VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
VIEŠOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. kovo 4 d. Nr. O2E-8
Vilnius
Posėdis įvyko 2019 m. vasario 28 d.
Posėdžio pirmininkė – Inga Žilienė
Posėdžio sekretorė – G. Songailaitė-Šilinskienė
Dalyvavo:
Komisijos nariai – D. Jasas J. Makauskas, R. Pocius, V. Sankauskaitė
Komisijos darbuotojai – L. Jakimčikienė, V. Žilėnienė, O. Statkevič, D. Rimkus,
S. Grinienė, R. Kantakevičius, V. Janickienė, N. Vekterienė, M. Vorobjova, A. Skunčikaitė,
S. Kuzmickienė, M. Budreckaitė, P. Blažys, A. Ciesiūnas, A. Rupšlaukis, D. Krinickas,
E. Goculenko, M. Taparauskas, R. Mašidlauskienė, L. Bartkienė, I. Musvicienė, R. Baliūnaitė,
G. Mališauskienė, R. Valungevičius, P. Šalaševičius, A. Daukšas, I. Zalieckienė, A. Griškonytė,
L. Kimutytė.
Kviestieji dalyviai: sąrašas pridedamas.
Komisijos nariai vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – įtraukti papildomus
klausimus „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo
Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ korektūros klaidų ištaisymo“, „Dėl elektros vartotojų įrenginių
prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2019 metų įkainių
patvirtinimo“.
Klausimų svarstymo eiliškumas išdėstytas žemiau pateiktoje darbotvarkėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
2. Uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
3. UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ išduotos nuotekų tvarkymo veiklos
licencijos Nr. L7-NT-01 galiojimo panaikinimas.
4. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. sausio 22 d. nutarimu
Nr. O3-7 „Dėl šilumos tiekimo licencijos valstybės įmonei „Visagino energija“ išduotos energetikos
veiklos licencijos pakeitimas.
5. UAB „Širvintų šiluma“ 2016–2019 metų investicijos.
6. UAB „Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimas ir karšto vandens
kainos dedamųjų nustatymas.
7. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo
Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio
skaičiavimo metodikos“ pakeitimas.
8. Uždarosios akcinės bendrovės „Plungės bioenergija“ šilumos gamybos bazinės kainos
(kainos dedamųjų) nustatymas ir 2015–2018 metų investicijų derinimas.
9. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo
Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ korektūros klaidų ištaisymas.
10. Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planas 2018–2027 m.
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11. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“
elektros skirstomųjų tinklų 2019 metų įkainių patvirtinimas.
12. Vartojimo ginčo tarp A. L. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“
nagrinėjimas.
1. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ perskaičiuotų
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – L. Jakimčikienė
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. vasario 26 d. UAB „Jurbarko vandenys“ raštu Nr. SD-051 informavo, kad
susipažino su Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateikta 2019 m. vasario 8 d.
pažyma Nr. O5E-38, pastabų neturi ir atstovai posėdyje nedalyvaus.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.
2. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – V. Žilėnienė
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. vasario 22 d. UAB „Biržų vandenys“ raštu Nr. S-52 informavo, kad susipažino su
Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateikta 2019 m. vasario 21 d. pažyma
Nr. O5E-49 ir atstovai posėdyje nedalyvaus.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.
3. SVARSTYTA. UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ išduotos nuotekų
tvarkymo veiklos licencijos Nr. L7-NT-01 galiojimo panaikinimas.
Pranešėja – V. Žilėnienė
Kalbėjo: E. Rinkevičius, D. Krinickas, A. Šlėderis, R. Pocius, V. Sankauskaitė, I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ išduotos nuotekų tvarkymo veiklos licencijos
Nr. L7-NT-01 galiojimo panaikinimo“.
4. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. sausio 22 d.
nutarimu Nr. O3-7 „Dėl šilumos tiekimo licencijos valstybės įmonei „Visagino energija“ išduotos
energetikos veiklos licencijos pakeitimas.
Pranešėja – O. Statkevič
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 2004 m. sausio 22 d.
nutarimu Nr. O3-7 „Dėl šilumos tiekimo licencijos valstybės įmonei „Visagino energija“ išduotos
energetikos veiklos licencijos pakeitimo“.
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5. SVARSTYTA. UAB „Širvintų šiluma“ 2016–2019 metų investicijos.
Pranešėjas – D. Rimkus
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Širvintų šiluma“ 2016–2019 metų investicijų“.
2. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. rugsėjo 4 d.
nutarimo Nr. O3E-382 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ 2012−2017 metų
investicijų“ pakeitimo“.
6. SVARSTYTA. UAB „Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimas ir
karšto vandens kainos dedamųjų nustatymas.
