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Pagrindinės temos 

• Lietuvos energija, AB pirkimų proceso pokyčiai, 2012 
metų rezultatai. 

• Lietuvos energija, AB svarbiausi planuojami vykdyti 
pirkimai/projektai. 

• Jūsų klausimai. 
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Bendrovės vykdomų pirkimų 
reglamentavimas 

Bendrovė pirkimus atlieka vadovaujantis: 

• Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ); 

• Supaprastintų pirkimų tvarkos aprašu, kurį tvirtina Bendrovės 
generalinis direktorius.  
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Supaprastinti pirkimai 

Skelbiant apie pirkimą 

• Vykdomi Centrinėje viešųjų 
pirkimų informacinėje sistemoje 
(CVP IS). 

Neskelbiant apie pirkimą 

• Kai preliminari pirkimo vertė 
neviršija 10 tūkst. Lt (be PVM). 

• Kviečiami dalyvauti ne mažiau 
kaip 5 tiekėjai. 

• Apie pirkimą informuojama 
interneto svetainėje www.le.lt. 

• Išimtys: kai pirkimo poreikis 
atsiranda dėl netikėto 
(avarinio) įvykio ar dėl 
objektyvių aplinkybių prekes, 
paslaugas bei darbus gali 
pateikti konkretus tiekėjas. 

http://www.le.lt/
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Informaciją apie viešai neskelbiamus pirkimus nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. 
galima rasti Bendrovės interneto svetainėje www.le.lt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iki šiol gauta 12 pasiūlymų iš tiekėjų, į kuriuos nebuvo kreiptasi tiesiogiai, o 
apie vykdomą pirkimą jie sužinojo iš tinklalapyje skelbtos informacijos.  
 

Informacija apie viešai neskelbiamus 
pirkimus 

http://www.le.lt/
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Elektroninis aukcionas 

• Nuo 2013 metų pradžios Bendrovė pirkimo procedūrose 

intensyviai pradėjo taikyti elektroninius aukcionus. 

• Elektroniniai aukcionai vykdomi tik CVP IS priemonėmis, juose 

gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. 

• Apie tai, ar bus vykdomas aukcionas, nurodoma skelbime apie 

pirkimą, pirkimo dokumentuose pateikiamos aukciono sąlygos. 

• Mokomąją aukciono medžiagą galima rasti Viešųjų pirkimų 

tarnybos (toliau – VPT) puslapyje: 

http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/2011/mokymai/aukcionai%20skaidres.p

df  

http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/2011/mokymai/aukcionai skaidres.pdf
http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/2011/mokymai/aukcionai skaidres.pdf
http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/2011/mokymai/aukcionai skaidres.pdf
http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/2011/mokymai/aukcionai skaidres.pdf
http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/2011/mokymai/aukcionai skaidres.pdf
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Pirkimo dokumentai. Nauja koncepcija 

Dokumentas Pateikiama informacija 

Instrukcijos tiekėjams, siekiantiems dalyvauti 
Lietuvos energija, AB atliekamame pirkime 

Bendrosios viešojo pirkimo procedūros, pasiūlymų pateikimo, 
nagrinėjimo ir vertinimo tvarka. 

Specialiosios pirkimo sąlygos 
Tiekėjų kvalifikacijai keliami reikalavimai, reikalavimai pasiūlymų 
pateikimui ir jų vertinimo kriterijai, kita svarbi informacija 

Techninės specifikacijos Pirkimo objektas ir jam keliami reikalavimai  

Pasiūlymo forma 
Prašoma užpildyti forma, siekiant dalyvauti tolesnėse viešojo 
pirkimo procedūrose 

Sutarties bendroji dalis Bendrosios nuostatos 

Sutarties specialioji dalis Specialiosios nuostatos 
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Pirkimų apimtys 2012 metais 

586 sutartys 

Bendra vertė – 54,4 
mln. Lt (be PVM) 

Vidutinė sutarties vertė – 
~93 tūkst. Lt (be PVM) 

352 tiekėjai 

Vidutiniškai sudaryta ~1,67 
sutartis su vienu tiekėju 
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Prekių pirkimų apimtys 2012 m. 

• Nupirkta prekių (Lt) 

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

Kitos prekės

Transporto įranga ir atsarginės dalys

Biuro baldai

Darbo saugos priemonės

Įvairūs matavimo prietaisai.

