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Strateginių projektų naujienoS

Klaipėdos ir Telšių transformatorių pastotes jungianti elektros perdavimo 
linija driekiasi beveik 90 kilometrų

2014 m. spalio 16 d. įjungta nau
jąja aukštosios įtampos elektros 
perdavimo linija, nutiesta nuo Klai
pėdos iki Telšių, jau teka elektra. Tai 
pirmoji 330 kV įtampos elektros per
davimo linija, pastatyta per atkurtos 
nepriklausomybės metus. Naujoji 
oro linija užtikrins, kad kitąmet pra
dėjus veikti elektros tiltui „NordBalt“ 
visą Lietuvą pasiektų elektros ener
gija iš Šiaurės Europos. 

„Naujoji 330 kV įtampos elektros 
perdavimo linija Klaipėda–Telšiai iš 
esmės pagerina elektros tiekimo 
Klaipėdos miestui ir rajonui pati
kimumą. Iki šiol vakarinėje Lietu
vos dalyje veikė tik tarpsisteminės 
jungtys, todėl elektra tarp rytinės ir 
vakarinės Lietuvos dalių turėjo būti 
perduodama per kaimynų teritoriją. 
Be to, linija Klaipėda–Telšiai reikalin
ga ir norint maksimaliai išnaudoti 
statomą „NordBalt“ elektros jungtį, 
kurios eksploataciją planuojama 
pradėti 2015 m. gruodį“, – sakė Lie
tuvos elektros perdavimo sistemos 
operatoriaus „Litgrid“ valdybos pir
mininkas ir generalinis direktorius 
Daivis Virbickas. 

investicijos į perdavimo tinklą tarnaus 
dešimtmečius

2014 m. spalio 8 d. elektros 
perdavimo sistemos operatorius 
„Litgrid“ jau trečius metus iš eilės 
pristatė aukštosios įtampos elektros 
perdavimo tinklo plėtros planus 
artimiausiam dešimtmečiui  – nuo 
2014 iki 2023 metų. Svarbiausia 

strategine elektros energetikos sis
temos plėtros kryptimi išlieka in
tegracija į Vakarų Europos elektros 
energetikos sistemą. Dešimtmetis 
tinklų plėtros planas rengiamas 
įvertinant šalies elektros poreikio 
augimo perspektyvas, elektros ga

mybos Lietuvoje ir kaimyninėse 
energetikos sistemose planus, Eu
ropos Sąjungos energijos efekty
vumo tikslus, elektros rinkos raidos 
scenarijus, efektyvų atsinaujinančių 
energijos išteklių panaudojimą. 
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Atkelta iš 1 p.

Strateginių projektų naujienoS

sėkmingai įjungta naujoji aukštosios 
įtampos elektros perdavimo linija

Nutiesus naująją elektros per
davimo liniją bendras 330 kV 
įtampos linijų ilgis išaugo iki 1 760 
kilometrų. Iš viso „Litgrid“ valdo 
beveik 6,8 tūkst. oro ir kabelio linijų, 
kuriomis perduodama elektra 
visoje Lietuvoje ir į kaimynines 
elektros energetikos sistemas – 
Latviją, Baltarusiją ir Karaliaučių.  

Klaipėdos ir Telšių transforma
torių pastotes jungianti elektros 
perdavimo linija driekiasi beveik 
90 kilometrų. Per trejus linijos sta
tybų metus iškilo 265 metalinės ir 
gelžbetoninės atramos. Trečdalis 
linijos trasos yra apaugusi miškais, 
keliolika sykių kertamos Žemaiti
jos upės, tarp jų ir Minija. Siekiant 
apsaugoti per Minijos slėnį mi
gruojančius paukščius ant laidų 
pakabinti atšvaitai, gerinantys jų 
matomumą, o kitąmet upės slė
niuose ir miškingose vietose, kurias 
kerta linija, bus stebimas paukščių 
judėjimas. Netrukus įvairiose elek
tros perdavimo linijos atkarpose 
bus atliekami elektromagnetinio 
lauko matavimai siekiant įsitikinti, 
jog po aukštosios įtampos linija 
susidarantys elektromagnetiniai 
laukai atitinka Lietuvos higienos 
normoje įtvirtintus reikalavimus ir 
neviršija nustatytų normų.

„Pirmoji nepriklausomoje Lietu
voje pastatyta aukštosios įtampos 
elektros linija – tai ir projekto val
dymo iššūkis Lietuvos energetikai. 
Vykdydami šį projektą tuo pačiu 
kaupiame kompetencijas ir kitų 
naujų linijų, kurios būtinos šalies 
energetikos sistemai integruojan
tis į kontinentinės Europos tinklus, 
statybai“, – sako D. Virbickas. 

