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Pagrindinės temos 

• Pirkimų procesai: 2013 metų rezultatai; 

• Darbų sauga, prevencija ir kontrolė; 

• Svarbiausi planuojami vykdyti pirkimai 2014 metais; 

• Jūsų klausimai. 
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Bendrovės atliekamų pirkimų 
reglamentavimas 

 

Bendrovė pirkimus atlieka vadovaujantis: 

• Viešųjų pirkimų įstatymu (VPĮ); 

• Supaprastintų pirkimų tvarkos aprašu, kurį tvirtina 
Bendrovės generalinis direktorius                              
(skelbiama www.vpt.lt ir www.gamyba.le.lt).  

 

http://www.vpt.lt/
http://www.gamyba.le.lt/
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Supaprastinti pirkimai 

Skelbiant apie pirkimą 

 

      Pirkimai vykdomi 

(Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje) 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt  

 

 

Neskelbiant apie pirkimą 

• Tik kai preliminari pirkimo vertė 
neviršija 10.000 Lt be PVM; 

• Kviečiami dalyvauti ne mažiau kaip 
3-5 tiekėjai; 

• Apie pirkimą suinteresuoti tiekėjai 
papildomai informuojami interneto 
svetainėje www.gamyba.le.lt. 

 

Išimtys:  

a) kai pirkimo poreikis atsiranda dėl 
netikėto (avarinio) įvykio  

b) kai dėl objektyvių aplinkybių prekes, 
paslaugas bei darbus gali pateikti 
vienintelis tiekėjas. 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.gamyba.le.lt/
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Informacija apie viešai neskelbiamus 
pirkimus 

Informaciją apie neskelbiamus pirkimus galima rasti Bendrovės interneto 
tinklalapyje www.gamyba.le.lt. Taip pat galima užsiprenumeruoti naujienas apie 
neskelbiamus pirkimus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymų skaičius iš tiekėjų, į kuriuos nebuvo kreiptasi tiesiogiai, o kurie apie vykdomą 
pirkimą sužinojo iš tinklalapyje skelbtos informacijos:   

2013 m. – 11 pasiūlymų 

2012 m. – 12 pasiūlymų 

http://www.gamyba.le.lt/
http://www.gamyba.le.lt/
http://www.gamyba.le.lt/
http://www.gamyba.le.lt/
http://www.gamyba.le.lt/
http://www.gamyba.le.lt/
http://www.gamyba.le.lt/
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Informacija apie Bendrovės atliekamus pirkimus 

Informaciją apie Bendrovės atliekamus pirkimus (pradedamą pirkimą, nustatytą 
laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį) nuo 2014 metų pradžios galima rasti 
Bendrovės tinklalapyje www.gamyba.le.lt. 

 

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

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

                 www.gamyba.le.lt                             www.cvpp.lt 

 

 

 

 

 

 

 

                          www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt  

 

 

http://www.gamyba.le.lt/
http://www.cvpp.lt/
http://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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Planuojami pirkimai 

2014 metų planuojami pirkimai (metinis pirkimų planas) skelbiamas: 

 

www.gamyba.le.lt                                www.cvpp.lt           

 

 

 

http://www.gamyba.le.lt/
http://www.gamyba.le.lt/
http://www.cvpp.lt/
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Tipiniai pirkimo dokumentai  
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Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties 
deklaracija 

Bendrovė pradėjo taikyti minimalių kvalifikacinių reikalavimų 
atitikties deklaraciją, kurios privalumai: 

 

 - taupomas Tiekėjų laikas, nes su pasiūlymu reikia pateikti tik užpildytą deklaraciją, o 
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus turi pateikti tik tas Tiekėjas, kurio pasiūlymas gali 
būti pripažintas laimėjusiu; 

   

 

  

- trumpėja pirkimo procedūrų trukmė, nes Bendrovė tikrina tik vieno Tiekėjo kvalifikacijos 
atitiktį minimaliems Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams.  
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Pirkimų apimtys 2013 metais 

 

445 sutartys 

Bendra vertė –                   
188,2 mln. Lt (be PVM) 

Vidutinė pirkimo vertė –       
~ 422 tūkst. Lt (be PVM) 

319 tiekėjai 

Vidutiniškai su vienu 
tiekėju sudaryta                 
~1,39 sutartis 
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Prekių pirkimų apimtys 2013 m. 

