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CO2 EMISIJOS MAŽINIMAS 
– verslo problema ar 
galimybė?
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VIASOLIS – įmonė su 
daugiamete patirtim

VIASOLIS - 2009 metais įkurta įmonė, kuri gamina fotovoltinius (FV) 
naujos kartos stiklas-stiklas saulės modulius bei siūlo į pastatus integruo-
tas saulės elektrines ir kitus FV sistemų sprendimus. 

Nuosava VIASOLIS laboratorija, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
skyriaus veikla suteikia galimybes įmonei pateikti geriausius projekto 
sprendimus saulės energetikos srityje.
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A major study says that by 2025 there’s a 40% chance that at least one 
yrar being 1.5C hotter than pre-industrial level
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The level of greenhouse gases measured inparts per milion. The 
impact of gases other than carbon CO2 is measured by equuataing 
those gases to an equivalent amount of carbon dioxide

<2o by the end of 2100. There is 50/50 chance in case of limit concentration 
of CO2 to 500 part per milion 
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Net jei metinis CO2 emisijos pikas jau būtų pasiektas ir nedelsiant 
sumažinta iki nulio, CO2 kiekis atmosferoje ir temperatūra toliau 
didėtų
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Kuo vėliau bus pasikeitus pikinė metinė CO2 emisija, tuo sunkiau 
bus suvaldyti bendrą akumuliuotą emisiją
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EU Green Deal, 
Fit for 55 and REPowerEU: 
A virtuous circle
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Fit for 55 - pasiūlymų rinkinys, kuriuo ES klimato, energetikos, žemės 
naudojimo, transporto ir mokesčių politika pertvarkoma taip, kad 
būtų pasiektas tikslas iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m

The package also aims to create 
a balance between carbon pric-
ing, targets, emission standards 
and support measures, while 
focusing on green transition. 
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REPowerEU – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonėje- „REPowerEU“. „REPowerEU“  tikslas – stiprinti ES 
strateginį savarankiškumą įvairinant energijos tiekimo šaltinius ir 
panaikinant jos priklausomybę nuo iškastinio kuro importo iš Rusijos. 
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TURIME PEREITI Į ELEKTROS ENERGIJOS 
GAVYBĄ IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ
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Saulės energetikos potencialas
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Kodėl saulės elektrinė?

Augančios elektros kainos – noras sumažinti elektros kaštus

Greičiausias būdas gamintis energiją daugeliui verslų

Tvarios įmonės įvaizdis

Griežtėjantys užsakovų ir galutinių vartotojų reikalavimai

Galimybė dalyvauti tvariose tiekimo grandinėse

Galimybė gauti APVA paramą

Palanki teisinė aplinka
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Investuokite į saulės elektrines

Pakankamai greitas atsipirkimas/pinigų grąža

Be paramos greičiau juntamas rezultatas

Su parama trumpesnis atsipirkimo laikas, tačiau daugiau ir rizikų

Įmonės investicijų diversifikacija

Indėlis į tvaresnę aplinką bei atitinkamas marketingas/komunikacija

Ekologija šiuo atveju yra ekonomiška!H


