
 

 

 

PATVIRTINTA 
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ generalinio 
direktoriaus 
2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. ITA-2019/38 

 
 

UAB „LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS“ REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS 
TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ reguliavimo apskaitos sistemos tvarkos aprašas (toliau 
– Aprašas) nustato UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (toliau – Bendrovė, LET) pajamų,  sąnaudų ir 
turto paskirstymo principus pagal atitinkamus verslo vienetus ir paslaugas (veiklos sritis) reguliavimo 
tikslais.   

2. Aprašo tikslas – įgyvendinti galiojančios redakcijos Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-464 patvirtintame 
„Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo  reikalavimų apraše“ (toliau – GD 
Komisijos Aprašas) ir  2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 patvirtintame „Elektros 
energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše (toliau – EE 
Komisijos Aprašas) nustatytus reikalavimus. 

3. Aprašu vadovaujasi Bendrovės struktūriniai padaliniai, vykdydami apskaitos atskyrimą ir 
sąnaudų paskirstymą, taip pat teikdami ataskaitas Komisijai GD ir EE Komisijos Aprašuose nustatyta 
tvarka.  

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Komisijos Aprašuose vartojamas sąvokas. 
5. Aprašas netaikomas Bendrovei organizuojant ir tvarkant buhalterinę apskaitą, rengiant 

finansinę atskaitomybę Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme bei Lietuvos 
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka.  

6. Bendrovėje yra trys verslo vienetai - gamtinių dujų tiekimo veiklos, elektros energijos tiekimo 
veiklos ir nereguliuojamos veiklos verslo vienetai. Detalus šių verslo vienetų paslaugų sąrašas ir jų 
aprašymas pateikiami 1 lentelėje.  

 
1 lentelė  

Verslo vienetai ir jį sudarančios paslaugos 

Verslo vienetas 
Paslauga 

(produktas) 
Aprašymas 

Gamtinių dujų 
tiekimo veiklos 
verslo vienetas 

Gamtinių dujų 
tiekimas 
(pardavimas) 
buitiniams 
vartotojams  

Visa veikla, susijusi su gamtinių dujų pirkimu ir pardavimu 
buitiniams vartotojams (gamtinių dujų tiekimo sutarčių 
sudarymas su vartotojais, vartotojų atsiskaitymų už suvartotas 
dujas valdymas ir kt.). 

Gamtinių dujų 
tiekimas 
(pardavimas) 
nebuitiniams 
vartotojams  

Visa veikla, susijusi su gamtinių dujų pirkimu ir pardavimu 
nebuitiniams vartotojams (gamtinių dujų tiekimo, pirkimo-
pardavimo sutarčių sudarymas su vartotojais, vartotojų 
atsiskaitymų už suvartotas dujas valdymas ir kt.). Ši veikla 
apima ir SGD pardavimus – perkrovas, pardavimus iš 
antžeminės SGD paskirstymo stoties. 

Gamtinių dujų 
paskirtasis tiekimas* 

Visa veikla, susijusi su suskystintų gamtinių dujų terminalo 
būtinojo kiekio tiekimo užtikrinimu ir jo realizavimu. 

Elektros 
energijos tiekimo 

Elektros energijos 
visuomeninis 
tiekimas 

Visa veikla, susijusi su elektros energijos tiekimu, elektros 
tiekimo licencijoje nurodytoje teritorijoje esantiems Elektros 
energetikos įstatymo 43 straipsnyje nurodytiems vartotojams.  
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* Paslauga (produktas) Bendrovėje naudojami nuo 2019 m. sausio 1 d. Šios paslaugos aprašymas pateiktas šios tvarkos 
V skyriuje. 

 
Bendrovės sąskaitų planas pateikiamas šio Aprašo 1 priede. 
 

7. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais ir prasideda sausio 1 d., o 
baigiasi gruodžio 31 d. 
 
 
 
II. PAJAMŲ PASKIRSTYMAS 

 
8. Bendrovės pajamos verslo vienetams ir paslaugoms paskirstomos (priskiriamos) tiesiogiai, 

atsižvelgiant į atsiskaitymų su klientais sistemos įrašus, apmokėti išrašytų sąskaitų informaciją, 
perdavimo sistemos operatoriaus ir skirstymo sistemos operatoriaus teikiamą informaciją, kitus 
duomenis.  

