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2013 m. užbaigti investiciniai projektai 
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Projekto pavadinimas Rangovas 

TP rekonstrukcijos – 4 vnt. 

110/10 kV Viršuliškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas UAB „ETP“ ir UAB „ABB“ 

110/35/10 kV Rokiškio TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas A.  Žilinskio ir Ko UAB 

110/35/10 kV Šalčininkų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas UAB „Tetas“ 

110/35/10 kV Skiemonių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas UAB „ABB“ 

Kiti projektai 

110/10 kV Panerių TP 110 kV PT dalies rekonstravimas dėl pakeitimų ST UAB „ETP“ 

110/10 kV Garliavos TP 110 kV PT dalies rekonstravimas dėl pakeitimų ST UAB „KER“ 

110/10 kV Tauralaukio TP 110 kV PT dalies rekonstravimas dėl pakeitimų ST UAB „KER“ 

110/35/10 kV Prienų TP RAA rekonstravimas UAB „Neiluva“ 

110 kV OL Viršuliškių kabeliavimas (II etapas) AB „Kauno tiltai“ (atstovaujantis partneris) 

330/110 kV Ignalinos AE 330 OL IAE-Beloruskaja (LN705) RAA keitimas UAB „Tetas“ 

110/10 kV Lypkių TP 110 kV skirstyklos ir 110 kV KL statyba UAB „Tetas“ ir AB „Empower“ 

40 MW galios vėjo elektrinių parko prijungimas AB „Empower“ 
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• 2013 m. buvo suplanuota 8770 remonto ir techninės priežiūros 

darbų perdavimo tinklo oro linijose ir transformatorių  pastotėse 

• Per 2013 m. buvo atlikti 8811 darbai, iš jų 990 - vėlavo!  

– Vilniaus grupėje vėlavo – 202 darbai; 

– Kauno grupėje vėlavo – 301 darbai (iš jų 295 RAA darbai); 

– Klaipėdos grupėje vėlavo – 75 darbai; 

– Šiaulių grupėje vėlavo – 406 darbai (iš jų 317 TP darbai); 

– Utenos grupėje vėlavo – 6 darbai; 

• Nežiūrint į tai, situacija pagerėjo – 2012 metais vėlavo iki 35% 

darbų... 

  

 

2013 m. eksploatavimo darbai 



Pagrindinės problemos dėl rangos darbų 
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• Darbų ir paslaugų kokybė 

– Darbo projektai 

– Bandymai ir diagnostika 

– OL trasų valymas 

• Darbų organizavimas 

– Techninio įvertinimo komisijos  

– Statybų užbaigimas 

• Sutarčių vykdymas 

– Delspinigių skaičiavimas 

– Bandoma keisti įranga 

– Darbų grafikų laikymasis 

• Pirkimai 

– Neteikiamos pastabos specifikacijoms 

– Nesusipažįstama su objektais. 

• Fizinė sauga 

– Nepakankamas rangovų dėmesys fizinei statybvietės apsaugai. 



• Apsilankyta 15 kartų statybos objektuose 

• Nustatytas 31 darbuotojų saugos pažeidimas, iš jų 

išskirtini: 
– Darbai neįforminti nurodymu (2 atvejai); 

– Neaptverta arba netinkamai aptverta statybvietė (5 atvejai); 

– Darbuotojai  be apsauginių šalmų (3 atvejai); 

– Vykdant darbus nedalyvauja atsakingi asmenys: kranų darbų 

vadovas, darbų vykdytojas (po 1 atvejį); 

– Nurodymuose neįforminami leidimai ruošti darbo vietas ir leisti 

brigadai dirbti (3 atvejai), nenurodyta kur liko įtampa (2 atvejai); 

 

Darbuotojų sauga, aplinkosauga. Statybos  darbai 
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Bendri pastebėjimai: 

• Genrangovai nevaldo savo subrangovų (jie dirba savarankiškai, nėra darbų koordinavimo); 

• Blogai laikomasi aplinkosaugos reikalavimų:  
– nerūšiuoja atliekų,  

– dėl susikaupusių atliekų padaromas „sąvartynas“,  

– pavojingas atliekas (alyvą) veža patys rangovai neturėdami licencijų,  

– netinkamai įforminami atliekų sutvarkymą pagrindžiantys dokumentai)   



• Atlikta 20 saugos darbe inspektavimų darbo 

vietose, kada buvo vykdomi įrenginių techninės 

priežiūros ir remonto darbai; 

• Nustatyta 10 saugos darbe pažeidimų, esminiai 

iš jų: 

– Darbo vietoje neįžeminta OL  (1 atvejis); 

– Darbai neįforminti nurodymu (1 atvejis); 

– Išplėsta darbo vieta (2 atvejai); 

– Nurodymų pildymo klaidos (3 atvejai). 

