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Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Ţin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 

9 straipsnio 1 dalis nustato, kad gamtinių dujų sektoriuje Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 

komisija (toliau – Komisija), nustatydama viršutines paslaugų kainų ribas, reguliuoja perdavimo, 

skirstymo, skystinimo, laikymo ir garantinio tiekimo paslaugų kainas. Pagal Gamtinių dujų 

perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos, patvirtintos Komisijos 

2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu O3-106 (Ţin., 2008, Nr. 103-3965; 2009, Nr. 126-5477) (toliau – 

Metodika), 2 punktą Komisija nustato dujų skirstymo kainų viršutines ribas penkeriems metams. 

AB „Achema“ (toliau – Bendrovė) 2012 m. spalio 10 d., spalio 30 d., ir lapkričio 6 d. raštais 

pateikė duomenis gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos 2013 – 2017 m. laikotarpiui 

nustatymui. 
 

 Gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos nustatymas 2013 - 2017 metams  
 

Dujų skirstymo veiklos investicijų programa 
 

 AB „Achema“ per 2013 - 2017 metus investicijų gamtinių dujų skirstymo veikloje 

nenumato, todėl gamtinių dujų skirstymo veiklos investicijų programos Komisijai nepateikė. 

 

Dujų transportavimo skirstymo tinklais kiekiai  

 

Pagal Metodikos 45 punktą dujų skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimuose bazinis dujų 

kiekis nustatomas, įvertinant dujų įmonės paskutinių metų, einančių prieš reguliavimo periodą, dujų 

kiekius ir jų prognozę penkeriems metams bei prieţastis, lėmusias dujų kiekio pasikeitimus. 

Bendrovė skirstomuoju dujotiekiu, kuriam yra priskirtos katilinės, fakelai ir keli cechai, gamtines 

dujas skirsto sau ir UAB „Iremas“. Planuojami transportuoti dujų kiekiai suskaičiuoti įvertinus 

AB „Achema“ 2012 m. laukiamus duomenis ir Bendrovės 2013 – 2017 metais prognozuojamą 

transportuoti dujų kiekį. Bendrovė prognozuoja, kad 2013-2017 m. vidutiniškai transportuos 2001,5 

tūkst. m
3 

gamtinių dujų. Palyginus su 2008-2012 m. planuotu paskirstyti gamtinių dujų kiekiu 

33610 tūkst. m
3
, Bendrovė dujotiekiu planuoja transportuoti 94 % gamtinių dujų maţiau. Šį kiekio 

sumaţėjimą įtakojo tai, kad 2011 metais AB „Achema“ buvo paleista Jėgainė Nr. 2, kuri 

pakankamai aprūpina gamyklą garu ir kūrenti katilinių nereikia, todėl sumaţėjo dujotiekiu 

skirstomų gamtinių dujų kiekis. 

2012 m. prognozuojami ir 2013 - 2017 metų planuojami skirstyti gamtinių dujų kiekiai 

parodyti 1 lentelėje.  
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 1 lentelė. 2012 - 2017 metų planuojami skirstyti gamtinių dujų kiekiai 

Metai 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bazinis 

kiekis 

Transportuojamų dujų kiekis, 

tūkst. m
3
 

1926,7 2001,5 2001,5 2001,5 2001,5 2001,5 2001,5 

 

Vadovaudamasis Metodika, Dujų ir elektros departamento Dujų skyrius nustatė 

2001,5 tūkst. m
3
 bazinį transportuojamų dujų kiekį, t. y. 2013 - 2017 m. planuojamų skirstyti dujų 

metinių kiekių vidurkį. Šis kiekis yra 3,88 % didesnis negu 2012 m. laukiamas kiekis. 

