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Suvirinta GIPL dujotiekio auksinė siūlė žymi Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo
sistemų sujungimą
Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, nutiesus tarptautinio GIPL dujotiekio dalis iš abiejų valstybių pusių,
buvo suvirinta simbolinė auksinė siūlė, žyminti dviejų Europos Sąjungos šalių dujų perdavimo
sistemų fizinį sujungimą. Auksinės siūlės suvirinimas – vienas paskutiniųjų svarbiausių darbų,
įrengiant Baltijos šalių regiono ir Europos Sąjungos dujų rinkas sujungiantį dujotiekį.
„Baltijos šalių ir Suomijos energetinę salą į bendrą Europos dujų rinką integruojantis GIPL
dujotiekis yra baigiamajame statybų etape. Energetinė nepriklausomybė stiprinama galinga
jungtimi su Europos žemynu. Ilgus dešimtmečius dujų srautų tarp Lietuvos ir Lenkijos sukūrimas
buvo trūkstama grandis visame mūsų energetikos infrastruktūros paveiksle. Turėdami daugiau
dujų tiekimo šaltinių, užtikrinsime dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, būsime laisvesni nuspręsti,
iš kur gauti energijos išteklių, galėsime lanksčiau reaguoti į kainų pokyčius pasaulio dujų biržose.
GIPL taip pat atvers galimybes daugiau išnaudoti Klaipėdos SGD terminalą, o ateityje bus
pritaikytas žaliojo vandenilio perdavimui“, – sakė Lietuvos energetikos ministras Dainius Kreivys.
„Sujungiame Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemas jungtimi, kuria kitais metais tekės
dujos. GIPL dujotiekis panaikins Baltijos šalių energetinę izoliaciją ir sudarys sąlygas laisvai
pasirinkti dujų tiekėjus, galimybes pirkti dujas už konkurencingą kainą. Ši dujotiekių jungtis taip
pat labai svarbus strateginis dujų tiekimo į Lenkiją diversifikavimo elementas. Kartu su „GazSystem“ įgyvendinamu „Baltic Pipe“ dujotiekio projektu, Świnoujście SGD terminalo plėtra ir
dujotiekių jungtimi su Slovakija, GIPL projektas padės Lenkijai ir kitoms mūsų regiono šalims tapti
nepriklausomoms nuo Rusijos monopolisto“, – sakė Lenkijos Vyriausybės strateginės energetinės
infrastruktūros įgaliotinis Piotr Naimski.
„Fizinis Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemų sujungimas yra istorinis momentas, nes
pagaliau Lietuvos infrastruktūra integruojama į Europos dujų infrastruktūrą. Tai atveria Lietuvai
didesnes dujų tiekimo galimybes, o žvelgiant į perspektyvą – galimybes planuoti tinklo pertvarką,
ruošiantis vandenilio ir kitų žaliųjų dujų erai. GIPL dujotiekio statybos darbų pažanga Lietuvoje
siekia 95 proc., esame maksimalia galia išbandę visą dujotiekį. Sparčiai judame link šio strateginio
energetikos projekto įgyvendinimo pabaigos. Planuojame, jog dujotiekiu rinka galės naudotis 2022
metais“, – sakė Nemunas Biknius, „Amber Grid“ generalinis direktorius.
„Lenkijos ir Lietuvos dujotiekių jungtis yra vienas iš kelių didelių „Gaz-System“ infrastruktūros
projektų, artėjančių prie įgyvendinimo pabaigos. Dujotiekio Lenkijoje 343 km atkarpos statybos
darbų pažanga jau viršija 90 proc. Šiandienos simbolinė auksinės siūlės ceremonija Lenkijos ir
Lietuvos pasienyje skelbia apie artėjančią šio projekto pabaigą, 2022 m. trečiojo ketvirčio
pradžioje“, – sakė Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „GAZ-System“ viceprezidentas
Marcin Kapkowski.
Bendras tarptautinės dujotiekio jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos ilgis yra 508 km, iš jų Lietuvos
teritorijoje nutiesta 165 km, o Lenkijoje – 343 km. Dujotiekio skersmuo – 700 mm. Lietuvos pusėje
dujotiekių jungties pradžios taškas įrengtas šalia Jauniūnų dujų kompresorių stoties, esančios
netoli Vilniaus. Dujotiekis Lenkijoje bus prijungtas prie Holowczyce dujų kompresorių soties.
Dujotiekio statyba abejose valstybėse buvo pradėta 2020 metais. Lietuvoje įgyvendinta 95 proc.
dujotiekio statybos darbų. Lenkijoje, darbams vykstant pagal numatytą planą, atlikta 90 proc.
GIPL įrengimo darbų. Įveikus technologinius ir pasaulinės pandemijos keltus iššūkius, sudėtingos
dujotiekio atkarpos nutiestos po didžiausiomis Lietuvos ir Lenkijos upėmis, atitinkant keliamus
aplinkos apsaugos reikalavimus.
GIPL projekto vertė siekia apie 500 mln. eurų, daugiau kaip 60 proc. lėšų šio projekto
įgyvendinimui skyrė Europos Komisija. Prie projekto finansavimo prisideda ir Latvijos bei Estijos
dujų perdavimo sistemos operatoriai.
Netrukus užbaigus GIPL dujotiekio statybą, jungtis pradės veikti 2022 m. viduryje, konkrečią datą
suderinus su perdavimo sistemos operatoriais, kai visos infrastruktūros statyba bus arti

eksploatacijos pradžios. Įrengus dujotiekių jungtį bus sukurti pajėgumai, leisiantys Baltijos šalių
kryptimi transportuoti iki 27 teravatvalandžių (TWh) gamtinių dujų per metus, Lenkijos kryptimi –
iki 21 TWh per metus, o Baltijos šalių dujų rinkos taps bendros Europos Sąjungos dujų rinkos
dalimi.
Europos Sąjungos bendrojo intereso projektą „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ (GIPL)
įgyvendina abiejų šalių dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“ ir „Gaz-System“.
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