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ir jau skalaujamas vandens

Pavadintas

Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų 
(SGD) terminalui statomas laivas-sau-
gykla su dujinimo įrenginiu nuleistas 
ant vandens. Iškilmingoje ceremoni-
joje laivui suteiktas simbolinis pavadi-
nimas – „Independence“ (liet. „Nepri-
klausomybė“).

„Dėl savo dydžio, unikalumo bei specialios pa-
skirties laivas privalėjo būti pavadintas išskirtiniu 
vardu. Tikimės, kad toks skambus laivo pavadini-
mas atspindės lūžį Lietuvos energetikos dujų sek-
toriuje bei siekiamą nepriklausomumą nuo vieno 
tiekėjo“, – sako Rokas Masiulis, SGD terminalo pro-
jektą įgyvendinančios ir laivo pavadinimą išrinku-
sios AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius.  

info

Tūris 170 tūkst. m3   
ilgis 294 m
PloTis 46 m
grimzlė 12,6 m 
PumPavimo Pajėgumas  
iki 11 mln. m3 per dieną

Ceremonija vyko Pietų Korėjoje, Ulsano mieste, didžiausioje laivų statykloje 
pasaulyje „Hyundai Heavy Industries“. Laivo savininkė – Norvegijos bendrovė „Hoegh 
LNG“ – jį įregistravo Singapūre.

Laivas-saugykla 
„Independence“ 
į Klaipėdos uostą 
turėtų atplaukti 
2014 m. antroje 
pusėje. 

Laiku pagal suplanuotą grafiką vykstantys laivo statybos 
darbai bus tęsiami statyklos doke ant vandens – 
montuojamos SGD talpyklos, mažieji mechaniniai įrenginiai, 
pagalbinės sistemos ir atliekami visų sistemų bandymai.  

„Nepriklausomybe“
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Prie Kiaulės Nugaros salos 
Klaipėdos uoste iškils kran-
tinė, prie kurios švartuosis 
SGD terminalo laivas-sau-
gykla su dujinimo įrenginiu. 
Krantinę, kurią sudarys dvi 
platformos, projektuos ir 
statys Latvijos bendrovė 
BMGS, sukaupusi daugiau 
nei 60 metų tokių projek-
tų įgyvendinimo patirties. 
BMGS Lietuvoje jau yra sta-
čiusi krantinę ir tvirtinusi 
krantą prie Klaipėdos kon-
teinerių terminalo Malkų 
įlankoje bei pildžiusi Palan-
gos paplūdimius smėliu.

Vladimiras Mironovas, BMGS val-
dybos narys, komercijos direktorius, 
su „Terminalo“ skaitytojais dalijasi 
pasirengimo nuotaikomis prieš pra-
dedant darbus statybų aikštelėje.  
 
Papasakokite, kaip atrodys Klai-
pėdos SGD terminalo krantinė ir 
kokią funkciją ji atliks pradėjus 
veikti terminalui?   
Kalbant bendrai ir nesigilinant į tech-
nines detales, sakyčiau, tai bus stan-
dartinė krantinė jūroje, naudojama 
švartuotis dideliems laivams, kurie 
negali prisišvartuoti prie jau esamų 
krantinių dėl nepakankamo gylio. Ši 
krantinė bus skirta saugiam suskys-
tintųjų gamtinių dujų perpumpavi-
mui iš plaukiojančio laivo-saugyklos 
su dujinimo įrenginiu (FSRU) į šalies 
dujų perdavimo sistemą. Be laivo-
saugyklos švartavimo, prieplaukos 

stulpai bus skirti saugiai pritvirtin-
ti dujas atgabenantį tanklaivį prie 
krantinės. Krantinėje bus įrengtos dvi 
platformos – aptarnavimo ir techno-
loginė, kur stovės speciali dujų perda-
vimo įranga ir saugumo sistemos. 

