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Įžanga
Ar pakanka saulės Lietuvoje?

Metinė saulės spinduliuotė Lietuvoje 950 – 1050 kWh/m2

Instaliuota saulės elektrinių
galia Vokietijoje (2016 m.) –
40.410 MW

Instaliuota saulės elektrinių
galia Lietuvoje (2016 m.) –
80 MW.

Skirtumas siekia 500 kartų.



Įžanga

Ant stogų montuojamų 10-100 kW saulės elektrinių kainos pokytis galutiniam 
vartotojui

Šaltinis: 2017 m sausio 9 d. Fraunhofer

Institute for Solar Energy Systems ISE

Ant stogų montuojamų 10-
100 kW saulės elektrinių 
kainos mažiausios per 
paskutinius 5 metus



Įmonės elektros sąnaudų analizė

Eigulių g. 32 pastatų komplekso energijos sąnaudos:

2014 m. apie 284 000 kWh

2015 m. apie 275 000 kWh 

2016 m. apie 280 000 kWh

Visų įmonei priklausančių objektų elektros sąnaudos:



Saulės elektrinės produktyvumo 
prognozė (1)
Elekros energijos gamybos prognozei naudotasi Europos Sąjungoje 
reglamentuota skaičiavimo programa ,,Photovoltaic Geographical Information 
System - Interactive Maps“

Elektros gamybą lemiantys
veiksniai:

Elektrinės1. padėtis pasaulio šalių
atžvilgiu;

Elektrinės2. padėtis horizonto
atžvilgiu;

Modulių3. charakteristikų tolygumas;

Modulių4. apšvietimo sąlygos;

Modulių5. vėdinimas;

Tinkamas6. sistemos automatikos
veikimas. Šaltinis:

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php



Saulės elektrinės produktyvumo
prognozė (2)

Šaltinis:

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/

pvest.php



Saulės elektrinės produktyvumo 
prognozė (3)

Gauti rezultatai:

Elektrinės galia – 97,5 kW;

Modulių (260 W) kiekis – 375 vnt;

Modulių užimamas plotas – 610,1 m2;

ABB inverterių kiekis – 2 vnt.;

Prognozuojamas derlius – 95 300 kWh;

Sutaupyta CO2 emisijos per metus – 48,3 
tonos.



Saulės elektrinės produktyvumo 
prognozė (4)
Gauti rezultatai:



Saulės elektrinės veikimo principas (1)
Integruotos elektrinės veikimo 1 scenarijus:

ESO



Saulės elektrinės veikimo principas (2)
Integruotos elektrinės veikimo 2 scenarijus:



Saulės elektrinės veikimo principas (3)
Integruotos elektrinės veikimo 3 scenarijus:



Saulės elektrinės veikimo principas (4)
Integruotos elektrinės veikimo 4 scenarijus:



Projekto paprastasis atsipirkimo laikas
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Nors paskutiniaisiais metais elektros kainos yra žemumoje, remiantis Statistikos 

departamento duomenimis paskutiniųjų 5 metų elektros kainos tarifas yra apie 0,12 Eur, 

todėl projekto atsipirkimas turi būti vertinamas ilgalaikėje perspektyvoje.

(A) Investicijos – 90 tūkst. Eur be PVM;

(B) Prognozuojamas elektrinės generuojamas vidutinis metinis energijos kiekis (sutaupymas) –

95 300 kWh;

(C)   Vidutinis skaičiuojamasis tarifas be PVM – 0,12 Eur/kWh

(D) Prognozuojama saulės elektrinės generuojamos energijos vertė (sutaupymas) – 11 436 Eur 

be PVM:

(E) Paprastasis atsipirkimo laikas – 7,87 metai.



Finansinės paramos galimybės (1)
LVPA

UAB ,,Grinda” negali teikti paraiškos dėl projekto finansavimo pagal programą 

PRAMONEI LT+, nes vykdoma veikla neatitinka programos EVRK kodų 

reikalavimų.

http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/24308/EVRK2red_klasif_leidinys.pdf

B.08.08.1 Akmens, smėlio ir molio karjerų eksploatavimas

B.08.08.11 Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų

eksploatavimas

B.08.12 Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba

B.09.09. Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla



Finansinės paramos galimybės (2)
LAAIF:

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) 

panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties

pastatuose

Visuomeninės, specialiosios ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, 

kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, 

religinėms bendrijoms ar religiniams centrams, valdytojai arba savininkai. Šeimynos, nuosavybės

teise arba panaudos pagrindais valdančios vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus.

Programos pavadinimas:

Galimi pareiškėjai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2E8B0079BC9/dbryWqqIQk

UAB ,,Grinda” negali teikti paraiškos pagal LAAIF skelbiamus kvietimus, nes 

neatitinka galimų pareiškėjų reikalavimų pastatų paskirčiai.



Saulės elektrinės projektavimas
Teisinis reguliavimas:

Visoms• elektrinėms, viršijančioms 10 kW galią, reikalingas leidimas plėtrai ir elektros gamybai!

Saulės• elektrinė ant žemės ≠ saulės elektrinei ant pastato stogo!

Saulės• elektrinės ant žemės iki 30 kW - II grupės nesudėtingi statiniai, didesnės galios - neypatingi statiniai.

Visos• saulės elektrinės ant pastatų stogų yra pastato sudedamoji inžinerinė sistema (kaip ir šildymo, vėdinimo

ir kitos sistemos).

Ant 1. pastatų statomos ar į pastatus integruojamos elektrinės įrengiamos be statybą leidžiančio

dokumento;

Saul2. eṡ elektrinių montavimo ant pastato išorinių konstrukcijų darbai priskiriami statinio paprastojo

remonto darbams. 

3. Rašytiniai pritarimai paprastojo remonto projektui privalomi: 

- atliekant kultur̄os paveldo statinio paprastaj̨į remontą

- mieste (išskyrus sodininkų bendrijų teritorijas), <..> įrengiant statinio inzǐnerines sistemas, kai 

jų dalys išdeṡtomos statinio išorej̇e. 

Saulės elektrinės ant pastatų stogų:

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ ir AIEĮ 49 str. 



Išvados
Projekto trūkumai:

Šiam1. projektui valstybės ar kitų fondų finansinė parama šiai dienai nėra galima;

Projekto privalumai:

Įmonės1. turto išaugimas ir sąnaudų sumažinimas kas metus apie 11 436 Eur;

Investicij2. ų atsipirkimas per 7,87 m.;

Oro 3. taršos mažinimas Vilniaus mieste apie 48,1 tonų CO2 kasmet;

Ilgaamžės4. įrangos garantijos (inverteriams ≥7 metų, moduliams ≥ 20 metų);

Amortizacija5. elektros kainų brangimui;

Planuojamų įsigyti elektromobilių ir saulės elektrinės derinys užtikrins, kad įmonės darbuotojai nemokamai ir 6.

neteršdami aplinkos galės teikti būtinas paslaugas vilniečiams. 

Bus 7. formuojamas įnovatyvus įmonės įvaizdis;

Įmonė administacinio pastato šildymui8. -vėsinimui naudoja šilumos siurblius oras-oras, kurie leidžia didžiają 

dalį šildymo sezono šildyti administracines patalpas nenaudojant centralizuotų šilumos tinklų. Pereinamuoju 

sezono laiku pagaminta elektra konvertuojama į šilumos energiją 300-400 proc. naudingumu;

Atsižvelgiant į tai, kad valstybiniai atsinaujinančių energijos išteklių plėtros tikslai 9. nepasiekti, yra tikimybė, kad 

šis projektas galės būti finansuojamas išlaidų kompensavimo būdu.


