
LIETUVOS ENERGIJOS INOVACIJŲ CENTRAS



Tapti lanksčiausia energetikos sektoriaus įmone

Tikslas



Kodėl tai darome?

Inovacijos tampa prioritetu

Dauguma energetikos bendrovių Europoje 
investuoja į inovacijas ir siekia pritraukti kuo 

daugiau inovatyvių sprendimų.
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Energetikos sektorius – pažeidžiamiausias ateityje
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Šaltinis: Accenture disruption index (2018)



Europos energetikos bendrovių pajamos
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KAIP KONKURUOTI TARPTAUTINIU MASTU?



Įsteigėme Inovacijų centrą

LeInnovationHub.com
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Atvirų inovacijų modelis
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Partnerystė su kitomis įmonėmis ir 

bendradarbiavimas R&D srityje
Didžiausias infrastruktūrinis „Sandbox“

projektas pasaulyje

Rizikos kapitalo fondas ir verslo 

akseleratorius

Grupės darbuotojų idėjos ir per 

hakatonus pritrauktos inovacijos

#OPEN CULTURE

#OPEN PARTNERSHIP

#OPEN FUNDING
LE Innovation 

Hub

#OPEN INFRASTRUCTURE



#Open Infrastructure
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„Lietuvos energijos“ infrastruktūrą 
išbandyti jau panoro beveik 20 bendrovių. 

Pirmieji du pilotiniai projektai jau 
įgyvendinti.

Bendradarbiaujame su tokiais partneriais 
kaip „Siemens“, „Voltaware“.



„Voltaware“ –
elektros rinkos 
dalyvius 
įgalinanti 
platforma

„Switchee“ 
kuria išmanujį
termostatą ir 
kovoja su 
energetiniu 
skurdu

„Aerodiagnostika“ 
dronų pagalba 
atpigina elektros 
tinklo priežiūrą

„PVcase“ 
atpigina ir 
paspartina 
saulės jėgainių 
projektavimą

#Open Funding
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„Fusebox“ 
vartotojus 
paverčia elektros 
balansavimo 
rinkos dalyviais



Idėjos per partnerystę

#Open Partnership

Nuolat ieškome partnerių, su kuriais galėtume 
bendradarbiauti inovacijų srityje. 

Paskutinis to pavyzdys – LE tapo viena iš 
Švariųjų technologijų klasterio steigėjų.
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Sutaupyta – pusė milijono

#Open Culture

Pirmasis LE hakatonas suorganizuotas kovą. 

Kilusi problema – kaip surinkti ir išanalizuoti 
didelį kiekį saugumo duomenų. 

Tam išspręsti pasitelkta atviro kodo sistema. 
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Išplėstos kontrolės galimybės Sutaupyta apie 500 tūkst. eurų Pasiektas lankstumas



#Open Culture

Hakatonai tapo atviri

Inovacijų idėjas siekiame pritraukti iš išorės. 
Hakatonuose pateikiame konkrečias 
problemas, kurias partnerių prašome išspręsti.

Paskutinis hakatonas #Switch pritraukė 
aukščiausio lygio profesionalus. 
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#OPEN partnership

#OPEN infrastructure

#OPEN funding

#OPEN culture

30 koncepcijų500 idėjų srautas 5 plačiu mastu 

įdiegtos 

inovacijos

15 pilotinių 

projektų

Idėjas paverčiame realybe

20 bendradarbiavimo R&D perspektyvų

10 partnerysčių susitarimų

80 „sandbox“ projektų

250 išanalizuotų potencialių idėjų

12 fondo investicijų

12 akseleratoriaus investicijų

28 vidinės idėjos

12 hakatono idėjų

100 tech-žvalgybos idėjų



Kompetencijų lyderiai
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2024 metais skirstymo tinklas 

tikrinamas be žmogaus įsikišimo

Vartotojų įsitraukimo 

lyderiai
Skaitmeninių paslaugų 

lyderiai

2030 metais 100% mūsų klientų bus įsitraukę į 

energijos paslaugų rinką

Galutinė klientų platforma Virtualus tinklo 

balansavimas

Bendruomenių saulės 

elektrinėsBepiločiai

dronai

Vizualinis 

atpažinimas

Dirbtinis 

intelektas
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Inovacijų kryptys

Išmanieji 

skaitikliai

Tinklo 

automatizavimas

Balansavimo rinka

Skaitmeninių 

paslaugų valdymas

Paskirstyta 

generacija

Energijos 

kaupikliai

Mikrotinklai

E-mobilumas

LE Išmaniosios 

energetikos fondas

„Sandbox“ projektas

Atvira partnerystė

Atvira kultūra

Blockchain

technologijos

Prekybos energija 

valdymas

Lokalus 

(Intelect+)

Regioninis (Horizon 

2020) 

Tarptautinis 

bendradarbiavimas

Tikslinės R&D 

partnerystės

Rinkos paslaugos

Platformos



LE 2030

Green | Smart | Global


