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2019 m. gegužės 3 d. Nr. O5E-112
Vilnius
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 17 dalis numato, kad gamtinių dujų
įmonės tarifus buitiniams vartotojams nustato kas pusę metų ir pateikia tvirtinti Valstybinei kainų ir
energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija).
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (toliau – Bendrovė) gamtinių dujų tarifus buitiniams
vartotojams skaičiuoja vadovaudamasi Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje
nustatymo metodikos, patvirtintos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės
reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika),
V skyriaus antruoju skirsniu ir Bendrovės generalinio direktoriaus 2018 m. lapkričio
23 d. įsakymu Nr. ITA-2018/56 patvirtinta UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ gamtinių dujų tarifų
buitiniams vartotojams nustatymo metodika.
Gamtinių dujų tarifą buitiniams vartotojams sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Pastoviąją
tarifo dalį sudaro dujų tiekimo kaina, perdavimo kainos dalis už pajėgumus bei dalis gamtinių dujų
tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – Saugumo
dedamoji) sąnaudų, o kintamąją dalį – dujų importo, dujų tiekimo, dujų skirstymo, tiekimo saugumo
užtikrinimo, perdavimo kainos kintamosios dalies, skirtumo tarp ankstesnio tarifų galiojimo
laikotarpio prognozuotos ir faktinės importo kainos, pajamų skirtumo dėl prognozuotos ir faktinės
šiluminės vertės, dėl prognozuotos ir faktinės Saugumo dedamosios bei dėl prognozuotų ir faktinių
vartojimo pajėgumų dedamųjų suma. Visi skaičiavimai atliekami be PVM.
Bendrovė, remdamasi 2019 m. balandžio 16 d. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ valdybos
posėdžio protokolu Nr. 7, 2019 m. balandžio 19 d. raštu Nr. LDT-SD-2019/157 (toliau – Raštas)
kreipėsi į Komisiją, prašydama tvirtinti pateiktus 2019 m. II pusmečio gamtinių dujų tarifus
buitiniams vartotojams. Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 16 dalyje nustatyta, kad dujų įmonių
nustatytos gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kainos galioja metus. Į 2019 m. II
pusmečio UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams įtrauktos
Komisijos patvirtintos AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo paslaugų kainos1,
AB „Amber Grid“ perdavimo paslaugų kainos2 ir nustatyta Saugumo dedamoji3.
2018 m. lapkričio 30 d. Komisijos nutarimas Nr. O3E-417 „ Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2018 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. O3E-395 „ Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų
skirstymo kainų tvirtinimo“ pakeitimo“.
2
2018 m. lapkričio 22 d. Komisijos nutarimas Nr. O3E-403 „Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų
perdavimo paslaugų kainų 2019 metams tvirtinimo“.
3
2018 m. gruodžio 31 d. Komisijos nutarimas Nr. O3E-479 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2018 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. O3E-405 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie
gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2019 metams“ pakeitimo“.
1

2
Pastovioji tarifo dalis
Pastovioji tarifo dalis lieka nepakitusi, t. y. I vartotojų pogrupiui (suvartojantiems per metus
iki 300 m3 dujų) – 0,46 Eur/mėn. be PVM, II ir III vartotojų pogrupiams (suvartojantiems per metus
daugiau kaip 300 m3 dujų) – 3,30 Eur/mėn. be PVM.
Kintamoji tarifo dalis
Bendrovė Rašte nurodo, kad 2019 m. II pusmečio gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
skaičiavimuose
naudojama
prognozuojama
gamtinių
dujų
pirkimo
kaina
17,79 Eur/MWh. Dujų pirkimo kaina skaičiuojama vadovaujantis galiojančių gamtinių dujų tiekimo
sutarčių nuostatomis ir (ar) vertinant prognozuojamus gamtinių dujų pirkimo arba gamtinių dujų
rinkos kainos pokyčius (atsižvelgiant į Bendrovės pateiktas gamtinių dujų ateities sandorių kainas
TTF, GASPOOL biržose), naftos produktų ateities sandorių kainas tarptautinėse rinkose bei euro ir
JAV dolerio kurso prognozes 2019 metų II pusmečiui. Į 2019 m. I pusmečio dujų tarifus buitiniams
vartotojams buvo įtraukta 24,30 Eur/MWh dujų produkto kaina, o 2019 m. II pusmečiui į tarifus
įtraukiama dujų produkto kaina yra 6,51 Eur/MWh arba 26,8 proc. mažesnė. Dujų produkto kaina
skaičiuojama vadovaujantis Metodikos 14 punktu, skaičiavimo eiga parodyta 1 lentelėje.
1 lentelė. Prognozuojamos gamtinių dujų pirkimo kainos skaičiavimas

