LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Energetikos ministerijai
Į 2021-08-26 Nr. (21.3.-25E) 3-1481

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Finansų ministerija, išnagrinėjusi Energetikos ministerijos kartu su 2021 m. rugpjūčio
26 d. raštu Nr. (21.3.-25E) 3-1481 pateiktą išvadoms gauti 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 informuoja, kad pagal
kompetenciją projektui pastabų neturi.
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Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
UAB „Ignitis“ (toliau – Bendrovė) įvertino Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
parengtą ir išvadoms pateiktą 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 – Projektas).
Bendrovė informuoja, kad pateiktam Projektui pritaria ir pastabų neturi.

Didmeninės prekybos tarnybos direktorius

Tadas Adomaitis

J. Kaminskienė, tel. +370 696 93862, el. p. Juste.Kaminskiene@ignitis.lt

UAB „Ignitis“
Žvejų g. 14, LT-09310
Vilnius, Lietuva

+370 5 232 77 00
biuras@ignitis.lt

e.ignitis.lt
www.ignitis.lt

Juridinio asmens kodas
303383884
PVM mokėtojo kodas
LT100008860617

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai
info@enmin.lt

2021-09-

Nr.

DĖL SGD TERMINALO BŪTINOJO KIEKIO NUSTATYMO
AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) susipažino su Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
(toliau – Energetikos ministerija) parengtu ir išvadoms gauti pateiktu 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“ projektu (toliau – Nutarimo
projektas)1.
Grupė informuoja Energetikos ministeriją, kad pritaria Energetikos ministerijos parengtam
Nutarimo projektui, kuriuo yra siūloma 2022–2024 m. laikotarpiui nustatyti suskystintų gamtinių
dujų terminalo (toliau – SGD terminalas) būtinąjį kiekį, kuris atitiktų 3 867 500 000 kWh2 (± 5
procentai) gamtinių dujų per metus.
Grupė taip pat pažymi, kad nurodytos apimties SGD terminalo būtinojo kiekio tvirtinimas visam
2022–2024 m. laikotarpiui leis užtikrinti, kad nustatant SGD terminalo būtinąjį kiekį yra įvertinama
ir UAB „Ignitis“, kaip paskirtojo tiekėjo, sudaryta ir iki 2024 m. pabaigos galiojanti SGD tiekimo
sutartis su Equinor ASA (anksčiau Statoil ASA)3.

