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VALDYBOS PIRMININKO ŽODIS
2015 m. buvo sėkmingi AB „Amber Grid“, kuri siekdama savo strateginių tikslų, baigė ar tęsia net kelis Lietuvos ir 
visam Baltijos šalių regionui svarbius projektus. 

Bendrovė anksčiau numatyto laiko baigė ES bendro intereso projekto – „Dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų 
didinimas“ įgyvendinimą. Buvo pastatyta 110 km dujotiekio atkarpa Klaipėda–Kuršėnai, kuri ženkliai padidino 
dujų įleidimo iš suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje pajėgumus, ir sudarė galimybę apie 90 proc. 
metinio visų Baltijos šalių dujų poreikio patenkinti iš alternatyvių tiekimo šaltinių per SGD terminalą Klaipėdoje.

2015 m. įmonė, galutinai įgyvendinusi ES trečiojo energetikos paketo reikalavimus dėl veiklų atskyrimo, Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu buvo paskirta sertifikuotu perdavimo sistemos operatoriumi.

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. „Amber Grid“, pirmoji iš Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių, tapo Europos 
gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) pilnateise nare. Toks statusas suteikia galimybę 
bendrovei aktyviau prisidėti prie Europos dujų rinkos vystymo ir bendro darbo su kitų šalių dujų perdavimo siste-
mos operatoriais.

Reikšmingas postūmis pasiektas ir vystant dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektą. 2015 m. 
spalio mėn. tarp ES paramos administravimo agentūros, AB „Amber Grid“ ir Lenkijos gamtinių dujų perdavimo 
siste mos operatorės GAZ-SYSTEM S.A. pasirašytas GIPL projekto finansavimo susitarimas, pagal kurį projektui 
skirta reikšminga Europos Sąjungos finansinė parama. 

2016 m. bendrovė numato tęsti 2015 m. patvirtintų strateginių krypčių įgyvendinimą: vystyti bendrą Baltijos šalių 
regiono gamtinių dujų rinką, pradėti GIPL dujotiekio statybos darbus, didinti bendrovės veiklos efektyvumą. Bend-
rovės prioritetas – nuo 2020 metų gamtinių dujų perdavimo veiklą vykdyti integruotame Europos dujų tinkle ir 
efektyviai funkcionuojančioje regiono dujų rinkoje.

AB „Amber Grid“ ir toliau numato didinti veiklos ir technologinių procesų efektyvumą. Šiems tikslams pasiekti 
stiprinamos Integruotos projektų valdymo bei kompleksinės kaštų ir naudos analizės sistemos, įgyvendinamas 
inovatyvus vadybos procesas. 

2015 m. AB „Amber Grid“ sulaukė aukšto įvertinimo tarp perdavimo sistemos operatorių  Europos dujų pramonės 
apdovanojimuose „European Gas Awards of Excellence“. Bendrovė ir ateityje sieks išlaikyti aukštus veiklos stan-
dartus ir lyderio pozicijas regione.

Bendrovė, įgyvendindama strateginius tikslus, nuosekliai laikosi svarbiausių bendrovės veiklos principų – socialiai 
atsakingo ir skaidraus verslo modelio, efektyvaus infrastruktūros projektų įgyvendinimo bei kompetentingo per-
sonalo išlaikymo ir ugdymo. 

Pagarbiai

Dr. Aleksandras Spruogis
AB „Amber Grid“ valdybos pirmininkas 



AB „AMBER GRID“ STRATEGIJA  2016–2021 m.

4

  

 

Transformacija į perdavimo 
sistemos operatorių, veikiantį 

vieningoje regiono dujų rinkoje

Veiklos efektyvumo 
didinimas 

ir modernizavimas

Sukurti 
reikiamą 

infrastruktūrą

AB „AMBER GRID“ STRATEGINĖS KRYPTYS

SANTRAUKA
Šio dokumento paskirtis – nustatyti AB „Amber Grid“ (to-
liau – „Amber Grid“, Bendrovė) 2016–2021 m. strategi-
nes kryptis, tikslus, uždavinius ir veiksmus (programas), 
suformuoti konkrečius matavimo rodiklius, kuriais rem-
damasi Bendrovė vertins savo veiklos efektyvumą trum-
puoju ir ilguoju laikotarpiu. 2013 m. rugpjūčio 1 d. sa-
varankiškai pradėjusios gamtinių dujų perdavimo veiklą 
Bendrovės ilgalaikė strategija buvo patvirtinta 2015 m.  
2016–2021 m. Strategijos dokumente pateikiame at-
naujintus duomenis, prognozes, objektyviai vertiname 
aplinkos pokyčius ir besikeičiančią situaciją rinkoje, kas 
daro įtaką ilgalaikei Bendrovės strategijai. 

„Amber Grid“ strategija paremta integracija į vieningą 
regiono gamtinių dujų rinką, efektyvumu ir moderniza-
vimu bei infrastruktūros puoselėjimu.

AB „Amber Grid“ misija – užtikrinant ša-
lies strateginius interesus, efektyviai vys-
tyti perdavimo sistemą, patikimai vykdy-
ti dujų perdavimą, aktyviai prisidėti prie 
integruotos Europos dujų perdavimo 
sistemos kūrimo ir sudaryti sąlygas kon-
kurencingai dujų rinkai vystytis.

„Amber Grid“ yra dujų perdavimo sistemos operato-
rius Lietuvoje. Bendrovė valdo, eksploatuoja ir vysto 
gamtinių dujų infrastruktūrą – Lietuvos magistralinius 
dujotiekius ir su jais susijusius įrenginius. Bendrovės 
paskirtis yra sujungti dujų sistemas, nediskriminuojan-
čiai suteikti prieigą prie sistemos, saugiai ir patikimai 
transportuoti dujas, sudaryti sąlygas konkurencijai dujų 
rinkoje, prisidėti prie to, kad dujos, kaip energijos šalti-
nis, padėtų augti ekonomikai.

AB „Amber Grid“ vizija – aktyviais veiks-
mais, bendradarbiaujant su regiono dujų 
perdavimo sistemos operatoriais, sukur-
ti palankias sąlygas regiono dujų rinkai 
veikti integruotame Europos dujų tinkle.

2016−2021 m. perspektyvoje „Amber Grid“ mato tri-
jų Baltijos šalių − Lietuvos, Latvijos ir Estijos (vėles-
nėje perspektyvoje, jeigu būtų įgyvendintas Estijos 
ir Suomijos dujotiekių sujungimo projektas, ir Suo-
mijos) − dujų rinką kaip vieną, t. y. veikiančią pagal 
suderintas taisykles, kurioje suformuota viena dujų 
prekybos, balansavimo ir įleidimo–išleidimo taškų 
zona. Pastačius „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. 
dujotiekius jungiančią tarpsisteminę jungtį (įgyven-
dinus dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos 
(toliau − GIPL) projektą), regiono dujų rinka bus su-
jungta su ES dujų rinka.



AB „AMBER GRID“ STRATEGIJA  2016–2021 m.

5

„Amber Grid“ strategija paremta integracija į vieningą 
regiono gamtinių dujų rinką, efektyvumu ir moderniza-
vimu bei infrastruktūros puoselėjimu. Šie elementai yra 
esminiai siekiant Lietuvos valstybės iškeltų finansinių ir 
strateginių tikslų.