Sudarytų prekių įsigijimo sutarčių bendra vertė – 12,7 mln., iš jų neskelbiant apie pirkimą  – 4,86%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didžiausios vertės sutarys: 

• K-300-240 turbinos žemo slėgio rotoriaus 32, 33, 34, 38 laipsnių darbo mentelės – 2,8 
mln. Lt 

• Gaisrinis automobilis (keltuvas – kopėčios) – 2,5 mln. Lt 

• 110/6 kV galios transformatorius – 0,87 mln. Lt 

• Maltas, džiovintas kalkakmenis ir maltos be priedų, negesintos kalcitinės kalkės – 1,2 mln. 
Lt 

0 1 2 3 4

Kitos prekės

Darbo rūbai, apsaugos priemonės

Matavimo prietaisai

Apsaugos įrenginiai

Cheminės medžiagos ir produktai

Elektros, automatikos, elektronikos įrenginiai ir reikmenys

Transporto priemonės, įranga ir atsarginės dalys

Įrenginiai, jų dalys, eksploatacinės medžiagos

mln. 

Skelbiama

Neskelbiama
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Paslaugų pirkimų apimtys 2013 m. 

Bendra sudarytų paslaugų pirkimų sutarčių vertė – 43,1 mln., iš jų neskelbiant apie pirkimą – 3,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Didžiausios vertės sutarys: 

- Ilgalaikės paskolos pirkimas – 22,1 mln. Lt 
- Kombinuoto ciklo bloko draudimas – 5,6 mln. Lt 
- Fizinės saugos paslaugos – 5,6 mln. Lt 
- Lietuvos elektrinės automatizuotų matavimo sistemų (AMS) metinio priežiūros 

tikrinimo paslaugos, pagal AST procedūrą pirkimas – 0,8 mln. Lt 

 

0 5 10 15 20

Kitos paslaugos

Mokymo paslaugos

Komunikacijos, konsultacinės, vertimo paslaugos

Programinės įrangos kūrimo paslaugos

Valymo, utilizavimo paslaugos

Remonto, techninio aptarnavimo, patikros paslaugos

Inžinierinio projektavimo, ekspertizės, analizės, vertinimo, tyrimo…

Fizinės apsaugos paslaugos

Draudimo paslaugos

Finansinės paslaugos

mln. 

Skelbiama

Neskelbiama



15 

Darbų pirkimų apimtys 2013 m. 

Sudarytų darbų pirkimų sutarčių vertė – 132,4 mln., iš jų sudaryta neskelbiant apie pirkimą 
– 0,04% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didžiausios vertės sutarys: 

- Šilumos energijos gamybos pajėgumų statybos Lietuvos elektrinėje projektavimas, įranga ir 
darbai (iki rakto)  -  86,5 mln. Lt 

- Technologinių įrenginių, statinių ir inžinerinių tinklų remonto darbai – 16,0 mln. Lt 

- Investicinio projekto „Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas“ inžinerinės 
infrastruktūros statybos darbai – 6,9 mln. Lt 

- Lietuvos elektrinės cheminio vandens valymo įrenginių projektavimo paslaugų,  įrenginių 
tiekimo ir  montavimo darbų vandens tiekimui į kombinuoto ciklo bloką pirkimas – 6,4 mln. Lt 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80

Kiti darbai

Gamybinių įrenginių remonto darbai

Cheminio vandens valymo įrenginių montavimo darbai

Inžinerijos ir statybos darbai.

Technologinių įrenginių, statinių ir inžinerinių tinklų…

Šilumos energijos gamybos pajėgumų statybos Lietuvos…

mln. 

Skelbiama

Neskelbiama
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Procedūrų teisėtumas – gautos pretenzijos 

 

 

 

 

 

 
 

 

Negauta nei vienos pagrįstos pretenzijos dėl pirkimo procedūrų pažeidimo. 

 

Pagrįstos pretenzijos buvo pateiktos dėl: 

- tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų (nustatytas per aukštas apyvartos reikalavimas) (2); 

- į perkamo objekto apimtį įtrauktų specifinių paslaugų, ribojančių tiekėjų dalyvavimą pirkime (1); 

- netinkamai nurodytų prekių techninių reikalavimų (1);  

- neišsamios dokumentacijos, aprašančios pirkimo objektą (1); 

- pakartotino pasiūlymo vertinimo (1). 
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8 

1 

2 4 

2012

2013 Nepagrįstos

Pagrįstos - dėl pirkimo procedūrų pažeidimo

Pagrįstos - dėl pirkimo sąlygų

Pagrįstos iš dalies - dėl pirkimo sąlygų
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Dažniausiai Tiekėjų daromos klaidos (1) 

• Užpildoma ne pirkimo dokumentuose pateikta pasiūlymo forma; 

• Pasiūlymas pasirašomas ne vadovo ar jo įgalioto asmens; 

• Nepateikiami dokumentų vertimai į lietuvių kalbą; 

• Nepateikiama minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija ir (ar) 
atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys 
dokumentai; 

• Neteisingai apskaičiuojamas PVM dydis; 

• Neteisingai suapvalinti skaičiai (nenurodomi centai);  

• Nurodoma kaina žodžiais (nors to nėra reikalaujama) nesutampa su kaina, 
nurodyta skaičiais. 