Mechanizmai ir jų dalys

Elektros, automatikos, elektronikos reikmenys

Kuras, alyvos, tepalai

Cheminės medžiagos ir produktai

Skelbiama

Neskelbiama
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Paslaugų pirkimų apimtys 2012 m. 

• Nupirkta paslaugų (Lt) 

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

Kitos paslaugos.

Duomenų bazių ir leidinių prenumerata

Profesinės sveikatos specialisto paslaugos

Teisinės, konsultacinės paslaugos

Mokymų paslaugos

Fizinės apsaugos paslaugos

Draudimo paslaugos

Inžinierinio projektavimo, analizės, tyrimo paslaugos

Priežiūros, remonto ir patikros paslaugos

Komunalinės, valymo paslaugos

Finansinės paslaugos

Skelbiama

Neskelbiama
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Darbų pirkimų apimtys 2012 m. 

• Nupirkta darbų (Lt) 
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Procedūrų teisėtumas 

15 

17 1 

2 2011 m.

2012 m.

Gautų pretenzijų skaičius 

Nepagrįstos

Pagrįstos - dėl pirkimo sąlygų

Pagrįstos - dėl techninių reikalavimų
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Teisminiai ginčai 

• Dvi laimėtos bylos: 

- Byla su UAB „G4S Lietuva“ dėl fizinės apsaugos paslaugų 
pirkimo. Ieškinį Bendrovei pateikė tiekėjas; 

- Byla su Viešųjų pirkimų tarnyba dėl fizinės apsaugos paslaugų 
pirkimo. Skundą pateikė Bendrovė. 

• Pralaimėtų bylų nebuvo. 

 



14 

2013 metų metinis pirkimų planas skelbiamas Bendrovės interneto 
svetainėje www.le.lt ir CVP IS (cvpp.lt). 

 
 
 

 

Metinis pirkimų planas 

http://www.le.lt/
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Techninių specifikacijų projektai ir 
skelbimai apie pirkimus 

Bendrovė savo interneto svetainėje ir CVP IS iš anksto skelbia pirkimų, 
išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus. 

 

pirkimai.eviesiejipirkimai.lt 

www.le.lt cvpp.lt 
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Dažniausiai daromos klaidos, 
pateikiant pirkimo pasiūlymus 

• Dokumentų teikimo klaidos: 

- Užpildomos ne Bendrovės pateiktos formos, 

- Pateikiant pasiūlymą, nenurodomi pasitelkiami subtiekėjai (nurodomi 
vėliau, tikslinant kvalifikacinius dokumentus, kai subtiekėjų nurodyti jau 
nebegalima), 

- Pridedami Bendrovės pirkimo dokumentuose nereikalaujami 
dokumentai, 

- Pateikiamos tinkamai nepatvirtintos dokumentų kopijos, 

- Nepateikiami dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, 

- Galutiniame pasiūlyme pateikiama tokia pat medžiaga, kaip ir 
pirminiame pasiūlyme. 
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Dažniausiai daromos klaidos, 
pateikiant pirkimo pasiūlymus (tęs.) 

• Pasiūlymų kainos apskaičiavimo klaidos 

- Neteisingai apskaičiuojamas PVM dydis, 

- Neteisingai suapvalinti skaičiai (nenurodomi centai),  

- Skaičiais nurodyta kaina nesutampa su kaina, nurodyta žodžiais). 

• Vėlavimas: 

- Pasiūlymai pateikiami paskutinę minutę, todėl nespėjama pateikti ar pasirašyti 
elektroniniu parašu, 

- Pastabos teikiamos ne paskelbus Techninių specifikacijų projektus, o vėliau, jau 
pradėjus pirkimą, 

- Klausimai teikiami pavėluotai. 
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Svarbiausi planuojami vykdyti  
pirkimai / projektai 

• Mazuto rezervuaro pakeitimo darbai. 

• Mazuto vamzdyno remontas. 

• Lietuvos elektrinės naftos produktais užteršto vandens nuotekų 
valyklos įrenginių (flotacinių įrenginių) rekonstravimo darbai. 

• Lietuvos elektrinės gamybinio korpuso TK-3 ir dirbtuvių renovacija 
bei vidaus patalpų rekonstrukcija. 

• Projekto „Elektrinės gatvės dalies rekonstravimas ties Lietuvos 
elektrinės teritorija“ statybos darbai. 

• Projekto „Pramoninio parko Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės 
teritorijoje sukūrimas“ inžinerinės infrastruktūros statybos darbai. 

