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Dėl: Situacijos, stabdančios  saulės energetikos plėtrą Lietuvoje  

(2 GW „lubų“ traktavimo) 

 

Gerbiamas JE Lietuvos Respublikos Prezidente,  

Gerbiamas Energetikos ministre,  

Gerbiamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VERT) pirmininke,  

Gerbiamas Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininke,  

 

Visų pirma norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad šiuo metu, kai vyksta ginklų karas su Rusija 

Ukrainos laukuose ir energetinis karas Europos energetikoje, kiekviena diena, kuri yra praleista, 

nevystant naujų atsinaujinančius išteklius naudojančių projektų, mažinančių Europos Sąjungos 

priklausomybę nuo Rusijos energetinių išteklių importo, yra Lietuvos ir visos Europos Sąjungos 

pralaimėjimas 

Šiuo metu Lietuvos saulės energetikoje susidarė tokia situacija, kai visa eilė saulės parkų ir 

hibridinių elektrinių vystytojų, planavusių pradėti elektrinių statybą ar netgi jau investavusių į 

parengiamuosius darbus, buvo įpareigoti nutraukti šiuos darbus neapibrėžtam laikotarpiui.  

Šis staigus saulės energetikos vystymosi pristabdymas kenkia šios Vyriausybės, kuri šiaip yra tikrai 

palankiai nusiteikusi atsinaujinančios energetikos vystymo atžvilgiu, kovotojos už Lietuvos energetinę 

nepriklausomybę reputacijai.  

Šis laiškas yra iš trijų  atskirų dalių“ 

 Esamos situacijos saulės energetikos vystymesi aprašymas 

 Esamos situacijos kenksmingumo aprašymas 

 Tolimesnių žingsnių pasiūlymai 
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1. ESAMOS SITUACIJOS SAULĖS ENERGETIKOS VYSTYMESI APRAŠYMAS 

Kritinė situacija Lietuvos saulės energetikos vystymo rinkoje susidarė, Lietuvos Respublikos Seimui 

priėmus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimą, įsigaliojusį šių metų liepos 8 dieną, 

papildžius įstatymo  13 straipsnį 10 dalimi: 

„10. Saulės šviesos energijos elektrinių suminė įrengtoji galia negali viršyti 2 GW. 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, nustačiusi, kad saulės šviesos energijos 

elektrinių suminė įrengtoji galia yra lygi 2 GW, nedelsdama apie tai raštu informuoja 

Energetikos ministeriją ir elektros tinklų operatorius. Nuo atitinkamo pranešimo gavimo 

dienos elektros tinklų operatoriai neišduoda gamintojams išankstinių prisijungimo 

sąlygų, prijungimo sąlygų ir nepasirašo ketinimų protokolų. Saulės šviesos energijos 

elektrinių suminė įrengtoji galia apskaičiuojama kaip šių elektrinių įrengtųjų galių, 

nurodytų galiojančiuose ketinimų protokoluose, leidimuose plėtoti elektros energijos 

gamybos pajėgumus, leidimuose gaminti elektros energiją, rangovų deklaracijose, kurios 

pateikiamos elektros tinklų operatoriui, ir prijungimo sąlygose, išduotose gamintojams, 

kuriems leidimai nėra reikalingi, suma. Į šią galią nėra įskaičiuojama atsinaujinančių 

išteklių energijos bendrijoms, piliečių energetikos bendrijoms ir gaminantiems 

vartotojams priskirta elektrinių įrengtoji galia. Pasiekus 2 GW suminę įrengtąją galią, 

Vyriausybės įgaliota institucija atlieka technologinį ir ekonominį saulės šviesos energijos 

elektrinių plėtros vertinimą ir, atsižvelgdama į Nacionaliniame pažangos plane 

nustatytus energetikos politikos strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius, teikia 

Vyriausybei pasiūlymą dėl tolesnės saulės šviesos energijos elektrinių plėtros.“,  

Taip pat  VERT tokiu būdu interpretuojant šį įstatymo pakeitimą, kai VERT ne tik, kad padarė tai,  ką 

