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„Amber Grid“ pirmojo 2021 m. ketvirčio pajamos augo iki 19,2 mln. eurų 
 
Dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį augo iki 19,2 mln. 
eurų ir buvo 41 proc. didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai pajamos už dujų perdavimo paslaugas 
siekė 13,6 mln. eurų. Pajamų, o taip pat pelningumo lygiui, didžiausią įtaką turėjo dėl šaltos žiemos 
reikšmingai išaugusi dujų paklausa ir dėl to didesnis dujų suvartojimas šilumos ir elektros gamybos 
sektoriuose.   
  
Į Lietuvą per pirmąjį 2021 m. ketvirtį buvo patiekta 8,8 teravatvalandės (TWh) dujų, neskaitant dujų 
transportavimo į Karaliaučiaus sritį. Tai - 25 proc. daugiau, palyginti su 2020 m. sausio-kovo mėn., kai į Lietuvą 
buvo transportuota 7,1 TWh dujų. Per šį laiką Lietuvos poreikiams buvo suvartota 8,7 TWh dujų arba 28 proc. 
daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai buvo suvartota 6,8 TWh dujų. 2021 m. sausio-kovo mėn. iš Klaipėdos 
SGD terminalo buvo patiekta 44 proc., o vamzdynais iš Latvijos ir Baltarusijos – 56 proc. viso įleisto dujų kiekio.  
 
„Pirmą ketvirtį trečdaliu didesnė dujų paklausa turėjo teigiamą įtaką įmonės pajamoms ir pelningumui. 
Nusistovėjus ilgiau trukusiems šalčiams, energijos poreikiai išaugo iki tokio lygio, kad įprastai naudojamą 
biokurą šiemet šilumos tinklai reikšmingai papildė gamtinėmis dujomis ir užsakinėjo jų dvigubai daugiau. Tai 
rodo dujų, kaip energijos ištekliaus svarbą, o laiku padarytos investicijos į tinklo patikimumą pasiteisino, nes 
sistema sėkmingai veikė perduodant didelius dujų srautus“, – sako „Amber Grid“ generalinis direktorius 
Nemunas Biknius.  
 
„Amber Grid“ 2021 m. pirmojo ketvirčio EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir 
amortizacijos) siekė 12,4 mln. eurų, palyginti su 6 mln. eurų pernai. Grynasis pelnas buvo 9,1 mln. eurų, 
palyginti su 3,6 mln. eurų grynojo pelno, uždirbto pernai tuo pačiu metu. Įmonės veikla yra reguliuojama, 
todėl didesnis uždirbtas pelnas yra grąžinamas per dujų perdavimo tarifą ateinančiais laikotarpiais.  
 
Užtikrinant patikimą dujų perdavimo sistemos darbą, toliau įgyvendinamas didžiausias pastarojo meto 
„Amber Grid“ projektas - dujotiekio tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL statyba. Jau atlikta 81 proc. visų jungties 
įrengimo darbų bei įsibėgėjo valstybių pasienyje, Lazdijų rajone įrengiamos dujų apskaitos ir slėgio 
reguliavimo stoties statyba. Tai bus paskutinis sudėtingas GIPL jungties įrengimo etapas.    
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