9. Atskirų paslaugų (produktų) pajamoms apskaityti turi būti naudojamos atskiros buhalterinės 
sąskaitos. Ši taisyklė netaikoma finansinės veiklos ir kitoms netipinėms pajamoms. 

10. Finansinės veiklos palūkanų pajamos verslo vienetams ir paslaugoms priskiriamos 
netiesiogiai – pagal Bendrovės pajamas, išskyrus delspinigius ir palūkanas iš vartotojų, kurios 
priskiriamos paslaugoms tiesiogiai.  

11. Kitos netipinės pajamos (draudimo išmokos, gautos subsidijos, baudos ir pan.)  
priskiriamos verslo vienetams ir paslaugoms netiesiogiai – pagal Bendrovės pajamas. 
 

 
 
III. SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS  

 
12. Vadovaudamasi Komisijos Aprašais, Bendrovė visas patiriamas sąnaudas grupuoja į 

šias grupes: 
   – tiesioginės sąnaudos – sąnaudos, kurių atsiradimą (susiformavimą) ir apimtį lėmė 
konkrečios paslaugos,  
   – netiesioginės sąnaudos – sąnaudos, kurių atsiradimą (susiformavimą) lėmė keleto 
paslaugų grupė, ir kurių sąsajumas su konkrečiomis paslaugomis yra netiesioginis. 
   Netiesioginės sąnaudos paskirstomos taikant norminius koeficientus – kriterijus 
(veiksniai, kuriais vadovaujantis pagal priežastingumo ryšį konkrečios pajamų, sąnaudų ir turto 
sumos yra priskiriamos galutinėms paslaugoms (produktams) ir (arba) verslo vienetams), 
pagrįstus ekonomine, technine logika.  

veiklos verslo 
vienetas 

(pardavimas) (toliau 
– VT) 

Elektros energijos 
tiekimas 
nebuitiniams 
vartotojams 

Elektros energijos tiekimas verslui, elektros vartojimo 
planavimas ir/ar balansavimas, prekyba išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis. 

Nereguliuojamos 
veiklos verslo 

vienetas 

Kitų naujų paslaugų 
pardavimas 
vartotojams bei 
investicinių projektų 
įgyvendinimas 

Visa veikla, susijusi su naujų paslaugų ir/ar įrenginių pardavimu 
vartotojams (sutarčių sudarymas su vartotojais, prekių ir 
paslaugų įsigijimas iš tiekėjų ir pardavimas vartotojams ir kt.), 
saulės jėgainių projektavimo ir statybos darbai, energetinio 
efektyvumo sprendimų diegimo projektai ir t.t. 

Gamtinių dujų 
tiekimas užsienio 
rinkose  

Visa veikla, susijusi su gamtinių dujų tiekimu užsienio rinkose 
(gamtinių dujų tiekimo, pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymas 
su vartotojais, vartotojų atsiskaitymų už suvartotas dujas 
valdymas ir kt.). Ši veikla vykdoma vadovaujantis užsienio šalių, 
kuriose vykdoma veikla teisės aktais.  
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    – nepaskirstytinos sąnaudos -  sąnaudos, kurios nebūtinos galutinėms paslaugoms teikti 
ir kurios yra išvardintos šio aprašo 15 punkte. Nepaskirstytinos sąnaudos patiriamos elektros 
energijos visuomeninio tiekimo veiklos paslaugoje. 

13. Tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų kategorijoms priskiriamos sąnaudos nurodytos šio 
Aprašo 1 priede.  