Metai / mėnuo

2019 liepa
2019 rugpjūtis
2019 rugsėjis
2019 spalis
2019 lapkritis
2019 gruodis
2019 m. II p.
vidutinė gamtinių
dujų importo kaina
(Svertinis vidurkis)

Dujų
Dujų kiekis
kiekis iš
per SGD
Gazprom terminalą

LET
buitinių
vartotojų
dujų
poreikis

Gamtinių
dujų
pirkimo
sąnaudos

Prognozuojam
a svertinė
gamtinių dujų
kaina
Eur/MWh

Gazprom
kaina

SGD kaina

Eur/MWh

Eur/MWh

MWh

MWh

MWh

Eur

(konfidencialu)
(konfidencialu)
(konfidencialu)
(konfidencialu)
(konfidencialu)
(konfidencialu)

(konfidencialu)
(konfidencialu)
(konfidencialu)
(konfidencialu)
(konfidencialu)
(konfidencialu)

1 976
1 921
2 813
37 486
66 422
90 868

37 546
36 497
53 449
112 459
199 265
272 605

39 522
38 418
56 263
149 946
265 687
363 474

(konfidencialu)
(konfidencialu)
(konfidencialu)
(konfidencialu)
(konfidencialu)
(konfidencialu)

(konfidencialu) (konfidencialu)

201 487

711 822

913 309

16 248 914

17,79

Tiekimo įmonės pažeidžiamiems vartotojams, kuriems jos tiekia dujas, privalo sukaupti ir
laikyti tokį dujų atsargų kiekį, kurio užtektų pažeidžiamų vartotojų dujų poreikiui tenkinti Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 994/2010 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, t. y.
bent 30 dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpiu, kuris pagal statistinę tikimybę pasitaiko
kartą per 20 metų. Bendrovė nurodė, kad užtikrinant gamtinių dujų tiekimo saugumą buitiniams
vartotojams, 2019 m. II pusmetį požeminėje gamtinių dujų saugykloje Latvijoje bus saugoma
393 587 MWh gamtinių dujų, t. y. 2019 m. sausio mėnesį didžiausias per paskutinius 20 metų
buitinių vartotojų suvartotas gamtinių dujų kiekis. Į gamtinių dujų tiekimo kainą įtraukta dujų
tiekimo saugumo užtikrinimo dedamoji lygi 0,90 Eur/MWh. Dujų tiekimo saugumo kaina didėja
0,20 Eur/MWh dėl 8 proc. didėsiančio Latvijos požeminėje dujų saugykloje saugomo dujų kiekio ir
dėl 20 proc. didėjančių dujų saugojimo kainų. Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo dedamosios
skaičiavimas parodytas 2 lentelėje.

3

2 lentelė. Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo dedamosios skaičiavimas4 (be PVM)
Eil.
Nr.

Metai

1 Nupirktų dujų kiekis, MWh
2
3
4
5
6
7
8
9

Gamtinių dujų pirkimo kaina dujų tiekimo saugumui
užtikrinti (dujų pirkimas), Eur/MWh
Gamtinių dujų pirkimo sąnaudos (1x2/1000), tūkst. Eur
Palūkanų norma *, %
Palūkanų sąnaudos dujų tiekimo saugumui užtikrinti
(3x4/1000), tūkst. Eur
Gamtinių dujų padėjimo ir saugojimo saugykloje
Latvijoje kaina (Eur/MWh) bei sąnaudos, (tūkst. Eur)**
Gamtinių dujų transportavimo Lietuvoje kaina (Eur/MWh)
bei sąnaudos, tūkst. Eur
Iš viso sąnaudos tiekimo saugumui užtikrinti, tūkst. Eur
2019 m. buitiniams vartotojams planuojamas patiekti dujų
kiekis, MWh

2014 m.

