
1



Patikimumo, saugumo ir 
rizikos analizės metodai

2

Ričardas Krikštolaitis

Klasterių konferencija
VDU Kaunas
2013 m. balandžio 29 d.



Pagrindinės žinios apie klasterį

Matematikos ir statistikos katedroje atliekamų tyrimų
pagrindu 2006 m. buvo įkurtas klasteris „Patikimumo,
saugumo ir rizikos analizės metodai“, kurio vadovu tapo
prof. Juozas Augutis.
Klasterio mokslininkų pagrindinis tikslas – vystyti
patikimumo, saugumo, rizikos analizės matematinius
metodus ir jų taikymą energetikoje, pramonėje,
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metodus ir jų taikymą energetikoje, pramonėje,
medicinoje, kitose srityse.
Taip pat siekiama kurti energijos tiekimo saugumo
vertinimo teorinius principus, moksliškai pagrįsti
energetinio saugumo kriterijus, rengti ir tobulinti
socioekonominių, politinių ir kitų pasekmių, dėl galimų
energijos sutrikimų, vertinimo metodikas.



Prof. habil. dr. Juozas Augutis - mokslininkų grupės vadovas 
Prof. dr. Ričardas Krikštolaitis - klasterio tarybos pirmininkas 
Prof. habil. dr. Algimantas Bikelis
Prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas

Pagrindinės žinios apie klasterį
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Prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas
Doc. dr. Kazimieras Padvelskis
Doc. dr. Sigita Pečiulytė
Dr. Inga Žutautaitė



Pagrindinės žinios apie klasterį

Klasterio nariai koncentruojasi ties:
� Sistemų rizikos ir patikimumo analize (vadovas – prof. 
J.Augutis);

� Atsitiktinių dydžių sumų skirstinių asimptotine analize 
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� Atsitiktinių dydžių sumų skirstinių asimptotine analize 
(vadovas – prof. J.Bikelis);

� Diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodais 
(vadovas – prof. M.Sapagovas). 



Energetinio saugumo samprata

• Energetikai: Saugu, jei yra patikimi energijos gamybos ir
transformavimo įrengimai, pakankami įrengimų galingumai
ir pralaidumai, yra kuro tiekimo sutartys.

• Politikai: Saugu, jei yra diversifikuoti tiekėjai ir kuro rūšys,
šalys iš kurių importuojame ar per kurias transportuojame
energetinius išteklius yra patikimi partneriai, jeigu egzistuoja
laisva energijos rinka.

• Vartotojai: Saugu, jei energijos kainos nedidėja.
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• Vartotojai: Saugu, jei energijos kainos nedidėja.

Energetinis saugumas yra energetikos sistemos galimybė
tiekti energiją vartotojams normaliomis sąlygomis bei
priimtinomis kainomis ir sistemos gebėjimas pasipriešinti
galimiems trikdžiams, atsirandantiems dėl technogeninių,
gamtinių, ekonominių, sociopolitinių ir geopolitinių priežasčių.



Metodologijos schema

7



Grėsmės Lietuvos energetikai (1)

•Turbūt plačiausiai žinoma ir dažniausiai pasitaikanti yra 
nepalankių gamtinių reiškinių grėsmė. Tai potvyniai, viesulai, 
audros, pūgos, dideli šalčiai, sausros ir t.t. (Gamtinės)
•Kita grėsmių rūšis yra sąlygota pačių energetikos sistemų 
infrastruktūros ir jos patikimumo. Tai įvairios techninės 
avarijos ir gedimai, gaisrai, sprogimai ir t.t. 
(Technogeninės)
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(Technogeninės)

• Įvairios energetikos krizės, negalėjimas prisijungti prie laisvų 
energijos ir kuro rinkų, monopolijų buvimas, didesnės nei 
rinkos energijos kainos ir kt. sudaro trečiąją grėsmių grupę. 
(Ekonominės)



Grėsmės Lietuvos energetikai (2)

•Ketvirtoji grėsmių grupė yra priskiriama sociopolitinei ir 
geopolitinei sferai. Apie šias grėsmes labai daug 
diskutuojama ir rašoma, tačiau jos vis tiek išlieka sunkiausiai 
nusakomomis, beveik neturinčiomis kiekybinių jų realizacijos 
tikimybių įverčių. Vis dėlto, šių grėsmių buvimas (ar jų 
įsivaizdavimas) daro didelę įtaką sprendimų priėmimui dėl 
energetikos projektų plėtros. Tai kitų šalių mums nepalanki 
geopolitika ir energetikos politika, korupcijos buvimas 
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geopolitika ir energetikos politika, korupcijos buvimas 
energetikoje, didelė priklausomybė nuo importo iš vieno 
šaltinio, neproporcingai didelė energijos kainos dalis 
gyventojų biudžete, nepasitikėjimas energetikos projektais ir 
t.t.



Energetinio saugumo vertinimo 
modelis



Energetinio saugumo vertinimo 
modelis

1. Grėsmių realizacijos į trikdžius 
modelis.

2. Energetikos sistemos ekonominis-
optimizacinis modelis.
Naudojamas OSeMOSYS (angl. Open Source
Energy Modeling System) įrankis, kuris 
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Energy Modeling System) įrankis, kuris 
pritaikomas sutrikdytos energetikos 
sistemos modeliavimui.

3.Energetinio saugumo metrika ir jo 
analizės metodika.
Trikdžių pasekmių įvertinimas.

4. Energetinio saugumo analizė.
Energetinio saugumo koeficientas: 

Kainos pakilimas (c) 
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Scenarijai
• (SC1). Elektros importo scenarijus. 2015 m. įvedamas LNG, 2016 m. 

