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Lietuvos 2016 m. energetinė situacija, statistika

• 2016 metais Lietuva pasigamino 35% energijos, 
reikalingos vidiniam šalies vartojimui.

• Daugiausiai importuota vidiniam vartojimui:

 Naftos ir naftos produktų – 33,44 TWh (104%)

 Dujų – 21,55 TWh (100%)

 Elektros energijos – 8,27 TWh (72%)

Šaltiniai:

•EUROSTAT (Statistical office of the European Union)
•Litgrid Elektros gamybos ir vartojimo balanso duomenys

* Tinklų technologinės sąnaudos įskaičiuotos

Energijos rūšis
Vartojimas, 

TWh
Gamyba, 

TWh
Importas, 

TWh
Eksportas, 

TWh

1 Kietasis kuras 2,24 (3%) 0,06 (0%) 2,03 (1%) 0,03 (0%)

2 Nafta, naftos produktai 32,27 (38%) 0,75 (3%) 134,49 (79%) 101,05 (95%)

3 Dujos 21,42 (25%) 0,00 (0%) 21,97 (13%) 0,43 (0%)

4 Atsinaujinančioji energija 17,00 (20%) 17,43 (76%) 2,19 (1%) 2,63 (2%)

5 Elektros energija 11,434* (13%) 3,97 (17%) 10,10 (6%) 1,83 (2%)

6
Atliekų energija 
(neatsinaujinanti)

0,61 (1%) 0,61 (3%) 0,00 (0%) 0,00 (0%)

Viso 84,96 22,82 170,78 105,96



Elektros energetikos sistemos 2017 m. statistika

Elektros energijos vartojimas

Bendras elektros energijos suvartojimas 12,543 TWh

Pramonė 4,203 TWh (34%)

Gyventojai 2,838 TWh (23%)

Transportas 0,1 TWh (1%)

Žemės ūkis 0,262 TWh (2%)

Paslaugos ir kiti vartotojai 3,357 TWh (27%)

Elektros energijos gamyba

Bendra elektros energijos gamyba 3,866 TWh

Komercinis balansas

Importas 11,168 TWh

Eksportas 2,49 TWh

0.845
(22%)

0.574
(15%)

0.573
(15%)

1.357
(35%)

0.244
(6%)

0.129
(3%)

0.067
(2%) 0.076

(2%)

Elektros energijos gamyba Lietuvoje (TWh)

Šiluminės elektrinės Kruonio HAE

Hidroelektrinės Vėjo elektrinės

Biomasės elektrinės Biodujų elektrinės

Saulės elektrinės Atliekų deginimo elektrinės



Elektros energijos naudojimo tendencijos Lietuvoje

•2017 m bendras elektros energijos

suvartojimas Lietuvoje siekė – 11,726* TWh

•Per artimiausius 10 metų šis dydis turėtų

padidėti iki 14,47 TWh vertinant:

Elektromobilių skaičiaus augimą

Šilumos siurblių diegimo augimą

BVP augimą

Vertinama, kad elektromobilių skaičiaus didės iki 18

elektromobilių 1000 gyventojų 2030 m.

Šilumos siurblių augimas bus nuo 2% iki 8% visuose namų

ūkiuose.

*- be tinklų technologinių sąnaudų

Šaltinis:

•Litgrid 2018-2028 plėtros planas

TWh



Lietuvos energetinės sistemos numatomi pakeitimai

Alytus - Gardinas

• Tarpsisteminių jungčių skaičiaus ir jų

suminio galios pralaidumo mažėjimas

sudarys prielaidas elektros energijos

kainos didėjimui rinkoje.

• Vertinant skirtingus vystymosi

scenarijus ir kuro kainų dedamąsias,

Lietuvoje 2030 m. elektros energijos

kaina gali siekti nuo 65 EUR/MWh iki

106 EUR/MWh.

• 2017 m. ši kaina buvo 36,78

EUR/MWh, 2018 m. – 33,86

EUR/MWh

Šaltinis:

•ENTSO-E ST2030



Koks mūsų kelias toliau?

Atsinaujinantys energijos šaltiniai 



Atsinaujinantys energijos ištekliai

• Atsinaujinantieji elektros energijos šaltiniai pastaraisiais metais parodė spartų
technologijų vystymąsi ir pagaminamos elektros energijos kainos mažėjimą.

• Peržengtas „slenkstis“ leidžia AEI konkurencingai naudoti elektros energijos rinkoje.

Efektyvumas LCOE

 Vokietijoje 2018 m. saulės elektrinės laimėjo visus aukcionus (210 MW) prieš vėjo
elektrines siūlydamos 3,96-4,67 € ct/kWh kainą už elektros energijos tiekimą.

