VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
VIEŠOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. lapkričio 30 d. Nr. O2E-60
Vilnius
Posėdis įvyko 2018 m. lapkričio 29 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, A. Ciesiūnas, L. Jakimčikienė, A. Rimkevičiūtė,
P. Blažys, S. Grabauskaitė, E. Jakovlevaitė, P. Šalaševičius, D. Krinickas, M. Taparauskas,
I. Musvicienė, J. Grudzinskaitė-Gainovskė, I. Zalieckienė, V. Adamavičiūtė, S. BindoriūtėRyliškienė, L. Kimutytė, A. Griškonytė.
Kviestieji dalyviai: sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Uždarosios akcinės bendrovės „Roalsa“ šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymas.
2. AB „Klaipėdos energija“ šilumos bazinės kainos vienašališkas nustatymas bei valdomo
turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planas.
3. Uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
4. Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
5. Bendro tinklo modelio metodikos patvirtinimas.
6. Tarpzoninio rizikos draudimo galimybių pasiūlymų patvirtinimas.
7. Vartojimo ginčo tarp vartotojų <...> ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus
energija“ nagrinėjimas.
8. Vartojimo ginčo tarp D. P. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo
operatorius“ nagrinėjimas.
1. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Roalsa“ šilumos gamybos kainos
dedamųjų nustatymas.
Pranešėja – V. Janickienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
pateiktam nutarimo projektui „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Roalsa“ šilumos gamybos kainos
dedamųjų nustatymo“.
2. SVARSTYTA. AB „Klaipėdos energija“ šilumos bazinės kainos vienašališkas
nustatymas bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planas.
Pranešėjas – A. Ciesiūnas
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
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1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl AB „Klaipėdos energija“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų
plano“.
2. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui su redakcine pataisa – pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„Dėl AB „Klaipėdos energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“.
3. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – L. Jakimčikienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.
4. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių
kainų derinimas.
Pranešėja – A. Rimkevičiūtė
Kalbėjo: I. Žilienė
2018 m. lapkričio 27 d. UAB „Skuodo vandenys“ raštu Nr. R1-226 informavo, kad pastabų
Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus parengtai 2018 m. lapkričio 22 d. pažymai
Nr. O5E-326 neturi ir su skaičiavimais sutinka.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.
5. SVARSTYTA. Bendro tinklo modelio metodikos patvirtinimas.
Pranešėjas – P. Blažys
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl Bendro tinklo modelio metodikos patvirtinimo“.
6. SVARSTYTA. Tarpzoninio rizikos draudimo galimybių pasiūlymų patvirtinimas.
Pranešėjas – P. Blažys
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl tarpzoninio rizikos draudimo galimybių pasiūlymų patvirtinimo“.
7. SVARSTYTA. Vartojimo ginčo tarp vartotojų <...> ir uždarosios akcinės bendrovės
„Vilniaus energija“ nagrinėjimas.
Pranešėja – S. Grabauskaitė
Kalbėjo: I. Žilienė
NUTARTA:
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Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
1. Tenkinti Pareiškėjų reikalavimus:
1.1. Įpareigoti UAB „Vilniaus energija“ (toliau – Skundžiama įmonė) atlikti daugiabučiame
name <...> (toliau – Pastatas) suvartotos šilumos energijos perskirstymą nuo 2016 m. sausio 1 d.,
įvertinant Pastato gyventojų priimtą sprendimą dėl normatyvų, įtvirtintų metodikoje, patvirtintoje
Komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26 „Dėl Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo
butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių
sistemų prižiūrėtojų atstovus, metodikos patvirtinimo“, taikymo Pastato butų Nr. <...> atžvilgiu.
1.2. Įpareigoti Skundžiamą įmonę per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos
informuoti Komisiją apie Komisijos nutarimo vykdymo rezultatus.
2. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti
Komisijos nutarimu.
8. SVARSTYTA. Vartojimo ginčo tarp D. P. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo
operatorius“ nagrinėjimas.
Pranešėja – E. Jakovlevaitė
Kalbėjo: V. Sankauskaitė, R. Pocius, S. Grabauskaitė, I. Žilienė
NUTARTA:
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
1. Tenkinti D. P. (toliau – Pareiškėjas) reikalavimą ir įpareigoti AB „Energijos skirstymo
operatorius“ (toliau – Skundžiama įmonė) Pareiškėjo objektą <...> (toliau – Objektas) prie
Skundžiamos įmonės dujų sistemos prijungti per kaip įmanomą trumpesnį terminą ir tuo tikslu per 5
kalendorines dienas nuo nutarimo priėmimo dienos parengti bei pateikti Komisijai ir Pareiškėjui
Objekto prijungimo darbų grafiką su kaip įmanoma trumpesniais ir tikslesniais darbų apimties
planavimo terminais.
2. Įpareigoti Skundžiamą įmonę 246,46 Eur skirtumo, susidariusio tarp Pareiškėjo
sumokėtos ir Skundžiamos įmonės perskaičiuotos prijungimo įmokos, netraukti į reguliuojamo turto
vertę, naudojamą reguliuojamoms kainoms nustatyti.
3. Įpareigoti Skundžiamą įmonę per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos
informuoti Pareiškėją ir Komisiją apie nutarimo vykdymo eigą ir rezultatus.
4. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti
Komisijos nutarimu.

Komisijos pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Inga Žilienė

Gražina Songailaitė-Šilinskienė