2009 m. pradėjus vykdyti pro
jektą buvo atliktas poveikio aplin
kai vertinimas ir pagal tai parinkta 
trasa, užtikrinant, kad naujoji linija 
bus kiek įmanoma toliau nuo gy
venamųjų vietovių, aplenks kultū
ros paveldo objektus ir naudingųjų 
iškasenų telkinius. 

Naujosios linijos parengiamųjų ir 
statybos darbų vertė siekia 68 mln. 
litų, 40 proc. projekto finansuota 
Europos regioninės plėtros fon
do lėšomis. Linija Klaipėda–Telšiai 
driekiasi per beveik 600 žemės 
sklypų, jų savininkams pagal servi
tuto nustatymo sutartis išmokėta 
apie 5 mln. litų kompensacijų.

Nutiesus naująją elektros perda
vimo liniją bendras 330 kV įtampos 
linijų ilgis išaugo iki 1 760 kilomet
rų. Iš viso „Litgrid“ valdo beveik 
6,8  tūkst. oro ir kabelio linijų, ku
riomis perduodama elektra visoje 
Lietuvoje ir į kaimynines elektros 
energetikos sistemas – Latviją, Bal
tarusiją ir Karaliaučių. 

 Linija KlaipėdaTelšiai įjungta į baigiamą rekonstruoti Klaipėdos transformatorių pastotę

Naująja aukštosios įtampos elektros perdavimo linija, nutiesta nuo 
Klaipėdos iki Telšių, jau teka elektra 
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Naujosios elektros linijos kontūrus 
galima matyti važiuojant Alytaus 
apylinkėmis Simno ir Lazdijų link. 

Strateginių projektų naujienoS

jau atlikta pusė „litPol link“ elektros 
jungties statybos darbų 

Vienas svarbiausių pastarojo 
meto Lietuvos energetikos projek
tų  – Lietuvos ir Lenkijos elektros 
jungties „LitPol Link“ statyba – spar
čiai veržiasi į priekį – jau įgyvendinta 
50 proc. numatytų darbų. Iki spalio 
vidurio pastatyta trečdalis Lietuvo
je stovėsiančių aukštosios įtampos 
elektros perdavimo linijos atramų, 
kyla nuolatinės srovės keitiklio pa
statas, prie pabaigos artėja Alytaus 
transformatorių pastotės rekons
trukcija. 

Naujosios elektros linijos kontū
rus galima matyti važiuojant Aly
taus apylinkėmis Simno ir Lazdijų 
link. 50 metrų aukščio atramos sta
tomos vidutiniškai kas 300 metrų 
numatytoje trasoje per Alytaus ir 
Lazdijų rajonus. Iš viso Lietuvoje 
bus pastatyta 150 tokių dėl ažūrinės 
konstrukcijos su gamta susiliejančių 
atramų. Vėliau šį rudenį ir žiemą tarp 
atramų bus tiesiami elektros laidai.

Didžiausias darbas verda kelių 
kilometrų atstumu nuo Alytaus nu
tolusiuose laukuose, kur ruošiama 
bene 12 ha pločio aikštelė elektros 
jungties įrenginiams. Butkūnų kai
me šalia rekonstruojamos Alytaus 
transformatorių pastotės esančioje 
beveik dviejų futbolo aikščių dy
džio teritorijoje per vasarą nukastas 
gruntas, išlyginta žemė, paruoštas 

plotas nuolatinės srovės keitiklio bei 
naujos 400 kilovoltų skirstyklos sta
tybai. Jau dabar statybvietėje matyti 
iškilusios būsimojo keitiklio pastato 
kolonos, į žemę įgręžti konstrukcijas 
laikysiantys poliai, supilti specialūs, 
triukšmą sugersiantys natūralūs py

limai. Sausį čia bus atvežti du iš aš
tuonių transformatorių, kiekvienas 
jų svers apie 200 tonų.  

„Visi „LitPol Link“ statybos dar
bai vyksta griežtai pagal numatytą 
grafiką, darbai atliekami laikantis 
griežtos kontrolės, saugumo rei

kalavimų ir aukštos darbo kultūros 
principų. Jau kitą vasarą bus baig
ti visi keitiklio statybos darbai“, – 
apie elektros jungties statybą pa
sakojo Karolis Sankovski, projektą 
įgyvendinančios įmonės „Litgrid“ 
valdybos narys ir Strateginės inf
rastruktūros departamento direk
torius. 

Prie pabaigos artėja ir Alytaus 
transformatorių pastotės rekons
trukcija. 330 kilovoltų skirstyklos 
statybos darbai buvo pradėti per
nai lapkritį. Šiandien čia jau galima 
matyti didžiąją dalį moderniausių 
įrenginių. Senoji skirstykla bus 
nugriauta dar šią žiemą. Prie šios 
pastotės bus jungiamas nuolatinės 
srovės keitiklis – vienas svarbiau
sių jungties elementų. Jis reikalin
gas norint sujungti dvi skirtingų 
parametrų elektros energetikos 
sistemas – kontinentinę Europos 
ir IPS/UPS, kuri šiuo metu veikia 
Lietuvoje.

