
 

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2012 m. sausio 1 d.  
 

1. Dvinarės gamtinių dujų ilgalaikių perdavimo paslaugų kainos (pagal atskiras dujų 
pristatymo vietas): 

Sistemos 

naudotojų 

grupė 

Į vieną gamtinių dujų 

pristatymo vietą 

perduodamas gamtinių 

dujų kiekis (Q) per 

metus 

Pastovioji kainos dalis – kaina 

už pajėgumus, 

Lt / pajėgumų vienetą (tūkst. 

m
3
 / parą / metus)  

be PVM 

Kintamoji kainos dalis 

– kaina už perduodamą 

dujų kiekį, 

Lt / tūkst. m
3
 

be PVM 

I 
iki 1 mlrd. m

3
  

(Q ≤ 1 mlrd. m
3
) 

6677,01 14,98 

II 
daugiau kaip 1 mlrd. m

3
 

(Q > 1 mlrd. m
3
) 

3871,29   6,67 

 
2. Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kaina už papildomus suderintus panaudotus 

pajėgumus: 
Šiltuoju metų periodu 

(birželio, liepos, rugpjūčio 

mėnesiais), 

Lt / tūkst. m
3 

be PVM 

Pereinamuoju metų periodu 
(balandžio, gegužės, rugsėjo, 

spalio mėnesiais), 

Lt / tūkst. m
3 

be PVM 

Šaltuoju metų periodu 
(sausio, vasario, kovo, 

lapkričio, gruodžio mėnesiais), 

Lt / tūkst. m
3 

be PVM 

17,42 19,70 68,09 

  
 3. Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kaina už papildomus nesuderintus panaudotus 
pajėgumus – 204,27 Lt / tūkst. m

3
 be PVM. 

 
    4. Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kaina už papildomus suderintus, bet 
nepanaudotus pajėgumus: 

Šiltuoju metų periodu 
(birželio, liepos, rugpjūčio 

mėnesiais), 

Lt / tūkst. m
3 

be PVM 

Pereinamuoju metų periodu  
(balandžio, gegužės, rugsėjo, 

spalio mėnesiais),  

Lt / tūkst. m
3 

be PVM 

Šaltuoju metų periodu 
(sausio, vasario, kovo, 

lapkričio, gruodžio mėnesiais), 

Lt / tūkst. m
3 

be PVM 

1,74 1,97 6,81 

 
5.  Dvinarės gamtinių dujų trumpalaikių perdavimo paslaugų  kainos:  
5.1. Pastovioji kainos dalis – kaina už pajėgumus: 

Mėnesiai 

Kaina už pajėgumus, užsakomus 

mėnesiui 
Lt / pajėgumų vienetą  

(tūkst. m
3 
/ parą / mėnesį)  

be PVM 

Kaina už pajėgumus, užsakomus 

parai 
Lt / pajėgumų vienetą  

(tūkst. m
3 
/ parą)  

be PVM 

Sausis  2670,81 178,05 

Vasaris  3004,66 200,31 

Kovas  1335,40 89,03 

Balandis  667,70 33,39 

Gegužė  534,16 26,71 

Birželis 534,16 26,71 

Liepa 534,16 26,71 

Rugpjūtis 534,16 26,71 

Rugsėjis 534,16 26,71 

Spalis 667,70 33,39 

Lapkritis 1335,40 89,03 

Gruodis 2003,10 133,54 
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 5.2. Kintamoji kainos dalis – kaina už perduodamą dujų kiekį – 14,98 Lt / tūkst. m
3
 be 

PVM. 

 
6. Dvinarė gamtinių dujų pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kaina:  

 6.1. Pastovioji kainos dalis – kaina už pajėgumus – 16,46 Lt už pajėgumų vienetą (tūkst. m
3
 

/ parą) be PVM; 

 6.2. Kintamoji kainos dalis – kaina už perduodamą dujų kiekį – 14,98 Lt / tūkst. m
3
 be 

PVM. 

 


