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Projektavimo, rangos 

darbų kokybės ir 

darbuotojų saugumo 

didinimas 



Projektų sudėtingumas ir 
intensyvumas  2012-2015 
metais parodė privalumus 

ir atskleidė trūkumus 

Įvertinę sukauptą patirtį ir 
pamokas, esame pasiryžę 
esminiam rangos darbų 

kokybės, darbų saugos ir 
techninės priežiūros 

pagerinimui 

Esminis reikalavimas - kokybė 



• Daugybė projektinių klaidų 

• Vėluoja investiciniai projektai 

• Nelaimingi atsitikimai 

• Pažeisti trečiųjų šalių interesai 

Prasta  

• Techninių 

• Darbo projektų 

• Ekspertizės 

• Rangos darbų 

• Darbų saugos  

kokybė 

Iššūkiai                  Priežastys 



Pagerinti 
įgyvendinamų 

projektų kokybę 
ir savalaikiškumą  

Padidinti rangovų 
bei užsakovo 

personalo darbo 
saugumą 

Išvengti žalos 
tretiesiems 
asmenims ir 

aplinkai  

Tikslai 



Priemonės 

Minimalių kvalifikacinių 
reikalavimų peržiūrėjimas 
ir tobulinimas. Ekonominio 

naudingumo kriterijų 
pirkimuose taikymas. 

Tipinės projektavimo ir 
rangos darbų sutarties 

tobulinimas 

Statytojo ekspertizė ir 
ekspertų pasitelkimas 

skaičiavimui ir bandymams 

Darbo saugos ir techninės 
priežiūros gerosios 

praktikos formavimas 



Minimalių kvalifikacinių reikalavimų 

tobulinimas 

Aiškūs rangovų atrankos 
kriterijai, užtikrinantys tik 
reikalingos kvalifikacijos ir 

pajėgumo rangovų dalyvavimą 

Svarbiausia patirtis ir 
profesionalumas 

Įmonės gebėjimas kokybiškai 
ir savalaikiai įvykdyti visus 

įsipareigojimus 



Tipinės rangos sutarties 

tobulinimo  priežastys 

Užtikrinti 
kokybišką ir 

savalaikį 
įsipareigojimų 
vykdymą bei 
darbuotojų 

saugą 

Aiškesnė 
abiejų 

sutarties šalių 
atsakomybė 

Aiškios 
sutarties 

nutraukimo 
sąlygos 

nevykdant 
įsipareigojimų 

Detalizuotos 
sankcijos už 

sutarties 
sąlygų 

nesilaikymą 

Aiškūs darbų 
kokybės 

užtikrinimo 
mechanizmai 



Techninės priežiūros stiprinimas 

Paruošti techninės 
priežiūros ir 

darbuotojų saugos 
stiprinimo 

priemonių planą 

Suvienodinti 
techninės 
priežiūros 

reikalavimus 
visuose 

rekonstrukcijų ir 
naujos statybos 

projektuose 

Pritraukti išorės 
techninės 
priežiūros 

specialistus 



Konsultantų ir ekspertų pasitelkimas 

projekto ir statinio ekspertizei atlikti 

Tam tikrais atvejais 
(ypač kai naudojami 

netipiniai sprendiniai) 
Litgrid gali užsakinėti 

ekspertizę pats 

Papildomai ketinama 
pasitelkti ekspertus šiai 

apimčiai 

Projektinių sprendinių 
perskaičiavimas  

Inžinerinės konsultacijos 

Konstrukcijų, medžiagų, 
gaminių tyrimai, bandymai 



Kriterijus Procentinė dalis vertinime 

Kaina 70-90% 

Kiti kriterijai, parenkant 2, 3 ar 4, priklausomai nuo jų svarbos projekte  

Darbų atlikimo terminas 5-10% 

Darbuotojų patirtis ir kvalifikacija 5-10% 

Pažeidimai 5-10% 

Kokybė arba veiksmingumas Iki 5% 

Viso (įrangos) gyvavimo ciklo kaštai (Life-cycle 

costs)  

5-10% 

 

Eksploatavimo išlaidos Iki 5% 

Garantinis aptarnavimas  Iki 5% 

Techninė pagalba Iki 5% 

Aplinkosaugos charakteristikos Iki 5% 

Ekonominio naudingumo principo 

taikymas darbų pirkimuose 
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Nustatyti minimalūs 
reikalavimai 

statybvietėms ir 
darbuotojų 
asmeninėms 

apsaugos 
priemonėms 

Sudaromas 
statybvietėje 

dirbančių darbuotojų 
registras 

Su rangovais 
suderintas 

pagrindinių darbų 
sąrašas, kuriems 

parengiamas darbų 
vykdymo 

technologijos 
projektas 

Parengtos 
rekomendacijos ir 

surengtas seminaras 
rangovams 

supažindinti su 
naujais reikalavimais 

vykdant 
eksploatavimo ir 
statybos darbus 

Saugaus darbo 

gerinimo 

priemonės  



   

