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Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  gamtinių  dujų  įstatymo  9 straipsnio  2 dalimi,
Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio
2 dalimi,  11 straipsnio 4 ir  6 dalimis,  Lietuvos Respublikos  suskystintų  gamtinių  dujų  terminalo
įstatymo  Nr. XI-2053  11 straipsnio  pakeitimo  įstatymo  2 straipsnio  4 dalimi,  Valstybės
reguliuojamų  kainų  gamtinių  dujų  sektoriuje  nustatymo  metodika,  patvirtinta  Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl
Valstybės  reguliuojamų  kainų  gamtinių  dujų  sektoriuje  nustatymo  metodikos  patvirtinimo“,  ir
Suskystintų  gamtinių  dujų  terminalo,  jo  infrastruktūros,  jungties  įrengimo  bei  pastoviosioms
eksploatavimo sąnaudoms ir paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo
pagrįstoms  sąnaudoms  kompensuoti  skirtų  lėšų  administravimo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 „Dėl
Suskystintų  gamtinių  dujų  terminalo,  jo  infrastruktūros,  jungties  įrengimo  bei  pastoviosioms
eksploatavimo sąnaudoms ir paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo
pagrįstoms  sąnaudoms  kompensuoti  skirtų  lėšų  administravimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,
įvertinusi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 27 d. raštą Nr. ((13.22E-
0301)-5K-1920334)-6K-1906795,  akcinės  bendrovės  „Klaipėdos  nafta“  (toliau  –  Bendrovė)
2019 m.  gruodžio  27 d.  raštą  Nr. KN-744 bei  atsižvelgdama  į  Tarybos  Dujų  ir  elektros
departamento  Dujų  skyriaus  2019 m.  gruodžio  27 d.  pažymą  Nr. O5E-805  „Dėl  Valstybinės
energetikos  reguliavimo  tarybos  2019 m.  lapkričio  11 d.  nutarimo  Nr. O3E-713  „Dėl  akcinės
bendrovės  „Klaipėdos  nafta“  suskystintų  gamtinių  dujų  pakartotinio  dujinimo  veiklos  pajamų
viršutinės  ribos  nustatymo 2020–2024 metams“,  2019 m.  lapkričio  15 d.  nutarimo Nr. O3E-724
„Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo kainų
2020 metams  tvirtinimo“  ir  2019 m.  lapkričio  25 d.  nutarimo Nr. O3E-766 „Dėl  gamtinių  dujų
tiekimo  saugumo  papildomos  dedamosios  prie  gamtinių  dujų  perdavimo  kainos  nustatymo
2020 metams“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Tarybos 2019 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. O3E-766 „Dėl gamtinių dujų tiekimo
saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2020 metams“
(toliau – Nutarimas):

1. Pakeisti Nutarimo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1.  Nustatyti  suskystintų  gamtinių  dujų  terminalo  lėšų  administravimo  sąnaudų  dydį,

įskaičiuotą į šio nutarimo 2 punkte nustatytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją
prie gamtinių dujų perdavimo kainos – 65 134 Eur.“

2. Pripažinti netekusiu galios Nutarimo 3 punktą.
3. Pakeisti Nutarimo 4 punktą:
„4.  Nustatyti,  kad  šio  nutarimo  2 punkte  nurodyta  gamtinių  dujų  tiekimo  saugumo

papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.“
4. Pripažinti netekusiu galios Nutarimo 5 punktą.

Elektroninio dokumento nuorašas



2

Šis  nutarimas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos Respublikos  administracinių  bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkė          Inga Žilienė
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