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Vilnius
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 14 dalis
nustato, kad reguliuojamų kainų ir (ar) pajamų viršutinės ribos nustatomos penkerių metų reguliavimo
periodui. Gamtinių dujų kainų reguliavimo periodas gali būti keičiamas motyvuotu Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) sprendimu. Apie sprendimą dėl gamtinių dujų
kainų reguliavimo periodo pakeitimo Taryba privalo informuoti Vyriausybę ar jos įgaliotą instituciją.
Tarybos sprendimas dėl gamtinių dujų kainų reguliavimo periodo pakeitimo pradedamas taikyti ne
anksčiau kaip pasibaigus ankstesniajam gamtinių dujų kainų reguliavimo periodui.
UAB „Intergas“ (toliau – Bendrovė) 2019 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. S51/19 kreipėsi į Tarybą
prašydama pratęsti gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos (toliau – KVR) reguliavimo
periodą. Savo prašymą Bendrovė motyvuoja tuo, kad nuo 2019 metų pradžios Bendrovės veikloje
įvyko esminiai pokyčiai – prie savo gamtinių dujų skirstymo sistemų Bendrovė prijungė aukšto slėgio
sistemų naudotoją (AB ORLEN Lietuva). Nuo 2020 metų Bendrovei turėtų prasidėti naujas 2020–
2024 metų gamtinių dujų skirstymo pajamų viršutinės ribos reguliavimo periodas ir, vadovaujantis
Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos
2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje
nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 12 punktu, sąnaudos naujam reguliavimo
periodui turėtų būti skaičiuojamos remiantis faktiniais 2018 metų Bendrovės duomenimis. Tačiau dėl
naujo vartotojo prijungimo iš esmės pakito visi UAB „Intergas“ skirstymo veiklos rodikliai lyginant
2018 ir 2019 metų duomenis: skirstomi gamtinių dujų kiekiai išaugo daugiau nei 10 kartų, pajamų
lygis padidėjo daugiau nei 3 kartus. Vykdant skirstymo veiklą aukšto slėgio dujotiekiu atitinkamai
išaugo ir sąnaudų lygis, todėl pagal 2018 metų faktines sąnaudas nustatinėti sąnaudų lygį būsimam
reguliavimo periodui būtų neteisinga. Realų faktinių sąnaudų lygį naujoje situacijoje atspindi 2019
metų sąnaudos, tačiau nepasibaigus finansiniams metams ir nesant 2019 m. sąnaudų auditui Bendrovė
dar negali pateikti Tarybai pajamų viršutinės ribos skaičiavimui reikalingų 2019 metų duomenų.
Dujų ir elektros departamento Dujų skyrius (toliau – Dujų skyrius) išnagrinėjo Bendrovės
prašymą ir nustatė, kad:
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– 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. O3-898 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“
gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos nustatymo 2015–2019 metams“ (toliau – Nutarimas)
Bendrovei nuo 2015 m. sausio 1 d. buvo nustatyta 2,73 Eur/MWh skirstymo kainos viršutinė riba;
– 2015–2019 metų reguliavimo periodui Bendrovei buvo nustatytas bazinis 1 160 GWh
skirstomų dujų kiekis, iš kurio 1 144 GWh turėjo sudaryti skirstymas į AB ORLEN Lietuva, 3 166
tūkst. Eur bazinis pajamų lygis ir 2 187 tūkst. Eur bazinis sąnaudų lygis;
– AB ORLEN Lietuva prie Bendrovės gamtinių dujų skirstymo sistemos prisijungė tik nuo
2019 metų, todėl per 2014–2018 metus Bendrovė skirstė daug mažesnį dujų kiekį, nei buvo planuota:
2015 metais buvo paskirstyta 51 GWh, 2016 metais – 48 GWh, 2017 metais – 27 GWh, o 2018
metais – 18 GWh gamtinių dujų;
– skirstydama žymiai mažesnius, nei buvo planuota, gamtinių dujų kiekius, Bendrovė
nesurinkdavo planuotų pajamų ir buvo priversta maksimaliai mažinti sąnaudas;
– 2018 metais Bendrovės pajamos už skirstymo veiklą sudarė 374,9 tūkst. Eur, t. y. 8,4 karto
mažiau, nei nustatytos bazinės pajamos, o sąnaudos sudarė 1 166 tūkst. Eur, t. y. 47 proc. mažiau, nei
buvo nustatytos bazinės sąnaudos, nes Bendrovė nepriskaičiuodavo tos dalies sąnaudų, kuri buvo
skirta gamtinių dujų skirstymui aukšto slėgio dujotiekiu;
– nuo 2019 m. pradėjus skirstyti gamtines dujas AB ORLEN Lietuva, Bendrovė patiria
sąnaudas, kurios anksčiau iš viso nebuvo patiriamos, todėl naujo periodo sąnaudų nustatymui 2018
metų faktinės sąnaudos neatspindi pasikeitusios situacijos bei Bendrovės sąnaudų dydžio;
– faktines Bendrovės sąnaudas, vykdant skirstymo veiklą žemo, vidutinio ir aukšto slėgio
dujų skirstomaisiais tinklais, atitiks Bendrovės 2019 metais patiriamos sąnaudos.
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Dujų skyrius, vadovaudamasis Įstatymo 9 straipsnio 15
dalimi ir Metodikos 8 punktu siūlo:
Pakeisti Nutarimą ir jį išdėstyti nauja redakcija, kartu pakeičiant 2015–2019 metų reguliavimo
periodą į 2015–2020 metų reguliavimo periodą
PRIDEDAMA. Nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m.
lapkričio 20 d. nutarimo Nr. O3-898 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų
skirstymo kainos viršutinės ribos nustatymo 2015–2019 metams“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas.

Dujų skyriaus patarėja

Į posėdį kviečiami:
1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovai;
2. UAB „Intergas“ atstovai.
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