įstatymą skaitant pažodžiui ji turėtų daryti: kreipėsi į energetikos ministeriją ir į tinklo operatorius, 

prašant juos neišduodi saulės šviesos energijos elektrinių vystytojams išankstinių prisijungimo sąlygų, 

prijungimo sąlygų ir nepasirašyti ketinimų protokolų, kadangi saulės šviesos energijos elektrinių 

suminė įrengtoji galia viršijo 2 GW, bet taip pat ir atliko papildomus veiksmus, kurie tiesiogiai nėra 

įrašyti į įstatymo pakeitimą: 

 Nutraukė plėtros leidimų išdavimą netgi tiems vystytojams, kurie jau yra pasirašę ketinimų 

protokolus su tinklo operatoriais ir yra įmokėję prievolių įvykdymo užtikrinimą; 

 Ėmėsi tyrimo ar tinklų operatorių jau išduoti  ketinimų protokolai rezervuoti galias, skirtas 

saulės elektrinių prijungimui prie elektros perdavimo/skirstymo tinklo, yra išduoti teisėtai ir 

ar galios statyti šias elektrines yra rezervuotos pagrįstai,  

 Apribojo galimybes tinklo operatoriams išduoti išankstines prisijungimo sąlygas, prijungimo 

sąlygas ir pasirašyti ketinimų protokolus net tais atvejais, kai gamintojai planuoja hibridines 

elektrines, o atskirais atvejais ir kai gamintojai jau anksčiau buvo deklaravęs, kad jų vystomi 

parkai bus skirti gaminantiems vartotojams 

Šie aukščiau išdėstyti veiksmai iš esmės yra ne pažodinis įstatymo pakeitimo, įsigaliojusio nuo š.m. 

liepos 8 dienos, vykdymas, bet įstatymo interpretacija, kurią logiškai galima būtų suprasti, o kitomis 

aplinkybėmis ir pateisinti, tačiau norime atkreipti dėmesį į tai, kad ta interpretacija yra padaryta 

tokiu būdu, kuris yra pats labiausiai stabdantis atsinaujinančios energetikos plėtrą Lietuvoje.   

Jei  VERT numato tikrinti projektus, su kurių vystytojais  tinklo operatorius yra pasirašęs ketinimų 

protokolus, tik pagal vieną kriterijų -  ar  žemės sklypo, kuriame planuojama vystyti saulės elektrinių 

projektą, plotas yra proporcingas planuojamiems išvystyti elektros energijos pajėgumams, net ir 

tokiu atveju gali iškilti problemų, kadangi skirtingi tos pačios galios saulės elektrinių parkai gali užimti 
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labai skirtingą plotą: saulės elektrinių parkai su „tracker‘iais“, kreipiančiais saulės elektrinių paneles 

saulės kryptimi, paprastai užima smarkiai  daugiau vietos, nei tos pačios galios saulės parkas su 

vertikaliai – rytų/vakarų kryptimis  įrengtomis saulės panelėmis, kai saulės elektrinės parko tikslas 

yra pasiekti ne didžiausią metinę gamybą, o daugiau elektros gaminti rytais ir vakarais – kai elektros 

rinkos kainos paprastai būna didžiausios. Todėl tikrai gali iškilti subjektyvaus vertinimo situacijų, ypač 

turint mintyje, kad bus tikrinami projektai, kurie šioje projekto stadijoje dar neturi parengtų tikslių 

techninių projektų. Dar daugiau ginčų ir su tuo susijusių projekto įgyvendinimo atidėjimų gali iškilti 

tuo atveju, jei bus nutarta tikrinti kitus projektų „realumo“ kriterijus – vystytojo finansinį pajėgumą, 

kompetenciją ir panašiai.  

