VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
VIEŠOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. spalio 21 d. Nr. O2E-49
Vilnius
Posėdis įvyko 2019 m. spalio 18 d.
Posėdžio pirmininkė – Inga Žilienė
Posėdžio sekretorė – G. Songailaitė-Šilinskienė
Dalyvavo:
Tarybos nariai – D. Jasas, J. Makauskas, R. Pocius
Tarybos darbuotojai – R. Zailskienė, J. Grudzinskaitė-Gainovskė, V. Adamavičiūtė,
A. Griškonytė, L. Kimutytė, J. Ramanavičienė, E. Jakovlevaitė, K. Engelgardt-Tkačuk, D. Krinickas,
E. Goculenko, A. Ciesiūnas, G. Lukoševičienė, T. Žilinska, R. Laukevičienė, R. Mašidlauskienė,
S. Bindoriūtė-Ryliškienė, V. Davulienė, L. Jakimčikienė, A. Rimkevičiūtė, V. Žilėnienė,
V. Janickienė, L. Jagminaitė, P. Šalaševičius, J. Kliorytė, R. Baliūnaitė, M. Budreckaitė.
Kviestieji dalyviai: sąrašas pridedamas.
I DALIS (pagal 2019 m. spalio 18 d. darbotvarkę Nr. O4-61)
Tarybos nariai vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – įtraukti papildomus
klausimus: „Dėl leidimo gaminti elektros energiją VšĮ Prienų ligoninei išdavimo“, „Dėl leidimo
plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros
centrui išdavimo“, „Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Šilalės rajono
ligoninei išdavimo“, „Dėl UAB „Timėjas“ leidimo galiojimo panaikinimo“, „Dėl AB „Lietuvos
geležinkeliai“ leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais pakeitimo“, „Dėl
leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Neringos gimnazijai išdavimo“.
Klausimų svarstymo eiliškumas išdėstytas žemiau pateiktoje darbotvarkėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Tauragės „Šaltinio“
progimnazijai išdavimas.
2. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Elmaga“ išdavimas.
3. Leidimo plėtoti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų Rasa“
išdavimas.
4. Leidimo plėtoti elektros energiją viešajai įstaigai Daugų technologijos ir verslo mokyklai
išdavimas.
5. Leidimo gaminti elektros energiją VšĮ Prienų ligoninei išdavimas.
6. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Rokiškio pirminės asmens
sveikatos priežiūros centrui išdavimas.
7. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Šilalės rajono ligoninei
išdavimas.
8. UAB „Timėjas“ leidimo galiojimo panaikinimas.
9. AB „Lietuvos geležinkeliai“ leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos
produktais pakeitimas.
10. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Neringos gimnazijai išdavimas.
1. SVARSTYTA. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Tauragės
„Šaltinio“ progimnazijai išdavimas.
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Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Tauragės „Šaltinio“
progimnazijai išdavimo“.
2. SVARSTYTA. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Elmaga“
išdavimas.
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Elmaga“
išdavimo“.
3. SVARSTYTA. Leidimo plėtoti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei
„Druskininkų Rasa“ išdavimas.
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl leidimo plėtoti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų
Rasa“ išdavimo“.
4. SVARSTYTA. Leidimo plėtoti elektros energiją viešajai įstaigai Daugų technologijos ir
verslo mokyklai išdavimas.
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl leidimo gaminti elektros energiją viešajai įstaigai Daugų technologijos ir
verslo mokyklai išdavimo“.
5. SVARSTYTA. Leidimo gaminti elektros energiją VšĮ Prienų ligoninei išdavimas.
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl leidimo gaminti elektros energiją VšĮ Prienų ligoninei išdavimo“.
6. SVARSTYTA. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Rokiškio
pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui išdavimas.
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Rokiškio pirminės
asmens sveikatos priežiūros centrui išdavimo“.
7. SVARSTYTA. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Šilalės rajono
ligoninei išdavimas.
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Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Šilalės rajono
ligoninei išdavimo“.
8. SVARSTYTA. UAB „Timėjas“ leidimo galiojimo panaikinimas.
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Timėjas“ leidimo galiojimo panaikinimo“.
