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           2013 2014 

VIAP išmokėta vėjo jėgainių operatoriams (mln. Lt)       84,9     92 

VIAP AEI balansavimui (mln. Lt)         14,4    17,6 

Viso VIAP sąnaudos vėjo energetikai (mln. Lt)       99,3  109,6 

 

VIAP apmokestintas suvartotas elektros energijos     9 201 218    9 771 609 
      kiekis (MWh) 

  

VIAP sąnaudos vėjo energetikai, tenkančios         1,08   1,12 
vienai VIAP apmokestintai suvartotai kWh      ct/kWh ct/kWh 
     

Duomenys iš Baltpool.lt (2014 metų duomenys – preliminarūs, suprognozavus gruodžio 
duomenis) 

Šiek tiek apie neseną istoriją 
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Kitą vertus.... 
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AR ĮMANOMA ĮVERTINTI KONKREČIĄ VĖJO JĖGAINIŲ 
 ĮTAKĄ ELEKTROS KAINŲ RINKOJE MAŽĖJIMUI LIETUVOJE? 



4 

Kodėl vėjas nupučia žemyn elektros 
kainas? 
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Elektros kaina biržoje – 
brangiausio gamintojo 
(importuotojo) siūloma 
kaina už elektrą, kurią dar 
kažkas nori įsigyti 

 

Padidėjus vėjo elektrinių 
gaminamos elektros 
energijos kiekiui, 
brangiausiu importuotoju 
(gamintoju) tampa pigesnę 
elektros energiją siūlantys 
importuotojai (gamintojai) – 
mažėja elektros kaina 
rinkoje 

Analogiškas efektas – 
mažėjant elektros paklausai 

IŠAUGUSI VĖJO JĖGAINIŲ GAMYBA 

ELEKTROS POREIKIO SUMAŽĖJIMO 
EFEKTAS 
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Vėjo elektrinių gamybos įtaką elektros 
kainoms Lietuvoje 2013-2014 metais 
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Nord Pool Spot duomenys apie 
elektros energijos kainas ir vėjo 
jėgainių gaminamą elektrą Lietuvoje 
2013-2014 (valandiniai duomenys) 
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Vėjo elektrinių gamybos įtaką elektros 
kainoms Lietuvoje 2013-2014 metais 
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Vėjo elektrinių gamybos įtaką elektros 
kainoms Lietuvoje 2013-2014 metais 

7 

 Vidutiniškas 

elektros kainos 

rinkoje 

sumažėjimas, 

generuojant 

papildomai 100 

MW elektros 

vėjo 

elektrinėse 

(ct/kWh)

Metinio 

vartojimo 

dalis, 

tenkanti 

laikotarpiui

Vėjo 

elektrinių 

metinės 

gamybos 

dalis, 

tenkanti 

laikotarpiui

Vidutinė 

faktinė įtaka 

elektros 

rinkos kainai 

(ct/kWh)

Sumažėjusios 

elektros 

vartotojų 

išlaidos dėl 

sumažėjusios 

elektros rinkos 

kainos  per 2013-

2014 metus(Lt)

Žiema - naktis 1,20 11,63% 18,01% 1,01 -              22 680 583        

Žiema - diena 1,54 15,20% 16,88% 1,21 -              35 722 733        

Pavasaris-naktis 2,08 10,60% 12,82% 1,21 -              24 946 406        

Pavasaris-diena 2,28 13,43% 10,61% 1,10 -              28 712 027        

Vasara-naktis 2,82 10,46% 8,70% 1,12 -              22 703 990        

Vasara-diena 3,68 13,26% 8,41% 1,41 -              36 271 574        

Ruduo-naktis 2,11 11,08% 13,16% 1,28 -              27 557 373        

Ruduo-diena 3,67 14,34% 11,41% 1,93 -              53 692 898        

100,00% 100,00% 252 287 584      

VIDUTINIŠKAI SUMAŽINAMA ELEKTROS ENERGIJOS KAINA (ct(Lt)/kWh) 1,30        
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VĖJO ELEKTRINĖS VARTOTOJAMS NE 
DIDINO, O MAŽINO SĄNAUDAS... 

