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Šiais metais dujų suvartosime mažiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Tokią
tendenciją stebime dėl kelių priežasčių:
Vilniaus šilumos tinklai šildymo sezono metu vietoje dujų naudoja mazutą
Šių metų spalį neveikė viena daugiausiai dujų suvartojanti Lietuvos įmonė „Achema“.
Puse galingumo „Achema" pradėjo veikti lapkričio pradžioje. Trąšų gamintoja kasmet
suvartoja apie pusę viso Lietuvos dujų poreikio
Vidutiniškai per metus Lietuvos gyventojai buitinėms reikmėms suvartoja apie 10 proc. viso
Lietuvos dujų poreikio. Kitą dalį dujų suvartoja pramonės įmonės, energijos ir šilumos gamintojai,
viešasis sektorius.
Pagrindiniai dujų tiekimo šaltiniai Lietuvai yra Klaipėdos SGD terminalas ir Latvijos Inčukalnio dujų
saugykla.
Dujų tiekimo įmonės yra užsakiusios pakankamus pajėgumus dujų importui Lietuvos poreikiams,
taip pat yra sukaupę atsargų požeminėje dujų saugykloje.
Pagrindinis Lietuvoje vartojamų dujų šaltinis yra Klaipėdos SDG terminalas, iš kurio galima tiekti
pakankamą dujų kiekį, skirtą patenkinti visą Lietuvos poreikį. Šiuo metu Klaipėdos SGD
terminalas veikia sklandžiai, yra užtikrinamas nepertraukiamas dujų tiekimas.
Latvijos Inčukalnio dujų saugykloje sukauptos dujos bus naudojamos šaltuoju laikotarpiu, kuriam
pasibaigus saugykla vėl bus pildoma ruošiantis kitam šildymo sezonui. Šioje saugykloje dujos
laikomos regiono šalių reikmėms. Saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro penktadalį visų ja
besinaudojančių šalių metinio suvartojimo. Panašiai yra sukaupusios ir kitos šalys.
Regione stebime dujotiekio infrastruktūros plėtrą, kuri padės kiekvienai valstybei turėti didesnę
energetinę nepriklausomybę bei stabilizuoti dujų kainas:
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Rugsėjo pabaigoje atidarytas „Baltic Pipe“ dujotiekis tarp Lenkijos ir Danijos. Dujotiekis
atveria kelią į regioną patiekti dujas iš Norvegijos.
Nuo lapkričio 1 d. trečdaliu didinami jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumai.
Gruodį pradės veikti bendras Estijos – Suomijos SGD terminalas.
Vokietijoje plėtojami 6 nauji SGD terminalų statybos projektai.
Europoje ir Lietuvoje sparčiau plėtojami žaliųjų dujų – biometano ir vandenilio projektai.
Pastaruoju metu dujų kaina mažėja. Detalią dujų kainų kitimo kreivę galima rasti žemiau
pateiktose nuorodose:
GET Baltic prekybos duomenys
EEX SPOT
EEX FUTURES
Theice Futures