Jungties statybos darbus atlie
kantys rangovai nuolat bendra
darbiauja su vietos gyventojais, 
kilusius klausimus sprendžia grei
tai ir konstruktyviai. Visais atvejais 
jungties statybos metu sugadin
tą gyventojų gerovę rangovas tu
rės sutvarkyti užbaigęs statybos 
darbus.

Iš viso Lietuvoje bus pastatyta 150 tokių dėl ažūrinės konstrukcijos su 
gamta susiliejančių atramų.

Rekonstruojama Alytaus transformatorių pastotė
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investicijos į perdavimo tinklą tarnaus 
dešimtmečius

ŠIANDIEN IR RYTOJ 

Atkelta iš 1 p.

„Kartu su Kauno technologijos 
universiteto mokslininkais išna
grinėjome kelis skirtingus vėjo 
energetikos plėtros Lietuvoje 
scenarijus iki 2030 m. ir sudarėme 
vėjo elektrinių prijungimo prie 
perdavimo tinklo per artimiausius 
penkiolika metų žemėlapį. Esa
mas perdavimo tinklas leistų pri
jungti tiek jėgainių, kad 2030  m. 
24–35 proc. suvartojamos elek
tros energijos būtų pagamina
ma iš atsinaujinančių energijos 
išteklių, tačiau pagrindinis iššūkis 
integruojant į sistemą vėjo ener
giją  – rezervų trūkumas“,  – sako 
Daivis Virbickas, elektros perdavi
mo sistemos operatoriaus „Litgrid“ 
valdybos pirmininkas ir generali
nis direktorius.

Pagal šiuo metu vėjo parkų plė
trai išduotus leidimus ir įstatymų 
nuostatas, iki 2020 m. Lietuvoje bus 
integruota 500 megavatų galios 
vėjo jėgainių. Nusprendus didinti 
elektros gamybą vėjo jėgainėse, 
reikėtų investuoti ir į naujų elektri
nių statybą, kad būtų užtikrinti vėjo 
gamybai subalansuoti reikalingi 
elektros energijos rezervai. Norint 
prijungti jūrinius vėjo parkus būti
na iš esmės išplėtoti ir perdavimo 
tinklą.

Greta vykdomų strateginių elek
tros infrastruktūros projektų „LitPol 
Link“ ir „NordBalt“, kuriuos perduoti 
naudoti numatoma 2015 m. pabai
goje, planuojamos ir reikiamos esa
mo tinklo įrenginių eksploatacijos 
ir rekonstrukcijos investicijos. 

Nors aukštosios įtampos elektros 
perdavimo tinklas yra gerai išplėto
tas, atskiros tinklo dalys reikalauja 
investicijų jo patikimumui užtikrin
ti ar vėjo elektrinėms integruoti į 
energetikos sistemą. Būtinybė pa
statyti naujų pastočių Vidurio ir Rytų 
Lietuvoje rodo augantį smulkiojo ir 
vidutinio verslo potencialą prisidėti 
prie šalies ekonomikos augimo ir, 
tikėtina, kurti naujas darbo vietas. 
Rengiant perdavimo tinklo plėtros 
planą būtina atsižvelgti į visas eko

nomikos plėtros prognozes, kad 
būtų pasiruošta ir pesimistiniam, ir 
optimistiškiausiam raidos scenarijui. 

„Investicijų į strateginę elektros 
infrastruktūrą dalis elektros kainoje 
nesiekia 3 centų už kilovatvalan
dę, o nauda, kurią tos investicijos 
sukurs, mažins didžiausią elektros 
kainos „pyrago“ dalį ir sudarys ne
palyginamai didesnes šalies pra
monės ir konkurencingo verslo 
plėtotės galimybes keliems dešimt
mečiams“, – sako D. Virbickas. 

Investicijų į strateginę elektros 
infrastruktūrą dalis elektros kai
noje nesiekia 3 centų už kilo vat
valandę.  

elektroS rinka

elektros rinkos kainos rugsėjį augo 
visame rytiniame Baltijos krante

Vidutinė elektros energijos 
kaina „Nord Pool Spot“ biržos 
Lietuvos prekybos zonoje rug
sėjį buvo 19,9  cento už kilova
tvalandę, arba 4 proc. aukštes
nė nei rugpjūtį. Skandinavijos 
šalių prekybos zonose rugsėjo 
vidutinė elektros kaina, lyginant 
su rugpjūčiu, augo 6  proc., Šve
dijos ketvirtojoje prekybos zo
noje – 5  proc., Estijos prekybos 
zonoje  – 10 proc. Lyginant su 
praėjusių metų rugsėju, kainos 
Lietuvoje ir Latvijoje sumažėjo 
7 proc., Estijoje – 9 proc., Suomi
joje – 20 proc. 

