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Investicijoms visame 
pasaulyje augant...

"Bloomberg New Energy Finance" (BNEF) pranešė, 
kad pasaulinės saulės energijos investicijos viršijo 
160,8 mlrd. JAV dolerių 2017 m. 

Tai 18% daugiau nei praėjusiais metais, ir 
svarbiausia, nepaisant to, kad kapitalo išlaidos 
mažėjo 25% nuo instaliuotos galios lyginant su 2016.

Šaltinis: REN21. renewables 2017. Global Status Report



...kainos sparčiai krenta 
– tiek gyvenamiesiems namams, 
tiek dideliems saulės parkams.

Paramos schemos gyvenamiesiems namams
skirtingose šalyse priklauso nuo elektros kainos 
galutiniam vartotojui.

Tačiau jau dabar saulės energija yra patraukli 
investuotojams, o su ateityje didėjančia elektros 
kaina jos patrauklumas tik didės. 

Paskutiniai aukcionai Vokietijoje didelių jėgainių 
buvo 0.04 EUR/MWh

Pirmąkart istorijoje Vokietijoje saulės energijos 
kaina pralenkė vėjo energiją. 

Šaltinis: European Commission, JRC Science for Policy Report. PV Status Report 2016 



Europos Sąjunga skatina plėtrą atsinaujinančios 
energetikos skirtyje.

Pagal ES direktyvas:

• nuo 2016 m. A+ energetinis efektyvumas viešiesiems 
pastatams

• nuo 2020 m. A+ energetinis efektyvumas privalomas 
visiems pastatams

• Pastatai turėtų sumažinti poreikį arba pagaminti patys 
20% energijos

A+ pastatai = poreikis integruotoms į pastatus saulės 
elektrinėms. Atsiranda kokybiškų ir saugių saulės modulių 
poreikis.

Iki 2025 m. ~25 mlrd. EUR investicijos į naujos kartos 
baterijų energijos kaupimui gamyklas Europoje. 

Energetinės nepriklausomybės skatinimas.



Lietuvos ekonomika ir verslas pajėgūs sparčiam 
atsinaujinančios energetikos vystymuisi.

Lietuvoje veikia 1 saulės elementų ir 4 saulės 
modulių gamintojai. Kurių pajėgumai:

• Soli Tek cells – 80 MW/metus saulės elementai ir 
60 MW/metus saulės moduliai

• Precizika – 60 MW/metus saulės moduliai

• Via Solis – 50 MW/m. saulės moduliai

• Intelligent Solar – 10 MW/m. saulės moduliai

Lietuvos potencialas – 1GW iki 2030 metų

100 MW instaliacijų = 1500 darbo vietų. Verslas gali.



Fotovoltinių technologijų 
pritaikymai žemės ūkyje

Agriculture



Fotovoltinių technologijų 
pritaikymai infrastruktūroje

Infrastructure



Savo šaly pranašu nebūsi, 

SoliTek nuolatiniams partneriams 
eksportuoja 95% produkcijos


