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Projekto teikėjas – Energetikos ministerija
Projekto tikslas – nustatyti 2022–2024 metams suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau –
SGD terminalas) būtinąjį kiekį 2022–2024 metams (paliekant galimybę šį kiekį keisti kiekvienų metų
eigoje).
Dabartinė situacija:
Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau – SGDTĮ) nuostatos nustato, kad SGD
terminalo būtinasis kiekis yra Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotas, suderintas su Valstybine
energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) ir Vyriausybės patvirtintas SGD terminalo būtinajai
veiklai užtikrinti reikalingas minimalus metinis dujinamų gamtinių dujų kiekis. Minimaliu metiniu
dujinamų gamtinių dujų kiekiu pripažįstamas toks gamtinių dujų kiekis, kuris pagrįstai reikalingas SGD
terminalo dujinimo technologijos procesui užtikrinti.
Remiantis SGD terminalo operatoriaus AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Operatorius) pateikta
informacija, SGD terminalo technologinės galimybės, įvertinus standartinius paskirtojo tiekimo krovinių
kokybės ir temperatūros parametrus, leidžia išlaikyti krovinį, atitinkantį numatytus reikalavimus SGD
terminale nuo 60 iki 90 dienų, dedant maksimalias pastangas ir specifiškai sudarant SGD dujinimo
paslaugų grafiką. Operatorius taip pat informavo Energetikos ministeriją, kad metinės pajėgumų
paskirstymo procedūros metu gauti prašymai suteikti iš viso 8 891 452 000 kWh SGD išdujinimo
pajėgumų laikotarpiu nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Iš viso užsakyta 10 standartinio
dydžio (~140 000 m3 SGD) krovinių ir 6 maži (~9 500 m3 SGD) kroviniai. Iš visų užsakytų pajėgumų ir
krovinių pristatymo, tik 4 standartinio dydžio dujovežiai numatyti 2022 kalendoriniais metais, iš kurių 3
yra paskirtojo tiekėjo UAB „Ignitis“ SGD terminalo būtinojo kiekio kroviniai. Operatoriaus vertinimu,
SGD terminalo būtinasis kiekis, reikalingas ateinančių 2022 m. periodu, būtų 4 standartinio dydžio
kroviniai.
Paskirtasis tiekėjas, UAB „Ignitis“ informavo Energetikos ministeriją, kad tais atvejais, kai SGD
terminale nėra numatyta komercinių SGD terminalo naudotojų krovinių pristatymo ir suplanuoti paskirtojo
tiekėjo kroviniai 3 867 500 000 kWh (± 5 procentai) per metus neužtikrina SGD terminalo technologinių
procesų bei tinkamos techninės būklės, kaip numatyta SGDTĮ 2 straipsnio 3 dalyje, palaikymo, UAB
„Ignitis“ SGD terminalo operatoriaus nurodytu laikotarpiu įsipareigoja komerciniais pagrindais
(nuosavomis lėšomis) užtikrinti SGD terminalo technologinių procesų bei techninės būklės palaikymui
reikalingo SGD krovinio pristatymą. UAB „Ignitis“ taip pat įsipareigojo atlyginti Operatoriaus patirtus
nuostolius dėl minėtos UAB „Ignitis“ prisiimtos pareigos nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
VERT savo ruožtu nurodė, kad VERT 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-95 „Dėl
suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio derinimo“ suderino SGD terminalo būtinąjį kiekį
laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2025 m. sausio 1 d. – nuo 3 867 500 000 kWh iki 5 984 533 800
kWh per metus, ir pasiūlė vadovautis šio nutarimo nuostatomis.
Apibendrinus įmonių ir institucijų pateiktus duomenis, teikiamu nutarimo projektu siūloma
nustatyti SGD terminalo būtinąjį kiekį 2022–2024 metams 3 867 500 000 kWh (± 5 procentai) gamtinių
dujų per metus.
Projekto esmė:
Nustatyti SGD terminalo būtinąjį kiekį 2022–2024 metams 3 867 500 000 kWh (± 5 procentai)
gamtinių dujų per metus.
Derinimas – nutarimo projektas pateikti išvadoms gauti Finansų ministerijai, Teisingumo ministerijai,
VERT, AB „Amber Grid“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Ignitis“. Pasiūlymą dėl Nutarimo projekto pateikė
AB „Klaipėdos nafta“, į jį motyvuotai neatsižvelgta.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pastabų neturėjo.
Dalykinio vertinimo išvada:
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Siūlytina nutarimo projektą svarstyti tarpinstituciniame pasitarime.
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