Didžiąją rugsėjo dalį elektros 
kainos Lietuvos ir Latvijos preky

bos zonoje buvo trečdaliu aukš
tesnės nei Estijoje. Beveik visą 
mėnesį trukęs Estijos ir Suomijos 
jungties „Est link  1“ remontas ma
žino galimybes skandinaviškai 
elektrai patekti į regioną, o rugsė
jo 11–14 d. dėl gedimo atsijungus 
ir „Estlink  2“, elektros srautas tarp 
Suomijos ir Estijos iš viso buvo 
nutrūkęs ir visose trijose Baltijos 
šalyse formavosi vienodai aukšta 
elektros kaina rinkoje. 

Beveik 62 proc. Lietuvoje su
vartotos elektros rugsėjo mėnesį 
buvo importuojama – vos ma
žiau nei rugpjūtį, kai importuota 
64 proc. Vidutiniškai 17 proc. ma
žėjo elektros importas iš Estijos ir 

Skandinavijos šalių. Elektros im
portas iš Karaliaučiaus ir Rusijos 
bei Baltarusijos augo atitinkamai 
3 proc. ir 33 proc. Sistemos pati
kimumui užtikrinti visą mėnesį 
dirbo Lietuvos elektrinė.

Rugsėjį, lyginant su rugpjūčiu, 
Lenkijoje elektros kainos augo 
16  proc., o lyginant su praėjusių 
metų rugsėju  – 21 proc. Dides
nes kainas Lenkijoje lėmė tai, kad 
dėl remontų nebuvo pasiekiama 
5  000  MW instaliuotos galios. Pa
žymėtina, kad rugsėjo mėnesį 
elektros kainos Lenkijoje itin svyra
vo ir buvo pasiekusios aukščiausią 
vertę per pastaruosius trejus me
tus – 82,89 EUR/MWh.

Beveik 62 proc. Lietuvoje suvartotos elektros rugsėjo 
mėnesį buvo importuojama – vos mažiau nei rugpjūtį, 
kai importuota 64 proc. Vidutiniškai 17 proc. mažėjo 
elektros importas iš Estijos ir Skandinavijos šalių.
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atsakinga gamtosaugininkų ir energetikų veikla 
padėjo išsaugoti ypač retas lietuviškąsias orchidėjas 

aplinkoSauga

Įpusėjus lieti elektros tilto į Len
kiją pamatus ir darbams priartėjus 
prie Lazdijų rajono, gamtos ap
saugos specialistai kartu su ener
getikais iš būsimos elektros linijos 
„LitPol Link“ trasos iškėlė ir į kitą 
vietą persodino saugomų auga
lų rūšies – raudonosios gegūnės 
(Dactylorhiza incarnata), dar kitaip 
vadinamos lietuviškosios orchidė
jos, kerus.

Visą vasarą stebėję trasos plote 
esančią augaliją ir gyvūniją, gam
tosaugininkai artėjant statybos 
darbams rekomendavo iš šalia 
Skaistučių kaimo (Lazdijų r.) esan
čios pievos iškelti retą į Lietuvos 
raudonąją knygą įrašytą augalą. 
Drėgnoje, dar vadinamoje aliuvine, 
pievoje augančios lietuviškosios 
orchidėjos persodintos per saugų 
atstumą nuo būsimos statybų aikš
telės. Augalai iškasti su visais gum
bais, pernešti ir persodinti į toje 
pačioje pievoje parengtą sodinti 
tinkamą šlapią dirvą. 

„Vadovaujamės gerąja Vaka
rų Europos ekologinės priežiū
ros praktika, kai infrastruktūros 
projektų įgyvendinimas darniai 
susiejamas su aplinkos, į kurią to
kie projektai ateina, išsaugojimu. 
Persodinę retąsias gegūnes, su
mažinome elektros tilto statybos 
poveikį aplinkai“, – sakė Karolis 
Sankovski, „LitPol Link“ projektą 
įgyvendinančios įmonės „Litgrid“ 
valdybos narys ir Strateginės inf
rastruktūros departamento direk
torius. Darbai atlikti iš anksto juos 
suderinus ir gavus raštišką Aplin
kos apsaugos agentūros leidimą.

„Toks gamtosaugos požiūriu 
natūralus veiksmas energetikos 
infrastruktūros statybos metu 
atliekamas pirmą kartą ir yra ge
riausias būdas išsaugoti retų rūšių 
augalus. Plėtojant infrastruktūrą 
gamtos aplinkoje, saugomas rūšis 

Gamtos apsaugos specialistai kartu su energetikais iš 
būsimos elektros linijos „LitPol Link“ trasos iškėlė ir į kitą vietą 
persodino saugomų augalų rūšies – raudonosios gegūnės, 
dar kitaip vadinamos lietuviškosios orchidėjos, kerus.

daug geriau perkelti į kitą vietą, 
nei palikti sunykti“, – sakė Lietuvos 
gamtos fondo direktorius Edmun
das Greimas. Pasak gamtosaugos 
specialistų, augalai gerai prigis, 
nes jie buvo perkelti į tokią pačią 
buveinę.