 

 

 

Kodėl svarbu? Dėl dokumentų tikslinimo ilgėja pirkimo procedūros, o galutinis 
pasiūlymas, neatitinkantis reikalavimų / neištaisius kainos apskaičiavimo klaidų yra 
atmetamas. 
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Dažniausiai Tiekėjų daromos klaidos (2) 

• Pateikiant pasiūlymą nenurodomi pasitelkiami subtiekėjai, o pats Tiekėjas 
neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

• Pasiūlymuose nenurodoma, kokia informacija yra konfidenciali. 

Kodėl svarbu? Po pasiūlymų pateikimo nebegalima nurodyti papildomų subtiekėjų, 
todėl pasiūlymas yra atmetamas. 

Kodėl svarbu? Pasibaigus nustatytam pasiūlymų pateikimo terminui, nebėra galimybės 
pateikti pasiūlymo. 

Kodėl svarbu? Kiti tiekėjai turi teisę susipažinti su visa informacija, kuri nenurodyta 
kaip konfidenciali.  
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Dažniausiai Tiekėjų daromos klaidos (3) 

• Pridedami pirkimo sąlygose nereikalaujami dokumentai; 

• Galutiniame pasiūlyme pakartotinai pateikiama visa informacija; 

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

 

 

 

 

• Neįsigilinama į pirkimo dokumentuose nurodytas sutarties sąlygas, 
paskelbus Laimėjusį tiekėją paaiškėja, kad per nustatytą laiką šis tiekėjas 
negali įvykdyti įsipareigojimų.  

Kodėl svarbu? Ilgėja pirkimo procedūros, nes Bendrovė turi išnagrinėti visus 
dokumentus. 

Kodėl svarbu? Tiekėjas, atsisakęs pasirašyti pirkimo sutartį, turi sumokėti Bendrovei 
baudą, kuri taikoma kaip pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Pasirašius sutartį ir jos 
neįvykdžius tinkamai ir (ar) laiku taikomi delspinigiai / baudos.  
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Svarbiausi planuojami vykdyti pirkimai 2014 m. 

• K-7, 8 drenažinio bako pakeitimo darbai; 

• Katilinės stoglangių modernizavimas; 

• „Lietuvos energijos gamyba”, AB Obenių sklypo sutvarkymas; 

• Vidinio kelio į biokuro katilinę įrengimas; 

• Daugiafunkcinis transformatorių bandymo/testavimo įrenginys; 

• Alyvos bakų kapitalinis remontas; 

• Kamino Nr.2 viršūnės remontas. 



Dėkoju. Jūsų klausimai? 

Vaida Genytė 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB Pirkimų skyriaus vadovė 

Tel. (8 5) 278 2961 
El. paštas vaida.genyte@le.lt  

 

mailto:vaida.genyte@le.lt


„Lietuvos energijos gamyba“, AB 
darbų sauga, prevencija ir 
kontrolė 

Arūnas Macijauskas, Darbuotojų saugos ir sveikatos 
skyriaus vadovas 
2014 m. gegužės 9 d. 
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Prevencijos ir kontrolės organizavimo 
principai 

• Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam 
saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam 
saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymas. 

• Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių, Ūkio 
ministerijos valdymo sričiai priskirtų, įmonių ir įrenginių bei 
kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių fizinės 
saugos reikalavimai (patvirtinti LR energetikos ministro 
įsakymu). 

• Strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių 
energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įmonių ir 
įrenginių informacinės saugos reikalavimai (patvirtinti LR 
energetikos ministro įsakymu). 
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Bendrovėje įdiegti standartai 

• Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema OHSAS 
18001:2007. 

• Aplinkos vadybos sistema 14001:2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuojame – nustatome tikslus ir priemones, būtinas 
rezultatui pasiekti.  

Darome – įgyvendiname planus.  

