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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTAS
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir
teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012
m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio
tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – nustatyti 2022–2024 metams suskystintų gamtinių dujų
terminalo (toliau – SGD terminalas) būtinąjį kiekį.
SGD terminalo būtinasis kiekis. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų
terminalo įstatymo (toliau – SGDTĮ) 2 straipsnio 3 dalis nustato, kad SGD terminalo būtinasis
kiekis yra Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotas, suderintas su Valstybine energetikos
reguliavimo taryba (toliau – VERT) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė)
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 ir
SGD terminalo techninės būklės, leidžiančios atsiradus poreikiui pradėti dujinimą ir tiekti
gamtines dujas į perdavimo sistemą po to, kai SGD terminalo dujinimo procesas nebuvo
vykdomas, užtikrinimui palaikyti. SGDTĮ 11 straipsnio 8 dalis numato, kad SGD terminalo
būtinojo kiekio tiekimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip pradinis SGD terminalo
eksploatavimo laikotarpis, tai yra 10 metų nuo jo eksploatavimo pradžios, nustato Vyriausybė.
SGDTĮ 5 straipsnio 2 dalis nustato, kad Vyriausybė, tvirtindama SGD terminalo būtinąjį kiekį,
privalo įvertinti gamtinių dujų poreikį šalies ūkiui ir visas jų tiekimo galimybes.
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 suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) dujinimo paslaugų grafiką.
Operatorius taip pat nurodo, kad, planuojant SGD dujinimo režimus orientuojantis į minėtą
maksimalią SGD nedujinimo trukmę, yra įmanoma išlaikyti tinkamą terminalo techninę būklę
pristatant 4 tipinius (~140 000 m3 SGD) SGD krovinius per metus. Vyriausybės 2020 m. gruodžio
30 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo
Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų
vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas SGD
terminalo būtinasis kiekis 2020 metams buvo 3 867 500 000 kWh (± 5 procentai) gamtinių dujų
per metus1, šis kiekis atitinka 4 tipinio dydžio (~140 000 m3 SGD) SGD krovinius per metus.
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SGD terminalo būtinasis kiekis ir SGD terminalo būtinojo kiekio krovinių atvykimo
laikotarpiai bei išdujinimo grafikas gali būti tikslinami einamaisiais metais vadovaujantis
Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų
nustatymo tvarkos aprašo 71 ir 8 punktuose nustatyta tvarka, taip pat tuo atveju, jeigu būtų
realizuojamas SGDTĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatytas SGD terminalo būtinojo kiekio paskirtojo
tiekimo veiklos sustabdymas ar nutraukimas nepasibaigus nustatytam paskirtojo tiekimo
laikotarpiui iki 2024 m.
SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymas 2022–2024 metams. Operatorius 2021 m.
liepos 20 d. raštu Nr. KN-370 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.
UAB „Ignitis“ 2021 m. liepos 22 d. raštu Nr. SD-2021-261 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 2021 m. rugpjūčio 13 d. rašte Nr. R2-(D)-5139 nurodė, kad VERT 2019 m.
balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-95 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio
derinimo“ suderino suskystintų gamtinių dujų 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.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Nutarimo projektu siūloma nustatyti SGD terminalo
būtinąjį kiekį 2022–2024 metams 3 867 500 000 kWh (± 5 procentai) gamtinių dujų per metus.
Viešosios konsultacijos. Š. m. rugpjūčio 26 d. Nutarimo projektas ir jo lydimieji
dokumentai paskelbti viešosioms konsultacijoms Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės
aktų informacinėje sistemoje (TAIS Nr. 21-29213) ir pateikti išvadoms gauti Lietuvos
Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, VERT, AB
„Amber Grid“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Ignitis“. Pasiūlymą dėl Nutarimo projekto pateikė
AB „Klaipėdos nafta“, šis pasiūlymas įvertintas derinimo pažymoje, kiti suinteresuoti asmenys
pastabų ar pasiūlymų dėl Nutarimo projekto neturėjo.
Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupė
(grupės vadovas Karolis Švaikauskas, tel. 8 670 39 352, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
3. Nutarimo projekto derinimo pažyma, 1 lapas.
4. Gauti suinteresuotųjų asmenų derinimo raštai, 7 lapai.
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