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KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS SUTEIKTI SGD TERMINALO PAJĖGUMUS
ĮŽANGA
AB „Klaipėdos nafta“ skelbia kasmetinę Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – Terminalas)
pajėgumų skirstymo procedūrą, kurios metu išankstine tvarka skirstomi šie Terminalo pajėgumai 2020 Dujų metams1:


SGD išdujinimo pajėgumai;



SGD perkrovos pajėgumai.

Visi toliau šiame kvietime (toliau – Kvietimas) aprašomi Terminalo pajėgumai yra nustatyti esant norminėms
sąlygoms: degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar2.
Bendras 2020 Dujų metams skirstomų Terminalo pajėgumų dydis – 3,75 mlrd. nm3 arba apie 6,5 mln. m3 SGD,
taikant santykinį plėtimosi koeficientą 1:578. Atitinkamai pagrindinės skirstomų Terminalo pajėgumų techninės
charakteristikos yra šios:


SGD išdujinimo – maksimalus SGD išdujinimo greitis 428.398 nm3/val. arba 3,75 mlrd. nm3/metus;



SGD perkrovos – maksimalus SGD perkrovos greitis 9.000 m3/val. SGD, o jeigu SGD perkrovos metu yra
vykdomas SGD išdujinimas – 5.000 m3/val. SGD, tačiau pageidaujamas rezervuoti metinis SGD perkrovos
pajėgumų dydis negali viršyti bendro 2020 Dujų metams skirstomo Terminalo pajėgumų dydžio, įvertinus
paskirstytus ir (ar) pageidaujamus rezervuoti SGD išdujinimo pajėgumus 2020 Dujų metams3. Pavyzdys: jei
pageidaujami rezervuoti SGD išdujinimo pajėgumai 2020 Dujų metams yra 3 mlrd. nm3 per metus (apie 5,19
mln. m3 SGD), atitinkamai SGD perkrovai gali būti suteikti iki 0,75 mlrd. nm3 dydžio pajėgumai (apie 1,3 mln.
m3 SGD), kadangi bendras skirstomų Terminalo pajėgumų dydis 2020 Dujų metams yra 3,75 mlrd. nm3.

Remiantis šiuo metu galiojančiu patvirtintu Bendru Terminalo metiniu grafiku 2019 Dujų metams4, prognozuojama,
kad 2020 Dujų metų pradžioje (2019 m. spalio 1 d. pradžioje) SGD likutis Terminale bus apytiksliai 130.000 m3 SGD.
Papildoma informacija apie Terminalo technines charakteristikas pateikta šio Kvietimo skyriuje „Bendra Terminalo
informacija“ ir Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių, patvirtintų AB „Klaipėdos nafta“ generalinio
direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. BV-228 (toliau – Taisyklės) Priede Nr. 3 „Operatoriaus Techninės
sąlygos“.
Terminalo pajėgumų panaudojimo laikotarpio pradžia – 2019 m. spalio 1 d. Terminalo pajėgumų panaudojimo
pabaigos data nenustatoma, t.y. Terminalo pajėgumus galima rezervuoti pageidaujamam laikotarpiui, kuris gali trukti
ilgiau nei iki 2020 Dujų metų pabaigos.

Dujų metai - laikotarpis prasidedantis kiekvienų metų spalio 1 d. 7:00 val. ir pasibaigiantis tolesnių metų spalio 1 d. 7:00
val.
2 Vadovaujantis Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m.
spalio 14 d. įsakymu Nr. 1-255, 10.9 punktu.
3 Taisyklių 37 p. nustato, kad tuo atveju, jeigu Pareiškėjai, kurių prašymai nebuvo atmesti, pageidauja įsigyti didesnius
Terminalo pajėgumus, negu yra paskirstomi Terminalo pajėgumai atitinkamais Dujų metais, prioritetas teikiamas
Paskirtajam tiekėjui skiriamiems SGD išdujinimo pajėgumams, po to – Pareiškėjų pageidaujamiems SGD išdujinimo
pajėgumams, kurių vidutinis SGD išdujinimo greitis per visą pageidaujamą naudojimosi paslaugomis laikotarpį (mėnesiais)
Dujų metais, kuriems skirstomi Terminalo pajėgumai yra didžiausias.
4 https://www.kn.lt/uploads/files/dir77/dir3/8_0.php
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TERMINALO PRIVALUMAI IR APRIBOJIMAI
Privalumai:


Pirmasis didelis SGD terminalas Baltijos bei Šiaurės šalyse iš kurio gamtinės dujos gali būti tiekiamos visų
Baltijos valstybių gamtinių dujų vartotojams;



Klaipėdos uostas yra neužšąlantis uostas, garantuojantis sklandžią laivybą ir nenutrūkstamus krovos darbus
ištisus metus5;



