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Pagal adresatų sąrašą

Nr. R2-(E)-

DĖL ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ
TINKLO PLĖTROS PLANO VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2021 m. birželio 30 d. gavo
LITGRID AB (toliau – Bendrovė) raštu Nr. 21KONF-SD-134 „Dėl 10 metų perdavimo tinklo plėtros
plano“ (registruota Nr. R1-9359) pateiktą Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų
plėtros planą 2021–2030 m. (toliau – Planas).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas)
33 straipsnio 1–3 dalių nuostatomis, perdavimo sistemos operatorius ne vėliau kaip iki kiekvienų
metų liepos 1 dienos Tarybai pateikia 10 metų perdavimo tinklų plėtros planą. Plane turi būti
nurodyta:
 perdavimo sistemos infrastruktūra, kurią reikia įrengti ar atnaujinti per planuojamą
10 metų laikotarpį;
 visos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, ir naujos investicijos,
kurios bus reikalingos per planuojamą 10 metų laikotarpį;
 visų investicinių projektų planuojami įgyvendinimo terminai;
 investiciniuose projektuose pateikiamos galimos paklausos mažinimo, diegiant ar skatinant
diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones perdavimo tinkluose, alternatyvos,
siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme
nurodytą energijos vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principą.
Įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad, rengdamas tinklų plėtros planą, perdavimo
sistemos operatorius turi daryti pagrįstas prielaidas apie elektros energijos gamybos, tiekimo,
vartojimo ir tarpsisteminių elektros energijos srautų tendencijas, atsižvelgti į regioniniams ir visos
Europos Sąjungos tinklams skirtų investicijų planus.
Vadovaudamasi Įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi, Taryba dėl perdavimo sistemos operatoriaus
pateikto tinklų plėtros plano vykdo skaidrias ir viešas konsultacijas su visais suinteresuotais tinklų
naudotojais. Taryba savo interneto svetainėje skelbia konsultacijų rezultatus.
Bendrovė informavo, kad Plano rengimo metu vykdė stambiųjų gamintojų ir vartotojų
apklausas dėl jų perspektyvinių planų, su AB „Energijos skirstymo operatorius“ derino
transformatorių pastočių ir elektros perdavimo linijų statybos ir atstatymo planus. Atskiros plano
dalys (poreikių prognozės rezultatai, sistemos adekvatumo vertinimas) bei visas plėtros planas buvo
pristatytas ir derintas su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB „EPSO-G“ ir Tarybos
atstovais. Atitinkamai pagal gautas pastabas ir pasiūlymus Planas buvo pakoreguotas.
Bendrovė pažymi, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų
apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo 4 straipsnio
nuostatas, papildoma perdavimo tinklo infrastruktūra Lietuvoje (papildomi aukštos įtampos
nuolatinės srovės keitikliai su trečiosiomis šalimis) nėra vertinami. Taip pat, siekiant Nacionalinėje
energetikos nepriklausomybės strategijoje pateiktų tikslų, planuojama, kad po 2025 m. jūrinės
teritorijos dalyje gali būti numatyta vėjo elektrinių parkų (nuo 700 MW iki 1400 MW) plėtra. Šių
jūrinių vėjo elektrinių parkų integravimui į perdavimo tinklą reikalingi projektai (tiek sausumoje, tiek
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jūroje) bus vykdomi gamintojų iniciatyva ir jų lėšomis, atitinkamai investicijos į vėjo elektrinių parkų
plėtrą Plane nėra vertinamos. Atlikus atsinaujinančių energijos šaltinių integracijos į elektros
perdavimo tinklą analizę, sausumoje įvykdžius tam tikrą perdavimo tinklo plėtrą ir atstatymą būtų
galima prijungti daugiau nei 1000 MW atsinaujinančių energijos išteklių. Tačiau šios investicijos į
perdavimo tinklo plėtrą Plane taip pat nėra vertinamos, nes tokių gamintojų projektai būtų vykdomi
pagal galiojančių teisės aktų nuostatas ir lėšas.
Pagal Planą 2021–2030 m. Bendrovės perdavimo tinklo plėtros ir atnaujinimo (įskaitant ir
projektus dėl elektros tinklų naudotojų iniciatyvos) investicijų poreikis sieks apie 1379,78 mln. Eur,
t. y. 6,87 proc. daugiau, lyginant su 2020−2029 m. tinklo plėtra.
1 lentelė. Planuojamų investicijų 2019–2028 m. ir 2020–2029 m. palyginimas
Pagrindinės investicijų
grupės

Planuojamos
investicijos 2020–
2029 m., mln. EUR

Planuojamos
investicijos 2021–
2030 m., mln. EUR

Strateginiai valstybės projektai
Tinklo atstatymas ir
modernizavimas
Kapitaliniai remontai (pavienių
įrenginių keitimas, energijos
vartojimo efektyvumas)
Nauja statyba
ITT
Perdavimo tinklo projektai
elektros tinklo naudotojų
iniciatyva
Kiti projektai
Tyrimai ir inovacijos
Iš viso investicijų

674,17

648,29

2021/2030
Planų
investicijų
pokytis, %
-3,84

388,72

588,36

51,36

150,98

58,44

-61,29

19,92
10,54

28,32
17,56

42,17
66,60

42,52

33,29

-21,71

*
4,19
1291,03

*
5,52
1379,78

*
31,74
6,87

* 2020-2029 ir 2021-2030 m. Planuose nėra nurodytos investicijos kitiems projektams

Vadovaudamasi Įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi ir Viešojo konsultavimosi dėl energetikos
veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl
energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Taryba
prašo per 15 darbo dienų nuo šio rašto gavimo dienos pateikti savo pastabas bei pasiūlymus dėl
Plano paštu (Verkių g. 25C-1, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) ar elektroniniu paštu
info@vert.lt.
Kontaktinis asmuo − Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyriausioji
specialistė Inesa Zubovienė, tel. 8 5 2397825, mob. tel. 8 614 82884, el. p. inesa.zuboviene@vert.lt.
PRIDEDAMA. Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros planas
2021-2030 m., 52 lapai.

Tarybos pirmininkas

I. Zubovienė, tel. 8 5 2397825, mob. tel. 8 614 82884, el. p.
inesa.zuboviene@vert.lt

Renatas Pocius
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VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2021RAŠTO NR. R2-(E)ADRESATŲ SĄRAŠAS

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;
2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba;
3. Lietuvos energetikos institutas;
4. AB „Energijos skirstymo operatorius“;
5. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija;
6. Lietuvos energetikos konsultantų asociacija;
7. Lietuvos pramoninkų konfederacija;
8. Lietuvos elektros energetikos asociacija;
9. Lietuvos vėjo elektrinių asociacija;
10. Nepriklausomų elektros tiekėjų asociacija;
11. LITGRID AB.
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