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AB AGROFIRMA„JOSVAINIAI“
GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO IR TIEKIMO KAINŲ NUSTATYMO
METODIKA
Ši metodika paruošta remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m.
rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3–367 patvirtinta „Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje
nustatymo metodika“ ir nutarimo papildymais Bendrovės vartotojai skirstomi pagal metinį
suvartojamų dujų kiekį į šias grupes:
1.1. Buitiniai vartotojai:
1.1.1. suvartojantys iki 3200 kWh per metus.
1.1.2. suvartojantys nuo 3200 kWh iki 207980 kWh per metus.
1.2. Nebuitiniai vartotojai:
1.2.1. suvartojantys nuo 3200 kWh iki 207980 kWh per metus;
1.2.2. suvartojantys nuo 207981 kWh iki 1040 MWh per metus
1.2.3. suvartojantys nuo 1041 MWh iki 10399MWh per metus;
1.2.4. suvartojantys nuo 10440 MWh iki 51955 MWh per metus.
Gamtinių dujų skirstymo kainų diferencijavimo koeficientai tam tikrai vartotojų grupei
Gamtinių dujų skirstymo kainos diferencijuojamos pagal per metus atitinkamai vartotojų grupei
į dujų pristatymo vietą patiektą gamtinių dujų kiekį,vartotojų skaičių,apskaitos prietaisų skaičių.
Gamtinių dujų skirstymo kainų diferencijavimo koeficientai pagal dujų suvartojimo grupes:

Vartotojai pagal grupes
iki 3200 kWh per metus

Planuojamas dujų
suvartojimo kiekis 2020m.
Qsk.gr., MWh

Diferencijavimo
koeficientas
Ksk.gr.

70

0,0109

nuo 3200 m3 iki 207980. kWh per metus

580

0,0232

Nuo 207981 kWh iki 1040 MWh per metus

214

0,0074

nuo 1041 iki 10399 MWh per metus

11 735

0,2821

nuo 10400 iki 51995 MWh per metus

29 744

0,6764

Viso

42 343

1,0000

Tsk.gr. = Tsk.rib.2020× Qsk.2020×Ksk.gr./Qsk.gr.
čia:
Tsk.gr. – skirstymo kaina tam tikrai vartotojų grupei, EUR/MWh;
Tsk.rib.2020 – nustatyta skirstymo kainos viršutinė riba 2020 metams, EUR/MWh;
Qsk.2020 – planuojamas dujų skirstymas 2020 m., EUR/MWh;

Ksk.gr. - diferencijavimo koeficientas tam tikrai vartotojų grupei;
Qsk.gr. - planuojamas dujų skirstymo kiekis tam tikrai vartotojų grupei 2020m., MWh.
Gamtinių dujų tiekimo kainų diferencijavimo koeficientai tam tikrai vartotojų grupei
Tiekimo kainų diferencijavimo koeficientai pagal vartotojų skaičių:

Vartotojai pagal grupes

Vartotojų skaičius
Vt.gr.

Tiekimo sąnaudų
diferencijavimo
koeficientai Kt.gr.

Iki 3200 kWh (buitiniai)

115

0,0251

nuo 3200 kWh iki 207980 kWh per metus
(buitiniai)

38

0,0526

nuo 207981 kWh iki 1040 MWh per metus

1

0,0138

nuo 1040MWh iki 10399 Wh per metus

1

0,3639

nuo 1040 MWh iki 10399 MWh per metus

1

0,4753

Nuo 1040 MWh iki 10399 MWh

1

0,0693

157

1.0000

Viso

Qt.2020 – planuojamas dujų tiekimas 2020 m., MWh;
Kt.gr - diferencijavimo koeficientas tam tikrai vartotojų grupei;
Vt.gr. – grupės vartotojų skaičius.
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