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TEISINIS STATISTINIO 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1952 dėl
TYRIMO PAGRINDAS Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama

Direktyva 2008/92/EB (OL 2016 L 311, p. 1).
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – surinkti statistinius duomenis apie gamtinių dujų kainas
TIKSLAS, RŪŠIS IR galutiniams namų ūkių ir ne namų ūkių gamtinių dujų vartotojams, gautų statistinių
APIMTIS
duomenų pagrindu apskaičiuoti šalies vidutines gamtinių dujų kainas, išskaidant jas

į komponentus ir subkomponentus, leidžiančius geriau analizuoti gamtinių dujų
kainų struktūrą pagal vartotojų grupes, užtikrinti Europos Sąjungos valstybių narių
statistinės informacijos apie gamtines dujų kainas skaidrumą.
Atrankinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis pusmetis.
Statistinę ataskaitą pildo atrinktos gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo
įmonės.
STATISTINĖS
Paskutinę kovo ir rugsėjo mėn. darbo dieną Oficialiosios statistikos portale
INFORMACIJOS
osp.stat.gov.lt.
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas nustato,
DUOMENŲ
kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų
PATEIKIMO PAREIGA nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis, įskaitant asmens

duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal
kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas. Respondentai fiziniai asmenys
privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių
kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar
netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba
įstatymais.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS
DUOMENŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos
tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis.“
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS
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PAAIŠKINIMAI GAMTINIŲ DUJŲ KAINŲ STATISTINEI ATASKAITAI
KA-06 (PUSMETINEI) PILDYTI
1. Gamtinių dujų kainų statistinėje ataskaitoje KA-06 (pusmetinėje) (toliau – statistinė ataskaita)
pateikiami statistiniai duomenys apie gamtinių dujų vidutines kainas galutiniams vartotojams pagal vartotojų
grupes. Taip pat pateikiami statistiniai duomenys apie kainų komponentus ir subkomponentus, tinklo kainos
sudedamąsias dalis ir suvartotų gamtinių dujų kiekius.
2. Gamtinių dujų kainų statistinis tyrimas apima galutinius vartotojus – pramonės, statybos, žemės
ūkio ir kitų ekonominės veiklos rūšių įmones bei namų ūkius, perkančius ir vartojančius gamtines dujas savo
reikmėms.
3. Gaminių dujų kainų statistinis tyrimas neapima vartotojų, kurie naudoja dujas:
3.1. elektros energijai energijos jėgainėse ar bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainėse
gaminti;
3.2. ne energetikos tikslais, pavyzdžiui, chemijos pramonėje.
4. Statistinės ataskaitos adreso dalyje įrašomi visi pagrindiniai įmonės rekvizitai. Adresas ir veikla
nurodomi pirmą kartą pateikus statistinę ataskaitą, vėliau, tik tuo atveju, jei jie pasikeitė.
5. Pildant statistinę ataskaitą reikia pažymėti ženklu  kokia įmonė: gamtinių dujų perdavimo,
skirstymo ar tiekimo pateikia statistinius duomenis.
6. Statistinėje ataskaitoje reikia pateikti statistinius duomenis apie namų ūkių (I skyrius) ir ne namų
ūkių (II skyrius) vartotojų suvartotų gamtinių dujų kiekius, vidutines kainas, kainų komponentus ir
subkomponentus. Statistinės ataskaitos formos skilčių pavadinimai I ir II skyriuose yra analogiški, todėl
toliau paaiškinimuose jie nebus išskiriami į I ir II skyrius.
7. Statistinės ataskaitos 1 ir 5 punktuose „Gamtinių dujų suvartojimas ir kainos“:
7.1. A skiltyje pateiktos namų ūkių (I skyriuje užkoduotos nuo D1 iki D3) ar ne namų ūkių
(II skyriuje užkoduotos nuo I1 iki I6) vartotojų grupės. Kiekviena vartotojų grupė apibūdinama pagal
mažiausią ir didžiausią per metus suvartotų gamtinių dujų kiekį (B ir C skiltys).
7.2. 1 skiltyje reikia nurodyti visą kiekvienos vartotojų grupės per ataskaitinį kalendorinį pusmetį
suvartotų gamtinių dujų kiekį gigadžauliais (GJ).
7.3. 2–4 skiltys skirtos vidutinių gamtinių dujų kainų statistiniams duomenims įrašyti. Kainos turi
būti pateikiamos eurais (keturi ženklai po kablelio) už 1 GJ. Suvartotos energijos vienetas matuojamas
