
Strateginiai projektai: 

 Nord Balt 

 LitPol Link 

 Sinchronizacija su Vakarų Europos tinklais 

Ar apsirūpintume elektros energija be 

Visagino AE? 



Nord Balt 
Projekto eiga  

• 2004-10-01: LR ŪM ir Švedijos URM atstovų susitikimas.Sutarta atlikti Pirminę 
galimybių studiją. 

• 2004-12-08: užbaigta Pirminė galimybių studija. 

• 2005-03-09: pabaigta Pajamų – išlaidų vertinimo ataskaita, įvertinant elektros 
energijos rinkos kainas. 

• 2006-08-17:  pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp AB “Lietuvos energija” ir 
Svenskakraftnat dėl galimybių studijos rengimo ir paskelbtas konkursas studijos 
atlikimui. 

• 2008 m. kovas: baigta galimybių studija. 

• 2009-07-10: Lietuva, Latvija, Švedija pasirašė memorandumą dėl Nord Balt, kuriuo 
Latvija įsipareigojo sustiprinti Vakarų Latvijos tinklus. 

• 2010-08-05: EK nusprendė skirti finansavimą 131 mln.eurų jungčiai Švedija – Lietuva 
ir 44 mln. Eurų Latvijai jų sistemos plėtrai. 

• 2010-12-17: Švedijos ir Lietuvos perdavimo sistemos operatoriai pasirašė sutartį su 
Švedijos bendrove ABB už 270 mln. eurų pagaminti ir pakloti kabelį. Perdavimo tinklo 
operatoriams priklausys po 50 % jūrinio kabelio. 

• 2010-12-20: pasirašyta sutartis 147 mln. eurų su ta pačia bendrove ABB, kuri 
pagamins ir sumontuos srovės keitiklių stotis Klaipėdoje ir Švedijos pusėje. 

• 2015 m. gruodis: jungties eksploatacijos pradžia. 

• 2011 m. gruodis: pasirašyta sutartis dėl linijos Klaipėda – Telšiai statybos (89 km, 
68 mln. Lt, galia 900 MW, baigimas 2014 m.). 

• 2012-02-02: pasirašyta sutartis Klaipėdos pastotės rekonstrukcijai, užbaigimas 2014 
m., viso 55 mln. Lt, iš jų - 30 % iš ES regioninės plėtros fondo. 



NordBalt (Lietuva – Švedija) 

Pagrindiniai faktai 
► Aukštos įtampos nuolatinės srovės 

povandeninis kabelis 

► Keitiklių stotys 400 kV Nybro 

(Švedijoje) ir 330 kV Klaipėdoje 

► Jungties ilgis ~450 km 

► Jungties galia 700 MW 

 

Eksploatacijos pradžia 
► 2015 m. gruodis 

 

Numatomos investicijos 
► Preliminari viso projekto kaina – 

1906 mln. Lt 



2011 m. elektros energijos kainos  



 

Pokyčiai Švedijos rinkoje – kokia įtaka 

Lietuvai? 

 

Švedija 2011.11.01 buvo padalinta į keturias 

zonas kainų zonas. 

Priežastys ir pasekmės: 

 

► Švedija išskaidyta į 4 zonas dėl 

geografinio elektros gamybos ir vartojimo 

netolygumo šalyje. 

► Tarp zonų yra gana dideli pralaidumai, 

tačiau Švedijos padalinimas į keturias 

dalis reiškia, jog nepakankant 

pralaidumų, kainos zonose formuosis 

skirtingos. 

Būsima įtaka Lietuvai: 

 

► Lietuva bus sujungta su ketvirtąja 

Švedijos zona, todėl  ateityje šioje zonoje 

susiformavusi kaina turės didžiausią įtaką 

kainoms Lietuvoje.  
700 



LitPol Link 
Projekto eiga 

•1992-02-10: Vilniuje Lietuvos – Lenkijos energetikų pasitarimas vadovaujant LR energetikos 
viceministrui S. Kutui. Pasiūlyta išnagrinėti atvejus šalių energetinių sistemų sujungimo 
galimybes. 