14. Netiesioginių sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašas pateikiamas šio Aprašo 3 priede.  
15. Vykdydama sąnaudų paskirstymą reguliuojamiems verslo vienetams ir paslaugoms 

Bendrovė elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos paslaugai nepriskiria šių nepaskirstomų 
sąnaudų: 

15.1. beviltiškų skolų, baudų, delspinigių; 
15.2. paramos sąnaudų; 
15.3. narystės sąnaudų, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo 

dalyvavimo ir tiesiogiai susijusių su reguliuojamu verslo vienetu; 
15.4. palūkanų ir kitų finansinės-investicinės veiklos sąnaudų; 
15.5. komandiruočių, personalo vystymo, reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, 

rinkodaros, komunikacijos, tyrimų, nuotolinių kanalų populiarinimo, įvairių monitoringų 
sąnaudas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti, sudarančias daugiau kaip 3,2 
proc. nuo Bendrovės metinių elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos verslo 
vieneto sąnaudų šiose sąnaudų grupėse: 
15.5.1. einamojo remonto sąnaudų; 
15.5.2. techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudų; 
15.5.3. personalo sąnaudų; 
15.5.4. mokesčių sąnaudų; 
15.5.5. administracinių sąnaudų; 
15.5.6. rinkodaros ir pardavimų sąnaudų; 
15.5.7. kitų paskirstomų sąnaudų. 

15.6. nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, laikinai nenaudojamo 
(užkonservuoto) ilgalaikio turto sąnaudų; 

15.7. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų nuo prestižo, investicinio turto, finansinio turto, 
kito ilgalaikio turto, kuris nėra būtinas reguliuojamai veiklai vykdyti; 

15.8. sąnaudų, susijusių su įmonės įvaizdžio kūrimo tikslais, t. y. NASDAQ biržos išlaidos, 
informacijos skelbimo sąnaudos, išskyrus tas, kurios patirtos dėl teisės aktų reikalavimų, 
salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos.  

16. Kiekvienų finansinių metų pabaigoje yra atliekamas vartotojų deklaruotos ir sunaudotos 
elektros energijos kiekio įvertinimas. Įvertinimo rezultatas – sukauptos pajamos ir 
sąnaudos – yra atvaizduojamos ataskaitinio laikotarpio Bendrovės finansinėse 
ataskaitose. Reguliuojamos elektros energijos veiklos ataskaitose šie apskaitiniai 
įvertinimai pagal TFAS yra atspindimi nepaskirstytinoje dalyje. 

17. Elektros energetikos įmonės pajamų ir sąnaudų ataskaitoje investicijų grąžos sąnaudos 
apskaičiuojamos pagal formulę: reguliuojamo turto bazė (ilgalaikio turto) ataskaitinių 
metų pradžiai padauginta iš Komisijos nustatytos investicijų grąžos normos 
ataskaitiniams metams, papildomai pridedant apyvartinio kapitalo elektros energijai 
įsigyti visuomeninio tiekimo poreikio tenkinimui vidutinę metinę apimties sumą, 
atsižvelgiant į visuomeninio tiekimo pinigų srautus, t. y. vertinant mokėtinas ir gautinas 
sumas per ataskaitinį laikotarpį – reguliuojamo turto bazė apskaičiuojama, kaip vidutinės 
(skaičiuojant nuo ataskaitinių metų pradžios) mėnesio išlaidos elektros energijai įsigyti 
biržoje, kuri skirta parduoti. 

 
   

 
IV. ILGALAIKIO TURTO PASKIRSTYMO PASLAUGOMS PRINCIPAI 

 
18. Nematerialusis turtas: 

18.1.  Nematerialusis turtas, priskiriamas paslaugoms tiesiogiai. Tuo atveju, kai 
nematerialusis turtas naudojamas teikiant kelias paslaugas, paskirstomas pagal 
paslaugas tokiais pačiais kriterijais, kaip ir to turto amortizacija. 

19. Materialusis turtas: 
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19.1. Turtas, susijęs su žmonių atliekama veikla – transporto priemonės, įranga, įrenginiai, 
kitas materialusis turtas – priskiriami tai paslaugai, kurią teikiant naudojamas. Jeigu 
turtas naudojamas teikiant kelias paslaugas, toks turtas paskirstomas paslaugoms 
tokiais pačiais kriterijais, kaip ir to turto nusidėvėjimas. 

