VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
VIEŠOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018 m. gruodžio 4 d. Nr. O2E-61
Vilnius
Posėdis įvyko 2018 m. lapkričio 30 d.
Posėdžio pirmininkė – Inga Žilienė
Posėdžio sekretorė – G. Songailaitė-Šilinskienė
Dalyvavo:
Komisijos nariai – J. Makauskas, V. Sankauskaitė, D. Jasas, R. Pocius
Komisijos darbuotojai – L. Karpavičiūtė, I. Burdulytė, D. Juškaitis, A. Skunčikaitė,
L. Milkevičiūtė, M. Budreckaitė, J. Valaitis, V. Žilėnienė, M. Taparauskas, A. Prokopjeva, P. Blažys,
D. Krinickas, I. Musvicienė, R. Mašidlauskienė, L. Bartkienė, J. Grudzinskaitė-Gainovskė,
R. Valungevičius, I. Zalieckienė, J. Kliorytė, K. Bagdonavičius, K. Demšė, V. Adamavičiūtė,
S. Bindoriūtė-Ryliškienė, L. Kimutytė, A. Griškonytė.
Kviestieji dalyviai: sąrašas pridedamas.
Komisijos nariai vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – įtraukti papildomus
klausimus „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimo
Nr. O3E-395 „Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo
kainų tvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“
gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams“, „Dėl UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ visuomeninių
elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“, „Dėl elektros energiją gaminančių
vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainų ir procento nuo kaupimo laikotarpiu elektros
energiją gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio, kuriuo elektros
energiją gaminantis vartotojas atsiskaito už naudojimąsi elektros tinklais, nustatymo 2019 metams“,
„Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų
kainų viršutinių ribų 2019 metams nustatymo“, „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant
atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2019 metų I pusmečiui“, „Dėl LITGRID AB
elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų derinimo“, „Dėl biodujų
supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimo pratęsimo“, „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. O3-604 „Dėl gamtinių dujų sistemos
balansavimo kainos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“, „Dėl uždarosios akcinės bendrovės
„Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams
vartotojams“, „Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų
buitiniams vartotojams“, „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ buitinių vartotojų gamtinių dujų
sistemų prijungimo įkainių galiojimo pratęsimo“, „Dėl UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo
kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams“, „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2012 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-47 patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos darbo reglamento pakeitimo“.
Klausimų svarstymo eiliškumas išdėstytas žemiau pateiktoje darbotvarkėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimo
Nr. O3E-395 „Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo
kainų tvirtinimo“ pakeitimas.
2. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ gamtinių dujų tarifai
buitiniams vartotojams.
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3. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo
tvarkos paskelbimas.
4. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr.
O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo
metodikos patvirtinimo“ pakeitimas.
5. Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainų ir
procento nuo kaupimo laikotarpiu elektros energiją gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos
elektros energijos kiekio, kuriuo elektros energiją gaminantis vartotojas atsiskaito už naudojimąsi
elektros tinklais, nustatymas 2019 metams.
6. AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo
paslaugų kainų viršutinių ribų 2019 metams nustatymas.
7. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų
nustatymas 2019 metų I pusmečiui.
8. LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų
derinimas.
9. Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimo pratęsimas.
10. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimo
Nr. O3-604 „Dėl gamtinių dujų sistemos balansavimo kainos nustatymo“ pripažinimas netekusiu
galios.
11. Uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo kainos
ir gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams.
12. AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo kainos ir gamtinių dujų tarifai
buitiniams vartotojams.
13. AB „Energijos skirstymo operatorius“ buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų
prijungimo įkainių galiojimo pratęsimas.
14. UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainos ir gamtinių dujų tarifai buitiniams
vartotojams.
15. Uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
16. 2018 m. vasario 28 d. patvirtintos Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo aprašo redakcijos
pakeitimas.
17. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. vasario 28 d. nutarimu
Nr. O3-47 patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbo reglamento
pakeitimas.
1. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio
21 d. nutarimo Nr. O3E-395 „Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų
skirstymo kainų tvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja – L. Karpavičiūtė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. O3E-395
„Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainų tvirtinimo“
pakeitimo“.
2. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ gamtinių
dujų tarifai buitiniams vartotojams.
Pranešėja – I. Burdulytė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
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NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams
vartotojams“.
3. SVARSTYTA. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ visuomeninių elektros energijos
kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimas.
Pranešėjas – D. Juškaitis
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos
paskelbimo“.
4. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d.
nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja – A. Skunčikaitė
Kalbėjo: D. Kiltinavičius, R. Pocius, G. Milkevičiūtė, I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235
„Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo“ su redakcinėmis pataisomis:
1.1. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 papunkčiuose vietoje „2019 m. kovo 1 d.“ įrašyti „2019 m.
balandžio 1 d.“.
