
 

 

 

POZICIJA 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacija pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerijai, Lietuvos Respublikos Seimui poziciją dėl Lietuvos 

pramonės sektoriaus krypčių, pereinant prie XXI amžiaus mažaanglės ekonomikos, Lietuvos 

Respublikos Seime šiuo metu svarstomos Naujos nacionalinės energetinės nepriklausomybės 

strategijos kontekste 

 

Lietuvos pramonė, suvartojanti: 

 apie 33-35 proc. visos Lietuvoje suvartojamos elektros energijos,  

 apie 65-70 proc. visų Lietuvoje suvartojamų gamtinių dujų,  

 apie 50 proc. visų Lietuvoje suvartojamų anglių, 

 apie 20 proc. visų Lietuvoje suvartojamų naftos produktų 

ir sąlygojanti apie trečdalį visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų Lietuvoje, palaiko 

strateginę Lietuvos energetikos sektoriaus kryptį pereiti prie mažaanglės ekonomikos, mažinant 

Lietuvos ekonomikos energijos vartojimo intensyvumą, mažinant energetinių išteklių importą į 

Lietuvą ir plėtojant naujos kartos  technologijų gamybą Lietuvoje.  

Atsižvelgiant į bendras Pasaulio, Europos Sąjungos ir Lietuvos energetikos tendencijas, siekiant 

užtikrinti mažėjantį pramonės įmonių produkcijos „anglies pėdsaką“, pereinant prie XXI 

amžiaus mažaanglės ekonomikos ir siekiant užtikrinti Lietuvos pramonės konkurencingumą 

ateityje, Lietuvos pramonės sektoriaus strateginiai tikslai yra: 

 Iki XXI amžiaus vidurio atsisakyti iškastinių išteklių (dujų, naftos produktų ir kt.) 

naudojimo energijos gamybai, iškastinius išteklius paliekant vartoti tik tuose gamybos 

procesuose, kur jų  neįmanoma technologiškai pakeisti atsinaujinančiais ištekliais arba 

energetiniu efektyvumu; 

 Iki XXI amžiaus vidurio pereiti išimtinai tik prie elektros energijos, pagamintos iš 

atsinaujinančių išteklių, vartojimo; 

 Aktyviai dalyvauti decentralizuotos elektros energijos gamybos plėtros procese, 

nuosekliai didinant pramonėje suvartojamos elektros dalį, pagaminamą nuosavose 

elektrinėse; 

 Didinti energijos vartojimo efektyvumą; 

 Didinti pramonės įmonių aktyvų dalyvavimą elektros gamybos rezervo užtikrinime, 

elektros rezervavimo ir balansavimo rinkose, tame tarpe plėtojant ir energijos 

paklausos valdymo paslaugų apimtis („demand side management“).  
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Šių tikslų bus siekiama tolygiai, neatidėliojant, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, 

siekiant didžiausios naudos tiek nacionalinei ekonomikai, tiek verslui. 

Be to, kas išdėstyta aukščiau, Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) pabrėžia, kad 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės  strategijoje yra svarbu: 

 Užtikrinti elektros ir kitų energetinių išteklių importo (neto) dalies Lietuvos 

energijos vartojime nuoseklų mažinimą;  

 Užtikrinti konkurenciją energijos gamybos, energijos gamybos rezervo, energijos 

balansavimo ir reguliavimo rinkose; 

 Užtikrinti, kad Lietuvos pramonės įmonėms nebūtų perkeliama gyventojų 

vartojamos energijos subsidijavimo našta, taip garantuojant, kad Lietuvos 

pramonės įmonių vartojama energija nebūtų brangesnė, nei šalių, su kurių 

pramonės įmonėmis tenka konkuruoti Lietuvos pramonininkams, vartojama 

energija. Pabrėžtina, kad Lietuvos pramonės konkurencingumas leidžia užtikrinti 

Lietuvos gyventojų augančias pajamas; 

 Užtikrinti naujų energetikoje naudojamų technologijų kūrimą, vystymą ir gamybą 

Lietuvoje bei jų eksporto augimą; 

 Užtikrinti, kad toliau mažėjant iškastinių energetinių išteklių (pavyzdžiui, gamtinių 

dujų) vartojimui Lietuvoje, šis procesas pereinamuoju laikotarpiu būtų 

kontroliuojamas, siekiant minimizuoti kaštus likusiems šių išteklių vartotojams, 

lygiagrečiai mažinant infrastruktūros išlaikymo kaštus pagal optimalią 

„pasitraukimo strategiją“, o ne dirbtinai stabdant šių išteklių vartojimo mažėjimą. 

LPK yra pasirengusi aktyviai bendradarbiauti ir prisidėti savo kompetencijomis bei turima 

informacija, svarstant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą. 
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