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A. Nesaistantys poreikio nurodymai 

 

Perdavimo sistemos operatoriai AB „Amber Grid“ gavo ateinančių laikotarpių nesaistančius nuolatinių 

pajėgumų poreikio nurodymus sujungimo taške tarp AS „Conexus Baltic Grid“ įleidimo-išleidimo taškų 

sistemos (Latvija) bei AB „Amber Grid“ įleidimo-išleidimo taškų sistemos (Lietuva), kaip tai nurodyta 

žemiau. Nurodymai buvo pateikti tik AB „Amber Grid“, bet ne abiejuose įleidimo-išleidimo taškų zonose. 

Nurodymai buvo pateikti ne vėliau nei per 8 savaites po didinamųjų pajėgumų proceso pradžios, taigi iki 

2019 m. rugpjūčio 26 d. 

Šioje paklausos vertinimo ataskaitoje buvo naudojami šie apibendrinti AB „Amber Grid“ gauti nesaistantys 

nuolatinių pajėgumų paklausos nurodymai: 

 Iš 
 

 [įleidimo-
išleidimo 

taškų 
sistemos 

pavadinimas] 
 

“IŠLEIDIMO 
PAJĖGUMAI” 

Į 
 

[įleidimo-
išleidimo 

taškų sistemos 
pavadinimas] 

 
“ĮLEIDIMO 

PAJĖGUMAI” 

Dujų metai 
 
 

Kiekis 
 
 [(kWh/d/ 

metus] 

 Prašymas 
pateiktas 
kitam PSO 

 
[taip, PSO] ar 

[ne] 
(detali 

informacija 
turi būti 
pateikta 
žemiau) 

Laikotarpis 
kada  

paklausos 
nurodymai 

buvo gauti*  
 

[prašome 
įtraukti 

periodą pagal 
numerius 1) - 

3)] 

Papildoma 
informacija 

 
(pvz. 

pajėgumų 
tipas, jei 
kitas nei  
susietieji 

nuolatiniai 
laisvai 

priskiriami)  

Lietuva Latvija 2020/2021 27 000 000 Ne 2  

Lietuva Latvija 2021/2022 27 000 000 Ne 2  

Lietuva Latvija 2022/2023 27 000 000 Ne 2  

Latvija Lietuva 2020/2021 9 000 000 Ne 2  

Latvija Lietuva 2021/2022 9 000 000 Ne 2  

Latvija Lietuva 2022/2023 9 000 000 Ne 2  

* Šie standartiniai laikotarpiai turi būti naudojami nurodant paklausos nurodymų gavimo datą: 

1) vėliau nei aštuonios savaitės po kasmetinų metinių pajėgumų aukcionų praėjusiame 

didinamųjų pajėgumų cikle, kurie prieš tai nebuvo vertinti; 

2) per aštuonias savaites po šių metų metinių pajėgumų aukciono (0 – 8 savaitės po metinių 

aukcionų); 

3) vėliau nei aštuonios savaites po šių metų metinių pajėgumų aukciono, bet kurie bus 

vertinami šiame didinamųjų pajėgumų cikle (9 – 16 savaitės po metinių aukcionų). 

 

 

 AS „Conexus Baltic Grid“ negavo nesaistančių nuolatinių pajėgumų poreikio nurodymų.



  

 

B. Paklausos vertinimas 

i. Sujungimo taško panaudojimo istorija 

Istorinius dujų transportavimo duomenis Kiemėnų įleidimo ir išleidimo taške galima rasti AB „Amber 

Grid“ ir AS „Conexus Baltic Grid“ interneto svetainėse bei informacija skelbiama ENTSOG skaidrumo 

platformoje. 

Kiemėnų sujungimo taško techniniai pajėgumai transportuojant iš Lietuvos į Latviją yra 67,6 GWh/d, o 

kryptimi iš Latvijos į Lietuvą - 65,1 GWh/d. Visi techniniai pajėgumai yra nuolatiniai. 

ii. Paskutinių metinių pajėgumų aukciono rezultatai  

2019 metams Kiemėnų sujungimo taške nėra užsakytų metinių pajėgumų. 

iii. Numatomas didinamųjų pajėgumų kiekis, kryptis ir trukmė 

Didinamųjų pajėgumų poreikis, išreikštas perdavimo sistemos operatoriams didinamųjų pajėgumų 

poreikio nurodymo etapo metu, bus patenkintas esamais techniniais pajėgumais.  

 

C. Išvada dėl didinamųjų pajėgumų projekto/proceso (ne)inicijavimo 

Dėl didinamųjų pajėgumų poreikio nurodymo etapo metu gauto nesaistančio poreikio nurodymų 

dydžio, papildomas didinamųjų pajėgumų projektas nebus inicijuojamas. 

 

D. Preliminarus grafikas 

Dėl to, kad didinamųjų pajėgumų projektas nebus inicijuojamas, informacija nebus pateikiama. 

 

E. Laikinas susitarimas dėl turimų pajėgumų aukcionų susijusiuose sujungimo 

taškuose 

Dėl to, kad didinamųjų pajėgumų projektas nebus inicijuojamas, informacija nebus pateikiama. 

 

F. Mokesčiai 

Nesaistančio poreikio nurodymo etapo metu mokesčiai nebuvo taikomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

G. Kontaktinė informacija 
 

 

 
 

 
 

JSC “CONEXUS BALTIC GRID” 

 
 

 
 

AB “Amber Grid” 

 
Kaspars Skrābāns 
Jānis Skubeņičs 

 

 
Asta Ramanauskienė 

Mindaugas Beržanskis 

 
Komercijos skyrius 

 
Pardavimų skyrius 

Telefonas: 
+371 67087919 

 
 

El. paštas: 
kaspars.skrabans@conexus.lv 
janis.skubenics@conexus.lv 

Telefonas: 
+370 5 232 7759  
+370 5 232 7755 

 
El. paštas: 

A.Ramanauskiene@ambergrid.lt 
M.Berzanskis@ambergrid.lt 
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Telefonas: 
 +371 67 087 900  

El. paštas: 
info@conexus.lv 

Telefonas: 
+ 370 5 236 0855 

El.paštas: 
info@ambergrid.lt  

 