1.2. Papildyti 3 punktu ir jį išdėstyti taip:
„3. Nustatyti, kad iki 2019 m. balandžio 1 d. gautiems prašymams dėl elektros įrenginių
prijungimo, kai iki šio termino yra pasirašyta prijungimo paslaugos sutartis, taikomi šiuo nutarimu
nauja redakcija išdėstytos Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių
nustatymo metodikos 12, 15 punktai ir 18.3, 19.3, 20.3 papunkčiai, galiojantys iki 2019 m.
balandžio 1 d.“
1.3. Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo
metodikos 48 punkte vietoje „15 kalendorinių dienų“ įrašyti „30 kalendorinių dienų“.
2. Įpareigoti Dujų ir elektros departamento Elektros skyrių kreiptis į AB „Energijos
skirstymo operatorius“ dėl informacijos pateikimo apie bendrovės rengiamų projektų skaičiaus
pokyčius, vartotojams pasirinkus patiems rengti prijungimo projektus.
5. SVARSTYTA. Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais
paslaugų kainų ir procento nuo kaupimo laikotarpiu elektros energiją gaminančio vartotojo į elektros
tinklus patiektos elektros energijos kiekio, kuriuo elektros energiją gaminantis vartotojas atsiskaito
už naudojimąsi elektros tinklais, nustatymas 2019 metams.
Pranešėja – L. Milkevičiūtė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi
elektros tinklais paslaugų kainų ir procento nuo kaupimo laikotarpiu elektros energiją gaminančio

4
vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio, kuriuo elektros energiją gaminantis
vartotojas atsiskaito už naudojimąsi elektros tinklais, nustatymo 2019 metams“.
2. Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl AB „Akmenės cementas“ elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais
paslaugų kainų ir procento nuo kaupimo laikotarpiu elektros energiją gaminančio vartotojo į elektros
tinklus patiektos elektros energijos kiekio, kuriuo elektros energiją gaminantis vartotojas atsiskaito
už naudojimąsi elektros tinklais, nustatymo 2019 metams“.
3. Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl AB „Achema“ elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų
kainų ir procento nuo kaupimo laikotarpiu elektros energiją gaminančio vartotojo į elektros tinklus
patiektos elektros energijos kiekio, kuriuo elektros energiją gaminantis vartotojas atsiskaito už
naudojimąsi elektros tinklais, nustatymo 2019 metams“.
4. Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Dainavos elektra“ elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais
paslaugų kainų ir procento nuo kaupimo laikotarpiu elektros energiją gaminančio vartotojo į elektros
tinklus patiektos elektros energijos kiekio, kuriuo elektros energiją gaminantis vartotojas atsiskaito
už naudojimąsi elektros tinklais, nustatymo 2019 metams“.
5. Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl AB „Lifosa“ elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų
kainų ir procento nuo kaupimo laikotarpiu elektros energiją gaminančio vartotojo į elektros tinklus
patiektos elektros energijos kiekio, kuriuo elektros energiją gaminantis vartotojas atsiskaito už
naudojimąsi elektros tinklais, nustatymo 2019 metams“.
6. SVARSTYTA. AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios
užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2019 metams nustatymas.
Pranešėja – L. Milkevičiūtė
Kalbėjo: M. Kvekšas, R. Pocius, D. Jasas, A. Valivonis, P. Blažys, J. GrudzinskaitėGainovskė, I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų
viršutinių ribų 2019 metams nustatymo“ su redakcine pataisa – pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Įvertinti AB „Lietuvos energijos gamyba“ 2019 metais patirtų pagrįstų sąnaudų skirtumą,
susidariusį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki įsigalios teisės aktų pakeitimai, reglamentuojantys perdavimo
ir sisteminių paslaugų kainų taikymą AB „Lietuvos energijos gamyba“ Kruonio hidroakumuliacinei
elektrinei, dėl Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės proporcingo sąnaudų paskirstymo faktiškai
veikusiai įrengtajai galiai, ateinančiais laikotarpiais.“
7. SVARSTYTA. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos
išteklius, tarifų nustatymas 2019 metų I pusmečiui.
Pranešėja – L. Milkevičiūtė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo
2019 metų I pusmečiui“.
8. SVARSTYTA. LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties
standartinių sąlygų derinimas.
Pranešėja – M. Budreckaitė
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Kalbėjo: R. Kiaulėnas, J. Sujeta, A. Kiprijanovič, J. Grudzinskaitė-Gainovskė,
V. Chveckovičius, R. Ragelytė, R. Pocius, I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Atsižvelgiant į posėdžio metu rinkos dalyvių išsakytas pastabas, atidėti klausimo „Dėl
LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų derinimo“
svarstymą.
9. SVARSTYTA. Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimo pratęsimas.
Pranešėjas – J. Valaitis
Kalbėjo: Š. Jacevičius, R. Valungevičius, J. Grudzinskaitė-Gainovskė, I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimo pratęsimo“.
10. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m.
lapkričio 19 d. nutarimo Nr. O3-604 „Dėl gamtinių dujų sistemos balansavimo kainos nustatymo“
pripažinimas netekusiu galios.