Infrastruktūra dujų importui iš pasaulio SGD rinkų, kuri taip pat suteikia galimybę skaidyti konvencinius
krovinius mažos apimties SGD prekybos veiklai;



Patrauklūs SGD išdujinimo veiklos tarifai, skatinantys dujų rinkos vystymąsi šalyje bei regione, o SGD perkrovos
tarifai – konkurencingas sąlygas mažos apimties SGD veiklai vystyti;



Terminalo paslaugomis vienu metu gali naudotis neribotas kiekis klientų;



Galimybė naudotis vieno krovinio dydžio apimties Terminalo paslaugomis iki 1 metų išvengiant SGD senėjimo
problemos;



Terminalo naudotojams, sukuriantiems ilgalaikio saugojimo galimybę dėl bendro Terminalo naudojimo,
sumažėja priskiriama SGD technologinio sunaudojimo dalis;



Sunaudotos technologinėms reikmėms SGD yra priskiriamos Terminalo naudotojui pagal virtualiai saugomą
SGD kiekį;



Galimybė rezervuoti Terminalo pajėgumus Dujų metų eigoje pagal poreikį ir Terminalo technines galimybes;



Galimybė atsižvelgti į individualius Terminalo naudotojų pasiūlymus dėl grafikų koregavimo, jeigu tai yra
suderinama su Terminalo techninėmis charakteristikomis bei nedaro įtakos kitų Terminalo naudotojų teisėms
arba gaunamas jų sutikimas.

Apribojimai:


SGD išdujinimo režimų ribos Terminale nuo 57.089 nm3/val. (apie 679 MWh/val.) iki 428.398 nm3/val6 (apie
5098 MWh/val.).

BENDRA TERMINALO INFORMACIJA
Terminalas paremtas plaukiojančiosios SGD saugyklos su dujinimo įrenginiu technologija. Plaukiojančioji SGD
saugykla yra operuojama norvegų kompanijos Höegh LNG kuri yra stacionariai prišvartuota prie krantinės, esančios
pietinėje Klaipėdos uosto dalyje.
Terminalas sujungtas su gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dujų perdavimo tinklu
18 kilometrų ilgio jungiamuoju dujotiekiu.
Terminalo techninės sąlygos
Bendras SGD talpų tūris

170.000 m3

Maksimalus SGD pripildymo lygis

98 %, esant 70kPag

Minimalus operatyvinis SGD likutis

3.500 m3 SGD

Maksimalus SGD krovos greitis

9.000 m3 SGD/val.

Maksimalus SGD perkrovos greitis

9.000 m3 SGD/val.

Maksimalus SGD perkrovos greitis, kai SGD perkrovos metu yra
vykdomas SGD išdujinimas

5.000 m3 SGD/val.

http://www.portofklaipeda.lt/klaipedos-uostas
SGD išdujinimo pajėgumai negali būti didesni negu Perdavimo sistemos operatoriaus nustatyti maksimalūs gamtinių
dujų perdavimo pajėgumai terminalo prijungimo prie perdavimo sistemos taške.
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Detali techninė Terminalo informacija pateikiama Taisyklių Priede Nr. 3 „Operatoriaus Techninės sąlygos“, kuris
skelbiamas tinklapyje7.

TERMINALO PASLAUGOS
Terminalas teikia SGD išdujinimo bei SGD perkrovos paslaugas, kurių teikimo apimtį konkrečiam Terminalo
naudotojui kiekvienu atveju apsprendžia jam suteikti Terminalo pajėgumai.
SGD išdujinimo paslaugą sudaro viena su kita susijusios paslaugos:


SGD krova – galimybė atvežti Krovinį 65.000 - 160.000 m3 dydžio Dujovežiu, prišvartuoti Dujovežį prie
Terminalo ir iškrauti per ne ilgesnį nei 40 valandų Krovos terminą;



Ne ilgesnis nei 12 mėnesių Virtualus krovinio saugojimas ir ne ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų fizinis krovinio
saugojimas;



SGD išdujinimas Terminalo naudotojo grafike nustatytu dujinimo režimu ir gamtinių dujų pristatymas į
gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo tašką ties Klaipėdos dujų apskaitos stotimi.

SGD perkrovos paslaugą sudaro tarpusavyje susijusios paslaugos:


SGD krova – galimybė atvežti Krovinį 65.000 - 160.000 m3 dydžio Dujovežiu, prišvartuoti Dujovežį prie
Terminalo ir iškrauti per ne ilgesnį nei 40 valandų Krovos terminą;



Ne ilgesnis nei 12 mėnesių Virtualus krovinio saugojimas ir ne ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų fizinis krovinio
saugojimas;



SGD perkrova – Terminalo naudotojo grafike nustatyto SGD kiekio perkrova į 5.000 – 65.000 m3 dydžio
Dujovežius per ne ilgesnį nei 48 valandų Perkrovos terminą.

