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DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO
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d. Nr. O5EVilnius

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2019 m. lapkričio 28 d. vykusio
posėdžio metu pritarė Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus (toliau – Skyrius) parengtam nutarimo
„Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių
derinimo“ projektui, kurį priėmus buvo pastebėtos techninės 94.1.2 papunkčio numeravimo klaidos.
Atsižvelgdamas į tai, Skyrius siūlo ištaisyti Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“
gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių, patvirtintų Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu
Nr. O3E-785 „Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių
derinimo“, 94.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„94.1.2.1. Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai sudaroma techninio
balansavimo sutartis su gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (ais), kurioje yra numatyta techninio balansavimo sąskaita, priskiriami šiais principais:
94.1.2.1.1. sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per
balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po
suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;
94.1.2.1.2. jeigu dujų tiekimo sutartyje nenumatyta kitaip, sistemos naudotojui priskirtas per
balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis negali būti didesnis nei sistemos naudotojo faktiškai iš
perdavimo sistemos išleistas dujų kiekis;
94.1.2.1.3. jeigu visų sistemos naudotojų į perdavimo sistemą per balansavimo laikotarpį
buvo patiektas didesnis dujų kiekis nei pagal dujų tiekimo grafiką, ir atitinkamai visų sistemos
naudotojų faktiškai iš perdavimo sistemos išleistas dujų kiekis buvo didesnis nei pagal dujų tiekimo
grafiką, įleistas dujų kiekis, viršijantis dujų tiekimo grafiką, paskirstomas proporcingai sistemos
naudotojams (pagal jų turimą tiekimo lankstumą), tačiau neviršijant šių sistemos naudotojų faktiškai
iš perdavimo sistemos išleisto dujų kiekio ir dujų tiekimo sutartyje nustatytų apribojimų;
94.1.2.1.4. įvertinama pateikta informacija apie pagal dujų pirkimo–pardavimo sutartis ir
(ar) biržoje įsigytą ir (ar) parduotą dujų kiekį;
94.1.2.1.5. skirtumas tarp sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir pagal apskaitos
prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra priskiriamas PSO ir sistemos naudotojo (-ų)
administruojamai techninio balansavimo sąskaitai. Jeigu techninio balansavimo sutartis sudaroma
su keliais sistemos naudotojais, susidaręs skirtumas visiems sistemos naudotojams sudariusiems
techninio balansavimo sutartis priskiriamas proporcingai per tą tašką per ataskaitinį laikotarpį
kiekvieno sistemos naudotojo įleistam dujų kiekiui.
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94.1.2.2. Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai techninio balansavimo
sutartis su gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (-ais), kurioje yra
numatyta techninio balansavimo sąskaita nėra sudaroma, priskiriami šiais principais:
94.1.2.2.1. sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per
balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po
suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;
94.1.2.2.2. sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus dujų tiekimo sutartis per
balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po
suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;
94.1.2.2.3. skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams priskirto dujų
kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio, neviršijant dujų tiekimo
sutartyje numatyto dujų tiekimo lankstumo, yra priskiriamas sistemos naudotojui (-ams)
sudariusiam lankstaus dujų tiekimo sutartį. Jeigu lankstaus dujų tiekimo sutartis sudaroma su keliais
sistemos naudotojais, susidaręs skirtumas visiems sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus
dujų tiekimo sutartis priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.2 papunktį per ataskaitinį laikotarpį
priskirtą dujų kiekį. Konkrečiam sistemos naudotojui pagal šį papunktį priskirtas dujų kiekis
kiekvienam balansavimo laikotarpiui priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.2 papunktį priskirtą
dujų kiekį. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena kilovatvalandė dujų ir esant
poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų kiekis;
94.1.2.2.4. jeigu skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams priskirto dujų
kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra didesnis nei galima
priskirti vadovaujantis 94.1.2.2.3 papunkčio nuostatomis, likęs pagal 94.1.2.2.3 papunktį
nepriskirtas dujų kiekis yra priskiriamas visiems sistemos naudotojams proporcingai pagal
94.1.2.2.1−94.1.2.2.3 papunkčius priskirtų dujų kiekių sumą. Konkrečiam sistemos naudotojui
pagal šį papunktį priskirtas dujų kiekis kiekvienam balansavimo laikotarpiui priskiriamas
proporcingai pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.3 papunkčius konkrečiam balansavimo laikotarpiui priskirtų
dujų kiekių sumai. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena kilovatvalandė dujų ir
esant poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų kiekis;
94.1.2.2.5. galutinis sistemos naudotojui konkrečiam balansavimo laikotarpiui priskirtas
dujų kiekis yra lygus kiekių priskirtų pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.4 papunkčius sumai.“
Skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35
straipsnio 1 dalimi, siūlo Tarybai pritarti pateiktam nutarimo projektui.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 28
d. nutarimo Nr. O3E-785 „Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklių derinimo“ klaidos ištaisymo“ projektas, 2 lapai.