Pranešėjas – J. Valaitis
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. O3-604
„Dėl gamtinių dujų sistemos balansavimo kainos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“.
11. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų
skirstymo kainos ir gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams.
Pranešėjas – J. Valaitis
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir gamtinių dujų
tarifų buitiniams vartotojams“.
12. SVARSTYTA. AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo kainos ir gamtinių
dujų tarifai buitiniams vartotojams.
Pranešėjas – J. Valaitis
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams
vartotojams“.
13. SVARSTYTA. AB „Energijos skirstymo operatorius“ buitinių vartotojų gamtinių dujų
sistemų prijungimo įkainių galiojimo pratęsimas.
Pranešėjas – J. Valaitis
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.

6
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
AB „Energijos skirstymo operatorius“ buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo įkainių
galiojimo pratęsimo“.
14. SVARSTYTA. UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainos ir gamtinių dujų tarifai
buitiniams vartotojams.
Pranešėja – I. Burdulytė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams“.
15. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – V. Žilėnienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.
16. SVARSTYTA. 2018 m. vasario 28 d. patvirtintos Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo
aprašo redakcijos pakeitimas.
Pranešėjas – M. Taparauskas
Kalbėjo: V. Lukoševičius, D. Jasas, E. Junčienė, L. Meškienė, A. Pupininkas, D. Velykis,
A. Gutina, R. Pocius, I. Žilienė
Teisės departamento direktorė V. Adamavičiūtė pagal 2018 m. kovo 19 d. tarnybinį
pranešimą Nr. P15-79 nusišalino nuo klausimų, susijusių su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija,
nagrinėjimo.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
pateiktam nutarimo projektui „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m.
vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-54 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m.
spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos
ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ su redakcinėmis pataisomis:
1.1. 5.14 papunktyje išdėstytoje 14.2.1 papunkčio redakcijoje pakeisti „Nb“ apibrėžimą ir jį
išdėstyti taip:
„Nb – didžiausio, šilumos tiekėjo ar nepriklausomo šilumos gamintojo valdomo,
centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje esančio (sėkmingai užbaigusio bandomąją eksploataciją)
biokurą ir (ar) kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančio šilumos gamybos įrenginio
(katilo, įskaitant ir dūmų ekonomaizerio) galia, MW, pagal kurią nustatoma Kogeneracinių jėgainių
sąnaudų atskyrimo metodikos 2 priede nurodyta šiluminės energijos gamybos kategorija, naudojama
atitinkamų sąnaudų rodikliui nustatyti“.
1.2. 5.21 papunktyje išdėstytoje 25.3 papunkčio redakcijoje vietoje „13 punkte“ įrašyti „13.1
papunktyje“.
2. Pavesti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriui:
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2.1. Parengti ir pateikti pasiūlymus dėl reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų
viršpelnio, gauto dalyvaujant šilumos gamybos aukcione ir parduodant šilumą šilumos tiekėjui,
grąžinimo šiam gamintojui nusprendus nebevykdyti nepriklausomo šilumos gamintojo veiklos.
2.2. Parengti ir pateikti pasiūlymus dėl nepriklausomų šilumos gamintojų įpareigojimo
pagaminti ir šilumos tiekėjui patiekti šilumos kiekį, kurį nepriklausomas šilumos gamintojas nurodė
šilumos aukciono pasiūlyme, tolimesnio tobulinimo, numatant ekonomines pasekmes jei toks
įpareigojimas nebūtų įvykdomas.
17. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m.
vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-47 patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
darbo reglamento pakeitimas.
Pranešėjas – A. Prokopjeva
Kalbėjo: D. Jasas, L. Kimutytė, V. Sankauskaitė, V. Adamavičiūtė, S. BindoriūtėRyliškienė, R. Pocius, R. Žukauskaitė, D. Krinickas, I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus pateiktam nutarimo
projektui „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. vasario 28 d. nutarimu
Nr. O3-47 patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbo reglamento
pakeitimo“ su redakcinėmis pataisomis:
1. Buvusią antrą pastraipą laikyti 1 punktu.
2. Buvusius 1–35 punktus atitinkamai laikyti 1.1–1.35 papunkčiais.
3. Pakeisti 1.21 papunktyje išdėstytą 78 punkto redakciją ir jį išdėstyti taip:
„78. Protokole nurodomi balsavimo rezultatai, pažymint, kuris Komisijos narys ar nariai
balsavo „prieš“ ir pateikiant esminius tokio balsavimo motyvus. Komisijos nariai, derindami
protokolą, gali protokole išdėstyti arba prie protokolo pridėti savo atskirąją nuomonę, kurios turinys
negali iš esmės skirtis nuo esminių motyvų, išdėstytų posėdžio metu.“
4. Papildyti 2 punktu ir jį išdėstyti taip:
„2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2018 m. gruodžio 17 d.“.

Komisijos pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Inga Žilienė

Gražina Songailaitė-Šilinskienė