2017 m.

2019 m.

2019 m. bus
saugoma, iš
viso:

277 992

87 023

28 572

393 587

28,04

16,41

17,25

7 794

1 428

493

9 715
3,7383
363,18

3 520

3 520

3 520

1 385,43

0,0

0,0

1,98

56,57
1 805,18
2.003.297

10 Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo dedamoji, Eur / MWh

0,90

*Lietuvos banko skelbiamų paskolų eurais euro zonos rezidentams ne finansų bendrovėms suteiktų paskolų,
kurių trukmė ilgesnė, nei vieneri metai, palūkanų normų vidurkis (2018 m. kovo – 2019 m. vasario mėn.)
** Gamtinių dujų padėjimo ir saugojimo Latvijoje sąnaudos apskaičiuotos pagal AS Conexus Baltic Grid
požeminės gamtinių dujų saugyklos taisykles, įvertinus Bendrovės rezervuotus saugyklos pajėgumus 2018-2019
metams.

2018 m. gruodžio 31 d. Komisijos nutarimu Nr. O3E-479 „Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. O3E-405 „Dėl gamtinių dujų
tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2019
metams“ pakeitimo“ nustatyta Saugumo dedamoji – 559,34 Eur/MWh/parą/metus, įtraukta į
kintamąją gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams dalį, atitinkamai 2,03 Eur/MWh į gamtinių
dujų kainą I pogrupio vartotojams ir 4,38 Eur/MWh II ir III pogrupių vartotojams. Dalis Saugumo
dedamosios sąnaudų yra įskaičiuota į pastoviąją kainos dalį (3 lentelė).
3 lentelė. Saugumo dedamosios įtakos 2019 m. II pusmečio tarifo dydžiui skaičiavimas (be PVM)
2019 m.
prognozuojamas
buitinių
vartotojų
skaičius

Buitinių vartotojų
pogrupiai

Iki 3120 kWh (Iki 300
m3)
Daugiau kaip 3120 kWh
(daugiau 300 m3)
Iš viso:

Buitinių vartotojų pogrupiai

m3)

Iki 3120 kWh (Iki 300
Daugiau kaip 3120 kWh
(daugiau 300 m3)
Iš viso:

4

Prognozuojami
2019 m. kiekiai
MWh

2019 m.
vartojimo
pajėgumai,
MWh/parai/
metams

2019 m. saugumo
dedamosios kaina
Eur/(MWh/parą/
metus)

2019 m. pajamos už
Saugumo dedamąją
Eur

1

2

3

4

5 (3x4)

461 410

250 934

1 100,323

559,34

615 455

115 035

1 752 363

15 100,817

559,34

8 446 491

576.445

2 003 297

16 201,140

Pajamų už
Saugumo dedamąją
dalis, įtraukta į
pastoviąją tarifo
dalį, Eur
6

9 061 946

7=6/1/12

Pajamų už
Saugumo dedamąją
dalis įtraukta į
kintamąją tarifo dalį,
Eur
8=5-6

105 125

0,02

510 330

2,03

774 000

0,56

7 672 491

4,38

879 125

Galimi netikslumai dėl skaičių apvalinimo

Saugumo dedamosios
dalis, įtraukta į 2019
m. tarifo pastoviąją
dalį, Eur/mėn.