20. Prestižo vertė nepriskiriama reguliuojamiems verslo vienetams ir paslaugoms. 
 

 
 
 

V. GAMTINIŲ DUJŲ PASKIRTOJO TIEKIMO PASLAUGOS IŠSKYRIMO PRINCIPAI 
 

21. Nuo 2019 m. sausio 1 d. Bendrovė pradėjo vykdyti suskystintų gamtinių dujų (toliau – 
SGD) terminalo būtinojo kiekio paskirtajį tiekimą (toliau – PT), todėl gamtinių dujų tiekimo veiklos 
verslo vienetas pasipildė gamtinių dujų paskirtojo tiekimo paslauga. Pasikeitus paskirtojo tiekimo 
veiklos reguliavimo modeliui, SGD terminalo būtinojo kiekio realizavimo kaina tapo nereguliuojama. 
Taip pat nėra kompensuojamos su vykdoma veikla susijusios veiklos ir kitos sąnaudos, išskyrus 
pagrįstas sąnaudas, kurios yra apibrėžtos Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 
4 dalyje ir kurių skaičiavimą reglamentuoja Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje 
nustatymo metodika. Dėl šios priežasties tiek paskirtojo tiekimo pajamos, tiek sąnaudos pasiskirstys 
tarp kitų gamtinių dujų tiekimo verslo vieneto paslaugų – tiekimo buitiniams ir nebuitiniams 
vartotojams bei tiekimo užsienio rinkose paslaugų pagal parduotą kiekį. 

22. Bendrovė kartu su paskirtojo tiekimo veikla numato vykdyti ir komercinę SGD tiekimo 
veiklą, todėl nuo 2019 m. sausio 1 d. SGD terminale esančių dujų paskirtojo tiekimo bei komercinės 
veiklos apskaita yra atskirtos. Kiekinę SGD terminalo apskaitą tokio atskyrimo tikslais vykdo SGD 
terminalo operatorius.  

23. Pagrindinė Paskirtojo tiekėjo funkcija yra užtikrinti SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimą, 
tuo pačiu ir pakankamą SGD likutį terminale, kad SGD terminalas bet kuriuo metu galėtų pradėti 
dujinimą ir užtikrintų tinkamos sudėties gamtinių dujų tiekimą į gamtinių dujų perdavimo sistemą. Dėl 
minėtų priežasčių, į SGD terminalą atvykus komerciniam Bendrovės kroviniui, komercinis SGD kiekis 
yra išdujinamas/perkraunamas pirmiausia. Pasibaigus komerciniam likučiui terminale, pradedamas 
dujinti/perkrauti paskirtojo tiekimo kiekis.   

24. Paskirtojo tiekimo paslaugai iš kitų paslaugų bus išskirtos tokios pajamos ir sąnaudos:  
24.1. SGD terminalo dedamosios pajamos; 
24.2. ilgalaikiams Bendrovės įsipareigojimams įvykdyti pagal suskystintų gamtinių dujų 

pirkimo sutartį dėl būtinojo kiekio įsigijimo išleistos banko ilgalaikės garantijos 
finansavimo sąnaudos; 

24.3. būtinojo kiekio gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos pagal išdujintą ir/ar perkrautą kiekį bei 
paskirtojo tiekimo technologinių reikmių sąnaudos. 
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2 lentelė  
Ilgalaikio turto grupių nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpiai  

 

Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio turto grupė 
Nusidėvėjimo (amortizacijos) 

normatyvas, metais 

1. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS   

1.1. Programinė įranga 4 

1.2. Kitas nematerialusis turtas 4-15 

2. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS   

2.1. Transporto priemonės 7 

2.2. Kompiuteriai ir kompiuterinė įranga 4 

2.3. Ūkinis inventorius  

2.3.1. Biuro įranga 6 

2.3.2. Baldai  10 

2.4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6-10 

2.5. Gatvių apšvietimo įranga 8 

2.6. Vidaus apšvietimo įranga 4 

2.7. Saulės jėgainių įrengimai 10 

2.8. Elektromobilių įkrovimo stotelės 5 

 
 

PRIEDAI: 

1. priedas. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ sąskaitų planas (su kriterijais), 4 lapai. 
2. priedas. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ darbuotojų darbo laiko priskyrimas paslaugoms 

ir UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ struktūrinių padalinių darbo laiko priskyrimas 
paslaugoms, 2 lapai. 

3. priedas. UAB "Lietuvos energijos tiekimas" netiesioginių sąnaudų paskirstymo kriterijai, 2 
lapai. 