Taip pat iš VERT viešo pranešimo matoma, kad VERT net ir neplanuoja išduoti plėtros leidimus 

visiems vystytojams, kurie jau yra pasirašę ketinimų protokolus su tinklo operatoriais ir yra įmokėję 

prievolių įvykdymo užtikrinimą, net jei po trumpesnių ar ilgesnių tyrimų nerastų vystytojų, kuriems 

ketinimų protokolai rezervuoti galias, skirtas saulės elektrinių prijungimui prie elektros 

perdavimo/skirstymo tinklo, yra išduoti neteisėtai ar galios statyti šias elektrines yra rezervuotos 

nepagrįstai.   
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2. ESAMOS SITUACIJOS KENKSMINGUMO APRAŠYMAS 

Toliau bus išdėstytos priežastys – kodėl saulės elektrinių plėtros apribojimas ties 2 GW riba yra 

kenksmingas Lietuvos ateities energetikai: 

Šiuo  metu mes turime situaciją, kai didžioji dalis skirtinguose vystymo  etapuose esančių planuojamų 

hibridinių ir saulės elektrinių vystymas yra visiškai sustabdytas, o rinkoje auga neapibrėžtumas, 

smarkiai kenkiantis Lietuvos, kaip investicijoms į atsinaujinančią energetiką patrauklios valstybės 

įvaizdžiui. 

Visų pirma – yra neteisinga viešai išsakyta šio ribojimo taikymo  priežastis.  

 Ne, saulės elektrinių plėtra netrukdys vėjo elektrinių plėtrai, jei išduodant  prisijungimo 

sąlygas vėjo elektrinėms ir saulės elektrinėms, bus vertinamas vėjo ir saulės elektrinių 

gamybos nevienalaikiškumas. Ką planuoja artimiausiu metu daryti Lietuvos tinklo operatoriai 

ir ką juos įgalioja daryti naujai priimtas Proveržio paketas.   

 

Pavyzdžiui šiemet konsultacinės kompanijos Nordconsult atliktu vertinimu, atliktu hibridinių 

elektrinių vystytojų užsakymu, ekonomiškai optimalus  vėjo ir saulės elektrinių galių, 

jungiamų į vieną ribotos galios elektros liniją, santykis Lietuvos sąlygomis  yra 1: 0,75, kas 

užtikrintų didžiausią bendrą metinę elektros energijos gamybą, prarandant tik 1,8% 

potencialios gamybos, dirbtinai apribojant elektros gamybą tais atvejais, kai didele galia 

veikia vienu metu ir saulės ir vėjo elektrinės. Žemiau pateiktas hibridinės elektrinės, kurios 

vėjo elektrinės galia siekia 72 MW, saulės elektrinės galia siekia 54 MW, galimas prijungimas 

prie elektros tinklo, kuris maksimaliai gali priimti 72 MW, darbas metų bėgyje.  

 
Esame pasiruošę pateikti vertinimo detalius rezultatus, jei būtų toks poreikis .  

Taip, elektros energetikos įstatyme artimiausiu metu  reikėtų numatyti elektrinių gamybos 

ribojimo (curtailnment‘o)  tvarką tokiais atvejais, kai saulės ir vėjo elektrinės yra 

prijungiamos prie tos pačios ribotos galios elektros linijos tais retais atvejais, kai saulėtą ir 

vėjuotą dieną bendra vėjo ir saulės elektrinių generuojama galia viršija elektros tinklo 
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pralaidumą, tačiau tas faktas, kad šis logiškas ir daugelyje valstybių taikomas reguliavimas  

vis dar nėra priimtas, neturėtų tapti priežastimi stabdyti  saulės ir vėjo elektrinių planavimo 

ir statybos, užimančios 2-3 metus,  pradžią.  

 Ypač keistai jau veikiančių vėjo elektrinių operatorių planų modernizuoti  jų elektrines į 

hibridines elektrines, greta veikiančios vėjo elektrinės pastačius fotovoltines paneles, 

nedidinant leistinos generuoti galios,  stabdymas tuo pagrindu, kad saulės elektrinės gali 

stabdyti vėjo elektrinių plėtrą. 

