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SANTRUMPOS 

AEI – atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės 

ENS – nepatiekta elektros energija (angl. Energy Not Supplied) 

FCR – dažnio išlaikymo rezervai (angl. Frequency Containment Reserve) 

aFRR – automatiniai dažnio atkūrimo rezervai (angl. automatic Frequency Restoration Reserve) 

mFRR – rankiniai dažnio atkūrimo rezervai (angl. manual Frequency Restoration Reserve) 

KET – Kontinentinės Europos tinklai 

LEES – Lietuvos elektros energetikos sistema 

LHA – Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

mHE – mažosios hidroelektrinės 

NPL – normalus patvankos lygis, paprastai perteklinio vandens pralaidos skydų ar šachtos viršus 

SEW – socio-ekonominė vertė (angl. Socio-Economic Welfare) 

VoLL – prarastos energijos vertė (angl. Value of Lost Load) 

ŽVL – žemiausias leistinas vandens lygis!  
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1.ĮVADAS 

LR AM užsakymu (patvirtinta LR aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos 2021 m. kovo 9 d. 

protokolu Nr. UŽS – 3) šiuo metu yra atliekama ,,Užtvankų įvertinimo ekologiniu ir socioekonominiu 

požiūriu parengimo studija", kurios viena iš užduočių yra: ,,Surinkti papildomą informaciją apie 

užtvankas ir tvenkinius, ant kurių yra įsikūrusios mažosios hidroelektrinės (mHE), atlikti jų kaštų-

naudos analizę ir pateikti rekomendacijas ateičiai". Studiją atliekanti UAB ,,Aplinkos inžinierių 

grup"#, atlikdama kaštų-naudos analizę, nevertino mHE svarbos Lietuvos elektros energetikos 

sistemai (LEES) komponentų, ir neatliko jų socio-ekonominės vertės (SEW) skaičiavimų. Tai yra 

pažymėta studijos patvirtintos Tarpinės ataskaitos, versija 3.0, apibendrinime : ,,mHE asociacija 

teigia, kad būtina įvertinti HE veiklos nutraukimo žalą energetikos infrastruktūrai pagal EK 

energetikos padalinio rekomendacijas, tačiau pažymi, kad tai yra atskiras didelės apimties darbas 

(reikalinga atskira studija).“ Tai įvertinusi bei siekdama, kad vykdoma ,,Užtvankų įvertinimo 

ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu studija“ būtų objektyvi, Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

(LHA) inicijavo atskirą ,,Mažųjų hidroelektrinių svarbos Lietuvos elektros energetikos sistemai“ 

studiją. 

Lietuva, kaip ir Europos Sąjunga apskritai, yra užsibrėžusi labai aiškų strateginį tikslą kuo daugiau 

elektros energijos pasigaminti iš atsinaujinančių elektros energetikos išteklių tokiu būdu mažinant 

priklausomybę nuo iškastinio kuro, kuris yra tiekimas iš trečiųjų šalių. Kaip parodė karo Ukrainoje 

sukelta geopolitinė įtampa, iškastinis kuras naudojamas ir kaip politinio šantažo priemonė prieš 

Europos Sąjungos šalis. Tuo tarpu hidro energija yra pati patraukliausia atsinaujinančios energijos 

rūšis, nes yra pastovi bazinė generacija, priešingai nei saulės ir vėjo elektros gamybos šaltiniai. 

Negana to, hidroelektrinės gali būti reguliuojamos (didinant ar mažinant galią priklausomai nuo 

elektros poreikio elektros sistemoje), kas padidina galimybes integruoti daugiau saulės ir vėjo 

energijos šaltinių. 

Vienas iš pagrindinių studijos tikslų yra finansine išraiška objektyviai įvertinti mHE socio-ekonominę 

vertę naudojantis Europoje pripažintomis Europos energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo 

agentūros (angl. ACER) metodikomis, taikomomis vertinant energetikos infrastruktūrą. Ši ACER 

metodika tai pat naudojama ir vertinant tokius strateginius energetikos infrastruktūros projektus, 

kaip sinchronizacija ar generuojamų galių adekvatumas (pakankamumas) atskirose šalyse ir/ar 

regionuose.!  
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2.LIETUVOS MAŽOSIOS HIDROELEKTRINĖS 

Kaip ir kitų atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių (AEI), hidroelektrinių generacija turi savo 

sezoniškumą. 4.3 pav. pateikti Lietuvos mHE valandiniai suminės generacijos 2019-2021 m. grafikai. 