Ar turėsite užtektinai laiko to-
kiam sudėtingam uždaviniui 
įgyvendinti?  
Mūsų skaičiavimais, projektavimui, 
statyboms ir krantinei atiduoti nau-
doti nustatyti terminai yra pakanka-
mi ir per šį laiką spėsime viską įgy-
vendinti. Žinoma,  jei visos projekte 
dalyvaujančios šalys savo funkcijas 
atliks laiku ir bendradarbiaus efekty-
viausiu būdu.      

Ar esate statę panašaus tipo kran-
tinių, kokių reikia SGD termina-
lams, anksčiau?
BMGS turi didelę panašių statinių 
projektavimo ir statybos patirtį Balti-
jos jūros regione. Pavyzdžiui, esame 
pastatę labai panašią krantinę Rygos 
laisvajame uoste.  

Jūsų nuomone, ar įgyvendinant 
Klaipėdos  SGD terminalo projek-
tą gali iškilti nenumatytų iššūkių? 
Dalyvavimas tokiame projekte vie-
tos bendrovei jau yra iššūkis, ypač 
įvertinant, kiek daug įmonių įtraukta 
į projektą. Kalbu apie rangovus ir tie-
kėjus, kurie dirbs statybų aikštelėje 
ir tieks įvairias prekes bei teiks pas-
laugas įgyvendinant Klaipėdos SGD 
terminalo projektą.     

Krantinė: 
statybos prasidės netrukus 

Skolins Europos 
investicijų 
bankas – 
terminalas atpigs 
69 mln. litų
Europos investicijų bankas 
(EIB) nutarė suteikti iki 87 mln. 
eurų (300 mln. litų) ilgalaikę 
paskolą įgyvendinamam 
Lietuvos SGD terminalo pro-
jektui. Ši paskola leis sutaupyti 
apie 20 mln. eurų (69 mln. 
litų), palyginti su išlaidomis, 
kurios būtų patirtos skolinan-
tis iš komercinių bankų.   
„Tai pats pigiausias skolinima-
sis, koks yra įmanomas šiuo 
metu rinkoje“, – sako Rokas 
Masiulis, „Klaipėdos naftos“ 
generalinis direktorius.  
EIB paskolos lėšomis bus 
finansuojami terminalo kran-
tinės ir dujotiekio statybos 
darbai. Paskolos trukmė – iki 
20 metų.  

Premjeras: dujų 
saugojimas 
Latvijoje būtų 
geriausias 
sprendimas
Dalį dujų iš būsimojo Klaipė-
dos SGD terminalo geriausia 
būtų saugoti Latvijos Inču-
kalno dujų saugykloje, teigia 
premjeras Algirdas Butkevi-
čius. Pasak jo, Lietuva galėtų 
tikėtis finansavimo iš Europos 
Sąjungos biudžeto, ypač 
papildomiems vamzdynams 
tiesti, nes tektų padidinti 
dujotiekio pajėgumą nuo 
Klaipėdos iki Kuršėnų. 
„Klaipėdos naftos“ antrinės 
įmonės „Litgas“ skaičiavimais, 
2015 m. saugykloje prelimina-
riai ketinama saugoti iki 100 
mln. m3 dujų, o nuo 2017 m. 
– iki 200 mln. m3. Dujų saugo-
jimo paslaugos suteiktų gali-
mybių lanksčiau valdyti dujų 
srautų sezoninius svyravimus, 
leistų SGD įsigyti neatidėlio-
tinų sandorių rinkoje siekiant 
palankesnės kainos. 
Sutartį su Latvijos dujų 
bendrove „Latvijas gaze“ dėl 
dujų saugojimo planuojama 
pasirašyti po to, kai baigsis 
dujų saugojimo paslaugų 
konkursas.  BNS

info

Darbų verTė: 
113,6 mln. litų su PVM 
aTlikimo Terminas:  
iki 2014 m. spalio 1 d. 