 Ne, VERT neturėtų riboti gamintojų galios, vertinant galimą per didelę pasiūlą ir dėl to 

sumažėjusias elektros kainas rinkoje tais momentais, kai šviečia saulė. Tai iš esmės yra 

vystytojų rūpestis, kaip ateityje spręsti pagamintos elektros realizavimo problemą.  Ir jie tai 

daro, sudarydami ilgalaikius kontraktus su elektros vartojimą didinti numatančiais vartotojais 

Lietuvoje ar užsienio šalyse, investuoja į kaupimo įrenginius, numato perteklinės elektros 

pardavimą šilumos arba vandenilio gamybai, sudaro paklausos valdymo kontraktus su 

stambiais vartotojais ir panašiai. VERT, gindamas elektros vartotojų interesus, atvirkščiai, 

turėtų džiaugtis, jei elektros gamybos pasiūla sumažintų elektros rinkos kainas daugiau, nei 

mes planuojame.  

Taip pat niekaip nepagrįstas yra įstatyme numatytas 2GW (3 GW, vertinant kartu su gaminančiais 

vartotojais) „lubų“ dydis.   

 Reikia turėti mintyje, kad 2 GW suminės  įrengtosios galios saulės šviesos elektrinės niekada į 

tinklą nepatieks 2 GW galios elektros energijos.  

Dauguma saulės elektrinių įrengtoji galia yra gerokai mažesnė, nei leistina generuoti galia. Jų 

gamybą papildomai riboja inverterio galios, jų gamyba kas metus mažėja dėl saulės  modulių 

kasmetinės degradacijos (po 10 metų ta pati saulės elektrinė dėl neišvengiamos degradacijos 

paprastai gamina 10 procentų mažesne galia net prie idealių sąlygų), labai retai kuri saulės 

elektrinė yra įmontuojama idealiu kampu į saulės kryptį.  

Be to – skirtingos saulės elektrinės yra orientuotos skirtingomis kryptimis Pasaulio šalių 

atžvilgiu. Tos, kurios orientuotos į vakarus – maksimalią gamybos galią pasiekia vakare, o tos, 

kurios į rytus – ryte.  Lietuvoje praktiškai nebūna vienodų saulės sąlygų visoje Lietuvos 

teritorijoje vienu metu.  Tiek dėl skirtingo oro sąlygų, tiek dėl debesuotumo, tiek dėl 

užterštumo, tiek dėl šiek tiek skirtingos saulės padėties danguje  tuo pačiu metu – vakarinėje 

ir rytinėje Lietuvos dalyse.  

 

 Šiandien planuojant saulės energetiką, reikia vertinti ateities elektros poreikius Lietuvoje, o 

ne dabartinius poreikius Lietuvoje. Įvertinant ne tik bendrą elektros poreikio numatomą 

augimą, bet tačiau ir vertinant ateityje išaugsiantį  elektros paklausos elastingumą kainų 

atžvilgiu, elektros vartotojams elektros vartojimą keičiant, atsižvelgiant į elektros kainos 

svyravimus, įrengiamus elektros kaupimo įrenginius ir panašiai.  

 

Iš esmės hibridinių elektrinių koncepcija buvo nužudyta tik ją patvirtinus Proveržio pakete, 

nes hibridinių elektrinių planavimas  tapo nebegalimas 

 

 2 GW (3 GW) riba yra sunkiai pagrindžiama, pasižiūrėjus į kitų valstybių situaciją. Lietuvoje 

elektros vartojimas svyruoja tarp 1 GW ir 2,2 GW . Dienos metu, kai dirba saulės elektrinės, 

vartojimas yra paprastai didesnis, nei vidutinis.  

 

Paimkime palyginimą su Vokietija, kurioje elektros vartojimas svyruoja ribose tarp 35 GW ir 

70 GW. Vokietijoje šiuo metu yra 61,94 GW bendros galios saulės elektrinių ir 64,7 GW 
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bendros galios vėjo elektrinių (su jūros vėjo parkais). Šios elektrinės labai gerai papildo viena 

kitas, nes bendra vėjo ir saulės elektrinių gamybos galia šiemet 50 GW ribą viršijo tik 1,4% 

viso laiko (žr. pav. žemiau1) Dažniausiai arba dominuoja saulės elektrinių gamyba, arba vėjo 

elektrinių gamyba.  

