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ĮŽANGA 

 

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė), kaip Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos 

operatorius, atsakinga už saugų sistemos eksploatavimą bei vystymą. Siekiant užtikrinti gamtinių 

dujų tiekimo patikimumą (nenutrūkstamumą bei sistemos pajėgumų pakankamumą) Lietuvos 

vartotojams, svarbu efektyviai vystyti perdavimo sistemą, sklandžiai integruojant ją į Europos 

gamtinių dujų perdavimo sistemą bei sukuriant galimybes diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius. 

Tuo tikslu Lietuvos Respublikos Seimas Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje 

numatė prioritetinius projektus, kuriuos reikalinga įgyvendinti gamtinių dujų sektoriuje, siekiant 

diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir sujungti Lietuvos perdavimo sistemą su Europos Sąjungos 

perdavimo sistema. Bendrovė, atsižvelgdama į strateginių valstybės dokumentų nuostatas, 

Bendrovės strategiją ir aplinkos apsaugos politiką, Lietuvos gamtinių dujų naudotojų poreikius, 

tiekimo patikimumo bei efektyvaus perdavimo sistemos veikimo užtikrinimo tikslus parengė 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2016 - 2025 m.) tinklo plėtros 

planą (toliau – Planas). Plane remtasi Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje 

nurodytais ilgalaikiais tikslais bei kitų teisės aktų nuostatomis, kuriuose apibrėžiama perdavimo 

sistemos operatorių bei dujų ūkio veikla ir principai. 

Dujų perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų 

skirstymo stotys (toliau – DSS), dujų apskaitos stotys (toliau – DAS), dujotiekių saugos nuo 

korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos bei kitas turtas priskirtas perdavimo 

sistemai. Lietuvos dujų perdavimo sistema yra sujungta su SGD terminalo infrastruktūra 

Klaipėdoje bei Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities), Baltarusijos ir Latvijos dujų perdavimo 

sistemomis. Dujos į Lietuvos perdavimo sistemą tiekiamos iš Rusijos (iš Baltarusijos ateinančiu 

dujotiekiu per Kotlovkos DAS) ir per SGD terminalą Klaipėdoje, taip pat gali būti transportuojamos 

ir iš Latvijos pusės einančiu dujotiekiu. 

2015 m., įgyvendinant dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektą, 

nutiestas magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai, sudaręs galimybę pilnai panaudoti SGD 

terminalo Klaipėdoje pajėgumus bei ženkliai padidinti gamtinių dujų tiekimo šaltinių 

diversifikacijos lygį Lietuvos ir kitų Baltijos šalių rinkos dalyviams. 

2016 – 2025 m. Lietuvoje toliau diversifikuojant dujų tiekimo šaltinius, didinant dujų 

tiekimo patikimumą ir integruojant Baltijos regiono perdavimo sistemas į bendrą ES dujų sistemą 

numatoma įgyvendinti šiuos investicijų projektus: 

- pastatyti Lietuvos dujų perdavimo sistemos jungtį su Lenkijos perdavimo sistema;  

- vykdyti bendrą Lietuvos ir Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių 

projektą, skirtą padidinti dujotiekių jungties tarp šių šalių pralaidumą. 

Šie projektai bus aktualūs ir regioninės dujų rinkos formavimo procesams Rytų Baltijos 

regione. 

2016 m. numatoma pastatyti magistralinio dujotiekio atšaką ir DSS į Tauragės miestą, 

sudarant sąlygas prijungti skirstymo sistemą. Skirstymo sistemos operatoriui nutiesus 

skirstomuosius dujotiekio tinklus nuo DSS bus dujofikuotas Tauragės regionas. 

Po 2020 metų planuojama įgyvendinti magistralinio dujotiekio atkarpos (jungties) nuo 

magistralinio dujotiekio Kaunas-Šakiai iki Kauno DSS statybos projektą. Šio projekto tikslas – 
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užtikrinti patikimą ir saugų dujų perdavimą Lietuvos teritorijoje, nes įvykus avarijai ar dėl kitų 

priežasčių negalint transportuoti gamtinių dujų dabar esančia viena magistralinio dujotiekio gija 

ties Kauno miestu, dideliam skaičiui Lietuvos ir Kaliningrado srities vartotojų sutriktų dujų 

tiekimas. 
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1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS 

 

Šiuo metu dujos į Lietuvą tiekiamos iš dviejų pagrindinių šaltinių -  per SGD terminalą 

Klaipėdoje ir iš Rusijos per Baltarusiją per Kotlovkos DAS ateinančiu dujotiekiu, taip pat dujos gali 

būti į Lietuvą perduodamos iš Latvijos per Kiemėnų DAS.  

