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Posėdis įvyko 2018 m. gruodžio 13 d.
Posėdžio pirmininkė – Inga Žilienė
Posėdžio sekretorė – G. Songailaitė-Šilinskienė
Dalyvavo:
Komisijos nariai – J. Makauskas, V. Sankauskaitė, D. Jasas, R. Pocius
Komisijos darbuotojai – V. Janickienė, D. Rimkus, L. Sinkevičienė, J. Bartašiūnienė,
S. Bikinienė, R. Kantakevičius, V. Davulienė, R. Baliūnaitė, A. Ciesiūnas, E. Goculenko,
D. Krinickas, M. Taparauskas, I. Musvicienė, J. Grudzinskaitė-Gainovskė, K. Bagdonavičius,
A. Daukšas, I. Zalieckienė, V. Adamavičiūtė, S. Bindoriūtė-Ryliškienė, A. Griškonytė,
V. Daiginaitė.
Kviestieji dalyviai: sąrašas pridedamas.
Komisijos nariai vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – atidėti klausimo „Dėl
sankcijos skyrimo UAB „Geros dujos“ už 2018 m. rugsėjo 11 d. neplaninio patikrinimo akte
Nr. D3-2 nustatytus reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus“ svarstymą.
Klausimų svarstymo eiliškumas išdėstytas žemiau pateiktoje darbotvarkėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Akcinės bendrovės „Simega“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimas.
2. Uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Švenčionių energija“ 2016–2017 metų
investicijos.
3. UAB „Fortum Švenčionių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymas.
4. UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališkas nustatymas ir karšto
vandens kainos dedamųjų nustatymas.
5. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. vasario 28 d. nutarimo
Nr. O3-67 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos
dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2017 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. O3E-432 „Dėl uždarosios
akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko
nustatymo“, 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. O3E-297 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės
„Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ klaidos
ištaisymas.
6. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo
Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio
skaičiavimo metodikos“ pakeitimas.
7. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
8. Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis
sąlygų, nuostatų ir metodikos patvirtinimas.
1. SVARSTYTA. Akcinės bendrovės „Simega“ šilumos gamybos kainos dedamųjų
perskaičiavimas.
Pranešėja – V. Janickienė
Kalbėjo: Z. Bražys, S. Kavaliauskienė, R. Morozovienė, M. Taparauskas, D. Jasas, I. Žilienė
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Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
pateiktam nutarimo projektui „Dėl akcinės bendrovės „Simega“ šilumos gamybos kainos dedamųjų
perskaičiavimo“.
2. UAB „Simega“ susitarus su šilumos tiekėju AB „Panevėžio energija“ dėl rezervinės
galios užtikrinimo paslaugos teikimo ir atsiskaitymo tvarkos, įpareigoti Šilumos ir vandens
departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrių kito perskaičiavimo metu įvertinti UAB
„Simega“ faktiškai patirtų sąnaudų paskirstymą tarp konkurencinės šilumos gamybos veiklos ir
rezervinės galios užtikrinimo paslaugos ir, esant poreikiui, pakoreguoti leistiną pajamų lygį šilumos
gamybos veikloje.
2. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Švenčionių energija“ 2016–2017
metų investicijos.
Pranešėjas – D. Rimkus
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. balandžio 14 d.
nutarimo Nr. O3-119 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Švenčionių energija“ 2016 metų
investicijų“ pakeitimo“.
2. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Švenčionių energija“ 2017 metų
investicijų“.
3. SVARSTYTA. UAB „Fortum Švenčionių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų
nustatymas.
Pranešėja – L. Sinkevičienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Fortum Švenčionių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų
nustatymo“.
4. SVARSTYTA. UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališkas
nustatymas ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymas.
Pranešėja – J. Bartašiūnienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“.
2. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Birštono šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.
5. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.
vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-67 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų
šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2017 m. spalio 12 d. nutarimo
Nr. O3E-432 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainos
dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. O3E-297 „Dėl uždarosios
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akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko
nustatymo“ klaidos ištaisymas.
Pranešėja – S. Bikinienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. vasario 28 d.
nutarimo Nr. O3-67 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“
šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ klaidos ištaisymo“.
2. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 12 d.
nutarimo Nr. O3E-432 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos
kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ klaidos ištaisymo“.
3. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. rugsėjo 27 d.
nutarimo Nr. O3E-297 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos
kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ klaidos ištaisymo“.
6. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d.
nutarimo Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio
skaičiavimo metodikos“ pakeitimas.
Pranešėjas – R. Kantakevičius
Kalbėjo: E. Goculenko, I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Atsižvelgiant į 2018 m. gruodžio 11 d. UAB „Litesko“ raštą Nr. 1.21-1111, atidėti klausimo
„Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-105
„Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo
metodikos“ pakeitimo“ svarstymą.
7. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių
kainų derinimas.
Pranešėja – V. Davulienė
Kalbėjo: I. Žilienė
2018 m. gruodžio 10 d. UAB „Šilutės vandenys“ raštu Nr. 15V-(1.19)-438 informavo, kad
susipažino su Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateikta 2018 m. gruodžio 6 d.
pažyma Nr. O5E-351 ir atstovai posėdyje nedalyvaus.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.
8. SVARSTYTA. Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su
trečiosiomis šalimis sąlygų, nuostatų ir metodikos patvirtinimas.
Pranešėja – R. Baliūnaitė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
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Pritarti Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis
šalimis sąlygų, nuostatų ir metodikos patvirtinimo“.

Komisijos pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Inga Žilienė

Gražina Songailaitė-Šilinskienė