 
Ir Vokietija neplanuoja riboti saulės elektrinių arba vėjo elektrinių galios ateityje. Atvirkščiai. 

Nacionalinis Vokietijos planas - iki 2030 metų vėjo elektrinių galią padidinti iki 145 GW (115 

GW sausumoje + 30 GW jūroje), o saulės elektrinių galią iki  215 GW 

Vokietijos, kurioje vėjo ir saulės energetikai sąlygos yra labai panašios į sąlygas Lietuvoje,  

pavyzdys tik iliustruoja mūsų įstatyme nustatytų 2 GW (3GW) „lubų“ nepagrįstumą.  

 

Trečia, reikia suprasti, kad net ir vystytojai, kurie prisiėmė įsipareigojimus ir įmokėjo prievolių 

įvykdymo užtikrinimą, visai nebūtinai įgyvendins savo planuojamus projektus, kad ir kaip stengtųsi 

juos įgyvendinti. Tam yra visa eilė galimų priežasčių. Susidūrimas su planuotų pigių paskolų trūkumu, 

susidūrimas su kitomis neplanuotomis problemomis, pritraukiant kapitalą. Nesugobėjimas susitarti 

su galutiniais planuojamos pagaminti elektros pirkėjais. Klaidos planavime, nenumatytos aplinkybės, 

galų gale – vystytojo bankrotas ir panašiai. Tai reiškia, kad, suplanavus 2 GW galios suminės  

įrengtosios galios saulės šviesos elektrinės, yra didelė tikimybė, kad po 2-3 metų mes turėsime 

gerokai mažiau saulės elektrinių, nei tikimės. Taip pat didesnį, nei tikimės elektros importą ir 

aukštesnes, nei tikimės, elektros kainas rinkoje. Visiškai be jokio reikalo apribojant kitų vystytojų 

galimybę lygiagrečiai investuoti į saulės elektrines.   

Saulės energetikos ir vėjo energetikos  vystymasis duoda didelę naudą regionams. Pakelia 

nuomojamos žemės kainą, padidina vietos savivaldybių biudžetų pajamas iš gyventojų, gaunančių 

pajamas iš žemės nuomos,  pajamų mokesčių. Saulės ir vėjo elektrinių vystytojai paprastai nemažai 

investuoja ir į kelių, elektros tinklų infrastruktūros regione vystymą. Todėl investicijų į vėjo ir saulės 

elektrinių itin laukia ir regionų savivaldybės.  

  

                                                           
1 https://energy-
charts.info/charts/power_scatter/chart.htm?l=en&c=DE&interval=year&fbclid=IwAR3HUZbXD0FLCrWImWNQ
Cw7TTV-_Yr16sn40LpiJBdNWBLrQ2qea7i7szhE 
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3. TOLIMESNIŲ ŽINGSNIŲ PASIŪLYMAI: 

1. Visų pirma siūlytume VERT nedviprasmiškai nurodyti tinklų operatoriams, kad jie turėtų 

nedelsiant išduoti  išankstines  prisijungimo sąlygas, prijungimo sąlygas  ir pasirašyti ketinimų 

protokolus su: 

a.  saulės šviesos energijos elektrinių vystytojais, kurie raštiškai patvirtins, kad jų 

vystomi parkai bus skirti gaminantiems vartotojams  

 

Šis pakeitimas galėtų būti pagrįstas teiginiu, kad įstatymas numato, kad į 2 GW galią, 

įtvirtintą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje nėra 

įskaičiuojama gaminantiems vartotojams priskirta elektrinių įrengtoji galia 

 

Šis veiksmas yra itin skubus, kadangi kai APVA paskelbė rekordinę paramą 

nutolusioms saulės elektrinėms (20 mln. EUR), kurios kvietimai dar šiuo metu 

tebevyksta, rinkoje jaučiamas didžiulis deficitas nuotolinėms saulės elektrinėms 

gyventojams norint patiems investuoti ir susimažinti elektros kainas 

 

b. vystytojams, kurie jau eksploatuojamas vėjo elektrines ketina pertvarkyti į hibridines 

elektrines, nedidinant leistinos generuoti galios  

 

Šis pakeitimas galėtų būti pagrįstas atsinaujinančios energetikos plėtrai palankesniu  

įstatymo interpretavimu, atsižvelgiant, kad įstatymas, apibrėždamas 2 GW galią, 

nurodo, kad ši galia skaičiuojama tik saulės šviesos energijos elektrinių galia, bet ne 

hibridinių elektrinių galia.  

