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Energetinė transformacija

• Energetinis 
efektyvumas

• Atsinaujinantys 
energijos ištekliai

• Elektrifikacija

Šaltinis: Shell Sky Scenario, 2018



Pokyčius skatinantys 
veiksniai

• Krentančios kainos

• Aplinkos tarša ir 
klimato kaita

• Atsinaujinančių 
išteklių naudojimo 
tikslai

• Technologinės 
inovacijos

• Korporacijų 
lyderystė

• Viešoji nuomonė



4 priežastys kodėl AEI 
pakeis geopolitinį pasaulio 

žemėlapį

• Atsinaujinančių energijos išteklių 
(AEI) yra visose pasaulio 
valstybėse, priešingai nei iškastinio 
kuro  

• Atsinaujinanti energija gaunama 
srauto (flow) forma, priešingai nei 
iškastinis kuras, kuris daugiausiai 
sandėliuojamas atsargų (stock) 
forma

• AEI pasižymi decentralizuota ir 
diversifikuota energijos gamyba ir 
naudojimu

• AEI ribiniai kaštai yra beveik lygūs 
nuliui



Iš AIE daugiausiai laimi nuo 
iškastinio kuro importo labiausiai 
priklausomos valstybės

• Iškastinio kuro importą pakeitus vietine 
energijos gamyba iš AEI, galima ženkliai 
pagerinti prekybos balansą

• Sumažinus importą, šalys įgyja didesnį 
energetinį saugumą – jų užsienio politikos 
sprendimai mažiau įtakojami iš išorės 

• Didėjanti gamyba iš AEI reiškia 
mažėjančias sąskaitas už energijos 
importą ir mažiau finansinių šalies 
netekimų

• Didesnis AEI naudojimas prisideda prie 
naftos ir dujų geostrateginės svarbos 
mažėjimo 

• Naftos ir dujų paklausos mažėjimas 
mažins energetinių konfliktų tikimybę



Silpnybės (bottlenecks) 

• Naudingų iškasenų 
trūkumas

• Kibernetinis 
saugumas

• Tyčiniai elektros 
energijos tiekimo 
sutrikdymai



Galimybės Lietuvai

• Nedidelė valstybė – energetinė 
sala;

• Beveik neturinti iškastinių 
išteklių;

• Yra didelė energijos 
importuotoja;

• Istoriškai priklausoma nuo 
iškastinio kuro eksportuotojų, 
ypač Rusijos;

• Turinti sąlyginai nedidelį 
energijos poreikį;

• Turinti gerą atsinaujinančių 
energijos rūšių pasirinkimą.



Gamyba vs suvartojimas (TWh)
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Elektros importo/eksporto balansas (TWh) 
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Nacionalinės energetikos strategijos tikslai: 100 %
elektros ir šilumos iš atsinaujinančių išteklių iki 2050 m.



Gamyba iš atsinaujinančių išteklių Lietuvoje

Rūšis
Instaliuota 

galia

Gamyba

2017

Gamyba

2018
Tikslas 2025

Vėjas 532 MW
1358 GWh

(55,8%)

1118 GWh

(54%)
Gamyba:

2,1 TWh  5 TWh

Instaliuota galia:

875MW1300-1700MW

Saulė (PV) 82* MW 68 GWh (2,8%) 80 GWh (3,8%)

Hidro 128 MW 
574 GWh

(23,6%)

426 GWh

(20,5%)

Biomasė/bio

dujos
105 MW

360 GWh

(14,8%)

376 GWh

(18,2%)

Atliekos 22 MW 76 GWh (3%) 70 GWh (3,4%)

*iki 30 kW galios saulės elektrinės neįskaičiuotos 



Vėjo energetika: instaliuota galia (MW) ir gamyba (MWh)
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Vėjo energetikos indėlis į ES BVP – € 36 mlrd. per 
metus



2018 m. 532 MW instaliuotos galios  

• 1,1 TWh pagamintos elektros energijos

• Arti 1 mlrd. investicijų

• 100 mln. eurų metinė apyvarta 

• Apie 1600 tiesioginių darbo vietų

• Netiesioginė nauda: pajamos kituose 
sektoriuose 

• Išvengta 0,7 Mt CO2/metus

• Išvengta apie 250 mln. m3 gamtinių dujų 
importo/metus

• Sumokėta virš 25 mln. Eur PVM 
mokesčių/metus

• nekilnojamo turto mokesčiai savivaldybėms, 
pelno
mokesčiai, mokesčiai pagal žemės nuomos 
sutartis

• Merit order efektas: kuo daugiau vėjo – tuo 
elektros kaina biržoje mažesnė

Vėjo energetikos makroekonominiai efektai Lietuvoje

2030 m. 1250 MW instaliuotos galios

• 3,8 TWh pagamintos elektros energijos

• maždaug 2 mlrd. investicijų

• maždaug 200 mln. eurų metinė apyvarta

• maždaug 4000 tiesioginių darbo vietų 

• Netiesioginė nauda: pajamos kituose sektoriuose 

• Išvengta arti 2 Mt CO2/metus

• Išvengta arti 700 mln. m3 gamtinių dujų 
importo/metus

• Sumokėta virš 60 mln. Eur PVM mokesčių/metus 

• nekilnojamo turto mokesčiai savivaldybėms, 
pelno mokesčiai, mokesčiai pagal žemės nuomos 
sutartis

• Merit order efektas: kuo daugiau vėjo – tuo 
elektros kaina biržoje mažesnė



Ar įmanoma turėti 100 % AIE grįstą energetikos 
sistemą?

• Aiški vizija

• Aiškios sąlygos 
investuotojams

• Lankstūs ir 
sumanūs tinklai

• Energijos 
kaupimo 
technologijos
ir/arba

• Patikimos jungtys 
su kaimyninėmis 
valstybėmis

• Energijos 
gamybos šaltinių 
diversifikacija



Projektų vystytojai

Komponentų gamintojai

Turbinų gamintojai

Paslaugų teikėjai

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija



Konferencija vyks birželio 4 d., Vilnius Tech Park, Antakalnio g. 17.
Pagrindinės temos:
Saugaus energijos tiekimo į Baltijos šalis užtikrinimas
Sinchronizacija su Europos Sąjungos elektros tinklais
Pakankamos gamybos Šiaurės-Baltijos regione užtikrinimas
Žemyninės Europos elektros tinklų plėtra
Elektros energijos perdavimo nuostolių mažinimas
Elektros tinklo skaitmenizavimas
Energijos saugojimo sprendimai
Tarp pranešėjų - LR Energetikos ministerijos, „Lietuvos Energijos“, „Energinet“ 
(Danija), „ Augstsprieguma tīkls AST“ (Latvija) atstovai.
Konferenciją organizuoja:  „The Voice of Renewables“ ir Lietuvos vėjo elektrinių 
asociacija. Renginys nemokamas.
Daugiau informacijos: https://voiceofrenewables.com/events/grid2019.

https://voiceofrenewables.com/events/grid2019/