2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 28
d. nutarimo Nr. O3E-785 „Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklių derinimo“ klaidos ištaisymo“ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
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Kazakevičius

Į posėdį kviečiami:
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Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO
28 D. NUTARIMO NR. O3E-785 „DĖL NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ
DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO“ KLAIDOS IŠTAISYMO
2019 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio
1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir
elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2019 m.
d. pažymą Nr. O5E„Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3E-785
„Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“ klaidos
ištaisymo“, Taryba n u t a r i a:
Pakeistį Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklių, suderintų Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-785 „Dėl Naudojimosi AB
„Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“, 94.1.2 papunkčio numeraciją
ir papunktį išdėstyti taip:
„94.1.2. Perdavimo sistemos įleidimo iš trečiosios šalies taške sistemos naudotojui
konkrečiai parai priskiriamas įleidžiamų dujų kiekių priskyrimas vyksta pagal 94.1.2.1–94.1.2.2
papunkčiuose nurodytus metodus.
94.1.2.1. Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai sudaroma techninio
balansavimo sutartis su gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (ais), kurioje yra numatyta techninio balansavimo sąskaita, priskiriami šiais principais:
94.1.2.1.1. sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per
balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po
suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;
94.1.2.1.2. jeigu dujų tiekimo sutartyje nenumatyta kitaip, sistemos naudotojui priskirtas per
balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis negali būti didesnis nei sistemos naudotojo faktiškai iš
perdavimo sistemos išleistas dujų kiekis;
94.1.2.1.3. jeigu visų sistemos naudotojų į perdavimo sistemą per balansavimo laikotarpį
buvo patiektas didesnis dujų kiekis nei pagal dujų tiekimo grafiką, ir atitinkamai visų sistemos
naudotojų faktiškai iš perdavimo sistemos išleistas dujų kiekis buvo didesnis nei pagal dujų tiekimo
grafiką, įleistas dujų kiekis, viršijantis dujų tiekimo grafiką, paskirstomas proporcingai sistemos
naudotojams (pagal jų turimą tiekimo lankstumą), tačiau neviršijant šių sistemos naudotojų faktiškai
iš perdavimo sistemos išleisto dujų kiekio ir dujų tiekimo sutartyje nustatytų apribojimų;
94.1.2.1.4. įvertinama pateikta informacija apie pagal dujų pirkimo–pardavimo sutartis ir
(ar) biržoje įsigytą ir (ar) parduotą dujų kiekį;
94.1.2.1.5. skirtumas tarp sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir pagal apskaitos
prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra priskiriamas PSO ir sistemos naudotojo (-ų)
administruojamai techninio balansavimo sąskaitai. Jeigu techninio balansavimo sutartis sudaroma
su keliais sistemos naudotojais, susidaręs skirtumas visiems sistemos naudotojams sudariusiems
techninio balansavimo sutartis priskiriamas proporcingai per tą tašką per ataskaitinį laikotarpį
kiekvieno sistemos naudotojo įleistam dujų kiekiui.
94.1.2.2. Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai techninio balansavimo
sutartis su gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (-ais), kurioje yra
numatyta techninio balansavimo sąskaita nėra sudaroma, priskiriami šiais principais:
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94.1.2.2.1. sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per
balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po
suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;
94.1.2.2.2. sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus dujų tiekimo sutartis per
balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po
suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;
94.1.2.2.3. skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams priskirto dujų
kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio, neviršijant dujų tiekimo
sutartyje numatyto dujų tiekimo lankstumo, yra priskiriamas sistemos naudotojui (-ams)
sudariusiam lankstaus dujų tiekimo sutartį. Jeigu lankstaus dujų tiekimo sutartis sudaroma su keliais
sistemos naudotojais, susidaręs skirtumas visiems sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus
dujų tiekimo sutartis priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.2 papunktį per ataskaitinį laikotarpį
priskirtą dujų kiekį. Konkrečiam sistemos naudotojui pagal šį papunktį priskirtas dujų kiekis
kiekvienam balansavimo laikotarpiui priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.2 papunktį priskirtą
dujų kiekį. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena kilovatvalandė dujų ir esant
poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų kiekis;
94.1.2.2.4. jeigu skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams priskirto dujų
kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra didesnis nei galima
priskirti vadovaujantis 94.1.2.2.3 papunkčio nuostatomis, likęs pagal 94.1.2.2.3 papunktį
nepriskirtas dujų kiekis yra priskiriamas visiems sistemos naudotojams proporcingai pagal
94.1.2.2.1−94.1.2.2.3 papunkčius priskirtų dujų kiekių sumą. Konkrečiam sistemos naudotojui
pagal šį papunktį priskirtas dujų kiekis kiekvienam balansavimo laikotarpiui priskiriamas
proporcingai pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.3 papunkčius konkrečiam balansavimo laikotarpiui priskirtų
dujų kiekių sumai. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena kilovatvalandė dujų ir
esant poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų kiekis;
94.1.2.2.5. galutinis sistemos naudotojui konkrečiam balansavimo laikotarpiui priskirtas
dujų kiekis yra lygus kiekių priskirtų pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.4 papunkčius sumai.“
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

Projekto
lyginamasis variantas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO
28 D. NUTARIMO NR. O3E-785 „DĖL NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ
DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO“ KLAIDOS IŠTAISYMO
2019 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio
1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir
elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2019 m.
d. pažymą Nr. O5E„Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3E-785
„Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“ klaidos
ištaisymo“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklių, suderintų Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-785 „Dėl Naudojimosi AB
„Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“, 94.1.2 papunkčio numeraciją
ir papunktį išdėstyti taip:
„94.1.2. Perdavimo sistemos įleidimo iš trečiosios šalies taške sistemos naudotojui
konkrečiai parai priskiriamas įleidžiamų dujų kiekių priskyrimas vyksta pagal 94.1.2.1–94.1.2.2
papunkčiuose nurodytus metodus.