Galima aiškiai įžvelgti generacijos sumažėjimą dėl sausringesnių orų ir to pasekoje mažesnio 

pritekėjimo į aukštutinius visų mHE bjefus liepos-spalio mėnesiais. Likusiais mėnesiais pastebimas 

didesnis hidroelektrinių potencialo išnaudojamumas, kurį, kaip nagrinėta pilnos studijos 3.2 

skyriuje, galima gana tiksliai prognozuoti. Priešingai nei hidroelektrinės, saulės elektrinės vasaros 

metu generuoja daugiau nei likusiais mėnesiais (4.4 pav.), todėl tarp šių skirtingų AEI šaltinių 

įžvelgiama sinergija – vienas šaltinis papildo kito šaltinio trūkumus ir atvirkščiai.  

 

2.1 pav. Lietuvos mHE suminė generacija 2019-2021 m. 

 

2.2 pav. Lietuvos saulės elektrinių suminė generacija 2019-2021 m. 
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2.1.Galimybė teikti sistemines paslaugas 

Kadangi LHA priklausančios mHE pateikė duomenis apie galimybę didinti/mažinti galią bei minimalią 

ir maksimalią galią, buvo įvertinta kiekvienos mHE galimybė teikti sistemines paslaugas. Sisteminių 

paslaugų aktivavimo principinė schema pateikta 2.3 pav. FCR (angl. Frequency Containment Reserve) 

– dažnio išlaikymo rezervai. Šie rezervai turi aktyvuotis iš karto atsiradus ±200 mHz dažnio 

nuokrypiui ir pasiekti maksimalią galią per 30 s. aFRR (angl. automatic Frequency Restoration 

Reserve) – automatiniai dažnio atkūrimo rezervai. Šie rezervai turi aktyvuotis per 30 s. po 

momentinio galios disbalanso atsiradimo ir pasiekti maksimalią galią per 5 min. mFRR (angl. manual 

Frequency Restoration Reserve) – rankiniai dažnio atkūrimo rezervai. Šie rezervai turi aktyvuotis/būti 

aktyvuoti po 5 min. atsiradus momentiniam galios disbalansui ir pasiekti maksimalią galią per 12.5 

min. Sisteminėms paslaugoms yra keliama ir daugiau reikalavimų, kurie aprašyti ENTSO-E tinklų 

kodekse „Load Frequency Control & Reserves”. 

 
2.3 pav. Sistemos dažnio kontrolė: pagrindinė proceso struktūra 

2.1. lentelėje pateikti suminiai visų Lietuvos mHE potencialai teikti sistemines paslaugas. Iš 2.1 

lentelės matyti, kad mažosios hidroelektrinės yra labai lanksčios ir visos Lietuvos mHE kartu gali 

suteikti apie 10 MW aFFR bei mFRR tiek į viršų, tiek į apačią. 

2.1 lentelė. visų Lietuvos mHE potencialas teikti sistemines paslaugas pagal generatoriaus tipą/įrengimo metus 

Generatoriaus tipas Instaliuota galia, MW 
aFRR, MW mFRR, MW 

aukštyn žemyn aukštyn žemyn 

Asinchroninis (nauja statyba) 16.569 5.336 5.440 5.440 5.440 

Sinchroninis 6.06 2.165 2.165 2.165 2.165 

Asinchroninis (atlikta renovacija) 5.881 2.112 2.160 2.160 2.160 

Iš viso 28.512 9.613 9.765 9.765 9.765 
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2.2.Galimybė dirbti izoliuotame tinklo fragmente 

Įvykus force-majeure ir netekus elektros energijos tiekimo skirstomo tinklo fragmente arba dėl 

kitų priežasčių dirbant izoliuotai, mHE, kurių generatorių tipas sinchroninis, gali tiekti energiją 

vartotojams, kadangi jos yra įtampos šaltinis. Tarp LHA priklausančių mHE iš viso yra 6 tokios 

hidroelektrinės. 2.2 lentelėje pateikta, kiek energijos 2019-2022 m. būtų patiekusi kiekviena iš šių 

hidroelektrinių skirstomojo tinklo fragmente, prie kurio yra prijungtos.  