8 182 821

2019 m. saugumo
dedamosios dalis, įtraukta
į kintamąją tarifo dalį,
Eur/MWh
9=8/2

4
Skirtumas dėl 2018 m. II p. dujų įsigijimo kainos. Metodikos 47.1 papunktyje įtvirtinta,
kad, skaičiuojant gamtinių dujų tarifą buitiniams vartotojams, įvertinamas skirtumas tarp ankstesnio
tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių gamtinių dujų importo kainų. Remiantis
Bendrovės pateiktais duomenimis, Bendrovė per 2018 m. II pusmetį gavo 4 655 tūkst. Eur mažesnes
pajamas, nei buvo planuota, dėl faktiškai Bendrovės mokėtos gamtinių dujų kainos ir į gamtinių dujų
tarifą buitiniams vartotojams įtrauktos prognozuojamos gamtinių dujų kainos skirtumo bei gamtinių
dujų kiekių pokyčių. Šios per 2018 m. II pusmetį nesurinktos pajamos Bendrovei bus grąžinamos
per 2019 m. II pusmetį ir yra įtraukiamos į gamtinių dujų kainos kintamąją dalį, kuri didinama
5,10 Eur/MWh (4 lentelė).
4 lentelė. Skirtumo tarp faktinės ir prognozuotos dujų pirkimo kainos skaičiavimas (be PVM)
Metai

Mėnuo

1

2

Į tarifą įtraukta
gamtinių dujų
pirkimo kaina,
Eur/MWh
3

2018
2018
2018
2018
2018
2018

Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis

19,41
19,41
19,41
19,41
19,41
19,41

Faktinė dujų
produkto kaina,
Eur/MWh

Kiekis,
MWh

Skirtumas, Eur

4

5

(3-4)*5

21,28
22,81
22,37
26,39
25,07
24,18

39 522
38 418
56 263
149 946
265 687
363 474

-73 906
-130 620
-166 537
-1 046 622
-1503 789
-1 733 770

913 309

-4 655 243
-4 655 243
913 309
5,10

Iš viso:
Į 2019 m. II p. tarifą įtraukiamas skirtumas, Eur
Prognozuojamas gamtinių dujų kiekis 2019 m. II p., MWh
Į 2019 m. I p. gamtinių dujų tarifą įtraukiamas kainos skirtumas, Eur/MWh

Atsižvelgiant į tai, kad Metodikos 47.1 papunktyje įtvirtinta, kad prognozuojama gamtinių
dujų produkto kaina skaičiuojama remiantis Metodikos 14 punktu, įvertinus skirtumą tarp ankstesnio
tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotos ir faktinės transportavimo kainos, skirtumą tarp ankstesnio
tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotos ir faktinės šiluminės vertės, skirtumą tarp ankstesnio tarifų
galiojimo laikotarpio prognozuotos ir faktinės Saugumo dedamosios bei skirtumą dėl vartojimo
pajėgumų pokyčio ir kitą aktualią, pagrįstą informaciją, turinčią įtakos gamtinių dujų produkto
kainos dydžiui, toliau pateikiamas minėtų skirtumų vertinimas.
Skirtumas dėl 2018 m. II p. vartojimo pajėgumų. 2018 m. II pusmečiui buvo planuoti
13 932,725 MWh/parai/metams vartojimo pajėgumai buitiniams vartotojams, tačiau faktiškai jie
buvo 16 045,847 MWh/parai/metams. Dėl didesnių, nei buvo planuota, vartojimo pajėgumų
Bendrovė 2018 m. II pusmetį gavo 0,53 mln. Eur mažesnes, nei buvo įskaičiuota į kainą, pajamas iš
Saugumo dedamosios. Šis 2018 m. II pusmečio pajamų skirtumas yra įtraukiamas į 2019 m. II
pusmečio gamtinių dujų tiekimo kainą buitiniams vartotojams, ją didinant 0,58 Eur/MWh.
Skirtumas dėl 2018 m. II p. šiluminės vertės. Skaičiuojant 2018 m. II pusmečio tarifus
buitiniams vartotojams energijos vienetais (MWh), tarifų perskaičiavimui į tūrio vienetus (m3) buvo
taikytas viršutinis šilumingumo koeficientas, lygus 10,5740 kWh/m3, o faktinis 2018 m. II pusmečio
viršutinis šilumingumas buvo 10,5637 kWh/m3. Dėl prognozuoto ir faktinio viršutinio šilumingumo
skirtumo Bendrovė 2018 m. II pusmetį gavo 0,03 mln. Eur pajamų daugiau. Bendrovės gautos
didesnės pajamos buitiniams vartotojams sugrąžinamos per 2019 m. II pusmetį gamtinių dujų tarifo
kintamąją dalį mažinant 0,03 Eur/MWh (0,029 mln. Eur / 913 309 MWh).2018 m. II pusmečio
korekcijų5 tikslinimas dėl 2018 m. II pusmetį patiekto didesnio, nei planuota, gamtinių dujų
kiekio (planuota – 836 101 MWh, 2018 m. II pusmečio faktas – 913 309 MWh):
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2018 m. gegužės 24
d. pažymos Nr. O5E-133 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos dujų tiekimas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams
vartotojams“ 5 lentelė.
5