Taip pat atsižvelgiant į tai, kad, pertvarkant vėjo elektrines į hibridines elektrines, 

akivaizdžiai nepabloginama galimybė prie to paties tinklo prijungti daugiau vėjo 

elektrinių, jei laikomasi principo, užtikrinančio, kad pertvarkant vėjo elektrines į 

hibridines elektrines, nėra didinama leistina generuoti galia 

 

Čia yra atkreiptinas dėmesys į tai, kad tokiu atveju, statant saulės elektrines ten kur 

yra pastatyti arba jau vystomi vėjo parkai, toks projekto išplėtimas atitiktu visus 

Proveržio paketo prioritetus ir leistų ženkliai greičiau (kadangi jau yra egzistuojančios 

skirstyklos) į tinklą prijungti trūkstamų pajėgumų. Tokio tipo projektai galėtų būti 

įgyvendinti greičiau (pvz. per 18 mėn.), o visi projektai, kuriuose reikalinga sukurti 

naują prisijungimo tašką į LITGRID trunka bent 36 mėn. 

 

c. vystytojams, kurie planuoja įsirengti hibridines elektrines, jei jų leistina generuoti 

galia neviršija planuojamų įrengti vėjo jėgainių  bei kaupimo įrenginių suminės 

įrengtosios galios, perspėjant gamintojus, kad leidimas gaminti elektros energiją, 

įrengus hibridinę elektrinę, bus išduotas tik po to, kai bus įrengti ir paruošti 

eksploatacijai visi įrenginiai, numatyti hibridinėje elektrinėje  

 

Šis pakeitimas galėtų būti pagrįstas atsinaujinančios energetikos plėtrai palankesniu  

įstatymo interpretavimu, atsižvelgiant, kad įstatymas, apibrėždamas 2 GW galią, 

nurodo, kad ši galia skaičiuojama tik saulės šviesos energijos elektrinių galia, bet ne 

hibridinių elektrinių galia.  

Taip pat atsižvelgiant į tai, kad, plėtojant  hibridines elektrines, akivaizdžiai 

nepabloginama galimybė prie to paties tinklo prijungti daugiau vėjo elektrinių, nei 
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prijungiama vėjo įrenginių, esančių hibridinės elektrinės sudėtyje,  jei užtikrinama, 

kad hibridinės elektrinės leistina generuoti galia neviršija planuojamų įrengti vėjo 

jėgainių  bei kaupimo įrenginių suminės įrengtosios galios 

 

Tai smarkiai sušvelnintų šiuo metu  susidariusią įtampą rinkoje.  

 

 

Vėliau, jei tam dar bus poreikis,  VERT, bendradarbiaudama su Energetikos ministerija ir 

socialiniais partneriais turėtų inicijuoti  tinklų operatorių tvirtinamų Elektros energijos 

gamintojų pasinaudojimo elektros skirstomaisiais/perdavimo tinklais tvarkos aprašų 

pakeitimą,  numatant konkrečius reikalavimus saulės elektrinių, kurios skirtos gaminantiems 

vartotojams, vystytojams, užtikrinant jų įsipareigojimo skirti šiuos parkus gaminantiems 

vartotojams, vykdymą.  

 

Taip pat vėliau VERT, bendradarbiaudama su Energetikos ministerija ir socialiniais partneriais 

turėtų inicijuoti  tinklų operatorių tvirtinamų Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo 

elektros skirstomaisiais/perdavimo tinklais tvarkos aprašų pakeitimą, numatant reikalavimus 

hibridinėms elektrinėms bei hibridinių elektrinių leidimų gaminti išdavimo tvarką 

 

2. Dar kartą persvarstyti ar tikrai VERT šiuo metu turėtų tikrinti vystytojų, su kuriais tinklo 

operatorius jau pasirašė ketinimo protokolus, galimybes įsirengti saulės elektrines, įvertinant 

VERT kompetencijas tokį tikrinimą atlikti ir teisinį tokio tikrinimo tikrumą.  

