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Tolimesnė saulės energetikos plėtra Lietuvoje

• Daugiau negu 75% visų saulės elektrinių iš dabar esančios 10 MW kvotos bus instaliuota

naudojant LAAIF Specialiosios klimato kaitos programos lėšas.

• Didžioji dauguma instaliacijų persikels į visuomeninių pastatų (gydymo, švietimo įstaigų, kitų

visuomeninių organizacijų) stogus.

• Lietuva viena iš nedaugelio ES valstybių iki šiol neturinti pakankamo kokybės kontrolės

mechanizmo fotovoltinių elektrinių instaliacijoms, nepaisant to, kad dauguma instaliacijų yra ir

bus finansuojama Lietuvos valstybės ir ES lėšomis.

• Fotovoltinės saulės energijos rinkos kokybės kontrolės mechanizmo nebuvimas yra tiesioginė

grėsmė fizinių asmenų ir visuomeninių organizacijų turtui ir žmonių saugumui.

• Viešuosiuose pirkimuose deklaruojami tik labai subjektyvūs kokybės ir trumpalaikės stebėsenos

terminai (5 metų stebėsenos laikotarpis).

• Išlikus tokiai situacijai po 5-7 metų neveikiančių instaliacijų kiekis išaugs, nes visi rangovai

visomis priemonėmis stengsis mažinti instaliacijos kainą, nepaisant kokybės kriterijų, kurie nėra

tiksliai apibrėžti.

• Dėl minėtų priežasčių sugeneruojamas saulės energijos kiekis bus ženkliai mažesnis už

paraiškose ir projektuose numatytą kiekį.

2



Kodėl kokybės, ekologijos ir ilgalaikiškumo užtikrinimo 

priemonės Lietuvos saulės šviesos energetikoje yra 

reikalingos?

TIKSLAI:
A. Siekti, kad Klimato kaitos programos įgyvendinimas atitiktų pagrindinius jos tikslus – ŠESD

mažinimą (20%), atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo didinimą (20%), energijos

vartojimo efektyvumo didinimą (20%).

B. Net meteringo sistemos sąlygojamai perspektyvai saulės jėgainių plėtrai persikeliant į privačių ir

visuomeninės paskirties pastatų stogus, siekti, kad Lietuvoje statomos saulės šviesos energijos

elektrinės būtų SAUGIOS, KOKYBIŠKOS ir ILGAAMŽĖS.

C. Siekti, kad instaliuojant saulės šviesos jėgaines būtų pasiekiamas dvigubas efektas – ne tik

žaliosios energijos generavimas, bet ir CO2 išmetimo mažinimas gaminant šias jėgaines.

D. Užtikrinti saulės šviesos jėgainių efektyvesnį ir ilgaamžiškesnį veikimą visą jų potencialios

veiklos laikotarpį, atkreipiant dėmesį į Lietuvos klimatines sąlygas (pvz. šaltas žiemas).

E. Apsaugoti Lietuvos vartotojus ir jų turtą nuo nekokybiškų saulės šviesos jėgainių ir jų

komponentų.

F. Kuo efektyviau panaudoti Klimato kaitos ir kitų programų Lietuvos saulės energetikos plėtrai

skirtas lėšas.

G. Išvengti visuomenės ir valstybės nusivylimo saulės šviesos energetika ir pramone dėl minimalių

kokybės reikalavimų neužtikrinimo.
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Siūlomos priemonės, jau patikrintos kitų ES narių

• Supaprastintas CO2 Pėdsako Vertinimas (Simplified Carbon Footprint Evaluation) –

supaprastintas PV modulių gamybos procese išskirto CO2 kiekio įvertinimas, naudojant

Prancūzijos saulės energetikos viešuosiuose pirkimuose taikomą modelį.

• Modulio Vietinis Sertifikavimas Lietuvoje – PV modulis sertifikuojamas, naudojant ES

galiojančius modulių tarptautinius standartus (IEC) bei tuo pačiu įvertinant atitinkamų konstrukcijų

tinkamumą moduliams. Naudojama daugelyje ES narių visai vidaus rinkai, užtikrinant tinkamos

kokybės modulių ir konstrukcijų naudojimą bei tuo apsaugant privačius ir visuomeninės paskirties

pastatus.
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Supaprastintas CO2 Pėdsako Vertinimas 

Vertinamas CO2 kiekis atsiradęs šiose modulio gamybos stadijose:

1. Silicio gamybos procese;

2. Silicio liejinio (Ingot) gamybos procese;

3. Silicio plokštelės (vaferio) gamybos procese;

4. Celės gamybos procese;

5. Stiklo gamybos procese;

6. EVA plėvelės gamybos procese;

7. PET granulių gamybos procese;

8. Modulio surinkimo procese.

CO2 išskiriamas kiekis skaičiuojamas pagal atitinkamos valstybės, kur yra gaminamas atitinkamas

produktas (medžiagos/produkto įsigijimo dokumentų ar kilmės sertifikato pagrindu), CO2 emisijų

rodiklius. Atskirų valstybių CO2 išmetimo rodikliai kasmet atnaujinami remiantis tarptautinių

organizacijų duomenimis.