5
1. Dėl 2017 m. II pusmečio importo kainos. Siekiant susigrąžinti Bendrovės 2017 m. II
pusmetį negautas pajamas iš buitinių vartotojų, susidariusias dėl faktiškai Bendrovės mokėtos
gamtinių dujų pirkimo (importo) kainos ir į gamtinių dujų tarifą įtrauktos prognozuojamos dujų
pirkimo (importo) importo kainos skirtumo 2017 m. II pusmetį, 2018 m. II pusmečio gamtinių dujų
tiekimo kaina buitiniams vartotojams buvo padidinta 1,31 Eur / MWh. Dėl didesnio, negu planuota,
buitiniams vartotojams patiekto gamtinių dujų kiekio Bendrovė gavo 0,10 mln. Eur daugiau, todėl
šios 2018 m. II pusmetį Bendrovės gautos didesnės pajamos yra įtraukiamos į 2019 m. II pusmečio
gamtinių dujų tiekimo kainą buitiniams vartotojams, kas ją mažina 0,11 Eur/MWh.
2. Dėl 2017 m. Saugumo dedamosios. 2018 m. II pusmečio gamtinių dujų tiekimo kaina
buitiniams vartotojams buvo sumažinta 1,14 Eur/MWh, taip siekiant grąžinti iš buitinių vartotojų per
2017 metus Bendrovės gautas didesnes 1,0 mln. Eur pajamas iš Saugumo dedamosios. Dėl didesnio,
negu planuota, patiekto dujų kiekio buitiniams vartotojams buvo grąžinta 0,09 mln. Eur daugiau,
todėl Bendrovės negautos pajamos yra susigrąžinamos per 2019 m. II pusmetį, gamtinių dujų tiekimo
kainą buitiniams vartotojams padidinus 0,10 Eur/MWh.
3. Dėl 2017 m. II pusmečio šilumingumo. 2018 m. II pusmečio gamtinių dujų tiekimo kaina
buitiniams vartotojams buvo sumažinta 0,16 Eur/MWh, taip siekiant grąžinti buitiniams vartotojams
per 2017 m. II pusmetį gautas 0,13 mln. Eur didesnes pajamas dėl prognozuoto (įtraukto į 2017 m.
II pusmečio tarifus buitiniams vartotojams) ir faktinio viršutinio šilumingumo skirtumo per 2017 m.
II pusmetį. Dėl didesnio, negu planuota, patiekto gamtinių dujų kiekio buitiniams vartotojams buvo
grąžinta 0,01 mln. Eur daugiau, todėl per 2018 m. II pusmetį Bendrovės negautos pajamos yra
susigrąžinamos per 2019 m. II pusmetį, gamtinių dujų tiekimo kainą buitiniams vartotojams
padidinus 0,01 Eur / MWh.
4. Dėl 2016 m. II pusmečio Saugumo dedamosios. 2018 m. II pusmečio gamtinių dujų
tiekimo kaina buitiniams vartotojams buvo padidinta 0,23 Eur/MWh, taip siekiant susigrąžinti
Bendrovės per 2017 m. II pusmetį negautas pajamas, susidariusias dėl 2016 m. II pusmečio gautų
pajamų iš Saugumo dedamosios skirtumo kompensavimo per 2017 m. II pusmetį. Dėl didesnio negu
planuota buitiniams vartotojams patiekto gamtinių dujų kiekio Bendrovė gavo 0,02 mln. Eur daugiau,
todėl šios 2018 m. II pusmetį Bendrovės gautos didesnės pajamos yra įtraukiamos į 2019 m. II
pusmečio gamtinių dujų tiekimo kainą buitiniams vartotojams, kas ją mažina 0,02 Eur/MWh.
5. Dėl 2016 m. II pusmečio importo kainos. 2018 m. II pusmečio gamtinių dujų tiekimo
kaina buitiniams vartotojams buvo sumažinta 0,16 Eur/MWh, taip siekiant grąžinti iš buitinių
vartotojų per 2017 m. II pusmetį Bendrovės gautas didesnes 0,1 mln. Eur pajamas dėl į 2016 m. II
pusmečio dujų tarifus įtraukto faktinių ir prognozuotų (į tarifus įtrauktų) dujų pirkimo kainų skirtumo
kompensavimo. Dėl didesnio negu planuota buitiniams vartotojams patiekto gamtinių dujų kiekio
buitiniams vartotojams buvo grąžinta 0,01 mln. Eur daugiau, todėl Bendrovės negautos pajamos yra
susigrąžinamos per 2019 m. II pusmetį, gamtinių dujų tiekimo kainą buitiniams vartotojams
padidinus 0,01 Eur/MWh.
6. Dėl 2016 m. II pusmečio šilumingumo. 2018 m. II pusmečio gamtinių dujų tiekimo
kaina buitiniams vartotojams buvo sumažinta 0,07 Eur/MWh, taip siekiant grąžinti iš buitinių
vartotojų per 2017 m. II pusmetį Bendrovės gautas didesnes 0,1 mln. Eur pajamas dėl faktinio ir į
tarifus įtraukto viršutinio šilumingumo koeficiento, įtraukto į 2016 m. II pusmečio tarifus buitiniams
vartotojams, skirtumo. Dėl didesnio negu planuota buitiniams vartotojams patiekto gamtinių dujų
kiekio 2018 m. buitiniams vartotojams buvo grąžinta 0,01 mln. Eur daugiau, todėl Bendrovės
negautos pajamos yra susigrąžinamos per 2019 m. II pusmetį, gamtinių dujų tiekimo kainą buitiniams
vartotojams padidinus 0,01 Eur/MWh.
Dėl visų aukščiau išvardintų korekcijų gamtinių dujų tarifo dydis buitiniams vartotojams
didėja 5,65 Eur/MWh (5 lentelė).
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5 lentelė. Kainų skirtumų suvestinė pagal Komisijos Metodiką (be PVM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Suma, Eur/MWh