Siekdama įmonės vizijos ir valstybės iškeltų strateginių 
siekių didinti Bendrovės vertę bei užtikrinti šalies stra-
teginius interesus, „Amber Grid“ skirs didžiausią dėme-
sį trims strateginėms kryptims:

  transformacijai į perdavimo sistemos operatorių,   
veikiantį vieningoje dujų rinkoje;

  reikiamos infrastruktūros sukūrimui; 

  efektyvumo didinimui ir modernizavimui.

Strateginėms kryptims įgyvendinti „Amber Grid“ for-
muoja atitinkamą organizacijos kultūrą, grįstą Bendro-
vės vertybėmis. „Amber Grid“ vadovaujasi bendrosio-
mis žmogiškosiomis, šalies ir profesinėmis vertybėmis. 
„Amber Grid“ vertybės − Bendrovės elgsenos, veiklos, 
organizacijos kultūros pamatas.

Bendrovė išskyrė 6 pagrindines organizacijos vertybes:

  tarpusavio pasitikėjimą;

  kompetenciją; 

  bendradarbiavimą; 

  atvirumą; 

  atsakingumą; 

  orientaciją į rezultatus.

Kiekvienai iš Bendrovės strateginių krypčių yra pareng-
tos programos su strateginiais tikslais, uždaviniais, prie-
monėmis, siekiamu rezultatu ir terminais.

Daliai Bendrovės strateginių tikslų yra suformuoti konkre-
tūs matavimo rodikliai, kuriais remdamasi ji vertins savo 
veiklos efektyvumą trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.

Šiame ilgalaikės strategijos dokumente taip pat analizuo-
jama esama situacija, pateikiami Bendrovės išorinių ir vi-
dinių veiksnių analizės bei stiprybių, silpnybių, galimybių 
ir grėsmių (toliau – SSGG) analizės rezultatai, aprašomos 
rizikos ir jų valdymo priemonės, finansiniai tikslai bei 
rodikliai, strategijos vertinimo, tobulinimo ir palaikymo 
principai.

1.  VEIKLOS 
 APRAŠYMAS 
1.1. Bendrovės veikla

„Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sis-
temos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavi-
mą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos 
naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavi-
mą, priežiūrą ir plėtojimą. „Amber Grid“ buvo įregistruota 
2013 m. birželio 25 d., nuo AB „Lietuvos dujos“ atskyrus 
gamtinių dujų perdavimo veiklą su šiai veiklai priskirtu 
turtu, teisėmis ir pareigomis. Veiklą Bendrovė vykdo nuo 
2013 m. rugpjūčio 1 d., kai įsigaliojo bendrovei VKEKK iš-
duota laikina gamtinių dujų perdavimo licencija.

Naujas juridinis vienetas įsteigtas vykdant Europos Sąjun-
gos (toliau – ES) Trečiojo energetikos paketo ir Lietuvos 
Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimus. Įsteigus 
„Amber Grid“ įgyvendintas teisinis, funkcinis ir organizaci-
nis gamtinių dujų perdavimo veiklos atskyrimas. 

2014 m. gegužės 21 d. „E.ON Ruhrgas International 
GmbH“ ir 2014 m. birželio 19 d. OAO „Gazprom“ Ben-
drovės akcijas perleidus Lietuvos Respublikos energeti-
kos ministerijos valdomai UAB „EPSO-G“, o 2014 m. bir-
želio 30 d. neeilinio visuotinio „Amber Grid“ akcininkų 
susirinkimo sprendimais pakeitus Bendrovės valdybos 
sudėtį, „Amber Grid“ veikla ir nuosavybė buvo atskirta 
nuo gavybos ir tiekimo veiklą vykdančių gamtinių dujų 
įmonių. 2015 m. balandžio 10 d. VKEKK išdavė Bendro-
vei neterminuotą perdavimo sistemos operatoriaus li-
cenciją ir Bendrovė buvo paskirta pagal ES reikalavimus 
sertifikuotu perdavimo sistemos operatoriumi.

Siekdama strateginio tikslo – sukurti geresnes sąly-
gas regiono dujų rinkai vystytis, 2015 m. lapkričio 6 d.  
AB „Amber Grid“ iš AB „Lietuvos dujos“ įsigijo 34 %  
UAB GET Baltic akcijų paketą. Sudarius sandorį,  
AB „Amber Grid“ tapo pagrindiniu UAB GET Baltic ak-
cininku, valdančiu 66 % dujų biržos įstatinio kapitalo. 
Likusį 34 % akcijų paketą valdo Suomijos gamtinių dujų 
įmonė „Gasum“ Oy. UAB GET Baltic – bendrovė, turinti 
gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją, kurios pa-
grindinė veikla yra organizuoti ir plėtoti dujų prekybą 
elektroninėje gamtinių dujų biržoje. Šiuo metu prekyba 
organizuojama Lietuvos rinkoje, tačiau ilgesnėje pers-
pektyvoje siekiama, kad GET Baltic taptų regionine,  
t. y. visose Baltijos šalyse veikiančia gamtinių dujų bir-
ža, kurios valdyme dalyvautų ir kiti Baltijos regiono per-
davimo sistemos operatoriai.
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1 paveikslas. Su „Amber Grid“ susijusių šalių struktūra

LR ENERGETIKOS MINISTERIJA
100 %

UAB „EPSO-G“
96,58 %

AB „AMBER GRID“
66 %

UAB GET BALTIC

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. „Amber Grid“ yra Europos 
gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
(ENTSOG) narė. 

1.2. Bendrovės akcininkų struktūra

2015 m. birželio 30 d. duomenimis Bendrovės akcinin-
kais buvo daugiau kaip  2.300 fizinių ir juridinių Lietuvos 
ir užsienio asmenų, iš jų 1 akcininkas – UAB „EPSO-G“ –  
valdė kontrolinį (96,58 %) Bendrovės akcijų paketą. 
Likusi Bendrovės akcijų dalis (3,42 %) yra kotiruojama 
biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomajame preky-
bos sąraše (Bendrovės trumpinys biržoje – AMG1L).

Pagrindinis Bendrovės akcininkas – UAB „EPSO-G“ yra 
100 % valdoma Lietuvos Respublikos energetikos mi-
nisterijos (1 pav.), UAB „EPSO-G“ taip pat kontroliuoja 
kontrolinį Lietuvos elektros perdavimo sistemos opera-
toriaus Litgrid AB akcijų paketą.

1.3. Bendrovės teikiamos paslaugos ir 
klientai

Bendrovė, vykdydama gamtinių dujų perdavimo sis-
temos operatoriaus veiklą, sistemos naudotojams, ki-
tiems operatoriams, gamtinių dujų rinkos dalyviams 
teikia šias paslaugas:

 gamtinių dujų perdavimo ir tranzito magistraliniais 
dujotiekiais;

  gamtinių dujų srautų balansavimo perdavimo sis-
temoje;

  suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo, 
jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploa-
tavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų admi-
nistravimo.

Bendrovės klientai – stambios elektros, centralizuotos 
šilumos gamybos, pramonės įmonės ir vidutinės Lietu-
vos verslo bendrovės, gamtinių dujų tiekimo įmonės, 
kurioms teikiamos gamtinių dujų perdavimo paslaugos. 
Gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojų struktū-
ra, remiantis perduotais gamtinių dujų kiekiais, pavaiz-
duota 2 paveiksle.

Šiuo metu Lietuvoje gamtinių dujų perdavimo sistemą 
sudaro:

 2.117 km magistralinių dujotiekių; 

 67 susijungimo su skirstymo sistemomis ir vartoto-
jais taškai;

 2 tarpvalstybinės dujų apskaitos stotys; 

 2 kompresorių stotys.

