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Šlezvigo Holšteino žemė (Vokietija) 

Suvartojamos elektros energijos 
pagaminta iš AEI 

2015: 100 % 

2025: 300 % 
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LIETUVA: 

 Gyventojų: 2,94 mln. 

 Plotas: 65,300 km2 

 Galutinis elektros vartojimas: 9,0  TWh (2014)  

 

ŠLEZVIG-HOLŠTEINAS 

 Gyventojų : 2,82 mln. (96% Lietuvos) 

 Plotas: 15,763 km2 (24 % Lietuvos) 

 Galutinis elektros vartojimas 18,3 TWh (2011) (203 % Lietuvos) 

 

 

 

LIETUVA ir Šlezvig Holšteinas  
(palyginimas) 
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Elektros energijos gamyba ir 
vartojimas 

11,7 TWh 

1,44 TWh 

35 % gamybos 

65 % elektros 
importuojama 

16 % galutinio vartojimo 

 12,3% bendro vartojimo 
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Elektra iš atsinaujinančių energijos 
išteklių 

70,5 MW 

23,7 MW 

76,0 MW 

287,0 MW 

26,8 MW 

101 MW 

Įrengta galia  
 2015 04 10: 
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Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimo potencialas 

Projektas finansuotas Europos Komisijos DG Energy, 

 pagal kontraktą ENER/C1/428-2012 

Pabaigtas: 2014 rugpjūtį 
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Atsinaujinančios energetikos plėtros įtakos 
ekonomikai vertinimas 

Neigiama įtaka 

 Augančios kainos 
vartotojams 

 Ekonominis tradicinės 
energetikos sektorių 
traukimasis (darbo 
vietų mažėjimas, 
nurašomas kapitalas, 
etc.) 

Teigiama įtaka 

 Didmeninės elektros kainų 
mažėjimas 
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Kodėl vėjas nupučia žemyn elektros 
kainas? 

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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Atsinaujinančios energetikos plėtros įtakos 
ekonomikai vertinimas 

Neigiama įtaka 

 Augančios kainos 
vartotojams 

 Ekonominis tradicinės 
energetikos sektorių 
traukimasis (darbo 
vietų mažėjimas, 
nurašomas kapitalas, 
etc.) 

Teigiama įtaka 

 Didmeninės elektros kainų 
mažėjimas 

 Atsinaujinančių išteklių energetikos 
sektoriaus plėtra (naujos darbo 
vietos, kapitalo grąža, pridėtinė 
vertė ekonomikoje, etc) 

 Importo/eksporto balanso gerėjimas 

 Atsinaujinančių išteklių technologijų 
gamybos ir eksporto plėtra 
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Danija 

 2012 metų subsidijos visos formomis energetikos srityje  
1,21 milijardus eurų.  

 2014 metais žaliųjų technologijų eksportas - 43,6 milijardus 
Danijos kronų 
(5,8 milijardus eurų) 

11 
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Atsinaujinančios energetikos plėtros įtakos 
ekonomikai vertinimas 

Neigiama įtaka 

 Augančios kainos 
vartotojams 

 Ekonominis tradicinės 
energetikos sektorių 
traukimasis (darbo 
vietų mažėjimas, 
nurašomas kapitalas, 
etc.) 

Teigiama įtaka 

 Didmeninės elektros kainų 
mažėjimas 

 Atsinaujinančių išteklių energetikos 
sektoriaus plėtra (naujos darbo 
vietos, kapitalo grąža, pridėtinė 
vertė ekonomikoje, etc) 

 Importo/eksporto balanso gerėjimas 

 Atsinaujinančių išteklių technologijų 
gamybos ir eksporto plėtra 

 Išorinių kaštų mažėjimas 
(nevertinta) 
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Atsinaujinančios energetikos plėtros 
įtakos ekonomikai vertinimas 

1,25-1,6% 
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Atsinaujinančios energetikos plėtros 
iki 2050 metų potencialas 

150% 
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Atsinaujinančios energetikos (elektros) 
plėtros iki 2050 metų potencialas 

300% 
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 Total peak demand of Baltic countries 
is about 4500 MW 

 

 Interconnections: 
 
to Finland about 900 MW 
to Russia about 1600 MW 
to Belarus about 1350 MW 
to Sweden 700 MW (from 2016) 
to Poland 1000 MW (from 2016) 
in TOTAL: about 5550 MW 

 Kruonis hydro accumulation plant 
is available (900 MW + expansion 
planned) 
+ Estonian planned new hydro 
accumulation plant 
+ Latvian large hydropower 
plants 

Great power interconnections allows  easy 
integration of large amount of VRE power  
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Baltijos šalys – palankiausia vieta 
vystyti atsinaujinančią energetiką ES! 
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 Statomos naujos vėjo jėgainės sausumoje 
Galia 220 MW 
Planuojama gamyba:  
  0,65 TWh (+ 7,3% nuo galutinio suvartojimo) 
  STATOMA 

 Naujos biokuro/atliekų  kogeneracinės elektrinės Vilniuje ir Kaune 
Galia (viso): 189 MW(e) + 408 MW(š) 
Planuojama gamyba : 
  1,09 TWh(e) (+ 12,2% nuo galutinio suvartojimo) 
  2,49 TWh (h) (+ 27,1% viso LT šilumos poreikio) 
  PLANUOJAMA 