Ruduo – tinkamiausias laikas 
jau nužydėjusiems daugiame
čiams augalams persodinti. Lie
tuvoje retai kur augančios gegū
nės mėgsta šlapias, šaltiniuotas 
ir užpelkėjusias vietoves. Lietu
viškųjų orchidėjų žiedais galima 
grožėtis jų žydėjimo metu – ge
gužės–birželio mėnesiais. 

Visą vasarą Lietuvos gam
tos fondo ekologinės priežiūros 
specialistai stebėjo tarptautinės 
elektros jungties „LitPol Link“ tra
są. Taip siekiama apsaugoti uni
kalią pietų Lietuvos ekosistemą 
ir sumažinti planuojamų arba 
vykstančių statybos darbų po
veikį gamtai. Poveikio augalijai 
priežiūra elektros tilto su Lenkija 
trasoje vykdoma prieš pradedant 
bet kokius statybos darbus ir bus 
tęsiama, kol bus baigta šios elek
tros jungties statyba ir sutvarkyta 
darbų aikštelė. 

Gamtosaugininkai artėjant statybos darbams rekomendavo iš šalia 
Skaistučių kaimo (Lazdijų r.) esančios pievos iškelti retą į Lietuvos rau
donąją knygą įrašytą augalą

Drėgnoje, dar vadinamoje aliuvine, pievoje augančios lietuviškosios orchidėjos persodintos per saugų atstumą 
nuo būsimos statybų aikštelės
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ŠIANDIEN IR RYTOJ 

integruoti dar daugiau vėjo – ambicingas, 
bet įmanomas uždavinys

ArvydAs Jockus 
„Lietuvos žinių“ 2014 m. spalio 17 d. 
straipsnio sutrumpinta versija

Pagal šiuo metu vėjo parkų plė
trai išduotus leidimus ir įstatymų 
nuostatas, iki 2020 m. Lietuvoje 
bus integruota 500 megavatų 
(MW) galios vėjo jėgainių. Nu
sprendus didinti elektros gamybą 
vėjo jėgainėse, reikėtų investuoti 
ir į naujų elektrinių statybą, kad 
būtų užtikrintas vėjo gamybai 
subalansuoti reikalingas elektros 
energijos rezervas. Iki 2030 m. įren
gus 840 MW vėjo elektrinių, reikės 
240 MW reguliavimo rezervo. Be to, 
elektrai perduoti iš būsimų parkų 
Baltijos jūroje reikėtų statyti visiškai 
naujas perdavimo linijas.

Lietuvos elektros perdavimo sis
temos operatoriaus „Litgrid“ Stra
tegijos ir tyrimų skyriaus vadovas 

Ramūnas Bikulčius spėja, kad bū
simos investicijos gali pabranginti 
vėjo elektrinių gaminamą elektrą.

Išvadas dėl to, kaip vėjo energe
tikos plėtra paveiks Lietuvos elek
tros perdavimo tinklą ir elektros 
energijos sistemą, pateikė „Litgrid“ 
užsakymu Kauno technologijos 
universiteto ekspertų atlikta „Atsi
naujinančius išteklius naudojančių 
elektrinių prijungimo prie 330–
110  kV elektros perdavimo tinklo 
iki 2030 metų galimybių studija“.

vėjo energetikos potencialas

– Kokius svarbiausius klausimus 
uždavėte studijos rengėjams?

– Paskutinė studija rengta maž
daug prieš penkerius metus. Atsi
naujinančių energijos išteklių (AEI) 
įstatyme numatyta vėjo, saulės ir 
biokuro elektrinių plėtra greitai bus 

pasiekta, todėl reikėjo įvertinti prie 
perdavimo tinklų (PT) prijungiamų 
elektrinių, naudojančių AEI, galimy
bes bei Lietuvos elektros energijos 
sistemos (EES) avarinio ir reguliavi
mo rezervų poreikį iki 2030 m.

– Pasak studiją rengusių ekspertų, 
didžiausią plėtros potencialą Lietuvo-
je turi vėjo ir biokuro elektrinės, kurios, 
prognozuojama, generuos didžiausią – 
apie 84–93 proc. – iš AEI gaminamos 
elektros dalį. Tačiau daugiausia dėme-
sio skiriama vėjo jėgainių plėtrai. Kodėl?

