VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
VIEŠOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. sausio 25 d. Nr. O2E-4
Vilnius
Posėdis įvyko 2019 m. sausio 24 d.
Posėdžio pirmininkė – Inga Žilienė
Posėdžio sekretorė – G. Songailaitė-Šilinskienė
Dalyvavo:
Komisijos nariai – J. Makauskas, D. Jasas, R. Pocius
Komisijos darbuotojai – R. Bartašiūtė-Černevičė, J. Bartašiūnienė, A. Ciesiūnas,
A. Rimkevičiūtė, J. Valaitis, P. Šalaševičius, E. Jakovlevaitė, S. Grabauskaitė, D. Krinickas,
I. Musvicienė, M. Taparauskas, A. Nasyr, J. Grudzinskaitė-Gainovskė, R. Valungevičius,
V. Adamavičiūtė, A. Daukšas, J. Kliorytė,
A. Griškonytė, V. Daiginaitė, L. Kimutytė,
A. Vaicekauskaitė, E. Petrauskienė, S. Bindoriūtė-Ryliškienė.
Kviestieji dalyviai: sąrašas pridedamas.
Komisijos nariai vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – įtraukti papildomus
klausimus „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, „Dėl AB „Achema“
gamtinių dujų skirstymo licencijos galiojimo panaikinimo ir Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-557 „Dėl akcinės bendrovės
„Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos 2018–2022 metams nustatymo“ ir
2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-538 „Dėl akcinės bendrovės „Achema“ gamtinių dujų
skirstymo kainos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“.
Klausimų svarstymo eiliškumas išdėstytas žemiau pateiktoje darbotvarkėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo
Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimas.
2. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 13 d. nutarimo
Nr. O3E-450 „Dėl UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ klaidos
ištaisymas.
3. UAB „Varėnos šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališkas nustatymas.
4. AB „Klaipėdos energija“ karšto vandens kainos dedamosios.
5. Uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališkas nustatymas.
6. UAB „Geros dujos“ gamtinių dujų tiekimo leidimo galiojimo panaikinimas.
7. AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo licencijos galiojimo panaikinimas ir Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-557 „Dėl akcinės
bendrovės „Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos 2018–2022 metams
nustatymo“ ir 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-538 „Dėl akcinės bendrovės „Achema“
gamtinių dujų skirstymo kainos tvirtinimo“ pripažinimas netekusiais galios.
8. Sankcijos skyrimas Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai už 2018 m.
rugsėjo 13 d. neplaninio patikrinimo akte Nr. S3-2 nustatytus reguliuojamos veiklos sąlygų
pažeidimus.
9. Vartojimo ginčo tarp B. F. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“
nagrinėjimas.
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10. Vartojimo ginčo tarp V. ir L. O. ir uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos
tiekimas“ nagrinėjimas.
1. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m.
birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“
pakeitimas.
Pranešėja – R. Bartašiūtė-Černevičė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
pateiktam nutarimo projektui „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m.
birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“
pakeitimo“.
2. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m.
gruodžio 13 d. nutarimo Nr. O3E-450 „Dėl UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainos dedamųjų
vienašališko nustatymo“ klaidos ištaisymas.
Pranešėja – J. Bartašiūnienė
Kalbėjo: I. Žilienė
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 2018 m. gruodžio 13 d.
nutarimo Nr. O3E-450 „Dėl UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko
nustatymo“ klaidos ištaisymo“.
3. SVARSTYTA. UAB „Varėnos šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališkas
nustatymas.
Pranešėjas – A. Ciesiūnas
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. sausio 18 d. UAB „Varėnos šiluma“ raštu Nr. SD19-0030 informavo, kad atstovai
posėdyje nedalyvaus.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Varėnos šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“.
4. SVARSTYTA. AB „Klaipėdos energija“ karšto vandens kainos dedamosios.
Pranešėjas – A. Ciesiūnas
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl AB „Klaipėdos energija“ karšto vandens kainos dedamųjų“.
5. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališkas nustatymas.
Pranešėja – A. Rimkevičiūtė
Kalbėjo: I. Žilienė
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2019 m. sausio 21 d. UAB „Palangos vandenys“ raštu Nr. (4.5.) IS-100 informavo, kad
susipažino su Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateikta 2019 m. sausio 18 d.
pažyma Nr. O5E-17, pastabų neturi ir atstovai posėdyje nedalyvaus.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui su
redakcinėmis pataisomis:
1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PALANGOS VANDENYS“
PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO“.
2. Preambulėje ir 1 punkte vietoje „2017 m. lapkričio 16 d.“ įrašyti „2018 m.
lapkričio 16 d.“.
6. SVARSTYTA. UAB „Geros dujos“ gamtinių dujų tiekimo leidimo galiojimo
panaikinimas.
Pranešėjas – J. Valaitis
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
UAB „Geros dujos“ gamtinių dujų tiekimo leidimo galiojimo panaikinimo“.
7. SVARSTYTA. AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo licencijos galiojimo
panaikinimas ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo
Nr. O3E-557 „Dėl akcinės bendrovės „Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos
2018–2022 metams nustatymo“ ir 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-538 „Dėl akcinės
bendrovės „Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainos tvirtinimo“ pripažinimas netekusiais galios.
Pranešėjas – J. Valaitis
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl AB
„Achema“ gamtinių dujų skirstymo licencijos galiojimo panaikinimo ir Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-557 „Dėl akcinės
bendrovės „Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos 2018–2022 metams
nustatymo“ ir 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-538 „Dėl akcinės bendrovės „Achema“
gamtinių dujų skirstymo kainos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“.
8. SVARSTYTA. Sankcijos skyrimas Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai už
2018 m. rugsėjo 13 d. neplaninio patikrinimo akte Nr. S3-2 nustatytus reguliuojamos veiklos sąlygų
pažeidimus.
Pranešėjas – P. Šalaševičius
Kalbėjo: A. Cikanienė, G. Labanauskaitė, A. Nasyr, I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Skirti Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai 1081 Eur (vieno tūkstančio
aštuoniasdešimt vieno euro) dydžio baudą.
2. Įpareigoti Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją baudą sumokėti per 30
kalendorinių dienų nuo Komisijos nutarimo įsigaliojimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas
6795, ir apie baudos sumokėjimą informuoti Komisiją.
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3. Įpareigoti Teisės departamento Teisės taikymo skyrių šį sprendimą įforminti Komisijos
nutarimu.
9. SVARSTYTA. Vartojimo ginčo tarp B. F. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo
operatorius“ nagrinėjimas.
Pranešėja – E. Jakovlevaitė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai pritarė vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Atmesti B. F. reikalavimą įpareigoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ perkelti
elektros kabelių spintą KS18508 už B. F. priklausančio sklypo, esančio adresu <...>, ribų
AB „Energijos skirstymo operatorius“ lėšomis.
2. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti
Komisijos nutarimu.
10. SVARSTYTA. Vartojimo ginčo tarp V. ir L. O. ir uždarosios akcinės bendrovės
„Lietuvos energijos tiekimas“ nagrinėjimas.
Pranešėja – E. Jakovlevaitė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Atmesti V. O. ir L. O. reikalavimus įpareigoti UAB „Lietuvos energijos tiekimas“
perskaičiuoti ir sumažinti 2017 m. rugsėjo 21 d. užfiksuotą elektros energijos apskaitos prietaisu
V. O. ir L. O. suvartotą elektros energijos kiekį.
2. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti
Komisijos nutarimu.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Inga Žilienė

Gražina Songailaitė-Šilinskienė

