Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO
DUJŲ SKYRIUS
Teikti Tarybos posėdžiui
2019PAŽYMA
DĖL BIODUJŲ SUPIRKIMO Į GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMAS TARIFŲ GALIOJIMO
PRATĘSIMO
2019-11
Nr. O5EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu,
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio
10 punktu, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) nustato biodujų supirkimo į
gamtinių dujų sistemas tarifus (toliau – Biodujų supirkimo tarifai).
Biodujų supirkimo tarifai nustatomi, vadovaujantis Biodujų supirkimo į gamtinių dujų
sistemas tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
(toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių
dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika). Vadovaujantis
Metodikos 24 punktu, Taryba supirkimo tarifus ateinantiems kalendoriniams metams nustato arba
pratęsia galioti, atsižvelgusi į biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemas, gamybos plėtrą bei
įvertinusi faktinį pagamintą biodujų kiekį, veikiančių biodujų gamybos įrenginių pajėgumų sumą ir
statomų biodujų gamybos įrenginių pajėgumų sumą. Supirkimo tarifai paskelbiami ne vėliau kaip
prieš mėnesį iki jų taikymo pradžios.
2019 metais galiojantys Biodujų supirkimo tarifai yra patvirtinti Komisijos
2018 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3E-431 „Dėl biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas
tarifų galiojimo pratęsimo“.
Pagal Metodikos 23 punktą biodujų gamintojai ne vėliau kaip iki einamųjų metų
rugpjūčio 31 d. Tarybai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie per
praėjusius kalendorinius metus įvykdytų investicijų sumą biodujų jėgainės gamybos (gavybos)
įrenginiams, įvykdytų investicijų sumą biodujų jėgainės biodujų įrenginiams, užtikrinantiems
kokybės techninius reikalavimus, per praėjusius kalendorinius metus pagamintų (išgautų) ir
supirktų į gamtinių dujų sistemą biodujų kiekį, per praėjusius kalendorinius metus patirtų veiklos
sąnaudų dydį. Atsižvelgiant į tai, kad prie gamtinių dujų sistemos prijungtų ir į gamtinių dujų
sistemą biodujas tiekiančių gamintojų Lietuvoje nėra, Tarybai tokia informacija nebuvo pateikta.
Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis Įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi Vyriausybė ar jos įgaliota
institucija turi patvirtinti Biodujų supirkimo į gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo tvarką ir
sąlygas ir Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašą, kurie reglamentuotų
biodujų gamybos sektorių. Šie teisės aktai kol kas nėra patvirtinti.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis Įstatymo 11 straipsnio 10 punktu ir
Metodikos 24 punktu, Tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų skyrius siūlo Tarybai pratęsti
fiksuotų supirkimo tarifų (be pridėtinės vertės mokesčio) gamintojams, gaminantiems ir
tiekiantiems biodujas į gamtinių dujų sistemą, galiojimą nuo 2020 m. sausio 1 d.:
1. Biodujų supirkimo tarifus Biodujų jėgainėms, naudojančioms atliekas, kurių
technologinis pajėgumas (toliau – TP) yra:
1.1. TP ≤ 1.300 kWh/val. – 0,072 EUR/kWh;
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1.2. 1.300 < TP ≤ 2.600 kWh/val. – 0,062 EUR/kWh;
1.3. 2.600 < TP ≤ 5.200 kWh/val. – 0,059 EUR/kWh;
1.4. TP > 5.200 kWh/val. – 0,057 EUR/kWh.
2. Biodujų supirkimo tarifus biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas iš sąvartynų ir jas
tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą, kurių TP yra:
2.1. TP ≤ 1.300 kWh/val. – 0,034 EUR/kWh;
2.2. 1.300 kWh/val. < TP – 0,026 EUR/kWh.
PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų
galiojimo pratęsimo“ projektas, 1 lapas.

Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas

Į posėdį kviečiami:
Energetikos ministerijos atstovai,
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai,
Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos atstovai,
Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ atstovai,
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos atstovai,
Lietuvos biodujų asociacijos atstovai,
Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos atstovai,
AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai,
AB agrofirma „Josvainiai“ atstovai,
AB „Achema“ atstovai,
UAB „Intergas“ atstovai,
UAB „Fortum Heat Lietuva“ atstovai,
AB „Amber Grid“ atstovai.

Justas Valaitis

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL BIODUJŲ SUPIRKIMO Į GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMAS TARIFŲ GALIOJIMO
PRATĘSIMO
2019 m. lapkričio d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu,
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 10 punktu,
Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-230 „Dėl Biodujų
supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų
skyriaus 2019 m. lapkričio
d. pažymą Nr. O5E„Dėl biodujų supirkimo į gamtinių dujų
sistemas tarifų galiojimo pratęsimo“, Taryba n u t a r i a :
Pratęsti fiksuotų supirkimo tarifų (be pridėtinės vertės mokesčio) gamintojams,
gaminantiems ir tiekiantiems biodujas į gamtinių dujų sistemą, galiojimą nuo 2020 m. sausio 1 d.:
1. Biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant
biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių technologinis pajėgumas
(toliau – TP):
1.1. TP ≤ 1.300 kWh/val. – 0,072 EUR/kWh;
1.2. 1.300 < TP ≤ 2.600 kWh/val. – 0,062 EUR/kWh;
1.3. 2.600 < TP ≤ 5.200 kWh/val. – 0,059 EUR/kWh;
1.4. TP > 5.200 kWh/val. – 0,057 EUR/kWh.
2. Biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas iš sąvartynų, kurių TP:
2.1. TP ≤ 1.300 kWh/val. – 0,034 EUR/kWh;
2.2. 1.300 kWh/val. < TP – 0,026 EUR/kWh.
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