2 paveikslas. Perduotų gamtinių dujų kiekio struktūra 
pagal sistemos naudotojus, 2014 m., %

50 %

3 %
3 %

15 %

29 %
  Energetika

  Trąšų gamyba

  Pramonė

  Maisto pramonė

  Tiekimo įmonės
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Žemiau (3 pav.) pateiktas Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos žemėlapis su pažymėta pagrindine „Amber 
Grid“ valdoma infrastruktūra.

3 paveikslas. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos žemėlapis
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Gamtinių dujų perdavimo veiklos kainodara

„Amber Grid“ teikiamų gamtinių dujų perdavimo pas-
laugų ir balansavimo kainas reguliuoja VKEKK. Taip pat 
VKEKK nustato gamtinių dujų tiekimo saugumo papildo-
mą dedamąją skirtą SGD terminalo, jo infrastruktūros ir 
jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms kom-
pensuoti bei minėtoms lėšoms administruoti. 2013 m.  
spalio mėn. VKEKK Bendrovei nustatė gamtinių dujų 
perdavimo kainos viršutinę ribą 5 metų reguliavimo pe-
riodui (2014 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.),  
kuri bus kasmet koreguojama teisės aktuose nustatyta 
tvarka. Pagrindines pajamas Bendrovė šiuo metu gau-
na už gamtinių dujų perdavimo paslaugas, kainų dina-
mika 2010–2015 m. pavaizduota 4 paveiksle.

Pažymėtina, kad įgyvendinant ES teisės aktų reikalavi-
mus, nuo 2015 m. pradžios Lietuvoje pradėtas taikyti 
gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo 
taškų (angl. entry-exit) pajėgumų paskirstymo ir kaino-
daros modelis, kuris pakeitė perdavimo paslaugų kainų 
nustatymą „pašto ženklo“ principu. Nuo 2015 m. sausio 
1 d. įsigaliojo VKEKK nustatytos gamtinių dujų perdavi-
mo paslaugų kainų viršutinės ribos (toliau – KVR) bei 
VKEKK patvirtintos perdavimo paslaugų kainos tarp-
valstybiniams perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo 
taškams bei vidiniam išleidimo taškui, apimančiam su-
jungimo su skirstymo sistemomis ir tiesiogiai prijung-
tais vartotojais taškus. 

4 paveikslas. Vidutinių gamtinių dujų perdavimo pas-
laugų kainų1 dinamika 2010–2015 m.

2,0
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6,6 %
–2,4 %
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Pagrindiniai dujų perdavimo paslaugos 
kainodaros pokyčiai nuo antrųjų eina-
mojo reguliavimo laikotarpio metų

iki 2014 m. gruodžio 31 d. nuo 2015 m. sausio 1 d.

Kainodaros modelis Pašto ženklo principu Pagal įleidimo-išleidimo taškus
Perdavimo paslaugos matavimo vienetai Norminiai kubiniai metrai (m3) Energetiniai vienetai (MWh)
KVR nustatymo vienetai Litais transportuoto dujų kiekio 

vienetui – Lt/m3
Eurais užsakomų ilgalaikių pajė-
gumų vienetui įleidimo ir išlei-
dimo taškuose – Eur/MWh per 
parą per metus

1 Vidutinės perdavimo paslaugų kainos (nevertinant rodiklių, priskiriamų tranzito paslaugai). 2010–2015 metams vidutinės kainos, kurias 
sudaro kainos už dujų perdavimo pajėgumus ir kainos už perduodamą dujų kiekį, išreikštos energijos vienetais (MWh) (kainos energijos vie-
netais nustatomoms tik nuo 2015 m., iki 2015 m. kainos buvo nustatomos už tūrio vienetą (tūkst. m3)).
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2.  APLINKOS 
 VEIKSNIŲ 
 ANALIZĖ 
Toliau šiame dokumente analizuojami vidiniai ir išo-
riniai veiksniai, turintys didžiausią įtaką Bendrovės 
veiklai. Remiantis LR ūkio ministerijos parengtomis 
Strateginio planavimo ir strateginio valdymo gairėmis, 
aplinkos įtaka „Amber Grid“ veiklos strategijoje vertina-
ma kaip išorės aplinkos veiksnių (politinių, ekonominių, 
socialinių, teisinių, aplinkosauginių ir technologinių), 
vidinių stiprybių ir silpnybių bei galimybių ir grėsmių, 
kylančių išorėje, derinys. Visa tai daro įtaką Bendrovės 
pasirinktoms strateginėms kryptims. Žemiau pateikta-
me paveiksle matyti pagrindiniai „Amber Grid“ veiklai 
įtaką darantys vidiniai ir išoriniai veiksniai.

Aplinkai, kurioje veikia „Amber Grid“, nuolatos daro 
įtaką:

 besikeičianti ES ir Lietuvos teisinė bazė;
 

 energetikos ir aplinkosaugos politika;

 pokyčiai reguliavimo aplinkoje;

 technologijų energetikos sektoriuje vystymasis.

Dėl šių priežasčių Bendrovės plėtros ir strateginės veik-
los kryptys iš dalies remiasi prielaidomis.

Nors Bendrovė negali kontroliuoti toliau strategijo-
je nagrinėjamų išorės veiksnių, jie nuolat vertinami ir 
stebimi. Tokiu būdu Bendrovė, atsižvelgdama į besikei-
čiančias aplinkybes, siekia laiku numatyti riziką, išveng-
ti kylančių grėsmių ir pasinaudoti nustatytomis plėtros 
bei verslo vystymo galimybėmis.

Įvertinus minėtas aplinkybes galima ganėtinai objekty-
viai nustatyti, kokią vystymosi kryptį „Amber Grid“ tu-
rėtų pasirinkti ir kokių rezultatų gali pasiekti strategijos 
įgyvendinimo laikotarpiu.

2.1. Bendrovės vidinės aplinkos analizė

„Amber Grid“ sukurta atskiriant nuo AB „Lietuvos du-
jos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos veiklą, infra-
struktūrą, kitą turtą, taip pat su šia veikla susijusius 
žmogiškuosius ir kitus išteklius. Atskyrimo procese su-
formuota Bendrovė vykdo vieną pagrindinę – perdavi-
mo sistemos operatoriaus – veiklą, turi aiškiai apibrėž-
tas funkcijas ir neturi veiklų, nesusijusių su pagrindine 
veikla. Vienas pagrindinių dalykų siekiant efektyviai 
vykdyti gamtinių dujų perdavimo veiklą yra vidinių pro-
cesų valdymas, jų tikslingumas ir efektyvumas.

Bendrovė pagrindinei veiklai vykdyti turi pakankamą 
technologinį, vadybinį ir finansinį pajėgumą.

Bendrovės veiklai naudojama gamtinių dujų infrastruk-
tūra plėtojama nuo 1961 m., daugiau kaip pusė dujo-
tiekių yra nutiesti daugiau kaip prieš 25 metus. 

Bendrovė eksploatuoja 66 dujų skirstymo stotis (DSS),  
3 dujų apskaitos stotis (DAS) ir 2 kompresorių stotis (KS).  

