
DARNIOS ENERGETIKOS VIZIJA LIETUVAI ‘2050 
 
Organinio kuro i!tekliai "emje yra baigtiniai, o atomin energetika – pavojinga ir nekonkurentabili dl dideli 
investicij, brangaus atliek tvarkymo, saugumo reikalavim palaikymo. Daugelio Europos Sjungos senbuvi keli 
paskutini  de!imtmei patirtis parod jog atsinaujinanti energetika yra reali alternatyva tiek tradicinei tiek atominei 
energetikai.  
 
Kai kurie energetikos ekspertai ir politikai prana!auja Lietuvai elektros energijos stygi ir padidjusi energetin 
priklausomyb nuo Rusijos po Ignalinos AE antrojo bloko sustabdymo 2010 metais. Taiau nedaug tebuvo kalbama 
apie tai kad Lietuva, kaip ir daugelis Vidurio ir Ryt Europos !ali, turi nema#us energijos efektyvumo didinimo ir 
atsinaujinanios energijos potencialus. Palaipsniui gyvendinat atsinaujinanios energijos projektus ir energijos 
efektyvumo didinimo priemones, galima bt u#tikrinti apsirpinim nema#a energijos poreikio dalimi. Taiau tam 
reikalingi politiniai sprendimai, paramos energetinms alternatyvoms schemos, statymins bazs sutvarkymas.   
 
Nepaisant kad apie sipareigojimus u#daryti Ignalinos AE buvo #inota i! anksto, tam menkai tebuvo ruo!tasi – 
nenutiestos jungtys su Vakar Europos ir $iaurs !ali energetiniais tinklais, nepriimti esminiai politiniai sprendimai 
dl atsinaujinanios energetikos pltros, valstybini institucij dmesys decentralizuotoms generuojani pajgum 
alternatyvoms buvo menkas. Vie!ai nei!diskutavus galim elektros energijos generavimo alternatyv, Lietuvoje 
primygtinai per!ama naujos atomins elektrins idja. Taiau Lietuvoje ir kitose Baltijos !alyse trko vie!os 
diskusijos ir kriti!ko vertinimo dl naujos atomins elektrins naudos ir problem ar pagaliau galim alternatyv 
palyginimo. $iuo metu Suomijoje vykdoma atominio reaktoriaus Okiluoto 3 statyba yra akivaizdus pavyzdys kad 
tokio pobd#io projektai neu#tikrina nei energetinio saugumo, nesprend#ia su klimato kaita susijusi problem ir 
neu#tikrina ekonominio-socialinio stabilumo. 
 
Siekdama palaikyti vie! diskusij dl energetikos sektoriaus pltros, pademonstruoti kad egzistuoja alternatyvos 
tradicinei energetikos filosofijai, bei skatinti visuomens dalyvavim valstybei reik!ming sprendim primime, 
bendrija “Atgaja” / CEE Bankwatch Network1 pristato “Darnios energetikos vizij Lietuvai ’2050”.  
 
$ioje santraukoje glaustai i!dstome !io darbo esm - tai yra galim energijos poreiki  prognoz ir saugaus tiekimo 
scenarij ateinantiems de!imtmeiams, atsisakant i!kastinio kuro ir branduolins energijos. Darnum u#tikrina tolydus 
atsinaujinanios energetikos !altini vedimas  pirmins energijos balans, kartu diegiant energijos efektyvumo 
didinimo ir taupymo priemones energijos gamybos, perdavimo ir vartojimo segmentuose.  
 
Darbas atliktas naudojant Alborg universitete sukurt energijos poreiki matematin model  kur buvo suvesti vairi 
atsinaujinanios energijos r!i potencialai, vertintos energijos efektyvumo didinimo ir energijos taupymo galimybs 
bei Vyriausybs programiniuose dokumentuose numatytos Lietuvos ekonomikos vystymosi tendencijos.  
 
Energijos efektyvumo didinimas vartojimo segmente “ketvirtasis veiksnys”  
Vizijoje skirtas nema#as dmesys energijos efektyvumo didinimui vartojimo srityje, kuris 2050 metais galt bti 
vidutinis, lyginant su tuo k !iandien galima pasiekti naudojant geriausias galimas technologijas. Daroma prielaida, 
kad iki 2050 met dauguma energij vartojani prietais pakeis po kelet kart dl moralinio ar fizinio susidvjimo. 
vertinant tai, kad naujos kartos ranga dirbs optimalaus energijos vartojimo re#imu bei, kad rinka skatins 
efektyvesni gamini paklaus, bus nesudtinga pasiekti dabartinmis geriausiomis technologijomis pagrist 
energijos efektyvumo lyg, netgi jeigu reikia pasiekti 4 kartus didesn (lyginant su dabartiniu laikotarpiu) efektyvum. 
Tam reikt pradedant nuo 2010 met didinti energijos efektyvum 3 – 4 %  kasmet. Tai negali vykti savaime,  
“natralus” technologinis vystymasis ES !alyse yra apie 1% kasmet, todl pasiekti auk!tesniam lygiui reiks sutelkti 
vis suinteresuot pusi pastangas. Taiau atitinkama ES politika !ioje srityje jau vyksta. ES rinka naujos kartos 
efektyvioms technologijoms yra pakankamai didel, todl prognozuojamos greitos permainos efektyvios technikos 
gamybos srityje.  
 