• Projekto „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės išplėtimas“ darbai. 

• Kruonio HAE trečiojo agregato slėginio vamzdyno renovavimo 
darbai. 
 
 
 
 



MAZUTO REZERVUARO PAKEITIMO 
DARBAI 

Giedrius Simanavičius, Katilų priežiūros baro vadovas 
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Esama situacija 

• Lietuvos elektrinėje yra sumontuotas 5000 m3 skysto kuro (mazuto, 
orimulsijos) rezervuaras. 

• Rezervuaras sumontuotas 1962 metais. 

• Vykdant techninės priežiūros tarnybos išduotas rekomendacijas dėl 
prastos rezervuaro stogo konstrukcijos, šiluminės izoliacijos, taškinės 
korozijos židinių, būtinas rezervuaro pakeitimas nauju.  

• Esamam rezervuarui būtina kiekvienais metais atlikti neeilines 
patikras.  
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Pagrindiniai rodikliai 

• Rezervuare laikomos terpės kiekis – 5000 m
3 

• Rezervuaro aukštis – 12 m 

• Rezervuaro skersmuo – 22,8 m 

• Plieno lakštų markė – Pl20 

• Plieno lakštų storis – 8–10 mm 

• Šiluminės izoliacijos storis – 100 mm 

• Rezervuaro apskardinimas – aliumocinko gofruota skarda. 
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Projekto 
tikslai 
• Demontuoti esamą 

rezervuarą ir 
sumontuoti naują. 

• Pakeisti vamzdyno 
šiluminę izoliaciją bei 
apskardinimą. 

 



MAZUTO VAMZDYNO REMONTAS 

Giedrius Simanavičius, Katilų priežiūros baro vadovas 
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Esama situacija 

• Lietuvos elektrinėje yra sumontuotos dvi magistralinės skysto kuro 
(mazuto, orimulsijos) vamzdynų linijos. 

• Vamzdynas yra sumontuotas 1970 metais ir yra eksploatuojamas iki 
šios dienos. 

• Siekiant išvengti avarijų, kurių metu galėtų išsilieti naftos produktai, 
ir sutaupyti šilumos, kurios prarandame per pasenusią vamzdyno 
šiluminę izoliaciją, būtinas vamzdyno remontas. 
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Pagrindiniai rodikliai 

• Vamzdyno ilgis – 2308 m 

• Vamzdyno diametras – 219 mm 

• Vamzdyno sienelės storis – 7 m 

• Suvirinimo siūlių kiekis – 1213 vnt. 

• Tiekiamos terpės temperatūra – 110°C 

• Tiekiamos terpės slėgis – 10 bar. 

• Šiluminės izoliacijos storis – 100 mm 

• Vamzdynas yra sumontuotas ant gelžbetoninių atramų, kurių 
altitudė nuo žemės yra 8 metrai. 
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Projekto 
tikslai 
• Patikrinti esamų 

vamzdyno suvirinimo 
siūlių kokybę 
neardomuoju 
ultragarsiniu metodu. 

• Pervirinti rastas 
defektines vamzdyno 
suvirinimo siūles. 

• Pakeisti vamzdyno 
šiluminę izoliaciją bei 
apskardinimą. 

 



LIETUVOS ELEKTRINĖS NAFTOS 
PRODUKTAIS UŽTERŠTO VANDENS 
NUOTEKŲ VALYKLOS ĮRENGINIŲ 
(FLOTACINIŲ ĮRENGINIŲ) 
REKONSTRAVIMO DARBAI 
 

Arūnas Perednis, Planavimo tarnybos vadovaujantis inžinierius 
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Projekto kilmė  

• Lietuvos elektrinėje naftos produktais 
užteršto vandens nuotekų valymo 
įrenginiai (toliau – flotaciniai renginiai) 
buvo pradėti eksploatuoti 1973 metais. 

• Iki šiol buvo vykdomi einamieji 
remontai. 

• Nusodintuvų sutvarkymas įtrauktas į 
Aplinkosaugos ir socialinių priemonių 
planą (ESAP), kurį privalome vykdyti 
pagal Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko (ERPB) paskolos sutartį.  
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Projekto 
tikslai 
• Atlikti nuosėdų talpyklų 

išvalymą ir atliekų 

utilizavimą. 

• Parengti nuosėdų 

sukaupėjo Nr. 1 

rekonstravimo techninį 

darbo projektą ir atlikti 

rekonstravimo darbus. 