Bendrovės vykdoma investavimo ir eksploatacijos politi-
ka palaiko tinkamą infrastruktūros būklę ir patikimumą. 
Infrastruktūra iki 2015 m. buvo naudojama gamtinėms 
dujoms, gaunamoms iš vieno šaltinio transportuoti. Nuo 
2014 m. pabaigos, pastačius SGD terminalą Klaipėdo-
je, yra importuojamos dujos iš dviejų šaltinių, taip pat 
transportuojamos Latvijos kryptimi. Kaip suplanuota, 
vyksta dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos pro-
jekto įgyvendinimo darbai. Planuojama, kad GIPL staty-
bos projektas bus įgyvendintas iki 2019 m. pabaigos.

Šiuo metu Bendrovės naudojamos technologijos ten-
kina minimalius jos veiklos poreikius, taikomos tech-
nologijos modernizuojamos pagal nustatytus planus. 
Nuo 2015 m. Bendrovės informacinės sistemos pritai-
kytos pokyčiams, susijusiems su gamtinių dujų tiekimo  
diversifikavimu, transportavimo pajėgumų pardavimų  

5 paveikslas. „Amber Grid“ vidinių ir išorinių veiksnių 
matrica

AB „AMBER GRID“

Išoriniai veiksniai:
 socialinė aplinka;
 technologiniai reikalavimai;
 reguliacinė aplinka;
 teisiniai reikalavimai;
 geopolitinė, ekonominė situacija ir kt.

Vidiniai veiksniai:
 akcininkų sprendimai;
 vidiniai veiklos procesai;
 strateginės Bendrovės kryptys ir kt.
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ir transportuoto dujų kiekio matavimo pakitimais. Pen-
kerių metų laikotarpiu Bendrovės naudojamos tech-
nologinės informacinės sistemos bus derinamos su 
regione esančių operatorių technologinėmis informa-
cinėmis sistemomis pajėgumų valdymo, dujų srautų 
balansavimo ir prekybos srityje. Tačiau Bendrovės vidi-
niams procesams naudojamos informacinės sistemos 
neturi bendros duomenų bazės, turi skirtingas duome-
nų struktūras, sudėtingas sistemų integravimas.

Atskyrus gamtinių dujų perdavimo veiklą, iš AB „Lietu-
vos dujos“ į „Amber Grid“ buvo perkeltos tik tos dar-
buotojų atsakomybės bei funkcijos, kurios reikalingos 
gamtinių dujų perdavimo veiklai, šitaip eliminuojant 
pašalines, su gamtinių dujų perdavimo veikla nesusiju-
sias veiklos rūšis ir darbuotojų atsakomybę. Bendrovės 
kūrimo procese iš perkeliamų ir papildomai priimtų 
darbuotojų sukomplektuotas patyrusių, aukštos kva-
lifikacijos ir didelio vadybinio pajėgumo darbuotojų 
kolektyvas, užtikrinantis Bendrovės veiklos vykdymą 
ir strategijos įgyvendinimą. Atliktas Bendrovės vidinio 
klimato tyrimas atskleidė, kad „Amber Grid“ vyrauja 
atsakomybė, sąžiningumas, tarpusavio pasitikėjimas ir 
orientacija į rezultatus, bendrai vidinė situacija yra ge-
resnė nei vidutiniškai Lietuvos įmonių.

Bendrovės gera ir stabili finansinė padėtis. Veiklos po-
būdis ir reguliavimas leidžia Bendrovei gauti pajamas, 
padengiančias būtinąsias sąnaudas ir reguliuojamą in-
vesticijų grąžą. Bendrovės nuosavo ir skolinto kapitalo 
santykis sudaro galimybę jai efektyviai vykdyti investi-
cinius ir plėtros projektus.

„Amber Grid“ struktūra ir valdymo principai

Bendrovės įstatuose numatyta, kad Bendrovės valdybą 
sudaro 5 (penki) nariai, renkami trejų metų laikotarpiui 
Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka. Valdybos 

nariai renka valdybos pirmininką. Valdybos nariai gali 
būti perrenkami kitai kadencijai. Valdybos narių įgalioji-
mai bei vadovo veiklos sritys yra apibrėžtos Akcinių ben-
drovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. Generalinį direk-
torių renka, atšaukia bei atleidžia iš pareigų Valdyba.

2014 m. „Amber Grid“ tapo UAB „EPSO-G“ įmonių gru-
pės įmone ir tuo pačiu valstybės kontroliuojama ben-
drove. Bendrovės valdymo struktūra iš esmės atitinka 
valstybės nustatytos politikos valstybės kontroliuojamų 
įmonių atžvilgiu reglamentavimą. 2016 m. numatoma 
pagal Valstybės valdomų įmonių gero valdymo reko-
mendacijas pertvarkyti „EPSO-G“ grupės, tame tarpe ir 
Bendrovės, valdymo procesus.

Korporatyviniame valdyme diegiami geros valdymo 
praktikos principai, valstybės kontroliuojamų įmonių 
valdymo politika.

2.2. Bendrovės išorinės aplinkos analizė

Dujų perdavimo veikla yra licencijuojama. Licencija 
suteikia išskirtines teises teikti perdavimo paslaugas 
visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Bendrovė vei-
kia griežtai reguliuojamoje aplinkoje, kuri nuolat kinta 
ir priklauso nuo ES bei nacionalinių teisės aktų reikala-
vimų ir gamtinių dujų perdavimo sektoriaus reguliavi-
mo politikos bei šią politiką įgyvendinančių institucijų 
veiksmų.

2.2.1. Svarbiausių įvykių regione apžvalga 

Gamtinių dujų sektoriuje Baltijos šalių regione ir pasau-
lyje pastaraisiais metais vyksta daug reikšmingų įvykių. 
Nors pasaulyje gamtinių dujų vartojimas auga, tačiau 
Europoje pastaraisiais metais gamtinių dujų suvartoji-
mas nuosekliai mažėja.

6 paveikslas. „Amber Grid“ valdymo principai

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
(proporcingai valdomam akcijų skaičiui)

VALDYBA
(5 nariai, kurie renka valdybos pirmininką)

BENDROVĖS VADOVAS
(Bendrovės direktorius, skiriamas valdybos)
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Paklausa ženkliai mažėja ir Rytų Baltijos šalių regio-
ne, kuriam priskiriama Suomija, Estija, Latvija ir Lietu-
va. Jame daugiausiai gamtinių dujų suvartoja Suomija  
(3,12 mlrd. m3 arba 32,4 TWh). Lietuva suvartoja dau-
giausiai gamtinių dujų iš trijų Baltijos šalių – beveik  
2,56 mlrd. m3 arba 26,7 TWh. Tai yra du kartus daugiau nei 
Latvijoje (1,29 mlrd. m3 arba 13,5 TWh) ir beveik penkis 
kartus daugiau nei Estijoje (0,54 mlrd. m3 arba 5,6 TWh).  
Pagrindinės dujų paklausos mažėjimo priežastys – kuro 
konversija elektros ir šilumos gamybos sektoriuje, perei-
nant prie energijos gamybos iš biomasės, bei pramonės 
įmonių vartojimo mažėjimas, pvz., menkstančioje popie-
riaus gamyboje Suomijoje.

Iki 2014 m. gruodžio mėnesio visos regiono šalys galėjo 
gamtines dujas importuoti vamzdynais tik iš Rusijos ir 
alternatyvaus tiekėjo gamtinių dujų rinkoje nebuvo. Ta-
čiau situacija pasikeitė 2014 m. gruodžio mėn. Klaipė-
doje pradėjus veikti suskystintųjų gamtinių dujų importo 
terminalui. Šis terminalas suteikia galimybę rinkos daly-
viams importuoti SGD iš pasaulinių rinkų. Be to, 2015 m. 
spalio mėnesį buvo pastatytas magistralinis dujotiekis 
Klaipėda–Kuršėnai. Didesnio pajėgumo dujotiekis su-
daro galimybes pilnai išnaudoti SGD importo terminalo 
pajėgumus ir transportuoti dujas Lietuvoje ir kitų Baltijos 
šalių kryptimi. SGD terminalas gali patenkinti virš 80 % 
trijų Baltijos šalių poreikio, užtikrina gamtinių dujų tie-
kimo diversifikavimą ir tiekimo saugumą.