• 1993-02-23: pasirašytas ketinimų protokolas, įsteigta darbo grupė. 

• 1994-1996 m.: sujungimo variantų nagrinėjimas ir studijos ruošimas. 

• 1997-07-31: užbaigta galimybių studija. Parengtos sutartys 400 kV linijos statybai bei pikinės 
energijos eksportui iš Lietuvos į Lenkiją. 

• 1997-09-07: Lenkijos delegacija atvyksta į Vilnių pasirašyti sutarties. LR ūkio ministras V. 
Babilius uždraudė AB “Lietuvos energija” pasirašyti sutartį. 

• 1998 m. rugsėjis: LR ūkio ministro nurodymu paskelbtas konkursas 6 TWh/metus elektros 
energijos eksportui į Vakarus. Derybos su potencialiais investuotojais nutrūko. 

• 2003 m. kovas: parengta nauja galimybių studija. 

• 2003-11-17: ES įtraukė projektą į “Quick Start” programą. 

• 2005-09-26: pasirašytas LR ūkio ministro ir Lenkijos finansų ministro komunikatas įkurti 
bendrą įmonę projekto įgyvendinimui. 

• 2008 gegužė: įkurta bendra įmonė “LitPol Link”. Prasidėjo paruošiamieji darbai. 

• 2011 m.: parengti visi reikiami dokumentai ir gautas leidimas 400 kV linijos statybai 
Lietuvoje. 

• 2011-09-12: paskelbtas konkursas linijos techniniam projektui ir 2012-01-13 paskelbtas 
laimėtojas. 

• 2012 m. sausis: paskelbtas pirkimas nuolatinės srovės keitiklio projektavimui Alytuje  

• Lenkijoje: iki 2012 m. pabaigos planuojama baigti dokumentų paruošimą ir gauti leidimus 
linijos statybai Lenkijos teritorijoje. 

• 2015 m. gruodis: jungties 500 MW eksploatacijos pradžia. 

• 2020 m.: 2-ojo keitiklio eksploatacijos pradžia. 

• Linija Alytus – KHAE. Pradedamas rengti teritorijos planavimo dokumentas ir poveikio 
aplinkai  įvertinimas. Linijos galia – 1000 MW, ilgis 50 km, užbaigimas – 2015 m. 



LitPol Link (Lietuva – Lenkija) 

Pagrindiniai faktai 
 

► Linijos ilgis: 154 km (Alytus – Elk) 

► Įtampa: 400kV 

► Nuolatinės srovės intarpas (Back-

to-Back) Alytuje 

► Jungties galia 1000 MW  

Eksploatacijos pradžia 
 

► 2015 m. - 500 MW  
► 2020 m. - 1000 MW 
 

Numatomos investicijos 
 

► Preliminari viso projekto kaina 
1280 mln. Lt  

 





Elektros srautai Lietuvoje, nutiesus  

elektros jungtis su Lenkija ir Švedija 

2020 m. 

2016 m. 

Tikėtini energijos srautai ir šalies balansas 

TWh/m.   

Šaltinis: LITGRID 

► 2016 m. elektros energijos srautas iš Šiaurės šalių 

(per NordBalt) ir Rusijos teka per Baltijos šalis į 

deficitines Lietuvą ir Lenkiją. 

 

► Atsiradus VAE 2020 m. ir tapus pertekline 

sistema,  elektros energijos srautas daugiausia 

bus iš Lietuvos ir Rusijos į deficitines Lenkiją bei 

Latviją. Sumažėja srautas iš Rusijos. 

 

► Naujos elektros jungtys padės diferencijuoti 

importą ir tikėtis palankesnių kainų jau 2016 

metais. 

 

► Nauja atominė elektrinė 2020 metais turėtų leisti 

Lietuvai tapti eksportuojančia šalimi. 