• Parengti flotacinių 

įrenginių rekonstravimo 

techninį–darbo projektą 

ir atlikti flotacinių 

įrenginių rekonstravimo 

darbus. 
 

Rekonstravus senus užteršto naftos produktais 
vandens valymo įrenginius, žymiai pagerėja 

technologinis procesas bei sumažinamos išlaidos 
užteršto vandens valymo sistemos priežiūrai ir 
remontui (įrenginiams suteikiama garantija). 
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Nuotekų valyklos rekonstrukcijos 2-ojo 
etapo darbai 

1. Nuotekų valymo 
įrenginių nuosėdų 
surinktuvo Nr. 2   
(matmenys – 
30x15x2,8 m) 

statybinių konstrukcijų 
išvalymas ir betoninių 
paviršių atstatymas 
bei jame esančių 

nuosėdų utilizacija. 

2. Nuotekų valymo 
įrenginių naftos 
gaudyklės Nr. 1 

(matmenys –36x 
12x2,5 m) statybinių 

konstrukcijų ir jų 
įrenginių išvalymas bei 

betoninių paviršių 
atstatymas. 

3. Nuotekų valymo 
įrenginių flotatorių Nr. 
1 ir Nr. 2 (skersmuo – 
9,6 m) parengimas 
darbui žiemos metu 

(kai jie rezerve), 
įskaitant visus būtinus 

remonto darbus 
(aptrupėjusių 

betoninių paviršių 
atstatymas). 

 



LIETUVOS ELEKTRINĖS GAMYBINIO 
KORPUSO TK-3 IR DIRBTUVIŲ 
RENOVACIJA BEI VIDAUS PATALPŲ 
REKONSTRUKCIJA 

Donatas Strakšys, Techninės priežiūros tarnybos vadovas 
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Esama situacija 

• Gamybinis korpusas TK-3 ir 
dvejos dirbtuvės pastatytos 
1978 metais. 

• Statinių sienos sumontuotos 
iš sieninių plokščių, statiniai 
nėra energetiškai efektyvūs. 

• Gamybiniame korpuse TK-3 
šiuo metu įrengtos 
administracinės ir buitinės 
patalpos (darbo kabinetai, 
rūbinės, valgykla). 
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Renovuojamų ir rekonstruojamų 
statinių duomenys 

• Gamybinis korpusas TK-3: 

- Statybos metai – 1978 m.; 

- Statinio užimamas plotas - 1290 m2; 

- Statinio užimamas tūris - 17843 m3; 

- Aukštų skaičius – 4; 

- Bendras patalpų plotas - 4374 m2. 

• Dirbtuvės: 

- Vienas korpusas ~500 kv. m. Statinio aukštis – 6 m; 

- Vienas korpusas ~1000 kv. m. Statinio aukštis – 6 m. 
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Pastatų renovacijos  ir rekonstrukcijos 
tikslai 

• Padidinti pastatų 
energetinį efektyvumą. 

• Atnaujinti pastato 
inžinerinius tinklus. 

• Padidinti gamybinio 
korpuso TK-3  patalpų 
funkcionalumą, pritaikant 
jas gamybinėms ir 
technologinėms 
reikmėms. 
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Planuojami darbai 

• 2013 metais planuojama atlikti dalinį gamybinio korpuso 
TK-3 ir dirbtuvių patalpų remontą. 

• 2013 metais planuojama įsigyti gamybinio korpuso TK-3 
ir dirbtuvių renovacijos bei vidaus patalpų 
rekonstrukcijos projektą. 

• 2014–2015 metais planuojama atlikti pastatų renovaciją 
ir vidaus patalpų rekonstrukciją, pritaikant dalį patalpų 
gamybinėms – technologinėms reikmėms (papildomų 
darbo kabinetų įrengimas, laboratorijų įrengimas ir pan.). 



ELEKTRINĖS GATVĖS DALIES 
REKONSTRAVIMAS TIES LIETUVOS 
ELEKTRINĖS TERITORIJA 

Mindaugas Stirna, Plėtros projektų skyriaus projektų vadovas 
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Projekto tikslai 

• Šiuo metu Lietuvos energija, AB 
vykdomo investicinio projekto 
„Šilumos energijos gamybos 
pajėgumų statyba Lietuvos 
elektrinėje“ apimtyje yra numatoma 
šalia esamos Lietuvos elektrinės 
gamybinio pastato pastatyti biokuro 
katilus.  

