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A. Nesaistantys poreikio nurodymai 

 

Perdavimo sistemos operatoriai AS „Conexus Baltic Grid“ bei AB „Amber Grid“ nė vienam būsimam 

laikotarpiui negavo nesaistančių nuolatinių pajėgumų poreikio nurodymų sujungimo taške tarp AS 

„Conexus Baltic Grid“  įleidimo-išleidimo taškų sistemos bei AB „Amber Grid“ įleidimo-išleidimo taškų 

sistemos. 

Ataskaitoje įvertinti šie periodai:   

a) nesaistantys poreikio nurodymai gauti per 8 savaites nuo 2017 m. balandžio 6 d. – 

Reglamento (ES) 2017/459 įsigaliojimo datos. 

b) nesaistantys poreikio nurodymai gauti vėliau nei per 8 savaites nuo 2017 m. balandžio 6 

d., kurie būtų buvę svarstomi dabartiniame didinamųjų pajėgumų cikle.  

 
Dėl to, nesaistančio poreikio nurodymų kiekis lygus 0 buvo naudotas šiame poreikio vertiniame.   

  



  

 

B. Paklausos vertinimas 

i. Numatomas didinamųjų pajėgumų kiekis, kryptis ir trukmė 

 

Šio didinamųjų pajėgumų proceso metu sujungimo taške tarp AS „Conexus Baltic Grid“  įleidimo-

išleidimo taškų sistemos bei AB „Amber Grid“ įleidimo-išleidimo taškų sistemos gauti poreikio 

nurodymai yra lygūs nuliui.  

 

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

 

Remiantis nesaistančio poreikio nurodymų vertinimo rezultatais, kurie parodė, kad didinamųjų 

pajėgumų poreikio nėra, didinamųjų pajėgumų projektas nebus inicijuojamas.  

Remiantis anksčiau paminėtu sprendimu, didinamųjų pajėgumų projekto techniniai tyrimai nebus 

atliekami. 

Tačiau bus atliekama Latvijos-Lietuvos jungties pajėgumų didinimo galimybių studija. Studijoje turi būti 

nustatyta ar bus poreikis papildomiems pajėgumams dėl naujų dujotiekio jungčių tarp Lietuvos ir 

Lenkijos (GIPL) bei tarp Estijos ir Suomijos (Balticconnector) statybos bei dėl Baltijos šalių regioninės 

dujų rinkos zonos vystymo.   

 

D. Mokesčiai 

 

Nesaistančio poreikio nurodymo etapo metu mokesčiai nebuvo taikomi.  

 

E. Kontaktinė informacija 

 

Mindaugas Beržanskis 

m.berzanskis@ambergrid.lt 

 

Jānis Skubeņičs 

janis.skubenics@conexus.lv 

mailto:m.berzanskis@ambergrid.lt