I!!kiai ma"inant !ilumos vartojim pastatuose  
Studijoje numatoma kad naujiems pastatams bus keliami auk!ti aplinkosauginiai ir su energijos taupymu susij 
reikalavimai. Taiau !ioje srityje situacija sudtingesn negu su energij vartojania ranga, nes pastat gyvavimo 

                                                 
1 Central Eastern European Bankwatch Network (Vidurio ir Ryt Europos Pltros Bank Stebjimo Tinklas), 

http://www.bankwatch.org 



laikas ilgesnis nei 100 met. Dauguma nam, kuriuos !ildysime 2050 m., tikriausiai jau yra pastatyti. Todl, norint 
i!naudoti energijos taupymo pastatuose potencial, per ateinanius de!imtmeius Lietuvoje turi bti daug intensyviau 
realizuojamas energijos taupymo plan gyvendinimas nam kio ir paslaug sektoriuose. Ypatingai tai lieia sen 
blokini nam renovavim. 
 
Energijos efektyvumas transporto sektoriuje  
Daroma prielaida, kad kuro virsmo  transportavimo darb efektyvumas padids 2,5 karto (nuo dabartini 15-20 % 
vidaus degimo variklyje iki 50 % kuro baterij sistemoje su stabdymo energijos atgavimu; tiesiogiai elektra varomos 
transporto priemons dar efektyvesns). Tikintis, kad transporto priemonse bus diegtos stabdymo energijos 
atgavimo sistemos, galutinis energijos vartojimas transporte bus ribojamas tik praradim dl trinties jgos (i!skyrus 
aviacij). Tikimasi, kad !ios permainos vyks iki 2050 met. Dauguma !i naujovi greiiausiai paplis 2030-2050 
laikotarpiu, o tiktinas efektyvumo didjimas 2000-2030 laikotarpiu gali bti apie 22%. manomi ir greitesni 
transporto efektyvumo poslinkiai.  
 
Energetikos paslaug augimas  
Energijos paslaug augimas, kaip kad !ildomo ploto, perve#am krovini ir keleivi, energij vartojanios gamybos 
didjimas, tiktina kad tsis dar 2-3 de!imtmeius ir tada daugumoje sektori stabilizuosis. Iki vizijos laikotarpio 
pabaigos vertintos !ios energijos augimo prognozs: 
 

• Patalp plotas nam kyje: pagal dabartines tendencijas numatomas ~5% metinis augimas 2000 - 2010 m. 
laikotarpyje. Vliau numatomas 0,9 % metinis augimas iki 2020 met, po kurio numatomas nusistovjimas 
prie 0,75 % per metus. Tokiu bdu 2050 metais patalp plotas nam kyje bt 40 % didesnis lyginant su 
2000 metais. 

• Patalp plotas paslaug sektoriuje: pagal dabartines tendencijas numatomas ~15% metinis augimas 2000 - 
2010 m. laikotarpyje. Vliau numatomas pana!us 15 % metinis augimas 2010 - 2020 m. laikotarpyje, po kurio 
numatomas 1 % metinio augimo nusistovjimas 2020 – 2040 m. laikotarpiu. Vliau i!liks stabilus 60 % vir! 
2000 met lygio. 

• Elektriniai prietaisai nam kyje ir paslaug sektoriuje: pagal dabartines tendencijas numatomas ~25% 
metinis augimas nam kyje ir 50 % augimas paslaug sektoriuje 2000 - 2010 m. laikotarpyje. Vliau 
numatomas pana!us augimas kaip ir patalp ploto ir 2050 bt pasiektas 60 % didesnis nei  2000 metais nam 
kyje ir 80 % didesnis – paslaug sektoriuje. 

• Pramon: produkcijos apimi pasididjimas dvigubai 2000 – 2010 m. laikotarpiu, vliau nuoseklus augimas 
iki 2050.   

• Asmeninis transportas: vizijoje numatytas asmenini automobili naudojimo padvigubjimas 2000-2030 m. ir 
vlesnis stabilizavimasis; tuo tarpu gele#inkeli naudojimo augimas tiktinas 3 kartus, autobus – atitinkamai 
3,2 karto per t pat laikotarp. 