– Tiesiog biokuro elektrinės 
perdavimo tinklui daro tokią pa
čią įtaką, kaip ir įprastos elektrinės: 
įjungei – ir dirba; kai praneša, kad 
sustojo, rinkoje įsijungia kita pa
naši elektrinė. Jokių problemų dėl 
to nekyla. Lietuvoje nėra didelio 
saulės elektrinių potencialo: dabar 
turime apie 70 MW instaliuotos 
galios, bet visos šios elektrinės pri
jungtos prie skirstomojo tinklo, PT 
ir EES darbui jos turi menką įtaką.

Vėjo elektrinių potencialas Lie
tuvoje didelis. Jeigu šių elektrinių 
daugės, svarbu išsiaiškinti, kaip 
darniai veiks visa Lietuvos EES ir PT.

– Studijoje nagrinėjami trys AEI 
naudojančių elektrinių plėtros iki 
2030 m. scenarijai. Jie daugiausia 
formuojami atsižvelgiant į biokuro 
ir vėjo jėgainių gaminamos elektros 
energijos santykį: pagal pagrindi-
nį scenarijų vėjo generacija būtų 
500  MW, pagal tarpinį  – 670  MW, 
pagal ambicingąjį  – iki 840 MW. 
Atitinkamai biokuro elektrinių ge-
neracija būtų 300, 330 ir 360 MW, o 
saulės elektrinių galia visais atvejais 
nesikeistų ir siektų 30 MW. Visos AEI 
naudojančios elektrinės pagal pa-

Nusprendus didinti elektros 
ga mybą vėjo jėgainėse, rei kėtų 
inves tuoti ir į naujų elektrinių 
statybą, kad būtų užtikrintas 
vėjo gamybai subalansuoti 
reikalingas elektros energijos 
rezervas.

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ Strategijos ir 
tyrimų skyriaus vadovas dr. Ramūnas Bikulčius

grindinį scenarijų gamintų 24 proc., 
pagal tarpinį – 30 proc., pagal am-
bicingąjį  – 35 proc. šalyje suvarto-
jamos elektros energijos. Kokiomis 
prielaidomis remiantis nustatytos 
šios proporcijos ir dydžiai?

– Pagrindinis scenarijus faktiškai 
jau bus įgyvendintas 2020 metais. 
ES siekia, kad iki 2050 m. AEI nau
dojančios elektrinės gamintų apie 
60 proc. elektros energijos. Pasitarę 
su Energetikos ministerija apsisto
jome ties viduriu – 35 proc. elek
tros energijos, gaminamos iš AEI, 
2030 m. Tada vertinome, kokios AEI 
plėtros galimybės.

Mažosios hidroelektrinės (HE) 
dar galėtų paaugti 10 MW, sau
lės  – abejotina, o vėjo elektrinės 
gali pasiekti 840 MW. Iš viso, be 
papildomų investicijų, galėtume 
prie „Litgrid“ perdavimo tinklų pri
jungti apie 1 000 MW galios vėjo 
jėgainių. Tiesa, Vakarų Lietuvoje 
galimybės prijungti naujas vėjo jė
gaines jau išnaudotos. Todėl nau
jus parkus reikėtų išdėstyti tolygiai 
visoje šalyje.

Investuotojų sąnaudos didės

– Kokie pagrindiniai vėjo energeti-
kos plėtros Lietuvoje iššūkiai?

– Pagrindinis iššūkis yra tai, kad 
„Litgrid“ esamomis galimybėmis 
nebegalės subalansuoti EES. Pa
grindinė balansavimo taisyklė: 
kiek elektros sistemoje pagami
nama, tiek jos bet kurią sekundę 
turi būti ir suvartojama. Tačiau 
galima prognozuoti, kad tam tikru 
metu suksis 100 MW vėjo elektri
nių, o vėjui pučiant silpnai suksis 
tik 20  MW. Kyla klausimas, kas tą 
valandą dengs trūkstamus 80 MW. 
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AEI elektrinių galių scenarijai

Scenarijus AEI elektrinių 
gamyba Mažosios HE Saulės E Biokuro E Vėjo E

Pagrindinis 3,34 TWh (24 proc.) 30 MW 80 MW 300 MW 500 MW

Tarpinis 4,17 TWh (30 proc.) 35 MW 80 MW 330 MW 670 MW

Ambicingasis 4,87 TWh (35 proc.) 40 MW 80 MW 360 MW 840 MW

ŠIANDIEN IR RYTOJ 

Tam ir reikalinga rezervinė galia, 
kuri bet kuriuo metu galėtų būti 
aktyvinama. Tokia rezervinė elek
trinė stebėtų, kaip vėjas keičiasi, ir 
atitinkamai vėjui nurimus gamin
tų daugiau, o įsismarkavus – ma
žiau sistemai trūkstamos rezervi
nės elektros.

Reguliavimo rezervo poreikį 
apskaičiavome atsižvelgdami į tai, 
kaip dabar vėjo jėgainių prognozės 
atitinka jų elektros gamybą. Rėmė
mės istoriniais duomenimis. Pagal 
juos dabar egzistuojantis progno
zavimo netikslumas toks, kad rei
kėtų turėti 240 MW reguliavimo 
rezervą tuo atveju, jeigu Lietuvoje 
instaliuota vėjo jėgainių galia sieks 
840 MW.

