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2015 m. gruodžio 14 d., Lietuvos ir kaimyninių valstybių vadovai simboliškai 
įjungė tarptautines „LitPol Link“ ir „NordBalt“ elektros jungtis 

Šios jungtys yra didžiausia investicija į Lietuvos elektros sistemą nuo 
nepriklausomybės atkūrimo 

Naujosios elektros jungtys 
ne tik didina energetinį 
saugumą regione, bet ir 
turėtų duoti apčiuopiamos 
ekonominės naudos visiems 
vartotojams 
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330 kV elektros perdavimo oro linija 

Klaipėda–Telšiai („NordBalt“ projektas) 

Pirmas žingsnis siekiant strateginio Lietuvos 
tikslo – integracijos į Europos elektros 
energetikos sistemą ir Europos elektros rinką 
buvo žengtas dar 2014 metais – pastatyta 330 kV 
elektros perdavimo oro linija Klaipėda–Telšiai 
 
Bendra projekto informacija: 
Elektros oro linijos ilgis – 89 km 
Perdavimo galia – 900 MW  
Projekto vertė –  apie 20 mln. eur 
 
Projekto vykdytojas – LITGRID AB 
Rangovas –  UAB „A. Žilinskio ir ko” 
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„NordBalt“ jungties projektas 

„NordBalt“ jungtis sujungė tris Baltijos valstybes su 
Skandinavijos šalimis ir sudaro sąlygas efektyviam 
Baltijos-Šiaurės elektros rinkos veikimui 

Bendra projekto informacija: 
Jungties ilgis – 453 km 
Perdavimo galia – 700 MW  
Projekto vertė –  apie 224 mln. eur (Lietuvos dalis) 
 
Projekto vykdytojas – LITGRID AB 
 
Rangovai: 
ABB AB Sweden - 700 MW nuolatinės srovės keitiklis 
ir 400 km jūrinis kabelis 
 
Pagrindiniai LT subrangovai: Merko Statyba, Kauno 
tiltai, Kauno dujotiekio statyba, KER, ETI, Sweco 
Lietuva ir kiti. 

300 kV 
nuolatinės 

srovės (HVDC) 
kabelio tarp 

Klaipėdos TP ir 
Nybro TP 
statyba  

Nuolatinės 
srovės 
keitiklio 
statyba 

Klaipėdos 
330/110/10 kV 

TP 
rekonstrukcija 

330 kV oro 
linijos 

Klaipėda – 
Telšiai statyba 



„LitPol Link“ jungtis pirmą kartą istorijoje sujungė 
Lietuvos ir Lenkijos, o tuo pačiu – Baltijos šalių ir 
kontinentinės Europos elektros energetikos sistemas 

Bendra projekto informacija (Lietuvos dalis): 
Elektros oro linijos ilgis – 51 km 
Perdavimo galia – 500 MW  
Projekto vertė –  apie 109 mln. eur 

Projekto vykdytojas – LITGRID AB 
Rangovai: 
ABB AB Sweden - 500 MW nuolatinės srovės keitiklis 
ir 400 kV skirstykla 
UAB „A. Žilinskio ir ko” - 330/110 kV pastotės plėtra, 
oro linijų Alytus-Siena ir Kruonio HAE-Alytus statyba 
Pagrindiniai LT subrangovai: Conresta, Fegda, Vilniaus 
rentinys, ETP, Projektana, Aedilis, ETI, 
Euroelektronika, Sweco Lietuva ir kiti.  
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„LitPol Link“ jungties projektas 

400kV oro linija 
Alytus – Lenkijos 

siena  

BtB nuolatinės 
srovės intarpo  

ir 400kV 
skirstyklos 

statyba 

Alytaus TP 330 
kV skirstyklos 
rekonstrukcija 
ir išplėtimas 

330 kV oro 
linijos Kruonio 
HAE – Alytus 

statyba 
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Investicijos: 

• Planuojamų 2015–2024 m. perdavimo tinklo plėtros ir 
atnaujinimo investicijų poreikis siekia apie 870,4 mln. eurų* 

• Į tinklo modernizavimą ir atnaujinimą iki 2025 metų ketinama 
investuoti 1,7 mlrd. eurų** 

Tolimesnė elektros energetikos 

sektoriaus plėtra 

• Šaltinis: Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-330–110 kV tinklų plėtros planas 2015–2024 m.   

**   Šaltinis: LESTO 2015-2025 metų investicijų planas 

Vienas svarbiausių strateginių Lietuvos 
energetikos tikslų elektros sektoriuje išlieka 
sinchronizacija su kontinentinės Europos 
tinklais.  

Taip pat tęsiamos diskusijos dėl naujos 
branduolinės elektrinės projekto 

Per artimiausią dešimtmetį planuojama iš 
esmės modernizuoti skirstomąjį tinklą 
 



Ačiū už dėmesį 