 

Bazinės skirstymo veiklos sąnaudos 

 

 AB „Achema“ 2007 m. spalio 25 d.  raštu Nr. 032/3994 pateikė gamtinių dujų skirstymo 

veiklos kaštų skaičiavimo metodiką, pagal kurią kintami kaštai apskaičiuojami proporcingai 

skirstomam ir tiekiamam gamtinių dujų kiekiui, o pastovūs kaštai nustatomi, atsiţvelgiant į 

dujotiekio ilgį ir vykdomos licencijuojamos veiklos pobūdį. Nuo to laiko gamtinių dujų veiklos 

kaštų skaičiavimo metodika nesikeitė. Sąnaudos gamtinių dujų skirstymo veiklai sudaro 28 % nuo 

visų sąlyginai pastovių kaštų, susijusių su gamtinių dujų transportavimo dujotiekiais, sumos. Šios 

sąnaudų dydis nustatomas, įvertinus dujotiekio ilgį, tenkantį skirstymo veiklai. Bendrovė uţsiima 

elektros energijos gamyba ir pardavimu, dujų skirstymu, dujų tiekimu ir kita veikla.  

Reguliuojamos gamtinių dujų skirstymo veiklos bazinės sąnaudos skaičiuojamos kaip 2013 

m. - 2017 m. sąnaudų vidurkis.  

 

Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos 

 

2013-2017 m. remonto darbų Bendrovė neplanuoja. Techninės prieţiūros ir eksploatavimo 

sąnaudoms, t. y. medţiagoms, atsarginėms dalims, maţaverčiam inventoriui, kurui, elektros 

energijos sąnaudoms, taip pat sudarančioms 28 % nuo visų sąlyginai pastovių materialinių ir joms 

prilygintų sąnaudų, Bendrovė planuoja skirti vidutiniškai 5 tūkst. Lt per metus. Tiek pat šių sąnaudų 

Bendrovė patyrė 2012 m. Kitų materialinių ir jiems prilygintų sąnaudų Bendrovė nenumato. 

 

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 

 

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas Bendrovė suskaičiavo pagal Metodikos 53.5 punktą, 

kuriame nurodyta, kad nusidėvėjimo sąnaudos skaičiuojamos pagal Metodikos priede nustatytus 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, nuo dujų įmonių neperkainoto ilgalaikio 

turto vertės, apskaičiuotos prieš tuos metus, kuriems yra koreguojama viršutinė kainos riba.  

Bendrovė pateikė ilgalaikio turto 2012-2017 metų planuojamas nusidėvėjimo sąnaudas. 

Ilgalaikio turto, tenkančio skirstymo veiklai, nusidėvėjimo sąnaudas sudaro 28 % visų nusidėvėjimo 

sąnaudų. Pagal AB „Achema“ pateiktą ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų lentelę, planuojamos 

2013-2017 m. nusidėvėjimo sąnaudos vidutiniškai per metus sudarys 25,22 tūkst. Lt. Nusidėvėjimo 

(amortizacijos) sąnaudų skaičiavimas parodytas 2 lentelėje. 
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2 lentelė. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 

Pavadinimas 
Perdavimo 

įrenginiai 

Statiniai, 

pastatai 

Matavimo 

prietaisai ir 

laboratoriniai 

įrengimai 

Darbo 

mašinos ir 

įrengimai 

Iš viso 

Ilgalaikio 

materialaus 

turto pradinė vertė, tūkst. Lt. 

1292,59 771,42 29,59 2,7 2096,33 

Ilgalaikio 

materialaus 

turto likutinė vertė, tūkst. Lt. 

706,112 0,93 20,78 0,99 728,814 

Vidutinės nusidėvėjimo 

sąnaudos 2013-2017  metais, 

tūkst. Lt. 

