
4) Vyriausybë parengs reikalingus teisës aktus bei priemones,
uþtikrinanèias stabilø ilgalaiká vietiniø ir atsinaujinanèiø iðtekliø tiekimà
energijos gamybos ámonëms ir kitiems vartotojams;
5) radioaktyviøjø atliekø tvarkymo procesø tobulinimas bei ðiø
atliekø saugyklø pertvarkymas pagal tarptautinius reikalavimus;
6) terðalø emisijos stebësenos (monitoringo) uþtikrinimas
didþiausiose ðiluminëse elektrinëse ir katilinëse;
7) sieros ið naftos produktø ðalinimo technologijø ágyvendinimas
Maþeikiø naftos perdirbimo ámonëje;
8) ekonominiø priemoniø platesnis taikymas skatinant tarðos
maþinimà bei aplinkosaugos technologijø diegimà;
9) aplinkosaugos mokesèiø sistemos tolesnë plëtra ir tobulinimas
ádiegiant prekybos tarðos leidimais sistemas, þaliøjø sertifikatø sistemas
bei kitas priemones;
10) prioritetinës aplinkosaugos investicijos energetikos sektoriuje
turëtø bûti skirtos atmosferos sektoriui pirmiausia dël ES reikalavimø
ágyvendinimo bei kitø tarptautiniø ásipareigojimø atmosferos tarðos
srityje, atsiþvelgiant á Ignalinos AE uþdarymo pasekmes.

Þaliøjø sertifikatø sistemos taikomos
atsinaujinanèiø energijos iðtekliø
panaudojimui skatinti. Taikant ðias schemas,
elektros energija, pagaminta ið
atsinaujinanèiø energijos ðaltiniø,
parduodama rinkos kaina. Siekiant sukaupti
lëðas ðiai elektros energijai pagaminti visi
vartotojai ápareigojami pirkti tam tikrà þaliøjø
sertifikatø kieká ið elektriniø, naudojanèiø
atsinaujinanèius energijos ðaltinius, pagal
kvotà arba fiksuotà procentà nuo bendro
elektros vartojimo. Kadangi vartotojai nori
nupirkti ðiuos sertifikatus kiek galima pigiau,
elektros ið atsinaujinanèiø energijos iðtekliø
gamintojai konkuruoja vienas su kitu
parduodami þaliuosius sertifikatus.
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RINKOS LIBERALIZAVIMAS IR
ENERGETIKOS VALDYMO TOBULINIMAS
45. Siekiant ágyvendinti pagrindinius Nacionalinës energetikos
strategijos tikslus, toliau bus liberalizuojami energijos rinkos santykiai,
skatinama konkurencija tarp energetikos ámoniø. Energetikos teisës aktai,
ágyvendinant Acquis communautaire reikalavimus, toliau bus kuriami
ir tobulinami siekiant sudaryti palankias sàlygas energetikos sektoriui
Rinkos liberalizavimas – tai rinkos
atvërimas, leidþiantis vartotojams laisvai
rinktis energijos tiekëjà, o tiekëjui –
ágyvendinti ávairias naujoves.

Baltijos šaliø bendradarbiavimas, siekiant
sukurti bendrà Baltijos elektros energijos
rinkà, prasidëjo 1996 m. Baltijos þiedo
projektu. Ðiame projekte dalyvavo
aštuoniolika elektros energijos tiekimo
kompanijø iš vienuolikos Baltijos jûros
regiono šaliø.
1998 m. spalio 29 d. trijø Baltijos šaliø
ekonomikos/ûkio ministrai pasirašë
susitarimà dël bendros energetikos
strategijos ir politikos. 1999 m. balandþio 6
d. Baltijos taryba patvirtino Baltijos
energetikos strategijà. Šiais susitarimais
ásipareigota siekti ilgalaikio energetikos
politikos tikslo – sukurti bendrà Baltijos ðaliø
elektros energijos rinkà.