remiantis viršutiniu šiluminingumu (GCV). 2 skiltyje reikia įrašyti gamtinių dujų kainą be mokesčių, įmokų,
rinkliavų ir išlaidų, 3 skiltyje – kainą be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir kitų susigrąžinamų mokesčių,
4 skiltyje – galutinę kainą su mokesčiais, įmokomis, rinkliavomis ir išlaidomis.
8. Statistinės ataskaitos 1 ir 5 punktuose įmonės turi pateikti statistinius duomenis atitinkamai tik
apie perdavimo arba skirstymo, arba tiekimo kainas ir kiekius. Jei tiekimo įmonė disponuoja duomenimis
apie trijų dalių, t. y. perdavimo, skirstymo ir tiekimo kainas, ar atskirų dviejų dalių, tiekimo įmonė pateikia
atitinkamų dalių kainas. Nurodytu atveju statistinės ataskaitos 4 ir 8 punktuose „Pastabos“ būtina pažymėti
kokios kainos yra pateiktos.
9. Kainos apima visus mokėtinus mokesčius: tinklo mokesčius, prie kurių pridedami mokesčiai už
sunaudotą energiją ir iš kurių atimamos visos grąžinamos permokos arba priemokos, ir prie kurių pridedami
bet kokie kiti mokesčiai (pavyzdžiui, skaitiklių nuomos, abonentiniai mokesčiai). Naujų galutinių gamtinių
dujų vartotojų prijungimo mokesčiai neįtraukiami.
10. Skaičiuojant vidutines kalendorinio pusmečio kainas imamos visos kainos, kuriomis vartotojai
atsiskaitė už gamtines dujas per ataskaitinį kalendorinį pusmetį. Kiekvieno sandorio gamtinių dujų kaina
dauginama iš atitinkamo jų kiekio. Visų sandorių verčių suma per ataskaitinį kalendorinį pusmetį, t. y. visos
gautos pajamos, dalijama iš viso parduotų gamtinių dujų kiekio per šį laikotarpį. Taip gaunama vidutinė
kalendorinio pusmečio gamtinių dujų kaina už 1 GJ.
11. Gamtinių dujų skirstymo sistemose kiekis apskaitomas energijos vienetais – kilovatvalandėmis
(kWh). Statistinėje ataskaitoje gamtinių dujų kiekiai turi būti pateikiami GJ, todėl kWh apskaičiuoti kiekiai
turi būti perskaičiuoti į GJ (1 kWh = 0,0036 GJ).
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12. Kiekvienų metų vasario 15 d. statistinės ataskaitos 2 ir 6 punktuose „Gamtinių dujų kainų
komponentai ir subkomponentai“ pateikiami ataskaitinių metų statistiniai duomenys apie tris
pagrindinius gamtinių dujų kainų komponentus ir atskirus subkomponentus pagal kiekvieną vartotojų grupę:
12.1. Energijos ir tiekimo komponentas apima gamtinių dujų kainą, kurią moka tiekėjas, arba gamtinių
dujų kainą įleidimo į perdavimo sistemą taške, įskaitant, jei taikoma, šias galutiniam vartotojui tenkančias
sąnaudas: saugojimo sąnaudas ir su gamtinių dujų pardavimu galutiniams vartotojams susijusias sąnaudas.
12.2. Tinklo komponento kaina apima perdavimo ir skirstymo kainas. Tinklo kaina turi būti be PVM.
12.3. Mokesčių, įmokų, rinkliavų ir išlaidų komponentą sudaro 5 toliau išvardyti subkomponentai:
12.3.1. Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su skatinimu naudoti atsinaujinančiuosius
energijos šaltinius, energijos vartojimo efektyvumo didinimu ir bendros šilumos ir elektros energijos gamybos
skatinimu.
12.3.2. Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su strateginėmis atsargomis, mokėjimais
už pajėgumus ir energetiniu saugumu; gamtinių dujų skirstymo mokesčiai; neatgaunamos sąnaudos ir
įmokos, kuriomis finansuojamos energetikos reguliavimo institucijos arba rinkos ir sistemos operatoriai. Šiai
grupei priskiriama gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo
kainos.
12.3.3. Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su oro kokybe ir kitais aplinkos apsaugos
tikslais; CO2 arba kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mokesčiai. Šiai grupei priskiriamas akcizo
mokestis.
12.3.4. Visi kiti mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, nepatenkančios į nė vieną iš pirmiau
nurodytų kategorijų: pagalba centralizuotam šilumos tiekimui; vietos ar regioniniai mokesčiai; mokesčiai už
tiekimą atokioje zonoje; koncesijos mokesčiai, susiję su licencijomis, ir mokesčiai už tinklams ir kitiems
įrenginiams naudojamą žemę arba valstybinę ar privačią nuosavybę.
12.3.5. PVM.
13. Kiekvienų metų vasario 15 d. statistinės ataskaitos 3 ir 7 punktuose „Tinklo kainos sudėtis“
pateikiami ataskaitinių metų statistiniai duomenys apie visų vartotojų grupių (atitinkamai D1–D3 ir I1–I6)
gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kiekius (GJ) bei vidutines 1 GJ perdavimo ir skirstymo kainas.

