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NUTARIMAS 

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMO PAPILDOMOS DEDAMOSIOS PRIE 

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO KAINOS NUSTATYMO  

 

2016 m. kovo 25  d. Nr. O3-83 

Vilnius 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos 

Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2016 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 182 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1224 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje kainų 

nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – 

Komisija) 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 ,,Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių 

dujų sektoriuje kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, IV skyriaus antruoju skirsniu, 

atsižvelgdama į AB „Amber Grid“ 2016 m. kovo 22 d. raštą Nr. 7-293-334, UAB „Litgas“  

2016 m. kovo 21 d. raštą Nr. SD-2016/72 bei Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 

2015 m. kovo 24 d. pažymą Nr. O5-71 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomosios 

dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo“, Komisija n u t a r i a: 

1. Nustatyti: 

1.1. gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo 

kainos – 315,97 Eur/(MWh/parą/metus); 

1.2. SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dydį, įskaičiuotą į šio nutarimo  

1.1 papunktyje nustatytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų 

perdavimo kainos – 144,81 tūkst. Eur. 

 2. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. O3-683 ,,Dėl 

gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos 

nustatymo“. 

 3. Nustatyti, kad: 

 3.1. šio nutarimo 1.1 papunktyje nustatyta gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma 

dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos taikoma nuo 2016 m. gegužės 1 d.; 

 3.2. šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d. 

 Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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