Pranešėja – S. Grinienė
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. vasario 25 d. UAB „Skuodo šiluma“ raštu Nr. R1-45 informavo, kad atstovai
posėdyje nedalyvaus.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“
su redakcinėmis pataisomis – 4 punkte vietoje skaičiaus „25,81“ įrašyti skaičių „24,21“, vietoje
skaičiaus „24,84“ įrašyti skaičių „23,24“ ir vietoje skaičiaus „0,19“ įrašyti skaičių „0,18“.
2. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.
7. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d.
nutarimo Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio
skaičiavimo metodikos“ pakeitimas.
Pranešėjas – R. Kantakevičius
Kalbėjo: E. Goculenko, I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktam nutarimo
projektui „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo
Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio
skaičiavimo metodikos“ pakeitimo“ su redakcinėmis pataisomis:
1. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo
metodikos 26.2 papunktyje išbraukti žodžius „ne mažesnį kaip“ ir vietoje žodžio „skaičius“ įrašyti
žodžius „skaičių, atitinkantį“.
2. Papildyti Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio
skaičiavimo metodikos lentelę „Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo
mokesčio skaičiavimas“ 1.2.1 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
„1.2.1. iš to sk. metrologinės patikros sąnaudos“.
8. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Plungės bioenergija“ šilumos gamybos
bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymas ir 2015–2018 metų investicijų derinimas.
Pranešėja – V. Janickienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
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NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
pateiktam nutarimo projektui „Dėl UAB „Plungės bioenergija“ 2015–2018 metų investicijų
derinimo“.
2. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
pateiktam nutarimo projektui „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės bioenergija“ šilumos
gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“.
9. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m.
gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir
sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ korektūros klaidų ištaisymas.
Pranešėja – N. Vekterienė
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. vasario 27 d. Lietuvos bankas raštu (reg. Nr. R1-1880) informavo, kad atstovai
posėdyje nedalyvaus.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui su
redakcinėmis pataisomis:
1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2018 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3E-468 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS
ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ
APRAŠO PATVIRTINIMO“ KOREKTŪROS KLAIDŲ IŠTAISYMO“.
2. Pakeisti preambulėje nurodytos pažymos pavadinimą jį išdėstyti taip:
„Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo
Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ korektūros klaidų ištaisymo“.
10. SVARSTYTA. Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros
planas 2018–2027 m.
Pranešėja – N. Vekterienė
Kalbėjo: R. Pocius, B. Linkevičiūtė, I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2018–2027 m.“.
11. SVARSTYTA. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo
operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2019 metų įkainių patvirtinimas.
Pranešėjos – M. Vorobjova, A. Skunčikaitė
Kalbėjo: O. Martinonis, R. Pocius, R. Baliūnaitė, I. Žilienė
Dujų ir elektros departamento Elektros skyrius pažymėjo, kad 2019 m. vasario 27 d.
pateiktos pažymos Nr. O5E-53 „Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos
skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų įkainių patvirtinimo“ 4 puslapio antroje
pastraipoje turi būti nurodyta, kad rangos darbų, skirtų elektros tinklui tiesti, kainų 2017–2018 m.
vidutinis pokytis (16,56 proc.) nustatytas nevertinant klientų prijungimo apimčių konkrečiuose
teritoriniuose vienetuose.
Taip pat Dujų ir elektros departamento Elektros skyrius pažymėjo, kad 2019 m. vasario 28 d.
buvo gautas AB „Energijos skirstymo operatorius“ raštas Nr. 19KR-SD-1947 (reg. Nr. R1-1896),
kuriuo bendrovė pateikė papildomus paaiškinimus dėl įkainių didėjimo. Bendrovė pateikė siūlymus
dėl 1 kW, 1 m įkainių perskaičiavimo, taikant sistemoje Sistela nurodytą statybos darbų kainų pokytį
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2017–2018 m., sudarantį 4,7 proc., bei išrašą iš sistemos, pagrindžiantį šį procentinį pokytį. Taip pat
buvo pasiūlyta perskaičiuoti projektavimo įkainį, nustatant jį kaip galiojančių rangos sutarčių
skirtinguose šalies regionuose projektavimo vidutinę kainą, bei pateikė vidutinės projektavimo kainos
skaičiavimą su tai pagrindžiančia informacija. Dujų ir elektros departamento Elektros skyrius,
įvertinęs bendrovės pateiktus siūlymus ir tai pagrindžiančią informaciją, pasiūlė atlikti nutarimo
projekto korekcijas ir patikslinti 1 kW galios įrengimo, 1 m elektros tinklo nutiesimo ir projektavimo
įkainius.