– Kas turėtų investuoti į naujas 
elektrines, užtikrinsiančias trūksta-
mą balansavimo energijos gamybą?

– Ne mums spręsti, kas šias 
elektrines statys. Tiesiog sakome, 
kad ta galia sistemoje būtina. 
Studijoje nurodėme pavyzdžius, 
kokios technologijos tenkina re
guliavimo galimybes. Pavyzdžiui, 
dujų turbinos, nes jos naudoja 
pastovų kurą ir tokią elektrinę ga
lima kontroliuoti. Atsinaujinantys 
šaltiniai netinka, nes jų neįmano
ma kontroliuoti, AEI naudojančios 
elektrinės negali „sekti“ vėjo svyra
vimų.

„Rezervinė“ elektrinė bet kuriuo 
metu turėtų turėti galimybę ga
minti elektros arba daugiau, arba 

mažiau. Tai gali padaryti tik įprasti
nės dujų ar hidroelektrinės. Bioku
ro jėgainės taip pat nelabai tinka, 
nes jos daugiausia skirtos šilumai 
gaminti, elektra yra tik papildomas 
produktas. Reguliavimo rezervo 
negalėtų pagaminti ir atominė 
elektrinė, nes ji „nelanksti“, reakto
rius saugumo reikalavimais dirba 
vienodu režimu.

– Ar tai reiškia, kad verslininkai, ke-
tinantys investuoti į vėjo energetiką, 
iš karto turėtų numatyti ir sąnaudas 
rezervinėms elektrinėms?

– Gali būti įvairiai. Kai kas mini 
tarpsistemines jungtis. Bet pačios 
jungtys elektros energijos nege
neruoja, už jų yra operatorius ir 
gamintojas – elektrinė. Siūlant pa
sinaudoti jungtimis iš esmės teigia
ma, kad turėtume sėsti ant kupros 
kitam operatoriui, kuris veltui teik
tų reguliavimo rezervą. 

Taigi jungtys neišgelbės. Elek
tra turi būti gaminama vietoje. O 
rinkos dalyviai turi susitarti, kaip 
naudojama infrastruktūra. Aišku, 
investuotojai gali tartis su „Lietu
vos energijos gamyba“, kad tam 
tikrą galios rezervą teiktų, pavyz

džiui, Kruonio hidroakumuliacinė 
elektrinė. Jeigu tai per brangu, gali 
statyti nuosavą elektrinę. To niekas 
nedraudžia.

– Kitaip tariant, kai verslininkai 
pasistatys vėjo elektrinę ir ateis į 
„Litgrid“ su prašymu prijungti prie 
perdavimo tinklo, jūs reikalausite, 
kad nurodytų reguliavimo rezervo 
šaltinį?

– Reikalausime, kad jie gamintų 
tiek elektros, kiek prognozuoja. O 
jeigu nepagamins, tai tegu patys 
kažkur balansuoja. Aišku, jeigu 
Energetikos ministerija nenurodys, 
kaip yra dabar, mums šias sąnau
das prisiimti per VIAP  ar kažkokiu 
kitu būdu.

Dabar vėjininkai gauna subsi
diją iš visų vartotojų ir daro savo 
verslą. Valstybė remia iki 500 MW 
vėjo energijos gamybos. Bet tai 
riba, ties kuria galime dirbti esant 
dabartiniams pajėgumams ir su
sitarimams su kitais operatoriais. 
Tačiau ir lenkai, ir latviai, ir estai 
patys plėtoja vėjo elektrines ir 
pradeda skaičiuoti savo gene
raciją. Niekas jos mums už dyką 
nebeduos.

– Kokios infrastruktūros reikia 
norint jūrinius vėjo parkus prijungti 
prie PT?

– Dėl „NordBalt“ jungties pasta
tėme 330 kV liniją Klaipėda–Telšiai, 
kuri užtikrins visą kabeliu tarp Lie
tuvos ir Švedijos tekėsiančią elek
trą. Iš Baltijos jūros daugiau nega
lėsime paimti nė vieno megavato. 
Taigi, atsiradus 600 MW ar kitokios 
galios vėjo parkui jūroje, reikėtų 
naujų perdavimo linijų.

– Kas už jas turėtų sumokėti?
– Vartotojai, investuotojai...

– Ar iš to, kas pasakyta, galima 
spėti, kad vėjo elektrinių gaminama 
elektra ateityje brangs?