Europos gamtinių dujų sektorių sparčiai keičia ES Tre-
čiojo energetikos paketo įgyvendinimas. Šiuo teisės 
aktų rinkiniu siekiama liberalizuoti gamtinių dujų rinką, 
skatinant skirtingų gamtinių dujų tiekėjų konkurenciją. 
Dujų sektoriui aktualūs šie teisės aktai:

Direktyva:

  Dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyk-
lių (2009/73/EB).

Reglamentai:

  Dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo 
tinklais sąlygų (715/2009);

  Dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendra-
darbiavimo agentūros ACER įsteigimo (713/2009).

Vadovaujantis paketo reglamentais ir direktyvomis Euro-
pos šalys įgyvendina gamtinių dujų perdavimo veiklos at-
skyrimą nuo dujų tiekimo ir skirstymo verslo sričių vertika-
liai integruotose gamtinių dujų įmonėse. Siekiama sukurti 
integruotą gamtinių dujų rinką Europos šalyse, sudarant 
prielaidas didesniam rinkos likvidumui, kainų formavimui-
si konkurenciniais pagrindais, efektyvesniam infrastruktū-
ros panaudojimui ir didesniam tiekimo saugumui.

Rytų Baltijos jūros regione šiuo metu svarbiausi įvykiai, 
susiję su gamtinių dujų perdavimo sistemų operatorių 
veikla, yra, būtent, dujų bendrovių veiklos rūšių atsky-
rimas ir akcijų perdavimas naujiems juridiniams viene-
tams bei dujų sektoriaus atstovų bendradarbiavimas 
kuriant liberalią ir integruotą dujų rinką.

Lietuvoje ir Estijoje jau veikia atskiros dujų perdavi-
mo veikla užsiimančios bendrovės – „Amber Grid“ ir  
AS „Elering Gaas“  (buvusi AS „EG Võrguteenus“). Latvi-
joje numatyta, kad perdavimo veikla turės būti atskirta 
2017 m., taip pat perdavimo veiklos atskyrimui yra ruo-
šiamasi Suomijoje.

Regioninei rinkai funkcionuoti yra reikalinga pakankama 
infrastruktūra bei organizacinės priemonės. Todėl yra 
planuojamos investicijos į regiono gamtinių dujų perdavi-
mo sistemų tarpusavio integravimą. Regioną su Europos 
gamtinių dujų rinkomis planuojama sujungti nutiesus 
dujotiekių jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos. Suomiją inte-
gruoti į bendrą ES dujų rinką planuojama pastačius du-
jotiekio jungtį tarp Suomijos ir Estijos (Balticconnector).  
Numatoma investuoti į esamas tarpvalstybines jungtis 
tarp Estijos ir Latvijos bei tarp Latvijos ir Lietuvos, užti-
krinant reikiamus jų pajėgumus abejomis kryptimis, bei 
į Inčiukalnio požeminę dujų saugyklą Latvijoje, didinant 
jos galimybes patiekti dujas žiemos laikotarpiu. Klaipė-
dos SGD terminalo paslaugas planuojama plėtoti tei-
kiant SGD bunkeriavimo paslaugas – aprūpinant laivus 
kuru ir tiekiat SGD mažesniems terminalams – bei pasta-
čius antžeminę SGD paskirstymo stotį.

Regioninės rinkos kūrimui koordinuoti 2015 m. pra-
džioje buvo suburta speciali darbo grupė, kurią sudaro 
Rytų Baltijos regiono šalių perdavimo sistemų opera-
torių, ministerijų, atsakingų už energetiką, ir naciona-
linių reguliuojančiųjų institucijų atstovai. Metų eigoje 
ši grupė sutarė dėl trumpalaikių ir vidutinės trukmės 
veiksmų plano regioninei dujų rinkai vystyti, o perda-
vimo sistemų operatoriai dalyvauja rengiant BASREC 
(Baltijos jūros regiono energetikos bendradarbiavimo 
organizacijos) finansuojamą studiją, kuri pateiks reko-
mendacijas dėl geriausio rinkų integravimo modelio.

2.2.2. Politiniai, ekonominiai, socialiniai, 
technologiniai, aplinkosauginiai ir teisiniai 
veiksniai

Didžiausią įtaką Bendrovės planams turės valstybės insti-
tucijų sprendimai dėl Nacionalinės energetinės nepriklau-
somybės strategijos, kurioje bus nustatytos šalies energe-
tikos strateginės kryptys bei atskirų energetikos sektorių 
vystymo prioritetai, sprendimai, susiję su biokuro ir kitų 
energijos išteklių skatinimu ir plėtra, energijos vartoji-
mo efektyvumo didinimu, valstybės reguliuojamų kainų  
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gamtinių dujų perdavimo sektoriuje nustatymo pokyčiais, 
ES priimtų Tinklo kodeksų reikalavimų dujotiekių saugu-
mo, patikimumo, sąveikos, taip pat prieigos sąlygų, preky-
bos, kainodaros ir kitose srityse įgyvendinimu.

Teisinė aplinka, kuri turi reikšmingą įtaką Bendrovės 
veiklos sprendimams, ypač nacionalinės energetikos 
politikos, ES paramos politikos srityse, labai priklauso 
nuo politinių pokyčių ir pasireiškia dažnais dujų perda-
vimo sektorių reglamentuojančių teisės aktų pakeiti-
mais, o tai gali neigiamai atsiliepti ilgalaikių strateginių 
Bendrovės sprendimų tvarumui.

Svarbiausi ekonominiai veiksniai, veikiantys gamtinių 
dujų perdavimo sektorių, – tai biokuro bei kitų atsi-
naujinančių išteklių naudojimo energetikos sektoriuje 
skatinimas ir plėtra bei efektyvesnis energijos bei ener-
gijos išteklių naudojimas. Dėl didelių subsidijų, kurios 
teikiamos įvairiomis formomis: taikant skatinamuosius 
energijos supirkimo tarifus, skiriant tiesiogines dotaci-
jas ar taikant skatinamąjį ekonominio reguliavimo reži-
mą, sukuriamos nelygias konkurencines sąlygas, dėl to 
sparčiai didėja biokuro naudojimas tiek elektros, tiek ir 
šilumos sektoriuose, tai mažina gamtinių dujų paklausą 
ir konkurencingumą rinkoje, ir esant didžia dalimi pa-
stoviems infrastruktūros kaštams didina dujų perda-
vimo ir skirstymo paslaugų kainas bei  SGD terminalo 
išlaikymo sąnaudas (gamtinių dujų tiekimo saugumo 
papildomą dedamąją) rinkos dalyviams. Be to, valsty-
bės reguliuojamose energetikos srityse, kurių investi-
cijoms turi pritarti reguliuojančios institucijos, spren-
dimai investuoti į alternatyvių kuro rūšių panaudojimą  
šilumos ir elektros gamybai iki šiol priimami neatlikus 
pilno socio-ekonominio vertinimo, tai skatina perin-
vestavimą ir sukuria ekonomiškai nepagrįstų investicijų 
įgyvendinimo riziką.

