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Lietuvos elektros perdavimo sistemos 
operatorius atsakingas už:

• stabilų, saugų ir patikimą elektros 
energetikos sistemos darbą;

• elektros perdavimo tinklo įrenginių 
priežiūrą ir darnią perdavimo tinklo 
plėtrą;

• strateginių elektros energetikos 
projektų įgyvendinimą;

• visavertę Lietuvos elektros sistemos 
integraciją į kontinentinės Europos 
tinklus ir bendrą Europos elektros 
rinką.

Infrastruktūra kuri persiunčia elektrą 
nuo gamintojų iki vartotojų:

• 5011 km 110 kV elektros perdavimo 
linijų;

• 1672 km 330 kV elektros perdavimo 
linijų;

• 234 transformatorių pastotės ir 
skirstyklos.



Europos Sąjungos energetiniai tikslai
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• Sukurti vieningą 
elektros rinką.

• Užtikrinti rinkos 
ir sistemų 
veikimą pagal 
vienodus 
europietiškus 
principus.

• Užtikrinti 
elektros tiekimo 
saugumą (angl. 
Security of 
Supply).



Europos 10 metų vystymo planas (TYNDP)
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• Atsižvelgiant į trečiojo 
paketo reikalavimus, 
ENTSO-E kas dvejus 
metus rengia Europos 
perdavimo tinklų TYNDP.

• Lietuvos energetikos 
projektai TYNDP plane –
Europinės reikšmės 
projektai.



Baltijos jūros regiono šalys per metus suvartoja
daugiau kaip 1000 TWh elektros per metus
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Lietuvos elektros energetikos sistemos
apžvalga: elektros vartojimas ir gamyba 2013 m. 
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Bendras elektros poreikis 11,34

Galutinis elektros suvartojimas 9,64

Šiluminės 
elektrinės

21%

Hidroelektr
inės
9%

5 % 
[CATEGOR
Y NAME]
4 % 

[CATEGOR
Y NAME]

Importas
61%

Elektros energijos gamyba
(neto)

4,40

Šiluminės elektrinės: 2,36

Lietuvos 1,10

Vilniaus 0,43

Kauno 0,26

Panevėžio 0,07

Kitos 0,50

Hidroelektrinės: 1,06

Kauno HE 0,42

Kruonio HAE 0,54

Mažos HE 0,09

Vėjo elektrinės: 0,60

Kiti atsinaujinantys ištekliai: 0,38

Komercinis sistemos balansas
(-importas/+eksportas)

-6,95



Lietuvos elektros energijos poreikis 2023 m. 
augs iki 12–14 mlrd. kWh
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Lietuvos elektros energijos 
poreikis 2023 m. išaugtų: 

• bazinio scenarijaus atveju 
– iki 13,0 mlrd. kWh;

• esant lėtesniam 
ekonomikos augimui – iki 
12,4 mlrd. kWh;

• optimistinio scenarijaus 
atveju – iki 14,2 mlrd. 
kWh.

Elektros energijos poreikio prognozė 2023 m.

Pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos elektros energijos poreikio kitimui:
• ekonominė veikla;
• gyventojų skaičius; 
• elektros rinką reglamentuojančių teisės aktų pokyčiai.



2014 m. 2023 m.

Elektrinių įrengtoji/turimoji galia, iš viso: 4296/3388 
(3958)•

4898/4554

Atominės elektrinės 0/0 1350/1303

Tradicinės šiluminės elektrinės

Lietuvos E 1955/1275 
(1845)•

455/435

Vilniaus E 360/320 180/160

Kauno E 170/155 110/102

Petrašiūnų E 8/4 0/0

Panevėžio E 35/33 35/33

Klaipės E 11/10 0/0

Kitos E 288/274 288/274

Hidro ir hidroakumuliacinės elektrinės

Kauno HE 101/99 101/99

Kruonio HE 900/760 1125/950

Mažosios HE 27/27 41/41

Elektrinės, naudojančios atsinaujinančius
energijos išteklius (išskyrus HE)

441/431 1213/1157

Senstančius elektros gamybos įrenginius keis nauji
tradicinius ir atsinaujinančius resursus
naudojantys generatoriai
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Elektrinių faktinės ir planuojamos galios Lietuvoje, MW (pagal elektrinių pateiktus perspektyvinius planus):

Planuojama, kad veiks nauja atominė
elektrinė

Uždaromi senieji šiluminiai
generatoriai LEG, planuojama, kad
liks dirbti tik 9-asis blokas

Uždaromi senieji generatoriai miestų
šiluminėse elektrinėse

*įvertinant, kad 2x300 MW blokus galima „iškoservuoti“ per 2 mėn. nuo poreikio atsiradimo

Pradedami eksploatuoti nauji biokuro, 
saulės ir vėjo generatoriai



Strateginė elektros energetikos sistemos
vystymo kryptis – integracija į Europos elektros
sistemą
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• Infrastruktūrų sujungimas

• „LitPol Link“;

• „NordBalt“.

• Elektros rinkų sujungimas

• Sinchroninis darbas 
kontinentinės Europos 
tinkle.

• Vietinės generacijos 
vystymas: 

• AEI integracija; 

• Naujos AE projektas.



