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SGD terminalas Lietuvoje

Vartai į Baltijos dujų rinką
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Projekto statusas

FSRU Independence
Atvyksta spalio pabaigoje

Krantinė
• Baigti statybos darbai
• Įrangos montavimas
• Bandymai ir pridavimas

Testavimo krovinys

Išdujinimo pajėgumai
Rezervuoti LITGAS nuo sausio 1 d.

Jungiamasis dujotiekis
• Baigiami gręžimo darbai
• Baigta tiesti antžeminė dalis
• Bandymai ir pridavimas
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Projekto statusas

1. FSRU Independence

2. Krantinės statyba

3. Požeminio dujotiekio statyba

4. Terminalo naudotojas – UAB LITGAS

5. Terminalo bandymai ir eksploatavimo pradžia...

Terminalo plėtra regioniniu mastu
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Lietuva prisijungia prie SGD klubo

Veikiantys/pradedantys veiklą
Planuojami
Statomi

SGD terminalai Europoje

• Didžioji Britanija

• Belgija

• Olandija

• Prancūzija

• Ispanija

• Trukmė nuo galutinio sprendimo investuoti 

iki eksploatavimo pradžios apie 3 metai.

• Portugalija

• Italija

• Graikija

• Lietuva

• …?

Europoje veikiantys ir pradedantys veiklą 
SGD terminalai
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Projekto grafikas

2011 2012 2013 2014

Projektavimas ir statyba

Projektavimas ir statyba
Viešasis 
pirkimas

Priešprojektiniai 
sprendiniai

Priešprojektiniai 
sprendiniai

PAV, SPAV

Statyba ir atgabendinimas į Klaipėda
Viešasis 
pirkimas

Teritorijų planavimas

EIB finansavimas

Finansavimo plano įgyvendinimas

Žmogiškieji ištekliai, mokymai, licencijos, org. 
struktūra, procedūros

Teisinės bazės sukūrimas

Valstybės 
garantija

SGDT įstatymo 
pakeitimas

SGDT 
įstatymas

Viešasis pirkimas

Uosto infrastruktūra

Dujų perdavimo sistema

NIB 
finansavimas

Krantinė

„Independence“

Jungiamasis dujotiekis

Aplinkosauginiai tyrimai ir teritorijų 
planavimas

Finansavimas

Reguliavimo ir teisinės bazės kūrimas

Terminalo operatoriaus kūrimas

Baigti/baigiami darbai Vykdomi darbai

Trečiųjų šalių infrastruktūra



6FSRU Independence išdujinimo įrenginys



7FSRU Independence denis

Išdujinimo įrenginys



8Krantinės statybos

Jungiamasis dujotiekis Dujų rankovės Trapas



9Krantinės statybos

Aptarnavimo platforma



10Dujų apskaitos stotis ir valdymo centras



11Pasirengiamieji darbai paskutinei jungiamojo dujotiekio daliai
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Europos valstybių jautrumas dujų tiekimui iš Rusijos

Tiekimo sutrikimas – 3 mėn. Tiekimo sutrikimas – 6 mėn.

> 50%
25 – 50%
10 – 25%
5 – 10%
< 5%
pilnas tiekimas
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Esamas dujų suvartojimas ir dujų infrastruktūra
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Tolimesni žingsniai – terminalo plėtra regioniniu mastu

Išdujintų dujų 
tiekimas Baltijos 
šalims

Naujų SGD 
terminalo naudotojų 
pritraukimas

SGD krovinių 
paskirstymas 
Baltijos jūroje

SGD paskirstymo 
stotis ir tiekimas 
sausumoje

Kritinė dujų tiekimo saugumo infrastruktūra Lietuvai, Latvijai ir Estijai
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Naujos galimybės Latvijos ir Estijos dujų vartotojams

Dujų 
saugykla

SGD 
terminalas

Supaprastinta dujų sistemos schema Baltijos šalyse

Galimybė importuoti dujas iš naujo šaltinio

Su dujų saugykla Inčukalnyje galima išnaudoti 
sezoninius SGD kainų pokyčius

Momentiniai terminalo pajėgumai skirti „pagauti“ 
vienetinius (angl. spot) SGD krovinius

• Latvijos ir Estijos įmonės domisi galimybėmis pasinaudoti 
SGD terminalu.

• Trečiųjų šalių prieiga sudaro sąlygas rinkos dalyviams 
užsisakyti SGD terminalo pajėgumus.

Tiekimo saugumas visoms Baltijos šalims



16

Verslo modelis

Galimybės naujiems naudotojams Galimybės naujiems naudotojams

• Pirmasis terminalo naudotojas

• Rezervuoti pajėgumai nuo 2015 
m. sausio 1 d.

