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Atsinaujinanti energetika: 
matuojamės ateities vėjo energetikos plėtrą



• Lietuvos AEI įstatymas – 500 MW vėjo energijos jau
2016 m.

• ES iškelti „20/20/20“ tikslai iki 2020 metų.

• Žingsnis link 2050 m. ES formuojamų dekarbonizavimo
tikslų

Esama situacija ir lūkesčiai
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Vėjo elektrinių galios valdymas. 
Kaip tinkamai paruošti elektros tinklus ir energetikos

sistemą?



• „Litgrid“ užsakymu KTU parengė „Atsinaujinančius
energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimo
prie aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo iki 2030 
m.“ galimybių studiją

Tikslai:

• Nustatyti kur ir kiek 2030 m. prie perdavimo tinklų
prijungsime atsinaujinančių energijos išteklių

• Sudaryti Lietuvos elektros energetikos sistemos
generuojančių galių struktūrą 2030 m., įvertinant
avarinio ir reguliavimo rezervų poreikius

Galimybių studija
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Lietuvos aktyviosios galios rezervų poreikis skaičiuojamas pagal
Europos taisykles*. Lietuva vertinama ne kaip izoliuota, o  kaip
integrali Europos tinklų dalis

Prielaidos rezervų ir rinkos vertinimui
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66%  
50%

* Pagal Kontinentinės Europos tinklų reikalavimus, didžioji dalis rezervų dalis - 66 proc. antrinio rezervo 
arba 50 proc. antrinio ir tretinio rezervų poreikio turi būti palaikoma šalies viduje



Prielaidos rezervų ir rinkos vertinimui

5

TAČIAU:

• Pagal rinkos taisykles tarpsistemines jungtis
rezervams galima panaudoti tik po „diena-
prieš“ ir „dienos eigos“ rinkos uždarymo, jei dar
lieka neišnaudotų pralaidumų

• Tarpsisteminės jungtys savaime negarantuoja 
antrinio (avarinio ir reguliavimo) rezervo, bet 
jomis pasinaudojama sekančioje biržos 
prekybos sesijoje vėjo „nebalansui“ išlyginti
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AEI elektrinių galių scenarijai

Vėjo energetikos integracija į Lietuvos elektros sistemą –
didelis ateities iššūkis

Scenarijus 

AEI elektrinių 
gamyba

Mažosios HE Saulės E Biokuro E Vėjo E

% TWh TWh MW TWh MW TWh MW TWh MW

Pagrindinis 24 3,34 0,09 30 0,084 80 1,753 300 1,06 500

Tarpinis 30 4,17 0,105 35 0,084 80 1,929 330 1,70 670

Ambicingasis 35 4,87 0,120 40 0,084 80 2,104 360 2,21 840

„Reference“ 45 6,26 0,135 45 0,102 90 2,338 400 3,33 1120

„On track“ 50 6,96 0,135 45 0,114 100 2,630 450 3,73 1220

„More RES“ 60 8,35 0,135 45 0,114 100 2,630 450 5,12 1580

2020 m.

2030 m.

2050 m.



Vėjo integracijai 2030 m. reikalinga tradicinių
elektros gamybos šaltinių plėtra
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Vėjo energetikos plėtrai iki 840 MW reikia apie 240 
MW reguliavimo rezervų

Reguliavimo „aukštyn“
Avarinis „aukštyn“

Avarinis „žemyn“
Reguliavimo „žemyn“



• Pagrindinis rezervo šaltinis
išliks Kruonio HAE

• Galimas rezervas iš Kruonio
HAE ir šiluminių elektrinių apie
±700 MW

2030 m. prognozuojamas antrinis rezervas
Lietuvoje
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Realiausias problemos sprendimas – visos, į sistemą jungiamos vėjo
elektrinės pačios turėtų spręsti balansavimo klausimus rinkos 

sąlygomis. 
Žinoma, sprendimai dėl subsidijų būtų reikšmingi, jei ne lemiami

700 MW

940 MW



• Pirminis rezervas ir dabar yra palaikomas naudojantis 
visais Baltijos regiono turimais resursais – tai planuojama 
išlaikyti

• Reguliavimo rezervui užtikrinti reikia įrengti generacijos
šaltinius, galinčius be pertrūkio reguliuoti prognozavimo
paklaidas: elektrines su dujų turbinomis arba kombinuoto
ciklo elektrines

• Avariniam rezervui tikslinga išplėsti Kruonio HAE

• Kitos dienos vėjo „nebalansus“ reiktų išlyginti rinkoje, 
išnaudojant tarptautines jungtis

Kaip užtikrinti reikiamus rezervus?
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Rekomenduojami papildomi reguliavimo rezervų
šaltiniai ir jų orientaciniai finansiniai rodikliai
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Eil. 
Nr.

