
SAULĖS ENERGIJA

Lietuvos saulės energetikos asociacija
Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija
LVDK energetikos komitetas



SAULĖS ENERGETIKA
TEORIJA IR PRAKTIKA

Saulės energetikos perspektyvos
Vokietijos scenarijus (šiandienos plėtros tempai ženkliai viršija 2000 prognozes)
Statusas: 2009 metų pabaigoje suinstaliuota ~10GW fotoelektros jėgainių ! (~1:3
santykis su vėjo jėgainių galiomis)
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Europos Sąjungoje 2008 m. naujai
įrengtų elektrinių  galia (MW)



LV – 1109 kWh/m2/y

LT – 1047 kWh/m2/y

DE – 1031 kWh/m2/y

Skandinavija~950-1000
kWh/m2/y

IŠVADA: saulės
energetikos potencialas
LR toks pats kaip
Vokietijoje
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Saulės energijos potencialas ES



Saulės energetikos perspektyvos

Saulės energetika dėl gamtinių sąlygų sezoniškumo papildo vėjo
energetiką: saulės elektros daugiausia generuojama balandžio –
rugsėjo mėnesiais, o vėjo – spalio – kovo mėnėsiais, t.y. šios
energetikos papildo viena kitą - jų disbalansas mažina visą šalies
energetinį disbalansą;

Vokietijoje iki 2008 metų iš viso buvo instaliuota:
~6GW fotovoltinių saulės elektrinių ir
~24GW vėjo elektrinių (santykis 4:1).

2009 metų statusas: Vokietijoje 2009 metų pabaigoje viso suinstaliuota:
~10 GW fotoelektros jėgainių (vien per 2009 metus – 3,8 GW)
~26 GW vėjo jėgainių (santykis 1:3)
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Saulės energetikos perspektyvos
Įtaka galutinio vartotojo kainai

Valstybinio audito 2010.01.15 ataskaitoje: optimali foto elektros dalis Lietuvos elektros
energijos gamybos balanse gali siekti 5 proc. Atsižvelgiant į veiklos sezoniškumą, tam
reikia turėti 300 MW galios saulės jėgainių. Tačiau, kad šalyje elektros energija
nepabrangtų daugiau kaip 0,5 ct/kWh, saulės elektrinių instaliuota galia neturi viršyti 80
MW. 80MW instaliuotos galios saulės elektrinių pagaminta elektros energija 2020 metais
Lietuvos elektros energijos gamybos balanse sudarys tik apie 0,7 proc. Remiantis šia
audito išvada siūlome įstatyme numatyti 80 MW saulės elektrinių galią, bei į šį skaičių
neįtraukti mažąsias elektrines iki 30 kW galingumo.

IŠVADA (numatant plėtrą iki 80MW 2020 metais):
2015 metais generuojant 0,05 TWh, pabrangimas – 0,43 cnt/kWh
2020 metais generuojant 0,08 TWh, pabrangimas – 0,50 cnt/kWh

VIAP 4,73 cnt/kWh (2010m 430 mln. Litų) :
4,06 cnt/kWh - tiekimo saugumui ir sistemos rezervui užtikrinti (Elektrėnai)
0,4 cnt/kWh - kogeneracinių elektrinių rėmimui
0,48 cnt/kWh - atsinaujinančių energijos šaltinių (AEŠ) rėmimui (~10%)



FV SAULĖS JĖGAINIŲ PLĖTRA
SKATINAMA VISOSE ŠALYSE:

ØSkatinantis tarifas (40 - 50 euro centų)
ØNekintantis tarifas (20 - 40 metų)
ØŽalieji sertifikatai
ØInvesticijų kompensavimas
ØKombinuotas skatinimas
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Šalis Tarifas (euro
centai/kWh)

Galiojimo terminas
(metais) Kitas skaitinimas

Čekija 49-54 „Žali sertifikatai“

Belgija (Flandrija) 45 „Žali sertifikatai“

Vokietija 45-62 20

Prancūzija 30-40 20

Ispanija 36-45 25

Lietuva 43,8-47,2 12? 20?

FV SAULĖS JĖGAINIŲ PLĖTROS
SKAITNIMO PALYGINIMAS
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FV SAULĖS JĖGAINIŲ PLĖTROS
PROGNOZĖS

Šalis

Įrengta
jėgainių iki
2009 m.

(MW/mln.gyv)

Numatoma įrengti iki
2013 m.
(metais)

(MW/mln.gyv)

Reikia įrengti iki 2013
m. Lietuvoje, norint

pasiekti kitų šalių lygį
(MW)

Čekija 13 65 220

Belgija (Flandrija) 17 52 180

Vokietija 88 210 715

Prancūzija 6 55 185

Ispanija 84 140 480

Lietuva - 15 50 (10? !)
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