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2021 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu,
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 2 dalimi ir
37 straipsnio 5 dalimi, Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodika,
patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2008 m. lapkričio 17 d.
nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo
metodikos patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus
2021 m. lapkričio 26 d. pažymą Nr. O5E-1465 „Dėl gamtinių dujų skirstymo įmonių buitinių
vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo įkainių tvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:
Pratęsti UAB „Intergas“ prijungimo įkainių galiojimą nuo 2022 m. sausio 1 d. (be pridėtinės
vertės mokesčio):
1. Buitiniams vartotojams, suvartosiantiems iki 300 m³ dujų per metus:
1.1. prijungimo įkainį, taikomą vartotojui nepriklausomai nuo prijungimo atstumo –
962,46 Eur;
1.2. prijungimo įkainį už kiekvieną reikalingą nutiesti dujotiekio metrą – 41,17 Eur/m.
2. Buitiniams vartotojams, suvartosiantiems daugiau kaip 300 m³ per metus:
2.1. prijungimo įkainį, taikomą vartotojui nepriklausomai nuo prijungimo atstumo –
1 077,19 Eur;
2.2. prijungimo įkainį už kiekvieną reikalingą nutiesti dujotiekio metrą – 76,31 Eur/m.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Tarybos pirmininkas

Renatas Pocius
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