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Šiandieninė padėtis

► Izoliuota ir fragmentuota rinka
►Pakankama instaliuota galia,

tačiau neefektyvūs elektros generatoriai
►Sistema centralizuotai valdoma iš Rusijos
►Neturime jungčių su kontinentinės Europos sistema
►Esame daugiausiai elektros importuojanti ES valstybė

Estilink I



Šiandieninė padėtis
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2010 m. Lietuva importavo 62 proc.
suvartotos elektros



Svarbiausias BEMIP tikslas –
„energetinių salų“ panaikinimas

Tai garantuos Baltijos šalių energetikos sistemų visavertę
integraciją Europos energetikos tinklą:

► Infrastruktūros integraciją
►Elektros rinkų integraciją
►Sistemų valdymo integraciją



LitPol Link (Lietuva – Lenkija)

Pagrindiniai faktai

► Linijos ilgis: 154 km (Alytus –
Elk)

► Įtampa: 400kV
► Nuolatinės srovės intarpas

(Back-to-Back) Alytuje
► Jungties galia 1000 MW

Eksploatacijos pradžia
► 2015 m. - 500 MW
► 2020 m. - 1000 MW

Numatomos investicijos
► Preliminari viso projekto kaina

1280 mln. Lt



NordBalt (Lietuva – Švedija)

Pagrindiniai faktai
► Aukštos įtampos nuolatinės srovės

povandeninis kabelis
► Keitiklių stotys 400 kV Nybro

(Švedijoje) ir 330 kV Klaipėdoje
► Jungties ilgis ~450 km
► Jungties galia 700 MW

Eksploatacijos pradžia
► 2015 m. gruodis

Numatomos investicijos
► Preliminari viso projekto kaina –

1906 mln. Lt





Lietuvos integracija į Europos elektros
rinką
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Sistemų valdymo integracija

Būtinos sąlygos integracijai:

► Pakankama nuosava generacija
► Jungtys
► Vidaus tinklų plėtra
► Savarankiškas sistemos

valdymas
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Pagrindinės išvados

► Lietuvos elektros energetikos sektoriaus strateginiai
infrastruktūros projektai vykdomi laiku ir tiksliai pagal suplanuotą
grafiką, numatyti ir suplanuoti visi reikalingi techniniai ir
finansiniai resursai

► Šiuo metu įgyvendinami integracijos į Europos elektros
energetikos sistemas projektai apima tris svarbiausias sritis:
infrastruktūrą, rinką ir sistemos valdymą

► Užbaigus šiuo metu vykdomų jungčių statybą bei integravus
rinkas bus sudarytos sąlygos visavertei Lietuvos elektros
energetikos sistemos integracijai į kontinentinės Europos tinklą.
Tai mūsų siekiamas tikslas, tai – energetinė nepriklausomybė.
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www.litgrid.eu