2.2 lentelė. mHE galimybė tiekti energiją izoliuotai savo tinklo vartotojams 2019-2022 m. 

Elektrinė Parametras 2019 2020 2021 vidut. 

Antalieptės HE 

Generacija, GWh 4.090 4.921 4.139 4.383 

Suvartojimas, GWh 17.14 17.94 16.30 17.13 

Dalis, % 23.86 27.43 25.39 25.59 

Antanavo HE 

Generacija, GWh 1.205 1.087 1.697 1.330 

Suvartojimas, GWh 11.73 12.06 11.82 11.87 

Dalis, % 10.28 9.013 13.36 11.20 

Gondingos HE 

Generacija, GWh 1.975 1.894 2.014 1.960 

Suvartojimas, GWh 43.08 45.52 47.27 45.29 

Dalis, % 4.585 4.161 4.260 4.330 

Jundeliškių HE 

Generacija, GWh 0.926 0.980 1.256 1.054 

Suvartojimas, GWh 0.915 0.717 0.922 0.851 

Dalis, % 101.2 136.7 136.2 123.8 

Kapčiamiesčio HE 

Generacija, GWh 0.349 0.287 0.419 0.352 

Suvartojimas, GWh 0.349 0.287 0.409 0.348 

Dalis, % 100.0 100.2 102.4 101.0 

Kavarsko HE 

Generacija, GWh 2.588 5.471 5.793 4.618 

Suvartojimas, GWh 2.442 5.473 6.204 4.706 

Dalis, % 106.0 99.96 93.38 98.11 
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3.EKONOMINĖ ANALIZĖ 

Ekonominės analizės tikslas – apskaičiuoti socio-ekonominę vertę SEW (angl. socio-economic 

welfare) kuriamą LEES dėl 2 skyriuje pateiktų hidroelektrinėms būdingų savybių. SEW įvertinama 

apskaičiuojant mHE generuojamą energiją tomis valandomis, kai susidaro tikimybė (LOLE, angl. Loss 

of Load Expectation) prarasti tam tikrą energijos pasiūlos kiekį (ENS, angl. Energy Not Supplied) už 

tam tikrą vertę (VoLL, angl. Value of Lost Load), kuri yra valstybės kaštai, patiriami dėl sistemines 

paslaugas teikiančios bazinės generacijos (angl. must-run) išlaikymo. Nemažą Lietuvos bazinės 

generacijos dalį sudaro tradiciniai iškastinio kuro generacijos šaltiniai, tad lankstūs atsinaujinančios 

generacijos šaltiniai, tokie kaip hidroelektrinės, yra ypač vertingi šiame sąstate. 

Dar 2018-2021 m. atliktos KTU bei kitų LEES adekvatumo studijos identifikavo, jog tiek normaliai 

dirbant su Kontinentinės Europos tinklais (KET), tiek kritiniais scenarijais susidaro valandų, kada visa 

reikalinga elektros energija nebus patiekta galutiniams vartotojams. Šiuo atveju kritiniai scenarijai – 

izoliuotas Baltijos šalių arba atskirai LEES darbas. 2018 m. ACER atliktoje studijoje $STUDY ON THE 

VALUE OF LOST LOAD OF ELECTRICITY SUPPLY IN EUROPE % ACER" nustatyta, kad Lietuvoje vidutinė 

metinė nepatiektos elektros energijos vertė VoLL galutiniams vartotojams lygi 4.62 Eur/kWh.  

3.1 lentelėje pateikti LEES nepatiektos energijos ENS skaičiavimo rezultatai panaudojant 2021 m. 

KTU atlikto LEES 2022-2030 m. adekvatumo vertinimo modelį su atnaujintomis prielaidomis apie 

esamas bei planuojamas LEES galias 2030 m., kaip pateikta A priede. Iš šios lentelės matyti ženkli 

mHE įtaka ENS, t.y. ENS yra mežesnis veikiant mHE, ypač iki 2030 m., kol LEES nėra instaliuoti 

planuojami AEI kiekiai. Net ir 2030 m., sėkmingai įgyvendinus numatytus AEI projektus, mHE bus 

svarbios LEES, ypač kritiniais, tokiais kaip Lietuvos izoliuotas darbas, scenarijais. 

