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Energetinis saugumas nacionalinės 
energetikos strategijos kontekste 



Energetinio saugumo apibrėžimas 

 

 

 
 

 

Energetinis saugumas* – energetikos sektoriaus gebėjimas: 

• tiekti energiją vartotojams normaliomis sąlygoms ir priimtinomis kainomis; 

• pasipriešinti galimiems trikdžiams, kylantiems dėl technogeninių, 
gamtinių, ekonominių, sociopolitinių ir geopolitinių priežasčių. 

 

• NES pirmą kartą optimalus energetikos sektoriaus perspektyvinės plėtros 
ir funkcionavimo sprendinys nagrinėjamas ir energetinio saugumo 
aspektu. 

 

Energetinis saugumas 

Energijos 
tiekimo 

patikimumas 

Energijos kainų 
priimtinumas 

Energetikos 
sistemos 

atsparumas 
trikdžiams 

*Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos energetikos instituto Energetinio saugumo tyrimų centras, 2013–2017 
  



KAS DARO ĮTAKĄ 
ENERGETINIAM SAUGUMUI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai – gamtiniai 

veiksniai 

Ekonominiai veiksniai Sociopolitiniai veiksniai 

Infrastruktūros amžius ir 

kokybė 

Žaliavų ir energijos kainos Šalių-tiekėjų patikimumas 

Technologijų diversifikacija Rinkos Valdymo skaidrumas 

Klimatas ir ekstremalūs 

gamtos reiškiniai 

Monopolijų susiformavimas Visuomenės požiūris į 

strateginius energetikos 

projektus ir jo formavimas 

Tiekimo kelių diversifikacija Žaliavų tiekėjų įsiskverbimas į 

strateginės reikšmės 

energetikos bendroves 

Europos Sąjungos energetikos 

politika 

Kuro diversifikacija energijos 

gamybos procesuose 

Tiekėjų skaičius Tarptautinės konvencijos 

(ESPOO, Orhuso ir pan.) 

Energijos gamybos objektų 

geografinis pasiskirstymas 

Energijos kainos ir visuomenės 

perkamosios galios santykis 

Terorizmas 



Išorės ir vidaus grėsmės šalies 
energetiniam saugumui 

Sociopolitinės  Gamtinės  Technogeninės 

• Agresyvi valstybių tiekėjų energetikos 
politika Lietuvos atžvilgiu; 

• Atsinaujinančių energijos išteklių rėmimas 
be aiškios strategijos ir suderinamumo su 
valstybės planais kitų energijos išteklių 
vystymo ir naudojimo atžvilgiu; 

• Politinis nestabilumas ir išoriniai konfliktai; 
• Valstybių tiekėjų ir tranzito valstybių ginčai; 
• Nekontroliuojama korupcija; 
• Teisėtvarkos kokybė; 
• Galimas valstybinių ar privačių monopolinių 

energetikos sektoriaus bendrovių 
susiformavimas; 

• Interesų grupių suformuota neigiama 
nuomonė apie strateginius energetikos 
projektus; 

• Teroristiniai išpuoliai. 

• Ekstremalūs gamtos 
reiškiniai, kaip vėjai, 
liūtys, potvyniai, 
sausros, kaitra, 
speigas, sniegas, 
apledėjimas ir kitos 
ekstremalios 
klimatinės sąlygos. 

 

• Techninės avarijos 
energijos gamybos 
(šilumos ir elektros 
energijos), išteklių 
transporto ir energijos 
perdavimo 
infrastruktūroje bei 
perdirbimo įmonėse; 

• Neefektyvus sukurtos 
energetikos sektoriaus 
infrastruktūros 
pajėgumų išnaudojimas; 

• Kibernetinės atakos; 
• Energetikos sektoriaus 

nelankstumas. 
 

Pagrindiniai šaltiniai: 

• Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas. 2015. 

• Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektų galutinės ataskaitos. 2015. 

• Molis, A. Building methodology, assessing the risks: the case of energy security in the Baltic States. 2011. 



ENERGETIKOS SISTEMOS PLĖTROS SCENARIJAI 

 
 
 
SC1 – Visagino AE yra; 
SC2 – Visagino AE nėra, 50 % instaliuotų garantuotų elektros energijos gamybos galių, 
SC3 – Visagino AE nėra, 100 % instaliuotų garantuotų elektros energijos gamybos galių. 

+ įvedama į eksploataciją, – išvedama iš eksploatacijos. 



ENERGETINIO SAUGUMO KOEFICIENTAS IR 
PLĖTROS SCENARIJAI 
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SC1

SC2

SC3

+ SGD terminalas 
(visi) 

+ NordBalt (visi) 
+ LitPol Link pirmas etapas (visi) 
– LEL 5-6 blokai (visi) 
– LEL 7-8 blokai (SC1, SC2) 
– VTE-3 (SC1, SC2) 
– KTE (visi) 
+ KCDT 455 MW (SC3) 

+ GIPL 
(visi) 

+ Sinchronizacija su KET (visi) 
+ LitPol Link 2 (visi) 
+ VAE (SC1) 



Sinchronizacija su kontinentinės 
Europos elektros sistema  

• Energetinio saugumo požiūriu sinchronizacija būtina šalies 
energetinio saugumo užtikrinimui ir palaikymui, energetinio saugumo 
lygį vidutiniškai padidintų apie 12 % – pakeltų iki visiškai priimtino 
energetinio saugumo lygio; 

 

• Užkirstų kelią galimam visiškam Baltijos šalių elektros tinklo 
„užgesinimui“ ar nepatikimam tinklo darbui; 

 

• Panaikintų galimas geopolitines grėsmes iš Rytų šalių. 

 

 

 



Sinchronizacija su kontinentinės 
Europos elektros sistema (Litgrid 

informacija) 
 

 

 

Kiti privalumai: 

 

• Energetikos sistemų patikimas darbas ir saugus elektros perdavimas. 

• Tarpusavyje derinami veiksmai prižiūrint įrenginius ir planuojant tinklo plėtrą. 

• Bendros energetikos sistemų valdymo taisyklės – tinklų kodeksai, kurie vienodai bus 
taikomi 

• visose Europos Sąjungos valstybėse. 

• Užtikrintas elektros prieinamumas iš Vakarų Europos sistemų. 
 

 

 

 
Šaltinis: litgrid 
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