
 

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos 2011 metais 
 

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
) 

6731,04 14,99 

II 
daugiau kaip 1 mlrd. m

3
 

(Q > 1 mlrd. m
3
) 

3982,63   6,91 

 

 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 

17,56 19,86 69,09 

  

 3. Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kaina už papildomus nesuderintus panaudotus 

pajėgumus – 207,27 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 

1,76 1,99 6,91 

 

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  2355,87 157,06 

Vasaris  3028,97 201,93 

Kovas  1682,76 112,18 

Balandis  673,10 33,66 

Gegužė  538,48 26,92 

Birželis 538,48 26,92 

Liepa 538,48 26,92 



2 

Rugpjūtis 538,48 26,92 

Rugsėjis 538,48 26,92 

Spalis 673,10 33,66 

Lapkritis 1346,21 89,75 

Gruodis 2019,31 134,62 

 

 5.2. Kintamoji kainos dalis – kaina už perduodamą dujų kiekį – 14,99 Lt / tūkst. m
3
 be 

PVM. 

  

6. Dvinarė gamtinių dujų pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kaina:  

 

 6.1. Pastovioji kainos dalis – kaina už pajėgumus – 16,60 Lt už pajėgumų vienetą (tūkst. m
3
 

/ parą) be PVM; 

 6.2. Kintamoji kainos dalis – kaina už perduodamą dujų kiekį – 14,99 Lt / tūkst. m
3
 be 

PVM. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