integruotis á ES energijos rinkas.
46. Toliau tobulinant teisës aktus ir plëtojant rinkos santykius,
numatoma:
1) liberalizuoti elektros ir dujø sektorius atveriant rinkà pagal ES
direktyvø reikalavimus;
2) plësti bendradarbiavimà su Baltijos ðalimis sukuriant bendrà
elektros energijos rinkà, o vëliau, sujungus Lietuvos ir Lenkijos elektros
energetikos sistemas, integruotis á Vakarø Europos elektros rinkà;
3) kartu su Latvija ir Estija integruoti Baltijos ðaliø rinkà á
Skandinavijos ðaliø elektros energijos rinkà;

12.1 pav
pav.. Lietuvos elektros rinkos modelis
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4) skatinti vietinius ir uþsienio investuotojus dalyvauti
modernizuojant ir pertvarkant energetikos objektus, privatizuoti
energetikos sektoriaus privatizuotinas ámones;
Viršutinës kainø ribos nustatymo principas
yra suprantamas kaip skatinamasis
reguliavimas. Viršutinës ribos nustatymas
siejamas su istorinëmis išlaidomis. Tolesnë
ámonës veikla motyvuojama pelno siekimu,
jei pavyksta maþinti išlaidas. Taèiau padidëjæs
efektyvumas negarantuoja ilgalaikio pelno,
nes viršutinë riba yra palaipsniui maþinama.
Tai skatina ámones dirbti efektyviau.

Energetikos reguliavimas gali bûti
ekonominis ir techninis. Ekonominis
reguliavimas – tai valdþios institucijø veikla,
sudaranti ir palaikanti konkurencines sàlygas,
o ten, kur tai neámanoma, dirbtinai nustatanti
kainodaros principus, siekiant riboti
monopolijø jëgà. Techninio reguliavimo
atveju siekiama priverstinai nustatyti ir
kontroliuoti tam tikrus energetinës veiklos
techninius standartus.

5) elektros energijos perdavimo bendrovëje iðlaikyti valstybës
kontrolæ;
6) tobulinti kainodarà energetikos sektoriuje – ágyvendinti
konkurencijà ir konkurencines kainas, o monopolinëse srityse –
virðutinës kainø ribos principà orientuojantis á perëjimà prie
piktnaudþiavimo vyraujanèia padëtimi draudimo principo, neleidþiant
kryþminio subsidijavimo ir palaipsniui diegiant daugianares energijos
kainas visiems vartotojams;
7) tobulinti energijos gamybos ið atsinaujinanèiø ir atliekiniø
energijos iðtekliø skatinimo ir jos supirkimo tvarkà, diegti konkurencijà
tarp ðiø gamintojø, nagrinëti galimybæ ádiegti „Þaliøjø sertifikatø“ ar
kitas sistemas.
47. Siekiant ágyvendinti nustatytus energetikos strateginius tikslus,
reikia papildyti bei parengti naujus energetikos valdymà
reglamentuojanèius teisës aktus, stiprinti energetikos valdymo, prieþiûros
bei reguliavimo institucijas ir numatyti jø ágyvendinimo priemones,
pagrástas iðsamia viso ðalies ûkio ir energetikos sektoriø subalansuotos
plëtros scenarijø analize, optimizaciniais skaièiavimais ir sukaupta
bei susisteminta statistine informacija.
48. Tobulinant energetikos valdymà, reikia:
1) maþinti Vyriausybës ir savivaldybiø átakà energetikos
bendrovëms – palikti valstybës institucijoms teisæ spræsti strateginius
energetikos planavimo, plëtros ir reguliavimo klausimus;
2) formuoti energetikos ámoniø struktûrà, atitinkanèià ES direktyvø
reikalavimus;
3) sukurti valdymo motyvus, paremtus ekonominiais metodais ir
kainodara;
4) sukurti energetikos ámonëms konkurencinæ arba gerai
suformuotà monopolijø reguliavimo aplinkà.

