VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
VIEŠOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. gegužės 7 d. Nr. O2E-17
Vilnius
Posėdis įvyko 2019 m. gegužės 7 d.
Posėdžio pirmininkė – Inga Žilienė
Posėdžio sekretorė – G. Songailaitė-Šilinskienė
Dalyvavo:
Komisijos nariai – D. Jasas, J. Makauskas, R. Pocius
Komisijos darbuotojai – J. Valaitis, R. Baliūnaitė, O. Statkevič, M. Bernotas, V. Janickienė,
V. Žilėnienė, R. Valungevičius, D. Krinickas, V. Davulienė, G. Klovienė, A. Ciesiūnas,
V. Adamavičiūtė, L. Kimutytė, A. Griškonytė, S. Bindoriūtė-Ryliškienė.
Kviestieji dalyviai: sąrašas pridedamas.
Komisijos nariai vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – įtraukti papildomą klausimą
„Dėl bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. rugpjūčio 26 d. Europos Komisijos
reglamentą (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės
srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie
tinklo reikalavimai, patvirtinimo“.
Klausimų svarstymo eiliškumas išdėstytas žemiau pateiktoje darbotvarkėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Gamtinių dujų skirstymo veiklos licencijos AB „Energijos skirstymo operatorius“
pakeitimas.
2. Bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. rugpjūčio 26 d. Europos
Komisijos reglamentą (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos
nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių
prijungimo prie tinklo reikalavimai, patvirtinimas.
3. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutarimu
Nr. O3-115 „Dėl šilumos tiekimo licencijos akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ išduotos energetikos
veiklos licencijos pakeitimas.
4. UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijos.
5. Uždarosios akcinės bendrovės „Ekopartneris“ šilumos gamybos kainos dedamosios.
6. Uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos energija“ biokuro katilinės investicijų
projekto derinimas.
7. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
1. SVARSTYTA. Gamtinių dujų skirstymo veiklos licencijos AB „Energijos skirstymo
operatorius“ pakeitimas.
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. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-692

2
„Dėl gamtinių dujų skirstymo licencijos akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“
išdavimo“ pakeitimo“.
2. SVARSTYTA. Bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. rugpjūčio 26 d.
Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios
įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko
modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai, patvirtinimas.
Pranešėja – R. Baliūnaitė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. rugpjūčio 26 d.
Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios
įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko
modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai, patvirtinimo“.
3. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m.
gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-115 „Dėl šilumos tiekimo licencijos akcinei bendrovei „Šiaulių
energija“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimas.
Pranešėja – O. Statkevič
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. gegužės 2 d. AB „Šiaulių energija“ raštu Nr. SD-1043 informavo, kad susipažino
su Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateikta 2019 m.
balandžio 25 d. pažyma Nr. O5E-107, pastabų neturi ir atstovai posėdyje nedalyvaus.
2019 m. gegužės 6 d. Šiaulių miesto savivaldybė raštu Nr. S-1606 informavo, kad pritaria
nutarimo projektui, pateiktam su Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų
skyriaus 2019 m. balandžio 25 d. pažyma Nr. O5E-107, ir atstovai posėdyje nedalyvaus.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 17 d.
nutarimu Nr. O3-115 „Dėl šilumos tiekimo licencijos akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ išduotos
energetikos veiklos licencijos pakeitimo“.
4. SVARSTYTA. UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijos.
Pranešėjas – M. Bernotas
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. gegužės 6 d. UAB „Plungės šilumos tinklai“ raštu Nr. S-115 informavo, kad pritaria
nutarimo projektui, pateiktam su Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų
skyriaus 2019 m. balandžio 29 d. pažyma Nr. O5E-110, pastabų neturi ir atstovai posėdyje
nedalyvaus.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų“.
5. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Ekopartneris“ šilumos gamybos kainos
dedamosios.
Pranešėja – V. Janickienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
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NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
pateiktam nutarimo projektui „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ekopartneris“ šilumos gamybos
kainos dedamųjų“.
6. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos energija“ biokuro katilinės
investicijų projekto derinimas.
Pranešėja – V. Janickienė
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. gegužės 6 d. UAB „Žemaitijos energija“ raštu Nr. 2019-013 informavo, kad pritaria
nutarimo projektui, pateiktam su Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir
konkurencijos skyriaus 2019 m. balandžio 23 d. pažyma Nr. O5E-105, ir atstovai posėdyje
nedalyvaus.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
pateiktam nutarimo projektui „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos energija“ biokuro
katilinės investicijų projekto derinimo“.
7. SVARSTYTA. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – V. Žilėnienė
Kalbėjo: V. Davulienė, I. Žilienė
2019 m. gegužės 3 d. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ raštu Nr. V1-81 informavo, kad
susipažino su Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateikta 2019 m. balandžio 26 d.
pažyma Nr. O5E-109, pastabų neturi ir atstovai posėdyje nedalyvaus.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų bazinių kainų derinimo“.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Inga Žilienė

Gražina Songailaitė-Šilinskienė