• Krovininis transportas: vizijoje numatytas keli, vandens ir gele#inkeli transporto augimas 4 karto per 
ap#velgiam laikotarp. Vamzdyn transportas, tiktina, suma#s 30% dl suma#jusio i!kastinio kuro 
transportavimo ir ma#o vandenilio vamzdyn tinklo vystymosi. 
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Grafikas 1: Numatyt sektori pltra 2000 - 2050 
 
Atsinaujinanti energetika 
Numatoma kad pirmins energijos balanse, atsinaujinaniais energijos !altiniais pagaminta energijos dalis 2010 
metais sudarys 12 %, 2020 – 31 %, 2030 – 38 %, 2040 – 60 % ir 2050 vir! 95 %. Lietuvoje did#iausi potencial turi 
biomass ir vjo energetika todl numatoma kad !ios atsinaujinanios energijos r!ys vystysis spariausiai ir sudarys 
did#iausi dal pirmins energijos balanse. Kadangi esamos biomass potencialo, susidaranio mi!kininkystje ir  
med#io apdirbimo pramonje, neu#teks bazinei elektros gamybos apkrovai pagaminti, numatyta dal dirbamos #ems 
panaudojimo energetinms kultroms auginti. Numatomas dirbamos #ems panaudojimas energetiniam mi!kui iki 
2030 sieks apie 2500 ha (pus nenaudojamos ir nederlingos #ems ploto). Taip pat planuojama panaudoti #ems kio 
atliekas (!iaudus) !ilumos gamybai ir ma#ose kombinuoto ciklo elektrinse. Numatomas ir ma#esn potencial 
turini, sauls, ma#j hidroelektrini ir geotermins energijos i!tekli panaudojimas !ilumos ir elektros energijos 
gamybai. 
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Grafikas 2: Pirmin energija [PJ] 
 
Atomin energetika ir organinis kuras  
Stojimo  ES Sutartimi Lietuva sipareigojo i!vesti i! eksploatacijos Ignalinos AE iki 2010 met. Vizijoje numatyta 
kad btent nuo 2010 nebus branduolins energijos pirmins energijos balanse, nes atomin energetika neatitinka 
darnios pltros kriterij ir jos tolesnis vystymas vizijoje nenumatomas. Numatoma kad organinio kuro naudojimas 
energijos gamybai iki 2010 augs. Taiau, jeigu politiniais sprendimais bt skatinama atsinaujinanios energetikos 
pltra, vliau organinio kuro naudojimas laipsni!kai ma#t ir apie 2050 metus beveik nebt naudojamas. 
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Grafikas 3: Organinio kuro dinamika [PJ] 
 
Energijos virsmas, vandeniliai varikliai ir !ilumos siurbliai 
Vizijoje analizuojamos ir moderni energetikos technologij naudojimo galimybs, kaip kad elektros ar vandeniliniai 
varikliai transporto ar !ilumos siurbliai !ildymo reikmms. Prognozuojama kad elektros energijos tinklas gaus 
daugiau svarbos dl elektros energijos panaudojimo transporte, tiesiogiai ar naudojant vandenilinius variklius. 
Padidjus transporto priklausomybei nuo elektros energijos kils atitinkam energijos r! akumuliuojani rengini ir 
lanksi elektros tiekimo sistem poreikis. Prognozuojama kad duj paskirstymo tinklai palaipsniui turt prarasti 
savo svarb, taiau jie gali bti panaudoti vandenilio ar bioduj transportavimui nedideliais atstumais.  
 
  

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0

10

20

30

40

50

60

Lithuanian Electricity Production (PJ)

Export

Nuclear

Fossils

Solar PV

Wind

Biomass

Hydro

 
Grafikas 4: Elektros energijos gamybos dinamika [PJ] 
 
Energijos eksportas 
Tikimasi, kad energijos eksportas #enkliai suma#s lyginant su dabartine situacija. Nedidelis pasikeitimas elektros 
energija j importuojant ar eksportuojant i!liks, kaip kad dabar sezono metu importuojama hidroelektrinse pagaminta 
energija i! Latvijos, ar gals bti eksportuojama dalis vjo jgainse pagamintos elektros. 
 
Valandiniai elektros ir !ilumos balansai 



Valandiniai elektros energijos ir !ilumos balansai buvo analizuojami panaudojus kompiuterin program “EnergyPlan 
2”. Bandymas parod, kad vadovaujantis vizijoje sumodeliuota energijos gamybos schema, nebt valandini elektros 
ar !ilumos tiekim trikd#i. Modeliavimas parod kad naudojant vizijoje numatytus generuojanius pajgumus, neturi 
bti energijos trkumo, galimas tik elektros energijos perteklius, kuris gali bti nukreiptas  eksport. Nesant 
galimybs eksportuoti, reikt riboti perteklin energij generuojani biomass ar vjo elektrini darb.    
 

 
Grafikas 5: Valandiniai elektros energijos ir !ilumos balansai 
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Grafikas 6: Anglies dvideginio i!metimai [mlj.t/metus] 
 
 
Daugiau informacijos: 
Saulius Pik!rys, Bendrijos ”Atgaja” pirmininkas, 
Tel: +370 37 425566, Mob: +370 687 92486;  
Elektroninis pa!tas: saulius@atgaja.lt 