Gamtinių dujų suvartojimo Lietuvoje prognozės kartu su bendros Baltijos regiono dujų 

rinkos formavimu yra vienas esminių veiksnių planuojant perdavimo sistemos plėtrą. Siekiant 

užtikrinti kuo tikslesnį planavimą, konsultuojamasi su suinteresuotais subjektais – esamais ir 

galimais perdavimo sistemos naudotais, tiekimo įmonėmis. Dujų transportavimo prognozės 2016 

- 2025 metams parengtos įvertinant esamų sistemos naudotojų pateiktus duomenis apie 

planuojamus transportuoti dujų kiekius ateityje. Sistemos naudotojų buvo prašoma pateikti jų 

poreikius atitinkančius dujų kiekius ir pajėgumus ateinantiems dešimčiai metų. 

2016 metams deklaruoti / nustatyti Lietuvos perdavimo sistemos naudotojų ir vartotojų 

vartojimo pajėgumai (reikalingas didžiausias gamtinių dujų paros kiekis maksimaliems gamtinių 

dujų vartojimo poreikiams užtikrinti) 2016 m. sudaro apie 202,6 GWh per parą. 

Pastaraisiais metais per Bendrovės perdavimo sistemą perduodamų dujų kiekis Lietuvos 

rinkos poreikiams ženkliai mažėja: 2014 m. buvo perduota 26,7 TWh, 2015 m. – 26,2 TWh, 2016 

m. Lietuvos vartotojų poreikiams planuojama perduoti 21,7 TWh gamtinių dujų. Pagal Lietuvos 

sistemos naudotojų pateiktus duomenis Lietuvos vartotojų poreikiams perduodamų dujų kiekis 

turėtų laipsniškai mažėti iki 20,7 TWh 2018 metais, o vėlesniais metais, įvertinant ir galimą 

energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ Vilniaus ir Kauno centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemose numatytų įrengti biokuro ir komunalinių atliekų kogeneracinių įrenginių projektų įtaką,  

siektų apie 19,7 TWh per metus. 

 Ženklus gamtinių dujų poreikio mažėjimas numatomas Lietuvos energetikos sektoriaus 

įmonėse dėl šiluminės energijos gamybos būdų efektyvinimo, alternatyvių kuro rūšių (biomasės, 

saulės, vėjo, geoterminės energijos) naudojimo. Alternatyvias (atsinaujinančių energijos išteklių) 

technologijas skatina ES ir nacionaliniai strateginiai dokumentai, kur numatoma didėjanti 

alternatyvių energijos šaltinių dalis bendrame energijos balanse, tuo pačiu mažėjant iškastinio 

kuro daliai.  

Atitinkamai, užsakomųjų ilgalaikių perdavimo sistemos pajėgumų poreikis Lietuvos 

vartotojams 2016 m. yra 94,2 GWh. Numatoma, kad ateityje, po 2018 m., užsakomieji pajėgumai 

mažės iki 86,4 GWh per parą. 
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Pav. 1. Gamtinių dujų perdavimo kiekiai pagal verslo sektorius Lietuvoje, 2015–2025 m., 

TWh per metus. 

 

 
 

Pastaraisiais metais perduodamo  į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį dujų kiekis išliko stabilus: 

2014 m. tranzitu buvo perduota 21,6 TWh dujų, 2015 m. - 21,8 TWh, tolimesniais metais, 

pasinaudojant esamais pajėgumais, numatoma perduoti 22-26 TWh dujų per metus, 

priklausomai nuo Kaliningrado srities poreikio (daugiausia – elektros energijos gamybai iš dujų).  

  

2015 metais, pasinaudojant SGD terminalo sukurta alternatyva, per Lietuvą pradėta tiekti 

dujas Latvijos kryptimi ir per 2015 m. į Latvijos perdavimo sistemą buvo perduota 1 TWh dujų.  

Numatoma, kad 2016 m. per Kiemėnų tarpvalstybinį išleidimo tašką kitų šalių 

vartotojams/tiekimo įmonėms bus perduota apie 0,6 TWh dujų. Prognozuojama, kad atvėrus 

dujų rinką Latvijoje, taip pat vystantis regioninei Rytų Baltijos šalių dujų rinkai bei dėl vystomų 

infrastruktūros projektų regione, didės tarpvalstybiniai dujų perdavimo srautai Lietuvos 

perdavimo sistema. Pažymėtina, kad bendras metinis Latvijos ir Estijos dujų poreikis, numatomas 

apie 18 TWh lygmenyje, ir jį visą būtų įmanoma patenkinti iš alternatyvių dujų tiekimo šaltinių 

pasinaudojant dujotiekių jungtimi iš Lietuvos bei Inčiukalnio saugykla. Papildomų dujų srautų 

Lietuvos perdavimo sistemoje  intensyvumas priklausys nuo sąlygų, susiklosčiusių gamtinių dujų 

rinkoje. Atsižvelgiant į naujas rinkos galimybes, taip pat kai 2022 m. bus įgyvendintas 

Balticconnector dujotiekio, sujungiančio Estiją ir Suomiją, projektas, per Lietuvą į šiauresnes šalis 

transportuojamų dujų kiekiai gali didėti. 