94.1.2.1. Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai sudaroma techninio
balansavimo sutartis su gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (ais), kurioje yra numatyta techninio balansavimo sąskaita, priskiriami šiais principais:
94.1.2.2. 94.1.2.1.1. sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per
balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po
suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;
94.1.2.2. 94.1.2.1.2. jeigu dujų tiekimo sutartyje nenumatyta kitaip, sistemos naudotojui
priskirtas per balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis negali būti didesnis nei sistemos naudotojo
faktiškai iš perdavimo sistemos išleistas dujų kiekis;
94.1.2.3. 94.1.2.1.3. jeigu visų sistemos naudotojų į perdavimo sistemą per balansavimo
laikotarpį buvo patiektas didesnis dujų kiekis nei pagal dujų tiekimo grafiką, ir atitinkamai visų
sistemos naudotojų faktiškai iš perdavimo sistemos išleistas dujų kiekis buvo didesnis nei pagal
dujų tiekimo grafiką, įleistas dujų kiekis, viršijantis dujų tiekimo grafiką, paskirstomas proporcingai
sistemos naudotojams (pagal jų turimą tiekimo lankstumą), tačiau neviršijant šių sistemos naudotojų
faktiškai iš perdavimo sistemos išleisto dujų kiekio ir dujų tiekimo sutartyje nustatytų apribojimų;
94.1.2.4. 94.1.2.1.4. įvertinama pateikta informacija apie pagal dujų pirkimo–pardavimo
sutartis ir (ar) biržoje įsigytą ir (ar) parduotą dujų kiekį;
94.1.2.5. 94.1.2.1.5. skirtumas tarp sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir pagal
apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra priskiriamas PSO ir sistemos naudotojo (ų) administruojamai techninio balansavimo sąskaitai. Jeigu techninio balansavimo sutartis
sudaroma su keliais sistemos naudotojais, susidaręs skirtumas visiems sistemos naudotojams
sudariusiems techninio balansavimo sutartis priskiriamas proporcingai per tą tašką per ataskaitinį
laikotarpį kiekvieno sistemos naudotojo įleistam dujų kiekiui.
94.1.2.6. 94.1.2.2. Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai techninio
balansavimo sutartis su gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (ais), kurioje yra numatyta techninio balansavimo sąskaita nėra sudaroma, priskiriami šiais
principais:
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94.1.2.7. 94.1.2.2.1. sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per
balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po
suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;
94.1.2.8. 94.1.2.2.2. sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus dujų tiekimo sutartis per
balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po
suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;
94.1.2.9. 94.1.2.2.3. skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams priskirto
dujų kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio, neviršijant dujų tiekimo
sutartyje numatyto dujų tiekimo lankstumo, yra priskiriamas sistemos naudotojui (-ams)
sudariusiam lankstaus dujų tiekimo sutartį. Jeigu lankstaus dujų tiekimo sutartis sudaroma su keliais
sistemos naudotojais, susidaręs skirtumas visiems sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus
dujų tiekimo sutartis priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.2 papunktį per ataskaitinį laikotarpį
priskirtą dujų kiekį. Konkrečiam sistemos naudotojui pagal šį papunktį priskirtas dujų kiekis
kiekvienam balansavimo laikotarpiui priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.2 papunktį priskirtą
dujų kiekį. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena kilovatvalandė dujų ir esant
poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų kiekis;
94.1.2.10. 94.1.2.2.4. jeigu skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams
priskirto dujų kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra didesnis nei
galima priskirti vadovaujantis 94.1.2.2.3 papunkčio nuostatomis, likęs pagal 94.1.2.2.3 papunktį
nepriskirtas dujų kiekis yra priskiriamas visiems sistemos naudotojams proporcingai pagal
94.1.2.2.1–94.1.2.2.3 papunkčius priskirtų dujų kiekių sumą. Konkrečiam sistemos naudotojui
pagal šį papunktį priskirtas dujų kiekis kiekvienam balansavimo laikotarpiui priskiriamas
proporcingai pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.3 papunkčius konkrečiam balansavimo laikotarpiui priskirtų
dujų kiekių sumai. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena kilovatvalandė dujų ir
esant poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų kiekis;
94.1.2.11. 94.1.2.2.5. galutinis sistemos naudotojui konkrečiam balansavimo laikotarpiui
priskirtas dujų kiekis yra lygus kiekių priskirtų pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.4 papunkčius sumai.“
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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