VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
VIEŠOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. gegužės 20 d. Nr. O2E-18
Vilnius
Posėdis įvyko 2019 m. gegužės 17 d.
Posėdžio pirmininkė – Inga Žilienė
Posėdžio sekretorė – G. Songailaitė-Šilinskienė
Dalyvavo:
Komisijos nariai – D. Jasas, J. Makauskas, R. Pocius, V. Sankauskaitė
Komisijos darbuotojai – M. Bernotas, S. Grinienė, J. Bartašiūnienė, L. Jakimčikienė,
K. Demšė, I. Burdulytė, M. Augustinavičienė, S. Grabauskaitė, S. Kuzmickienė, R. Valungevičius,
J. Grudzinskaitė-Gainovskė, R. Baliūnaitė, D. Krinickas, A. Ciesiūnas, V. Adamavičiūtė,
L. Kimutytė, A. Griškonytė, S. Bindoriūtė-Ryliškienė, J. Ramanavičienė.
Kviestieji dalyviai: sąrašas pridedamas.
Komisijos nariai vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – įtraukti papildomus
klausimus „Dėl UAB „Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, „Dėl Didžiausiosios
elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“,
neįtraukti papildomo klausimo „Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės
kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“.
Klausimų svarstymo eiliškumas išdėstytas žemiau pateiktoje darbotvarkėje.
DARBOTVARKĖ:
1. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019−2021 metų investicijos.
2. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimas.
3. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymas.
4. UAB „Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališkas nustatymas.
5. Gamtinių dujų tiekimo leidimų panaikinimas.
6. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ gamtinių dujų tarifai
buitiniams vartotojams.
7. Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos
nustatymo metodikos patvirtinimas.
8. Vartojimo ginčo tarp E. J. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimas.
9. Ginčo tarp V. B. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimas.
10. Vartojimo ginčo tarp E. B. ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos
tiekimas“ nagrinėjimas.
1. SVARSTYTA. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019−2021 metų investicijos.
Pranešėjas – M. Bernotas
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. gegužės 16 d. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ raštu Nr. SD-307 informavo, kad
susipažino su Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateikta 2019 m.
gegužės 10 d. pažyma Nr. O5E-115, pastabų neturi ir atstovai posėdyje nedalyvaus.
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Komisijos narė V. Sankauskaitė pagal 2019 m. balandžio 8 d. tarnybinį pranešimą
Nr. P15-90 nusišalino nuo sprendimo priėmimo šilumos, nepriklausomų šilumos gamintojų ir
atsinaujinančių energijos išteklių klausimais.
Komisijos nariai D. Jasas, J. Makauskas, R. Pocius, I. Žilienė balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2019−2021 metų investicijų“.
2. SVARSTYTA. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimas.
Pranešėja – S. Grinienė
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. gegužės 14 d. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ raštu Nr. 1-242(1.7E) informavo, kad
susipažino su Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateikta 2019 m.
gegužės 10 d. pažyma Nr. O5E-114, pastabų neturi ir atstovai posėdyje nedalyvaus.
Komisijos narė V. Sankauskaitė pagal 2019 m. balandžio 8 d. tarnybinį pranešimą
Nr. P15-90 nusišalino nuo sprendimo priėmimo šilumos, nepriklausomų šilumos gamintojų ir
atsinaujinančių energijos išteklių klausimais.
Komisijos nariai D. Jasas, J. Makauskas, R. Pocius, I. Žilienė balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“.
3. SVARSTYTA. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų
nustatymas.
Pranešėja – J. Bartašiūnienė
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. gegužės 15 d. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ raštu Nr. 2R-(1.16)-290 informavo,
kad susipažino su Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateikta
2019 m. gegužės 10 d. pažyma Nr. O5E-116 ir atstovai posėdyje nedalyvaus.
Komisijos narė V. Sankauskaitė pagal 2019 m. balandžio 8 d. tarnybinį pranešimą
Nr. P15-90 nusišalino nuo sprendimo priėmimo šilumos, nepriklausomų šilumos gamintojų ir
atsinaujinančių energijos išteklių klausimais.
Komisijos nariai D. Jasas, J. Makauskas, R. Pocius, I. Žilienė balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.
4. SVARSTYTA. UAB „Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališkas nustatymas.
Pranešėja – L. Jakimčikienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“.
5. SVARSTYTA. Gamtinių dujų tiekimo leidimų panaikinimas.
Pranešėjas – K. Demšė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
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Pritarti Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
gamtinių dujų tiekimo leidimų panaikinimo“ su redakcinėmis pataisomis:
1. Išbraukti 2 punktą.
2. Išbraukti 11 punktą.
3. Buvusius 3–10 punktus atitinkamai laikyti 2–9 punktais.
4. Buvusį 12 punktą laikyti 10 punktu.
6. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ gamtinių
dujų tarifai buitiniams vartotojams.
Pranešėja – I. Burdulytė
Kalbėjo: R. Pocius, M. Kirslys, I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams
vartotojams“.
