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Niewierowicz: Potencjał atomowy na Litwie jest bardzo duży

Najważniejszym zadaniem Ministerstwa Energetyki
jest zapewnienie Litwie niezależności
energetycznej, powiedział w czasie internetowej
konferencji na portalu DELFI Jarosław
Niewierowicz, nowy minister energetyki. Przez
godzinę minister odpowiadał na pytania
internautów.

„Chciałoby się zakończyć obecny rok mając już
Narodową Strategię Energetyczną oraz mieć na koncie
pierwsze wyniki w istniejących projektach
strategicznych” – poinf ormował o planach Ministerstwa
Jarosław Niewierowicz.

Minister zaznaczył, że obecnie są prowadzone rozmowy z „Gazpromem”, który jest monopolistą, jeśli
chodzi o dostawy gazu na Litwę. „Ceny gazu mają największy wpływ na ceny ogrzewania. Rozpoczęliśmy
rozmowy z „Gazpromem”, mam nadzieję, że uda się nam wynegocjować racjonalne i konkurencyjne ceny.
Jednak w tym samym czasie pracujemy nad zagospodarowaniem naszych, istniejących już resursów
energetycznych. Mam na myśli biopaliwa, które mają przyczynić się do obniżenia cen. Będziemy popierali
projekty Ministerstwa Środowiska, aby jak najszybciej rozpocząć proces renowacji domów
wielomieszkaniowych” – poinf ormował Niewierowicz.

Ostateczna decyzja w sprawie budowy nowej elektrowni atomowej zostanie podjęta po głębszej analizie.
„Kwestia jest strategiczna. Została stworzona grupa robocza, która ma przedstawić propozycje
dotyczące poszczególnych sektorów energetycznych. Grupa robocza ma przyszykować dogłębną
analizę oraz przedstawić kilka wariantów, abyśmy mogli zapewnić sobie konkurencyjny, samodzielny i
niezależny system energetyczny na Litwie. Potencjał atomowy na Litwie jest bardzo duży, ale przed
podjęciem decyzji chcemy wysłuchać ekspertów, społeczeństwa oraz partii politycznych” – wytłumaczył
minister.

Na pytanie, gdzie minister nauczył się tak poprawnie mówić po litewsku, Niewierowicz odpowiedział, że w
polskiej szkole. „Ukończyłem polską szkołę na Litwie, więc chyba jej poziom jest wystarczająco wysoki” –
podkreślił Jarosław Niewierowicz.

Jarosław Niewierowicz jest z wykształcenia ekonomistą, w latach 2006 – 2008 był wiceministrem spraw
zagranicznych Litwy. W latach 2008 -  2012 był prezesem spółki LitPolLink, której celem jest stworzenie
mostu elektroenergetycznego łączącego Litwę i Polskę.

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli
zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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