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Pavadinimas (Arial Bold 
36pt)

TEKSTAS (ARIAL BOLD 20 PT)

• Punktai (Arial Regular 20pt)

• Condimentum faucibus
sodales a.

• Condimentum faucibus
sodales a.

• Condimentum faucibus
sodales a.

• Condimentum faucibus
sodales a.

TEKSTAS (ARIAL BOLD 20 PT)

1. Punktai (Arial Regular 20pt)

2. Vulputate ac sapien. Cras
ac quam justo.

3. Vulputate ac sapien. Cras
ac quam justo.

4. Vulputate ac sapien. Cras
ac quam justo.

5. Vulputate ac sapien. Cras
ac quam justo



Elektra – kasdieninio 
gyvenimo dalis

1,6 MLN. GYVENTOJŲ 48 TŪKST. VERSLO ĮMONIŲ



Klientų poreikiai keičiasi...

2014 m. –

aktyvus
vartotojas

xxx

2000 m.

PASYVUS 
VARTOTOJAS

- tik vartoja

- negamina

2014 m.

AKTYVUS 
KLIENTAS

- domisi 
galimybėmis

- ateities 
gamintojas

2030 m.

DALYVAUJANTIS 
PARTNERIS

- energetinės 
sistemos dalyvis

- gamintojas

- dinamiška 
kainodara



ES trilema

Kaina

Poreikis 
išmaniajam 

tinklui



10 metų 

per juos turime 
daugiau 

investuoti į 
tinklą

Iššūkis: pateisinti klientų 
lūkesčius

400 – 500
mln. Lt 

tiek reikėtų 
investuoti 

kasmet

34 metai

toks vidutinis 
tinklo elementų 

amžius



*Informacijos šaltinis – Ernst & Young Skirstomojo tinklo operatorių veiklos tyrimas, 2013
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LESTO Estija Latvija Rumunija Čekija Slovakija Lenkija

CAPEX 1 km LT OPEX 1 km LT

Investicijos regione
TOTEX, tenkantis vienam linijų kilometrui, tūkst. Lt



Klientui

Lankstumas

Įtampos kokybė

Išmanus

Atsparus klimato reiškiniams

Investicijos į ateities tinklą

Saugus ir patikimas

Patikimumas

Efektyvumas

Saugumas



Ateitis – išmanus tinklas



Gamyba Perdavimas ir skirstymas Vartojimas

Tradicinis tinklas



Išmanusis tinklas

Gamyba Perdavimas ir skirstymas Vartojimas



3 išmaniojo tinklo 
komponentai

Išmanus tinklo valdymas

Išmaniai integruota gamyba

Išmanios rinkos ir klientai



LESTO išmanusis tinklas

Centralizuotas valdymas

Sprendimai
elektromobiliams

Išmanieji skaitikliai

Savaime besigydantys 
tinklai

Linijų stebėsenos
sistemos

Atsinaujinančių išteklių 
integravimas



• Specialūs indikatoriai 
ant elektros linijų

• Greitai nustatomas 
gedimas

• Operatyviai 
atstatomas veikimas

Linijų stebėsena



Centralizuotas valdymas  

• Bendra stebėsenos
ir valdymo sistema 
(2016 m.)

• IT sprendimai

• Automatizuotas 
tinklo valdymas

• Tiksliau planuojami
ištekliai



„Savaime besigydantis“ 
tinklas

• IT sistema parenka 
optimaliausią būdą

• 3 bandomieji
projektai: Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Vilniuje

• Projekto biudžetas –
1 mln. Lt

• 5 tūkst. klientų



• Daugiau mažų 
gamintojų

• Lankstus skirstomojo 
tinklo valdymas

• Galimybė valdyti 
atsinaujinančių 
elektros šaltinių 
energiją

Atsinaujinančių išteklių 
integravimas



Išmanioji elektros 
energijos apskaita

• 3 tūkst. skaitiklių 
gyventojams

• Namų ekranai, 
duomenys 
kas valandą

• 2015 m. birželio mėn.

• Įvertinti naudą, 
kainą, klientų patirtį



• 30 minučių = 120 km

• 1-2 automobiliai  per 
dieną

• 90 įkrovimų per 
2 mėn. 

• 1,4 tūkst. kWh
elektros energijos

Greitojo įkrovimo stotelė



11 tūkst.  
šeimų

Išmanusis 
miestas

900 paslaugų 
įmonių

300 pramonės
įmonių

29 elektromobilių 
greitojo krovimo 

stotelės

200 vėjo 
jėgainių ant  

apšvietimo stulpų

17 tūkst. 
išmaniųjų 
skaitiklių

6 tūkst. tonų mažesnės 
CO2 emisijos



Ateitis yra šiandien



Ačiū!

Aidas Ignatavičius