Tikriname – atliekame įgyvendintų veiksmų monitoringą ir 
matavimus. 

Geriname – imamės veiksmų procesams nuolat gerinti. 
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„Prašymas darbams atlikti“ 

• Darbuotojų tapatybės identifikavimas; 

• darbuotojų kvalifikacijos atitikimo įvertinimas; 

• „turimų teisių“ nustatymas; 

• kvalifikacijos patvirtinimas; 

• transporto priemonių identifikavimas; 

• materialinių vertybių apskaita. 
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Kodėl „Prašymą darbams atlikti“ reikia 
pateikti prieš 3 d. d.? 

 
Dokumento judėjimo procesas: 

 
• leidimai patekti į teritoriją; 
• darbo vietų paruošimo užsakymas. 

 
Atsakingų asmenų paskyrimas: 

 
• rangovo darbuotojų instruktavimas; 
• atsakomybės ribų aktų derinimas. 

 
Darbų įforminimas: 

 
• nurodymų išrašymas ir darbų įforminimas. 
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Dažniausiai daromos klaidos 

• Neišlaikyta prašymo forma; 

• prašymus teikia netiesioginiai sutarties valdytojai; 

• klaidinančiai nurodomas darbų pobūdis; 

• klaidinančiai nurodomas darbų vieta objektas; 

• neįrašomas sutarties numeris; 

• nenurodomas darbų atlikimo terminas; 

• nenurodomos darbuotojų teisės ir kvalifikacinės kategorijos; 

• surašomos transporto priemonės, nesusijusios su tiesioginiu 
darbų atlikimu; 

• nurodoma perteklinė asmeninė informacija. 
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Dalyvaujant pirkimuose privaloma įsivertinti: 

• Darbuotojų kvalifikacijos pakankamumą ir turimos 
įrangos bei įrankių kokybę; 

• aplinkosauginių reikalavimų laikymosi užtikrinimą 
(tvarkinga technika ir naudojami preparatai bei 
medžiagos); 

• darbuotojų kvalifikacijos pakankamumą tam, kad būtų 
užtikrinti gaisrinės saugos reikalavimai; 

• darbuotojų sąmoningumą tam, kad būtų laikomasi 
vidaus tvarkos taisyklių užsakovo objektuose; 

• darbuotojų sąmoningumą tam, kad būtų laikomasi 
bendrosios kultūros principų. 

 



Dėkoju. Jūsų klausimai? 
 

Arūnas Macijauskas 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, Darbuotojų saugos ir 

sveikatos skyriaus vadovas 
Tel. (8 615) 40321  

El. paštas arunas.macijauskas@le.lt 

 
 



K-7, 8 drenažinio bako 
pakeitimas 

Giedrius Simanavičius, Katilų priežiūros baro vadovas 
2014 m. gegužės 9 d. 
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Esama situacija 

 

• Lietuvos elektrinėje yra sumontuotas 60 m3 vandens 
drenažinis bakas. 

• Drenažinis bakas yra katilinėje, 0.00 atžymoje, šalia bako 
driekiasi veikiantys vamzdynai, bakas yra arti K-7 oro-
dūmų kanalų. 

• Drenažinis bakas pastatytas ant gelžbetoninio pagrindo ir 
ant medinių tašelių 250x250, L- 3100, 12 vnt. 

• Drenažinis bakas sumontuotas 1972 metais. 

• Per šiuos eksploatavimo metus drenažinis bakas buvo 
paveiktas korozijos, deformuotas, tad būtinas bako 
pakeitimas. 
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Esama situacija 
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Pagrindiniai rodikliai 

 

• Drenažinio bako talpa – 60 m
3
.
 

• Drenažinio bako aukštis – 3 m, plotis – 3 m, ilgis – 7 m.  

• Plieno lakštų markė – Vst3sp5. 

• Plieno lakštų storis – 5–6 mm. 

• Šiluminės izoliacijos storis – 50 mm. 

• Drenažinis bakas apskardintas aliumocinko gofruota 
skarda. 
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Darbų tikslas 
 
 

• Demontuoti esamą drenažinį baką ir sumontuoti naują. 

• Pakeisti drenažinio bako šiluminę izoliaciją bei 
apskardinimą. 

• Sumontuoti drenažiniam bakui priklausančius įrenginius: 
plėstuvą, hidroužtvarą bei siurblius su aprišimo 
vamzdynais ir uždaromąja armatūra. 