info

Patvirtino SGD 
terminalo 
specialųjį planą 

Energetikos ministras Jaroslavas 
Neverovičius patvirtino SGD terminalo 
ir dujotiekio statybos specialųjį planą. 
Patvirtinus planą, bus rengiami 
krantinės ir dujotiekio techniniai 
projektai bei išduodami statybų 
leidimai. Planuojama, jog statybos 
bus pradėtos, kai tik bus gauti statybų 
leidimai.
Planavimo sąlygas iš viso išdavė 25 
institucijos – jos planui pastabų 
neturėjo.
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Klaipėdos SGD terminalo 
dujotiekio įrengimas taps 
jubiliejiniu Vokietijos kon-
cerno „PPS Pipeline Systems 
GmbH“ projektu – kitąmet 
įmonė minės savo veiklos 
šešiasdešimtmetį, o iki tol 
planuoja užbaigti statybos 
darbus Klaipėdoje. 

Į „Terminalo“ klausimus apie dujo-
tiekio įrengimo startą atsako „PPS 
Pipeline Systems GmbH» atstovas 
Mindaugas Zakaras, projekto di-
rektorius.

Dujotiekis – viena svarbiausių 
terminalo infrastruktūros dalių. 
Nesujungus laivo-saugyklos su 
esamais dujų vamzdynais, termi-
nalo naudos nepajusime?     
Kiekviena SGD terminalo infrastruk-
tūros dalis – labai svarbi. Netinkamai 
pastačius bent vieną sudedamąją 
terminalo dalį kiltų grėsmė viso pro-
jekto sėkmingam įgyvendinimui. Vis 
dėlto dujotiekio įrengimas laikomas 
sudėtingiausia užduotimi dėl dviejų 
priežasčių – horizontaliojo kryptinio 
gręžimo (angl. horizontal directional 
drilling) po Kuršių mariomis ir dujų 
apskaitos stoties įrengimo. Esame 

detaliai išnagrinėję priešprojektinę 
dokumentaciją, turime keletą gali-
mų variantų pagrindinėms statybos 
dalims – iš savo pusės nematome 
rimtesnių priežasčių, kodėl neturė-
tume sujungti dujų vamzdyno su 
laivu-saugykla.

Kuo išsiskiria Klaipėdos SGD 
terminalo dujotiekio įrengimas 
– kokius pagrindinius iššūkius 
matote? 
Didžiausias iššūkis šiame projekte – 
horizontalusis kryptinis gręžimas po 
Kuršių mariomis vamzdžiui įtraukti. 
Tokio ilgio gręžimas savaime yra su-
dėtingas procesas. Šiai darbų daliai 
pasitelksime patyrusį subrangovą, 
tačiau pagrindinės kliūtys, deja, pri-
klauso ne tik nuo subrangovo, bet 
ir nuo labai svarbių veiksnių, tokių 
kaip žemės gelmių geologinės, oro 
sąlygos ir pan. Reikia atkreipti dė-
mesį, kad atlikti geologiniai tyrimai 
nėra labai palankūs. 
Kitas iššūkis PPS statomoje termina-
lo dalyje – čiaupų mazgų technolo-
ginė jungtis krantinėje su gręžimo 
metu įtrauktu DN 700 vamzdžiu. Be 
inžinerinių sprendimų ir techninio 
įgyvendinimo, čia labai svarbus ir 
efektyvus bendradarbiavimas su 

krantinės statytoju, jų darbų atliki-
mas laiku. 
Nereiktų pamiršti ir šio projekto pri-
gimties – tai projektavimo, pirkimų 
ir statybos darbų (EPC) projektas, 
kur rangovas turi suprojektuoti, 
gauti visus statybos leidimus, vyk-
dyti pirkimus ir pastatyti visą tech-
ninėje užduotyje numatytą objektą. 
Mūsų atveju tai padaryti reikia dar ir 
esant ribotam laiko terminui.