Po to, nustatyto skaičiavimo pagalba išvedamas viso modulio gamybos proceso metu išskirtas CO2

kiekis.

Kuo mažesnį CO2 skaičius gaunamas modulio gamybos procese, tuo aukštesnį balą gauna tiekėjas

viešojo pirkimo metu.
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Supaprastinto CO2 Pėdsako Vertinimo naudojimo 

principas viešuosiuose pirkimuose 

Remiantis Prancūzijos pavyzdžiu, visuose viešuosiuose pirkimuose, kuriais perkamos saulės šviesos

energijos elektrinės ar perkama elektra sugeneruota saulės šviesos energijos elektrinėse,

Supaprastintas CO2 Pėdsako Vertinimas yra įtraukiamas į viešųjų pirkimų reikalavimus ir sudaro

dalį praeinamojo balo, t.y. geriausias dalyvio pasiūlymas gali surinkti maximum 30 balų, iš kurių 20

balų galima gauti už pasiūlytą geriausią kainą, o likusius 10 balų už mažiausią CO2 išmetamą kiekį

visame modulio gamybos procese.

Lietuvoje:

Supaprastintas CO2 Pėdsako Vertinimas viešuosiuose pirkimuose būtų taikomas bet kokio dydžio

saulės šviesos energijos elektrinėms ir būtų vienas iš pagrindinių kriterijų vertinant LAAIF ir kitų saulės

šviesos energetikos programų paraiškas ir/ar vykdant viešuosius pirkimus programų pagrindu.

Supaprastintas CO2 Pėdsako Vertinimas būtų įtvirtinta kaip privaloma papildoma netiesioginio CO2

emisijų modulių gamybos procese vertinimo sistema Lietuvos viešuosiuose pirkimuose.
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Supaprastinto CO2 Pėdsako Vertinimo nauda Lietuvoje 

• Aplinkos apsaugos ir Klimato kaitos programų tikslų suderinamumas.

• Aiški papildoma kiekybinė sumažinto CO2 kiekio indikacija produkto gamybos procese.

• Pro-aktyvus požiūris skatinantis modulių gamintojus mažinti CO2 emisijas tiek Lietuvoje, tiek

užsienyje ir atnešantis tiesioginę naudą (įvertintą sumažintu CO2 kiekiu) valstybei.

• Efektyvesnių (ypač energetiškai) gamybos procesų kūrimo skatinimas, kuriuose išskiriama mažiau

CO2 bei naudojama mažiau elektros energijos ir kuro.
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Vietinis fotovoltinių saulės modulių sertifikavimas

Vietinis modulio sertifikavimas naudojamas daugelyje ES valstybių bei JAV ir Kanadoje. Tarptautinių

sertifikatų didžiausias minusas – kokybės tęstinumo užtikrinimas. Gamintojai sertifikavimui siunčia

geriausius savo produktus, tačiau ilgalaikėje gamyboje tų pačių standartų nesilaiko.

Rekomenduojamas Jungtinės Karalystės pavyzdys dėl vietinės MCS sistemos paprastumo ir

efektyvumo. PV modulis Lietuvoje akredituotoje organizacijoje sertifikuojamas įvertinant tokius

aspektus:

• Sertifikuoto modulio pagal tarptautinius standartus (IEC) paskutinių bandymų rezultatų tikrinimas;

• Pagal IEC standartus nesertifikuotam moduliui atitinkamų bandymų atlikimas laboratorijose

Lietuvoje ar kitoje ES valstybėje;

• Antstoginių, modulius laikančių, konstrukcijų tinkamumo naudoti įvertinimas, atsižvelgiant į

tarptautinius standartus ir konstrukcinius reikalavimus;

• Bendro modulio ir konstrukcijos tarpusavio atitikimo įvertinimas;

Atlikus įvertinimą, išduodamas Sertifikatas bendrai modulio ir konstrukcijos sistemai bei tokia sistema

įtraukiama į Bendrą modulių ir konstrukcijų sąrašą, kurias leidžiama naudoti Lietuvoje, statant saulės

šviesos jėgaines.

Kas tam tikrą laiko tarpą būtų pakartotinai tikrinamas modulio atitikimas standartams, taip užtikrinant

kokybės tęstinumą.
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Modulių Vietinio Sertifikavimo nauda Lietuvoje 

• Fizinių ir juridinių asmenų ir jų turto saugumo užtikrinimas.

• Priešgaisrinių saugumo reikalavimų paisymas ir reikiamų saugiklių užtikrinimas.

• Minimalių kokybės standartų laikymosi Lietuvoje naudojamiems moduliams užtikrinimas.

• Kokybės tęstinumo užtikrinimas (periodinis atsitiktinai atrinktų modulių testavimas).

• Naudojant sertifikuotus kokybiškus modulius Lietuvos saulės šviesos energijos gamintojai per

ilgesnį ir kokybiškesnį saulės šviesos energijos elektrinių gyvavimo laikotarpį sugeneruos daugiau

žalios elektros energijos ilguoju laikotarpiu.

• Apsaugoti Lietuvos vartotojus nuo nekokybiško saulės šviesos elektrinių instaliavimo.

• Efektyvesnis saulės energetikos rėmimo programų lėšų panaudojimas.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