Kiti svarbūs ekonominiai veiksniai, galintys turėti įtakos 
Bendrovės veiklos sprendimams, – tai klientų struktū-
ra, lemianti didelę Bendrovės veiklos pajamų priklau-
somybę nuo kelių stambių dujų sistemos naudotojų 
(10 didžiausių sistemos naudotojų generuoja apie 90 % 
Bendrovės pajamų); galimybės pasinaudoti ES parama 
dujų perdavimo sistemai plėtoti ir atnaujinti.

Technologiniai veiksniai, lemiantys Bendrovės veiklos 
sprendimus, susiję su Bendrovės veiklai naudojamos 
gamtinių dujų infrastruktūros tinkamos būklės užtik-
rinimu. Būtina atsižvelgti, kad – 57 % dujotiekių yra 
nutiesti daugiau kaip prieš 25 metus. Eksploatuojamų 
dujotiekių būklė  tikrinama naudojant pažangius meto-
dus tokius kaip vidaus  diagnostika, elektromagnetinio 
lauko matavimais grįsta išorės diagnostika, dujotiekių 
apskridimas sraigtasparniu, nešančiu lazerinę, ypač 
jautrią dujų nuotėkio paieškos įrangą ir kt. Pagal gau-
tus rezultatus atliekami būtiniausi atskirų dujotiekio at-

karpų remonto darbai užtikrinant perdavimo sistemos 
saugumą ir patikimumą.

Netiesioginį poveikį dujų perdavimo veiklai turi ir socia-
liniai veiksniai, kurie lemia vartotojų elgesį – mažiau 
vartoti dujų ir rinktis kitą kuro rūšį – tai sąlyginai maža 
šalies gyventojų perkamoji galia, didelė emigracija ir 
neigiami demografiniai rodikliai, nors paskutiniais me-
tais dujų kainos ženkliai sumažėjo, o taip pat pagerėjo 
ir kokybiniai parametrai (ženkliai išaugo dujų tiekimo 
saugumas ir galimybė rinktis tiekėjus ar įsigyti dujas 
gamtinių dujų biržoje).

Bendrovės veiklai daro įtaką ES aplinkosaugos politika –  
griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai gali lemti pa-
pildomų investicijų poreikį, be to, aplinkosaugos reika-
lavimams įgyvendinti prioritetai teikiami atsinaujinan-
čių energijos šaltinių plėtros politikai, kuri daro didelę 
įtaką gamtinių dujų vartojimo mažėjimui.

2.2.3. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir 
grėsmių (SSGG) analizė

Atsižvelgiant į LR ūkio ministerijos parengtas Strategi-
nio planavimo ir strateginio valdymo gaires, aplinkos 
veiksnių analizei apibendrinti buvo atlikta SSGG anali-
zė. Analizės metu nustatytos „Amber Grid“ stiprybės ir 
silpnybės, priklausančios nuo Bendrovės vidaus veiks-
nių. Taip pat nurodomos galimybės ir grėsmės – išorės 
veiksniai, kurių Bendrovė negali kontroliuoti.

Atlikus vidinės ir išorinės aplinkos analizę nustatytos 
esminės „Amber Grid“ stiprybės ir silpnybės, identifi-
kuotos reikšmingiausios išorės grėsmės ir galimybės. 

SSGG analizės rezultatai – tai pagrindas veiklos scena-
rijams, strateginėms kryptims ir tikslams formuluoti. 
Analizės rezultatus būtina atsižvelgti nustatant strate-
ginius uždavinius arba sudarant veiksmų planus, kurie 
naudojami Bendrovės strateginiams tikslams pasiekti. 
Tolesniuose skyriuose aprašomos strateginės kryptys, 
tikslai, detalizuojami strateginiai uždaviniai ir progra-
mos, kurios suformuluotos atsižvelgiant į atliktos SSGG 
analizės rezultatus.
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3.  „AMBER GRID“   
 STRATEGIJA 
3.1. Misija, vizija, strateginės kryptys ir 
vertybės

„Amber Grid“ vykdoma perdavimo sistemos opera-
toriaus veikla detaliai reglamentuota ES ir LR nacio-
nalinės teisės. Todėl Bendrovės strategijos pamatiniai 
dalykai kyla iš teisės aktų, kuriais reglamentuojama 
veikla – ES Trečiojo energetikos paketo, LR gamtinių 
dujų įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų, Na-
cionalinės energetinės nepriklausomybės strategi-
jos. Bendrovės strategijai daro įtaką ES ir nacionalinė 
energetikos politika bei ES ir nacionalinių reguliatorių 
vykdoma reguliavimo politika. Reguliatoriaus vykdo-
ma reguliavimo politika tiesiogiai veikia Bendrovės 
strateginius planus finansų perspektyvoje. „Amber 
Grid“ sudarytas gamtinių dujų perdavimo sistemos 
operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros planas yra 
derinamas su VKEKK. Bendrovės strategijai įtaką daro 
tai, kad Bendrovės veikla iš esmės susijusi su kitų šalių 
perdavimo sistemų operatorių veik la ir jos strategija. 
Be to, Bendrovė yra Lietuvos valstybės kontroliuojama 
įmonė, kuriai įtaką daro Lietuvos valstybės nustatyta 
valstybės valdomų įmonių politika, nustatanti laukia-
mą grąžą, strateginio planavimo gaires ir valdymo 
principus.

Misija. „Amber Grid“ yra dujų perdavimo sistemos 
operatorius Lietuvoje. Bendrovė valdo, eksploatuoja ir 
vysto gamtinių dujų infrastruktūrą – Lietuvos magistra-
linius dujotiekius ir su jais susijusius įrenginius, Bendro-
vės paskirtis yra sujungti dujų sistemas, nediskriminuo-
jančiai suteikti prieigą prie sistemos, saugiai ir patikimai 
transportuoti dujas, sudaryti sąlygas konkurencijai dujų 
rinkoje, prisidėti prie to, kad dujos, kaip energijos šal-
tinis, padėtų augti ekonomikai. Visa tai „Amber Grid“ 
trumpai įvardijo savo misijoje:

AB „Amber Grid“ misija – užtikrinant ša-
lies strateginius interesus, efektyviai vys-
tyti perdavimo sistemą, patikimai vykdy-
ti dujų perdavimą, aktyviai prisidėti prie 
integruotos Europos dujų perdavimo 
sistemos kūrimo ir sudaryti sąlygas kon-
kurencingai dujų rinkai vystytis.

Vizija. 2016–2021 m. perspektyvoje „Amber Grid“ 
mato trijų Baltijos šalių: Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
(kai bus įgyvendintas Estijos ir Suomijos dujotiekių 
sujungimo projektas), dujų rinką kaip vieną, t. y. 
veikiančią pagal suderintas taisykles, kurioje sufor-
muota viena dujų prekybos, balansavimo ir įleidi-
mo-išleidimo taškų zona. Pastačius „Amber Grid“ ir 
GAZ-SYSTEM S.A. dujotiekius jungiančią tarpsistemi-
nę jungtį  (įgyvendinus GIPL projektą), regiono dujų 
rinka bus sujungta su ES dujų rinka. Per planavimo 
laikotarpį įgyvendinant transformavimosi, naujos 
infrastruktūros ir veiklos tobulinimo strategines pro-
gramas, „Amber Grid“ vizija:

AB „Amber Grid“ vizija – aktyviais 
veiksmais, bendradarbiaujant su regio-
no dujų perdavimo sistemos operato-
riais, sukurti palankias sąlygas regiono 
dujų rinkai veikti integruotame Euro-
pos dujų tinkle.

