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Rinkos dalyvių 
aktyvumas apklausoje

• 2021 m. birželio mėnesį 
Amber Grid apklausė Lietuvos 
atsinaujinančių išteklių 
(biometano) rinkos dalyvius, 
siekdama išsiaiškinti esamą 
padėtį atsinaujinančių išteklių 
rinkoje ir identifikuoti tobulintinas 
sritis, kad ši rinka Lietuvoje 
galėtų vystytis greičiau ir 
lengviau 

• Apklausoje dalyvavo 8 
respondentai

1



Rinkos dalyvių motyvai plėtoti 
atsinaujinančių išteklių 
(biometano) verslą 

• Aplinkosauga, politinė kryptis

 Bendras Europos ir pasaulio žaliosios 
ekonomikos kursas

Atitinka šiuolaikinius prioritetus - klimato kaitos 
mažinimas, žiedinė ekonomika

• Patrauklus verslas šiuolaikinėje energetikoje

Ne pirmi metai šiame versle, technologijų 
išmanymas

 Bendradarbiavimas su užsienio partneriais

AEI panaudojimas transporte

 Biodujos - verslo vertės grandinės dalis arba 
šalutinis produktas 

 Esama verslo vieta netoli dujotiekio

• Vystoma infrastruktūra ir atsiverianti Europos 
atsinaujinančių išteklių rinka

 Parama biometano projektų vystymui

Atsirandanti kilmės garantijų rinka 

Atsiverianti Europos biometano rinka (atsiradus 
GIPL)
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Planuojami prijungimai

• Amber Grid yra išdavusi prijungimo sąlygas 8 
asmenims (bendras metinis pajėgumas - ~0,7 TWh
arba 2-3 proc. viso Lietuvoje per metus 
suvartojamo dujų kiekio)

• Pagal apklausos rezultatus 5 rinkos dalyviai 
planuoja sudaryti prijungimo sutartį 2021 m. III 
ketv. – 2022 m. III ketv. 

• Numatomas žaliųjų dujų įleidimas į dujų 
perdavimo sistemą – 2022 m. IV ketv. – 2023 m. II 
ketv. 
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Rinkos dalyvių įvardintos 
problemos

• Ribotas tinkamų vietų skaičius prijungti 
biometano gamybos objektus 

• Reikalavimas pateikti teisių (nuosavybės, 
nuomos ar kt.) į nurodytą sklypą  įrodymus 
kreipiantis dėl prijungimo sąlygų 

• Neaiškios prisijungimo kainos
• Labai ilgi prisijungimo terminai nurodyti 

prisijungimo sąlygose
• Blogas projekto rentabilumas, neigiamas 

ekonominis efektas
• Paramos negavimas, ilgas paramos paraiškos 

vertinimas
• Poveikio aplinkai vertinimo negavimas 
• Sunkumai keičiant žemės paskirtį 
• Neaiškumai su sklypų servitutais tiesiant 

produktotiekius ir dujotiekius 
• Visuomenės pasipriešinimas, didelė kaina ir 

neaiškios galimybės susitarti su sklypų savininkais, 
ypač jeigu nuo biometano gamybos įrenginių iki 
prijungimo vietos yra didesnis atstumas

• Nėra žaliųjų dujų supirkimo punktų
• Valstybė nenustato biometano supirkimo kainų 

ar kitų skatinimo schemų 
• Neaiški prekybos kilmės garantijomis sistema 
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Rinkos dalyvių pasiūlymai Lietuvos 
institucijoms ir infrastruktūrų operatoriams

• Dalinis prijungimo finansavimas
 Realizuoti Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatyme įtvirtintą 40 % prijungimo įmokos nuolaidą 
 Skirti struktūrinių fondų paramą, operatyviau nagrinėti paraiškas dėl paramos 

• Žaliųjų dujų supirkimo įsipareigojimai
 Garantuoti žaliųjų dujų supirkimą, numatant kiekį, kainą, taikymo laikotarpį
 Amber Grid ir ESO galėtų patys supirkti biodujas
 Kompensuoti biodujų gamintojui skirtumą tarp faktinės pardavimo kainos ir valstybės nustatytos kainos   
 Patenkančias į dujų sistemą žaliąsias dujas automatiškai priskaičiuoti kaip sunaudojamas transporte 

(Estijos pavyzdys)

• Aiškumas dėl prijungimo vietų ir žaliųjų dujų priėmimo taškų
 Identifikuoti galimas prisijungimo vietas žaliųjų dujų plėtrai esamos infrastruktūros kontekste, konsultuoti 

dėl jų (rinkos dalyviai  siūlosi padėti pagal biometano gamintojų potencialą)
 Įrengti keletą viešos prieigos įleidimo į dujų sistemas taškų, į kuriuos būtų galima atvežti pagamintą 

biometaną
 Amber Grid ir ESO galėtų siūlyti suspaustų biodujų pasiėmimą balionais ar tam skirtu transportu į savo 

priėmimo taškus

• Paprastos, aiškios, neperteklinės prisijungimo sąlygos, tvarkos ir reikalavimai 
 Išduoti preliminarias neįpareigojančias prijungimo sąlygas nereikalaujant bet kokių teisių (nuosavybės, 

nuomos ar kt.) į nurodytą sklypą įrodymų 
 Maksimaliai greitas preliminarių prijungimo sąlygų išdavimas 
 Aiškumas, konsultacijos dėl galimų prisijungimo vietų techninių sąlygų ir kainų 
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Rinkos dalyvių pasiūlymai Lietuvos 
institucijoms ir infrastruktūrų operatoriams

