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Posėdžio pirmininkė – Inga Žilienė
Posėdžio sekretorė – G. Songailaitė-Šilinskienė
Dalyvavo:
Tarybos nariai – D. Jasas, J. Makauskas, R. Pocius
Tarybos darbuotojai – P. Blažys, R. Baliūnaitė, M. Budreckaitė, V. Adamavičiūtė,
A. Daukšas, R. Valungevičius, J. Grudzinskaitė-Gainovskė, L. Kimutytė, A. Griškonytė,
J. Ramanavičienė.
Kviestieji dalyviai: sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo
metodikos pakeitimas.
SVARSTYTA. Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų
nustatymo metodikos pakeitimas.
Pranešėjas – P. Blažys
Kalbėjo: K. Starkus, R. Pocius, R. Baliūnaitė, J. Grudzinskaitė-Gainovskė, D. Jasas,
J. Junevič, R. Redecki, A. Valivonis, I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d.
nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ su redakcinėmis pataisomis Elektros energijos
kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų
nustatymo metodikoje:
1. Buvusį pasikartojantį 23 punktą laikyti 24 punktu.
2. Buvusius 24–38 punktus atitinkamai laikyti 25–39 punktais.
3. 6 punkte vietoje „23, 24, 30 ir 31 punktų“ įrašyti „22, 23, 31 ir 32 punktų“.
4. Punktuose nuo 30 punkto, išskyrus 36 punktą, iki 39 punkto buvusias nuorodas į 29–33
punktus atitinkamai laikyti nuorodomis į 30–34 punktus.
5. 36 punkte vietoje „23, 24, 30 ir 31 punktų“ įrašyti „22, 23, 31 ir 32 punktų“.
6. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:
„24. Asmeniui, kuriam pagal šios Metodikos 22 ir 23 punktų reikalavimus yra nustatytos
tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainų viršutinės ribos, neprivaloma rengti reguliavimo
apskaitos sistemos.“.
7. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:
„25. Jeigu Asmuo, kuriam pagal šios Metodikos 22 ir 23 punktų reikalavimus yra nustatytos
tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainos viršutinės ribos, pagal šios Metodikos 6 punktą
parengia ir pateikia audituotą reguliuojamos veiklos ataskaitą sąnaudų pagrįstumui įvertinti, susidarę
neatitikimai tarp faktiškai patirtų sąnaudų ir gautų pajamų iš perdavimo sistemos operatoriaus
vertinami, jeigu Asmuo pateikė kainos pasiūlymą aukcione ne mažesne nei pagal Metodikos 22 ir 23
punktų reikalavimus nustatyta kainos viršutine riba ir tik ta dalimi, kuri nedarytų įtakos perdavimo
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sistemos operatoriaus organizuoto aukciono laimėtojams, už laikotarpį, kuriam Asmeniui kaina buvo
nustatyta pagal šios Metodikos 22 ir 23 punktų reikalavimus.“.
8. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:
„33. Asmeniui, kuriam pagal šios Metodikos 31 ir 32 punktų reikalavimus yra nustatytos
izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo kainų viršutinės ribos, neprivaloma rengti reguliavimo
apskaitos sistemos.“.
9. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:
„34. Jeigu Asmuo, kuriam pagal šios Metodikos 31 ir 32 punktų reikalavimus yra nustatyta
izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba, pagal šios Metodikos 6
punktą parengia ir pateikia audituotą reguliuojamos veiklos ataskaitą sąnaudų pagrįstumui įvertinti,
susidarę neatitikimai tarp faktiškai patirtų sąnaudų ir gautų pajamų iš perdavimo sistemos
operatoriaus kompensuojami už laikotarpį, kuriam Asmeniui kaina buvo nustatyta pagal šios
Metodikos 31 ir 32 punktų reikalavimus.“.
10. Įpareigoti Dujų ir elektros departamento Elektros skyrių, pagal posėdžio metu AB
„Orlen Lietuva“ pateiktas pastabas dėl apskaitos reikalavimų apimties įmonėms, kurios šiuo metu
neturi įsidiegusios reguliavimo apskaitos sistemos, įvertinti poreikį pakeisti Elektros energetikos
įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą ir Reguliuojamos veiklos
ataskaitų patikros techninę užduotį.
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