 



Katilinės stoglangių 
modernizavimas 

Giedrius Simanavičius, Katilų priežiūros baro vadovas 
2014 m. gegužės 9 d. 
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Esama situacija 

• Lietuvos elektrinėje, ant K-1÷K-4 katilinės stogo yra 
sumontuoti stoglangiai, skirti katilinei ventiliuoti. 

• Stoglangiai sumontuoti 1962–1965 metais, katilinės 
statybos metu, ir yra eksploatuojami iki šiol. 

• Stoglangiai sudaryti iš atskirų metalinių segmentų, kurie 
valdomi grupėmis. 

• Stoglangiai ir jų valdymas šiuo metu yra labai susidėvėję 
ir paveikti korozijos. 

• Dėl nesandarių stoglangių yra patiriami dideli šilumos 
nuostoliai. 
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Esama situacija 
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Esama situacija 
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Esama situacija 
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Esama situacija 
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Esama situacija 
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Pagrindiniai rodikliai 

• Stoglangio sekcijos aukštis – 2750 mm. 

• Stoglangio sekcijos plotis – 6000 mm. 

• Atidaromi stoglangiai – 13 vnt. 

• Neatidaromi stoglangiai – 6 vnt. 

• Stoglangiai bus montuojami prie esamų metalinių stogo 
konstrukcijų. 
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Projekto tikslai 

• Demontuoti senas stoglangių sekcijas. 

• Sumontuoti naujas stoglangių sekcijas pagal parengtą 
techninį projektą. 

• Įrengti naują stoglangių distancinį/rankinį valdymą. 



 Dėkoju. Jūsų klausimai? 

Giedrius Simanavičius 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, Katilų priežiūros baro vadovas  

Tel. (8 684) 62483  
El. paštas giedrius.simanavicius@le.lt 

 
 

mailto:giedrius.simanavicius@le.lt
mailto:giedrius.simanavicius@le.lt
mailto:giedrius.simanavicius@le.lt


„Lietuvos energijos gamyba”, AB 
Obenių sklypo sutvarkymas 

Mindaugas Stirna, Plėtros projektų skyriaus projektų vadovas  
2014 m. gegužės 9 d. 
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Projekto įgyvendinimo poreikis 

• „Lietuvos energijos gamyba“, AB nuomojamame Obenių sklype nuo 
Lietuvos elektrinės statybos pradžios buvo šalinamos gamybos metu 
susidarančios atliekos, kurių sukaupimo informaciją (medžiagų tipą 
ir kiekį) sunku identifikuoti: 

- vandens valymo įrenginių atliekos; 

- katilų regeneratyvinių oro pašildytuvų praplovimo atliekos,  

- mazuto pelenai; 

- sulfitas; 

- kitos gamybinės atliekos. 

• Projektas inicijuotas dėl pasikeitusių teisinių aktų reikalavimų, 
griežtėjančių aplinkosauginių reikalavimų. 

• Obenių sklypo teritoriją ir joje susikaupusias įvairaus tipo atliekas 
būtina sutvarkyti. 
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Projekto įgyvendinimo etapai 

* Numatoma projekto statybos darbus atlikti per 36 mėnesius nuo rangos sutarties pasirašymo dienos. 

Etapas Numatyti darbai* 

I 

Statybų darbai: 
• avarinių nuotekų surinkimo rezervuaras; 
• nuotekų valymo stotis;  
• filtrato siurblinė; 
• inžineriniai tinklai, vidiniai keliai ir aikštelės. 

II–VI 

Teritorijos sutvarkymo darbai: 
• baseinų tuštinimas, nusistovėjusias nuotekas persiurbiant į valymo stotį; 
• baseinuose nusėdusių nuosėdų sausinimas adatiniais filtrais ir nuotekų 

valymas nuotekų valymo stotyje; 
• nuosėdų saugojimo aikštelės požeminės dalies sandarios dugno dangos 

įrengimas ištuštintame baseine; 
• nuosėdų iš baseinų perkrovimas į įrengtą aikštelės požeminės dalį, į ją 

šalinant ir elektrinėje iš naujo susidarančias nuosėdas; 
• pertvarų tarp baseinų iškasimas, aikštelės požeminės dalies dugno įrengimas; 
• aikštelės požeminės dalies uždengimas sandaria danga; 
• aikštelės antžeminės dalies dugno įrengimas; 
• baseinuose likusių nuosėdų iškrovimas į antžeminę aikštelę ir ištuštintų 

baseinų užlyginimas; 
• filtrato iš aikštelės drenažo sistemos valymas nuotekų valymo stotyje; 
• teritorijos sutvarkymas. 
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Projekto sprendimų schema 
                            Esama situacija                   Teritorijos sutvarkymo sprendimai 
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Projekto eiga 

Atlikti darbai 

2013 m. lapkritis Paruoštas techninis projektas. 