 
  



 

 

 

 
                                                                    UAB „Lietuvos energijos tiekimas“  
                                                                    reguliavimo apskaitos sistemos tvarkos aprašo 
                                                                    2 priedas 

 

1 lentelė. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ darbuotojų darbo laiko priskyrimas paslaugoms 

Eil. 
Nr. 

Pareigų 
pavadinimas 

Etato 
dydis 

Darbo laikas, 
skiriamas GD 

tiekimui 
buitiniams 

vartotojams, 
proc. 

Darbo laikas, 
skiriamas GD 

tiekimui 
nebuitiniams 
vartotojams, 

proc. 

Darbo laikas, 
skiriamas EE 

tiekimui 
buitiniams 

vartotojams, 
proc. 

Darbo laikas, 
skiriamas kitoms 

naujoms 
paslaugoms ir 

investicinių 
projektų 

įgyvendinimui, 
proc. 

Darbo laikas, 
skiriamas dujų 
tiekimo veiklai 

užsienio 
rinkose, proc. 

Darbo laikas, 
skiriamas EE 

tiekimui 
nebuitiniams 
vartotojams , 

proc. 

         

               

               

               

               

               

               

  
 Vidurkis: 
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2 lentelė. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ struktūrinių padalinių darbo laiko priskyrimas paslaugoms 

 
 

Eil. 
Nr. 

Struktūrinio 
padalinio 

pavadinimas 

Etatų
skaiči

us 

Darbo laikas, 
skiriamas GD 

tiekimui 
buitiniams 

vartotojams, 
proc. 

Darbo laikas, 
skiriamas GD 

tiekimui 
nebuitiniams 
vartotojams, 

proc. 

Darbo laikas, 
skiriamas EE 

tiekimui 
buitiniams 

vartotojams, 
proc. 

Darbo laikas, 
skiriamas kitoms 

naujoms 
paslaugoms ir 

investicinių 
projektų 

įgyvendinimui, 
proc. 

Darbo laikas, 
skiriamas dujų 
tiekimo veiklai 

užsienio 
rinkose, proc. 

Darbo laikas, 
skiriamas EE 

tiekimui 
nebuitiniams 
vartotojams , 

proc. 

         

               

               

               

               

               

               

  
 Vidurkis: 
      

 

  

  



 

 

 

 
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“  
reguliavimo apskaitos sistemos tvarkos aprašo 
3 priedas 

 
 

UAB "Lietuvos energijos tiekimas" netiesioginių sąnaudų paskirstymo kriterijai 
 
 

Eil. 
Nr. 

Kriterijaus 
pavadinimas 

Kriterijaus apibūdinimas Kriterijaus nustatymas 

1 Bendrovės darbo 
laikas 

Bendrovės visų darbuotojų darbo laiko 
pasiskirstymo pagal teikiamas 
paslaugas procentiniai dydžiai, kai 
suminis darbo laikas = 100 proc. 
Kriterijus nustatomas ne rečiau, kaip 
kartą per metus. Kriterijaus nustatymui 
naudojamas Bendrovės darbuotojų 
sąrašas, darbuotojams įsivertinant 
darbo laiką, skiriamą atskiroms 
paslaugoms.  

Kriterijaus dydžiai nustatomi 
Bendrovės generalinio 
direktoriaus įsakymu. Forma 
pateikiama šio Aprašo 2 priedo 1 
lentelėje. 

2 Pajamos* Bendrovės einamojo mėnesio 
atitinkamos paslaugos pajamų santykis 
su bendromis pajamomis. 

Kriterijaus dydis nustatomas 
apskaičiavus einamo mėnesio 
paslaugų pajamų proporciją. 

3 Padalinio darbo 
laikas 

Bendrovės padalinių darbo laiko 
pasiskirstymo pagal teikiamas 
paslaugas procentiniai dydžiai, kai 
suminis darbo laikas = 100 proc. 
Kriterijus nustatomas ne rečiau, kaip 
kartą per metus. Kriterijaus nustatymui 
naudojamas Bendrovės darbuotojų 
sąrašas, darbuotojams įsivertinant 
darbo laiką, skiriamą atskiroms 
paslaugoms.  

Kriterijaus dydžiai nustatomi 
Bendrovės generalinio 
direktoriaus įsakymu. Forma 
pateikiama šio Aprašo 2 priedo 2 
lentelėje. 