Taip pat pastačius dujotiekį jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos, nuo 2020 m. gali būti 

perduodamos dujos ir į Lenkiją.  
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2. ESAMA PERDAVIMO SISTEMA  

 

2.1. Lietuvos perdavimo sistema  

 

Lietuvos dujų sistema yra sujungta su Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities), 

Baltarusijos, Latvijos dujų sistemomis ir SGD terminalu Klaipėdoje. 

Bendras perdavimo sistemos dujotiekių ilgis Lietuvos teritorijoje yra virš 2,1 tūkst. km. 

Taip pat perdavimo sistemos darbui užtikrinti ir tiekti gamtines dujas į skirstymo sistemas yra 

įrengtos 66 DSS ir viena DAS. Jungtyse su kitų valstybių perdavimo sistemomis Lietuvos 

teritorijoje įrengtos dvi DAS, priklausančios Bendrovei. Veikia Panevėžio ir Jauniūnų dujų 

kompresorių stotys, užtikrinančios reikiamus dujų slėgio parametrus. 

Dujotiekių jungčių su kitų valstybių perdavimo sistemomis ir SGD terminalu techniniai 

pajėgumai: 

- įleidimo taške per Kotlovkos DAS – 325,4 GWh per parą; 

- įleidimo taške per Klaipėdos DAS (perdavimo sistemos sujungimo su SGD terminalo 

sistema taške) – 122,4 GWh per parą; 

- įleidimo taške per Kiemėnų DAS į Lietuvą – 65,1 GWh per parą; 

- išleidimo taške per Kiemėnų DAS iš Lietuvos– 67,6 GWh per parą; 

- išleidimo taške per Šakių DAS– 109,2 GWh per parą. 

 

Esami perdavimo sistemos pajėgumai sujungimo taškuose su Lietuvos skirstymo 

sistemomis ir tiesiogiai prijungtais sistemos naudotojais/vartotojais yra pakankami užtikrinti 

Lietuvos vartotojų poreikius. 
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Pav. 2. Esama Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistema. 
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2.2. Rytų Baltijos regiono dujų infrastruktūra  

 

Artimiausioje ateityje Bendrovė numato koncentruotis ties Rytų Baltijos regiono dujų 

rinkų liberalizavimo ir bendros regioninės dujų rinkos formavimo procesais. Jie užtikrins 

patrauklesnės rinkos formavimąsi, dujų tiekimo šaltinių diversifikavimą regione ir sudarys sąlygas 

atsirasti naujiems dujų srautams bei jų tekėjimo kryptims Lietuvos ir kitų regiono šalių perdavimo 

sistemomis. 

Aprašytiems tikslams pasiekti įgyvendinami nauji dujų perdavimo infrastruktūros 

pajėgumų didinimo projektai. Europos Komisijos 2015 m. lapkričio mėn. sudarytame bendrojo 

intereso projektų (PCI) sąraše bei Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) 

dešimties metų plėtros plane 2015-2024 m. yra 9 gamtinių dujų infrastruktūros vystymo 

projektai, turintys svarbią reikšmę Baltijos regionui. Rytų Baltijos dujų rinkos vystymosi kontekste 

aktualiausi yra šie: 

- dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) statyba, 

- tarpvalstybinės jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų išplėtimas, 

- Latvijos Inčiukalnio požeminės dujų saugyklos išplėtimo ir modernizavimo projektas, 

- tarpvalstybinės jungties tarp Latvijos ir Estijos pajėgumų išplėtimas, 

- dujotiekių jungties tarp Estijos ir Suomijos (Balticconnector) statyba. 
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Pav. 3. Baltijos regiono dujų infrastruktūra. 
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3. PERDAVIMO SISTEMOS PLĖTRA 2016–2025 M. 

 
2016–2025 m. laikotarpiu numatoma įgyvendinti perdavimo sistemos plėtros investicijų 

projektus, skirtus diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse bei didinti 

dujų tiekimo saugumą ir patikimumą. 

Investicijos (investicijų sumos) Plane pateikiamos einamosiomis kainomis be pridėtinės 

vertės mokesčio (PVM). 

 

3.1. Bendrojo intereso projektai  

 
2015 m. lapkričio 18 d. Europos Komisija paskelbė antrąjį Europos Sąjungos bendro 

intereso projektų (PCI) sąrašą, į kurį tarp 195 svarbiausių energetikos infrastruktūros projektų 

pateko ir 3 dujų sektoriaus projektai, kurių įgyvendinime dalyvauja Bendrovė. Tai dujotiekių 

jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos, dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimas (projektas 

užbaigtas 2015 m. pabaigoje) bei dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų 

padidinimas. 

Šie bendrojo intereso infrastruktūros projektai yra įtraukti į ENTSOG dešimties metų 

plėtros planą 2015-2024 m., BEMIP regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį 

investicijų planą 2014–2023 m. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą 

Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų 

įgyvendinimo planą. 