Ar spėsite viską atlikti laiku?
Vykstant pirkimo procedūroms, kar-
tu su patyrusiais bei kvalifikuotais 
darbuotojais ir partneriais turėjome 
nemažai laiko gerai suplanuoti savo 
veiksmus, apsvarstyti įvairius inžine-
rinius, technologinius ir techninius 
sprendimus. Dėsime visas pastan-
gas, kad sutartis būtų įvykdyta per 
numatytus terminus.

Turite didelę vamzdynų tiesimo 
patirtį Europoje. Ar teko dirbti su 
panašiais SGD terminalų projek-
tais kitose šalyse? 
Nuo 1954 m. „PPS Pipeline Systems 
GmbH“ teikia pažangius sprendi-
mus statyboms ir EPC projektams 
naftos ir dujų pramonėje. Per pasta-
ruosius dešimt metų įmonė nutiesė 

apie 1750 km ilgio dujų ir naftos 
vamzdynų Europoje, kurių skers-
muo siekia nuo 0,4 iki 1,4 m (DN 
400–1400). „PPS Pipeline Systems 
GmbH“ taip pat stato dujų apskai-
tos ir kompresorines stotis, požemi-
nes dujų saugyklas bei kitus ener-
getikos pramonės objektus. Įmonė 
sėkmingai pastatė daugelį Europo-
je strategiškai svarbaus dujotiekio 
„Nord Stream“ projekto dalių, įren-
gė požemines dujų saugyklas, dujų 
apskaitos ir kompresorines stotis, 
kurių kiekvieno projekto vertė sie-
kia daugiau kaip 100 mln. EUR.

Kuo Jums svarbus ir įdomus Klai-
pėdos SGD terminalo dujotiekio 
įrengimas?   
„PPS Pipeline Systems GmbH“ 
sėkmingai įvykdė jau ne vieną 
projektą Lietuvoje. Džiaugiamės 
galėdami prisidėti prie Lietuvai 
strategiškai svarbaus projekto 
įgyvendinimo, savo atsakomybę 
projekte suprantame, todėl savo 
dalį Klaipėdos SGD terminalo inf-
rastruktūroje stengsimės pastatyti 
kokybiškai ir sparčiai, geranoriškai 
bendradarbiaudami tiek su užsa-
kovu – „Klaipėdos nafta“, tiek su 
kitais rangovais. 

Sujungs su galutiniais dujų vartotojais
info

Darbų verTė: 
114,756 mln. litų su PVM
aTlikimo Terminas: 
iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.
vamzDyno ilgis: apie 17 km, 
įskaitant dujotiekio vamzdyną po Kuršių 
mariomis
vamzDynų skersmuo: 
0,7 m (DN 700)
kiTa įranga: dujų apskaitos stotis, 
telekomunikacijos, inžinerijos ir kitos 
sistemos

Kanalas – išgilintas 
Baigtas gilinti Klaipėdos uosto kanalas prie Kiaulės 
Nugaros salos, kur bus statomas SGD terminalas. 
Nyderlandų bendrovė „Van Oord“ numatytą akvato-
riją išgilino iki 14,5 metro, o prie Kiaulės Nugaros sa-
los – iki 16 metrų. Išgilinus kanalą, Klaipėdos uosto 
dugnas paruoštas laivo-saugyklos atplaukimui. BNS

Nekonkuruos su regioniniu 
Klaipėdoje statomas SGD terminalas nekonkuruos su Suomijos įlankoje planuojamu statyti re-
gioniniu terminalu, sakė Lietuvoje viešėjęs  Suomijos prezidentas Sauli Niinisto (Saulis Ninistas): 
„Supratau, kad nebus jokios šių projektų konkurencijos ir žalos, nes Lietuvos projektas yra vietinis. 
Be to, mes nežinome, kokia vieta bus parinkta regioniniam terminalui.“ Europos Komisijos užsaky-
mu konsultacijų įmonės „Booz&Company“ atlikta studija dėl regioninio SGD terminalo parodė, jog 
tinkamiausia vieta regioniniam SGD terminalui yra Suomijos įlankoje, prie Estijos bei Suomijos. BNS