Strateginės kryptys

„Amber Grid“ strateginių tikslų sistemos aukščiausiąjį 
lygmenį sudaro Lietuvos valstybės Bendrovei keliami 
finansiniai ir visuomeniniai tikslai.

Valstybė, įgyvendindama „Amber Grid“ kontrolę, sie-
kia Bendrovės vertės augimo, dividendų, taip pat stra-
teginių šalies interesų užtikrinimo: šalies ekonominio 
saugumo, strateginių projektų vykdymo ir kokybiškos 
infrastruktūros.

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategi-
joje numatyti tikslai, kuriuos įgyvendina Bendrovė:

  užtikrinti dujų tiekimo alternatyvas; 

  skatinti konkurenciją dujų rinkoje.

Vadovaujantis strateginio planavimo ir strateginio val-
dymo gairėmis viena iš Bendrovės strateginių krypčių 
yra efektyvumo didinimas.

„Amber Grid“ strategija paremta integracija į vieningą 
regiono gamtinių dujų rinką, efektyvumu ir moderniza-
vimu bei infrastruktūros puoselėjimu. Šie elementai yra 
esminiai siekiant Lietuvos valstybės iškeltų finansinių ir 
strateginių tikslų. 7 paveiksle apibendrintai pateikiama 
„Amber Grid“ strategija.
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Siekdama įmonės vizijos ir valstybės iškeltų strategi-
nių siekių didinti Bendrovės vertę bei užtikrinti šalies 
strateginius interesus, „Amber Grid“ skirs didžiausią 
dėmesį trims strateginėms kryptims: (i) transformacija 
į PSO, veikiantį vieningoje dujų rinkoje; (ii) reikiamos 
infrastruktūros sukūrimas; (iii) efektyvumo didinimas ir 
modernizavimas.

Kiekvienai iš Bendrovės strateginių krypčių yra pareng-
tos programos su strateginiais tikslais, uždaviniais, prie-
monėmis, siekiamu rezultatu ir terminais.

Vertybės

Strateginėms kryptims įgyvendinti „Amber Grid“ for-
muoja atitinkamą organizacijos kultūrą, grįstą Bendrovės  
vertybėmis. 2014 m. Bendrovė išskyrė 6 pagrindines 
organizacijos vertybes: tarpusavio pasitikėjimą, kom-
petenciją, bendradarbiavimą, atvirumą, atsakingumą, 
orientaciją į rezultatus ir sėkmingai įvykdė vertybių ko-
munikavimo Bendrovės darbuotojams projektą.

„Amber Grid“ vadovaujasi bendrosiomis žmogiškosiomis, 
šalies ir profesinėmis vertybėmis. „Amber Grid“ vertybės –  
Bendrovės elgsenos, veiklos, organizacijos kultūros pa-
matas. 

7 paveikslas. „Amber Grid“ strategijos išklotinė

8 paveikslas. „Amber Grid“ strateginės kryptys

 

 

Transformacija į 
perdavimo sistemos 
operatorių, veikiantį 
vieningoje regiono 

dujų rinkoje

Veiklos efektyvumo 
didinimas ir 

modernizavimas

AB „AMBER GRID“ STRATEGINĖS KRYPTYS
 

Sukurti 
reikiamą 

infrastruktūrą



AB „AMBER GRID“ STRATEGIJA  2016–2021 m.

15

3.2. Strateginiai tikslai ir jų matavimo 
rodikliai

„Amber Grid“ kiekvienai iš Bendrovės strateginių kryp-
čių yra suformavusi konkrečius strateginius tikslus (žr.  
9 pav.), kurių Bendrovė sieks per strategijos įgyvendini-
mo laikotarpį (iki 2021 m.).

Daliai Bendrovės strateginių tikslų suformuoti konkretūs 
matavimo rodikliai, kuriais remdamasi ji vertins savo vei-
klos efektyvumą trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.

3.3. Strateginiai uždaviniai ir veiksmai / 
programos 

„Amber Grid“ suformuoti strateginiai uždaviniai skirti 
pasiekti kiekvienam iš aukščiau paminėtų Bendrovės 
strateginių tikslų. Siekdama įgyvendinti šiuos uždavi-
nius, Bendrovė yra suformavusi veiksmų programas, 
kuriomis ji vadovaujasi vykdydama savo veiklą.

4.  RIZIKA IR JOS 
 VALDYMAS 
Rizikos valdymas yra neatsiejama AB „Amber Grid“ 
veiklos dalis. Bendrovėje rizika nustatoma, analizuoja-
ma ir vertinama nagrinėjant Bendrovės tikslus, veiklą 
ir išorės aplinką. Šiuo metu rizikos valdymo procesas 
vykdomas atsižvelgiant į AB „Lietuvos dujos“ galio-
jusios rizikos valdymo sistemos sudedamąsias dalis. 
Nuo 2016 m. bus pilnai įdiegta rizikos valdymo siste-
ma Bendrovėje, apimanti rizikų nustatymą, jų analizę, 
vertinimą ir kontrolės priemonių numatymą, rizikos 
valdymo veiksmų plano parengimą bei plano priemo-
nių įgyvendinimą, rizikos valdymo proceso stebėjimą 
ir priežiūrą.

Valdant rizikas siekiama palaikyti pakankamą veiklos pro-
cesų kontrolės lygį, sumažinti rizikas sukeliančių įvykių 
atsiradimo tikimybes ir galimus neigiamus padarinius, 

9 paveikslas. „Amber Grid“ strateginių krypčių bei tikslų sąsaja

Bendradarbiaujant su regiono PSO sukurti 
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Modernizuoti perdavimo paslaugų administravimą

Veiklos valdymo efektyvumo didinimas ir modernizavimas

Ugdyti ir skatinti darbuotojų žinias ir savybes, reikalingas 
strategijos įgyvendinimui

Transformacija į 
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užtikrinti, kad rizikos neviršytų AB „Amber Grid“ priim-
tino rizikų lygio bei būtų įgyvendinti Bend rovės tikslai.

Bendrovėje rizikas galima suskirstyti į keturias stambias 
grupes: strategines, veiklos, atitikties ir finansines rizi-
kas, o šias – į smulkesnes grupes.

5.  FINANSINIAI 
 TIKSLAI IR 
 RODIKLIAI 
Bendrovės finansiniai tikslai ir rodikliai yra orientuoti į 
misijos ir vizijos vykdymą. Rodikliai pasirinkti atsižvel-
gus ir į tai, kad Bendrovės veikla yra reguliuojama, todėl 
vieno ar kito rodiklio pasiekimas priklauso ne tik nuo 
Bendrovės veiklos, bet ir taikomų gamtinių dujų perda-
vimo paslaugos kainų reguliavimo metodikos nuostatų.

2014–2018 m. reguliavimo laikotarpiui nustatyta, kad 
gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinė riba apskai-
čiuojama kaip perdavimo veiklos bazinių sąnaudų bei 
investicijų grąžos sumos ir gamtinių dujų perdavimo 
kiekio santykis. Nuo 2015 m. yra nustatomos atski-
ros kainų viršutinės ribos įleidimo-išleidimo taškuose 
ir nusta tomos perdavimo pajėgumų vienetui. VKEKK 
minėto laikotarpio investicijų grąžą (ROI) apskaičiavo 
kaip investicijų grąžos normos ir perdavimo paslaugai 
priskirto reguliuojamo turto (RAB) vertės sandaugą. 
Investicijų grąžos norma buvo nustatyta kaip svertinė 
kapitalo kaina (WACC), lygi 7,09 %. 

