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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL AB AGROFIRMOS „JOSVAINIAI“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO KAINŲ IR
GAMTINIŲ DUJŲ TARIFŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS
2021 m. lapkričio d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 15 ir 16 dalimis,
Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl
Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“, bei
atsižvelgdama į AB agrofirmos „Josvainiai“ 2021 m. lapkričio 26 d. raštą (reg. Nr. R1-15556) ir
Tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2021 m. lapkričio 30 d. pažymą Nr. O5E1481
„Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų
buitiniams vartotojams“, Taryba n u t a r i a:
1. Patvirtinti AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo kainas (pagal per metus į
gamtinių dujų pristatymo vietą vartotojui skirstomą kiekį) ir gamtinių dujų tarifus buitiniams
vartotojams (be PVM), galiosiančius nuo 2022 m. sausio 1 d.:
1.1. Skirstymo paslaugos kainas:
1.1.1. I gr. kainą – kai į vieną dujų pristatymo vietą vartotojui skirstoma Q ≤ 3120 kWh dujų
per metus – 9,67 Eur/MWh;
1.1.2. II gr. kainą – kai į vieną dujų pristatymo vietą vartotojui skirstoma
3120 kWh < Q ≤ 207980 kWh dujų per metus – 2,14 Eur/MWh;
1.1.3. III gr. kainą – kai į vieną dujų pristatymo vietą vartotojui skirstoma
207980 kWh < Q ≤ 1040 MWh dujų per metus – 1,38 Eur/MWh;
1.1.4. IV gr. kainą – kai į vieną dujų pristatymo vietą vartotojui skirstoma
1040 MWh < Q ≤ 10399 MWh dujų per metus – 1,37 Eur/MWh;
1.1.5. V gr. kainą – kai į vieną dujų pristatymo vietą vartotojui skirstoma
10399 MWh < Q ≤ 51955 MWh dujų per metus – 1,10 Eur/MWh.
1.2. Gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams:
1.2.1. suvartojantiems iki 300 m3 gamtinių dujų per metus:
1.2.1.1. pastoviąją tarifo dalį – 0,52 Eur/mėn.;
1.2.1.2. kintamąją tarifo dalį – 0,701 Eur/m3;
1.2.2. suvartojantiems nuo 300 m3 iki 20 000 m3 gamtinių dujų per metus:
1.2.2.1. pastoviąją tarifo dalį – 3,30 Eur/mėn.;
1.2.2.2. kintamąją tarifo dalį – 0,622 Eur/m3.
2. Įpareigoti AB agrofirmą „Josvainiai“ peržiūrėti ir pakoreguoti AB agrofirmos
„Josvainiai“ skirstymo kainų nustatymo metodikos ir diferencijavimo koeficientų skaičiavimo
principus, kuriuose būtų aiškiai aprašyti gamtinių dujų skirstymo kainos diferencijavimo kriterijai,
susieti su gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojų, skirstomų gamtinių dujų kiekių ir gamtinių
dujų skirstymo veiklos sąnaudų pokyčiais.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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