 

3.1.1. Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) 

  

GIPL projektas įgyvendinamas kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi 

GAZ-SYSTEM S.A. Šiuo projektu siekiama integruoti Rytų Baltijos šalių ir Suomijos (jeigu būtų 

pastatyta jungtis tarp Estijos ir Suomijos) dujų rinkas į bendrą Europos Sąjungos dujų rinką, 

diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą. 
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Pav. 4. Preliminarus GIPL maršrutas. 

 

 
 

Parengiamieji GIPL projekto įgyvendinamo darbai buvo pradėti 2009 metais. 2011 metais 

buvo parengta GIPL verslo aplinkos analizė, o 2013 m. GIPL galimybių studija. GIPL poveikio 

aplinkai vertinimo procedūros Lietuvos teritorijoje pradėtos 2013 m. antrąjį pusmetį, jos baigtos 

2015 m. 2014 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažino GIPL projekto dalį 

Lietuvos Respublikos teritorijoje valstybei svarbiu ekonominiu projektu. 

Šiuo metu nustatytas preliminarus dujotiekio maršrutas - nuo Rembelščyznos 

kompresorių stoties (Lenkija) iki Jauniūnų kompresorių stoties (Lietuva) (žr. pav. 4.). GIPL bendras 

dujotiekio ilgis sieks apie 522 km (357 km – Lenkijos teritorijoje; 165 km – Lietuvos teritorijoje). 

Lenkijos teritorijoje taip pat numatyta padidinti Rembelščyznos kompresorių stoties pajėgumus  

ir pastatyti naują Gustorzyn kompresorių stotį, Lietuvos teritorijoje numatyta pastatyti dujų 

apskaitos ir slėgio ribojimo stotį. 

Preliminarūs dujų jungties dalies Lietuvos teritorijoje techniniai parametrai: 

- dujotiekio ilgis – 165 km; 

- dujotiekio skersmuo – 700 mm; 
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- didžiausias projektinis slėgis – 5,4 MPa, išskyrus 17 km ilgio atkarpą nuo valstybės 

sienos iki dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stoties (Lietuvos teritorijoje), kurios didžiausias 

projektinis slėgis – 8,4 MPa; 

Suplanuota GIPL eksploatacijos pradžia – 2019 m. pabaiga. Tačiau 2016 m. rugsėjo mėnesį 

Lenkijos Respublikos energetikos ministerija informavo apie technines problemas, iškilusias 

Lenkijos teritorijoje, atliekant GIPL projekto parengiamuosius darbus bei galimas alternatyvas 

sprendžiant šias problemas. Vienas iš galimų naujų GIPL projekto įgyvendinimo techninių 

sprendimų – pakeisti dujotiekio maršrutą Lenkijos teritorijoje: vietoje dujotiekio maršruto nuo 

Rembelščyznos kompresorių stoties iki Lietuvos-Lenkijos sienos, į maršrutą nuo Holowczyce 

kompresorių stoties iki Lietuvos-Lenkijos sienos. Nurodoma, kad šiuo metu vertinamos GIPL 

projekto įgyvendinimo techninių sprendimų alternatyvos gali turėti teigiamos įtakos projekto 

pajėgumų dydžiui, taip pat, kad techninio projekto Lenkijos teritorijoje pakeitimai neturės įtakos 

techniniams sprendimams Lietuvos teritorijoje, tačiau galutinė projekto užbaigimo data nusikels 

iki 2021 m. pabaigos.  

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją numatoma koreguoti ir GIPL projekto Lietuvos 

teritorijoje įgyvendinimo terminus, galimai nukeliant projekto užbaigimą į 2020-2021 m. Tuo 

pačiu, tikėtina, bus koreguojamas lėšų paskirstymo pamečiui grafikas. 

Naujas GIPL projekto įgyvendinimo grafikas bus nurodytas ateinančių metų Gamtinių dujų 

perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros plane, šalims susitarus dėl naujo 

GIPL projekto įgyvendinimo plano. 

 Įgyvendinus GIPL projektą, būtų sukurti pajėgumai, kurie leis transportuoti į Baltijos šalis 

apie 27 TWh dujų per metus, reversinis srautas į Lenkiją, maksimaliai panaudojant esamą 

infrastruktūrą, galėtų siekti iki 19 TWh per metus. 

Ateityje esant poreikiui, bus galima išplėsti galimybes transportuoti dujas GIPL į Baltijos 

šalis (ir Suomiją) iki 46 TWh dujų per metus, papildomai pastatant ar išplečiant kompresorių stotis 

Lietuvoje ir Lenkijoje. 

 

ES parama: 
 

Projekto rengėjams pateikus bendras paraiškas finansinei paramai pagal Infrastruktūros 

tinklų priemonę (CEF) gauti, Europos Komisija 2014 m. lapkričio 21 d. priėmė sprendimą bendrai 

skirti 10,6 mln. Eur GIPL projekto parengiamiesiems darbams ir 295,4 mln. Eur statybos darbams 

atlikti. 