– Danijoje daugiausia vėjo jėgai
nių ir vartotojai brangiausiai moka 
už elektrą. Vokietijoje daugiausia 
elektrinių, naudojančių AEI, ir kaž
kodėl vartotojai už elektrą moka 
daugiausiai Europoje. Didelę dalį 
šios kainos sudaro subsidijos. O po 
20 metų, kai subsidijavimas baigsis, 
dar neaišku, ar nereikės šių jėgainių 
pakeisti naujomis, nors deklaruoja
ma, kad jos gamins ir pardavinės 
produkciją rinkos kainomis.

Lietuvoje nėra didelio saulės elektrinių potencialo: 
dabar turime apie 70 MW instaliuotos galios, bet visos 
šios elektrinės prijungtos prie skirstomojo tinklo, PT ir 
EES darbui jos turi menką įtaką.

Šaltinis: KTU, „Litgrid“

„Rezervinė“ elektrinė turėtų turėti galimybę gaminti elektros arba daugiau, arba 
mažiau. Tai gali padaryti tik įprastinės dujų ar hidroelektrinės. Biokuro jėgainės 
taip pat nelabai tinka, nes jos daugiausia skirtos šilumai gaminti, elektra yra tik 
papildomas produktas. 
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Informacija rengiama remiantis 
„Litgrid“ ir kitų energetikos sektoriaus 
kompanijų, Lietuvos ir užsienio 
elektros biržų bei energetikos analitikų 
viešai skelbiama informacija.

Daugiau informacijos:
Vilija Railaitė
„Litgrid“ komunikacijos vadovė
Tel. (8 5) 278 2361, 8 613 19 977
El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu

AB „Litgrid“
Elektros perdavimo sistemos operatorius (PSO)
A. Juozapavičiaus g. 13, LT09311 Vilnius
Tel. +370 5 278 2777, faks. +370 5 272 3986
El. paštas info@litgrid.eu, www.litgrid.eu
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„Žvilgsnis į energetiką“, rašykite elektroniniu paštu info@litgrid.eu

perdavimo SiStemoS operatoriauS naujienoS

elektros rinkos kainas koregavo  
„estlink 2“ remontas 

„litgrid“ gidai kvies susipažinti ir dalysis 
žiniomis

Spalio 12–20 d. vyko suplanuotas 
antrosios Estijos ir Suomijos elek
tros jungties „Estlink 2“ remontas. 
Tuo pat metu, spalio 12–18 d., pla
niniams darbams buvo išjungtas 
vienas iš dviejų Karaliaučiaus šilumi
nės elektrinės blokų. Dėl „Estlink 2“ 
remonto elektros srautui fiziškai pa
tekti iš Skandinavijos į Estiją, Latviją 
ir Lietuvą beveik nebuvo galimybių, 
todėl pasikeitė elektros importo 
struktūra – kurį laiką elektros impor
tas iš Šiaurės Europos sistemų su
mažėjo, jį keitė vietinė gamyba arba 
elektros iš trečiųjų šalių importas.  

Dauguma žmonių nė nenuma
no, kaip veikia elektros energetikos 
sistema. Tačiau „Litgrid“ darbuoto
jams elektros energetikos sistema 
ir elektros perdavimo tinklo sub
tilybės yra kasdienė veikla. Tai, kas 
mums atrodo savaime suprantama, 
paprastiems vartotojams gali atro
dyti visiška paslaptis.

Norėdami prisidėti prie visuo
menės švietimo apie elektros 
energetikos sistemą, 2015 m. pa
vasarį moksleivius, senjorus ir vi
sus, kuriems įdomu, pakviesime 
apsilankyti „Litgrid“ objektuose 

ir iš arčiau susipažinti su mūsų – 
perdavimo sistemos operato
riaus – darbu. Smalsūs, kūrybiški 
ir puikiai savo darbą išmanantys 
mūsų įmonės darbuotojai ras lai
ko ir padirbės „Litgrid“ gidais: pa
sidalys savo žiniomis ir šitaip pri
sidės prie įmonės misijos šviesti 
visuomenę elektros energetikos 
srityje. 

Kas geriau, jei ne žmonės, dir
bantys įmonėje ir iki smulkmenų 
išmanantys bei mylintys savo dar
bą, galėtų kitam žmogui supran
tamai papasakoti, kaip veikia elek
tros energetikos sistema, kokios 
institucijos ir kaip šioje sistemoje 
sąveikauja, kaip elektra atkeliauja 
iki įmonių ar namų ūkių ir, galiau
siai, ką veikiame mes, kad elektra 
pasiektų kiekvieną Lietuvos gyven
toją. „Litgrid“ gidai jau ruošiasi savo 
naujai misijai ir netrukus pakvies 
dar geriau susipažinti su elektros 
energetikos sistema. 

elektroS rinka

Smalsūs, kūrybiški ir puikiai savo darbą išmanantys mūsų 
įmonės darbuotojai ras laiko ir padirbės „Litgrid“ gidais: 
pasidalys savo žiniomis ir šitaip prisidės prie įmonės 
misijos šviesti visuomenę elektros energetikos srityje. 