Skirtumai:
Dėl 2018 m. II p. importo kainos skirtumo
Dėl 2018 m. II p. vartojimo pajėgumų skirtumo
Dėl 2018 m. II p. viršutinio šilumingumo skirtumo
Dėl 2017 m. II p. importo kainos skirtumo korekcijos
Dėl 2017 m. II p. pajamų iš Saugumo dedamosios skirtumo korekcijos
Dėl 2017 m. II p. pajamų dėl šilumingumo skirtumo korekcijos
Dėl 2016 m. II p. pajamų iš Saugumo dedamosios skirtumo korekcijos
Dėl 2016 m. II p. importo kainos skirtumo korekcijos
Dėl 2016 m. II p. pajamų dėl šilumingumo skirtumo korekcijos
Iš viso:

5,10
0,58
-0,03
-0,11
0,10
0,01
-0,02
0,01
0,01
5,65

2019 m. II pusmetį Bendrovė buitiniams vartotojams planuoja parduoti 913 309 MWh
(86,5 mln. m3) gamtinių dujų.
Gamtinių dujų buitiniams vartotojams tarifo 2019 m. II pusmečiui kintamosios dalies
skaičiavimas parodytas 6 lentelėje.
6 lentelė. Kintamosios tarifo dalies skaičiavimas
Buitinių
vartotojų
pogrupis

Gamtinių
Dujų tiekimo dujų tiekimo
kaina
saugumo
+gamtinių
papildoma
dujų
dedamoji prie
(produkto
gamtinių dujų
kaina)
perdavimo
kainos

