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Pirmas žingsnis –
jungtys su Švedija ir 

Lenkija



„LitPol Link“

• Pirmoji Lietuvos jungtis su Vakarų Europos  

tinklais;

• Dvi 400 kV oro-linijos Alytus-Elkas

(Lenkija);

• 2400 MW linijų galingumas ir 500 MW 

keitiklių stotis Alytaus raj.;

• +11 vidaus tinklų projektų Lietuvoje ir 

Lenkijoje.

• Investicijos: 120 mln. eurų (Lietuvoje) ir 

440 mln. eurų (Lenkijoje).

„NordBalt“

• Pirmoji Lietuvos jungtis su Švedija;

• 453 km aukštos įtampos tiesioginės srovės 

kabelis (400 km. jūroje ir 53 km. 

sausumoje);

• Galingumas - 700 MW;

• Keitiklių stotys Klaipėdoje ir Nybro

(Švedija);

• Investicijos  - 552 mln. eurų;

• Rinkos kainos Lietuvoje sumažėjo nuo 49 

eurų/MWh iki 36 eurų/MWh.
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Dėl rinkų integracijos 2016 m. „LitPol Link“ 

ir „NordBalt“ nauda Lietuvos vartotojams –

31 mln. eurų
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13%  mažesnė rinkos kaina Kaštai Grynoji vertė



Kodėl reikia sinchronizuoti 

Baltijos šalių elektros 

sistemas su Europos 

tinklais?



Sinchronizacija su KET – strateginis Baltijos šalių tikslas 

užtikrinant perdavimo sistemos patikimumą ir saugumą
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Sinchroninės zonos Europoje

• Nuo 1998 iki 2018 atliktos 7 studijos, Baltijos šalių elektros 

sistemų sinchronizavimo su žemynine Europa galimybėms 

įvertinti:

• Linijos bus statomos tik ES šalių teritorijoje;

• Sinchronizacija - ES Bendrojo intereso projektų sąraše (PCI) 

ir TYNDP (ENTSO-E 10 metų elektros tinklų plėtros plane);

• CEF ko-finansavimas; 

• Baigta EK JTC studija;

• Baigtos dinaminio ir dažnio stabilumo studijos.

• Priimtas politinis sprendimas dėl Baltijos sinchroninio 

sujungimo su KET scenarijus

Sinchroniškai dirbančios sistemos – tai 

tarpusavyje susijusios ir viena nuo kitos 

priklausomos sistemos



Kontinentinės Europos tinklai
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1951-1958
• 1951 m. Austrija, Belgija, Prancūzija, 

Vakarų Vokietija, Italija, 

Liuksemburgas, Nyderlandai ir 

Šveicarija sinchronizavo tinklus.

• 1958 m. visiška KET sinchronizacija.
1995-2004
• 1995 m. Lenkija, Čekija, 

Slovakija ir Vengrija, atsijungė 

nuo IPS/UPS sistemos 

sinchronizavo tinklus su KET

• 2004 m. Rumunija ir Bulgarija 

sinchronizavo tinklus su KET.

1987
Portugalija, Ispanija, buvusios Jugoslavijos 

valstybės, Graikija ir Albanija sinchronizavo tinklus 

su KET

2015
Turkija prisijungė 

prie KET

2025
Lietuva, Latvija ir Estija 

planuoja prisijungti prie KET



Sinchronizacijos projekto eiga



Nuosekliai siekėme tikslo ir 2018 m. 

padarėme esminį proveržį

1990-2000 m.

Sinchronizacija su KET kaip 
energetinės nepriklausomybės 

garantas pradėta svarstyti nuo pat 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo

2007 m.

Baltijos šalių premjerai patvirtina 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

strateginį siekį tapti kontinentinės 
Europos tinklo dalimi 

2012 m. 

Seime priimtas įstatymas, kuriuo 
įtvirtinamas Lietuvos elektros 

sistemos integracijos su KET tikslas. 
Tais pačiais metais Vyriausybė 

nutarimu įgalioja „Litgrid“ 
įgyvendinti sinchronizacijos su KET 

veiksmus

2014 m.