Kitoks į Terminalą priimamų Dujovežių dydis gali būti suderintas su Operatoriumi atskiru susitarimu. Operatorius
skelbia patvirtintų dujovežių sąrašą savo interneto tinklapyje8. Išsamios paslaugų teikimo sąlygos yra nurodytos
Taisyklėse.

REGULIACINĖ APLINKA
Terminalo veiklą reguliuoja ir prižiūri Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK).
Naudojimosi Terminalu tvarką ir sąlygas, reikalavimus asmenims, ketinantiems naudotis Terminalu, jų teises,
pareigas ir atsakomybę, taip pat kitus specialiuosius reikalavimus, susijusius su Terminalo veikla ir jo naudojimu SGD
atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į Dujovežį nustato Taisyklės, kurias Operatorius skelbia savo
interneto tinklapyje9.
Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys Terminalo veiklą, yra:


Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;



Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas;



Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta VKEKK 2013 m.
rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367;



Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimas Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos
suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo įgyvendinimo“;



Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354;

https://www.kn.lt/uploads/files/dir45/dir2/4_0.php
https://www.kn.lt/uploads/files/dir76/dir3/15_0.php
9 https://www.kn.lt/musu-veikla/sgd-terminalai/klaipedos-sgd-terminalas/159
7
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Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar
jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas VKEKK 2012 m. spalio 9 d.
nutarimu Nr. O3-294;



Leistinos netekties apskaičiavimo suskystintų gamtinių dujų terminale aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-160;



Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m.
gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245.

TERMINALO PASLAUGŲ KAINOS
AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus patvirtintos teikiamų Terminalo paslaugų kainos: SGD išdujinimo
paslaugos kaina (nustatyta 2019 m.) – 0,13 Eur/MWh (be PVM);


SGD perkrovos paslaugos kaina (nustatyta 2015 - 2019 m.) – 1,14 Eur/MWh (be PVM);

Gamtinių dujų pakartotinio dujinimo (SGD išdujinimo) paslaugos kaina yra nustatyta AB „Klaipėdos nafta“ ir
patvirtinta VKEKK 2018 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. O3E-404. SGD išdujinimo paslaugos kaina nustatoma kiekvienais
metais.
SGD perkrovos paslaugos kaina yra fiksuota 5 metams ir patvirtinta VKEKK 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr.
O3-896.

TERMINALO PAJĖGUMŲ SKIRSTYMO TVARKA IR SĄLYGOS
Prašymo suteikti Terminalo pajėgumus forma yra pateikta Taisyklių Priede Nr. 410. Atkreiptinas dėmesys, kad
rezervuojant Terminalo pajėgumus, be kita ko, reikia nurodyti preliminarią techninę informaciją apie Dujovežius, iš kurių
į Terminalą bus vykdoma SGD krova ir (arba) iš Terminalo perkrautos SGD bus transportuojamos, kaip numatyta
Taisyklių priede Nr. 511.
Reikalavimai Terminalo naudotojams
Pareiškėjai, pageidaujantys įsigyti Terminalo pajėgumus, privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus:


Turėti gamtinių dujų tiekimo licenciją arba leidimą, jeigu jie yra privalomi veiklai, kuriai vykdyti Pareiškėjas
pageidauja įsigyti pajėgumus;



Turėti SGD tiekimo šaltinį, pagrįstą ketinimų protokolais, kontrahentų rašytiniais patvirtinimais ir (ar)
lygiaverčiais įrodymais dėl SGD pardavimo Pareiškėjui, kurių bendras kiekis yra ne mažesnis kaip prašomų
Terminalo pajėgumų kiekis;



Turėti pakankamas finansines galimybes ir (arba) numatytus finansavimo šaltinius SGD ir (ar) gamtinių dujų
tiekimo grandinei, įskaitant naudojimąsi Terminalo pajėgumais, finansuoti;



Atitikti kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui, jeigu tokie yra nustatyti, taip pat
laikytis pripažintų verslo etikos standartų.