Vėjo elektrinių
suminė įrengtoji

galia, MW

Reikalingi papildomi reguliavimo rezervų 
šaltiniai,

2,8 mln. Lt/MW*

Kaina, 
mln.Lt

1 500
280 MW kombinuoto ciklo elektrinė

(200 MW – dėl vėjo prognozavimo paklaidų)
784

2 670
330 MW kombinuoto ciklo elektrinė

(270 MW – dėl vėjo prognozavimo paklaidų)
924

3 840
400 MW kombinuoto ciklo elektrinė

(340 MW – dėl vėjo prognozavimo paklaidų)
1 120

4 1000
460 MW kombinuoto ciklo elektrinė 

(400 MW – dėl vėjo prognozavimo paklaidų)
1 288

* „Catalogue of Technology Data for Energy Technologies „Technology Data for Energy Plants. Generaton of Electricity and District Heatng, Energy Storage and Energy Carrier Generaton
and Conversion“, May 2012, Danish Energy Agency and Energinet.dk, Denmark“ 

Į papildomus generacijos šaltinius reikėtų investuoti
daugiau kaip milijardą litų



Vėjo elektrinių pagamintos elektros kaina 2030 m.
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Prielaida: vėjo elektrinių investuotojai padengia visus kaštus

Kitos prielaidos:

• Reguliavimo rezervo aukštyn poreikis 72 MW
• Instaliuotos galios poreikis reguliavimo rezervui užtikrinti 120 MW
• Reguliavimo rezervo elektrinės minimalus gamybos taškas 48 MW
• Orientacinės investicijos reguliavimo rezervo elektrinei pastatyti 360 mln. Lt
• Vėjo elektrinės pačios užtikrina reguliavimą žemyn

Vėjo elektrinių įrengtoji galia, MW

+340 MW 
(pastačius 500 MW)

Lt €

Investicijos (atsipirkimas per 20 m.) reguliavimo rezervui, ct/kWh 2,0 0,6

Reguliavimo rezervo elektrinės sukimasis minimaliam gamybos taške, ct/kWh 5,4 1,6

Vėjo elektrinių elektros gamybos balansavimas, ct/kWh 2,5 0,7

Vėjo elektrinių balansavimo suminė kaina investuotojams, ct/kWh 9,9 2,9

Vėjo elektrinių prijungimo kaina (atsipirkimas per 20 m.), ct/kWh 0,3 0,1

Vėjo elektrinių feed-in tarifas, įskaitant VIAP, ct/kWh 24,0 7,0

Galutinė vėjo elektrinių gaminamos elektros kaina, įvertinus prielaidas, be VIAP, ct/kWh 34,2 9,9



Atsižvelgus į elektros tinklo pralaidumo galimybes, nustatyta, 
kad neplečiant perdavimo tinklo bendra instaliuota vėjo
elektrinių (sausumoje) galia negali viršyti 1000 MW

Perdavimo tinklo galimybės prijungti vėjo jėgaines
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1000 MW



Vėjo elektrinių prijungimo zonos, neplečiant
elektros tinklo

Vėjų galios nesumuojamos!13



Jūriniams vėjo parkams prijungti reikalinga nauja 330 kV pastotė 
linijoje Klaipėda – Grobinia ir dvi naujos 330 kV linijos 

Bendra preliminari investicija jūriniams vėjų parkams prijungti –
apie 530 mln. Lt

Jūrinių vėjo parkų prijungimo galimybė – tik iš 
esmės išplėtus perdavimo tinklą
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Reziumė
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2030

24% - 35% 24 MW

500 MW 340 MW

+

100 MW

1.
2.

3.

5.

4.

1000  MW  MAX
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Vėjo energetikos plėtra – ambicingas, bet įmanomas 
uždavinys. Turime rimtai pasiruošti



Ačiū už dėmesį  
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