• Numatoma, kad biokuras į Lietuvos 
elektrinės teritoriją bus pristatomas 
sunkiasvoriu transportu.  

• Dėl šių aplinkybių būtina atlikti 
Elektrinės gatvės dalies 
rekonstravimą atsižvelgiant į 
transporto srautus ir gabaritus.  
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Elektrinės gatvės dalies rekonstravimo 
darbų apimtis 

• Elektrinės gatvė yra C1 kategorijos gatvė. 

• Rekonstravimas gali vykti dviem etapais (I etapas – žiedinė dalis, II etapas – nuovaža). 

• Sankryžos tipas: mažoji žiedinė sankryža. 

• Projektuojama žiedinė sankryža elipsės formos, išorinis skersmuo – 30 m. 

• Važiuojamoji žiedinės sankryžos dalis 5,50 m pločio. 

• Vidinio grįsto žiedo plotis – 2,5 ÷ 3,5 m. 

• Vidinės salos plotis ir ilgis su kelio bortais (spindulys): 13,7m x 20,1m (R7). 

• Gatvės važiuojamosios dalies dangoms priimta III dangos konstrukcijos klasė. 

• Paviršinis vanduo nuo žiedinės sankryžos pašalinamas uždaruoju būdu – paviršinio vandens 
surinkimo šulinėliais. 

• Įrengiamas gatvės horizontalusis ženklinimas, gatvė apstatoma kelio ženklais. 
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Numatyti gatvės rekonstravimo 
projekto pirkimai  

• Projekto „Elektrinės gatvės dalies rekonstravimas ties 
Lietuvos elektrinės teritorija“ statybos darbai. 

• Projekto „Elektrinės gatvės dalies rekonstravimas ties 
Lietuvos elektrinės teritorija“ statybos techninės 
priežiūros paslaugos. 
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Projekto eiga 

Atlikti darbai 

2012 m. rugsėjis Gautas Elektrėnų savivaldybės administracijos sutikimas dėl projekto. 

2013 m. gegužė Parengtas Elektrinės gatvės rekonstravimo techninis projektas. 

Vykdomi darbai 

2013 m. gegužė Gatvės rekonstravimo techninės priežiūros pirkimo skelbimas. 

2013 m. gegužė Gatvės rekonstravimo statybos darbų pirkimo skelbimas. 

2013 m. birželis Gatvės rekonstravimo statybą leidžiančio dokumento gavimas. 

Tolesni darbai 

2013 m. rugpjūtis Gatvės rekonstravimo techninės priežiūros sutartis. 

2013 m. rugsėjis Gatvės rekonstravimo sutartis. 

2013 m. rugsėjis Gatvės rekonstravimo darbo projektų parengimas. 

2013 m. gruodis Gatvės rekonstravimo darbų pabaiga. 



PRAMONINIO PARKO KRUONIO HAE 
TERITORIJOJE SUKŪRIMAS 

Mindaugas Stirna, Plėtros projektų skyriaus projektų vadovas 
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Projekto kilmė 

• 2010 metais projektas „Pramoninio 
parko Kruonio HAE teritorijoje 
sukūrimas“ Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės (toliau – LRV) nutarimu 
buvo pripažintas valstybei svarbiu 
ekonominiu projektu. 

• 2011 metais buvo patvirtintos 
naujos Kauno LEZ teritorijos ribos, į 
ją įtraukiant 75,3 hektaro 
pramoninio parko plotą, esantį 
Kruonio HAE teritorijoje. 

• Atsižvelgdama į LRV sprendimus, 
Lietuvos energija, AB inicijavo 
inžinerinės infrastruktūros statybos 
darbų etapą, kurio įgyvendinimui 
bus naudojama ES fondų 
finansavimo priemonė. 
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Projekto tikslai 

Lietuvos energija, AB 
priklausantį žemės 
sklypą panaudoti 
užsienio bei Lietuvos 
įmonių duomenų 
centrų, kitų aukštųjų 
technologijų, aukštos 
pridėtinės vertės 
gamybinio bei 
tiriamojo pobūdžio 
energetinių projektų 
vystymui. 