Pagal 2015 m. gegužės 13 d. tarp AB „Amber Grid“, GAZ-SYSTEM S.A. ir Europos Sąjungos 

(ES) Inovacijų ir tinklų vykdomosios agentūros (INEA) pasirašytą CEF finansinės paramos sutartį, 

AB „Amber Grid“ skirta iki 2,51 mln. Eur (kofinansavimo intensyvumas 50 % nuo tinkamų 

finansuoti išlaidų Lietuvos teritorijoje) GIPL parengiamiesiems darbams. 

Pagal 2015 m. spalio 15 d. tarp AB „Amber Grid“, GAZ-SYSTEM S.A. ir INEA pasirašytą CEF 

finansinės paramos sutartį, AB „Amber Grid“ skirta iki 55 mln. Eur (kofinansavimo intensyvumas 

42,6 % nuo tinkamų finansuoti išlaidų Lietuvos teritorijoje) GIPL statybos darbams. 

Vadovaujantis Europos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) 2014 m. 

rugpjūčio 11 d. sprendimu dėl tarpvalstybinio projekto sąnaudų paskirstymo, baigus įgyvendinti 
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projektą, AB „Amber Grid“ Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriui GAZ-SYSTEM S.A. turės 

sumokėti iki 54,9 mln. Eur kompensacinę išmoką. Pabrėžtina, kad pagal 2015 m. spalio 15 d. CEF 

finansinės paramos sutartį, AB „Amber Grid“ kompensacinei išmokai padengti skirta iki 50 % (iki 

27,5 mln. Eur) CEF finansinė parama. 

GIPL projekto verslo aplinkos analizei, galimybių studijai parengti ir poveikio aplinkai 

vertinimo (PAV) ataskaitai parengti 2011 – 2013 m. pagal Europos Komisijos transeuropinių 

energetikos tinklų (TEN-E) programą buvo gauta ES finansinė parama, kuri sudaro 50 % sąnaudų. 

 

Projektas yra įtrauktas į: 

- ES bendro intereso projektų sąrašą, paskelbtą 2015 m. lapkričio 18 d. 

- ENTSOG dešimties metų tinklo plėtros planą 2015-2024 m.; 

- BEMIP regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2014-2023 

m.; 

- LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 746 patvirtintą Nacionalinį elektros ir 

gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą. 

 

2015 m. buvo užbaigtos GIPL projekto PAV procedūros Lietuvos teritorijoje, pradėti rengti 

teritorijų planavimo dokumentai ir specialusis planas, techninis projektas, kurie bus užbaigti 2016 

m. Taip pat bus tęsiamas sutarčių sudarymas su žemės sklypų savininkais dėl servitutų 

nustatymo, o 2016 m. rugsėjo mėnesį numatoma gauti leidimą statybos darbams vykdyti. Be to, 

bus vykdomos pirkimo procedūros ir įsigyti projektui įgyvendinti reikalingi vamzdžiai, reikiama 

dalis jų pristatyta, pradėti dujotiekio statybos darbai. 

 

Lentelė 1. GIPL projekto įgyvendinimo terminai ir numatomas lėšų poreikis Lietuvos 

teritorijoje (mln. Eur): 

 

Metai iki 2016 2016 2017 2018 2019 Viso

Investicijos 0,94 14,49 59,21 42,12 19,24 136,0  

 

3.1.2. Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimas 

 

Projekto tikslas – padidinti dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumus, 

užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, efektyvesnį infrastruktūros 

panaudojimą bei sudaryti prielaidas didesnei Baltijos šalių dujų rinkų integracijai. Šis projektas 

taip pat sudarytų geresnes sąlygas naudotis Latvijos Inčiukalnio požemine dujų saugykla Lietuvos, 

o ateityje ir Lenkijos dujų rinkos dalyviams. Integravus Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos 

Sąjungos dujų rinką ši jungtis taps svarbia maršruto, jungiančio Europos ir Rytų Baltijos regiono 

rinkas, dalimi. 

Galutinis sprendimas dėl projekto įgyvendinimo apimties ir terminų turėtų būti priimtas, 

įvertinus dujų regioninės rinkos formavimo perspektyvas bei atsižvelgiant į tai, kurie dujų tiekimą 

diversifikuojantys investiciniai projektai bus įgyvendinami regione. 
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Įgyvendinant šį projektą, būtų sukurta dujų perdavimo infrastruktūra Lietuvos ir Latvijos 

Respublikų teritorijose.  Įgyvendinant projektą, Lietuvos teritorijoje būtų padidinti Kiemėnų DAS 

pajėgumai. Latvijos teritorijoje taip pat būtų reikalingos investicijos perdavimo sistemai išplėsti. 

Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumai abiem kryptimis būtų padidintas nuo 

dabartinių 65,1-67,6 iki 125 GWh /parą. Šio projekto vykdytojai – AS „Latvijas Gaze“ (Latvijos 

Respublikos perdavimo sistemos operatoriaus funkcijas atliekanti įmonė) ir Bendrovė. 

 

Pav. 5. Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų didinimo projekto 

įgyvendinimo maršrutas. 

 

 
 

Projekto įgyvendinimui reikalingos investicijos Lietuvos teritorijoje – 2,9 mln. Eur. 

Planuojama projekto eksploatacijos pradžia – 2020 m. 

Projektas yra įtrauktas į: 

- ES bendro intereso projektų sąrašą, paskelbtą 2015 m. lapkričio 18 d. 

- ENTSOG dešimties metų tinklo plėtros planą 2015-2024 m. 

- BEMIP regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2014-

2023 m. 

- LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 746 patvirtintą Nacionalinį elektros 

ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą. 
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Lentelė 2. Projekto „Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimas“  

įgyvendinimo terminai ir numatomas lėšų poreikis Lietuvos teritorijoje (mln. Eur): 

 

 

Metai 2016 2017 2018 2019 2020 Viso

Investicijos 0,2 1,4 1,3 2,9  
 

 

3.2. Kiti perdavimo sistemos plėtros projektai 

 
Be Bendro intereso projektų, planuojama įgyvendinti ir kitus projektus, kurie reikalingi 

sklandžiam perdavimo sistemos veikimui užtikrinti ir kitoms dujų sistemoms prijungti. 

 

3.2.1. Magistralinio dujotiekio atšakos į Tauragės DSS ir DSS statyba 

 

Tauragės miestui dujofikuoti Bendrovė stato magistralinio dujotiekio atšaką ir DSS, prie 

kurios dujų skirstymo sistemos operatorius galės jungti išplėstą savo sistemą. Projekto tikslas – 

dujofikuoti Tauragės rajono savivaldybę. Įgyvendintas investicijų projektas įgalins tiekti dujas 

naujiems buitiniams ir nebuitiniams vartotojams, suteiks Tauragės regionui didesnes galimybes 

vystyti verslą, pritraukti papildomas investicijas. Miesto dujofikavimo projektą, pastatant 

skirstomuosius tinklus ir prijungiant vartotojus, įgyvendina AB „Energijos skirstymo operatorius“, 

o AB „Amber Grid“ vykdomi darbai yra šio projekto dalis. 

Plečiant perdavimo sistemą, numatoma pastatyti 150 mm skersmens apie 1,57 km ilgio 

magistralinį dujotiekį ir įrengti DSS, kurios pajėgumas 32,2 MW. Investicijų į perdavimo sistemą 

vertė – 1,3 mln. Eur, ši suma finansuojama AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ mokamos 

prijungimo įmokos lėšomis. 

 Perdavimo dujotiekio atšakos ir DSS statyba bus užbaigta 2016 m. 

 

3.2.2. Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Šakiai jungtis (antroji gija) 

 
Magistralinis dujotiekis, kuriuo dujos tiekiamos pietvakarių Lietuvos vartotojams 

(Marijampolės, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Šakių, Jurbarko, Kėdainių regionai) bei Rusijos 

Federacijos Kaliningrado sričiai, o, esant tam tikram dujų srautų scenarijui, galėtų būti tiekiamos 

ir Vilniaus bei Kauno regionams iš SGD terminalo, ruožuose nuo Vilniaus iki Kauno DSS-1 ir toliau 

nuo Kauno DSS-2 iki Rusijos Federacijos Kaliningrado srities yra dviejų gijų. Tačiau ties Kauno 

miestu (nuo Kauno DSS-1 iki Kauno DSS-2) jis yra tik vienos gijos. Įvykus avarijai ar dėl kitų 

priežasčių negalint tiekti gamtinių dujų dabar esančia viena magistralinio dujotiekio gija ties 

Kauno miestu, dideliam skaičiui Lietuvos vartotojų, taip pat Kaliningrado sričiai sutriktų dujų 

tiekimas.  

Esminis šio projekto tikslas – užtikrinti patikimą ir efektyvų dujų perdavimą Lietuvos 

teritorijoje. Dujų tiekimas būtų užtikrintas abejomis galimomis kryptimis: 
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- iš vakarų, veikiant SGD terminalui Klaipėdoje, rytų Lietuvos vartotojams; 

- vakarų kryptimi (esant poreikiui) transportuojant dujas iš Baltarusijos per Kotlovkos 

DAS ir tiekiant jas pietvakarių, vakarų Lietuvos vartotojams ir užtikrinant tranzito į RF Kaliningrado 

sritį poreikius. 

Pastačius dujotiekį visas magistralinis dujotiekis pietvakarių Lietuvoje būtų dviejų gijų. 

