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W Vydmantai, w regionie Kretyngi, zainstalowano pierwszą elektrownię wiatrową o mocy 630 kW, 
produkującą rocznie 1,4 mln kWh 
 

MIASTO 

Vydmantai 

 

Wieś Vydmantai jest położona około 10 km 
od nadmorskiej Palangi, w rejonie 
Kłaipedy. Zamieszkuje ją 2156 osób. 
 
Dane klimatyczne: 
Ilość godzin nasłonecznienia rocznie: 1670 h 
Średnia roczna temperatura: +6,2o C 
Średnia temperatura latem: +17o C 
Średnia temperatura zimą: -4,9o C  
Średnia prędkość wiatru: 10 m/s.  
 

KONTEKST 
 
Pierwszą nowoczesną elektrownię wiatrową na Litwie uruchomiono 15 kwietnia 2004 r. na wybrzeżu 
morskim, we wsi Vydmantai. Projekt ten jest pierwszym efektem działalności gospodarczej litewskiego 
kościoła katolickiego. W celu realizacji tego projektu została utworzona litewsko-niemiecka spółka 
kapitałowa „Dalis GERO”. Spółka, powołana do życia przez biskupstwa Magdeburga i Kaisiadorys, 
miała za zadanie opracowanie projektu, wykonanie konstrukcji oraz obsługę opisywanej elektrowni 
wiatriowej. Moc tej elektrowni, wyprodukowanej przez niemiecką firmę ENERGON, wynosi 630 kW. 
Koszt inwestycji – 1 mln €. Czas zwrotu – 10 lat. Zapotrzebowanie na energię cieplną w godzinach 
szczytu zaspokaja kocioł na gaz ziemny. Roczna produkcja energii elektrycznej – 300 tys. kWh. 
Oszacowanie redukcji emisji CO2 w odniesieniu do poziomu bazowego w skali roku – 100 ton. W 
wyniku realizacji projektu: ograniczono wpływ na środowisko, poprawiono bezpieczeństwo 
energetyczne, zwiększono świadomość mieszkańców w zakresie gospodarki energią. 

 
DOŚWIADCZENIA MIASTA 
 
Partnerzy 
Realizacja projektu o wartości 1 mln € została sfinansowana z kredytu udzielonego przez nimiecki 
bank “Vereins-und-Westbank”. Czas zwrotu kredytu określono na 10 lat, przy czym spłata będzie 
realizowana ze środków pozyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej spółce przesyłowej “Vakaru 
skirstomieji tinklai”. Rząd litewski ustanowił subsydiowane taryfy na zakup energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. Uwzględniając te taryfy cena sprzedaży energii z elektrowni wiatrowej wynosi 22 
Ltct/Wh, co oznacza roczny przychód z generacji energii elektrycznej na poziomie 100 tys. €. Pomysł 
projektu wyszedł z biskupstwa w Magdeburgu, które posiadało doświadczenie w realizacji projektów z 
zakresu energii ze źródeł odnawialnych i doprowadziło do uruchomienia dwóch innych elektrowni 
wiatrowych na terenie Niemiec. Niemiecka firma ENERGON zapewniła konsultacje, wyprodukowała 
oraz zmontowała elektrownię wiatrową E-40. Ścisła współpraca między biskupstwami w Kaisiadorys 
oraz w Magdeburgu dała rezultat w postaci zakończonego sukcesem projektu z zakresu energii ze 
źródeł odnawialnych, co zapewniło szereg korzyści dla społeczności lokalnej. 
 



 
Dane techniczne 
Całe urządzenie zostało wyprodukowane w niemieckiej firmie ENERGON. Elektrownia E-40 posiada 
wieżę o wysokości 78 m i średnicy płatów 44 m. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 99,5 m. 
Maksymalna moc generatora, 630 kW, jest osiągana przy prędkości wiatru 11,5 m/s. Minimalna 
prędkość wiatru, konieczna do pracy elektrowni wynosi 3 m/s. W przypadku, gdy prędkość wiatru 
przekracza 25 m/s lub w czasie burzy elektrownia jest automatycznie wyłączana. 
 

KOSZTY I KORZYŚCI 
 
Ekonomiczne 
Inwestycja 1 mln € zapewnia roczną 
produkcję energii elektrycznej 1,4 mln 
kWh. Czas zwrotu inwestycji wynosi 10 
lat.  
 
Środowiskowe 
Ograniczenie emisji – 500 ton CO2 
rocznie. 

 
OCENA PROJEKTU 
 
Projekt zakończyl sie sukcesem, 
ponieważ uruchomiono system 
wykorzystujący energię ze źródeł 
odnawialnych. Początkowo społeczność Vydmantai sprzeciwiała się realizacji projektu obawiając się 
hałasu i innych niepożądanych efektów, jako że była to pierwsza tego typu instalacja na Litwie. 
Jednak po konsultacjach z niemieckimi ekspertami oraz przekazaniu gminie Vydmantai dotacji 
finansowej na cele modernizacji instalacji oświetleniowej, społeczność zaakceptowała projekt a w 
chwili obecnej wieża elektrowni stanowi główna atrakcję widokową miejscowości. 
 

 
WIECEJ INFORMACJI  
 
Pan Aidmantas Bernatonis 
Dyrektor spółki JSC Dalis Gero 
Adres: Birutės g. 9, 56124 Kaišiadorys 
Tel/fax: +370 346 60469 
 
 
 
 
 
Opis został przygotowany przez Dalię Streimikiene we współpracy z innymi partnerami z 
Litewskiego Instytutu Energii w ramach projektu RUSE. Program RUSE jest finansowany 
przez Komisję Europejską  (DG REGIO w ramach “Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt RUSE, 
2W0057N) w ramach programu INTERREG III C. 
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