2014 m. sausis Atlikta techninio projekto ekspertizė ir gauta teigiama ekspertizės išvada. 

Vykdomi darbai 

2014 m. birželis Statybą leidžiančio dokumento gavimas. 

2014 m. III ketv. Projekto plano rengimas ir tvirtinimas. 

Tolesni darbai 

2014 m. II–III ketv. Pasiruošimas projektui. 

2014 m. IV–2015 m. I ketv. Statybos darbų pirkimo skelbimas. 

2015–2019 m. Projekto vykdymas. 
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Numatomi pirkimai ir reikalavimai rangovų 
kvalifikacijai 

• Planuojami projekto pirkimai: 

- investicinio projekto „Obenių sklypo sutvarkymas“ statybos 
darbai. 

 

• Atsižvelgiant į numatomą projekto darbų apimtį, projekto 
įgyvendinimui bus svarbu parinkti rangovą, turintį patirties 
šiose darbų srityse: 

- vandens valymo įrenginių statyba; 

- atliekų saugojimo aikštelių ar sąvartynų uždarymo projektų 
vykdymas; 

- žemės kasimo darbai; 

- bendrieji statybos darbai. 

 



 Dėkoju. Jūsų klausimai? 

Mindaugas Stirna 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, Plėtros projektų skyriaus  

projektų vadovas  
Tel. (8 699) 45 614 

El. paštas mindaugas.stirna@le.lt 

 

mailto:mindaugas.stirna@le.lt


Vidinis kelias į biokuro katilinę 

Povilas Valatka, Plėtros projektų skyriaus projektų vadovas 
2014 m. gegužės 9 d.  
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Projekto tikslai 

• Šiuo metu „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB įgyvendina 40 MW 
galios biokuro katilinės projektą. 

• Biokuro katilinės eksploatacijai reikės 
pristatyti didelius biokuro kiekius (iki 
4 sunkvežimių per val.). 

• Atsižvelgiant į numatomus 
sunkiasvorio transporto srautus, jų 
gabaritus ir į tai, kad esami elektrinės 
vidiniai keliai nėra pritaikyti biokuro 
transportavimui tokiais kiekiais, 
inicijuotas kelio projektavimas ir 
įrengimas.  
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Darbų apimtys 

• Vidinis kelias yra D2 kategorijos kelias. 

• Ilgis – ~191 m, važiuojamosios dalies plotis – ~7 m. 

• Parinkta konstrukcijos klasė – IV. 

• Kelio įrengimo darbai planuojami vykdyti tokiais etapais: 

- I etapas – lietaus nuotekų tinklų įrengimas; 

- II etapas – kelio konstrukcijos, kabelių kanalų apsaugos, 
tvorų pamatų įrengimas; 

- III etapas – vartų ir tvorų įrengimas; 

- IV etapas – lauko elektros tinklų, apšvietimo įrengimas; 

- V etapas – apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo 
sistemos įrengimas. 
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Darbų vieta – Elektrėnai, Elektrinės g. 21 
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Projekto eiga 

Atlikti darbai 

2014 m. vasaris Kelio projektavimo sutartis. 

2014 m. balandis Parengtas kelio techninis projektas. 

Vykdomi darbai 

2014 m. gegužė Vykdomi pasiruošimo pirkimui darbai. 

2014 m. gegužė Kelio įrengimo rangos darbų pirkimo skelbimas. 

Tolesni darbai 

2014 m. rugpjūtis Kelio įrengimo rangos sutartis. 

2014 m. rugsėjis Parengtas kelio darbų projektas. 

2014 m. lapkritis Užbaigtas II etapas – įrengta kelio konstrukcija. 

2014 m. gruodis Visų kelio įrengimo darbų pabaiga. 



    Dėkoju. Jūsų klausimai? 
  

Povilas Valatka 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, Plėtros projektų skyriaus  

projektų vadovas 
Tel. (8 614) 11282  

El. paštas povilas.valatka@le.lt 

 
 

 

mailto:povilas.valatka@le.lt
mailto:povilas.valatka@le.lt
mailto:povilas.valatka@le.lt


Daugiafunkcinis transformatorių 
bandymų įrenginys 

Gaivilas Venskutonis, Elektros įrenginių priežiūros baro 
elektros laboratorijos viršininkas 
2014 m. gegužės 9 d. 
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Norminis dokumentas 

• Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys, patvirtintos ūkio 
ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 (Žin., 2001, Nr. 
54-1930). 

