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Integracija į Europos Sąjungos energetikos rinkas

2004 m. LIETUVA – ES narė  Energetinė sala / Nėra
rinkos

2009 - 2015 m. Baltijos energijos rinkų sujungimo
planas (BEMIP)  Regioninės elektros rinkos
sukūrimas / Infrastruktūros vystymas

2015 - 2025 BEMIP/Energetikos Sąjunga  Pilnai
integruotos ir sujungtos ES šalių rinkos (Baltijos Šalių
sinchronizacija su KET)
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Baltijos šalių sinchronizacija su kontinentinės 
Europos tinklais

2017 m. 2025 m.

IPS/UPS

KET

Tikslas:

• Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų de-sinchronizacija nuo
IPS/UPS sistemos

• ir Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų darbas su
kontinentiniais Europos tinklais (KET) sinchroniniu režimu
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Sinchroninio prisijungimo prie KET projektas yra
kompleksinis ir apima:

• Politinius sprendimus ir susitarimus su valstybėmis
partnerėmis

• Techninius infrastruktūros sprendimus

• Teisinius klausimus

• Europos Sąjungos ir Rusijos bei Baltarusijos susitarimus
dėl Baltijos šalių energetikos sistemų de-
sinchronizavimo nuo IPS/UPS

Baltijos šalių sinchronizacija su kontinentinės 
Europos tinklais



Sinchronizacija su KET Baltijos šalių dimensijoje:

• Svarstymai nuo pat nepriklausomybės atkūrimo

• 2007 m. NES - pripažinta strateginiu Lietuvos tikslu 

• 2007 m. Baltijos šalių Premjerų komunikatas - pripažinta 

bendru Baltijos šalių tikslu

• Iki 2015 priimta eilė papildomų Baltijos šalių politinių 

deklaracijų

• Per 1998-2013 metus atliktos šešios galimybių studijos 
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Politiniai sprendimai ir susitarimai

?! Tačiau nebuvo tvirto Lenkijos pritarimo



Sinchronizacija su KET Europos Sąjungos dimensijoje:

• 2014 m. įtraukta į Europos energetinio saugumo 

strategiją

• 2014, 2015 m. EVT išvadose pripažinta prioritetiniu tikslu

• 2015 m. Europos Parlamento rezoliucija 

• 2015 m. įtraukta į BEMIP, sukurta spec. darbo grupė

• Prasidėjo konstruktyvus dialogas su Lenkija
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Politiniai sprendimai ir susitarimai

Tvirta politinė Europos Komisijos parama
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Esama situacija ir tolimesni veiksmai

✓2017-09 neformali energetikos taryba (Talinas) –
sutarta dėl bendros Lenkijos ir Baltijos šalių PSO
studijos

✓Europos Komisijos sąlyga – galutiniai politiniai
sprendimai ne vėliau kaip 2018 m. I pusm.

✓2017-10 Sinchronizacija patvirtinta trečiajame PCI
projektų sąraše

2025

Sinchroni-
zacija

2020-2025

Įgyvendini
mas

2019

Izoliuoto darbo 
bandymas

2018-2019

Pasirengimas ir 
EURUBY derybų 

atnaujinimas

2018-2019
ENTSO-E sąlygų 

studija

2018 m.       
I pusm.
Galutinis 
politinis 

sprendimas



Ačiū už dėmesį