Statybvietės fizinė sauga 

3 saugos lygis 

(330kV TP ir svarbiausios 

110kV TP) 

2 saugos lygis 

(Kitos 110kV TP) 

2 apsaugos darbuotojai 24/7 1 apsaugos darbuotojas 24/7 

Apsaugos namelis Apsaugos namelis 

Vaizdo įrašymas, 4-6 

kameros bei monitoringas 

poste  

Vaizdo įrašymas, 1-2 

kameros bei monitoringas 

poste  

Valdomas kelio užtvaras (-ai) 

Elektroninė įeigos kontrolės 

sistema (kortelės) 

Patvirtinti nauji privalomi saugos reikalavimai statybvietėms 

Atsakomybės: 

- Saugos reikalavimus įgyvendina rangovas 

- Litgrid vykdo reikalavimų kontrolę 

- Už neatitikimo faktą 1000 EUR bauda 

Papildomos 

kontrolės 

priemonės 

(planuojama) 



Ženkliai sumažintas 
(arba eliminuotas) 
projektų vėlavimas 

Užtikrinta techninių 
ir darbo projektų 

kokybė 

Taikomi ekonominio 
naudingumo 

kriterijai 

Sumažintas 
techninių projektų 
revizijų skaičius 

Užtikrinama 
techninės priežiūros 

kokybė 

Jokių kompromisų 
darbuotojų saugumo 

klausimais 

Laukiami projekto rezultatai 



Kur nukreipsime 

investicijas 2016 m.? 



Perdavimo Tinklo  patikimumo 

projektai  
 

2016 metais naujai pradedamos 

skirstyklų rekonstrukcijos :   

Pagėgių TP 110 kV  

Ignalinos AE TP  330/10 kV 

Jonavos TP  330/110/10 kV 

Parovėjos TP 110 kV 

Tryškių TP 110 kV 

Juodupės TP 110 kV 

Rietavo TP 110 kV 

 

Perdavimo Tinklo  projektai 

vartotojų ir gamintojų iniciatyva 

Perdavimo tinklo ITT projektai 

ir kitos investicijos 
 

2016 metais pradedami nauji 

projektai stiprinantys fizinę saugą,  

turto valdymo IT sprendimų vystymas  

Didžiausią 2016m. investicijų dalį sudaro Perdavimo tinklo strateginiai projektai 

(apie 47 %) ir Perdavimo tinklo patikimumo projektai (apie 21 %) 

2016 metų  investicijos pagal investicijų kryptis  

Perdavimo tinklo strateginiai 

projektai  

 
Tarpsisteminė jungtis Lietuva-

Švedija baigiamieji darbai,  

330 kV  linijų Kruonio HAE-Alytus 

statyba,   

Sistemos valdymo ir duomenų 

centrų saugos projektas, 

Panevėžys-Mūša“ statyba bei 

„Mūšos“ skirstyklos įrengimas,  

Tinklo paruošimas sinchroniniam 

darbui su KET  

20.882 

6.027 

7.853 

9.385 

Naujos investicijos 6 mln EUR 

Tęstinės investicijos 38 mln EUR 
 

Iš viso 44 mln EUR 



Planuojamos suminės investicijos į Perdavimo Tinklo  

plėtrą ir atstatymą  2016-2024 m., mln. EUR 

2015m. faktinės investicijos – didžioji dalis į Strateginius NordBalt ir LitPol Link projektus    



2016 metais planuojamos sudaryti eksploatavimo 

sutartys 

Vilniaus regiono 110 kV OL 

remontas ir techninė 

priežiūra 

Klaipėdos ir Šiaulių regionų 

330 kV OL remontas ir 

techninė priežiūra 

Autotransformatorių ir 

galios transformatorių 

eksploatacija 2016-

2018m Autotransformatorių ir 

galios transformatorių 

eksploatacija 2016-

2018m 

110 kV TP Šiaulių grupės 

eksploatacija 

2017-2019m 



Bendra atsakomybė 

Mūsų bendras tikslas – patikimas 

tinklas ir saugūs jame dirbantys 

žmonės. 

Tam pasiekti būtina sąžiningai  

laikytis darbų saugos ir kokybės 

reikalavimų. 

Griežtas taisykles turime. 

Privalome elgtis pagal jas. 



Ačiū už dėmesį 

Bendradarbiaukime 