Grupės komercijos ir paslaugų vadovas, valdybos narys

Vidmantas Salietis

Vytautas Rimas, tel., +370 687 43814, el.p. vytautas.rimas@ignitis.lt

1

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/45633581067611ecb4af84e751d2e0c9
Kas atitinka 4 (keturis) tipinio dydžio (~140 000 m3) SGD krovinius.
3
Kad SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimas į SGD terminalą yra tiesiogiai susijęs su Bendrovės ir Equinor ASA sutartimi yra
konstatavusi ir Europos Komisija, kuri savo sprendime yra nurodžiusi: „(144) Komisija pažymi, kad [paskirtojo tiekimo] pavedimo
trukmė yra susijusi su sutarties su „Statoil“ dėl SGD privalomo kiekio tiekimo, kuri baigs galioti 2024 m., trukme.“
2
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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 PROJEKTO
AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) gavo Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) parengtą ir išvadoms gauti pateiktą 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). Atsižvelgiant į pateiktą Nutarimo projekto turinį, Bendrovė teikia pastabas ir pasiūlymus.
Bendrovė kaip suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD terminalas)
operatorė pažymi, kad SGD tiekimo veikla SGD terminale vykdoma remiantis 2017 m. gruodžio 11
d. įsakymu patvirtintomis AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu
taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Taisyklės numato reikalavimus ir principus taikomus SGD krovinių
pristatymui į SGD terminalą, kurie privalomi visiems SGD terminalo naudotojams. SGD terminalo
paslaugos teikiamos pagal Taisyklėse nustatyta tvarka sudarytus paslaugų grafikus, kuriuose
numatomi laikotarpiai, kuriais skirtingiems SGD terminalo naudotojams yra teikiamos SGD
išdujinimo paslaugos bei skiriami krovinių atvykimo laikotarpiai.
Nutarimo projektas numato SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymą 2022 – 2024 m.
laikotarpiui. Būtinasis kiekis kasmet sudaro 3 867 500 000 kWh (± 5 procentai) gamtinių dujų per
metus, t. y. 4 standartinius SGD krovinius kas metus. Paskirtojo tiekėjo veiklą vykdančios UAB
„Ignitis“ viešoje erdvėje pateiktoje informacijoje dėl SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo sutarties
su „Equinor“ ASA numatyta, kad sutarties atnaujinimas leis sutaupyti (sumažinti paskirtojo tiekėjo
UAB „Ignitis“ sąnaudas), o sutaupymus lems pakoreguotas SGD krovinių pristatymo grafikas,
kainodaros pokyčiai ir papildomos sutarties vykdymo garantijos1. Atkreipiame dėmesį, kad būtinojo
kiekio krovinių pristatymo tvarka turi atitikti Taisyklėse numatytų paslaugų grafikų sudarymui
keliamus reikalavimus bei taikomus principus.
Nutarimo projekto turinys neatskleidžia SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo tvarkos
ir principų, tačiau Bendrovė pažymi, kad Paskirtojo tiekėjo UAB „Ignitis“ minimas pakoreguotas
SGD krovinių pristatymo grafikas neturėtų prieštarauti Taisyklėse numatytiems paslaugų grafikų
sudarymo principams ar apsunkinti kitų SGD terminalo naudotojų galimybę pasinaudoti SGD
terminalo teikiamomis paslaugomis numatyta tvarka ir sąlygomis. Pažymėtina, kad paskirtojo tiekėjo
1

https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ignitis-sgd-sutarti-su-equinor-atnaujins-artimiausiu-metu.d?id=88045295

krovinių atvykimo grafikas gali turėti neigiamos įtakos SGD terminalo užimtumui, jei krovinių
atvykimo laikotarpiai sutaptų su potencialiais komercinių terminalo naudotojų kroviniais. Todėl,
atkreiptinas dėmesys, kad pakoreguotas SGD krovinių atvykimo grafikas neturėtų sąlygoti prielaidų
atsiradimo, kurios ribotų galimybę Taisyklėse numatyta tvarka priimti ar išdujinti SGD terminalo
komercinius ar būtinojo kiekio krovinius visą Nutarimo projekte numatytą būtinojo kiekio nustatymo
laikotarpį (2022 – 2024 m.).
Jei numatomos SGD krovinių atvykimo laikotarpių korekcijos gali turėti įtakos SGD
terminalo paslaugų grafikų sudarymui ar riboti kitų terminalo naudotojų galimybes pasinaudoti SGD
terminalo infrastruktūra Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis, siūlome atitinkamai papildyti
Nutarimo projektą nuostatomis, užtikrinančiomis krovinių atvykimo grafikų atitikimą Taisyklių
nuostatoms ar numatyti pagrindus atitikčiai užtikrinti.

Pagarbiai
Komercijos direktorius

Vaidotas Bručkus, v.bruckus@kn.lt, +370 695 48897

Mindaugas Navikas

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos
energetikos ministerijai
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DĖL IŠVADOS PATEIKIMO
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi 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, pastabų ir
pasiūlymų neturi.

Teisingumo ministerijos kancleris

Andrius Miliūnas, (8 5) 266 29 06, el. p. andrius.miliunas@tm.lt

Augustas Ručinskas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai
Į 2021-08-27

Nr.
Nr. 3-1481

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau − Taryba) 2021 m. rugpjūčio 27 d. gavo
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) raštą Nr. 3-1481 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto“, kuriuo prašoma pateikti išvadas 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“ projektui (toliau – Nutarimo
projektas).
Taryba, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Energetikos ministerijos pateiktą derinti Nutarimo
projektą, informuoja, kad pastabų bei pasiūlymų neturi.

Tarybos pirmininkas

M. Vorobjova-Derkač, tel. (8 5) 250 6183 el. p. marta.vorobjova@vert.lt

Renatas Pocius