NordBalt (2018 LitPolLink 500MW?). Toliau nieko nestatoma, kasmet didinama 
AEI galia po 50 MW. Elektros paklausa tenkinama elektros importu. Jis ir toliau 
nuo 2018 metų ribojamas iki 60 % nuo elektros poreikio. LE senieji blokai 
palaipsniui išjungiami iki 2030m.

• (SC2). LitPol Link elektros jungtis. 1000 MW (reikia suskaidyti du projektus 
po 500MW) galios jungtis su Lenkija numatoma, kad bus pradėta eksploatuoti 
nuo 2020 metų.  Elektros importas taip pat šiame scenarijuje ir toliau nuo 2018 
metų ribojamas iki 60 % nuo elektros poreikio.

• (SC3). AEI sparti plėtra. Šiame scenarijuje AEI instaliuotos galios nuo 2018 • (SC3). AEI sparti plėtra. Šiame scenarijuje AEI instaliuotos galios nuo 2018 
metų pradeda sparčiai didėti kol 2025 metais pasiekia tokį lygį, (apie 1200MW) 
kuris yra dvigubai didesnis, nei prognozuojama. AEI subsidijuojami iki 2025 m. 
Elektros importas nuo 2018 metų patenkina likusią dalį elektros poreikio. 

• (SC4). Naujas KCB. Pastatomas naujas 450 MW galios blokas, naudoja
gamtines dujas,  savo veiklą pradeda nuo 2018 metų. Elektros importas nuo 
2018 metų neribojimas ir patenkina likusią dalį elektros poreikio (apie 25%).

• (SC5). Nauja atominė elektrinė. Čia nagrinėjama AE investicijų ir galios dalis 
tenkanti tik Lietuvai. Galia Lietuvai numatoma apie 500 MW. Eksploatacijos 
pradžia – 2022 metai. Elektros importas nuo 2022 metų ribojimas ir patenkina
tik likusią elektros poreikio dalį.



Energetinio saugumo koeficientas 
2013-2030



Energetinio saugumo indikatoriai

Sociopolitinis

blokas

Vidutinės 
gyventojų pajamų
Dalies, skiriamos

Ekonominis

blokas

Energijos žaliavų
kainų;    
Energijos 

Techninis

blokas

Techninių avarijų;    
Energijos perdavimo
tinklų patikimumo; 

Geopolitinis

Blokas

Energijos ir kuro 
importo 
diversifikavimo;    

Indikatoriai - tai energijos tiekimo saugumo rodikliai. Jie apima visas 
energetinės sistemos saugumo sritis, suskirstytas į kelis blokus

Dalies, skiriamos
energetikai
Šalies įsipareigojimų 
vykdymo dėl 
atsinaujinančių energijos 
šaltinių; 
Šalies įsipareigojimų 
vykdymo dėl energijos 
taupymo;
Gyventojų požiūrio į 
branduolinę energetiką; 
*
*
*

Energijos 
gamybos
kaštų;
Energijos
transportavimo
kaštų
Rinkų laisvumo;
Energijos ir kuro
tiekimo 
sutarčių;

*
*
*

tinklų patikimumo; 
Energijos 
paskirstymo

tinklų patikimumo;
Tinklų pralaidumo ir 
rezervų;
Energijos 
generatorių

patikimumo;
*
*
*

diversifikavimo;    
Energijos ir kuro
šalių tiekėjų 
politinės 
rizikos
Šalių, 
investavusių į 
energetikos 
infrastruktūrą 
politinės
rizikos
*
*



Indikatorių būsenos įvertinimo skalė



Energetinio saugumo lygis

Indikatorių pasiskirstymas pagal būsenas

Metai 2007 2008 2009 2010 2011

Kritinė būsena 23 22 22 25 24

Prieškritinė būsena 22 24 25 22 23

Normali būsena 23 22 21 21 21



Energetinio saugumo lygis

AEI             3,4%

NORDBALT 1.8%

Energetinio saugumo lygio dinamika įgyvendinus atskirus 
energetikos projektus lyginant su 2011 m. lygiu

NORDBALT 1.8%

SGDT      5.8%

LITPOLINK 1.5%

VAE 3,1%



Moksliniai rezultatai 2012 m.
• Paskelbti 2 straipsniai ISI leidiniuose ir 1 straipsnis 
lietuviškame žurnale

• 4 pranešimai tarptautinėse konferencijose 

Rezultatai

18

• 4 pranešimai tarptautinėse konferencijose 

• Vykdomas NMP „Ateities energetika“ projektas „Lietuvos 
energetinio saugumo tyrimas ir energetinio saugumo lygio 
įvertinimas“

• Vykdytas  LMT Tyrėjų mobilumo projektas „Lyginamasis 
Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimas 
tarpdalykiniu požiūriu“ (Nr. TAP LB 01/2012) 



• Jau pateikti 2 straipsniai į ISI leidinius. Planuojama paruošti 
dar 2-3 straipsnius į ISI leidinius.

• 3-4 pranešimai tarptautinėse konferencijose.

Planai 2013 m.
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• Tęsti NMP „Ateities energetika“ projektą „Lietuvos 
energetinio saugumo tyrimas ir energetinio saugumo lygio 
įvertinimas“.



Bendradarbiavimas

Klasterio mokslininkai Energetinio saugumo tematikoje
bendradarbiauja
• Lietuvos energetikos institutu
• Energetinio saugumo centru prie Lietuvos Respublikos
Užsienio reikalų ministerijos (iki 2012 12 31)
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Užsienio reikalų ministerijos (iki 2012 12 31)
• NATO Energetinio saugumo kompetencijų centru
• URM, EM, kitomis vyriausybinėmis institucijomis 
• Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JRC) Energetikos
ir trasnporto institutu



Ačiū už dėmesį!
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r.krikstolaitis@if.vdu.lt