Plėtra iki 2016 m. – infrastruktūrų sujungimas
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NordBalt projekto pažanga: nuolatinės srovės keitiklis ir 
kabelis jūroje ir sausumoje
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Pažanga
2014.09 

63%
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2014.12  
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2015.12

100%



LitPol Link projekto pažanga: srovės keitiklių stotis ir linija
nuo Alytaus TP iki valstybės sienos
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Pažanga

2014.09

46%

Planas

2014.12

58% 

Planas

2015.12

100%



Plėtra iki 2023 m. – Baltijos šalių EES 
sinchronizacija su KET ir VAE 
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Perdavimo tinklas gerai išvystytas, bet atskiros
tinklo dalys reikalauja investicijų (1)
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110 kV linija Kretinga–Benaičiai 
(2007–2016) – integruoti vėjo 
jėgainėms į sistemą.

110 kV linija Klaipėda–Marios 3
(2010–2015) – dėl augančio 
vartojimo.

110 kV linija Pagėgiai–Bitėnai 
(2011–2020) – vėjo integravimui ir 
tinklo patikimumui užtikrinti.



Perdavimo tinklas gerai išvystytas, bet atskiros
tinklo dalys reikalauja investicijų (2)
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110 kV linija Kaunas–Eiguliai 2 
(2016–2020) – dėl augančio 
vartojimo

110 kV linija Neris–Baltupiai 
(2017–2021) – dėl augančio 
vartojimo

110 kV linija Šilas–Varėna 
(2018–2021) – tinklo 
patikimumui užtikrinti



11 naujų 110 kV transformatorių pastočių –
vartotojų poreikiams
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Pastotės reikalingos Rail Baltica
projekto įgyvendinimui:

110/27,5/10 kV Radviliškio T

110/27,5/10 kV Gudžiūnų T

110/27,5/10 kV Kėdainių T

110/27,5/10 kV Jonavos T

Pastotės reikalingos Lesto
vartotojams – smulkiems ir
vidutiniams verslams, mažoms
įmonėms, kuriančioms naujas
darbo vietas:

110/10 kV Sitkūnų

110/10 kV Šnipiškių

110/10 kV Kuprijoniškių

110/10 kV Lazdėnų



Investicijų reikalauja esamų elektros įrenginių
eksploatacija ir atstatymas
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• Užtikrinti patikimą 110 kV pastočių
būklę, 2014–2023 m. planuojama
rekonstruoti vidutiniškai 5–6 
pastotes per metus.

• Visi elektros perdavimo tinklo
objektai rekonstruojami
atsižvelgiant į jų techninę būklę ir
įmonės finansines galimybes. 



Pagrindinės investicijų grupės 2014–2023 m. mln. Lt 2014–2023 m. mln. eurų

PT strateginiai projektai: 2 360,4 766,3

• Tarptsisteminė jungtis „NordBalt“ ir susiję projektai 636,6 252,4

• Tarptsisteminė jungtis „LitPol Link“ ir susiję
projektai

427,6 138,4

• Tinklo paruošimas sinchrininiam darbui su KET* 1 296,3 375,6

PT patikimumui būtini projektai 755,63 305,9

ITT ir kiti projektai 45,2 13,7

Iš viso Litgrid AB investicijų: 3 161,2 1 085,9

PT projektai vartotojų ir gamintojų iniciatyva 155,6 46,2

Iš viso investicijų į perdavimo tinklo plėtrą ir atstatymą: 3 316,8 1 132,2

Planuojamos investicijos į perdavimo tinklą 2014–
2023 m.
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Strategine infrastruktūra naudosimės kelis 
dešimtmečius
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Elektros rinkos kainos 2014 10 06

39 €/MWh

33 €/MWh

61 €/MWh

61 €/MWh

37 €/MWh

37 €/MWh

16,85

2,206
0,42

7,141

4,479

6,162

0,52

7,93

elektros energijos įsigyjimo
kaina (arba kaina biržoje)

perdavimo aukštos įtampos
tinklais kaina (Litgrid)

Sisteminių paslaugų kaina
(Litgrid)

VIAP kaina

skirstymo vidutinės
įtampos tinklais kaina
(Lesto)
skirstymo žemos įtampos
tinklais kaina (Lesto)

visuomeninio tiekimo
paslaugos kaina (Lesto)

PVM

• Investicijos į strateginę infrastruktūrą –
elektros  kainoje 2013-2016 metais – 0,8 
ct/kWh

• Šių investicijų rezultatas – būsimas poveikis 
reikšmingiausiai elektros kainos dedamajai

Elektros tarifo dalis perdavimo
infrastruktūrai – 7 proc.

Elektros kainos dedamosios 2014

Šaltiniai: NPS, POLPX, VKEKK



Lietuva – Baltijos jūros regiono energetikos
kompetencijų centras
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• Elektros rinkos sukūrimas ir 
integracija.

• Tarptautinių HVDC jungčių 
įdiegimas, valdymas ir 
eksploatacija.

• Savarankiškas sistemos darbo 
valdymo organizavimas.

• Mažos sistemos 
perorientavimo didelėse 
energetikos sistemose 
kompetencijos.

Lietuvos energetikos sistema po dešimties 
metų – geriausiai elektros jungtimis su 
Rytais ir Vakarais sujungta sistema 
regione, komercinių elektros mainų tarp 
Rytų ir Vakarų centras.
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Ačiū