 

Ir jei vis dėl būtų nuspręsta tokį tikrinimą atlikti, viešai pateikti bei su rinkos dalyviais per 

ypač greitą laiką suderinti aiškius kriterijus minimalaus žemės ploto kiekiui, reikalingo 1 MW 

įrengtosios galios saulės parko statybai, kuris būtų naudojamas, kaip kriterijus, vertinant 

saulės elektrinės įrengimo galimumą. Visus tikrinimus atlikti per laikotarpį, ne ilgesnį, nei dvi 

savaitės.  

 

3. Taip pat išimties tvarka leisti gamintojams, kurie deklaravo planus statyti saulės elektrines 

pasirašytuose ketinimo protokoluose, pakeisti ketinimo protokoluose elektrinės tipą į tokios 

pačios galios hibridinę arba vėjo elektrinę.  

Jei iš ties yra vystytojų, kurie tokiu būdu „gudravo“, stengdamiesi gauti tinklo rezervacija, 

pasinaudojant tuo, kad ją gauti, deklaruojant planus statyti saulės elektrines, o ne vėjo ir 

hibridines elektrines, buvo gerokai lengviau, tokie vystytojai neturėtų būti baudžiami, o jų 

tikrieji ketinimai, kurie iš tiesų nėra kenkiantys viešajam interesui, o atitinka viešąjį interesą, 

tiesiog turėtų būti formaliai teisingai įteisinti.  Tai savo ruožtu leistų prijungti prie tinklo 

daugiau gamintojų, kurie iš ties planuoja statyti saulės elektrines.  

 

 

4. Išduoti leidimus plėtrai visiems gamintojams, kurie yra iki šios dienos yra pasirašę ketinimo 

protokolus su  tinklo operatoriais, net jei leidimus plėtrai gavusių saulės elektrinių galia viršys 

2 GW.  

 

Tai padaryti siūloma atsižvelgiant į tai, kad ketinimo protokolai yra sudaryti iki tol, kol liepos 

8 dieną įsigaliojo įstatymo pakeitimas ir įvertinant teisinį principą, kad įstatymas neturėtų 

galioti atgaline tvarka.   

Taip pat įvertinant, kad labai tikėtina, kad tikrai saulės elektrinių nepastatys visi gamintojai, 

patekę į 2 GW „kvotą“ ir tokiu būdu vengiant dirbtinio saulės energetikos plėtros link 
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Vyriausybės iškeltų tikslų stabdymo  

Taip pat įvertinant, kad yra itin tikėtina, kad Vyriausybės įgaliotai institucijai atlikus 

technologinį ir ekonominį saulės šviesos energijos elektrinių plėtros vertinimą ir atsižvelgus į 

Nacionaliniame pažangos plane nustatytus energetikos politikos strateginius tikslus ir (arba) 

pažangos uždavinius, paaiškės, kad  2 GW (3 GW, vertinant kartu su gaminančiais vartotojais) 

saulės elektrinių nepakanka, siekiant ilgalaikių atsinaujinančios energetikos tikslų, matant  

Lietuvą, kaip ateityje elektrą ir žaliąjį vandenilį eksportuojančią valstybę. Taip pat 

atsižvelgiant į tai, kad, įvertinus vėjo ir saulės gamybos nevienalaikiškumą, tinklo operatoriai 

padidins naujų saulės elektrinių prijungimo galimybes, užtikrinant lygiagrečiai ir vėjo 

energetikos plėtros galimybes.  