• Šios normos numato tradicinius bandymo metodus, kurie taikomi 
daugelį metų ir yra efektyvūs. 

 

Galios transformatorių izoliacijos ir kitų parametrų matuojami dydžiai 
(keletas pavyzdžių iš norminio dokumento): 

 

• izoliacijos varžos matavimas; 

• apvijų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ matavimas; 

• apvijų ominės varžos matavimas; 

• transformacijos koeficiento tikrinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=139696&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=139696&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=139696&p_tr2=2
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Esama situacija 

• Šiuo metu 110 kV ir 330 kV galios transformatorių, jų 
įvadų ir 110 kV ir 330 kV srovės transformatorių 
matavimams naudojamas savadarbis bandymo stendas. 
Įrenginys yra techniškai pasenęs, dažnai genda, nėra 
atsarginių dalių remontui, nes jos jau negaminamos. 

 

• Dielektrinių nuostolių kampo tgδ verčių matavimams 
didelę įtaką turi elektrinis laukas. Kadangi įrenginių 
matavimai atliekami veikiančiuose elektros įrenginiuose, 
gaunami netikslūs matavimai. 
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Pirkimo objekto aprašymas 

Reikalavimai daugiafunkciniam transformatorių bandymų 
įrenginiui: 

 

• įrenginys turi atlikti šias funkcijas: srovės transformatorių 
tikrinimą, įtampos transformatorių tikrinimą, galios 
transformatorių tikrinimą, aukštos įtampos komutacinių 
aparatų tikrinimą; 

• turi atlikti srovės transformatorių bandymo testus: poliškumo 
tikrinimas, ALF tikrinimas (vardinis paklaidos ribojimo 
faktorius), apvijos varžos matavimas, izoliacijos bandymas; 

• turi atlikti įtampos transformatorių bandymo testus: 
transformacijos koeficiento ir apkrovos tikrinimas, poliškumo 
tikrinimas, izoliacijos bandymas. 
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Pirkimo objekto aprašymas 

Reikalavimai daugiafunkciniam transformatorių 
bandymo/testavimo įrenginiui (tęsinys): 

 

• turi atlikti galios transformatorių apvijų varžos matavimą, 
atšakų perjungiklio diagnostiką, trumpojo jungimo varžos 
matavimą, dielektrinių nuostolių kampo tgδ matavimą, 
įmagnetinimo srovės matavimą, įvadų dielektrinių nuostolių 
kampo matavimą; 

• turi atlikti srovės ir įtampos transformatorių dielektrinių 
nuostolių kampo tgδ matavimus; 

• turi būti kompensavimo reaktorius didelio talpumo varikliams 
bandyti.  

 

 



Dėkoju. Jūsų klausimai? 
 

Gaivilas Venskutonis 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, Elektros įrenginių 

priežiūros baro elektros laboratorijos viršininkas 
Tel. (8 684) 62397  

El. paštas gaivilas.venskutonis@le.lt 

 
 

mailto:gaivilas.venskutonis@le.lt
mailto:gaivilas.venskutonis@le.lt
mailto:gaivilas.venskutonis@le.lt


Avarinių alyvos bakų remontas  

Paulius Miliauskas, Turbinų priežiūros baro vyresnysis meistras 
2014 m. gegužės 9 d. 
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Esama situacija 

• Lietuvos elektrinėje 5–6 blokams yra sumontuotas vienas OMTI 
alyvos avarinio nusipylimo 22 m3 požeminis rezervuaras ir vienas 
turbininės alyvos avarinio nusipylimo 47 m3 požeminis rezervuaras. 

• 5–6 blokų požeminiai OMTI alyvos ir turbininės alyvos avarinio 
nusipylimo rezervuarai yra 5–6 blokų transformatorinėje aikštelėje 
po žeme, 1,6 m gylyje, šalia požeminio cirkuliacinio vandens 
numetimo kanalo. 

• Požeminiai 5–6 blokų OMTI alyvos ir turbininės alyvos avarinio 
nusipylimo rezervuarai yra išlieti iš betono apie 1965 m. 

