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Žvilgsnis į gamtinių
dujų rinkos perspektyvas

Apskrito stalo diskusija



Bendra situacija Lietuvos 
gamtinių dujų 

rinkoje



Gamtinių dujų perdavimo Lietuvos vartotojams dinamika
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Gamtinių dujų perdavimo pajėgumų ir jų panaudojimo dinamika
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• Gamtinių dujų tiekimo
saugumui garantuoti būtina
žinoti ir palaikyti tinkamus
perdavimo sistemos
pajėgumus

• Vartojimo pajėgumai leidžia
nustatyti reikiamus palaikyti
sistemos pajėgumus ir juos
optimizuoti

• Vis daugiau užsakoma
trumpalaikių perdavimo
paslaugų
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Dujų transportavimo dinamika

Didėja dujų srautai per Klaipėdos SGDT

o 2015 - 17 % LT paklausos

o 2016P - 63 % LT paklausos



AB „Amber Grid“ 

strategija ir projektai



Misija ir Vizija
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Vizija
Aktyviais veiksmais, bendradarbiaujant su regiono dujų perdavimo 

sistemos operatoriais, sukurti  palankias  sąlygas  regiono  dujų  
rinkai veikti integruotame Europos dujų tinkle 

Misija 
Užtikrinant šalies strateginius interesus, efektyviai vystyti 

perdavimo sistemą, patikimai vykdyti dujų perdavimą, aktyviai 
prisidėti prie integruotos Europos dujų perdavimo sistemos kūrimo 

ir sudaryti sąlygas konkurencingai dujų rinkai vystytis



Strateginės veiklos kryptys ir tikslai
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Perdavimo sistemos pajėgumai: strateginiai projektai

Kiemėnų DAS:
LV→LT 65,1 GWh/parą
LT→LV 67,6 GWh/parą

Kotlovkos DAS:
BY→LT 325,4 GWh/parą

Šakių DAS:
LT→RU 109,5 GWh/parą

Klaipėdos DAS:
SGDT→LT 122,4 GWh/parą

GIPL projektas:
PL→LT 73,9 GWh/parą
LT→PL 62-65 GWh/parą

LV-LT projektas:
Pajėgumai abiem 
kryptimis 125 GWh/parą

• Numatoma eksploatacijos 
pradžia – 2021 m.

• Statybų pradžia – 2017/2018 m.
• Etapas:

• LT pusėje 2016/10 gauti 
statybos leidimai

• PL pusėje vykdomi 
parengiamieji darbai

• Eksploatacijos pradžia – 2021 m.
• Statybų pradžia – 2018 m.
• Etapas - ruošiamasi rengti 

galimybių studiją



Investicijos iki 2036 m.
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Gamtinių dujų perdavimo 
paslaugų kainos
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Vidutinės galutinės dujų kainos vartotojams struktūra 2016 m.
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Perdavimo paslaugų kainos ir jų 2016-2017 m. 
pokyčiai
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Kaina:

EUR / MWh - už 
kiekį

EUR / MWh / 
parą / metus -
už pajėgumus

ĮLEIDIMO TAŠKAI IŠLEIDIMO TAŠKAI

Kotlovka Kiemėnai Klaipėda
Lietuvos vidinis

Grupė iki 10,4 TWh
Lietuvos vidinis 

Grupė virš 10,4 TWh
Kiemėnai Šakiai

Užsakomi 
pajėgumai

Užsakomi 
pajėgumai

Užsakomi 
pajėgumai

Vartojimo 
pajėgumai

Užsakomi 
pajėgumai

Kiekis
Vartojimo 
pajėgumai

Užsakomi 
pajėgumai

Kiekis
Užsakomi 
pajėgumai

Kiekis
Užsakomi 
pajėgumai

Kiekis

2017 m. 31,74 31,74 20,03 63,17 212,01 1,09 63,17 67,81 0,21 36,02 0,00 37,44 0,08

2016 m. 32,32 32,32 10,05 58,82 212,24 1,09 58,82 86,13 0,20 38,05 0,00 41,17 0,07

Pokytis % -2% -2% +99% +7% -0,1% 0% +7% -21% +5% -5% 0% -9% +14%

Vidutinė perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojams 2016 2017 Pokytis

Kiekio vienetui - EUR/MWh 1,93 1,78 -8 %

Užsakomų pajėgumų vienetui - EUR/MWh/parą/metus 441,75 450,23 +2 %
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Amber Grid pagrindinis ir regioninis skirstymo tinklas