 Naujos mažos biomasės ir biodujos elektrinės 
Galia 30 MW(e) 
Planuojama gamyba:  
  0,20 TWh(e) (+ 2,2 % nuo galutinio suvartojimo T) 
  PLANUOJAMA/STATOMA 

 

Tolimesni žingsniai (patvirtinti) 

=23,7% 

=35,9% 

=38,1% 
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 Papildomos naujos vėjo jėgainės sausumoje 
Galia : 350 MW(e) 
Planuojama gamyba :  
  1,05 TWh(e) (+ 12 % nuo galutinio suvartojimo) 

 Vėjo jėgainės Baltijos jūroje 
Galia : ≈1000 MW(e)  
Planuojama gamyba : 
 ≈ 4 TWh(e) (+ ≈ 44% nuo galutinio suvartojimo) 

 Papildomos mažos galios biomasės ir biodujų elektrinės 
Galia 150 MW(e) 
Planuojama gamyba :  
  0,75 TWh(e) (+ 8 % nuo galutinio suvartojimo) 

 Mažos saulės PV elektrinės 
 Galia iki 500 MW(e) 
 Planuojama gamyba : 
 iki 0,5 TWh(p)  (+iki 6% nuo galutinio suvartojimo)  

 …… kita..... 

Tolimesnės vidutinės trukmės 
galimybės (diskutuojamos) 

Elektros 
energijos iš 
AEI gamyba 
didesnė, nei 
galutinis 
elektros 
energijos 
suvartojimas 

=50,1% 

=94% 

=102% 

=108% 
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Plėtra yra netolygi ir neharmoninga 

>347 days 

547 days 

133 days 

>330 days 

>800 days 

219 days 

>333 days 
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Plėtra yra netolygi ir neharmoninga 
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>403 days 

524 days 

>847 days 

>509 days 
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 Vertinant energetikos plėtros scenarijus, vertinti ir išorinę 
ekonomikos naudą (Lietuvoje liekančią pridėtinę vertę, įtaką 
importo kainoms, etc.) ir išorinių kaštų sumažėjimą 

 Pasiūlyti technologijas, kurios galėtų būti kuriamos Lietuvoje 

 Vertinti energijos gamybos decentralizacijos tendencijas 

 Vertinti technologijų tobulėjimą ateityje 

 

Palinkėjimai naujai energetikos 
strategijai 
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Vidutinė pasvertoji energijos 
gamybos savikaina 

58% sumažėjimas per 5 metus 

78% sumažėjimas per 5 metus 

Kapitalo kaina:  7,7% 
Neįtraukti elektrinių balansavimo ir rezervavimo kaštai (JAV sąlygomis nuo 2 iki 10 USD/MWh) 
Vėjo jėgainės – onshore 
Saulės elektrinės: utility scale 
Neįtraukti branduolinių elektrinių uždarymo ir radioaktyvių atliekų ilgalaikio  laidojimo kaštai (nežinomi) 

LAZARD'S LEVELIZED COST OF ENERGY ANALYSIS — VERSION 8.0 2014 rugsėjis 
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Investicinis bankas UBS (2014 rugpjūtis):  
Kombinacija: buitinė saulės elektrinė + elektros baterija + elektra 
varomas automobilis daugumoje Europos rinkų atsipirks:  
 2020 metais: per 6-8 metus 
 2030 metais: per 3 metus  

BE JOKIOS PARAMOS! http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-
doc/ues45625.pdf 
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HSBC bankas (2014 
rugsėjis): 

Įprastų elektrinių 
savininkai taps 
didžiausiais 
pralaimėtojais dėl 
artėjančio energiją 
saugojančių 
technologijų bumo, 
kai tiek vartotojai, 
tiek elektros tinklų 
operatoriai pradės 
intensyviai 
investuoti į naujas 
technologijas“  
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Elon Musk (gegužės 1):  
 

2 milijardai tokių akumuliuojančių įrenginių Pasaulyje leistų visiškai 
atsisakyti iškastinio kuro energetikos Pasaulyje 

Nerealu? Pasaulyje yra apie 2 milijardus automobilių, kurių parkas 
atnaujinamas maždaug kas 10 metų...  
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Įrengimas: Kabinamas ant sienos 
patalpoje/lauke  

Energijos talpa: 7kWh / 10kWh 

Kaina: 3000 USD / 3500 USD 

Nuolatinė galia: 2kW 

Pikinė galia: 3kW 

Efektyvumas: >92% 

Aplinkos temperatūros sąlygos: nuo -20oC 
iki 43oC  

Garantija: 10 arba 20 metų 

Išmatavimai: H: 1300mm W: 860mm 
D:180mm 
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Deutche bank: 

 

TESLA siūlomos technologijos reiškia 6-8 
USD ct/kWh (53-71 euro/MWh)  elektros 
akumuliavimo savikainą 

Pridėjus tai prie elektros energijos iš saulės 
elektrinių savikainos, bendra savikaina jau 
dabar gaunasi mažesnė, nei elektros kaina 
kai kuriuose Pasaulio regionuose 

Pradėjus veikti GIGAFACTORY gamyklai 
Nevadoje, tikėtinas tolimesnis kainos 
kritimas ir stiprėjanti elektros gamybos 
decentralizacija visame Pasaulyje 
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Ačiū už dėmesį!  

Martynas Nagevičius 
+370 650 37654 

martynas@nagevicius.lt 
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