• Pasirašytas dujų pirkimo 
kontraktas su Statoil 

Infrastuktūra

Terminalo naudotojas Terminalo naudotojas Terminalo naudotojas

Teoriniai pajėgumai ~4 mlrd. m3/metus 

Laisvais terminalo pajėgumais domisi Baltijos šalių dujų naudotojai, 
tarptautinės SGD prekybos kompanijos
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Terminalo paslaugos

• Trečiųjų šalių prieiga

• Užtikrintas minimalus terminalo veikimas leidžia

SGD perkrova į laivus dujovežius

• Sezoniniai pajėgumai

• Momentiniai pajėgumai

• Paslaugos mokestis, tikimasi, 
bus 1-1,6 EUR/MWh ribose

• Pajamos mažina Saugumo 
dedamąją

SGD išdujinimas

• Pagrindiniai pajėgumai

• Sezoniniai pajėgumai

• Momentiniai pajėgumai

• Išdujinimo mokestis – 0 
EUR/MWh 

• Kaštai padengiami per Saugumo 
dedamąją

Paslaugos
Pradedamos teikti nuo 2015 m. sausio 1 d. Naujos galimybės 2016 m.

SGD perkrova į autodujovežius

SGD paskirstymo stotis
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SGD paskirstymo centras Baltijos jūroje

Situacija 2014 m. Galima situacija 2020 m.

2017

2016

2016

2018

2014

2016

2016

?

?

2015

?

Veikiantys SGD terminalai/paskirstymo stotys

Vystomi SGD terminalai/paskirstymo stotys

Veikiančios skystinimo gamyklos

Vystomos skystinimo gamyklos

Laivų-dujovežių maršrutai

Auto-dujovežių maršrutai

Tikimasi, jog 2016-2018 m. regione konkuruos iki 10 naujų SGD 
paskirstymo stočių ir skystinimo gamyklų
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Plačios SGD panaudojimo galimybės skatina vartojimą

Pagrindinės priežastys naudoti SGD – ekologija, mažesni 
eksploataciniai kaštai ir saugus transportavimas/laikymas.

Vietinis išdujinimas

SGD kuras

• Sunkusis ir miesto 
autotransportas

• Prie sistemos 
neprijungti vartotojai

• Saugumo siekiantys 
vartotojai

500 km

Planuojama SGD paskirstymo stotis

Potenciali paklausa

Esama paklausa

Skystinimo gamykla

2015

2016

2016 • S-SGD stotelės

• Jūrinis transportas
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SGD paskirstymo stotis Klaipėdoje

Gautas ES finansavimas parengiamiesiems darbams

Pradėti projektavimo darbų, aplinkosauginio įvertinimo ir rizikos 
analizės pirkimai

Pradėta rinkos konsultacija

Inicijuojami pilotiniai SGD vartojimo poreikiai energetinio 
saugumo, transporto srityse

Preliminari SGD 
paskirstymo stoties vieta

SGD terminalas
AB „Klaipėdos nafta“ 

naftos terminalas

SGD paskirstymo stotis

• Perkrautų SGD į autodujovežius 

• Tolimesnė plėtra – SGD vagonai



21

Inicijuojami pilotiniai SGD vartojimo projektai

SGD 
paskirstymo 

stotis

SGD 
bunkeriavim

as

SGD vietinis 
išdujinimas

SGD auto-
transportas
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Svarbiausi pasiekimai

1.

2.

3.

4.

Statybų valdymas

Trijų tarptautinių rangovų valdymas (krantinė – Latvijos BMGS, dujotiekis – Vokietijos PPS, „Independence“ 
– Norvegijos Höegh LNG).

Reguliavimas ir valstybės pagalba

Lietuvos teisinės bazės, skirtos SGD terminalui, kūrimas, reguliavimo aplinkos sukūrimas, verslo modelio 
apginimas Europos Komisijoje.

Finansai ir jų administravimas

Finansavimo gavimas iš Europos Investicijų Banko ir Šiaurės Investicijų Banko.

Suinteresuotos šalys

12 įvairių institucijų (įskaitant Europos Komisijos) auditų ir suinteresuotų šalių valdymas.

5.
„Fast-track“ projekto valdymas

Projekto, su daugiau, nei dviem kritiniais keliais, valdymas, kontrolės ir darbų kokybės užtikrinimas. 

6.
Projekto savalaikis užbaigimas

Paskutinis iššūkis: SGD terminalo ištestavimas, objekto pridavimas ir eksploatacijos pradžia.
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Dėkoju už dėmesį.


