
BALTIJOS ŠALIŲ ELEKTROS 

SISTEMOS ADEKVATUMO 

2017-2032 M. ANALIZĖ

Daivis Virbickas, Litgrid CEO

2017-06-01



Europai įrengtosios galios pakanka

Normaliomis sąlygomis Sunkiomis sąlygomis

Vertinamas laikas – trečiadienis 20:00 valanda

• Pagal ENTSO-E 2017 m. vasaros adekvatumo analizę Europos sistemos 

yra adekvačios

• Bent vieną savaitę gali tekti importuoti kas ketvirtai sistemai 

• Dėl vasaros karščių sistemos adekvatumo rizikos kyla Italijai ir 

Lenkijai



• 21 iš 38 elektros sistemų 

Europoje importuos elektrą 

dėl įvairių priežasčių:

– Nekonkurencingi elektros 

generatoriai 

– priklausomybės nuo didelės 

integruotos AEI generatorių 

galios

• Baltijos jūros regione - tik 

Švedija ir Norvegija yra 

eksportuojančios sistemos

• Stabiliausios sistemos – tos, 

kuriose elektra gaminama iš 

patikimai prieinamų šaltinių

Rinka sudaro sąlygas importuoti



Trys Baltijos šalių žingsniai ilgalaikio 

sistemos patikimumo link

Izoliuotas 
darbas

Sinchronizacija per 
esamą LitPol Link

Sistemos ir rinkos 
patikimumo 
didinimas regione



Planai statyti ir uždaryti elektrines 

Baltijos šalyse 2018-2032 m.

272 MW

Naujos elektrinės

2315 MW

Uždaromos elektrinės

5 Estijos 

elektrinės 

blokai (EE)

1 Estijos 

elektrinės 

blokas (EE)

Väo II biomasės elektrinė (EE)

Vilniaus biomasės elektrinė (LT)

Vilniaus atliekų deginimo elektrinė (LT)

Kauno atliekų deginimo elektrinė (LT)

Kauno šiluminė 

elektrinė (LT)

Vilniaus

VE-3* (LT)

1 Estijos 

elektrinės 

blokas (EE)

1 Estijos 

elektrinės 

blokai (EE)

2 Lietuvos 

elektrinės 

blokai (EE)

Panevėžio 

šiluminė 

elektrinė (EE)

Biomasės 

elektrinės**

20202018 2021 2022 2023 2030 2032

* Remiantis generatorių pateikta informacija rengiant adekvatumo analizę

** Visos elektrinės prie skirstomųjų tinklų 



Baltijos elektros sistemos adekvatumas 

iki 2032 m. Nagrinėti scenarijai

Sinchronizacija su KET 

per esamą LitPol Link
Sinchronizacija su 

Šiaurės šalimis
Izoliuotas darbasDarbas IPS/UPS

sistemoje

Sistemos ir rinkos 

patikimumo didinimas

Never happens Reality check A must Near future Future vision



1 žingsnis. Izoliuotas darbas

173 

MW

120 MW

N-1 situacija – atsijungus Estlink2 (650 MW)

• Baltijos sistemai galių 

užtenka

• Pradėjus dirbti 

izoliuotu režimu 

rezervų poreikis 

išauga nuo 700 iki 

2 000 MW 

• 2025 m. pradės trūkti 

apie 200 MW galios 

pirminio rezervo



Reikalavimai rezervams
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Source: Continental Europe Operational Handbook on Load-Frequency

Control and Performance



2 žingsnis. Sinchronizacija per esamą 

LitPol Link

N-1 situacija – atsijungus NordBalt (700 MW)

• Normaliomis sąlygomis sistema 

adekvati per visą nagrinėjamą 

laikotarpį

• 2028 m. esant sunkioms 

sąlygoms pradeda trūkti 

patikimai prieinamos galios

• Reikiamos galios poreikius

užtikrintų nauji patikimai 

prieinami elektros gamybos 

šaltiniai 



3 žingsnis. Sistemos ir rinkos 

patikimumo didinimas regione

• Baltijos sistemai 

užtenka ir galios, ir 

jungčių 

• Baltijos sistema yra 

adekvati

N-1 situacija – atsijungus NordBalt (700 MW)



Išvados

• Iki 2025 m. Baltijos šalyse turi atsirasti nauji elektros gamybos 

šaltiniai, būtini sistemos adekvatumui dirbant izoliuotu 

režimu

• Naujos patikimai prieinamos generacijos atsiradimas 

užtikrintų reikiamas sistemines paslaugas po sinchronizacijos 

per esamą LitPol Link

• Po sinchronizacijos laukia naujas Baltijos elektros sistemos 

raidos etapas



Ačiū



Metodika Must-run ir rinkos vertinimui

13

Nepanaudota galia rezervams priskiriama rinkai,

kaip patikimai prieinama galia



Galios adekvatumo įvertinimo 

metodika
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