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UAB Technologijų ir inovacijų centras 

• Įkurtas: 2010m. 

• Klientai: Elektros energetikos įmonės 

• Veikla:  

– Informacinių technologijų valdymas 

– Kompiuterinių darbo vietų priežiūra 

– Dispečerinio valdymo sistemos  

– Duomenų perdavimo sistemos 

– Inovacijų ir kompetencijų valdymas 

• Darbuotojų skaičius: >260 
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Problema: Ekologinis pėdsakas 

• Parodo, kiek biologiškai produktyvios žemės ir jūros ploto 

reikia, kad būtų atnaujinti žmonių sunaudoti resursai, ir kad 

būtų sunaudotos arba neutralizuotos atitinkamos atliekos. 

 

3 ~80% “Carbon footprint” sudaro iškastinio kuro deginimas 
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Ekologinis pėdsakas - tendencijos 
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Didieji teršėjai 

• 1 - Kinija: 

– 7,7mln. t. CO2 išlakų 

– 2008 – 2009m. augimas 13%  

– 2006m. Kinija dar buvo III vietoje  

– Nuo 2000 metų CO2 išlakos padidėjo daugiau nei 170%.  

• 2 - JAV:  

– 5,4mln. t. CO2 išlakų 

– 2008 – 2009m. Sumažėjimas 7% 

– Nuo 2000 metų CO2 išlakos sumažėjo 7.5% 

• 3 - Indija: 

– 1,6mln. t. CO2 išlakų 

– 2008 – 2009m. augimas 8,7% 

– 2009 metais Indija aplenkė Rusiją. 

• Rusija, Japonija, Vokietija, Kanada, Pietų Korėja, Iranas, UK,... 
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Ekologinis pėdsakas - Lietuva 

6 Duomenų šaltinis: www.footprintnetwork.org 
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Elektros energijos gamyba Lietuvoje 

 

7 Duomenų šaltinis: Litgrid, 2011 
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Lietuviškos elektros energijos kilmė 

• AB „Lietuvos elektrinė“ 2010m. pagamino 2,02 TWh 

elektros energijos, t. y. 2,2 karto daugiau nei vidutiniškai 

2008-2009 metais.  

• 2010 metais elektrinės CO2 tarša siekė 1,144 mln.t, tai 

yra buvo 1,86 karto didesnė nei vidutiniškai 2008-2009 

metais. 

• 2010m. Lietuva importavo ~60% elektros energijos 

(kilmė nežinoma).  
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Europos Sąjungos tikslai: “20/20/20” (2008.01) 
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20% sunaudojamos 
energijos ES turi būti 

išgaunama iš 
atsinaujinančių 

šaltinių 

 

 

 

Sunaudoti 20% mažiau 
energijos, lyginant su 

prognozuojamais 
kiekiais.  

Didinti energijos 
naudojimo 

efektyvumą.  

 

 

Sumažinti CO2 dujų 
išmetimą bent 20% 

mažiau 1990m. lygio   
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Viena iš priemonių:  

Išmanusis elektros tinklas (Smart Grid) 

• Wikipedia: 
 

• Sumanusis elektros tinklas – skaitmeninėmis 

technologijomis atnaujinti elektros tinklai, skirti perduoti 

elektros energiją iš gamintojų pirkėjams, naudojant tarp 

gamintojo ir pirkėjo abipusio ryšio skaitmenines 

technologijas, kurios valdo prietaisus pirkėjo namuose tikslu 

sutaupyti elektros energiją, sumažinti elektros energijos 

kainą bei pagerinti elektros energijos kokybę ir perdavimo 

patikimumą. 
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Tradicinis elektros tinklas 
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Išmanusis elektros tinklas 
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Išmanusis tinklas - technologijos 

• Ryšio infrastruktūra 
– Tinklo elementai sujungti, valdomi nuotoliniu būdu 

– Tinklo elementai perduoda informaciją apie savo būseną 

• Išmanieji skaitikliai (išmanioji apskaita) 
– Informacija apie vartojimą ir elektros kokybę 

– Priima valdymo signalus, informaciją vartotojui 

• Automatizuotas tinklo valdymas 
– Vartojimo valdymo sistemos 

– GIS, skirstymo valdymo sistemos, etc. 