 

Bendras pastebėjimas: 

• Vykdant eksploatavimo darbus, saugos darbe 

pažeidimų užfiksuojama mažiau nei vykdant 

rekonstrukcijas 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų sauga 2013 m. eksploatavimo darbai 
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Gerinkime darbo kultūrą ir 

siekime tikslo - 0 (nulis) 

nelaimingų atsitikimų darbe!  

 

 

 

 

 

 

 



Investicijos į tinklo plėtrą bei atnaujinimą 
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2014 m. pagrindiniai rekonstravimo projektų pirkimai 
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•  2 „Poraktinių“ projektų pirkimai:  
– 110/10 Vidiškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas (vykdomas pirkimas),  

– 110 kV OL Merkinė–Varėna–Matuizos–Valkininkai–Rūdiškės–Trakai rekonstravimas 

(vykdomas pirkimas). 
 

•  6 TP 110 kV skirstyklų rekonstravimo rangos darbų pirkimai: 
– 110/35/10 Kuršėnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, 

– 110/35/10 Kretingos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, 

– 110/10 kV Verkių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas (vykdomas pirkimas), 

– Vilniaus E-2 110 kV skirstyklos rekonstravimas, 

– Nuotolinio valdymo iš DVS XA/21 110 kV TP įdiegimo darbai.  

– 110/35/10 kV Raseinių TP valdymo sistemos atnaujinimas (vykdomas pirkimas). 
 

 

•  2 TP 110 kV skirstyklų rekonstravimo techninių projektų rengimo 

paslaugų pirkimai: 
– 110/10 Trakų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas, 

– 110/10 Kauno HE 110 kV skirstyklos rekonstravimas. 
 

•  1 110 kV EPL rekonstravimo darbų pirkimas: 
– 110 kV kabelinės linijos „Žvėrynas – Centras“ rekonstravimas (vykdomas pirkimas). 
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2014 metais numatomi eksploatavimo darbų 

pirkimai: 

• 330 kV ir 110 kV oro linijų remontų ir techninės priežiūros (planuojama ilgalaikės 3 metams) 
sutartys (išskyrus Kauno regiono 330 kV OL); 

 

• Alytaus regiono 110 kV TP transformatorių pastočių remonto ir techninės priežiūros darbai; 

 

• 330 kV Jurbarko ir Šiaulių TP remonto ir techninės priežiūros darbai; 

 

• 110/10 kV Dainų TP, 110/10 kV Druskininkų TP, 110/10 kV Kazitiškio TP, 110/10 kV Stiklo TP 
alyvinių jungtuvų keitimas dujiniais jungtuvais. 

 

• 330 kV ir 110 kV oro linijose numatomi darbai: 110 kV atramų keitimas - 151 vnt., 330 kV 
atramų keitimas - 60 vnt., laido keitimas - 54,65 km ir žaibosaugos troso keitimas -31,54 km. 



• Tai vienas trumpiausių ir mažiausiai procedūrinių veiksmų turintis pirkimo būdas. 

• Litgrid AB nuo 2013 m. vykdė šiuos darbų pirkimus supaprastinto atvirojo konkurso 

būdu : 

– Verkių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas. 

– Krekenavos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas. 

• Rezultatas - nei vienas iš šių pirkimų nesibaigė sutarties sudarymu, kadangi 

nebuvo gauta nei vieno pirkimo reikalavimus atitinkančio pasiūlymo! 

• Šiuo metu vykdomas Vidiškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbų pirkimas 

supaprastinto atviro konkurso būdu (kartu su pasiūlymu nereikalauta nurodyti 

siūlomą įrangą). 

• Be darbų pirkimo, vykdyti 4 paslaugų ir prekių pirkimai supaprastinto atviro 

konkurso būdu, visi jie sėkmingai įvyko. 

Pirkimų efektyvinimas – supaprastinti atviri 

konkursai 
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1.         110 kV BR tipo schemos TP  2014-02-06 Nr. NU-29

2.         110 kV TT tipo schemos TP 2014-02-06 Nr. NU-29

3.         110 kV SS tipo schemos TP 2014-02-06 Nr. NU-29

PROJEKTAVIMO UŽDUOTYSEil. nr. Pavadinimas Nr.

1.   Išorės (lauko) srovės ir (AR) įtampos transformatorių gnybtų dėžėms (gnybtynams) TR-RAA-GD

2.   Išorės (lauko) elektros energijos komercinės apskaitos spintoms TR-EA-KAS1

3.   Patalpose įrengiamoms elektros energijos komercinės apskaitos spintoms TR-EA-KAS2

4.   Išorės (lauko) elektros energijos kontrolinės (techninės) apskaitos spintoms TR-EA-TAS1

5.   Patalpose įrengiamoms elektros energijos kontrolinės (techninės) apskaitos spintoms TR-EA-TAS2

6.   Atvirųjų skirstyklų 10 kV įtampos transformatoriams TR-10-ITI

7.   10 kV viršįtampių ribotuvams TR-10-RIB

8.   10/0,4 kV trifaziams savųjų reikmių galios transformatoriams TR-10 SRT

9.   10 kV išorės (lauko) srovės transformatoriams elektros apskaitai TR-10-ST EA