• Spartesnis ir paprastesnis projektų įgyvendinimas 
 Pasirašius prijungimo sutartį, kuo greičiau atlikti Amber Grid atsakomybėje esančius pirkimus, projektavimo derinimą ir darbus  
 Leisti apskaitos/kokybes kontrolės įrangą įrengti Amber Grid vamzdyno apsaugos zonoje
 Leisti statytojui pagal Amber Grid sąlygas pasirinkti rangovą, taip atpiginant ir pagreitinant darbų atlikimą
 Žaliųjų dujų projektus pripažinti valstybinės reikšmės objektais, kas pagreitintų projektavimo ir statybos procesą

• Bendra dujų perdavimo ir skirstymo operatorių veikla
 Amber Grid pagalba santykiuose su ESO dėl biometano prijungimo į ESO tinklą  
 Žaliųjų dujų gamintojui paprašius, turėtų būti išduodamos vienos prijungimo sąlygos susiderinus tarp Amber Grid ir ESO, 

prijungimo projektas turėtų būti daromas vienas, derinamas kartu, prijungimo pirkimas ir vykdymas turėtų vykti vienu metu

• Pagalba sprendžiant su žemės sklypais susijusius klausimus
 Reikėtų supaprastinti tvarką keičiant sklypo paskirtį ar tiesiant prisijungimo liniją per privačius sklypus
 Negaunamas poveikio aplinkai vertinimas
 Neaiškumai su sklypų servitutais tiesiant biometano gamybai reikiamus produktotiekius ir dujotiekius 
 Draudimai užsiimti toje teritorijoje biometano gamybos veikla 
 Didelis visuomenės pasipriešinimas, daug sklypų savininkų, keičiasi jų pozicija dėl pardavimo ar leidimo statyti prijungimo 

liniją, ilgai užtrunka susitarti

• Dujų kilmės garantijų sistemos tobulinimas
 Paleisti aiškią prekybos kilmės garantijomis sistemą
 Papildyti kilmes garantijų apskaitos/išdavimo schemą, išplečiant ją į „off grid" dujų iš AEI gamybą

• Kitų šalių patirties perėmimas
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Rinkos dalyvių preferencijos 
dėl prijungimo darbų 
organizavimo būdo*

• 7 iš 8 respondentų naudotųsi 
galimybe (jeigu tokia būtų) nutiesti savo 
pajėgumais ir lėšomis magistralinio 
dujotiekio atšaką nuo prijungimo taško 
iki magistralinio dujotiekio, dėl ko pigtų 
prijungimo įmoka, galimai pagreitėtų 
statybos projekto parengimas ir 
statybos darbų leidimo gavimas (kita 
alternatyva buvo, – kad tai darytų 
Amber Grid)

• 5 iš 8 respondentų sutiktų savo 
lėšomis ir pajėgumais biometano
gamybos įrenginio dujų vamzdyną 
atvesti ir prijungimo tašką įrengti kuo 
arčiau esamos perdavimo sistemos ir 
sumokėti minimalią prijungimo įmoką 
(kita alternatyva buvo – kad Amber 
Grid tiestų savo vamzdyną iki prijungimo 
vietos) 
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prekes ir paslaugas perka viešųjų pirkimų būdu 



Žaliųjų dujų gaminimo 
įrenginio rūšis pagal Statybos 
įstatymą 

3 iš 8 atsakė „inžinerinis statinys“
1 iš 8 atsakė „energetikos pastatas“
4 iš 8 nepateikė atsakymo

Buvo pateikti ir platesni komentarai: 

• Bendru atveju tai gali būti kompleksas, į kurį 
įeina pastatas (kuriame sumontuota 
biometano gamybos įranga) ir inžinerinis 
statinys (inžineriniai tinklai - dujų tinklai). 
Pastato kategorija - ypatingas statinys. Grupė 
- negyvenamieji pastatai. Pogrupis -
gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai).

• Biodujų jėgainės fermentatoriai - kiti 
inžinieriniai statiniai (Kita), kategorija –
Ypatingas. Rūšis: nauja statyba, kategorija: 
ypatingas statinys, paskirtis: kitos paskirties 
inžineriniai statiniai. 
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Rinkos dalyvių
patirtis su 
Amber Grid
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Nuotrauka: thomas-lambert-EhLH-WN7F7I-unsplash

Amber Grid tobulintinos sritys
► Sukurti IT platformą klientams teikti paraiškas ir jas stebėti 
► Greitinti užklausų nagrinėjimą, dažniau keistis informacija
► Aiškūs procesai biometano gamyklai jungiantis tiek į AG, tiek į ESO tinklus
► Patvirtinti dujų kilmės garantijų išdavimo ir prekybos sistemą 
► Išspręsti prijungimo kompensavimo klausimą
► Vengti biurokratijos

Amber Grid stiprybės
Greitai išduodamos preliminarios prijungimo sąlygos, sprendžiami klausimai
Nestandartinių situacijų operatyvūs sprendimai
Išsamūs atsakymai 
Atvirumas, bendradarbiavimas, nuoširdumas
Bendras geresnio rezultato siekimas 

Rinkos dalyvių 
bendradarbiavimo su 
Amber Grid vertinimas

4,5 balai iš 5
Ačiū už įvertinimą!



Ačiū už dalyvavimą 
apklausoje!

Vertiname Jūsų 

pasiūlymus. 

Apie numatomas vykdyti 

priemones informuosime 

vėliau.
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www.ambergrid.lt

info@ambergrid.lt

+370 5 236 0855

@AmberGrid