„Didžiausias iššūkis šiame 
projekte – horizontalus 
kryptinis gręžimas po Kuršių 
mariomis“, – sako „PPS 
Pipeline Systems GmbH» 
atstovas Mindaugas 
Zakaras
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Šiame leidinyje publikuojama informacija priklauso AB „Klaipėdos nafta“. Dėl informacijos kopijavimo, dauginimo ir platinimo kreiptis į leidėją. 

Pagrindiniai Lietuvos ūkio 
sektoriai šiemet tapo dar la-
biau priklausomi nuo ener-
gijos išteklių kainų pokyčių, 
o verslo pažeidžiamumas 
per metus dar labiau išau-
go, rodo audito, mokesčių 
ir konsultacijų kompanijos 
„KPMG Baltics“ atliktas ty-
rimas. 

Kasmet atliekamo tyrimo „Lietuvos 
verslo pažeidžiamumas energijos 
kainų pokyčiams“ tikslas – įvertinti, 
kokią įtaką energijos kainų kaita turi 
šalies įmonių sąnaudoms. 
„Tyrimo rezultatai parodė, kad ener-
gijos išteklių kainų svyravimai tampa 
vis opesne problema Lietuvos įmo-
nėms – didėjančios degalų, elektros 
ir šilumos energijos sąnaudos tirpdo 
įmonių pelną ir mažina jų konku-
rencingumą tarptautinėse rinkose“, 
– teigia Rokas Kasperavičius, „KPMG 
Baltics“ partneris. 
Priklausomai nuo galimo scenarijaus 
– optimistinio, realistinio ar pesimis-
tinio – dėl brangstančių energijos 
išteklių pagrindinių ūkio sektorių 
įmonės šiemet gali uždirbti nuo 1,1 
mlrd. iki 3,7 mlrd. litų mažiau tikėtino 

pelno. Kaip ir pernai, pažeidžiamiau-
si verslo sektoriai išlieka statyba ir 
transportas, o prekybos ir paslaugų 
sektorius energijos kainų pokyčiai 
paveikia mažiau. 
Eksperto teigimu, po ekonominio 
nuosmukio Lietuvos ekonomika 
auga – įmonės plečiasi, didina pro-
dukcijos apimtis, o tam reikia dau-
giau energijos išteklių. Pavyzdžiui, 
pernai elektra ir šilumos energija 
įmonėms brango 12%, degalai – 
20%, tačiau bendros įmonių sąnau-
dos energijos ištekliams didėjo net 
61%.  
Tarptautinių ekspertų prognozės dėl 
energijos išteklių kainų nėra optimis-
tinės – žvelgiant į kelerių artimiausių 

metų perspektyvą, nėra numatomo 
reikšmingo naftos, gamtinių dujų 
bei akmens anglies kainų kritimo. Ti-
kėtina, kad išsilaikys dabartinės kuro 
brangimo tendencijos. Tai patvirtina 
ir KPMG atlikta tarptautinių energe-
tikos kompanijų vadovų atlikta ap-
klausa, kuri rodo, kad šių kompanijų 
lūkesčiai – 10% brangesnė nafta dar 
šiais metais.
Pasak R.  Kasperavičiaus, tikėtina, 
kad, laikantis pasaulinėms energijos 
išteklių brangimo tendencijoms, Lie-
tuvos verslo pažeidžiamumas išliks 
didelis, todėl svarbu imtis priemonių 
priklausomybei mažinti. 
„Svarbu problemą spręsti komplek-
siškai – reikia diversifikuoti pirminius 

energijos išteklių šaltinius, taip pat 
skatinti didesnę pridėtinę vertę ku-
riančius verslo sektorius bei didinti 
energijos išteklių vartojimo efekty-
vumą“, – pabrėžia R. Kasperavičius. 
Pasak eksperto, platesnė pirminių 
energijos šaltinių diversifikacija su-
darytų daugiau galimybių įsigyti 
energijos išteklių palankesne kaina 
ir mažintų priklausomybę nuo kainų 
svyravimo. 