• Per visą 5–6 blokų OMTI alyvos ir turbininės alyvos avarinio 
nusipylimo požeminių rezervuarų eksploatavimo laikotarpį   
požeminiai rezervuarai susidėvėjo, dėl to gali būti praleidimų per 
jungiamąsias betonines siūles.  
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Esama situacija 

• OMTI  rezervuaro viršutinio dangčio apžiūros šulinio jungiamoji siūlė 
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Esama situacija 

• OMTI rezervuaro viršutinio dangčio jungiamoji siūlė su šonine siena 
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Esama situacija 

• OMTI rezervuaro vidinės šoninės sienos 
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Esama situacija 

• OMTI rezervuaro nusipylimo atvamzdis 
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Esama situacija 

• Turbininės alyvos rezervuaro viršutinio dangčio jungiamoji siūlė 
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Esama situacija 

• Turbininės alyvos rezervuaro viršutinio dangčio jungiamoji  siūlė su šonine siena  
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Darbų tikslas 

• Išvalyti 5–6 blokų OMTI alyvos ir turbininės alyvos avarinio 
nusipylimo rezervuarus;  

• Nuvalyti požeminių rezervuarų betoninius paviršius nuo alyvos 
likučių; 

• Atlikti 5–6 blokų OMTI alyvos ir turbininės alyvos avarinio nusipylimo 
rezervuarų defektaciją; 

• Atlikti rezervuarų remontą atstatant jungiamąsias siūles, užtaisant 
įtrūkimus ir t. t.; 

• Padengti 5–6 blokų OMTI alyvos ir turbininės alyvos avarinio 
nusipylimo rezervuarų vidinį paviršių specialiomis dangomis, 
apsaugančiomis nuo OMTI alyvos ir turbininės alyvos skverbimosi į 
betoną, bei stabdančiomis gruntinių vandenų patekimą į požeminius 
rezervuarus. 

 

 

 

 

 

 
 



Dėkoju. Jūsų klausimai? 

Paulius Miliauskas 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, Turbinų priežiūros baro 

vyresnysis meistras 
Tel. (8 676) 07524 

El. paštas paulius.miliauskas@le.lt 

 



Dūmtraukio Nr. 2  viršutinės 
kamieno dalies remontas 

Rimas Vaidelis, Statinių ir inžinerinių tinklų priežiūros baro vadovas 
2014 m. gegužės 9 d. 
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Esama situacija 

• Dūmtraukio Nr. 2 betono apsauginis  sluoksnis suiręs, vyksta 
intensyvi betono erozija ir armatūros korozija. Dūmtraukio 
kamieno betonas vietomis atšokęs nuo armatūros, o tai kelia 
pavojų žmonių saugumui ir įrengimų patikimumui.  
 

• Dūmtraukis pastatytas 1966 m. pagal projektavimo instituto 
„Teploprojekt“ projektą Nr. 31238. 
 

• 2007 m. atliekant dūmtraukio remontą, viršūnės vidinė dalis 
buvo padengta epoksidinėmis vinilo-estero dervos plokštėmis 
ir iš išorės suveržta metaliniu žiedu. 
 

• Dūmtraukis Nr. 2 yra veikiančių įrenginių zonoje. Vakarinėje 
dūmtraukio pusėje 10 metrų atstumu vykdomi naujos 
biokatilinės statybos darbai.  
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Esama situacija 
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Esama situacija 
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Esama situacija 
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Esama situacija 
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Esama situacija 
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Esama situacija 
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Esama situacija 
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Pagrindiniai rodikliai 

• Dūmtraukio aukštis – 250 m. 

• Dūmtraukio viršutinės dalies plotis – 8,0 m. 

• Kamienas – gelžbetoninis.   
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Remonto tikslas 

• Įrengti naują armatūrinį tinklą, naudojant armatūras 

   (ø 12 mm – horizontaliai ir ø 16 mm – vertikaliai); 

• vadovautis STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių 
konstrukcijų projektavimas“ reikalavimais  bei pirminiu 
projektavimo instituto „Teploprojekt“ projektu Nr. 31238 
(brėžinys 31238-08); 

• atstatyti armatūros apsauginį betono sluoksnį; 

• padengti suremontuoto g/b dūmtraukio kamieno paviršių 
apsaugine danga.  

 



 Dėkoju. Jūsų klausimai? 
 

Rimas Vaidelis 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, Statinių ir inžinerinių tinklų 

priežiūros baro vadovas 
Tel. (8 686 04311) 

El. paštas rimas.vaidelis@le.lt 
 

 
 

mailto:rimas.vaidelis@le.lt
mailto:rimas.vaidelis@le.lt
mailto:rimas.vaidelis@le.lt



