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DĖL KLIŪČIŲ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTROS PROJEKTAMS LIETUVOJE 
 
Gerbiamieji, 
 
2022 m. spalio mėn. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) viešosioms 
konsultacijoms paskelbė LITGRID AB Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašą 
(toliau – LITGRID PETA). 2022 m. lapkričio 21 d. ir 2022 m. gruodžio 16 d. VERT suorganizavo viešas 
diskusijas su rinkos dalyviais, kurių metu LITGRID AB atstovai pristatė po rinkos dalyvių gautų 
pastabų ir pasiūlymų patikslinto LITGRID PETA projekto esmines nuostatas.  
 
Lietuvos verslo konfederacijai (toliau – LVK), kurios nariai yra atsinaujinančių išteklių elektrinių 
Lietuvoje vystytojai, kelia nerimą LITGRID PETA nuostatos, iš esmės paneigiančios 2022 m. liepos 8 d. 
įsigaliojusių įstatymų pakeitimų paketo, vadinamojo „Proveržio paketo“, nuostatų sukuriamas 
galimybes sparčiau ir efektyviau plėtoti atsinaujinančios energijos išteklių projektus Lietuvoje. LVK 
nariai, įvertinę pristatytus naujausius LITGRID PETA pakeitimus, reiškia susirūpinimą dėl kliūčių 
hibridinių elektrinių plėtrai, taip pat dėl neskaidraus elektros perdavimo tinklo pralaidumų 
rezervavimo proceso. 
 
 
Dėl kliūčių hibridinių elektrinių plėtrai  
 
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme hibridinė elektrinė apibrėžta kaip  
tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške į sistemą sujungtos kelios 
skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės arba šios elektrinės ir 
energijos kaupimo įrenginys ar įrenginiai (2 str. 281 d.). 
 
„Proveržio paketo“ įstatymų pakeitimų aiškinamajame rašte buvo nurodyta, kad siūlomas hibridinių 
elektrinių reglamentavimas leis padidinti elektros energijos generacijos pajėgumų iš atsinaujinančių 
išteklių instaliuotą galią bei efektyviau išnaudoti elektros tinklų infrastruktūrą neplečiant esamos 
infrastruktūros1, o Energetikos ministerijos viešame „Proveržio paketo“ pristatyme buvo nurodomas 
hibridinių elektrinių reglamentavimo tikslas – maksimaliai išnaudoti elektros tinklų pajėgumus.  
 
2022 m. lapkričio 21 d. ir 2022 m. gruodžio 16 d. LITGRID AB atstovų pristatymuose buvo pristatyti 
hibridinių elektrinių ypatumai, nurodant, kad gamintojas, norintis prie statomos ar jau pastatytos 
vieną atsinaujinančių išteklių rūšį naudojančios elektrinės prijungti kitą atsinaujinančių energijos 

                                                        
1https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8a1c1b81b9c011ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=251&searchModel
UUID=57e57642-a4ef-4832-bd9c-8fdafc0d036d     
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8a1c1b81b9c011ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=251&searchModelUUID=57e57642-a4ef-4832-bd9c-8fdafc0d036d


išteklių rūšį naudojančią elektrinę nedidindamas leistinos generuoti galios, to negalės padaryti jei prie 
tos pačios linijos jau bus prijungta kito gamintojo atitinkamą atsinaujinančių energijos išteklių rūšį 
naudojanti elektrinė. Pavyzdžiui, jei prie linijos yra prijungta gamintojo 100 MW vėjo elektrinė, 
nedidindamas leistinos generuoti galios gamintojas negalės tame pačiame prijungimo prie elektros 
tinklų taške prijungti 100 MW saulės elektrinės, jei prie tos pačios linijos jau bus rezervuoti tinklo 
pajėgumai kito gamintojo 100 MW saulės elektrinei. Akivaizdu, kad toks hibridinių elektrinių plėtros 
ribojimas neatitinka Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme įtvirtintos 
hibridinės elektrinės sampratos ir prieštarauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 
deklaruotam tikslui – maksimaliai išnaudoti elektros tinklų pajėgumus.  
 
Pagal LITGRID AB supratimą, iš esmės nėra jokio skirtumo, ar gamintojas stato dvi atskiras skirtingas 
atsinaujinančių energijos išteklių rūšis naudojančias elektrines, t. y. saulės ir vėjo elektrines, ar vieną 
hibridinę saulės ir vėjo elektrinę, nes tinklų pralaidumai būtų skaičiuojami abiem elektrinėms atskirai. 
Tokiu būdu LITGRID AB vadovo viešai atsinaujinančių energijos išteklių vystytojams skleidžiama žinia 
apie galimybę naudoti elektros tinklus 200 proc., t. y. sudarant galimybę išnaudoti tuos pačius tinklo 
pralaidumus ir saulės, ir vėjo elektrinėms, neatitinka LITGRID PETA nustatomos pasinaudojimo 
elektros perdavimo tinklais tvarkos. Kitaip tariant, LITGRID AB viešai deklaruojami pažadai yra 
priešingi siūlomam reguliavimui.  
 