Bendrovės pelningumo rodiklių (pelno maržos, nuosa-
vo kapitalo grąžos, turto grąžos ir kt.) dydį bei įmonės 
vertės augimą iš esmės sąlygoja VKEKK leistas ROI dydis 
ir Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas.

Bendrovės finansinių tikslų vykdymo apibendrinančiu 
rodikliu pasirinktas pelno prieš palūkanas, mokesčius 
ir nusidėvėjimą (amortizaciją) (EBITDA) rodiklis, kurį 
galima būtų apibūdinti kaip įmonės gebėjimą apmokėti 
skolas ir sumokėti pelno mokestį bei vykdyti pagrindinę 
įmonės veiklą. Bendru atveju EBITDA apskaičiuojama 
prie įprastinės veiklos pelno pridedant finansinės veik-
los rezultatą bei ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir amorti-
zaciją. Kuo didesnė įmonės ilgalaikio materialaus turto 
vertė ir nusidėvėjimas, tuo EBITDA didesnis už įmonės 
uždirbtą veiklos pelną. Todėl šis rodiklis itin tinka lygin-
ti ir vertinti veiklos rezultatus tų įmonių, kurios, kaip ir  
AB „Amber Grid“, vykdo didelio masto kapitalo inves-
ticijas. Šis rodiklis leidžia palyginti įmonių rezultatus, 
neatsižvelgiant į naudojamus veiklos finansavimo  

šaltinius ir jų struktūrą. Bendrovės  siekiama EBITDA – 
kasmet ne mažesnė kaip 30 mln. Eur. Be to, Bendrovė 
sieks, kad nuosavo kapitalo pelningumo (arba nuosavo 
kapitalo grąžos) rodiklis (ROE), parodantis, kiek eurų 
grynojo pelno tenka vienam nuosavo kapitalo eurui, 
2020 m. sudarytų 4,8 %.

Viena iš strateginių Bendrovės krypčių – reikiamos infra-
struktūros sukūrimas – bus įgyvendinama vadovaujan-
tis šiais investicijų ir finansų valdymo sprendimais:

  Projektų finansavimui bus vertinami visi galimi 
finansavimo instrumentai (subsidijos, dotacijos, 
bankų paskolos ir kt.).

  Infrastruktūros plėtros programos finansavimas 
bus užtikrinamas optimizuojant Bendrovės kapi-
talo struktūrą ir tuo būdu didinant kapitalo panau-
dojimo efektyvumą. Vykdant investicijų programą, 
finansinių skolų lygis neviršys Europos dujų sektoriu-
je veikiančių palyginamų įmonių skolų lygio vidur-
kių. Bendrovės finansinės skolos neviršys EBITDA 
x 6 dydžio.

  Sprendimai dėl investicijų į turto rekonstravimą, 
modernizavimą ir plėtrą bus priimami įvertinus jų 
atitiktį Bendrovės strategijai.

  Priimant sprendimus dėl investicijų, bus taikomi 
reikalaujamos investicijų grąžos, rizikos ir strate-
gijos atitikties vertinimo principai.

  Įgyvendinant akcininko kapitalo  grąžos lūkesčius 
numatoma nuosaiki dividendų politika.

Bendrovė prisideda prie valstybės strateginių prioritetų 
įgyvendinimo vykdydama strateginius projektus, kurie 
atitinka aukščiau paminėtus reikalavimus.

Atsižvelgiant į Nacionalinėje energetinės nepriklauso-
mybės strategijoje numatytus prioritetinius projektus, 
Bendrovė 2014–2023 m. numato įgyvendinti stambius 
investicijų projektus, skirtus dujų tiekimo šaltinių diver-
sifikavimui, dujų tiekimo patikimumo užtikrinimui Lie-
tuvos vartotojams.

Lietuvos perdavimo sistemos integracijai į bendrą ES 
dujų sistemą planuojama pastatyti dujotiekių jungti 
tarp Lenkijos ir Lietuvos. AB „Amber Grid“ skirta 42,6 %  
ES finansinė parama nuo tinkamų finansuoti šio projek-
to išlaidų Lietuvos teritorijoje, o taip pat 50 % parama 
padengti Bendrovės kompensacines CBCA išmokas.

Siekiant efektyviai išnaudoti SGD terminalą Klaipėdo-
je, 2015 m. pabaigoje užbaigta magistralinio dujotiekio 
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Klaipėda–Kuršėnai statybos projekto įgyvendinimas. 
Šiam projektui buvo skirta 42,45 % ES dotacija, dalį in-
vesticijų finansavo Latvijos gamtinių dujų perdavimo 
sistemos operatorius.

Taip pat planuojama vykdyti bendrą Lietuvos ir Latvijos 
gamtinių dujų bendrovių projektą, skirtą padidinti gam-
tinių dujų jungties tarp šių šalių pralaidumą, pasiekti di-
desnę Baltijos šalių dujų sistemų tarpusavio integraciją ir 
sudaryti sąlygas Baltijos šalių gamtinių dujų rinkos plėtrai. 

Bendrovės strateginių krypčių ir programų įgyvendini-
mui bus naudojami įvairūs finansavimo šaltiniai – Bend-
rovės veiklos pajamos, skolintas kapitalas, ES dotacijos. 

6.  STRATEGIJOS 
 ĮGYVENDINIMAS
Siekdama įvykdyti strategijoje įvardytas programas, pa-
siekti užsibrėžtų tikslų ir taip artėti prie Bendrovės vizijos 
ir misijos įgyvendinimo, „Amber Grid“ nuolat vertina ir 
kontroliuoja įgyvendinant strategiją pasiektą pažangą. Re-
miantis surinkta informacija nustatomos probleminės to-

bulintinos Bendrovės veiklos sritys. Jei vertinimo procese 
identifikuojami nauji išorės veiksniai arba stipriai pasikei-
čia ekonominė, politinė, socialinė aplinka ar kitos esminės 
strategijos prielaidos, gali būti tobulinama Bendrovės stra-
tegija, koreguojamos siekiamos rodiklių reikšmės.

Vertinant strategijos įgyvendinimą naudojami repre-
zentatyvūs rodikliai, apibrėžti kiekvienam strateginiam 
tikslui ir (arba) programai.

Pasiektų rodiklių stebėsena atliekama periodiškai. Nus-
tačius  neatitikimų  tobulinama  Bendrovės  veikla,  pa-
vyzdžiui, organizacinė struktūra ir procesai, veiksmai, 
tobulinami arba pritraukiami nauji darbuotojai. Jei bū-
tina, keičiamos rodiklių reikšmės. Pakeitimai atliekami 
Bendrovės vidutinio laikotarpio planuose ir, jei būtina, 
ilgalaikėje strategijoje – Bendrovė siekia būti ambicin-
ga, kartu objektyviai vertindama aplinkos pokyčius ir 
besikeičiančią situaciją rinkoje.

Strategijos stebėsena vykdoma sistemingai ir periodiš-
kai, informacija apie stebėsenos rezultatus naudojama 
Bendrovės valdyme ar teikiama kitoms suinteresuo-
toms šalims. Taip ne tik užtikrinama, kad būtų turima 
valdymo reikmėms aktuali informacija, bet ir įgyvendi-
nama viena iš įmonės vertybių – atvirumas.


