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Lietuvos elektros energetikos asociacija 

LitPol Link 
Projekto eiga 

• 1992-02-10: Vilniuje Lietuvos – Lenkijos energetikų pasitarimas vadovaujant LR 
energetikos viceministrui S. Kutui. Pasiūlyta išnagrinėti šalių energetinių sistemų 
sujungimo galimybes. 

• 1993-02-23: pasirašytas ketinimų protokolas, įsteigta darbo grupė. 

• 1994-1996 m.: sujungimo variantų nagrinėjimas ir studijos ruošimas. 

• 1997-07-31: užbaigta galimybių studija. Parengtos sutartys 400 kV linijos statybai 
bei pikinės energijos eksportui iš Lietuvos į Lenkiją. 

• 1997-09-07: Lenkijos delegacija atvyksta į Vilnių pasirašyti sutarties. LR ūkio 
ministras V. Babilius uždraudė AB “Lietuvos energija” pasirašyti sutartį. 

• 1998 m. rugsėjis: LR ūkio ministro nurodymu paskelbtas konkursas 6 TWh/metus 
elektros energijos eksportui į Vakarus. Derybos su potencialiais investuotojais 
nutrūko. 

• 2003 m. kovas: parengta nauja galimybių studija. 

• 2003-11-17: ES įtraukė projektą į “Quick Start” programą. 

• 2005-09-26: pasirašytas LR ūkio ministro ir Lenkijos finansų ministro komunikatas 
įkurti bendrą įmonę projekto įgyvendinimui. 

• 2008 gegužė: įkurta bendra įmonė “LitPol Link”. Prasidėjo paruošiamieji darbai. 

• 2011 m.: parengti visi reikiami dokumentai ir gautas leidimas 400 kV linijos statybai 
Lietuvoje. 
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• 2011-09-12: paskelbtas konkursas 400 kV linijos Alytus – Lenkijos siena 
techniniam projektui ir statybai. 2012-01-13 paskelbtas laimėtojas A. Žilinskio 
ir ko UAB. Projektavimo darbų užbaigimas 2013 m. I pusmetis. 

•  2012-01-04: Litgrid AB paskelbė konkursą 500 MW keitiklio ir 400 kV 
skirstyklos Alytuje projektavimui ir statybai. Laimėtojas – ABB. 
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NordBalt 
Projekto eiga  

• 2004-10-01: LR ŪM ir Švedijos URM atstovų susitikimas. Sutarta atlikti Pirminę 
galimybių studiją. 

• 2004-12-08: užbaigta Pirminė galimybių studija. 

• 2005-03-09: pabaigta Pajamų – išlaidų vertinimo ataskaita, įvertinant elektros 
energijos rinkos kainas. 

• 2006-08-17:  pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp AB “Lietuvos energija” 
ir „Svenska kraftnät” dėl galimybių studijos rengimo ir paskelbtas konkursas 
studijos atlikimui. 

• 2008 m. kovas: baigta galimybių studija. 

• 2009-07-10: Lietuva, Latvija, Švedija pasirašė memorandumą dėl NordBalt 
jungties įgyvendinimui. 

• 2010-08-05: EK nusprendė skirti finansavimą 131 mln. eurų jungčiai Švedija – 
Lietuva ir 44 mln. Eurų Latvijai jų sistemos plėtrai. 

• 2010-12-17: Švedijos ir Lietuvos perdavimo sistemos operatoriai pasirašė 
sutartį su Švedijos bendrove ABB už 270 mln. eurų pagaminti ir pakloti kabelį. 
Perdavimo tinklo operatoriams priklausys po 50 % jūrinio kabelio. 

• 2010-12-20: pasirašyta sutartis 147 mln. eurų su ta pačia bendrove ABB, kuri 
pagamins ir sumontuos srovės keitiklių stotis Klaipėdoje ir Švedijos pusėje. 
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• 2011 m. gruodis: pasirašyta sutartis dėl linijos Klaipėda – Telšiai statybos (89 
km, 68 mln. Lt, galia 900 MW, baigimas 2014 m.). 

• 2012-02-02: pasirašyta sutartis Klaipėdos pastotės rekonstrukcijai, užbaigimas 
2014 m., viso 55 mln. Lt, iš jų - 30 % iš ES regioninės plėtros fondo. 

• 2015 m. gruodis: jungties eksploatacijos pradžia. 
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Simbolinė elektros jungčių įjungimo ceremonija 2015-12-14 
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„LitPol Link“ 
 

500 MW           –          163 km. 

Investicijos: Lenkijos pusėje -  430  mln. eurų, 

              50 proc. finansavo ES. 

                       Lietuvos pusėje - 150 mln. eurų; 

                           31,4 mln. eurų finansavo ES. 

„NordBalt“ 
 

700 MW     –     400 km po vandeniu ir 53 km sausuma. 

Investicijos: 550 mln. eurų; 131 mln. eurų finansavo ES, 

  likusią dalį abu operatoriai „Litgrid“ ir „Svenska kraftnät“ per pusę. 