• Vartotojų aptarnavimo ir informavimo sistemos 
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Išmaniojo elektros tinklo savybės 
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• Priimami ir valdomi visi generavimo šaltiniai.  

• Energijos srautas – ir iš tinklo vartotojams, ir į tinklą iš 

vartotojų įrenginių. 

• Vartotojas – aktyvus dalyvis energijos tiekimo grandyje.  

• Išplėtota ir liberali rinka, tarifų įvairovė, atsiskaitymas už 

suvartotą elektrą realiu laiku. 

• Tinklas – save “gydantis”. 

• Optimalus turto valdymas, lengvai ir skaidriai nustatomi 

technologiniai ir komerciniai nuostoliai 
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Išmaniosios apskaitos įtaka vartojimui 

• Airija 
– 2,5% sumažėjęs vartojimas 

– 8,8% sumažėjęs pikas 

• “Vaasa ett” ataskaita (įvairios rinkos) 
– 5,1%-8,7% sumažėjęs vartojimas 

– 5%-16% sumažėjęs pikas 

• Prancūzija 
– 1,5% (2010m.), 2,5% (2011m.) sumažėjęs pikas 
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ES Direktyva dėl išmaniųjų matavimų 

• ES Direktyva 2009/72/EB : iki 2012.09 atlikti 

išmaniųjų matavimų kaštų/naudos analizę 

• Remdamosi šiuo vertinimu, valstybės narės 

parengia pažangių matavimo sistemų įdiegimo 

darbotvarkę 10 metų laikotarpiui 

• Vietovėse, kuriose pažangių skaitiklių diegimas 

vertinamas palankiai, ne vėliau kaip iki 2020 m. ir 

ne mažiau kaip 80 proc. vartotojų turi būti 

įdiegtos pažangios matavimo sistemos 
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Apskaita Lietuvos skirstomajame tinkle 
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• Reikia pakeisti/modifikuoti ~99,5% skaitiklių 

• Turime ~20.000 išmaniųjų skaitiklių verslo klientams 

Turimi, viso Vienfaziai Trifaziai 

Gyventojai 1.388.929 1.048.648 340.281 

Komerciniai 129.002 26.079 102.923 

Viso 1.517.931 1.074.727 443.210 
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Išmanusis tinklas Lietuvoje 

• 2009m Energetikos Ministro įsakymu sukurta “Išmaniųjų 

tinklų plėtros darbo grupė” 

– Energetikos Ministras, Ministerijos atstovas 

– Elektros energetikos įmonių atstovai 

– VKEKK, Asociacijų ir konsultantų atstovai 

– Išmaniojo tinklo Projekto vadovas 

• 2010m. Patvirtintas Projekto įgyvendinimo planas. 

• 2012m. Ruošiama išmaniųjų matavimų kaštų/naudos analizė. 
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Išmaniojo tinklo galimybės Lietuvoje 
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Vartotojo įtraukimas 

• Renku informaciją 

• Analizuoju duomenis 

• Automatiškai valdau įrenginius 

• Naudoju mažąją generaciją 

Kiek ir kur vartoju? 
Kur galėčiau 
sutaupyti? 

Valdykite už mane 
Naudoju nemokamą 

energiją 
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Informacija vartotojui 
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Ateities technologijos 
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• Energijos akumuliavimas 

• Elektromobiliai 

• CO2 saugojimas 

• Paskirstytoji generacija 
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Ačiū už dėmesį 
Vytautas Bitinas 

Vytautas.Bitinas@etic.lt 

8* 650 82562 
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Papildoma informacija 
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