7. SVARSTYTA. Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių,
kainos nustatymo metodikos patvirtinimas.
Pranešėja – M. Augustinavičienė
Kalbėjo: V. Sankauskaitė, R. Pocius, V. Adamavičiūtė, I. Žilienė
Komisijos narė V. Sankauskaitė pagal 2019 m. balandžio 8 d. tarnybinį pranešimą
Nr. P15-90 nusišalino nuo sprendimo priėmimo šilumos, nepriklausomų šilumos gamintojų ir
atsinaujinančių energijos išteklių klausimais.
Komisijos nariai D. Jasas, J. Makauskas, R. Pocius, I. Žilienė balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos
patvirtinimo“ su redakcinėmis pataisomis Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš
atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikoje:
1. Pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„10.1. Pirmuoju etapu, vadovaujantis mažiausios finansinės naštos elektros energijos
vartotojams principu, atsižvelgiama į oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus
duomenis apie Europos šalių efektyviausių elektros energijos gamybos, naudojant skirtingas
atsinaujinančių išteklių rūšis, technologijų lyginamąsias elektros energijos gamybos sąnaudas.
Vertinant efektyviausią technologiją pagal lyginamąsias elektros energijos kainas atsižvelgiama į
meteorologinius šalių duomenis. Pagal turimus duomenis atrenkamos dvi mažiausias lyginamąsias
elektros energijos gamybos sąnaudas patiriančios technologijos.“.
2. Pakeisti 11.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„11.1. Atsižvelgdama į oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis
apie Europos šalių efektyviausių technologijų elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių
gaminti faktinius investicinius poreikius elektrinei įsteigti, į Lietuvos rinkoje steigiamų elektrinių
faktinius investicinius poreikius;“.
3. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
„14. Elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpis (T) nustatomas atsižvelgiant į oficialių
institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių efektyviausių
technologijų elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti naudingo eksploatavimo
laikotarpius.“.
4. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:
„17. Komisija nustato elektrinėje pagaminamą vidutinį santykinį metinį elektros energijos
kiekį, atsižvelgdama į oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis apie
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Europos šalių elektrinių naudingumo koeficientą, įvertinant meteorologinių sąlygų palyginamumą,
bei Lietuvoje steigiamų ir veikiančių palyginamų elektrinių naudingumo koeficientą, pagal formulę:
𝑄𝑖 = 8760 ∙ 𝜂
(7)
kur:
Qi – elektrinėje per metus pagamintas santykinis elektros energijos kiekis, MWh/MW;
η – elektrinės naudingumo koeficientas, apskaičiuojamas kaip paskutinių trejų metų
konkrečios technologijos, atrinktos pagal Metodikos 10.1 papunktį, naudingumo koeficientų
vidurkis;
i – skatinimo laikotarpio t metai, i = (1, ..., 12).“.
5. Pakeisti 18.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„18.1. Oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis apie Europos
šalių efektyviausių technologijų elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti
patiriamas veiklos sąnaudas, į Lietuvos rinkoje steigiamų elektrinių faktines veiklos sąnaudas;“.
8. SVARSTYTA. Vartojimo ginčo tarp E. J. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“
nagrinėjimas.
Pranešėja – S. Grabauskaitė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos narė V. Sankauskaitė pagal 2019 m. balandžio 8 d. tarnybinį pranešimą
Nr. P15-90 nusišalino nuo sprendimo priėmimo šilumos, nepriklausomų šilumos gamintojų ir
atsinaujinančių energijos išteklių klausimais.
Komisijos nariai D. Jasas, J. Makauskas, R. Pocius, I. Žilienė balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Atmesti E. J. reikalavimus įpareigoti AB „Vilniaus šilumos tinklai“ anuliuoti pastato,
esančio adresu <...>, gyventojams pateiktas sąskaitas laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 15 d. iki 2019 m.
sausio 16 d. ir grąžinti sumokėtas sumas.
2. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti
Komisijos nutarimu.
9. SVARSTYTA. Ginčo tarp V. B. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“
nagrinėjimas.
Pranešėja – S. Grabauskaitė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Atmesti V. B. reikalavimą įpareigoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ anuliuoti jam
išrašytas sąskaitas.
2. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti
Komisijos nutarimu.
10. SVARSTYTA. Vartojimo ginčo tarp E. B. ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos
energijos tiekimas“ nagrinėjimas.
Pranešėja – S. Kuzmickienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Įpareigoti UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (toliau – Skundžiama įmonė):
1.1. Perskaičiuoti E. B. (toliau – Pareiškėjas) name, esančiame <...>, suvartotą elektros
energijos kiekį ir mokesčius už elektros energiją elektros apskaitos prietaiso Nr. <...> gedimo
laikotarpiu, t. y. nuo 2012 m. sausio 30 d. iki 2018 m. gegužės 11 d.
1.2. Informuoti Pareiškėją ir Komisiją apie nutarimo vykdymo rezultatus.
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2. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti
Komisijos nutarimu.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Inga Žilienė

Gražina Songailaitė-Šilinskienė

