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DĖL LIETUVOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS
PERDAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ STRUKTŪROJE 2021 M. TAIKYTINŲ DAUGIKLIŲ,
SEZONINIŲ KOEFICIENTŲ IR NUOLAIDŲ DERINIMO
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi 2017 m. kovo
16 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų
perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau – Tarifų tinklo kodeksas), 28 straipsniu, skelbia
viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB
„Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų struktūroje 2021 metų tarifų periodui taikytinų daugiklių,
sezoninių koeficientų ir nuolaidų (toliau – Projektas).
Vadovaujantis Tarifų tinklo kodekso 28 straipsnio 1 dalimi, nacionalinė reguliavimo
institucija prieš kiekvieną tarifų periodą turi konsultuotis su visų valstybių narių, kurių dujų
perdavimo sistemos sujungtos tiesioginėmis jungtimis su tos šalies dujų perdavimo sistema,
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis dėl:
• daugiklių dydžio,
• sezoninių koeficientų dydžio (jei taikytina),
• Tarifų tinklo kodekso 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų nuolaidų dydžio – t. y. kainų
nuolaidų įleidimo iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) saugyklų (įrenginių / terminalo) (toliau –
SGDT) taškuose (jei taikytina),
• Tarifų tinklo kodekso 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų nuolaidų dydžio – t. y. kainų
nuolaidų įleidimo iš infrastruktūros, sukurtos siekiant pašalinti valstybių narių dujų perdavimo
sistemų atskirtį, taškuose ir išleidimo į tokią infrastruktūrą taškuose (šiuo metu Lietuvos įleidimoišleidimo sistemai tai neaktualu),
• Tarifų tinklo kodekso 16 straipsnyje nustatytų nuolaidų dydžio – t. y. kainų nuolaidų
pertraukiamųjų pajėgumų produktams.
Projekte siūloma 2021 metais nekeisti einamuoju (2020 metų) tarifų periodu taikomų
aukščiau išvardintų kainodaros aspektų (patvirtintų Tarybos 2019 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. O3E553 „Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2020 metams
tvirtinimo“), išskyrus sezoninius koeficientus vidiniame ir Šakių išleidimo taškuose, atsižvelgiant į
nežymiai besikeičiančią numatomų gamtinių dujų perdavimo sistemos naudojimo rodiklių –
mėnesinių dujų srautų, palyginti su metiniais dujų srautais, procentinių dalių 2021 metais minėtuose
taškuose skirstinių – struktūrą (remiantis Tarifų tinkle kodekso 15 straipsnio 3 dalies (a)-(c) punktais)
(žr. žemiau pateikiamus pav.):
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Vadovaujantis Tarifų tinkle kodekso 15 straipsnio 2 dalimi, sezoninių koeficientų
nustatymo metodika turi būti grindžiama prognozuojamais dujų srautų duomenimis, nebent
mažiausiai vieno mėnesio dujų srauto apimtis būtų lygi 0 (nuliui) – tokiu atveju metodika turi būti
grindžiama prognozuojamais užsakyti pajėgumais. Kadangi prognozuojama, kad 2021 metais nebus
mėnesių su 0 (nuliniais) dujų srautais Lietuvos įleidimo-išleidimo sistemos aktualiuose išleidimo
taškuose, 2021 metais ir toliau apskaičiuojant sezoninius koeficientus bus naudojami prognozuojamų
dujų srautų duomenys (principo keisti nenumatoma).
Perdavimo sistemos operatoriaus pajamų lygmens nustatymas, taip pat reguliavimo
sąskaitos tvarkymas nėra šios konsultacijos dalis.
Pažymėtina, kad projektas parengtas anglų kalba, atsižvelgiant į Tarifų tinklo kodekso
26 straipsnio 1 dalį. Gamtinių dujų perdavimo kainų skaičiavimo modelyje (pridedamas) pateiktos
kainos ir jų prognozės iki einamojo (2019−2023 m.) reguliavimo periodo pabaigos yra tik
orientacinės ir negali būti laikomos įpareigojančiomis AB „Amber Grid“ arba Tarybą.
Vadovaudamasi Tarifų tinklo kodekso 28 straipsnio 1 dalimi ir Viešojo konsultavimosi dėl
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl
Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų
taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, Taryba skelbia viešajai konsultacijai Projektą ir prašo pastabas
bei pasiūlymus Projektui pateikti iki 2020 m. kovo 31 d. paštu adresu Verkių g. 25C-1, Vilnius
LT-08223, elektroniniu paštu info@vert.lt (pridedant kopiją: marta.vorobjova@vert.lt ir
tariffs@ambergrid.lt).
PRIDEDAMA:
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1. Viešosios konsultacijos dokumentas (anglų k.), 13 lapų;
2. Viešosios konsultacijos dokumento santrauka (lietuvių kalba), 5 lapai;
3. Gamtinių dujų perdavimo tarifų skaičiavimo modelis.

Tarybos pirmininkė

M. Vorobjova-Derkač, tel. (8 5) 250 6183, el. p. marta.vorobjova@vert.lt

Inga Žilienė
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VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
RAŠTO NR.
ADRESATŲ SĄRAŠAS
1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;
2. Lietuvos biodujų asociacija;
3. AB „Amber Grid“;
4. AB „Klaipėdos nafta“
5. AB „Achema“;
6. AB agrofirma „Josvainiai“;
7. UAB „Intergas“
8. UAB „Fortum Heat Lietuva“
9. UAB „Achema gas trade“
10. UAB „Ignitis“;
11. AB „Energijos skirstymo operatorius“;
12. UAB „Haupas“;
13. UAB „Imlitex“;
14. UAB “Enefit”.