20,7 0,16 
4,16 

0,197 25,22 

 

  Vadovaudamasi Metodikos 66 punktu, Komisija kontroliuoja nusidėvėjimo sąnaudų 

panaudojimą. Lėšos, gautos nusidėvėjimo sąnaudoms dengti, gali būti panaudotos tik atitinkamai 

reguliuojamai veiklai. Komisija sprendţia dėl lėšų, gautų nusidėvėjimo sąnaudoms dengti, 

pripaţinimo pagrįstomis perdavimo ir skirstymo veiklų sąnaudomis, atsiţvelgdama į dujų įmonės 

ilgalaikės veiklos programos vykdymą per visą reguliavimo periodą. Atsiţvelgiant į tai, kad 

AB „Achema“ investicijų 2013 – 2017 metais į gamtinių dujų skirstymo veiklą neplanuoja, Dujų ir 

elektros departamento Dujų skyrius siūlo 2013 – 2017 m. reguliavimo periodui nepripaţinti 

25,22 tūkst. Lt bazinių nusidėvėjimo sąnaudų ir jų nevertinti skaičiuojant skirstymo kainos viršutinę 

ribą.  
 

Sąnaudos darbui apmokėti 
 

2011 metams Bendrovė suskaičiavo 15,40 tūkst. Lt darbo uţmokesčio fondą, o 2012 metais 

numato padidėjimą 3 % - 15,80 tūkst. Lt. Tokį patį darbo uţmokesčio fondą bendrovė planuoja 

2013 – 2017 metais. Vadovaudamasis Metodikos 53.2, punktu Dujų ir elektros departamento Dujų 

skyrius baziniams metams Dujų ir elektros departamento Dujų skyrius siūlo nustatyti 15,80 tūkst. Lt 

darbo uţmokesčio sąnaudas. Atitinkamai įmokos socialiniam draudimui 2013 – 2017 metais 

planuojama sudarys 5,94 tūkst. Lt.  

 

Dujų sąnaudos technologinėms reikmėms, mokesčiai. 
  
Gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms į bazines sąnaudas nėra įtraukiamos, 

kadangi Bendrovė nurodė, kad tokių sąnaudų nepatiria. 

 

Bazinėmis dujų skirstymo veiklos 2013 – 2017 m. sąnaudomis Dujų ir elektros 

departamento Dujų skyrius siūlo pripaţinti 26,75 tūkst. Lt.  

 

Investicijų grąža 

 

Vadovaujantis Metodikos 62 punktu, dujų skirstymo normatyvinis pelnas (NPp, sk) 

skaičiuojamas pagal formulę: 

 

100

,

,,

skp

skEpskp

P
TNP  (tūkst. Lt),  

Pp, sk – pelno norma, apskaičiuota kaip vidutinė svertinė kapitalo kaina, kuri nustatyta taikant 

optimalią finansavimo struktūrą, uţtikrinančią maţiausią kapitalo kainą, %; 
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TE p, sk – dujų įmonei priklausančio dujų perdavimo bei skirstymo reguliuojamo ekonomiškai 

pagrįsto ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertė (dujų įmonės investicijos), metų, kuriems 

yra nustatoma (koreguojama) kainos viršutinė riba, pabaigoje apskaičiuojama pagal 63 punktą, 

tūkst. Lt. 

AB „Achema“ dujų skirstymo veiklos ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 2012 m. 

gruodţio 31 d. sudarys 728,8 tūkst. Lt. 

Metodikos 62 punktu nustatyta pelno norma skaičiuojama pagal vidutinę svertinę kapitalo 

kainą (WACC), nustatytą taikant optimalią finansavimo struktūrą, uţtikrinančią maţiausią kapitalo 

kainą:  

 

čia: 

D – skolintas kapitalas (finansavimo skolintomis lėšomis dalis) – 0,7; 

E – nuosavas kapitalas (finansavimo nuosavomis lėšomis dalis) – 0,3; 

Rd – skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma), kuri atitinka paskutinių dvylikos mėnesių, 

2011 m. spalio – 2012 m. rugsėjo mėn. Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms 

suteiktų naujų paskolų palūkanų normų vidurkį – 5,97 proc.;  

Re – nuosavo kapitalo grąţa (7,70 proc.) apskaičiuota: ; 