Išskaidymas atliktas remiantis ES teisės aktais ir ACER nuomone

Pagrindinis tinklas

Regioninis skirstymo tinklas

Pagrindinis 
tinklas

Regioninis 
sk. tinklas

Dujotiekiai ~1300 km ~ 800 km
Dujų 
skirstymo 
stotys

66 DSS

Dujų apskaitos 
stotys

Šakių, 
Kiemėnų

DAS

Mažeikių 
DAS

Kompresorių 
stotys

Jauniūnų, Panevėžio 
DKS

Bendrovės 
sąnaudų dalis

~ 55 % ~ 45 %



Baltijos šalių regiono bendros 
dujų rinkos vystymas
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Regioninė rinka: besitraukiančios dujų rinkos
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Regioninė rinka: besitraukiančios dujų rinkos

Šaltinis: Perdavimo sistemų operatorių informacija
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2015 m.
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Regioninė rinka: mažos dujų rinkos

Šaltinis: ACER Market Monitoring Report 2015 – GAS 
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Regioninė rinka: didelė tiekimo įmonių koncentracija rinkoje

Šaltinis: ACER Market Monitoring Report 2015 – GAS 

Merged: 
~2400
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Fiziškai sujungta ir konkurencinga
Rytų Baltijos šalių dujų rinka, kurią
sudaro viena bendra įleidimo-
išleidimo taškų sistema, turinti
likvidų virtualų prekybos tašką, ir
kurioje infrastruktūra yra naudojama
efektyviai, kas užtikrina saugų dujų
tiekimą vartotojams ir efektyvią
konkurenciją mažmeninėje rinkoje

EP

Regioninė rinka: tikslas



Regioninės dujų rinkos vystymo

trumpalaikė perspektyva



2017 Q1

Artimiausi pokyčiai

Įdiegiama dujų srautų apskaita energijos vienetais 
Latvijoje ir Estijoje

Įdiegiama įleidimo-išleidimo taškų zona Latvijoje ir Estijoje

Patvirtinamos naujos prieigos prie tinklų ir saugyklos 
taisyklės Latvijoje

Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkos 
integruojamos įdiegiant netiesioginio 
pajėgumų paskirstymo modelį

2017 Q2

Atveriama Latvijos dujų rinka

2017 Q3 2017 Q4



Netiesioginis pajėgumų paskirstymas - tai toks 
paskirstymo būdas, kai kartu paskirstomi ir 
perdavimo pajėgumai, ir atitinkamas dujų kiekis
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Pasikeitimai pajėgumų skirstyme (1/2)

Tai rinkų integravimo priemonė

 Patogu prekybininkams ir perdavimo sistemos naudotojams

 Didėja likvidumas regione

 Didėja konkurencija regione

 Supanašėja kainos

 Nupirktų dujų kiekis = pajėgumų kiekis

 Dujų srautas = rezervuoti pajėgumai

 Virtualus atgalinis srautas (reverse capacity) iš EE į LV

EE 
VTP

LT 
VTP

LV 
VTP

LT 
VTP

LV 
VTP

EE 
VTP



Pasikeitimai pajėgumų skirstyme (2/2)
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Mechanizmas bus taikomas tarpvalstybiniuose sujungimo taškuose: 
Kiemėnuose (tarp LT ir LV) ir Karski (tarp LV ir EE).

Mechanizmas bus taikomas tik kitos paros (angl. day-ahead) dujų ir pajėgumų produktams.

Pajėgumų paskirstymas bus siejamas su dujų prekyba dujų biržoje tarp Baltijos šalių rinkų. Kiekvienam 
tarpvalstybiniam kitos paros dujų sandoriui bus automatiškai priskirti atitinkami dujų perdavimo pajėgumai.

Pajėgumus birža paskirstys prekybos sesijos metu.

Pasibaigus prekybos sesijai, nepaskirstytus kitos paros pajėgumus iki tos pačios dienos pabaigos skirstys PSO, 
taikydami pirmumo teisės (first come first served) ar proporcingumo (pro rata) metodą.

Kitos trukmės pajėgumus (metų, mėnesio ir pan.) Sistemų operatoriai paskirstys įprastine tvarka.

Ateityje toks paskirstymo būdas gali būti taikomas ir kitų laikotarpių pajėgumų produktams.