brangstančios energijos
Vis labiau priklausomi nuo

„
Įmonių sąnaudos 

energijos ištekliams 
kasmet didėja“, – 
atkreipia dėmesį Rokas 
Kasperavičius, „KPMG 
Baltics“ partneris

Lenktynėse su energijos brangimu
Aušra Žemaitienė, 
UAB „Mars Lietuva“ 
generalinė direktorė
Gamybinė veikla ge-
neruoja didžiąją mūsų 
bendrovės apyvartos 
dalį. Įrengimai įmonės 

gamykloje veikia nenutrūkstamu režimu 24 valandas per 
parą, 7 dienas per savaitę, todėl, nors ir patiriame santykinai 
nedidelių dujų ir elektros energijos išlaidų – mažiau kaip 
4% sąnaudų, tai yra svarbi savikainos dalis. Vadovaudamiesi 
tvarios plėtros programa įmonėje didelį dėmesį skiriame na-
tūralių gamtos išteklių vartojimo mažinimui, aplinkosaugai. 
Gamykloje esame įdiegę energijos stebėsenos sistemą, pa-
sitelkę ją galime efektyviai sekti daugiau kaip 300 energijos 
vartojimo taškų ir juos tobulinti stengdamiesi racionaliausiai 
panaudoti energiją. Žinoma, visada tenka lenktyniauti su 
energijos resursų brangimu, kuris siekia neutralizuoti mūsų 
pastangas, todėl energijos vartojimo mažinimas šiuo metu 
yra vienintelis kelias. 

Didina efektyvumą – 
mažina sąnaudas 

Mantas Ručinskas, UAB „Rolvika“ 
vykdomasis direktorius
Esame profesionalios šaldymo, pre-
kybinės ir maisto gamybos įrangos 
gamintojai ir tiekėjai. Pastaraisiais 
metais, pradėjus brangti elektros 
energijai, sparčiai auga energiją 
taupančių projektinių sprendimų  ir 
įrangos paklausa – mūsų klientai vis 
dažniau renkasi energetiškai efek-
tyvesnes šaldymo technologijas, 
kurios leidžia sumažinti energijos 
išlaidas. Greta to, kartu su partne-

riais pirmieji Lietuvoje esame sukūrę šaldymo įrangos nuotoli-
nio valdymo sistemą, kuri padeda iki 25% sumažinti šaldymo 
energijos sąnaudas – džiugu, kad kuo toliau, tuo daugiau 
klientų įsitikina šios sistemos nauda, nes investicijos į energijos 
taupymą Lietuvoje gana greitai atsiperka.  

info

Įmonių grynojo pelno 
sumažėjimas pagal energetinio 
pažeidžiamumo scenarijus

Šviesesnė spalva  – 2011 m. tyrimo rezultatai, 
tamsesnė – 2012 m. tyrimo rezultatai.

Palaiko 

90% 
vadovų

 „KPMG Baltics“ 
atliktoje lyderiaujančių 
bendrovių apklausoje 
„Ekonomikos pulsas 
2013“ Lietuvos 
verslo lyderiai buvo 
paprašyti įvertinti 
šalies strateginių 
projektų svarbą. 90% 
apklaustų įmonių 
vadovų ir finansininkų 
palaikė SGD terminalo 
projektą. Apklausoje 
dalyvavo 260 
respondentų iš trijų 
Baltijos šalių.

Šaltinis: KPMG tyrimas 
„Lietuvos verslo pažei-
džiamumas energijos 
kainų pokyčiams“