Rf – nerizikingų investicijų grąţos norma, proc. Nerizikinga investicijų grąţos norma 

nustatoma atsiţvelgiant į ne trumpesnės nei 10 metų Vyriausybės vertybinių popierių (Lt) (toliau - 

VVP) trukmės aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų vidutinio svertinio pelningumo (pagal 

patenkintas paraiškas) vidurkį, 3,9611 proc.; 

Rerp – nuosavybės rizikos premija (4,62 proc.), skaičiuojama, sumuojant šalies su išvystyta 

kapitalo rinka, akcininkų nuosavybės rizikos premiją (JAV), kuri nustatoma kaip tos šalies 

paskutinių 20 metų investicijų į akcijų rinką grąţos bei tos šalies iţdo obligacijų grąţos normos 

skirtumas, remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais, ir papildomą Lietuvos rizikos premiją, 

kuri nustatoma kaip skirtumas tarp Lietuvos kredito reitingą atitinkančios rizikos, (proc.), ir šalies 

su išvystyta kapitalo rinka kredito reitingą atitinkančios rizikos, (proc.), remiantis viešai prieinamais 

duomenų šaltiniais. JAV 1992 - 2011 m. Rerp lygi 2,37 proc. 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html), Lietuvos 

papildoma šalies rizikos premija nustatoma atsiţvelgiant į naujausią prof. A. Damodaran 

apibendrintą finansų rinkų informaciją, pateikiamą tinklalapyje 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html lygi 2,25 proc.; 

β – santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru 

šalies ūkio rizikingumu. Imtas JAV energetikos pramonės šakų vidutinis santykinis rizikos matmuo 

pagal http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html – 0,81; 

m – Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas – 15 proc. 

Atsiţvelgiant į tai, kas išdėstyta, AB „Achema“ suskaičiuota investicijų grąţos norma 

(WACC) 2013 m. – 2017 m. lygi 6,8978 %, atitinkamai dujų skirstymo veiklos normatyvinis 

pelnas –50,27 tūkst. Lt (728,8*6,8978 %=50,27 tūkst. Lt). 

 

Dujų skirstymo kainos viršutinė riba 

 

Baziniams metams Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus suskaičiuotas pajamų lygis 

yra 77,02 tūkst. Lt (50,27+26,75=77,02 tūkst. Lt). Įvertinus planuojamą skirstyti 2001,5 tūkst. m
3
 

bazinį dujų kiekį, pagal Metodikos 69 punktą suskaičiuota gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė 

riba 2013 – 2017 m. – 38,48 Lt/tūkst. m
3
. Palyginus su šiuo metu galiojančia gamtinių dujų 

skirstymo kainos viršutine riba 10,34 Lt/tūkst. m
3
, gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba 

didėja 3,7 karto. Šis pokytis yra sąlygojamas transportuojamų gamtinių dujų sumaţėjimu 94 %. 

 

 

 

E
m

RDRWACC ed
1

1

erpfe RRR

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
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Gamtinių dujų skirstymo kaina 

 

Pagal Metodikos 70 punktą gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainos gali būti 

diferencijuojamos pagal vartotojų (sistemos naudotojų) grupes, dujų suvartojimo kiekį, galią, 

trukmę ir dujų tiekimo patikimumą. Bendrovė AB „Achema“ 2012 m. lapkričio 6 d. raštu nurodė, 

kad, įvertinusi tai, kad gamtines dujas skirsto vienam vartotojui, nustato vienanarę skirstymo kainą 

lygią skirstymo kainos viršutinei ribai. Atsiţvelgiant į tai, Dujų ir elektros departamento Dujų 

skyrius siūlo patvirtinti skirstymo kainą, galiosiančią nuo 2013 m. sausio 1 d. – 38,48 Lt/tūkst. m
3
. 

