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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
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2022 m. d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos
Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 16 dalimi, Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių
dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
(toliau – Taryba) 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 ,,Dėl Valstybės reguliuojamų kainų
gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“, įvertinusi UAB „Intergas“ 2022 m.
gegužės 30 d. raštą Nr. S-35/22 bei atsižvelgdama į Vyriausybės nutarimą „Dėl elektros energijos
ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų
buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) gamtines dujas sumažinti,
taikymo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas), Tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus
2022 m. gegužės 31 d. pažymą Nr. O5E-748 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“
gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams 2022 metų antram pusmečiui tvirtinimo“, Taryba:
1. Konstatuoja, kad:
1.1.
Gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams kintamoji dalis (be PVM) be
Energetikos įstatymo 192 straipsnyje nurodytų suvartotų gamtinių dujų tiekimo kainos, susijusios su
gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis, dalies kompensavimo buitiniams vartotojams dydžių yra:
1.1.1. vartotojams, suvartojantiems Q≤300 m3 dujų per metus – 1,131 Eur/m3;
1.1.2. vartotojams, suvartojantiems 300 m3 < Q ≤ 20 tūkst. m3 dujų per metus – 1,089 Eur/
3
m;
1.2.
Vyriausybės nutarimu nustatyti UAB „Intergas“ gamtinių dujų kainos dalinio
kompensavimo dydžiai (be PVM), kuriais mažinami gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams
yra:
1.2.1. papildomos dedamosios prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos buitiniams
vartotojams kompensavimo dydis – 2,23 Eur/m3;
1.2.2. gamtinių dujų tiekimo kainos, susijusios su gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis,
dalies kompensavimo dydis – 0,446 Eur/m3.
2. Nutaria patvirtinti:
2.1.
Papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos buitiniams
vartotojams (be PVM), taikomą nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. –
214,62 Eur/MWh (2,23 Eur/m3).
2.2.
UAB „Intergas“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, pritaikius šio nutarimo
1.2. punkte nustatytus UAB „Intergas“ gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo dydžius (be
PVM), galiosiančius nuo 2022 m. liepos 1 d. (be PVM):
2.2.1. Vartotojams, suvartojantiems ≤ 300 m3 per metus dvinarį gamtinių dujų tarifą:
2.2.1.1. pastoviąją tarifo dalį – 1,20 Eur/mėn.,
2.2.1.2. kintamąją tarifo dalį – 0,685 Eur/m3;
2.2.2. Vartotojams, suvartojantiems 300 m3< Q ≤ 20 tūkst. m3 per metus, dvinarį gamtinių
dujų tarifą:
2.2.2.1. pastoviąją tarifo dalį – 1,20 Eur/mėn.,
2.2.2.2. kintamąją tarifo dalį – 0,643 Eur/m3.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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