 

 



Sinchronizacija su Vakarų Europos elektros tinklais 

• 1996-1998: Baltijos žiedo (Baltic Ring) studija. Tikslas – išnagrinėti elektros rinkas 
aplink Baltijos jūrą galimybes. Vienas iš scenarijų buvo “Baltijos energetikos sistemų  
sinchroninis darbas su UCTE. Išvada - reikia didžiulių lėšų ~ 1,5 mlrd. eurų. 

• 1999 spalis: Baltijos šalių energetikos įmonių vadovų laiškas UCTE dėl techninių ir 
organizacinių sąlygų. 

• 2000 kovas: UCTE prezidento atsakymas: 

 „Šiuo metu mes matome eilę sunkumų, trukdančių sinchroniškai prisijungti prie 
UCTE sistemos. 

 Sujungimas su UCTE pareikalaus Baltijos energetikos sistemų atskyrimo nuo 
vieningos Rusijos ir Baltarusijos energetikos sistemos. Tai turės didelės įtakos ne tik 
minėtoms sistemoms, bet ir iškils klausimas, kas tieks elektros energiją Kaliningrado 
sričiai. 

 Taip pat kyla abejonių, ar Baltijos šalių prisijungimas viena linija prie UCTE sistemos 
patenkins Jūsų patikimumo reikalavimus. 

 Kita vertus, nesinchroninis Baltijos energetikos sistemų ir CENTREL sujungimas 
leistų išvengti aukščiau minėtų problemų. Tačiau tokiam sprendimui įgyvendinti 
reikėtų didelių investicijų ne tik iš Baltijos, bet ir iš Lenkijos pusės.“ 

• 2002 balandis: Baltijos šalių atsidalijimo eksperimentas ir priemonių planas. 

• 2005-2007: UCTE-IPS/UPS sinchroninio sujungimo studija. 

• 2007 birželis: Baltijos šalių ministrų pirmininkų komunikatas. Šalys išreiškė, kad 
strateginis Baltijos šalių tikslas – tapti UCTE sinchronine zona. Pavedė Baltijos šalių 
operatoriams, pakviečiant Lenkijos operatorių, paruošti galimybių studiją. 

 Sudaryta Lenkijos ir Baltijos šalių ekspertų darbo grupė studijos paruošimui. 

• 2007 spalis:  pateikta paraiška UCTE techninėms sąlygoms gauti. 



• 2008 sausis: užbaigta Lenkijos ir Baltijos šalių paruošta studija. 

 Išvados: 

 BALTSO ir UCTE pirmoji jungtis įmanoma tik per nuolatinės srovės intarpą (asinchroninė 
jungtis), kuri suteiktų galimybę kontroliuoti galios srautus tarp energetikos sistemų; 

 Didelės galios generuojantys šaltiniai gali būti statomi Baltijos energetikos sistemose, jei 
elektros tinklų pralaidumas tarp Baltijos ir UCTE bus didesnis už didžiausio bloko galią; 

 Prekybai gali būti skirta tik ta elektros tinklų tarp Baltijos ir UCTE pralaidumo dalis, kuri 
lieka atmetus galios rezervo dydį didžiausiam blokui rezervuoti Baltijos energetikos 
sistemose; 

 Sinchroninis BALTSO ir UCTE sujungimas galimas pastačius papildomas jungtis tarp 
Baltijos ir UCTE. Tam papildomai reikalinga plėsti Lenkijos ir Baltijos šalių vidaus tinklus; 

 Asinchroninis sujungimas galimas apie 2015 metus (įvertinus 400 kV OL Elk-Narew 
statybos laiką); 

 Sinchroninis sujungimas galimas apie 2025 metus (įvertinus reikalingus Baltijos šalių ir 
Lenkijos vidaus tinklų sustiprinimo terminus); 