Inžinerinės 
infrastruktūros 
statybos etapo tikslas 
– pastatyti inžinerinę 
infrastruktūrą 
(rekonstruoti esamą 
betono kelią, įrengti 
vandens gręžinius ir 
pakloti lietaus nuotekų 
tinklus) Kruonio 
pramoniniame parke 
iki 2013 m. gruodžio 
31 d. 
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Inžinerinės infrastruktūros darbų 
apimtis 

Esamo betoninio kelio rekonstravimas 

• Asfalto danga pagal Iv kelio kategorijos parametrus. 

• Projektinis kelio ilgis – 4,919 km.  

• Bendras važiuojamosios kelio dalies plotis – 6 m, kelkraščio plotis – 1 m.  

• Numatytas sprendinys – asfalto danga ant esamo betoninio paviršiaus. 

• Kelio apšvietimas 1 km atkarpoje. 

Vandenvietės statinių (dviejų geriamojo vandens gręžinių su I kėlimo siurblinėmis)  ir 
magistralinio vandentakio statyba 

• Du giluminiai gręžiniai ir I-o kėlimo gręžinių siurblinės. 

• Gręžinių gylis – ne mažiau kaip 61m.  

• Magistralinis vandentakis įrengiamas nuo vandenvietės iki planuojamos pramoninio parko teritorijos.  

• Projektiniai vandens poreikiai:  

• Didžiausias dienos – ne daugiau kaip 100,0 m3,  

• didžiausią vartojimo valandą (įvertinant, kad dirba abu gręžiniai) 30,0 m3/val. (8,33l/s),  

• slėgis vandentakyje ties planuojama pramoninio parko teritorija ne mažesnis kaip 4,0 bar.  

• Vamzdyno skersmuo – D100mm.  

• Vandens kokybės gerinimo infrastruktūra neįrengiama. 

Paviršinių ir lietaus nuotekų kolektoriaus statyba 

• Skirtas paviršinių ir lietaus nuotekų nuvedimui nuo planuojamos 30 ha pramoninio parko teritorijos ir joje numatomų pastatų.  

• Skaičiuotini (projektiniai) nuotekų kiekiai – iki 1743 l/s maksimalus ir iki 81600 m3/metus vidutinis kiekis. 
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Numatyti inžinerinės infrastruktūros 
projekto pirkimai  

• Investicinio projekto „Pramoninio parko Kruonio HAE 
teritorijoje sukūrimas“ inžinerinės infrastruktūros 
statybos darbai. 

• Investicinio projekto „Pramoninio parko Kruonio HAE 
teritorijoje sukūrimas“ inžinerinės infrastruktūros 
statybos techninės priežiūros paslaugos. 

 



49 

Projekto eiga 

Atlikti darbai 

2011 m. gruodis Patvirtintas teritorijos detalusis planas, gauta PAV atrankos išvada. 

2013 m. vasaris Pateikta paraiška ES paramos gavimui. 

2013 m. balandis Parengti inžinerinės infrastruktūros techniniai projektai – trys atskiri. 

Vykdomi darbai 

2013 m. gegužė ES paramos gavimas infrastruktūros statybai. 

2013 m. gegužė Inžinerinės infrastruktūros  techninės priežiūros pirkimo skelbimas. 

2013 m. gegužė Inžinerinės infrastruktūros  statybos darbų pirkimo skelbimas. 

2013 m. birželis Inžinerinės infrastruktūros statybą leidžiančių dokumentų gavimas. 

Tolesni darbai 

2013 m. rugpjūtis Infrastruktūros statybų techninės priežiūros sutartis. 

2013 m. rugsėjis Statybos rangos sutartis dėl infrastruktūros statybos. 

2013 m. rugsėjis Inžinerinės infrastruktūros darbo projektų parengimas. 

2013 m. gruodis Inžinerinės infrastruktūros statybos darbų pabaiga. 



KRUONIO HIDROAKUMULIACINĖS 
ELEKTRINĖS IŠPLĖTIMAS 

Raimondas Minkevičius, Hidroelektrinių tarnybos vadovas 
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Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 

• Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 
(Kruonio HAE) transformuoja 
naktinę elektros energiją į dieninę, 
užtikrina 94% viso būtino avarinio 
Lietuvos elektros energetikos 
sistemos rezervo. 

• Kruonio HAE pradėta eksploatuoti 
1992 metais.  

