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Lietuvos energetikos sistema 
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Lietuvos elektros energetikos sistemos balansas (tada ir dabar)  

Sistema vis dar nori būti 
centralizuota  ir nirkaip 
nesinori 
decentralizuotis 



Lietuvos elektros energetikos sistemos gamyba pagal kuro rūšį 
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Lietuvos elektros energetikos sistemos vartotojai 
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Elektros energetikos sistemos vartojimas pagal vartotojus Paslaugos

Gyventojai

Žemės ūkis

Transportas

Pramonė

Galutinis elektros
energijos
suvartojimas

Kurie svarbiausi 
sistemos 
vartotojai? 



Lietuvos elektros energetikos sistemos rinkos modelis     (rėmimo įdos) 

• Elektros energijos vartotojai 

Perdavimo tinklas – 10 

• Skirstymo tinklas – 

1.685.682 

• Buitiniai – 1.526.446  

• Kiti – 129.545 

Šilumos sektoriaus vartotojai – 

697.239 

 



Prielaidos  

Rėmimas dėl to kad liepė EU ? 
 
Matome naudą patys sau 
(visuomenei)? 
 

Kurias technologijas remiame? 
 
O gal ne technologijas? 
 



Lietuvos elektros energetikos sistemos rinka NordPool spot 

Elektros kaina biržoje nustatoma –  

pagal brangiausią parduotą 

kilovatvalandę,  

 

Padidėjus vėjo elektrinių 

gaminamos elektros energijos 

kiekiui, brangiausiu importuotoju 

(gamintoju) tampa pigesnę elektros 

energiją siūlantys importuotojai 

(gamintojai) – mažėja elektros 

kaina rinkoje 

Iki šiol vėjo energetika ne didino 
rinkos kainą o ją mažino  iki 2015m 
1,3ct/kWh kai tuo tarpu buvo remiama  
1,12 



Lietuvos elektros energetikos sistemos ateitis (LitGrid, VKEKK) 

Tai čia pinigų trūkumas ar 
fantazijos ? 
 
Perspektyvos nekokios 



Lietuvos energetikos strategija (pati sau ar vartotojams? O gal ...) 

Vėjo jėgainių rėmimas ne per VIAP, o subsidijomis? 

• 350 MW vėjo elektrinių sausumoje pastatyti 
kainuotų 500-700 mln Eurų. 

 

 

• Paramos apimtys (priėmus, kad vėjo elektrinių 
operatoriai bus patys atsakingi už balansavimą ir 
elektrą pardavinės rinkoje) – 50-60% nuo 
investicijos,  300-400mln.EUR. 

 

 

• Paramos schema pati savaime užtikrintų, kad 
investuotojas nebūtų suinteresuotas įrengti mažiau 
elektros gaminančius įrenginius. 

 

• Iki šiol vėjo energetikos vystymas vartotojams nekainavo 
nieko (netgi sumažino jų sąnaudas energijai) 

 

• Esamos paramos schemos vėjo energetikai sustabdymas – 
pačiu netinkamiausiu metu (atpigus technologijoms) 

 

• Siūloma – modernizuoti esamą paramos schemą 
(pavyzdžiui vietoje fiksuoto tarifo – įvesti premijos prie 
rinkos kainos sistemą, kaip siūlo EK) 

 

• Atsiradus galimybei gauti 200-300 mln eurų investicinei 
paramai, galima būtų pereiti prie paramos per investicijas 
schemos 

 

• Nedidelė ES struktūrinių fondų parama galėtų būti 
panaudota jūros dugno tyrimams, padedant pagrindą vėjo 
energetikos vystymui 3-ią šio amžiaus dešimtmetį 

 



Lietuvos energetikos strategija (pati sau ar vartotojams? O gal ...) 

Vėjo energetikos plėtros Baltijos jūroje (Lietuvos 
ekonominėje zonoje) pradžia? 

• Potencialas – 3 kartus didesnis už Lietuvos elektros energijos 
poreikį 

• Greitai pinganti, bet kol kas dar brangi (maždaug dvigubai 
brangesnė, nei vėjo sausumoje) technologija.  

Energijos akumuliavimas 

• Technologija brangi bet ... 

Elektro transportas 

• Technologija brangi bet ... 

• Padeda spręsti energijos vartojimo naktį problemą 
sukurdama naudą vartotojui   



Lietuvos energetikos strategija (pati sau ar vartotojams? O gal ...) 

1994 – LR Vyriausybė energetikos ministerija 
1999 – LR Vyriausybė Ukio ministerija remdamasi atliktomis studijomis 
2002 – LR Vyriausybė Ukio ministerija remdamasi energetikos specialistų atliktomis studijomis 
2007 – LR Vyriausybė Ukio ministerija  
2012 – LR Energetikos ministerija 
 
Kadangi sektorius nuo pat pradžių buvo valstybinis tai ir verslo čia niekas nekvietė  
 
O gal reikėjo ? 
 
Štai 2007 LR Seimas konstatsvo kad: „ 3) aiškią daugumos Lietuvos gyventojų nuostatą remti branduolinės 
energetikos tęstinumą Lietuvoje;“ bet ....  
 
Bendrai visos startegijos turi vieną įdą – nei viena iš jų nėra tvari ir ilgalaikė , pastebimi ciklai 

TAI GAL LAIKAS KEISTIS IR Į ENERGETIKOS STRATEGIJOS SVARSTYMUS ĮTRAUKTI IR 
NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS,  ENERGETIKOS ASOCIACIJAS,  VARTOTOJŲ ATSTOVUS (VERSLO, 

TRANSPORTO, PASLAUGŲ, BUITIES) ? 



Dėkoju už dėmesį 