Prašymų suteikti Terminalo pajėgumus pateikimas
Pareiškėjas kartu su Prašymu suteikti Terminalo pajėgumus pateikia šiuos dokumentus:
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Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (ar kitų steigimo dokumentų) kopijas;



Gamtinių dujų tiekimo licencijos arba leidimo kopiją, jeigu jie privalomi veiklos vykdymui, kuriai yra įsigyjami
atitinkami Terminalo pajėgumai;



Pareiškėjo ir jo pasirinktų SGD pardavėjų pasirašytų ketinimų protokolų, kontrahentų rašytinių patvirtinimų ir
(ar) lygiaverčių įrodymų dėl SGD pristatymo į Terminalą Pareiškėjo patvirtintas kopijas;

https://www.kn.lt/uploads/files/dir45/dir2/5_0.php
https://www.kn.lt/uploads/files/dir45/dir2/6_0.php
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Operatoriaus nustatytos formos pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumento originalą (Taisyklių
Priedas Nr. 8), išduotą ne mažesnei sumai nei apskaičiuota pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų
ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąraše nurodytą atitinkamą formulę. Šis reikalavimas
netaikomas Paskirtajam tiekėjui Terminalo pajėgumų, kurie yra paskirti Terminalo būtinojo kiekio tiekimui
apimtyje vykdant LR Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatytą įpareigojimą;



Pageidaujamą preliminarų Paslaugų teikimo grafiką (Taisyklių Priedas Nr. 5), nurodant pageidaujamas
Paslaugų suteikimo datas, kurios vėliau tikslinamos sudarant Paslaugų grafikus, tikslius metinius ir mėnesio
planuojamus išdujinti ir (ar) perkrauti SGD kiekius bei planuojamą Krovinių skaičių;



Pareiškėjo ir jo patronuojančios bendrovės (jei tokia yra) praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo Pareiškėjo ar
jo patronuojančios bendrovės įregistravimo (jeigu įmonė ar jos patronuojanti bendrovė vykdė veiklą mažiau
nei 3 finansinius metus) konsoliduotos finansinės atskaitomybės kopiją.

Prašymas suteikti Terminalo pajėgumus kartu su aukščiau nurodytais dokumentais turi būti pateiktas Operatoriui
raštu iki 2019 m. gegužės 27 d. 15:30 val., Lietuvos laiku, adresu Baltijos pr. 40, Klaipėda, LT-93239 (teikiant registruotu
laišku, per kurjerį) ar elektroniniu paštu paslaugos@kn.lt. Visais atvejais turi būti pateiktas pasiūlymo galiojimo
užtikrinimą patvirtinančio dokumento originalas. Gauti po nurodyto termino, ne tuo adresu atsiųsti Prašymai, taip pat
Prašymai neatitinkantys Taisyklių reikalavimų, nepašalinus trūkumų (jei juos įmanoma pašalinti) yra atmetami.
Preliminarus prašymų nagrinėjimo grafikas
Veiksmai ir terminai
2019-04-25
2019-05-27
per 1 darbo dieną
Iki 3 kalendorinių dienų
Iki 5 kalendorinių dienų
Iki 4 kalendorinių dienų

Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros pradžia. Skelbiamas kvietimas teikti
Prašymus suteikti Terminalo pajėgumus.
Prašymų pateikimo galutinis terminas.
Operatorius įvertina Prašymo atitikimą Prašymų pateikimo reikalavimams ir informuoja
Pareiškėjus.
Prašymų trūkumų koregavimo terminas.
Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros pabaiga. Pareiškėjų informavimas apie
rezultatus.
Sutarties dėl naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu ir Bendrojo Terminalo
naudojimo sutarties sudarymas.

Kitos sąlygos
Detali informacija apie Terminalo paslaugas, Operatoriaus ir Terminalo naudotojo teises ir pareigas, įskaitant
reikalavimus Terminalo naudotojams ir prašymams suteikti Terminalo pajėgumus, taip pat papildomi reikalavimai, susiję
su Terminalo veikla ir jo naudojimu SGD atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į Dujovežį, yra
nurodyti Taisyklėse ir Kvietime nurodyta informacija nepakeičia, nepanaikina ar kitaip nemodifikuoja Taisyklių nuostatų.
Pažymėtina, kad Operatorius AB „Klaipėdos nafta“ ketina perleisti Terminalo veiklą savo kontroliuojamai dukterinei
įmonei SGD terminalas, UAB. Šį perleidimą planuojama įgyvendinti nuo 2019 m. liepos 1 d., dukterinei įmonei gavus
SGD pakartotinio dujinimo licenciją. Dėl šios priežasties naudojimosi Terminalu sutartyse bus numatomos sąlygos, kad
nuo numatytos datos sutarties šalis AB „Klaipėdos nafta“ bus pakeičiama į sutarties šalį SGD terminalas, UAB, o
naudojimosi Terminalu sąlygos nustatomos SGD terminalas, UAB patvirtintose naudojimosi SGD terminalu taisyklėse ir
jų prieduose. Dėl veiklos perkėlimo naudojimosi Terminalu sąlygų keitimas nėra numatomas.
Kontaktai
Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu: +370 620 69396 (Martynas Tamošaitis) arba +370 630 04305 (Nerijus
Strazdauskas), taip pat el. paštu adresu: paslaugos@kn.lt
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