Regioninės dujų rinkos vystymo

ilgalaikė perspektyva



1. Bendra įleidimo-išleidimo taškų zona

• Komerciškai pasinaikins tarpvalstybiniai sujungimo taškai 
sistemos viduje

• Juose nebebus parduodami ir nereikės rezervuoti dujų 
perdavimo pajėgumų

• Patekusios į sistemą dujos galės būti laisvai transportuotos į 
bet kurią vietą bet kurioje regiono šalyje

• Bendras tarifų režimas

2. Bendras virtualus prekybos taškas

• Prekyba dujomis vyks virtualioje erdvėje tarp įleidimo ir 
išleidimo taškų

3. Bendra balansavimo zona

• Harmonizuotas balansavimo ir atsiskaitymo už disbalansą 
režimas

4. Balansavimo zonos operatorius (market area manager)

• Bendra regiono PSO bendrovė (gali būti tas pats asmuo, 
kuris teikia biržos paslaugas)

• Vykdys balansavimą ir atsiskaitymus už disbalansą
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Esminiai bendros rinkos zonos elementai

EP

VTP
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• 2015 m. sausis: įsteigta Regioninės 
dujų rinkos koordinavimo grupė
(RDRGK), kurią sudaro Baltijos šalių ir 
Suomijos ministerijų, reguliuotojų ir 
PSO atstovai

• 2016 m. kovas: Frontier Economics 
atliko Regioninės dujų rinkos vystymo 
Rytų Baltijos regione studiją

• 2016 m. gegužė: Remdamasi studijos 
rekomendacijomis RDRKG patvirtino 
Susitarimą dėl regioninės dujų 
rinkos vystymo veiksmų plano 
parengimo (Vision statement)

• 2016 m. gegužė: RDRKG suformavo 6 
darbo grupes, kurių kiekviena 
reformuojant regiono dujų rinką 
spręs tam tikros srities klausimus

• Veiksmų planas bus patvirtintas iki 
2016 m. pabaigos

Esama situacija: bendros rinkos formavimo eiga

Baltijos šalių ministrai pirmininkai

Regioninės dujų rinkos koordinavimo grupė

Įleidimo-išleidimo sistemos kainodaros DG

Prekybos modelio ir regioninės biržos įkūrimo DG

Rinkos veikimo (Market operations) DG

Teisės aktų pakeitimų DG

Socializavimo klausimų DG

Interreg finansavimo DG

Ministerijos,
atsakingos už energetiką

Perdavimo sistemų operatoriai

Nacionalinės reguliuojančiosios 
institucijos



Bendros rinkos įgyvendinimo grafikas

2016

Patvirtinti bendros dujų 
rinkos formavimo planą

Parengti tarifų režimo 
metodologijos projektą

Įsteigti balansavimo zonos 
operatorių

Atlikti reikiamus IT sistemų 
pakeitimus

Pakeisti pirminius 
teisės aktus

Pakeisti prekybos dujų 
biržoje taisykles

Parengti prekybos modelį

Parengti ir patvirtinti 
balansavimo taisykles

Teisės aktuose nustatyti 
kainodaros ir PSO 
tarpusavio atsiskaitymų 
mechanizmą

Įvertinti ir pagrįsti infrastruktūros kaštų socializavimo poreikį
Teisės aktuose nustatyti 
infrastruktūros kaštų 
socializavimo mechanizmą

2019

Parengti analizę dėl tarifų 
nustatymo metodologijos

Parengti ir patvirtinti 
bendrą tinklo kodeksą

Parengti balansavimo zonos 
modelį

2017 2018

Pakeisti ir pasirašyti 
reikiamus sutartinius 
dokumentus

Sudaryti sutartis tarp PSO

Parengti PSO tarpusavio 
sąveikos ir dujų 
transportavimo 
organizavimo modelį



Aktualios teisinės ir strateginės 
iniciatyvos



• Nacionalinės energetikos strategijos pakeitimas –
aiškumo dujų sektoriaus vystymo perspektyvoms
sukūrimas

• VIAP schemos peržiūra, tame tarpe sukuriant potencialą
dujų panaudojimą elektros energijos gamybai savoms
reikmėms

• Paskatų sukūrimas (akcizų politika) gamtinių dujų
panaudojimui transporto sektoriuje

• Paskatos biodujų gamybai

• ?
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AB „Amber Grid“
Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 236 0855, (+370 5) 236 0850
www.ambergrid.lt

Ačiū už dėmesį !
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