 
Dėl skaidrumo trūkumo rezervuojant elektros perdavimo tinklo pralaidumus   
 
Atsinaujinančių išteklių elektrinių Lietuvoje vystytojai susiduria su problemomis rezervuojant 
pralaidumus LITGRID AB valdomame elektros perdavimo tinkle. LITGRID AB vadovas ir kiti 
perdavimo tinklo operatoriaus atstovai rinkos dalyviams viešai pristato, kad elektros perdavimo 
tinklo pajėgumai atsinaujinančių energijos išteklių elektrinėms siekia net 9,4 GW. 2022 m. spalio mėn. 
duomenimis bendra atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių instaliuota galia 
Lietuvoje tesudarė 1,3 GW. Nepaisant to, kad elektros tinklų pralaidumų užimtumas nesiekia net 14 
proc., elektros perdavimo tinklo operatorius LITGRID AB neranda galimybių prie elektros perdavimo 
tinklo prijungti vos 49 MW vėjo elektrinių parko motyvuodamas tinklo pralaidumų stoka.  
 
Tokia situacija kelia daug klausimų dėl tinklo pajėgumų rezervavimo skaidrumo. Perdavimo tinklo 
operatoriui LITGRID AB jau beveik pusę metų žadant viešai skelbti 330 kV elektros perdavimo linijų 
pajėgumus, iki šiol ši informacija atsinaujinančių išteklių elektrinių vystytojams nėra išviešinta, o 
vystytojai dėl galimybių prie elektros tinklų prijungti net 50 MW galios nesiekiančias atsinaujinančius 
energijos išteklius naudojančias elektrines yra priversti bylinėtis teismuose.  
 
 
Dėl baterijų hibridiniams parkams 
 
2022 m. lapkričio 21 d. LITGRID AB atstovų pristatyme rinkos dalyviams buvo pateikta informacija, 
kad hibridinių elektrinių vystytojams bus taikomi žemesni reikalavimai kaupimo įrenginiams. 
Atsinaujinančių išteklių elektrinių vystytojų įsitikinimu, jau vien hibridinių elektrinių plėtra įrengiant 
dvigubai didesnę instaliuotą elektrinės galią nei bus galimybė atiduoti generacijos į elektros tinklus 
reikalauja ženklių investicijų į šių technologijų įrengimą, o investicinė grąža plėtojant hibridines 
elektrines bus mažesnė nei kad įrengiant tik vienos atsinaujinančių energijos išteklių rūšies elektrinę, 
kurios leistina generuoti galia sutampa su instaliuota galia. Visgi, investuotojai yra pasiryžę ženklioms 
investicijos siekiant energetinio nepriklausomumo tikslų efektyviausiu būdu išnaudojant elektros 
tinklų galimybes. Atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių vystytojai, pasiryžę statyti hibridines 
elektrines, itin kritiškai vertina LITGRID AB siekiamą nustatyti privalomą reikalavimą įrengti 



energijos kaupimo įrenginius (baterijas) arba sutikti su didesniu nei 20 proc. gamybos ribojimu  net ir 
tuo atveju, kai statoma hibridinė elektrinė. Privalomas reikalavimas įrengti baterijas arba sutikti su 
20-100 proc. hibridinio prako gamybos ribojimu gali lemti situaciją, kad hibridinių elektrinių 
vystymas taps nepatrauklus investuotojams. Visi veiksmai, bloginantys investicinę aplinką į energetinį 
nepriklausomumą ir galimybes stabilizuoti energijos kainas yra akivaizdžiai nenaudingi tiek pačiai 
valstybei, tiek ir vartotojams.       
 
Apibendrinant pažymėtina, kad LVK nariai, atsinaujinančių išteklių elektrinių Lietuvoje vystytojai, yra 
pasiryžę kaip įmanoma sparčiau užbaigti pradėtus atsinaujinančios energetikos projektus, tačiau 
valstybinio reguliavimo ir elektros perdavimo tinklo operatoriaus nuolat kuriamos kliūtys tokių 
projektų vystymui neigiamai veikia jų vystymą ir kaskart atitolina projektų užbaigimo terminus. 
Europos Sąjungos institucijoms imantis ekstraordinarių priemonių atsinaujinančios energetikos 
projektų plėtrai paspartinti ir kuo spartesniam Europos energetiniam nepriklausomumui užtikrinti, 
viliamės, kad ir Lietuvos Respublikos kompetentingų subjektų sprendimai bus nukreipti bendra 
Europos Sąjungos nubrėžta kryptimi ir nesąlygos perteklinių apsunkinimų atsinaujinančių energijos 
išteklių projektų plėtrai, o juos skatins.  
 
Prašome skirti laiko šiame kreipimesi išdėstytoms problemoms apsvarstyti ir įvertinti. Dėkojame už 
bendradarbiavimą. 
 
 

Pagarbiai 
 

Generalinė direktorė       Ineta Rizgelė 
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