Numatomo pastatyti magistralinio dujotiekio ilgis – 14 km, dujotiekio skersmuo – 500 

mm. Projekto įgyvendinimas, atsižvelgiant į sistemos naudotojų poreikius ir jų galimybes prisidėti 

prie projekto finansavimo, planuojamas po 2020 m. Projekto preliminari investicijų vertė – 6,7 

mln. Eur. 

Projektas yra įtrauktas į Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros 

prioritetinių projektų įgyvendinimo planą. 

 

3.3. Perdavimo sistemos atstatymas ir modernizacija 

 

Siekiant užtikrinti magistralinių dujotiekių patikimumą ir saugumą, įgyvendinama 

Bendrovės Magistralinių dujotiekių saugumo strategija (toliau – Strategija), kurioje numatytos 

tęstinės ir naujos priemonės, apimančios magistralinių dujotiekių linijinės dalies, dujų skirstymo 

stočių ir kompresorių sočių atstatymą bei modernizaciją. Vykdant patvirtintus strateginę ar 

svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių fizinės ir informacinės saugos 

reikalavimus, diegiamos priemonės skirtos padidinti bendrovės informacinę saugą. 

Dalis perdavimo sistemos atstatymo projektų gali būti dalinai finansuojami iš ES paramos 

lėšų. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama įgyvendinti Nacionalinę energetinės 

nepriklausomybės strategiją bei Nacionalinę pažangos programą, 2014 m. liepos 22 d. patvirtino 

Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą, 

kuris taip pat numato esamos perdavimo sistemos infrastruktūros modernizacijos projektų 

įgyvendinimą. Toliau pateikiama informacija apie numatomas investicijas per artimiausius 5 

metus. 
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Lentelė 4. Perdavimo sistemos atstatymui ir modernizacijai reikalingų lėšų poreikis (mln. 

Eur): 

 

Eil. 

Nr.

iki 

2016
2016 2017 2018 2019 2020 Viso

1

Magistralinių 

dujotiekių linijinės 

dalies atstatymas

1,0 2,9 10,7 11,9 7,8 4,0 38,3

2

Dujų skirstymo ir 

apskaitos stočių 

pertvarkymas

0,2 2,0 2,2 0,2 4,6

3
Kompresorių stočių 

modernizacija
0,1 1,9 1,4 2,8 1,2 0,3 7,7

4

Kiti perdavimo 

sistemos 

priklausiniai ir 

įrenginiai(apsauga 

nuo korozijos, 

matavimo 

priemonės, 

telemetrija)

0,1 1,6 1,6 1,2 0,8 1,0 6,3

Visos investicijos 1,2 6,6 15,7 18,1 10,0 5,3 56,9  
 

3.3.1. Magistralinių dujotiekių linijinės dalies atstatymas 

 

Viena iš esminių Strategijoje įvardytų priemonių yra dujotiekių vamzdynų vidinės 

diagnostikos atlikimas specialių kontrolinių įtaisų pagalba, tokiu būdu nustatant faktinę 

vamzdynų techninę būklę. Šio tikslo įgyvendinimui dujotiekiuose planuojama įrengti kontrolinių 

įtaisų paleidimo - priėmimo kameras, pakeisti linijinius uždarymo įtaisus (UĮ), vamzdžių kreives, 

atšakų mazgus. 

2015 m., įgyvendinant dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektą, 

nutiestas magistralinis dujotiekis Klaipėda-Kuršėnai. Šis dujotiekis yra suprojektuotas ir 

pastatytas taip, kad būtų tinkamas atlikti vidinę diagnostiką, todėl jo ilgiu, atitinkamai, pailgėjo 

tiek bendras magistralinių dujotiekių tinklas, tiek vidinei diagnostikai pritaikytų dujotiekių ilgis. 

Iš bendro 2113 km eksploatuojamų dujotiekių skaičiaus, 1505 km gali būti pritaikomi 

vidinei diagnostikai: 

- 667 km dujotiekių jau yra pritaikyti ir patikrinti; 

- 539 km dujotiekių yra pritaikyti (įrengtos kontrolinių įtaisų paleidimo/priėmimo 

kameros ) ir bus tikrinami; 

- 299 km dujotiekių planuojama pritaikyti vidinei diagnostikai. 

Siektina, kad iki 2025 metų vidinei diagnostikai būtų pritaikyti visi tam tinkami dujotiekiai. 
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2016-2018 m. laikotarpiu planuojama įrengti kontrolinių įtaisų paleidimo ir priėmimo 

kameras dujotiekio atšakose į Jonavos DSS, į Girininkų DSS, į Palangos DSS, į N. Akmenės DSS bei 

MD Panevėžys – Šiauliai (D1000), bus keičiami šių atšakų UĮ. 

Toliau bus tęsiamas UĮ prijungimas prie nuotolinio valdymo sistemos. Planuojama, kad  

2019 m. nuotoliniu būdu bus valdoma apie 40% visų pagrindinių UĮ ir užtikrintas siektinas 

magistralinių dujotiekių technologinio valdymo operatyvumo lygis. 