• Esama situacija: 

- Kruonio HAE buvo suprojektuota 
aštuoniems agregatams po 225 MW (iš 
viso – 1800 MW), 

- Šiuo metu veikia keturi agregatai 
po 225 MW (bendra galia – 900 MW).  
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Esamų įrenginių parametrai Naujų įrenginių parametrai (po projekto) 

• Galia – 900 MW (4 agregatai po 225 MW) 

• Galia generatoriaus režime – 160-225 MW 

• Galia siurblio režime – 220 MW 

• Darbo ciklo efektyvumas – 74% 

• + 225 MW plėtra esamoje elektrinėje (1125 MW) 

• Galia generatoriaus režime - 55-225 MW 

• Galia siurblio režime 110-225 MW  

• Darbo ciklo efektyvumas – 78% 

Priežastys 

• Atsinaujinančių išteklių plėtra 
regione, 

• Nordbalt ir Litpol Link jungčių 
atsiradimas, 

• Prisijungimas prie kontinentinės 
Europos tinklo (KET). 

Poreikiai 

• Norint užtikrinti ateities 
energetinės sistemos ir 
rinkos poreikius, 
reikalingi papildomi 
lankstūs pajėgumai. 

Sprendimas 

• Poreikiai gali būti 
užtikrinti įrengiant 
naują penktąjį 225 
MW Kruonio HAE 
agregatą. 

• Projekto tikslas - Įrengti penktąjį 225 MW galios asinchroninį (kintamo greičio) agregatą, kuris bus 

efektyvesnis ir lankstesnis nei esami įrenginiai. 

Kruonio HAE plėtros projektas 
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• Planuojami trys pirkimai: 

1. Rangos darbai (EPC kontraktas) 

2. FIDIC inžinieriaus paslaugos 

3. Paskola 

• Planuojama, kad rangos darbai truks 36 mėn. 

• Investicija gali siekti 350–400 mln. Lt. 

• Projektas bus finansuojamas banko paskolomis, įmonės lėšomis ir esant galimybei, bus 

pritraukiama ES parama. 

• Remiantis užsienio praktika, planuojamos investicijos naujoms hidroakumuliacinėms elektrinėms 

vienam instaliuotam MW yra didesnės daugiau nei 2 kartus, nei KHAE reikalingos investicijos. 

FINANSAVIMAS 

Projekto finansavimas ir pirkimai 
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Esama infrastruktūra 

• Elektrinės pastatas 

5 agregato montavimo darbai 
elektrinės pastate prasidės 
paruošiamaisiais darbais spiralinės 
kameros montavimui virš jau įrengto 
turbinų aukšto.  

• Viršutinis įmontuotas vamzdis 
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Esama infrastruktūra (tęsinys) 

• Apatinis įmontuotas vamzdis • Poliai (pamatai) 

Naujas vandentakis bus sumontuotas ir 
sujungtas su aukštutiniu baseinu bei 
elektrinės struktūra, panaudojant esamus 
polius.  



56 

Rangos darbų pirkimo apimtis 

Mechaninė dalis Elektros ir valdymo 
įrenginiai 

Plieninis vandentakis ir 
jo statybos darbai 

Siurblys-turbina ir reguliatorius Variklis-generatorius Vandentakis ir jam reikalingos 
papildomos dalys 

Drenažo ir nusausinimo sistema Variklio-generatoriaus jungtuvo 
sistema 

Vandentakio montavimui 
reikalinga įranga 

Alyvos tiekimo ir valymo sistema Sužadinimo sistema įskaitant 
sužadinimo transformatorių 

Vandentakio pamatai ir atramos 

Suspausto oro sistema Matavimo, apsaugos ir vietinio 
valdymo įranga 

Montavimo darbai elektrinės 
pastate 

Aušinimo vandens sistema Blokinis transformatorius 

Vėdinimo sistema Elektros perdavimo oro linijos 

Avarinis uždoris Valdymo sistema 

0,4 kV paskirstymo skydai ir 
kabeliai 
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Projekto eiga 

• Atnaujinta ir 2012 m. gruodžio 20 d. paskelbta rangos darbų pirkimo 
dokumentacija viešoms konsultacijoms. Techninės specifikacijos vis dar 
viešai prieinamos ir yra patalpintos Lietuvos energija, AB interneto 
svetainėje www.le.lt (Konkursų skiltyje). 

• Projektas, esant galimybėms, pretenduos į ES paramą. Taip pat projektas 
įrašytas į Project of Common Interest sąrašą, kurį tvirtins Europos komisija 
2013 m. rudenį. Tai parodo projekto palaikymą tarptautiniu mastu. 

• Projekto pirkimus planuojama paskelbti po Nacionalinės energetikos 
strategijos patvirtinimo. Strategija šiuo metu yra peržiūrima įgaliotų 
institucijų. 