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros
skirstomųjų tinklų 2019 metų įkainių patvirtinimo“ su redakcinėmis pataisomis:
1.1. Preambulėje po „2019 m. vasario 27 d. elektroninį laišką (reg. Nr. R1-1862)“ įrašyti
„bei 2019 m. vasario 28 d. raštą Nr. 19KR-SD-1947 „Dėl elektros naujų vartotojų prijungimo prie
AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų 2019 metų įkainių tvirtinimo“
(reg. Nr. R1-1896)“.
1.2. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„1.1. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius
(100 proc.) (be pridėtinės vertės mokesčio):
Įkainis už 1 kW
elektros įrenginių
Įkainis už 1 m
Projekto
Maksimali
Vartotojų grupė
leistinosios naudoti
elektros tinklo
parengimo projektavimo
galios įrengimą ar
nutiesimo, Eur
įkainis, Eur
kaina, Eur
padidinimą, Eur
I grupė
20,87
–
–
–
II grupė
115,75
31,55
742,76
742,76
III grupė
62,65
24,05
742,76
742,76
Vartotojai, kurių naujai
prijungiama ar didinama
–
–
–
742,76
leistinoji naudoti galia
didesnė nei 500 kW
Vartotojai, kurių naujai
prijungiama ar didinama
–
–
–
742,76“
leistinoji naudoti galia ne
mažesnė nei 1 MW
1.3. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„1.2. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius
buitiniams vartotojams, įskaitant ir pažeidžiamus vartotojus (be pridėtinės vertės mokesčio):
Įkainis už 1 kW elektros
Projekto
Įkainis už 1 m
Maksimali
įrenginių leistinosios
parengimo
Vartotojų grupė
elektros tinklo
projektavimo
naudoti galios įrengimą
įkainis,
nutiesimo, Eur
kaina, Eur
ar padidinimą, Eur
Eur
I grupė
–
–
–
4,17
II grupė
148,55
594,21
6,31
23,15
III grupė
148,55
594,21
12,53
4,81
Vartotojai,
kurių
naujai prijungiama ar
didinama
leistinoji
–
–
–
594,21“
naudoti galia didesnė
nei 500 kW
1.4. Pakeisti 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
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„1.3. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius kitiems
vartotojams, išskyrus buitinius ir pažeidžiamus vartotojus bei naujus vartotojus, kurių elektros
įrenginiai pirmą kartą prijungiami prie skirstomųjų tinklų su didesne kaip 1 MW leistinąja naudoti
galia arba kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW (be pridėtinės vertės mokesčio):
Įkainis už 1 kW elektros
Projekto
Įkainis už 1 m
Maksimali
įrenginių leistinosios
parengimo
Vartotojų grupė
elektros tinklo
projektavimo
naudoti galios įrengimą
įkainis,
nutiesimo, Eur
kaina, Eur
ar padidinimą, Eur
Eur
I grupė
8,35
–
–
–
II grupė
297,10
445,66
12,62
46,30
III grupė
25,06
9,62
297,10
445,66
Vartotojai, kurių naujai
prijungiama ar didinama
–
–
–
445,66“
leistinoji naudoti galia
didesnė nei 500 kW
1.5. 1.4 papunktyje vietoje skaičiaus „405,90“ įrašyti skaičių „668,48“.
1.6. Pakeisti 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„4.1. ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. atlikti vidinių sistemų ir valdymo apskaitos
pokyčius, siekiant užtikrinti tikslios informacijos prijungimo įkainių pokyčiams pagrįsti pateikimą
Komisijai;“.
2. Pavesti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriui išanalizuoti AB „Energijos
skirstymo operatorius“ pateiktą informaciją įkainių pokyčiams pagrįsti ir nustačius, kad ši informacija
pakankama ir pagrįsta, operatoriaus išlaidų pokytį įvertinti nustatant elektros energijos skirstymo
paslaugų kainų viršutinę ribą 2020 metams.
12. SVARSTYTA. Vartojimo ginčo tarp A. L. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos
tinklai“ nagrinėjimas.
Pranešėja – S. Kuzmickienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Komisijos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Atmesti A. L. (toliau – Pareiškėjas) reikalavimus dėl įpareigojimo AB „Vilniaus šilumos
tinklai“ (toliau – Skundžiama įmonė) grąžinti Pareiškėjo sumokėtą Skundžiamos įmonės pateiktoje
2018 m. rugpjūčio mėn. sąskaitoje Nr. <...> nurodytą sumą už Skundžiamos įmonės vienašališkai
perskaičiuotą suvartotą šilumos energiją Pareiškėjo bute, <...>, laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 1 d.
iki 2018 m. balandžio 30 d. kaip nepagrįstus.
2. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti
Komisijos nutarimu.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Inga Žilienė

Gražina Songailaitė-Šilinskienė