4 VAC darbo laikas Kriterijus taikomas klientų aptarnavimo 
paslaugų, kurias teikia UAB „Verslo 
aptarnavimo centras“ (VAC), sąnaudų 
paskirstymui. VAC pateikia kiekvieno 
ketvirčio sąnaudų paskirstymo 
proporcijas verslo vienetams ir 
paslaugoms. 

Pagal VAC pateiktą informaciją. 

5 Metiniai pajėgumai 
įėjimo taške 

Bendrovės priskirti metiniai pajėgumai 
įėjimo taške Gamtinių dujų tiekimo 
veiklos verslo vieneto paslaugoms bei 
Gamtinių dujų tiekimo Latvijoje 
paslaugai. 

Kriterijaus dydis nustatomas 
apskaičiavus Gamtinių dujų 
tiekimo veiklos verslo vieneto 
paslaugoms bei Gamtinių dujų 
tiekimo Latvijoje paslaugai 
priskirtų metinių pajėgumų 
proporciją. 

6 Perduotas dujų 
kiekis 

Bendrovės einamojo mėnesio 
atitinkamos paslaugos perduoto dujų 
kiekio santykis su bendru perduotų dujų 
kiekiu. Taikoma tik Gamtinių dujų 
tiekimo veiklos verslo vieneto 
paslaugoms. 

Kriterijaus dydis nustatomas 
apskaičiavus einamo mėnesio 
paslaugų perduoto kiekio 
proporciją. 

7 Ilgalaikiai perdavimo 
pajėgumai EXIT 

Bendrovės priskirti ilgalaikiai perdavimo 
pajėgumai EXIT Gamtinių dujų tiekimo 
veiklos verslo vieneto paslaugoms bei 

Kriterijaus dydis nustatomas 
apskaičiavus Gamtinių dujų 
tiekimo veiklos verslo vieneto 
paslaugoms bei Gamtinių dujų 
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Eil. 
Nr. 

Kriterijaus 
pavadinimas 

Kriterijaus apibūdinimas Kriterijaus nustatymas 

Gamtinių dujų tiekimo Latvijoje 
paslaugai. 

tiekimo Latvijoje paslaugai 
priskirtų ilgalaikių perdavimo 
pajėgumų EXIT proporciją. 

8 Vartojimo pajėgumai Bendrovės priskirti vartojimo pajėgumai 
Gamtinių dujų tiekimo veiklos verslo 
vieneto paslaugoms. 

Kriterijaus dydis nustatomas 
apskaičiavus Gamtinių dujų 
tiekimo veiklos verslo vieneto 
paslaugoms priskirtų vartojimo 
pajėgumų proporciją. 

9 Paskirstytas dujų 
kiekis 

Bendrovės einamojo mėnesio 
atitinkamos paslaugos paskirstyto dujų 
kiekio santykis su bendru paskirstytu 
dujų kiekiu. Taikoma tik Gamtinių dujų 
tiekimo veiklos verslo vieneto 
paslaugoms. 

Kriterijaus dydis nustatomas 
pagal Skirstymo sistemos 
operatoriaus pateiktus duomenis 
už einamąjį mėnesį. 

10 Saugomas dujų 
kiekis 

Bendrovės atitinkamos paslaugos 
saugykloje saugomo dujų kiekio 
santykis su bendru saugykloje 
saugomu dujų kiekiu. Taikoma tik 
Gamtinių dujų tiekimo veiklos verslo 
vieneto paslaugoms. 

Kriterijaus dydis nustatomas 
apskaičiavus paslaugų saugomo 
kiekio proporciją atskiroms 
paslaugoms. 

 

* Bendrovės pajamų kriterijus dar skaidomas į du atskirus kriterijus: pajamos C ir pajamos B. Pajamų C kriterijaus procentai 
skaičiuojami pagal bendrą Bendrovės pajamų lygį ir priskiriami visoms paslaugoms. Pajamos B kriterijaus procentai 
skaičiuojami tik iš gamtinių dujų tiekimo buitiniams ir nebuitiniams vartotojams pajamų ir atitinkamai priskiriami tik šioms 
paslaugoms.  

 