Baltijos šalių ir kontinentinės 
Europos tinklų elektros sistemų 
sujungimo sinchroniniam darbui 

projektas įtrauktas į Europos 
komisijos Bendrojo intereso 

projektų sąrašą

2015 m.

Europos Vadovų Taryba įvardija visų 
Europos Energetinės Sąjungos 
dimensijų svarbą užtikrinant 

energetinį saugumą

2018 m.

Pasiektas politinis susitarimas dėl 
sinchronizacijos  scenarijaus ir 

įgyvendinimo termino. Lenkijos PSE 
kreipėsi į ENTSO-E dėl Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos elektros tinklų 

prijungimo prie KET. Prasidėjo formali 
sinchroninės zonos išplėtimo 

procedūra

2019 m.

Europos komisija skyrė didžiausią 
finansavimą Baltijos šalių energetikos 

sistemos sinchronizacijos su KET 
projektams ir Europos infrastruktūros 

tinklų priemonės (CEF). ES lėšomis 
bus finansuojama 75 proc. pirmojo 

etapo sinchronizacijos projektų 
vertės.

2019-2025 m.

Vidaus tinklo stiprinimas, 

„LitPol Link“ išplėtimas, 

jūrinio kabelio su Lenkija „Harmony
link“ statyba

2025 m. 

Darbas kontinentinės Europos 
sinchroninėje zonoje.



• 2018 06 28 pasirašytas Politinis susitarimas dėl sinchronizacijos – nuspręsta 
dėl scenarijaus ir įgyvendinimo terminų.

• 2018 09 14 BEMIP aukšto lygio grupė patvirtino pasirinktą scenarijų.

• 2018 09 21 Baltijos ir Lenkijos perdavimo sistemų operatoriai kreipėsi į 
kontinentinės Europos operatorius dėl kontinentinės Europos sinchroninės 
zonos išplėtimo proceso pradžios.

Pasirinktas scenarijus:

• Sinchroninis sujungimas per egzistuojančią 400 kV kintamos srovės jungtį 
LitPol Link tarp Lietuvos ir Lenkijos.

• Papildomai pastatant nuolatinės srovės povandeninę jungtį tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

2018 m.



Sinchronizacijos etapai

III etapas

KET priemonių kataloge numatytų 
projektų įgyvendinimas

II etapas

Naujos jūrinės HVDC jungties su Lenkija „Harmony Link“ 
statyba 

I etapas

Vidinių Baltijos šalių perdavimo tinklų stiprinimas



Baltijos vidaus tinklų plėtra – 1 etapas

LIETUVA

1. Nauja 330 kV linija Vilnius (LT) - Neris (LT)

2. Nauji 400/330 kV autotransformatoriai Alytuje (LT) 

3. Nauja 330 kV Mūšos (LT) skirstykla

4. 330 kV linijos Klaipėda (LT) - Bitėnai (LT) rekonstrukcija

5. 330 kV linijos Bitėnai (LT) - Jurbarkas (LT) rekonstrukcija

6. Nauja 330 kV linija Kruonio HAE (LT) - Jurbarkas (LT)

LATVIJA

1. 330 kV linijos Valmiera (LV) – Tartu (EE) rekonstrukcija

2. 330 kV linijos Valmiera (LV) – Tsirguliina (EE) rekonstrukcija

ESTIJA

1. 330 kV linijos Balti (EE) - Tartu (EE) rekonstrukcija

2. 330 kV linijos Viru (EE) - Tsirguliina (EE) rekonstrukcija

BALTIJA

1. Įtampos ir inercijos valdymo priemonės Baltijos šalyse

2. Automatinio generacijos valdymo (AGV) ir dažnio stabilumo 

monitoringo sistema (FSAS) Baltijos šalyse

3. Sistemos plėtros studijos



Nauja 330 kV oro linija Vilnius-Neris

Poreikis:

✓ Vilniaus ir rytinės Lietuvos dalies 

patikimumui užtikrinti po 

desinchronizacijos nuo IPS/UPS

✓ Užtikrina vartotojų poreikio regione 

augimo poreikius

✓ Terminas: 2025

▪ Kiti projektai susiję su 

desinchronizacija:
1. 330 kV oro linijos rekonstrukcija LE-Vilnius iš 

viengrandės į dvigrandę – iki 2019

2. Šiaurės Rytų Lietuvos projektas: apimantis 

Utenos ir Ignalinos pastočių rekonstrukciją ir330 

kV oro linijų topologijos pakeitimus – iki 2021



Trijų naujų 400/330 kV autotransformatorių statyba Alytuje

Poreikis:

✓ 06.28 politinis susitarimas dėl

sinchronizacijos scenarijaus priimtas

dinaminio ir dažnio stabilumo studijų

pagrindu, pasirenkant scenarijų:

„...apimantį egzistuojančią kintamos srovės

jungtį LitPol Link tarp Lietuvos ir Lenkijos

bei pastatant papildomą nuolatinės srovės

povandeninę jungtį tarp Lietuvos ir

Lenkijos...“.

✓ Terminas - 2020



Nauja nuolatinės srovės povandeninė jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos

Poreikis:

✓ 06.28 politinis susitarimas dėl

sinchronizacijos scenarijaus priimtas

dinaminio ir dažnio stabilumo studijų

pagrindu, pasirenkant scenarijų:

„...apimantį egzistuojančią kintamos srovės

jungtį LitPol Link tarp Lietuvos ir Lenkijos bei

pastatant papildomą nuolatinės srovės

povandeninę jungtį tarp Lietuvos ir

Lenkijos...“.

✓ Terminas - 2025



Projektai, susiję su naujos nuolatinės srovės jungties tarp Lietuvos ir 

Lenkijos integravimu

1. Nauja 330 kV Darbėnai pastotė

2. Nauja 330 kV oro linija Darbėnai-Bitėnai

3. Nauja 330 kV oro linija Bitėnai-KHAE

4. Nauja 330 kV oro linija Darbėnai-Telšiai

(nėra sprendimo)

5. Rekonstrukcija 330 kV oro linijos Telšiai-

Mūša į dvigrandę (nėra sprendimo)

6. Nauja 330 kV Mūša pastotė

7. Nauja viengrandė 330kV oro linija

Panevėžys-Mūša (nėra sprendimo)



• Būtini darbai:

• Pagal ENTSO-E išduotą priemonių katalogą atlikti studijas ir testus (tame
tarpe izoliuoto darbo), identifikuojant papildomai reikalingą infrastruktūrą
ir sistemos poreikius;

• Išvystyti infrastruktūrą (linijas, pastotes, sistemos valdymą).

• Projekto ypatybės:

• Sprendimų kompleksiškumas (būtina įvertinant politinius, teisinius,
techninius, rinkos ir sistemos valdymo aspektus);

• Efektyvus projekto koordinavimas ir reikalingas lankstumas vykdant
kompleksiškas užduotis trumpais terminais.

Tęsiamas Baltijos šalių sistemų integracijos į kontinentinės Europos tinklus 

projektas, analizuojant priemones užtikrinančias sistemų darbo stabilumą ir 

patikimumą

Sekantys žingsniai. Projekto vystytojams reikia atlikti:

• Papildomas dinamines studijas, atlikus dinaminių modelių testus ir atnaujinus 
dinaminius sistemos modelius; 

• Kooperuojantis su nuolatinės srovės jungčių gamintojais – atlikti nuolatinės srovės 
jungčių (HVDC) galimybių integracijos į dažnio stabilumo vertinimo sistemą (FSAS) 
vertinimą; modifikuoti avarinės galios valdymo (EPC) algoritmus; atlikti 
elektromagnetinių pereinamųjų procesų analizę Baltijos sistemoje; atlikti Baltijos 
sistemos dažnio stabilumo analizę; kt.

• Išvystyti ir įdiegti Baltijos sistemoje dažnio stabilumo vertinimo sistemą (FSAS)



Ačiū


