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Dujininkai stabdo pastatų renovaciją LD įnašas į energijos taupymo fondą 16 mln. Lt 

Lietuva turi visiškai atsisakyti dujų vartojimo Nerealu dėl ekonominių ir ekologinių priežasčių 

ES stojimo sutartyje prisiimti neatšaukiami įsipareigojimai 
Dujininkai uždarė IAE 

Gamtinės dujos nuo sienos iki keptuvės 

pabrangsta 3 k. Buitiniams vartotojų kainos vienos mažiausių Europoje 

Nėra garantuoti dujų kiekiai po 2009 metų 
Neišnaudojami sutartiniai dujų kiekiai.  

Kiekiai garantuoti iki 2015 m. 

LNG leis 1/3 atpiginti dujų kainą 1 mlrd. Lt Investicijos ir atsipirkimas 

LD neleidžia pasinaudoti savo infrastruktūra Nuo 1993 m. rinkos atvėrimas 60 – 80% 

Tai nesusiję dalykai (ES praktika) Neatskyrus turto negali veikti LNG terminalas 

Neracionalūs sprendimai .............................................................? 
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Dujų kiekiai pagal ilgalaikę tiekimo sutartį su Gazprom ir  

faktiškai sunaudoti dujų kiekiai Lietuvoje (tūkst. m3) 
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Kainodara 

 6 mėn. referentinis laikotarpis 

 Mazutas 

 Gazolis 

 Valiutų kursų santykis 

Europos šalių gamtinių dujų įkainių buitiniams vartotojams, naudojantiems dujas  

būsto šildymui, palyginimas, 2011 m. I pusmetis, EUR/GJ (be mokesčių)  

* - kai kurios šalys pvz. Rumunija, išgaunamas gamtines dujas išskirtinėmis sąlygomis parduoda tik buitiniams vartotojams 
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Nuosavybės atskyrimas 

 

 

 

 

 

OU, TSO istoriškai valstybei priklausančios bendrovės 

OU, TSO privačiam kapitalui priklausančios bendroves 

OU, TSO valstybes išpirktos iš privačių investuotoju 

Išimtis 

OU 

ITO/ISO/OU 
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 Nesavalaikis nes nėra prielaidų 
 

 LT – dalis salos (LV, EST, FIN) 
 

 Neskaidrus procesas 
 

 Neatliktas pasekmių vertinimas 
 

 Konfliktas tarp akcininkų 
 

 Arbitražai – kompensacijos 
 

 Papildomi kaštai vartotojams 
 

 Patikimumo problemos 
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Alternatyvos 

 Investicijos 1 MWh nuo 3 iki 5 
kartų didesnės 

 

 Gamtinės dujos bazė ir 
pagrindas alternatyvų 
naudojimui 

 

 Gamtinių dujų ir alternatyvų 
kombinavimas bei protingas 
balansavimas gali duoti 
didžiausią efektą 
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Integracija 

 PL – LT jungtis 

 

 

 LNG terminalas 

 

 

 Saugykla 

 

Vartotojas turi pasirinkti kiek ir kokių 
alternatyvų jis pajėgus apmokėti 
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