Gamtinių dujų
transportavimo kaina

Perdavimo
dujotiekiais

Skirstomaisiais
dujotiekiais

Kainų
skirtumas
pagal
Komisijos
metodiką

Kintamoji
tarifo dalis
(be PVM)

kWh/m3*

Kintamoji
Kintamoji
tarifo
tarifo dalis
dalis
(su PVM)
(be PVM)

Eur/MWh
Eur/MWh Eur/MWh Eur/MWh
Eur/MWh Eur/MWh kWh/m3
Eur/m3
Eur/m3
1
20,47
2,03
0,69
22,74
5,65
51,58
10,5637
0,545
0,66
2
19,80
4,38
0,69
5,71
5,65
36,23
10,5637
0,383
0,46
3
19,80
4,38
0,69
4,67
5,65
35,19
10,5637
0,372
0,45
*Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams skaičiuojami vertinant pasibaigusio tarifų galiojimo laikotarpio šešių
mėnesių gamtinių dujų šiluminės vertės (kaloringumo) vidurkį, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ 7 punkte
nurodytas viršutinio šilumingumo ribas ≥10,41 kWh/m3.

Galiojančių ir nuo 2019 m. liepos 1 d. gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
palyginimas parodytas 7 lentelėje.
7 lentelė. 2019 m. II pusmečio ir 2019 m. I pusmečio gamtinių dujų tarifų buitiniams
vartotojams palyginimas.
Buitinių vartotojų
grupė
I pogrupio
vartotojams
Q≤300 m3
II pogrupio
vartotojams
300<Q≤20 tūkst. m3
III pogrupio
vartotojams
Q>20 tūkst. m3

2019 m. I pusmetis

Tarifo dalis

2019 m. II pusmetis

Pokytis

pastovi tarifo dalis, Eur/mėn.

be PVM
0,46

su PVM
0,56

be PVM
0,46

su PVM
0,56

(proc.)
0

kintama tarifo dalis, Eur/m3

0,542

0,66

0,545

0,66

0

pastovi tarifo dalis, Eur/mėn.

3,30

3,99

3,30

3,99

0

0,383

0,46

0,383

0,46

0

pastovi tarifo dalis, Eur/mėn.

3,30

3,99

3,30

3,99

0

kintama tarifo dalis, Eur/m3

0,371

0,45

0,372

0,45

0

kintama tarifo dalis, Eur/m

3

Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyrius, vadovaudamasis Gamtinių dujų
įstatymo 9 straipsnio 17 dalimi, Metodika ir išnagrinėjęs UAB „Lietuvos energijos tiekimas“
2019 m. 19 d. raštu Nr. LDT-SD-2019/157 pateiktus 2019 m. II pusmečio gamtinių dujų tarifus
buitiniams vartotojams, siūlo Komisijai patvirtinti gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams,
galiosiančius nuo 2019 m. liepos 1 d. (be PVM):
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1. vartotojams, suvartojantiems Q  300 m3 per metus dvinarį gamtinių dujų tarifą:
– pastoviąją tarifo dalį – 0,46 Eur/mėn.,
– kintamąją tarifo dalį – 0,545 Eur/m3;
2. vartotojams, suvartojantiems 300 m3  Q  20 tūkst. m3 per metus, dvinarį gamtinių dujų
tarifą:
– pastoviąją tarifo dalį – 3,30 Eur/mėn.,
– kintamąją tarifo dalį – 0,383 Eur/m3;
3. vartotojams, suvartojantiems Q  20 tūkst. m3 per metus, dvinarį gamtinių dujų tarifą:
– pastoviąją tarifo dalį – 3,30 Eur/mėn.,
– kintamąjį tarifo dalį – 0,372 Eur/m3.
PRIDEDAMA. Nutarimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“
gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams“ projektas, 1 lapas.

Dujų skyriaus patarėja

Į posėdį kviečiami:
1. Energetikos ministerijos atstovai,
2. Finansų ministerijos atstovai,
3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai,
4. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ atstovai.

Irena Burdulytė