3.1 lentelė. LEES adekvatumo 2022 m. ir 2030 m. skaičiavimų ENS rezultatai 

Sc. 

2022 2030 

Sinchroninis 
darbas su KET 

Baltijos izoliuotas 
darbas 

Lietuvos 
izoliuotas darbas 

Sinchroninis 
darbas su KET 

Baltijos izoliuotas 
darbas 

Lietuvos 
izoliuotas darbas 

su mHE, 
GWh 33.982 42.606 2721.50 9.853 12.872 495.07 

be mHE, 
GWh 38.005 47.213 2803.91 10.281 13.626 509.28 

skirtumas
, GWh 4.023 4.607 82.41 0.428 0.754 14.21 
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Tam, kad nustatyti Lietuvos mHE ne teikiamų paslaugų potencialą (2.1 lentelė), bet tikėtiną kiekį, 

pagrįstą realaus veikimo modeliavimo rezultatais, detalus vienų pilnų metų (2021 m. birželio mėn – 

2022 m. biržėlio mėn.) vandens lygių bei generacijos modeliavimas atliktas LHA priklausančioms 

mHE, kadangi apie šias mHE buvo surinktas pakankamas kiekis detalių duomenų. Likusioms mHE 

(nepriklausančioms asociacijai) rezultatai apibendrinami pagal tai, kuriam generatoriaus tipui 

(asincroniniai nauji, sinchroniniai, asinchroniniai renovuti) priskiriamos mHE. Iš viso mHE tikėtinam 

teikiamų sisteminių paslaugų kiekiui nustatyti panaudoti 2 skirtingi modeliai: 

1. Valandos į priekį viršutinio ir žemutinio bjefo vandens lygių prognozės pagal praeitos 

valandos viršutinio ir žemutinio bjefo vandens lygį bei hidroelektrinės generaciją modelis; 

2. Paros generacijos grafiko optimizacinis modelis, kuriame panaudojamas pirmasis modelis, 

tokie apribojimai, kaip minimali-maksimali generatoriaus galia, normalus patvankos lygis 

(NPL), žemiausias leistinas vandens lygis (ŽVL) bei Nordpool elektros energijos, rankinio 

balansavimo aukštyn (mFRRu) ir žemyn (mFFRd), automatinio balansavimo aukštyn (aFRRu) 

ir žemyn (aFFRd) valandinės kainos; 

Pirmojo modelio sudarymui sprendžiamas regresijos uždavinys, kurio koeficientų vertės sudaromos 

atsižvelgiant į turimus duomenis. 7 iš 39 LHA narių hidroelektrinių duomenys nepakankami, todėl į 

modeliavimo rezultatų apibendrinimą jos įtraukiamos pagal generatoriaus tipą, kaip ir asociacijai 

nepriklausančios hidroelektrinės. Antrasis, optimizacinis modelis, panaudojamas maksimizuoti 

kiekvienos metų dienos pajamas iš energijos ir balansavimo rinkų. Kiekvienos mHE modeliavimo 

rezultatai pateikti B priede. 3.2 lentelėje pateikti visų Lietuvos mHE apibendrinti pagal generatoriaus 

tipą (C priedas) modeliavimo rezultatai.  

3.2 lentelė. Visų Lietuvos mHE apibendrinti modeliavimo rezultatai 

Generatoriaus tipas  Energija, GWh aFRRu, MW aFRRd, MW mFRRu, MW mFRRd, MW 

Asinchroninis (nauja statyba) 56.6 6.355 6.036 6.049 6.244 

Sinchroninis 14.79 1.789 1.778 1.755 1.71 

Asinchroninis (atlikta renovacija) 23.67 2.223 2.206 2.185 2.175 

Iš viso 95.07 10.37 10.02 9.989 10.13 

 

3.3 lentelėje pateikti Baltijos šalių operatorių atliktoje studijoje „Baltic reserve capacity market 

study” nustatyti Baltijos sistemai reikalingi sisteminių paslaugų kiekiai, kai reikalingi vietiniai rezervai 

įsigyjami Baltijos šalyse, o likusioji dalis – per tarpsistemines jungtis. Šioje studijoje identifikuota, 

kad Baltijoje vietiniam 1460 MW sisteminių paslaugų teikimui reikalingos bazinės generacijos (angl. 
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Must-run) kaina gali siekti 295 mln. Eur per metus. Kadangi Lietuvos mHE gali teikti iš viso 40.51 MW 

(2.77 %) visų reikalingų rezervų, jos sumažintų bazinės generacijos kainą per ∆"!"# = 8.185 mln. 

