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Posėdis įvyko 2019 m. spalio 2 d.
Posėdžio pirmininkė – Inga Žilienė
Posėdžio sekretorė – G. Songailaitė-Šilinskienė
Dalyvavo:
Tarybos nariai – D. Jasas, J. Makauskas, R. Pocius
Tarybos darbuotojai – L. Kasparavičiūtė, L. Bartkienė, V. Adamavičiūtė, A. Daukšas,
R. Baliūnaitė, J. Grudzinskaitė-Gainovskė, R. Valungevičius, L. Kimutytė, A. Griškonytė,
S. Bindoriūtė-Ryliškienė.
I dalis (pagal 2019 m. spalio 2 d. darbotvarkę Nr. O4-53)
DARBOTVARKĖ:
Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimas.
SVARSTYTA. Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimas.
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Energetinio efektyvumo ir leidimų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo“.
II dalis (pagal 2019 m. spalio 2 d. darbotvarkę Nr. O4-51)
Atsižvelgdami į 2019 m. spalio 1 d. UAB „KJ 220“ prašymą Nr. 47, Tarybos nariai
vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – klausimą „Dėl UAB „KJ 220“ išduotų leidimų plėtoti
elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo termino pratęsimo“ svarstyti 2019 m. spalio 3 d.
Tarybos posėdžio II dalyje.
DARBOTVARKĖ:
LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2020 metams koregavimas.
SVARSTYTA. LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2020 metams
koregavimas.
Pranešėja – L. Kasparavičiūtė
Kalbėjo: R. Baliūnaitė, D. Virbickas, D. Zagorskis, R. Pocius, R. Žukas, V. Tauras, I. Žilienė
Tarybos nariai D. Jasas, J. Makauskas, I. Žilienė balsavo „už“, Tarybos narys R. Pocius
balsavo „prieš“ Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktą nutarimo projektą.
R. Pocius pažymėjo, kad, jo nuomone, priimtas Tarybos sprendimas prieštarauja Energetikos
įstatymo 19 straipsnio 2 daliai, Elektros energetikos įstatymo 4 straipsniui, 68 straipsnio 1 dalies 1
punktui, 69 straipsnio 1 daliai, kuriuose nurodyta, kad į reguliuojamų paslaugų kainas vartotojams
turi būti įtraukiamos sąnaudos, kurios yra būtinos konkrečiai reguliuojamai veiklai vykdyti. R. Pocius
pažymėjo, kad priimtas Tarybos sprendimas neatitinka minėtų įstatymų nuostatų, taip pat Tarybos
sprendimas prieštarauja Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų
bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos 7.2.1 ir 7.2.5 papunkčiams, kuriuose
numatyta, kad reguliuojamo turto bazė yra skaičiuojama nuo ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo

2
sąnaudų (LRAIC) modeliu sumodeliuoto tinklo elementų, kurių investicijos yra suderintos su Taryba,
t. y. LRAIC modeliu sumodeliuoti tinklo elementai, į kuriuos LITGRID AB nėra investavusi ir kurių
investicijos nėra suderintos su Taryba, negali būti įtraukti į reguliuojamo turto bazę. R. Pocius
pažymėjo, kad Tarybos sprendimas yra nenuoseklus ir prieštarauja 2018 m. spalio 2 d. Tarybos
nutarimo Nr. O3E-300 1.6.6 papunkčiui, kuriame buvo eliminuotas 11 milijonų eurų viršpelnis 2019
metams, taip pat Tarybos sprendimas prieštarauja 2018 m. gruodžio 18 d. Tarybos nutarimo Nr. O3E468 7 punktui, kuriame nurodyta, kad draudžiama pajamas ir sąnaudas, taip pat ilgalaikį turtą į
apskaitą įtraukti daugiau negu vieną kartą. R. Pociaus nuomone, Tarybos sprendimas apsunkina
LITGRID AB nacionalinėje energetikos strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimą, t. y. 2022 metais
Taryba mažins perdavimo veiklos pajamų lygį, nes už atitinkamą reguliavimo periodą bus
skaičiuojamas viršpelnis, kai tuo metu LITGRID AB bus didžiausias lėšų poreikis sinchronizacijos
su kontinentinės Europos Sąjungos perdavimo tinklais strateginiam projektui įgyvendinti.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai už pavedimus Dujų ir elektros departamento Elektros
skyriui.
NUTARTA:
1. Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2020 metams koregavimo“.
2. Pavesti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriui kreiptis į perdavimo sistemos
operatorių dėl duomenų, detaliai pagrindžiančių poreikį didinti darbo užmokesčio, susijusio su
Lietuvos elektros energijos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektu, bazę
už 2019 ir 2020 metus, ir įvertinti jų pagrįstumą 2020 metais nustatant elektros energijos perdavimo
paslaugos kainos viršutinę ribą 2021 metams.
3. Pavesti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriui iki 2020 m. gegužės 1 d. parengti
Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos
viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir
visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos
patvirtinimo“, pakeitimo projektą, numatant, kad, jei būtų priimtas sprendimas dėl reguliavimo
periodo pratęsimo, įvertinti gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamųjų kitų elektros energetikos
įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis, nustatant darbo užmokesčio sąnaudas.
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