Išvada (gana netikėta...) 
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Nekalbant jau apie sukurtas 
darbo vietas, sumokėtus 
mokesčius į biudžetą ir sukurtą 
papildomą pridėtinę vertę 
ekonomikai... 

Problema tik ta, kad papildomi 1,08-1,12 ct/kWh VIAPe – akivaizdūs,  
o 1,3 ct/kWh elektros kainų sumažėjimas rinkoje – sunkiai 
apčiuopiamas... 
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Dabar 
veikiančių 
vėjo 
elektrinių 

Vėjo 
elektrinių, 
kurios galėtų 
būti 
pastatytos 
artimiausioje 
ateityje 

Instaliuotos galios 
išnaudojimas 

20-30% 35-44% 

Premija prie rinkos kainos 
 

14,1-14,5 
ct/kWh 

7-8  
ct/kWh 

Kas toliau? 
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Papildomi 350 MW vėjo jėgainių  VIAP sąnaudas padidintų apie 32-
40 mln eurų (+1,1-1,35 ct(lt)/kWh) (papildoma metinė gamyba 1-
1,4 TWh) 

Papildomi 350 MW vėjo jėgainių vidutinę elektros kainos rinkoje 
sumažintų 77-99 mln eurų (-2,8-3,5 ct(lt)/kWh)* 
 
*Priėmus prielaidą, kad augant vėjo jėgainių įrengtajai galiai, elektros kainos rinkoje ir 

vėjo elektrinių gamybos kiekių santykis išliktų toks, koks buvo 2013-2014 
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Vėjo jėgainių rėmimas ne per VIAP, o subsidijomis? 

 

 350 MW vėjo jėgainių sausumoje pastatyti kainuotų 500-700 mln 
Eurų 

 Reikalinga subsidija (priėmus prielaidą, kad vėjo jėgainių 
operatoriai bus patys atsakingi už balansavimą ir elektrą 
pardavinės rinkoje) – 40-50% nuo investicijos, t.y – 200-300 mln. 
Eurų 

 Reikėtų sukurti paramos schemą, kuri užtikrintų, kad investuotojas 
nebūtų suinteresuotas įrengti pigiausius ir mažiau elektros 
gaminančius įrenginius 

Kas toliau? 
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Vėjo energetikos plėtros Baltijos jūroje (Lietuvos ekonominėje 
zonoje) pradžia? 

 Potencialas – 3 kartus didesnis už Lietuvos elektros energijos 
poreikį 

 Greitai pinganti , bet kol kas dar brangi (maždaug dvigubai 
brangesnė, nei vėjo sausumoje) technologija.  

Problemos: Netobulas AIE įstatymo 22 straipsnis. Jūros dugno 
tyrimus turėtų atlikti konkursą laimėjęs investuotojas 

– Kaip dalyvauti konkurse, nežinant jūros dugno sąlygų? 

– Kokie turėtų būti tokio konkurso kriterijai? 

– Kaip motyvuoti investuotoją investuoti į jūros dugno tyrimus, 
kai jis nežino „prizo“- paramos potencialioms investicijoms į 
vėjo energetiką jūroje? 

Pasiūlymas: Investuoti į jūros dugno tyrimą turėtų Valstybė                                                                                            
(valstybės įmonė?) ir tada skelbti konkursą investuotojams 

Kas toliau? 
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 Iki šiol vėjo energetikos vystymas vartotojams nekainavo nieko 
(netgi sumažino jų sąnaudas energijai) 

 Esamos paramos schemos vėjo energetikai sustabdymas – pačiu 
netinkamiausiu metu (atpigus technologijoms) 

 Siūloma – modernizuoti esamą paramos schemą (pavyzdžiui 
vietoje fiksuoto tarifo – įvesti premijos prie rinkos kainos sistemą, 
kaip siūlo EK) 

 Atsiradus galimybei gauti 200-300 mln eurų investicinei paramai, 
galima būtų pereiti prie paramos per investicijas schemos 

 Nedidelė ES struktūrinių fondų parama galėtų būti panaudota jūros 
dugno tyrimams, padedant pagrindą vėjo energetikos vystymui 3-
ią šio amžiaus dešimtmetį 

 

Galutinės išvados 
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Ačiū už dėmesį !  

Martynas Nagevičius 
8 650 37654 

martynas@nagevicius.lt 
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