EUR per metus. 

3.3 lentelė. Baltijos elektros energetikos sistemai reikalingi bei galimas mHE tiekti sisteminių paslaugų kiekiai 

Sisteminė paslauga Kryptis Poreikis, MW mHE teikiami, MW 

FCR 
Aukštyn 25 0 

Žemyn 25 0 

aFRR 
Aukštyn 130 10.37 

Žemyn 130 10.02 

mFRR 
Aukštyn 580 9.989 

Žemyn 570 10.13 

Iš viso: 1460 40.51 

 

Mažųjų hidrolektrinių siocioekonominė vertė SEW kuriama LEES apskaičiuota pagal Europos 

energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (angl. ACER) metodiką ir susideda iš 3 

komponentų:  

• energijos, patiektos tuo momentu, kada LEES nebūtų pateikęs joks kitas šaltinis, įskaitant ir 

tarpsistemines jungtis, vertės apskaičiavimo panaudojant VoLL; 

• bazinės generacijos, reikalingos sisteminėms paslaugoms kiekio, o tuo pačiu ir jos veikimo 

metinės kainos sumažinimo; bei  

• OPEX, kuris apskaičiuotas ir pateiktas pilnos studijos versijos 4.2 lentelėje.  

Galiausiai SEW apskaičiuojamas taip: 

!"# = ∆"&! ∙ ()** + ∆,$%& − ./"0 (1) 

Lietuvos mažųjų hidroelektrinių SEW skaičiavimo rezultatai esamai situacijai (2022 m.) ir 

perspektyvinei situacijai, kai bus įgyvendinti ambicingi atsinaujinančios energetikos tikslai bei jau 

bus įrengtas 200 MW/200MWh elektros energijos kaupiklis, 5-asis Kruonio HAE agregatas ir 

Harmony Link pateikti 3.4 lentelėje. Iš šios lentelės matyti, kad mHE svarbios tiek dabar, tiek 2030 

m. Priklausomai nuo scenarijaus, iki 2030 m. Lietuvos mHE SEW siekia nuo 25 iki 387 mln. Eur per 

metus, o 2030 m., įgyvendinus visus strateginius projektus, – nuo 8 iki 72 mln. Eur per metus. 

3.4 lentelė. Lietuvos mažųjų hidroelektrinių SEW skaičiavimo rezultatai 
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Metai Scenarijus ∆"#$,  
GWh 

∆"#$ ∙ &'((,  
mln. Eur 

∆)!"#,  
mln. Eur 

*+",,  
mln. Eur 

$"-,  
mln. Eur 

2022 

Sinchroninis darbas su KET 4,023 18.586 8.185 4.560 24.21 

Baltijos izoliuotas darbas 4,607 21.284 8.185 4.560 24.91 

Lietuvos izoliuotas darbas 82,41 380.73 8.185 4.560 384.4 

2030 

Sinchroninis darbas su KET 0,428 1.977 8.185 4.560 5.602 

Baltijos izoliuotas darbas 0,754 3.483 8.185 4.560 7.108 

Lietuvos izoliuotas darbas 14,21 65.65 8.185 4.560 69.27 
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IŠVADOS 

1. Hidro energija yra pati patraukliausia atsinaujinančios energijos rūšis, nes yra lengvai 

prognozuojamos bazinės generacijos šaltinis, priešingai nei saulės ir vėjo elektros gamybos 

šaltiniai. Hidroelektrinės taip pat yra 3.2 karto efektyvesnės už saulės elektrines bei 1.5 karto 

efektyvesnės už vėjo elektrines, prijungtas prie skirstomojo tinklo. Kad turėtume analogišką 