 EDF&Masdar Suado Arabijos elektros energijos tiekėjų aukcione 2017 m. pateikė 1,79
USD ct/kWh kainą vystomam saulės elektrinių parkui.



Išnaudoti esamą ir nepanaudojamą elektros perdavimo infrastruktūrą

Užfiksuoti elektros kainą, išvengti ženklaus kainos augimo

Paskatinti šalies ekonomiką

Pakeisti nuo 2025 m. uždaromus elektros importo jungtis

Pagerinti energijos balansą

Sumažinti CO2 emisiją, uždirbti iš žaliosios energetikos

Galimybės



Išnaudojant:

• Nenaudojamus IAE plotus

• Atjungiamų oro linijų apsaugos zonas 
valstybinėse žemėse

• Ignalinos atominės elektrinės infrastruktūrą

• Nenaudingus plotus prie didžiųjų Lietuvos 
elektros energijos vartotojų

ir

• Nenaudojamas teritorijas pietų Lietuvoje

Ignalinos Atominės Elektrinės išvystytos infrastruktūros, jos plotų 
panaudojimas ir paskirstytosios generacijos vystymas Lietuvoje

galima įrengti 1,5 - 2 GW galios saulės elektrinę



• Įrengtoji saulės elektrinė pagamintų 2,8 TWh elektros energijos per 
metus. 

• Įrengus elektrinę Lietuvoje elektros energijos importas vidaus 
vartojimui sumažėtų 34% (nuo 8,27 iki 5,47 TWh).

• Bendras šalies energijos importas vidaus vartojimui sumažėtų 4,3%
(nuo 64,82 TWh iki 62,02 TWh)

• Elektros energijos perteklius galėtų būti eksportuojamas 
kaimyninėms šalims, kuriose elektros energijos rinkos kaina būtų 
didesnė, nei Lietuvoje.

• Skaičiavimai ir modeliavimai atlikti su BHSAT (Bifacial photovoltaic
modules mounted on Horizontal Single Axis Trackers) technologija. 

 Skaičiuojamoji santykinė generacija Lietuvoje – 1400 
kWh/kWp/m. 

 Standartinės technologijos (pastovaus pasvirimo kampo, 
standartinių modulių) santykinė generacija Lietuvoje 950 
kWh/kWp/m.
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Valandos

Elektros energijos vartojimas

Saulės elektrinės elektros energijos gamyba

Naudos



Finansinė nauda – stabili elektros kaina ir investuotojų grąža

1200 
mEur

(bifacial & 
trackers

technologija)

Investuotojai 
360 mEur

Bankai 
240 mEur

Bendra investicija 
2GWp

Finansavimo 
šaltiniai

EIB 
600 mEur

Kapitalo IRR 
13-16%

14 yr/ 3%

14 yr/ 1%

Grąža 
investuotojams

Konkurencinga ir 
stabili elektros 
kaina 25 metus

4,5-5 ct / kWh

• Investuotojai – LE, fondai, privatūs investuotojai
• Bankai – komerciniai bankai, skolinantys už rinkos palūkanas (~3%)
• Europos investicijų bankas (EIB), finansuoja infrastruktūrinius 

projektus, skolinantis už Euribor+administravimo kaštai (Lietuvos 
kaštai iki 1%)



Ekonominė nauda – pridėtinė vertė Lietuvoje

1200 
mEur

(bifacial & 
trackers

technologija)

Įrengimui 
750 darbuotojų

Gamyboje
+300 darbuotojų

Bendra investicija 
2GWp

Statybos metu (per 10 metų)

Investicijos į 
gamybą
40 mEur

Pajamos 
120 mEur

Pajamos    
55 mEur

Generacijos metu

BVP 
480 mEur

Per 25 metus 
+3,6 mlrd Eur

• Elektrinių statybos metu papildomai bus įdarbinta >1000 
darbuotojų ir jų pajamos kartu su mokesčiais sudarys 175 mln. Eur

• Elektrinių statybos papildomai sukurs 480 mln. Eur BVP
• Pastatytos elektrinės per 25 metus sukurs BVP ir pagerins šalies 

mokėjimų balansą 3,6 mlrd. Eur



Techniniai klausimai ateities planui

• Energetinės sistemos balansavimo priemonės

Mechaniniai energijos kaupikliai, sistemos inercijos didinimui

Elektrocheminiai kaupikliai elektros energijos srautų balansavimui

Greito pasileidimo dujų turbininės elektrinės įrengtos netoli SGD terminalo



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!

www.globalbodgroup.com
Mokslininkų g. 6A, Vilnius | office@bod.lt