 

Atsiţvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 1 ir 

16 dalimis bei Metodika, Dujų ir elektros departamento Dujų skyrius siūlo Komisijai: 

1. Nustatyti akcinei bendrovei „Achema“ 2013 m. – 2017 m. reguliavimo periodui gamtinių 

dujų skirstymo kainos viršutinę ribą – 38,48 Lt/tūkst. m
3
 (be PVM); 

2. Patvirtinti AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainą, galiosiančią nuo 2013 m. sausio 

1 d., 38,48 Lt/tūkst. m
3 

(be PVM). 

   

 

PRIDEDAMA: 

1. Akcinės bendrovės „Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos 2013 m. 

– 2017 m. skaičiavimo lentelė, 1 lapas. 

2. Komisijos nutarimo „Dėl akcinės bendrovės „Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainos 

viršutinės ribos nustatymo“ projektas, 1 lapas. 

3. Komisijos nutarimo „Dėl akcinės bendrovės „Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainos 

patvirtinimo“ projektas, 1 lapas. 

 

Direktorius          Renatas Pocius 

 

Vedėja                Jurga Baršauskienė 

 

Vyresn. specialistė          Barbara Čepelevskaja 

 

 

 

 

 

Į posėdį kviečiami: 

AB „Achema“ 
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1 priedas 

 

 

AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos skaičiavimo lentelė 

 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Laukiami 

2012 m. 

rodikliai 

Bendrovės 

planuojami 

2013-2017 m. 

rodikliai 

Dujų skyriaus 

suskaičiuoti 

2013-2017 m. 

rodikliai 

1. 
Dujų suvartojimas 

(transportavimas) iš viso 
tūkst. m

3
 1926,7 2001,5 2001,5 

1.1. Buitiniams vartotojams  0,0 0,0 0,0 

1.2. Nebuitiniams vartotojams  1926,7 2001,5 2001,5 

1.2.1. 
Suvartojantiems nuo 500 m

3 
iki 

20000 m
3
 per metus 

 
1,2 1,5 1,5 

1.2.2. 
Suvartojantiems nuo 20000 m

3 
iki 

0,1mln.  m
3
 per metus 

 
0,0 0,0 0,0 

1.2.3. 
Suvartojantiems nuo 0,1 mln. m

3 
iki 

1 mln. m
3
 per metus 

 
0,0 0,0 0,0 

1.2.4. 
Suvartojantiems nuo 1 mln. m

3 
iki 5 

mln. m
3
 per metus 

 
1925,5 2000,0 2000,0 

1.2.5. 
Suvartojantiems virš 5mln. m

3
 per 

metus 

 
0,0 0,0 0,0 

2. 
Reguliuojamos veiklos sąnaudos 

iš viso 

 
62,96 51,97 26,75 

2.1 
Materialinės ir joms prilygintos 

sąnaudos 

tūkst. Lt 
5,01 5,01 5,01 

2.1.1. Remonto sąnaudos  0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 
Techninės prieţiūros ir 

eksploatavimo sąnaudos 

 
5,01 5,01 5,01 

2.1.2.1. 
Medţiagos, atsarginės dalys, 

maţavertis inventorius 

 
5,00 5,00 5,00 

2.1.2.2. 
Kuras, elektros energija, vanduo ir 

kanalizacija 

 
0,01 0,01 0,01 

2.2 Nusidėvėjimas ir amortizacija  36,2 25,22 0 

2.3 Sąnaudos darbui apmokėti  15,80 15,80 15,80 

2.4 Įmokos socialiniam draudimui  5,94 5,94 5,94 

2.5 
Dujų sąnaudos technologinėms 

reikmėms 
 0,00 0,00 0,00 

2.6 Mokesčiai  0,00 0,00 0,00 

3. Pelnas - nuostolis    50,27 

3.1 Pelno bazė    728,814 

3.2 Pelno norma proc.    6,8978 

4. 
Pajamos iš reguliuojamos dujų 

veiklos (2+3) 
   77,02 

5. 
Viršutinė kainos riba  (Lt/tūkst. 

m
3
) 

  38,48 

 

 

 


