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Dabartinė situacija

• Sąlyginai mažos nacionalinės Baltijos šalių gamtinių dujų rinkos
• Mažėjantis gamtinių dujų suvartojimas
• Skirtinga Baltijos regiono šalių teisinė ir reguliacinė aplinka
• Pradėti įgyvendinti / inicijuoti didelės apimties dujų tiekimo diversifikavimo projektai

PASEKMĖS
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SPRENDIMAS - FORMUOTI REGIONINĘ DUJŲ RINKĄ, APIMANČIĄ BALTIJOS ŠALIŲ (IR SUOMIJOS)  DUJŲ 
RINKAS

• Reikiama regioninė dujų infrastruktūra
• Suderinta arba vieninga dujų prekybos ir transportavimo teisinė bei reguliavimo aplinka
• Vienas virtualus prekybos taškas – ir unifikuota dujų prekybos platforma
• Viena balansavimo zona – ir bendros regiono PSO balansavimo operacijos
• Viena dujų įleidimo-išleidimo zona – ir bendra regiono PSO pajėgumų prekybos platforma

STATUS QUO

• Apsunkintas stambių infrastruktūros projektų įgyvendinimas ir panaudojimo efektyvumas
• Ribotas dujų rinkų likvidumas ir konkurencingumas
• Ribotas naujų tiekėjų dėmesys

REGIONO RODIKLIAI, RINKOS PAKLAUSA IR ES TEISINIS REGULIAVIMAS SUKURS PAGRINDĄ RYTŲ BALTIJOS 
REGIONO ŠALIŲ DUJŲ RINKOS VYSTYMUI



Gamtinių dujų suvartojimas Rytų Baltijos regione, 2014–2023
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* - šioje ir kitose skaidrėse dujų energijos vertės pateiktos esant norminėms sąlygoms prie 0oC temperatūros ir 101,325 Pa 
slėgio. Prie 200C temperatūros, pagal kurią dujos Lietuvoje apskaitomos iki 2015 metų, dujų kiekiai yra  6,9 % didesni.

Šaltiniai: BEMIP 2014-2023 metų dujų regioninis investicijų planas, AB „Amber Grid“ informacija



Regioniniai gamtinių dujų infrastruktūros projektai
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Susiję dokumentai

• PCI sąrašas – svarbiausių ES energetikos infrastruktūros
projektų sąrašas

• ENTSOG dešimties metų tinklo plėtros planas – Europos
dujų PSO parengtas ES dujų infrastruktūros projektų sąrašas

• BEMIP dešimties metų dujų regioninis investicijų planas –
regiono PSO parengta infrastruktūros projektų analizė.

• „Olimps“ studija – dujų infrastruktūros projektų Rytų
Baltijos šalių regione tarpusavio sąveikos analizė

Infrastruktūros projektai

• SGD terminalas Klaipėdoje
• Dujotiekio Klaipėda - Kiemėnai pajėgumų padidinimas
• Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL)
• Dujotiekio jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų

padidinimas
• Inčukalnio požeminės dujų saugyklos rekonstrukcija ir

modernizavimas
• Dujotiekių jungtis tarp Estijos ir Suomijos

(Balticconnector)
• Dujotiekių jungties tarp Estijos ir Latvijos pajėgumų

padidinimas (reversinių pajėgumų iš Estijos sukūrimas)
• SGD terminalas „Finngulf“
• Syderių požeminė gamtinių dujų saugykla



Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL)

Projekto 
tikslai

• Integruoti izoliuotas Baltijos šalių
dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką

• Diversifikuoti dujų tiekimo
šaltinius

• Užtikrinti gamtinių dujų tiekimo
saugumą

GIPL techniniai and finansiniai rodikliai

• Projekto vykdytojai: GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber
Grid“

• Dujotiekio ilgis – 534 km (357 km Lenkijos teritorijoje
ir 177 km Lietuvos teritorijoje)

• Skersmuo – 700 mm
• Maršrutas – nuo Rembelszczyzna (PL) iki Jauniūnų

kompresorių stoties (LT)
• Pajėgumai – 2,4 mlrd. m3/metus (su galimybe

padidinti iki 4,1 mlrd. m3/metus)
• Eksploatacijos pradžia – 2019 m.
• Investicijos iš viso: 558 mEUR (422 mEUR Lenkijos

teritorijoje ir 136 mEUR Lietuvos teritorijoje)
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Dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimas (KKP)

Projekto 
tikslai

• Diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius
Baltijos šalių regione