27 MW pastovią bazinę generaciją skirstomajame tinkle, reikalinga instaliuoti 87.1 MW 

saulės elektrinių kartu su 7.7 MW/82.5 MWh elektros energijos kaupiklių (baterijų) arba 

40.89 MW vėjo elektrinių kartu su 2 MW/18.2 MWh elektros energijos kaupiklių (baterijų). 

2. Mažosios hidroelektrinės gali būti lanksčiai ir greitai reguliuojamos (didinant ar mažinant 

galią priklausomai nuo elektros poreikio elektros sistemoje), kas leidžia teikti galios rezervus 

(10 MW aFRR bei mFRR) ir padidina galimybes integruoti daugiau saulės ir vėjo energijos 

šaltinių, kurie galios rezervų apskritai neteikia. Pakankami galios rezervai Lietuvos elektros 

energetikos sistemoje yra kritiškai svarbūs norint užtikrinti elektros energetikos sistemos 

patikimumą po sinchronizacijos su Vakarų Europos elektros energetikos sistema. Šiuo metu, 

iki sinchronizacijos, galios dažnio valdymui būtiną rezervų paslaugą teikia Rusijos energetikos 

sistema.  

3. Mažosios hidroelektrinės padidindamos elektros energetikos sistemos patikimumą sukuria 

nuo 24 mln. EUR iki 384 mln. EUR naudos per metus iki 2030 m., o įgyvendinus visus 

strateginius tikslus 2030 m. sukurs nuo 8 mln. EUR iki 72 mln. EUR naudos per metus. Šios 

vertės nustatytos vadovaujantis Europoje pripažinta Europos energetikos reguliuotojų 

bendradarbiavimo agentūros (angl. ACER) metodika, taikoma vertinant energetikos 

infrastruktūrą. Metodika patvirtinta 2020 m. spalio 2 d. (DECISION No 23/2020 OF THE 

EUROPEAN UNION AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS of 2 October 

2020 on the methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry, and 

the reliability standard). Šios ACER metodikos principai tai pat naudojami vertinant ir tokius 

strateginius energetikos infrastruktūros projektus kaip sinchronizacija su vakarų Europos 

energetikos sistemomis, taip pat generuojamų galių adekvatumo (pakankamumo) atskirose 

EU šalyse ir/ar regionuose įvertinimui. 

4. Mažųjų hidroelektrinių potencialas gali būti dar svariau išnaudojamas vietinių (lokalių) 

avarijų elektros energetikos sistemoje atvejais, kuomet dėl atsijungusių skirstomųjų tinklų 

elektros linijų (pvz. dėl škvalo, uraganinio vėjo ir pan. gamtos stichijų) mažoji hidroelektrinė, 
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būdama greita ir lanksti, gali “dirbti į salą”, t.y. teikti elektros energiją vietinėms ligoninėms, 

vandentvarkos įmonėms, savivaldybėms, seniūnijoms, gyventojams. Pvz. tokių pavienių 

atvejų yra buvę Antalieptės hidroelektrinėje, kuomet “salos” režimu buvo užtikrinama iki 25 

proc. vietinio regiono elektros poreikio, kai tuo tarpu elektros tinklai buvo sąlyginai ilgam 

atjungti dėl gamtos stichijos. Taip pat nustatyta, kad hidroelektrinių potencialo stoką vasaros 

metu puikiai padengia saulės elektrinių generacija, todėl darbui salos režimu šios 

technologijos viena kitą papildo. 

5. Atlikta vandens lygių bei debitų analizė parodė, kad yra atvejų, kada normaliam hidroturbinų 

darbui užtikrinti nebeužtenka Tvenkinio naudojimo taisyklėse nustatyto gamtosauginio 

debito. Nesant vandens pritekėjimo į tvenkinį, nėra galimybių išlaikyti vandens lygio 

aukštutiniame bjefe didesnio, nei nustatytas žemutinis leistinas vandens lygis. Tai gali trukti 

iki trečdalio laiko metuose, todėl yra tikslinga peržiūrėti mažųjų hidroelektrinių tvenkinio 

naudojimo taisykles, ieškant sinergijos tarp hidroelektrinės techninių galimybių ir vandens 

lygio svyravimų. Esami apribojimai neleidžia efektyviausiu būdu pasiruošti pavasario 

vandens potvyniams, kadangi reikalavimai tvenkinio svyravimams sudaro sąlygas atsirasti 

per aukštam vandens lygiui viršutiniame baseine. 



