
Ilgalaikių nuolatinių perdavimo paslaugų kainų pokyčiai: 

Kainų 

periodas 

(metai 

2014-2018 

m. 

reguliavim

o periode) 

Įleidimo taškuose Išleidimo taškuose 

Kotlovkos 

DAS1 

Kiemėnų 

DAS2 

Klaipėdos 

DAS3 
Vidiniame išleidimo taške4 Kiemėnų DAS2 Šakių DAS5 

Užsakomi pajėgumai* 

Grupei iki 10,4 TWh6 Grupei virš 10,4 TWh7 

Vartojimo 

pajėgumai** 

Užsakomi 

pajėgumai* 
Kiekis*** 

Užsakomi 

pajėgumai* 
Kiekis*** Užsakomi 

pajėgumai* 
Kiekis*** 

Užsakomi 

pajėgumai* 
Kiekis*** 

2018 m. 32,91 32,91 32,91 100,60 0,59 42,26 0,17 63,17 40,68 0,00 42,75 0,09 

2017 m. 31,74 31,74 20,03 212,01 1,09 67,81 0,21 63,17 36,02 0,00 37,44 0,08 

Pokytis 

2018 m. 
+1,17 +1,17 +12,88 -111,41 -0,50 -25,55 -0,04 0,00 +4,66 0,00 +5,31 +0,01 

Pokytis 

2018 m., %  
+3,7 % +3,7 % +64,3 % -52,5 % -45,9 % -37,7 % -19,0 % 0 % +12,9 % 0 % +14,2 % +12,5 % 

 

* Kaina už užsakomus metinius pajėgumus (Eur (be PVM) / MWh / parą / metus) 

** Kaina už vartojimo pajėgumus (Eur (be PVM) / MWh / parą / metus) 

*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (Eur (be PVM) / MWh) 
1 Lietuvos bei Baltarusijos perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Kotlovkos dujų apskaitos stotis (toliau – DAS)). 
2 Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Kiemėnų DAS). 
3 Perdavimo sistemos sujungimo su suskystintų gamtinių dujų terminalo sistema taške (dujų apskaitos vieta – Klaipėdos DAS). 
4 Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškuose su Lietuvos dujų skirstymo sistemomis ir Lietuvos vartotojų sistemomis, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie perdavimo sistemos, 

atitinkančiuose vieną išleidimo tašką (vidinį išleidimo tašką) visiems Lietuvos perdavimo sistemos naudotojams. 
5 Lietuvos bei Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Šakių DAS). 
6 Kainos sistemos naudotojų, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojančių iki 10,4 teravatvalandžių (TWh) atitinkantį dujų kiekį (Q) (imtinai), grupei (Q <= 10,4 TWh). 
7 Kainos sistemos naudotojų, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojančių daugiau kaip 10,4 teravatvalandžių (TWh) atitinkantį dujų kiekį (Q), grupei (Q > 10,4 TWh). 