 Reikalingos preliminarios investicijos perdavimo sistemų operatorių vidaus tinklų plėtrai, 
rengiantis BALTSO ir UCTE susijungimui – 374 mln. EUR  (EE – 42 mln. EUR, LV – 42 
mln. EUR, LT – 260 mln. EUR); 

 Apytikslės investicijos sinchroniniam susijungimui – 1260 mln. EUR (LV – 1008 mln. EUR, 
LT – 260 mln. EUR); 

 Preliminarios investicijos Lenkijos pusėje – apie 654 mln. EUR; 

 Investicijos reikalingos palaikyti jungtis su Rusija ir Baltarusija po sinchroninio susijungimo 
su UCTE per Back-to-Back konverterių stotis – apie 315 mln. EUR. 

• 2008 gegužė: Baltijos šalių operatorių susitikimas su UCTE pirmininku ir generaliniu 
sekretoriumi. UCTE atstovai pareiškė, kad jei jų komitetas pritars, sukurs darbo grupę 
techninių sąlygų paruošimui ir kreipsis į EK šių ekspertų darbo kompensavimui. 

• 2008-2010: UCTE, Nordel, Baltel ir kt. susivienijimų išformavimas ir ENTSO-E įkūrimo 
procesas. 

• 2011 gruodis: paskelbtas konkursas studijai atlikti. Laukiama pasiūlymų. 

 ENTSO-E baigia formuoti dokumentų paketus su reikalavimais el. gamintojams ir tinklams.  



Sistemų valdymo integracija 

   Būtinos sąlygos integracijai: 

 

► Pakankama nuosava generacija 

► Jungtys 

► Vidaus tinklų plėtra 

► Savarankiškas sistemos  valdymas 

 

Continental Europe

IRL

NORDEL

IPS/UPS

UK



Tilžė 

Baltijos energetikos sistema 



Išvados 

 

► Šiuo metu įgyvendinami integracijos į Europos elektros 

energetikos sistemas projektai apima tris svarbiausias sritis: 

infrastruktūrą, rinką ir sistemos valdymą. 

 

► Nord Balt projektui pasirašytos visos darbų vykdymo sutartys, 

įskaitant vidaus tinklų plėtrą, ir tikėtina eksploatacijos pradžia 

2015 m. gruodis. 

 

► LitPol Link: neaišku dėl linijos Lenkijos teritorijoje užbaigimo iki 

2015 m. pabaigos bei tinklų stiprinimo Lenkijos teritorijoje.  

 

► Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacija su Vakarų šalių 

tinklais priklausys nuo studijos išvadų ir priimtų sprendimų.  

 



   Faktinė gamyba        Faktinis suvartojimas          Importas/ eksportas        

   2012 sausio 26 d.    