Vienas reikšmingiausių magistralinių dujotiekių linijinės dalies atstatymo ir tiekimo 

saugumo didinimo projektų bus dujotiekio Ryga-Panevėžys-Vilnius atskirų atkarpų atnaujinimo 

darbai. Iki 2016 m. spalio mėn. bus atlikta antroji vamzdyno vidinė diagnostika. Palyginus 

anksčiau atliktos ir šios diagnostikos rezultatus, bus gauti išsamūs duomenys apie dujotiekio 

būklę, kurie leis nustatyti į kokius MD Ryga-Panevėžys-Vilnius ruožus reikia investuoti. 

 Nustačius vamzdynų faktinę vamzdynų techninę būklę, prieš priimant sprendimą dėl 

dujotiekio linijinės dalies atnaujinimo, nustatyta tvarka atliekama projektų kaštų ir naudos, 

atnaujinimo alternatyvų analizė ir parenkami ekonomiškai naudingiausi sprendimai. 

 

3.3.2. Dujų skirstymo stočių atstatymas 

 

Bendrovė eksploatuoja 66 DSS ir 3 DAS. 

2016-2018 metais numatomas Jonavos DSS ir Alytaus DSS atstatymas. 

Planuojant DSS atnaujinimą, įvertinama esami ir perspektyviniai dujų srautai, ir siekiant 

maksimaliai efektyviai panaudoti atnaujinimui skiriamas lėšas, parenkama optimalaus pajėgumo 

įranga.  Atsižvelgiant į dabartines dujų naudojimo tendencijas ir perspektyvas Jonavos ir Alytaus 

miestuose, atnaujinamos Jonavos DSS slėgio redukavimo linijų suminis pajėgumas bus apie 14 

proc. mažesnis, o Alytaus DSS pajėgumas - 75 proc. mažesnis negu iki šiol. 

Šie sprendimai užtikrina racionalią esamos infrastruktūros plėtrą bei ženklų paskesnį 

infrastruktūros išlaikymo kaštų mažinimą.  

 

3.3.3. Kompresorių stočių modernizacija 

 

2010 m. pastatytoje Jauniūnų kompresorių stotyje yra įrengti 3 kompresorių agregatai, 

kurių bendras našumas yra 34,5 MW. 

 Prieš pradedant eksploatuoti stotį buvo atliktas išsamus jos pradinės būklės vertinimas, 

tikslūs altitudžių ir matmenų, pagrindinių darbo parametrų ir kt. matavimai bei vertinimas. 2015 

m. buvo atlikta pirmoji stoties diagnostiką pakartojant visus matavimus. 

Panevėžio dujų kompresorių stotyje nuo 1974 m. veikia 7 stūmokliniai dujų kompresorių 

agregatai, kurių bendras našumas 7,7 MW. Stoties technologinė įranga palaipsniui 

modernizuojama. 

Iki 2018 m. numatoma įgyvendinti Panevėžio kompresorių stoties automatizuoto valdymo 

modernizaciją, filtrų keitimą, papildomų degimo kamerų įrengimą ir oro padavimo sistemų 

modernizavimą likusiuose trijuose kompresoriuose. 
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Įgyvendinus šias priemones bus užtikrintas saugesnis Panevėžio dujų kompresorių stoties 

eksploatavimas, 8-10 % sumažės variklių kurui sunaudojamų dujų ir į atmosferą išmetamų 

teršalų kiekis. 
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 1 PRIEDAS.  

Plane numatomos investicijos 

 

Eil. 
Nr.   

iki 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 Viso 

  
Bendro intereso 
projektai: 

                

1 
Dujotiekių jungtis 
tarp Lenkijos ir 
Lietuvos 

0,94 14,49 59,21 42,12 19,24     136,00 

2 

Dujotiekių 
jungties tarp 
Lietuvos ir 
Latvijos 
pajėgumų 
padidinimas 

      0,2 1,4 1,3   2,90 

  
Kiti perdavimo 
sistemos projektai: 

                

3 

Magistralinio 
dujotiekio atšaka 
į Tauragės DSS ir 
DSS statyba 

  1,30           1,30 

4 

Magistralinio 
dujotiekio 
Vilnius–Kaunas ir 
Kaunas–Šakiai 
jungtis (antroji 
gija) 

0,54           
duomenys bus 

pateikiami 
vėlesniais metais  

0,54 

5 

Perdavimo 
sistemos 
atstatymas ir 
modernizacija 

1,2 6,6 15,7 18,1 10,0 5,3 
duomenys bus 

pateikiami 
vėlesniais metais  

56,90 

  Viso investicijos: 2,7 22,4 74,9 60,4 30,6 6,6   197,6 
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 2 PRIEDAS. 

Lietuvos perdavimo sistema su numatytais įgyvendinti perdavimo sistemos plėtros 

projektais 2025 m. 

 

 
 

 

 