 

 

PRIEDAS A. INSTALIUOTOS AEI GALIOS LEES 2030 M. 

Elektrinės Įrengtoji galia, MW 

Kruonio HAE 1010 

Kauno HE 101 

Mažos HE 27 

Vėjo E (Jūrinės) 1400 

Vėjo E (Sausumo) 3600 

Saulės E 2000 

Biomasės E 142 

Biodujų E 36 

Atliekų E 70 
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PRIEDAS B. LHA PRIKLAUSANČIŲ MHE MODELIAVIMO REZULTATAI 

Eil. 
nr. Elektrinė 

Istoriniai duomenys Modeliavimo rezultatai 

Energija, GWh Energija, GWh aFRRu, MW aFRRd, MW mFRRu, MW mFRRd, MW 

1 Antalieptes HE 5.435 5.435 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Antanavo HE 1.605 1.605 0.307 0.307 0.298 0.300 

3 Aukštadvario HE 0.81 0.810 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 B. Ančios HE 2.153 2.153 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Bagdanonių HE 0.428 0.428 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Biržuvėnų HE 0.498 0.498 0.084 0.084 0.083 0.082 

7 Eišiškių HE 0.549 0.549 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Gondingos HE 2.321 2.317 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 Jucių HE 0.288 0.288 0.054 0.054 0.052 0.051 

10 Jundeliškių HE 1.281 1.281 0.177 0.178 0.173 0.175 

11 Juodeikių HE 2.794 2.794 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 Kadrėnų HE 0.185 0.184 0.006 0.006 0.006 0.006 

13 Kairiškių HE 0.494 0.494 0.108 0.109 0.102 0.103 

14 Kapčiamiesčio HE 0.462 0.462 0.079 0.079 0.076 0.078 

15 Kapėnų HE 1.133 1.133 0.173 0.173 0.171 0.169 

16 Karolinos HES HE 2.620 2.620 0.197 0.201 0.198 0.188 

17 Kavarsko HE 5.687 5.687 0.741 0.729 0.737 0.751 

18 Kernų HE 0.443 0.432 0.100 0.100 0.100 0.100 

19 Kuodžių HE 2.260 2.260 0.438 0.455 0.410 0.442 

20 Lakinskų HE 0.643 0.643 0.279 0.275 0.277 0.265 

21 Leckavos HE 0.257 0.257 0.100 0.100 0.100 0.100 

22 Marijampolės HE I 0.952 0.952 0.168 0.163 0.165 0.150 

23 Padysnio HE 0.359 0.359 0.235 0.231 0.231 0.209 

24 Pastrėvio HE 1.742 1.742 0.216 0.119 0.205 0.216 

25 Puskelnių HE 0.872 0.872 0.367 0.365 0.340 0.349 

26 Renavo HE 1.101 1.101 0,000 0,000 0,000 0,000 

27 Rokantiškių HE 0.419 0.419 0.080 0.081 0.071 0.076 

28 Sukančių HE 0.902 0.902 0,000 0,000 0,000 0,000 

29 Svobiškio HE  0.106 0.106 0.030 0.030 0.030 0.030 

30 Ubiškės HE 0.876 0.876 0,000 0,000 0,000 0,000 

31 Valtūnų HE 0.167 0.167 0.141 0.144 0.131 0.134 

32 Vokės HE 2.094 2.094 0.289 0.289 0.289 0.289 

Iš viso: 41.94 41.92 4.369 4.272 4.245 4.263 
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PRIEDAS C. VISŲ LIETUVOS MHE REZULTATAMS APIBENDRINTI NAUDOJAMI 

KOEFICIENTAI (INSTALIUOTA GALIA) 

Generatoriaus tipas Grupė Turbinų sk. Instaliuota galia, MW 

Asinchroninis (nauja statyba) LHA nariai 26 6.529 

ne LHA nariai 56 10.04 

Sinchroninis LHA nariai 13 5.750 

ne LHA nariai 3 0.310 

Asinchroninis (atlikta 
renovacija) 

LHA nariai 30 3.675 

ne LHA nariai 26 2.206 

Iš viso: 154 28.512 

 