10.                 10 kV vakuuminiams jungtuvams TR-10 VJ

11.                 35 kV atraminiams izoliatoriams TR-35-IZO/160

12.                 110 kV jungtuvams TR-110-DJ

13. 110 kV įtampos transformatoriams TR-110-ITI

14.                 110 kV talpos įtampos transformatoriams TR-110-TIT

15.                 110 kV atraminiams izoliatoriams TR-110-IZO/100

16.                 110 KV atraminiams izoliatoriams TR-110-IZO/120

17.                 110 KV atraminiams izoliatoriams TR-110-IZO/160

18.                 110 KV kombinuotiesiems matavimo transformatoriams TR-110-KT

19.                 110 kV viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai  TR-110-RIB

20.                 110 kV skyrikliams TR-110-S

21.                 110 kV srovės transformatoriams TR-110 ST

22.                 110 kV didžiatūrių alyvinių jungtuvų 110 kV įvadams TR-110-AJ/IVAD

23.                 110 kV įžemikliams TR-110-IZ

24.                 330 kV autotransformatorių 110 kV įvadams TR-110-AT/IV

25.                 330/110/10 kV autotransformatoriams TR-330-AT

26.                 Autotransformatorių monitoringo sistemoms  TR-330-AT/AMS

27.                 330 kV jungtuvams TR-330-DJ

28.                 330 kV įtampos transformatoriams TR-330-ITI

29.                 330 kV talpiniams įtampos transformatoriams TR-330-TIT

30.                 330 KV viršįtampių ribotuvams  TR-330-RIB

31.                 330 kV skyrikliams TR-330-S

32.                 330 kV autotransformatorių 330 kV įvadams TR-330-AT/IVAD

33.                 330 kV įžemikliams TR-330-IZ

34.                 330 kV srovės transformatoriams TR-330-ST

35.                 Trijų fazių elektroniniams daugiafunkciniams daugiatarifiams elektros energijos apskaitos prietaisams TR-EA-EAP

36.                 Elektros skaitiklių informacijos nuskaitymo valdikliams (AEEAS, be ryšio įrangos) TR-EA-KDV

37.                 Elektros skaitiklių momentinės informacijos nuskaitymo valdikliams (DVS XA/21) TR-EA-MDV

38.                 110 kV įtampos kabelių linijų su plastmasine izoliacija galinėms movoms TR-galine_mova_110

39.                 110 kV įtampos kabelių linijų su plastmasine izoliacija jungiamosioms movoms TR_jungiamojo_mova_110

40.                 110 kV įtampos kabeliams su plastmasine izoliacija TR-kabelis_110

41.                 330-110 kV įtampos oro linijų stikliniams kabamiesiems izoliatoriams TR_OL_stikliniai izoliatoriai

42.                 330-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir skirstyklų teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams TR-TSPI

43.                 Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų savųjų reikmių maitinimui

44.                 330-110 kV įtampos oro linijų neizoliuotiems aliumininiams laidams su plieninių vijų šerdimi 

45.                 330-110 kV įtampos oro linijų gelžbetoniniams stiebams (tarpinėms atramoms)

46.                 330-110 kV įtampos oro linijų gelžbetoniniams stiebams (kampinėms/inkarinėms atramoms)

47.                 Tiekėjo kartu su Pasiūlymu siūlomų įrenginių, įrangos, gaminių ir medžiagų dokumentacijos sutvarkymui pirkimuose pagal parengtą Techninį projektą

48.                 Techninio projekto techninėms specifikacijoms

49.                 330-110kV įtampos oro linijų atramų gelžbetoninių surenkamųjų pamatams

LITGRID techniniai standartai 

Kur rasti: 

Kviečiame susipažinti ir teikti pastabas! 



Naujas Litgrid iššūkis – HVDC įrenginių eksploatavimas 
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Sprendimas – įsteigti HVDC kompetencijos centrą 

Situacija 

• 2015 metais atsiranda nauji įrenginiai – HVDC.  

• Šiuo metu Lietuvoje nėra tinkamos kompetencijos specialistų 

• Litgrid neužtikrina kompetetingo turto valdytojo funkcijų 

Pagrindinės funkcijos 

• Keitiklių stočių statybos techninė priežiūra  

• HVDC įrenginių eksploatacija 

• Keitiklių stočių eksploatavimo papildomų 

sutarčių valdymas 

Papildomos funkcijos 

• RAA įrenginių P1 bei gedimų šalinimas 

• EEA įrenginių eksploatavimas 

• PVS įrenginių eksploatavimas 

UAB Tinklo priežiūros centras  

UAB Tinklo priežiūros centras  - įmonė, valdoma kaip vidinis Litgrid padalinys, teikianti 

išskirtines paslaugas PSO ir nekonkuruojanti rangos darbų rinkoje 



Klausimai? 
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