Lietuvos elektrinių įrengtoji galia (2012-01-01) ir prognozuojama generacija 

Elektrinės 
Įrengtoji galia 

(gross), MW 

Generacija, MW 

Žiemą Vasarą 

Lietuvos elektrinė 1800 420 400 

Mažeikių elektrinė 160 20 20 

Vilniaus elektrinė 360 180 30 

Kauno elektrinė 170 100 30 

Kauno energija 8 

Klaipėdos energija 11 50 10 

Panevėžio elektrinė 35 

Įmonių elektrinės 132 110 60 

Iš viso šiluminėse elektrinėse: 2676 880 550 

Kauno hidroelektrinė 101 20 20 

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 900 - - 

Mažosios hidroelektrinės 26 - - 

Iš viso hidroelektrinėse: 1027 

Biokuro elektrinės 50 200 30 

Vėjo jėgainės 202 - - 

Iš viso AEI naudojančiose elektrinėse 252 220 50 

Iš viso: 3955 1100 600 

Poreikis 1800 1300 

Generacija 1100 600 

Skirtumas 700* 700* 

* - 700 MW galios deficitas padengiamas importu arba Elektrėnų blokais 3x300 MW 



Balansas, TWh 2009 2010 2011 

Elektros energijos gamyba 15.32 5.70 4.77 

Ignalinos AE 10.85 0.00 0.00 

Lietuvos elektrinė 0.96 2.02 1.19 

Vilniaus elektrinė (TEC2+TEC3) 0.63 0.77 0.55 

Kauno elektrinė 0.63 0.50 0.43 

Mažeikių elektrinė 0.21 0.14 0.14 

Klaipėdos elektrinė 0.02 0.02 0.02 

Panevėžio termofikacinė elektrinė 0.19 0.18 0.20 

Kauno hidroelektrinė 0.35 0.45 0.39 

Kruonio HAE 0.71 0.76 0.57 

Mažosios hidroelektrinės 0.07 0.09 0.09 

Kitos elektrinės 0.43 0.40 0.48 

Vėjo elektrinės 0.16 0.22 0.47 

Biomasės elektrinės 0.11 0.15 0.24 

Saulės elektrinės   0.00 0.00 

Elektrinių savos reikmės, MW 1.20 0.37 0.32 

Patiekta į tinklą 14.12 5.33 4.46 

Kruonio HAE užkrovimas 1.01 1.04 0.80 

Eksportas 3.61 1.14 1.97 

Importas 0.68 7.13 8.71 

Elektros poreikiai 10.18 10.28 10.40 

Nuostoliai elektros tinkluose 0.97 0.99 0.87 

Elektros tinklų savos reikmės 0.05 0.07 0.07 

Galutinis suvartojimas 9.16 9.22 9.46 

Pramonė 2.65 3.07 3.61 

Transportas 0.07 0.08 0.10 

Žemės ūkis 0.16 0.17 0.21 

Gyventojai 2.75 2.59 2.62 

Prekybos ir kiti vartotojai 3.53 3.30 2.93 

 Galutinis suvartojimas lyginant su 
2010 metais padidėjo apie 2,7 % 
ir pasiekė 9,46 TWh. Vėjo 
elektrinių gamyba išaugo 
dvigubai daugiau, lyginant su 
2010 m. Atsinaujinančių šaltinių 
pagaminta elektra sudarė 12,6 
proc. galutinio suvartojimo.  

 Palyginimui pateikti ir 2009-2010 
m. balansai. 

Lietuvos elektros energijos balansas 



Baltijos šalių elektros rinkos plėtros 

etapai 

► 2011 – fragmentuota Baltijos elektros rinka – 

veikia dvi elektros biržos (NPS Estijoje ir 

Baltpool). 

► 2012 – įsteigtos Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

NPS kainų zonos – vieninga elektros 

prekybos aikštelė  Baltijos regione. 

► 2013 – bendra Baltijos rinka(BEMIP). 

► 2014 – taikomos rinkos apsaugos priemonės 

– mokesčiai trečioms šalims. 

► 2016 – veikia Baltijos ir Šiaurės šalių 

sisteminių paslaugų rinka, vykdoma tarp-

biržinė elektros prekyba su Lenkija. Polish PX 

Gielda Energii 

Estlink II 

Estlink I 

Nord Balt 

LitPol 
link 

FI 

EE 

LV 

LT 

SK 
CZ 

AT 

DE 

SE 

NO 

Esant didelei elektros rinkai efektyviausiai panaudojama tinklų ir generacijos infrastruktūra. 



Elektros gamyba ir importas 

Atsinaujinantys energijos ištekliai 

Atominė energija 

Elektros importas iš ES 

Dujos iš vienintelio tiekėjo 

Elektros importas iš dominuojančio tiekėjo 

Dujos iš skirtingų šaltinių 

  “LitPol Link” 
  “NordBalt” 
  Nauja AE 
  LNG terminalas 
  AEI plėtra 



Metai 

Įrengtoji galia ir pagamintas elektros energijos 

kiekis iš AEI 

Įrengtoji galia AEI naudojančiose 
elektrinėse 

Pagamintas elektros energijos 
kiekis AEI naudojančiose 

elektrinėse MW GWh 

Metai 



BRELL žiedas 