SPECIALISTØ RENGIMAS IR MOKSLINIAI TYRIMAI
49. Pasikeitus energetikos sektoriaus valdymo principams ir
nuosavybës formoms, ávedus visuotinæ energijos apskaità, atsiradus
naujoms technologijoms, ádiegus visiðkai naujas informacijos, kontrolës
ir valdymo sistemas, reikia ir kitokio profesinio parengimo specialistø.
Dabartinis jø parengimas atsilieka nuo sparèiai kintanèiø energetikos
sektoriaus poreikiø. Jei nebus laiku parengta reikalingø specialistø, bus
sunku pertvarkyti Lietuvos energetikos sektoriø, o reformos uþsitæs.
50. Remiantis Lietuvos ir uþsienio ðaliø analogiðko profilio
specialistø rengimo patirtimi, labai svarbu parengti energetikos
specialistø rengimo programà. Ðioje programoje reikia numatyti:
1) technologinio profilio universitetø mokymo programø ir
mokymo bazës atnaujinimà atsiþvelgiant á naujus poreikius;
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2) priemones dëstytojø ir profesoriø rengimui skatinti bei jø
kvalifikacijai kelti;
3) optimalø studentø skaièiø, kad bûtø parengta pakankamai
specialistø;
4) priemones vyresniosios kartos specialistams perkvalifikuoti;
5) finansavimo ðaltinius mokymo bazei ið esmës atnaujinti.
Modernizuojant energetikos ûká, plaèiau naudojant savo kraðto
iðteklius, aptarnaujant energijos vartotojus ir tiekëjus, yra bûtinos ðalies
mokslinio tyrimo, projektavimo ir konsultaciniø paslaugø institucijos.
Ðioje srityje valstybë skatins privaèiø ástaigø kûrimàsi.
51. Prioritetinës moksliniø tyrimø sritys, kuriose reikalinga konkreti
Vyriausybës parama ir ásipareigojimai, yra ðios:
1) energijos taupymas ir energetikos efektyvumas, energetikos
aplinkosaugos aspektai;
2) energetikos ekonomika, energetikos plëtros planavimas,
sudëtingø sistemø projektavimo ir valdymo optimizavimas,
technologiniø procesø optimizavimas ir kontrolë, energetikos sistemø
valdymas bei eksploatavimas konkurencinës rinkos sàlygomis, valdymo
institucijø tobulinimas kuriant bendrà, integruotà, liberalià Europos
Sàjungos rinkà;
3) branduolinës energetikos sauga, energetiniø árenginiø
patikimumas ir ilgaamþiðkumas, konstrukciniø medþiagø senëjimas;
4) panaudoto branduolinio kuro ir kitø radioaktyviøjø medþiagø
tvarkymas, saugojimas ir laidojimas;
5) atsinaujinanèiø, vietiniø ir atliekiniø energijos iðtekliø naudojimo
technologijos;
6) maþos termofikacinës elektrinës, tarp jø elektrocheminiai kuro
elementai;
7) informatika energetikos srityje.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
52. Pateikta atnaujinta Nacionalinë energetikos strategija iðreiðkia
pagrindines valstybës nuostatas ir jø ágyvendinimo kryptis
modernizuojant ðalies energetikos ûká, visapusiðkai priderinant já prie
didëjanèiø valstybës poreikiø ir naujausiø tarptautiniø reikalavimø
ekonomiðkumo, patikimumo, aplinkosaugos ir valdymo tobulinimo
aspektais. Jau pradiniu ðios strategijos ágyvendinimo laikotarpiu Lietuvos
energetika bus visiðkai priderinta prie Europos Sàjungos reikalavimø ir
galës integruotis á bendrà Europos energetikos struktûrà. Strategijos
nuostatoms ágyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybë tvirtina
penkeriø metø Strategijos ágyvendinimo planà ir programas, numatanèias
konkreèius jø ávykdymo terminus, veiksmø eilæ, finansavimo dydþius
ir ðaltinius bei konkreèius vykdytojus.
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