 

http://www.le.lt/


KRUONIO HAE TREČIOJO AGREGATO 
SLĖGINIO VAMZDYNO RENOVAVIMO 
PROJEKTAS 

Raimondas Vileikis, Hidrotechnikos statinių baro vadovas 
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Projekto kilmė 

• Kruonio HAE  slėginiai vamzdynai eksploatuojami nuo 
1992 metų. Viso vamzdynų eksploatavimo metu 
vykdomas diagnozinių kiekybinių ir kokybinių rodiklių 
monitoringas.  

• 2007 metais patvirtintos Kruonio HAE hidrotechnikos 
statinių techninės saugos vertinimo taisyklės, kurių 
pagrindu buvo tęsiamas monitoringas ir pradėta 
vertinti vamzdynų būklė.  

• Blogėjant rodikliams, Kauno technologijos 
universitete buvo užsakyti I–IV agregatų slėginių 
vamzdynų gelžbetonio tiriamieji darbai.  

• Remiantis tiriamojo darbo išvadomis, nuspręsta, 
parinkti blogiausios būsenos tris sekcijas (III – 
agregato vamzdyno S-17; S-18; S19) ir atlikti jų 
renovaciją 2014 metais (pirmas etapas).  

• Įvertinus darbų bei medžiagų tinkamumą statiniui, 
2015 metais galimas antras etapas ir sutarties su 
Rangovu pratęsimas iki visiško projekto 
įgyvendinimo. 

 



60 

Projekto tikslas 

Siekiant sustabdyti tolimesnį 
vamzdžio gelžbetonio irimą, reikia 
pašalinti jį sukeliančias priežastis: 

• Sustabdyti atsivėrusios 
paviršinės metalinės armatūros 
koroziją; 

• Sustabdyti drėgmės 
skverbimąsi į gelžbetonio 
paviršių; 

• Sustabdyti gelžbetonio 
karbonizaciją. 
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Slėginio vamzdyno sekcijų išdėstymo 
schema 
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Sekcijos išilginis pjūvis su elementų 
išdėstymu 
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Projekto darbų apimtys 

Pirmas etapas: 

• Tarpelementinių siūlių remontas – 2,35 m3; 

• Montažinių angų remontas – 1,08 m3; 

• Plieninių paviršių apsauga nuo korozijos – 
28,43 m2; 

• G/b paviršiaus remontas – 3 m3; 

• Apsauginės dangos padengimas – 2935,43 
m2. 

 

Antras etapas: 

• Tarpelementinių siūlių remontas – 14,67 m3; 

• Montažinių angų remontas – 6,48 m3; 

• Plieninių paviršių apsauga nuo korozijos – 
170,64 m2; 

• G/b paviršiaus remontas – 18 m3; 

• Apsauginės dangos padengimas – 17611,92 
m2. 
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Tarpelementinių siūlių ir montažinių 
angų remontas 

• Seno betono sluoksnio 
pašalinimas. 

• Paviršiaus valymas. 

• Tarpmontažinių siūlių ir 
montažinių angų betono 
sluoksnio atstatymas. 
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Slėgiminio vamzdyno fasadų betoninio 
paviršiaus remontas 

• Seno betono sluoksnio 
pašalinimas. 

• Paviršiaus valymas. 

• Pažeisto paviršiaus atstatymas. 



66 

Slėgiminio vamzdyno (fasadų, 
tarpmontažinių siūlių ir montažinių 
angų) betono paviršiaus padengimas 
apsaugine danga 
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Plieninių paviršių apsaugos nuo 
korozijos danga 
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Reikalavimai medžiagoms 

Betono remonto darbai ir naudojamos remonto sistemos  parenkami  vadovaujantis šių 
standartų reikalavimais (arba lygiaverčiais): 

  

• LST EN 1504-9:2009. Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas.  

     9 dalis. Bendrieji gaminių ir sistemų naudojimo principai.  

• LST EN 1504-7:2006. Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas.  

     7 dalis. Armatūros apsauga nuo korozijos. 

• LST EN 1504-3:2006. Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas.  

      3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas.  

• LST EN 1504-2:2004. Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas.  

      2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos.  

• LST EN 1504-10:2004. Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas.   

      10 dalis. Produktų ir sistemų naudojimas statybvietėje ir darbų kokybės kontrolė.  
 



Dėkojame už dėmesį 


