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PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI 
 

„Amber Grid“ valdyba nustatė gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainas 2019 metams 

 

AB „Amber Grid“ valdyba lapkričio 19 d. nustatė 2019 m. gamtinių dujų perdavimo kainas. Patvirtintos 

gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos pateiktos įvertinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės 

komisijai (VKEKK). 

Vidutinė ilgalaikių perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojų poreikiams kitąmet sudarys 1,17 Eur/MWh. 

Dėl „Amber Grid“ nuolatinio veiklos efektyvumo didinimo, modernių tinklo priežiūros technologijų taikymo 

bei išankstinio dalies leidžiamųjų pajamų lygmens priskyrimo trumpalaikėms paslaugoms, vidutinė ilgalaikių 

perdavimo paslaugų kaina nesieks VKEKK nustatytos ribos. Vidutinė ilgalaikių perdavimo paslaugų kaina 

Lietuvos vartotojų poreikiams, palyginus su 2018 metais taikoma vidutine kaina, didėja 3,5 proc.  

2018 metais Lietuvos vartotojams taikoma perdavimo paslaugų kaina buvo papildomai sumažinta VKEKK 

įvertinus ankstesnių kelerių metų bendrovės uždirbtas papildomas pajamas bei investicijų grąžą. Nevertinant 

šios vienkartinės reguliacinės korekcijos, bendrovės taikomos kainos Lietuvos vartotojams mažėja jau trečius 

metus iš eilės.  

Norėdama sudaryti kuo geresnes sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti Lietuvos suskystintų gamtinių dujų 

terminalu, padidinti jo konkurencingumą, AB „Amber Grid“ siūlo VKEKK patvirtinti 75 proc. nuolaidą 

perdavimo paslaugų kainai Klaipėdos įleidimo taške.  

Taip pat dujų išleidimo taške su Latvija, siekiant skatinti regioninės dujų rinkos vystymąsi,  bendrovė numato 

taikyti žemesnius nei kituose taškuose trumpalaikių paslaugų kainų daugiklius. Bendras kainos lygis šiame 

išleidimo taške didėja dėl suvienodintų pagrindinio perdavimo tinklo sąnaudų priskyrimo principų su Lietuvos 

vidaus išleidimo tašku.  

Suderinus su VKEKK, gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos, įsigaliosiančios nuo 2019 m. sausio 1 d., bus 

paskelbtos AB „Amber Grid“ tinklalapyje www.ambergrid.lt.  

Apie AB „Amber Grid“ 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą 
aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB 
„Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. 
Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros 
perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų 
paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendina strateginius 
Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia 
įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus. 
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