 

 

5. Energetikos ministerijai inicijuoti, kad Vyriausybė nedelsiant, nelaukiant atostogų sezono 

pabaigos,  paskirtų įgaliotą instituciją atlikti technologinį ir ekonominį saulės šviesos 

energijos elektrinių plėtros vertinimą, kaip tai numatyta  Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo pakeitimą, įsigaliojusiame šių metų liepos 8 dieną, papildžius įstatymo  13 straipsnį 

10 dalimi.  Iškelti tikslą, kad įgaliota institucija įvertintų: 

a.  vėjo ir saulės gamybos nevienalaikiškumą,  

b. numatomą elektros energijos vartojimo augimą Lietuvoje iki 2030 metų 

c. numatomą tikslą Lietuvai tapti elektrą ir žaliąjį vandenilį eksportuojančia šalimi po 

2030 metų 

d. numatomą elektros poreikio elastingumo rinkos kainai augimą,  

ir ne vėliau, nei tinklo operatorius Litgrid parengs galimybių padidinti prijungiamų vėjo ir 

saulės elektrinių studijos rezultatus 2022 metų rugsėjį, pateiks  Vyriausybei pasiūlymą dėl 

tolesnės saulės šviesos energijos elektrinių plėtros 

6. Energetikos ministerijai kartu su VERT, tinklo operatoriais ir socialiniais partneriais inicijuoti 

Elektros energetikos įstatymo bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymų pakeitimus: 

a. Panaikinant ribojimus bendrai saulės elektrinių galiai, esančius Atsinaujinančių 

išteklių 13 straipsnio 2 dalyje,  

b. Numatant elektros energijos gamybos vėjo ir saulės elektrinėse, tiekiančiose elektrą 

į vieną ribotos galios tinklą, apribojimo (curtailment) reglamentavimą  , suderinant 

numatomus pakeitimus su ES  Reglamentu (ES) 2019/943 „Dėl elektros energijos 

vidaus rinkos“  ir reguliavimo apkrova taisyklėmis, kuriomis įgyvendinami šio 

reglamento 57 straipsnis ir Direktyvos (ES) 2019/944 17, 

31, 32, 36, 40 ir 54 straipsniai, įskaitant taisykles dėl telkimo, elektros energijos 

kaupimo ir apkrovos ribojimo.  

 

Numatant tvarką, kaip būtų vykdomi vėjo ir saulės elektrinių tiekiamos į tinklą 

elektros srautų ribojimai, kokiose ribose šių ribojimų kaštai būtų prisiimami 

gamintojų, kokia  būtų ribojimų prioritetų eilė ir panašūs klausimai.  

 

Pabaigai norėtume Jus užtikrinti, kad Lietuvos saulės energetikos ir vėjo energetikos rinkų dalyvius 

vienija bendras požiūris, kad saulės energetikos plėtra negali būti laikoma kliūtimi vėjo energetikos 

plėtrai, o vėjo energetikos plėtra negali būti laikoma kliūtimi saulės energetikos plėtrai. Tai dvi 

energetikos rūšys, kurios papildo viena kitą, o ne konkuruoja tarpusavyje.  

Taip pat norime Jus patikinti, kad rinkos dalyviai pritartų galimam gamybos ribojimui tais retais 

atvejais, kai saulės ir vėjo elektrinių gamyba sutampa ir  saulės bei vėjo elektrinės ima konkuruoti dėl 
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ribotų elektros tinklo galimybių persiųsti elektrą.  Toks ribojimas Lietuvos energetikai yra žymiai 

palankesnis, nei galimybių įrengti naujus įrenginius ribojimas, vengiant  elektros tinklo galimo 

perkrovimo retais ir trumpai trunkančiais laikotarpiais metų bėgyje.  

Po šiuo laišku pasirašo ir vėjo ir saulės energetikoje veikiančių vystytojų asociacijų vadovai . Laiško 

turinys yra suderintas su visais didžiaisiais vėjo ir saulės elektrinių vystytojais Lietuvoje.  

 

Pagarbiai,  

Lietuvos Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas  

Martynas Nagevičius  

martynas@nagevicius.lt  

Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos l.e.p direktorius 

Edgaras Maladauskas 

edgaras.maladauskas@lvea.lt 

Lietuvos saulės energetikos asociacijos prezidentas 

Vitas Mačiulis 

vitas.maciulis@gmail.com  
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