• Užtikrinti gamtinių dujų tiekimo
saugumą

• Sudaryti sąlygas pilnai išnaudoti SGD
terminalo Klaipėdoje pajėgumus

• Padidinti perdavimo sistemos
patikimumą

KKP techniniai and finansiniai rodikliai

• Projekto vykdytojas – AB „Amber Grid“
• Dujotiekio ilgis – 110 km
• Skersmuo – 800 mm
• Maršrutas – nuo Klaipėdos SGD terminalo sujungimo

taško šalia Klaipėdos iki Kuršėnų
• Sudarys galimybes išnaudoti maksimalius Klaipėdos

SGD terminalo išdujinimo pajėgumus (įgyvendinus
KKP projektą) – 10,3 mln. m3/parą

• Eksploatacijos pradžia – 2015 m. pabaiga
• Investicijos 63,7 mEUR
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Latvijos–Lietuvos dujotiekių jungties pajėgumų padidinimas

Projekto 
tikslai

• Padidinti dujų sistemų jungties
pajėgumus tarp Latvijos ir Lietuvos

• Užtikrinti gamtinių dujų tiekimo
saugumą

• Sudaryti prielaidas didesnei Baltijos
šalių dujų rinkų integracijai

• Užtikrinti gamtinių dujų sistemos
darbo saugumą ir patikimumą

Projekto techniniai and finansiniai rodikliai

• Projekto vykdytojai: AS „Latvijas Gaze“ ir AB „Amber 
Grid“

• Darbai – dujotiekio Ryga – Iecava statyba ir Kiemėnų 
DAS pajėgumų padidinimas

• Dujotiekio ilgis – 40 km
• Skersmuo – 500 arba 700 mm (priklausys nuo dujų 

paklausos)
• Pajėgumai iki 12 mln.m3 / parą
• Preliminarios investicijos: 30 mEUR (~ 3,0 mEUR

Lietuvos teritorijoje)
• Eksploatacijos pradžia – 2020 m.*
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* - Sprendimas investuoti priklausys nuo kitų regiono infrastruktūros 
projektų vystymo eigos



Dujų rinkos reguliavimo harmonizavimas

• Regioninei dujų rinkai suformuoti
svarbus ES teisės aktų ir tinklo kodeksų
taikymas ir nacionalinių teisės aktų
harmonizavimas šiose srityse:
• prieiga prie gamtinių dujų perdavimo

sistemų;
• prieiga prie kitų gamtinių dujų

infrastruktūrų;
• gamtinių dujų kokybės reikalavimai
• gamtinių dujų prekyba

• Bendradarbiavimas tarp regiono dujų
PSO
• Bendradarbiavimo sutartis tarp PSO dėl

regioninės gamtinių dujų rinkos
vystymo
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Regioninės dujų rinkos įkūrimas (nacionalinių rinkų sujungimas)

Dujomis, tiekiamomis į prekybos zoną per bet kurioje
valstybėje narėje esantį įleidimo tašką, gali būti
prekiaujama regioninėje dujų biržoje arba sudaromi
dvišaliai kontraktai virtualiame prekybos taške ir
dujos išimamos bet kurioje valstybėje narėje esantį
išleidimo tašką

PRANAŠUMAI

• Padidėtų rinkos likvidumas
• Padidėtų konkurencija
• Padidėtų regioninės dujų infrastruktūros 

panaudojimo efektyvumas
• Prielaidos naujų išorinių tiekėjų pritraukimui
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BŪTINOS SĄLYGOS REGIONINĖS DUJŲ PREKYBOS 
PLATFORMOS STEIGIMUI

• Pakankami tarpvalstybinių dujų jungčių pajėgumai 
• Unifikuotas dujų prekybos reglamentavimas ir 

reguliavimas 
• Suderinti veiksmai ir bendradarbiavimas tarp 

regiono PSO

VIENO VIRTUALAUS PREKYBOS TAŠKO, VIENOS BALANSAVIMO IR 
DUJŲ ĮLEIDIMO-IŠLEIDIMO ZONOS SUKŪRIMAS



Rytų Baltijos šalių PSO koordinavimo grupė 

• 2013 metų vasarį buvo įkurta Rytų Baltijos šalių PSO darbo grupė (EBTSO),
kuri analizavo šio regiono Bendrojo intereso infrastruktūros projektų
tarpusavio sąveiką. 2013 metų rudenį šios analizės rezultatai buvo
pristatyti Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos ministerijų ir reguliavimo
institucijų atstovams

• Siekiant paskatinti tarpvalstybinę dujų prekybą ir regioninės dujų rinkos
formavimą, remiantis sėkminga EBTSO darbo grupės patirtimi, 2014
metais buvo įkurta EBTSO koordinavimo grupė

• 2014 metų rugsėjį EBTSO koordinacinės grupės nariai susitarė atlikti
regioninės dujų rinkos formavimo analizę ir inicijavo šiam tikslui skirtos
studijos parengimą bei pateikė prašymą Baltijos jūros šalių ministerijų
energetikos bendradarbiavimo organizacijai (BASREC) finansinei paramai
gauti



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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