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Litgrid – energetikos sektoriaus

stuburas, užtikrinantis elektros logistiką
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Litgrid misija –

užtikrinti patikimą elektros energijos 

tiekimą ir sudaryti sąlygas konkurencijai 

atviroje elektros rinkoje

Litgrid vizija –

visavertė Lietuvos elektros energetikos 

sistemos integracija į Europos elektros 

infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką



Sistemos savarankiškumo 

užtikrinimas

Vienodi standartai
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Tikslas – energija vartotojams, 

nestabdoma valstybių sienų
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Rinkos vystymas



• Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos 

strategijų forumas – pirmoji regioninė 

konferencija apie strategijas

• Pristatymai ir diskusijos apie Baltijos 

šalių, Lenkijos ir Suomijos strategijas 

• 250 dalyvių iš Lietuvos, Baltijos jūros 

regiono ir Europos šalių

• 2017 m. konferencija planuojama 

Taline

Sprendimų priėmėjų 

įtraukimas



Metas žiūrėti viena kryptimi



INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS



• 12 elektros jungčių su 

Latvija, Rusija ir 

Baltarusija

• Estlink 1 ir 2 – vienintelės 

elektros jungtys su 

Šiaurės Europa

• Nuo 2010 m. – daugiausiai 

elektros importuojanti 

energetikos sistema 

Europoje

• Jokio „elektrinio“ ryšio su 

Vakarų Europa

Iki 2016 Lietuva – ES energetinė sala



„NordBalt“

„LitPol Link“

• Pirmoji elektros jungtis su 

Šiaurės Europa

• 700 MW

• 453 km ilgio kabelis

• 550 mln. Eur, 131 mln. 

Eur – iš ES

• Pirmoji jungtis su Vakarų 

Europa

• 500 MW

• 163 km ilgio oro linija

• 580 mln. Eur, dalis – iš ES



Energetikos sąjungos 

siekis – 15 proc. tinklų 

sujungimo lygis iki 

2030 m.

Studijos dėl LitPol Link 2 trasos

Baltijos ir Šiaurės 

šalių pralaidumo 

didinimas



RINKOS VYSTYMAS



• Baltijos ir Šiaurės 

šalių rinkoje elektros 

kainos vienos 

mažiausių

• 2016 m. biržos „Nord 

Pool“apyvarta – 505 

TWh

• Biržoje „Nord Pool“ 

prekiauja 380 

kompanijų iš 20 

valstybių

Platts assessments, APX, Belpex, Epex Spot, N2EX, Nord Pool Spot, OMIE informacija, 2016 m. sausio 10 d.

Lietuva – Baltijos ir Šiaurės 

šalių elektros rinkos dalis jau 4 

metus
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Sparti ir sklandi integracija į 

Šiaurės šalių rinką

Bendra pralaidumų metodika
Sprendimas dėl finansinės išvestinių 

produktų rinkos
Veiksmų planas dėl elektros, 

pagamintos nesaugiose trečiųjų šalių 
jėgainėse, ribojimo

Bendra Baltijos šalių balansavimo 
rinka nuo 2018 m.

Lanksčių paslaugų kūrimo rinkos 
studija kartu su ESO
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VIENODI STANDARTAI VISIEMS



Tinklo kodeksai

Rinkos kodeksai

Sistemos 

valdymo 

kodeksai

Prijungimo 

kodeksai

Pralaidumų paskirstymo ir 

perkrovų valdymo tinklo 

kodeksas 

2016 05

Elektros energijos balansavimo 

tinklo kodeksas 

2017 06

Avarijų prevencijos ir likvidavimo 

tinklo kodeksas

2017 05

Elektros perdavimo sistemos 

valdymo gairės 

2017

Reikalavimų gamintojams tinklo 

kodeksas  

2016 05

Vartotojų prijungimo tinklo 

kodeksas 

2016 08

Aukštos įtampos nuolatinės 

srovės tinklo kodeksas 

2016 09

Išankstinio galių paskirstymo 

tinklo kodeksas 

2016 09

Suinteresuotos šalys, kurių veiklai turi įtakos tinklo kodeksai, 

įtraukti per tarpinstitucinę tinklo kodeksų įgyvendinimo grupę



SISTEMOS SAVARANKIŠKUMO 

UŽTIKRINIMAS



Sinchronizacija su kontinentinės Europos 

tinklais – strateginis Lietuvos tikslas

Europos sinchroninio režimo zonos

Kontintentinės Europos tinklų raida:
1951-1958

• Austrija, Belgija, Prancūzija, Vakarų Vokietija, Italija, 

Liuksemburgas, Nyderlandai, Šveicarija sinchronizavo savo 

elektros sistemas ir prisijungė prie kontinentinės Europos tinklų

1987

• Portugalija, Ispanija, tuometinė Jugoslavija, Graikija, Albanija 

prisijungė

1995-2004

• Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija atsijungė nuo IPS/UPS ir 

sinchronizavosi su kontinentinės Europos tinklais. 2004 m. 

prisijungė Rumunija ir Bulgarija 

2015

• Prisijungė Turkija

Darbas sinchroniniu režimu – tai lyg važiavimas 

tandemo dviračiu



Investuojame į europinės 

integracijos tęstinumą

Šiaurės Rytų 
Lietuvos ir Vilniaus 
mazgo stiprinimas

Ištisus metus

JRC studijos 
rezultatai ir 

politinis sprendimas 

2017 Q2

Naujas PCI sąrašas

2017 Q3 



Izoliuotas Baltijos šalių elektros 

sistemų darbo bandymas

Sistemų darbas izoliuotai – svarbus pasirengimas persiorientuoti 

sinchroniniam darbui su decentralizuotai veikiančiais kontinentinės 

Europos tinklais

Parengiamieji 

darbai ir analizė

Pradedama dinaminio ir statinio stabilumo studija

Studijos rezultatai

Sprendimas dėl izoliuoto 

darbo bandymo

2017 Q1 Q4 2018 Q2 Q3

Izoliuoto darbo 

bandymas

2019



Sinchronizacija su KET – kompleksinis 

politinis projektas

Politiniai sprendimai su 
valstybėmis partnerėmis

Techniniai infrastruktūros
sujungimo sprendimai

Teisiniai klausimai ir finansinis 
dalyvaujančių šalių indėlis

ES, Rusijos ir Baltarusijos 
susitarimai dėl Baltijos šalių 
energetikos sistemų 
desinchronizavimo nuo IPS/UPS

Nuolatinė ES parama yra kritinė siekiant Baltijos šalių 

desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos



IŠVADOS



• Europos energetikos sąjunga – kryptis už 

kurią pasisako visos ES narės

• Litgrid vystydama infrastruktūrą, rinkas, bei 

užtikrindama sistemos savarankiškumą 

prisideda prie saugios, tvarios ir 

konkurencingos energetikos sistemos 

veikimo Lietuvoje ir regione

• Visavertis Lietuvos dalyvavimas Energetikos 

sąjungoje įmanomas tik elektros sistemą 

sinchronizavus su kontinentinės Europos 

tinklais

Lietuva – pakeliui į Europos 

energetikos sąjungą



Energija mūsų augimui


