Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2014 m. sausio 1 d.
Dvinarės gamtinių dujų ilgalaikių perdavimo paslaugų kainos (pagal atskiras
dujų pristatymo vietas):
Sistemos
Į vieną gamtinių
Pastovioji kainos Kintamoji kainos
naudotojų grupė dujų pristatymo
dalis – kaina už
dalis – kaina už
vietą
pajėgumus, už perduodamą dujų
perduodamas
pajėgumų vienetą
kiekį,
3
gamtinių dujų
(tūkst. m / parą /
už tūkst. m3 be
kiekis (Q) per
metus)
PVM
metus
be PVM
I
iki 1 mlrd. m3 (Q ≤
8.355,48 Lt
20,33 Lt
3
1 mlrd. m )
2.419,91 Eur
5,89 Eur
II
daugiau kaip 1
4.457,41 Lt
7,21 Lt
3
mlrd. m (Q > 1
1.290,96 Eur
2,09 Eur
3
mlrd. m )
Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kaina už papildomus suderintus
panaudotus pajėgumus:
Periodas
Kaina už pajėgumų vienetą (tūkst. m3 /
parą)
be PVM
Šiltuoju metų periodu (birželio,
35,42 Lt
liepos, rugpjūčio mėnesiais)
10,26 Eur
Pereinamuoju metų
45,20 Lt
periodu (balandžio, gegužės, rugsėjo,
13,09 Eur
spalio mėnesiais)
Šaltuoju metų periodu (sausio,
91,30 Lt
vasario, kovo, lapkričio, gruodžio
26,44 Eur
mėnesiais)
Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kaina už papildomus nesuderintus
panaudotus pajėgumus:
Periodas
Kaina už pajėgumų vienetą (tūkst. m3 /
parą)
be PVM
Šiltuoju metų periodu (birželio,
106,26 Lt
liepos, rugpjūčio mėnesiais)
30,78 Eur
Pereinamuoju metų
135,61 Lt
periodu (balandžio, gegužės, rugsėjo,
39,28 Eur
spalio mėnesiais)
Šaltuoju metų periodu (sausio,
273,90 Lt
vasario, kovo, lapkričio, gruodžio
79,33 Eur

mėnesiais)

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kaina už papildomus suderintus, bet
nepanaudotus pajėgumus:
Periodas
Kaina už pajėgumų vienetą (tūkst. m3 /
parą)
be PVM
Šiltuoju metų periodu (birželio,
3,54 Lt
liepos, rugpjūčio mėnesiais)
1,03 Eur
Pereinamuoju metų
4,52 Lt
periodu (balandžio, gegužės, rugsėjo,
1,31 Eur
spalio mėnesiais)
Šaltuoju metų periodu (sausio,
9,13 Lt
vasario, kovo, lapkričio, gruodžio
2,64 Eur
mėnesiais)
Dvinarės gamtinių dujų trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos:
Pastovioji kainos dalis – kaina už pajėgumus:
Mėnesiai
Kaina už pajėgumus,
Kaina už pajėgumus,
užsakomus mėnesiui,
užsakomus parai,
už pajėgumų vienetą
už pajėgumų vienetą
3
(tūkst. m / parą / (tūkst. m3 / parą) be PVM
mėnesį) be PVM
Sausis
3.342,19 Lt
222,81 Lt
967,97 Eur
64,53 Eur
Vasaris
3.759,96 Lt
250,66 Lt
1.088,96 Eur
72,60 Eur
Kovas
2.088,87 Lt
139,26 Lt
604,98 Eur
40,33 Eur
Balandis
1.671,10 Lt
83,55 Lt
483,98 Eur
24,20 Eur
Gegužė
1.086,21 Lt
54,31 Lt
314,59 Eur
15,73 Eur
Birželis
1.086,21 Lt
54,31 Lt
314,59 Eur
15,73 Eur
Liepa
1.086,21 Lt
54,31 Lt
314,59 Eur
15,73 Eur
Rugpjūtis
1.086,21 Lt
54,31 Lt
314,59 Eur
15,73 Eur
Rugsėjis
1.086,21 Lt
54,31 Lt
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314,59 Eur

15,73 Eur

Spalis

1.671,10 Lt
83,55 Lt
483,98 Eur
24,20 Eur
Lapkritis
1.671,10 Lt
111,41 Lt
483,98 Eur
32,27 Eur
Gruodis
2.924,42 Lt
194,96 Lt
846,97 Eur
56,46 Eur
Kintamoji kainos dalis – kaina už perduodamą dujų kiekį – 20,33 Lt / tūkst. m3
(5,89 Eur / tūkst. m3) be PVM.
Dvinarė gamtinių dujų pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kaina:
1. Pastovioji kainos dalis – kaina už pajėgumus – 20,60 Lt (5,97 Eur) už
pajėgumų vienetą (tūkst. m3 / parą) be PVM;
2. Kintamoji kainos dalis – kaina už perduodamą dujų kiekį – 20,33 Lt / tūkst.
m3 (5,89 Eur / tūkst. m 3) be PVM.
Lėšoms, skirtoms pagal Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų
terminalo įstatymo 5, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo 1 straipsnį (Žin.,
2013, Nr. 76-3842) suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT), jo
infrastruktūros ir jungties visoms pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms,
reikalingoms SGDT veiklai užtikrinti, kompensuoti, surinkti taikoma
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 11 d.
nutarimu Nr. O3-445 nustatyta gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma
dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos – 39,36 Lt / tūkst. m3
(11,40 Eur / tūkst. m3) be PVM, galiosianti nuo 2014 m. gruodžio 3 d. iki 2014
m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad SGDT bus pradėtas eksploatuoti teisės
aktuose nustatytais terminais, t. y. nuo 2014 m. gruodžio 3 d., o AB ,,Klaipėdos
nafta“ iki 2014 m. gruodžio 3 d. turės išduotą SGDT operatoriaus licenciją.
Kainos ir mokesčiai
Perdavimo paslaugų kainos yra diferencijuojamos remiantis AB „Amber
Grid“ perdavimo paslaugų kainų nustatymo metodikoje nustatytais
principais (AB „Amber Grid“ perdavimo paslaugų kainų nustatymo
metodika 2013.pdf)

