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Litgrid – elektros perdavimo sistemos 
operatorius

Perdavimas Integracija Sistemos 
balansas

Elektros rinka



Kur šiuo metu esame

► Izoliuota rinka
►Nesubalansuoti taršos, 

atominių vystymo reikalavimai
►Neturime jungčių su ES šalimis
►Sistema yra priklausoma nuo 

BRELL



Lietuva – daugiausiai elektros 
importuojanti ES valstybė
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Jungtys užtikrina įsiliejimą į Europos 
rinką

►Didesnis tiekimo saugumas
►Mažesnė priklausomybė nuo 

importo iš trečiųjų šalių
►Didesnė konkurencija
►Objektyvi elektros kaina 

rinkoje
►Vartotojams ir gamintojams 

daugiau galimybių rinktis

Estilink I
Estilink II

LitPol Link
NordBalt

Lietuva - vieningos Europos 
elektros rinkos dalis



LitPol Link (Lietuva – Lenkija)

Pagrindiniai faktai

► Linijos ilgis: 154 km (Alytus – Elk)
► Įtampa: 400kV
► Nuolatinės srovės intarpas (Back-

to-Back) Alytuje
► Jungties galia: 2x500 MW

Eksploatacijos pradžia

► 2015 m. - 500 MW 
► 2020 m. - 1000 MW

Numatomos investicijos

► Preliminari viso projekto kaina 
1280 mln. Lt



NordBalt (Lietuva – Švedija)

Pagrindiniai faktai
► Aukštos įtampos nuolatinės srovės 

povandeninis kabelis
► Keitiklių stotys 400 kV Nybro 

(Švedijoje) ir 330 kV Klaipėdoje
► Jungties ilgis ~450 km
► Jungties galia 700 MW

Eksploatacijos pradžia
► 2015 m. gruodis

Numatomos investicijos
► Preliminari viso projekto kaina –

1906 mln. Lt



Natūralių monopolijų ypatumai

• Reguliuojama:
– Pelningumas
– Turto vertė



Litgrid 2011 m. pirmojo pusmečio 
finansiniai rezultatai, mln. Lt

Būkite atidūs nagrinėdami ataskaitas

Reguliatoriaus 
nustatyta

Faktas

EBITDA 48 60 

Pelnas (nuostolis) prieš mokesčius 21 (5)

Perdavimo veikloje naudojamas 
turtas

842 2.107

Nusidėvėjimo sąnaudos (27) (66)



Litgrid akcijų vertė 2011 m.



Investuotojai vs. tarifo mokėtojai

Pelno norma vs. WACC
RAB vs. turtas

Kompensuojama veiklos sąnaudų dalis

Investuotojo 
interesai

Tarifo 
mokėtojo 
interesai



Dar vienas ypatumas - VIAP

mln.Lt



Ačiū

www.litgrid.eu 


