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Pirmosiomis gruodžio dienomis „Nord Pool“ biržoje buvo fik-
suojamas 53,71Eur/MWh kainų vidurkis, o tai - 14,93Eur/MWh 
brangiau nei tuo pat metu 2019 metais. Šis pokytis grindžiamas 
staigiu oro atšalimu bei gruodžio 7 dienos ankstyvą rytą fiksuo-
tu techniniu gedimu „Nordic“ atominėje elektrinėje „Ringhals 4“.  
Tai lėmė ir iki 48 proc. sumažėjusią elektros energijos gamybą. 
Prie pilnų gamybos apimčių buvo grįžta tik gruodžio 22 dieną. 

Gruodžio 10 dieną dėl galimo reaktoriaus izoliacijos pažeidimo 
buvo sustabdytas „Olkiluoto“ atominės elektrinės antrasis reakto-
rius. Nors apie radioaktyvių medžiagų nutekėjimą nepranešta, dėl 
šio gedimo elektrinės sistema neteko 890MW. Pilnu pajėgumu 
elektrinė darbą atnaujino gruodžio 17 dieną.

Gruodžio 15-16 dienomis savo veiklą dėl įvairių techninių gedimų 
stabdė ir Baltijos regiono elektros gamintojai. 
Savo darbą devynioms dienoms sustabdė vienas iš Kruonio  
hidroakumuliacinės jėgainės agregatų. 
Laikinai, iki gruodžio 18 dienos, buvo sustabdytas ir Estijos „Auvere 
G-1“ generatorius, kadangi buvo reikalinga neatidėliotina katilo 
antrinės įrangos patikra. Iki gruodžio 18 dienos elektros gamybą 
dėl nenurodytų remonto darbų sustabdė ir Latvijos „G-06“ gen-
eratorius. Minėtu laikotarpiu Baltijos rinka iš viso neteko 588 MW 
gamybos.
 
Gruodžio pirmos trys savaitės dėl atominėse elektrinėse atlieka-
mų remonto darbų pasižymėjo gana aukštomis elektros energi-
jos kainomis, t.y. vidurkis siekė 53Eur/MWh. Tačiau prieš didžiąsias 
metų šventes kainos krito iki 31,94Eur/MWh lygio. Tam įtakos turė-
jo net 96 proc. pajėgumu dirbusi „Nordic“ atominė elektrinė ir  
stipriai sumažėjęs elektros energijos poreikis.

Pirmąją gruodžio mėnesio dalį gamtinių dujų kainos buvo pa-
kankamai stabilios. Nors tuo metu kainos Azijoje kilo ir buvo ti-
kimybė, kad nuo Europos rinkos nukreipiami SGD dujovežiai gali 
turėti įtakos kainų kilimui regione, to nebuvo fiksuota.

Antroje gruodžio pusėje, prieš pat Kalėdas, paspaudę šaltesni 
orai sąlygojo didesnį namų ūkių vartojimą ir kėlė kainas tiek Va-
karų Europoje, tiek ir Lietuvoje. Tačiau verslo segmente varto-
jimas šventiniu laikotarpiu buvo mažesnis.  

Pasak Jungtinių Amerikos Valstijų orų agentūros, sausis ir vasaris 
Šiaurės Europoje turėtų būti šaltesnis, lyginant su pastaraisiais me-
tais. Prognozuojama, kad pirmi du 2021 metų mėnesiai elektros 
rinkoje bus gana stabilūs, kadangi oras atvės, o tai lems elektros 
poreikio išaugimą, tačiau pasaulyje vis dar siaučianti pandemija 
padės subalansuoti poreikį ir stabilizuoti kainas. 

2020 metais vyravusi vidutinė elektros energijos metinė kaina 
siekė 34,04Eur/MWh ir ji buvo mažiausia nuo tada, kai Lietuva 
pradėjo veiklą „Nord pool“ biržoje 2012 metais. 

Sausio mėnesio tendencijos priklausys tiek nuo oro sąlygų, tiek 
ir tolimesnio rinkos vystymosi Azijoje. Jeigu Azijoje poreikis išliks 
padidėjęs, neatmetama, kad SGD laivai, kurie yra skirti Europai, 
gali būtų perpirkti Azijos vartotojų ir taip sudaryti papildomą 
spaudimą kainoms Europoje. Nederėtų pamiršti ir galimo užsitę-
susio pandemijos poveikio verslams ir, atitinkamai, vartojimui Eu-
ropos bei pasaulio rinkose.
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ELEKTROS MĖNESIO SUVARTOJIMAI LIETUVOJE, TWH 

DUJŲ MĖNESIO SUVARTOJIMAI LIETUVOJE, TWH 

Apžvelgiant metinį elektros energijos suvartojimą ir lyginant jį su 2019 metų suvartojimu, paste-
bime, kad ženkliausias pokytis buvo fiksuojamas pirmojo karantino metu. 2020 metų balandžio 
mėnesį elektros suvartojimas buvo 10 proc. mažesnis nei 2019 metais tuo pačiu metu, tačiau 
panašu, jog antrasis karantinas elektros suvartojimui įtakos neturėjo. 

Apžvelgiant metinį gamtinių dujų suvartojimą ir lyginant jį su 2019 metų suvartojimu, stebimas 
neženkliai didesnis vartojimas. Pavyzdžiui, balandžio mėnesį jis buvo apie 10 proc. didesnis. 
Tačiau nederėtų pamiršti, kad šiuos skaičius lemia daug išorinių veiksnių, kaip, pavyzdžiui, oro 
temperatūra, dujų kaina ir pan. Žinoma, nederėtų pamiršti, kad pirmojo karantino metu buvo 
fiksuojamos ir  kiek žemesnės dujų kainos, kurios galėjo lemti ir padidėjusį gamtinių dujų suvar-
tojimą.   

Dėkojame, kad esate mūsų Klientas

Daugiau skaitykite čia 

Lygiai prieš metus „Ignitis“ tapo viena iš pirmųjų žaidėjų konkurencijai atvertoje Suomijos dujų 
rinkoje. Faktiškai pradėjęs veikti 150 km ilgio „Balticconector“ dujotiekis sujungė Suomijos ir 
Baltijos šalių dujų perdavimo sistemas ir sudarė sąlygas liberalizuoti šios Šiaurės šalies dujų rinką. 
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https://ignitis.lt/lt/metu-pabaiga-gamtiniu-duju-rinkoje-zymejo-kainu-kilimas
https://uk.reuters.com/article/nordic-power-finland/gazprom-loses-ground-in-finland-to-lng-from-the-baltic-states-idUKL8N2J232A