9. SVARSTYTA. AB „Lietuvos geležinkeliai“ leidimo verstis didmenine prekyba
nefasuotais naftos produktais pakeitimas.
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais
naftos produktais pakeitimo“.
10. SVARSTYTA. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Neringos
gimnazijai išdavimas.
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Neringos gimnazijai
išdavimo“.
II DALIS (pagal 2019 m. spalio 18 d. darbotvarkę Nr. O4-57)
Tarybos nariai vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – įtraukti papildomus
klausimus: „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr.
O3E-383 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“
klaidos ištaisymo“, „Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2020 metams nustatymo“.
Klausimų svarstymo eiliškumas išdėstytas žemiau pateiktoje darbotvarkėje.
DARBOTVARKĖ:
1. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos
dedamųjų nustatymas.
2. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-383
„Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ klaidos
ištaisymas.
3. UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališkas
nustatymas bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planas.
4. UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos
dedamųjų nustatymas.
5. UAB „Petrašiūnų katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamosios.
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6. BALTPOOL UAB taikomų įkainių už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas
paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams, prekiaujantiems biokuro biržoje, derinimas.
7. Reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų
2019 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimas.
8. UAB „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
9. UAB „Radviliškio vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
10. UAB „Plungės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
11. UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
bazinių kainų derinimas.
12. Ginčo tarp agroserviso kooperatyvo „Pynauja“ ir akcinės bendrovės „Energijos
skirstymo operatorius“ nagrinėjimas.
13. Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2020 metams nustatymas.
1. SVARSTYTA. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos bazinės kainos ir karšto
vandens kainos dedamųjų nustatymas.
Pranešėja – R. Zailskienė
Kalbėjo: R. Leckas, I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos bazinės kainos dedamųjų
nustatymo“ su redakcinėmis pataisomis:
1.1. 1.1.1 papunktyje vietoje skaičiaus „2,45“ įrašyti skaičių „5,88“.
1.2. 1.1.1.1 papunktyje vietoje skaičiaus „2,45“ įrašyti skaičių „5,88“ ir vietoje skaičiaus
„0,35“ įrašyti skaičių „0,86“.
1.3. 1.2.1 papunktyje vietoje skaičiaus „0,07“ įrašyti skaičių „0,17“.
1.4. 1.2.1.1 papunktyje vietoje skaičiaus „0,07“ įrašyti skaičių „0,17“.
1.5. 1.2.2.1 papunktyje vietoje skaičiaus „0,53“ įrašyti skaičių „1,27“.
1.6. 1.2.2.2 papunktyje vietoje skaičiaus „0,72“ įrašyti skaičių „1,73“.
1.7. 2 punkto 4 eilutėje vietoje skaičiaus „0,07“ įrašyti skaičių „0,17“.
1.8. Pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2. 2017 m. lapkričio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu nepadengtos rezervinės
galios užtikrinimo iš UAB „ENG“ paslaugos sąnaudos sudaro 20 tūkst. Eur ir 2019 m. vasario 1 d. –
2019 m. balandžio 10 d. laikotarpiu nepadengtos rezervinės galios užtikrinimo iš Lietuvos energijos
gamyba, AB paslaugos sąnaudos sudaro 80,13 tūkst. Eur, iš viso 100,13 tūkst. Eur. Šias
nesusigrąžintas sąnaudas Elektrėnų savivaldybės taryba turi įvertinti nustatydama šilumos kainos
dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.“
2. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ karšto vandens kainos dedamųjų
nustatymo“.
3. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ valdomo turto priežiūros ir
eksploatavimo darbų plano 2020–2024 metams“.
2. SVARSTYTA. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d.
nutarimo Nr. O3E-383 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų
nustatymo“ klaidos ištaisymas.
Pranešėja – R. Zailskienė
Kalbėjo: D. Jasas, I. Žilienė
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Tarybos nariai J. Makauskas, R. Pocius, I. Žilienė balsavo „už“, Tarybos narys D. Jasas
balsavo „prieš“ Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktą nutarimo
projektą.
Tarybos narys D. Jasas balsavimo „prieš“ argumentus pateikė raštu ir pažymėjo, kad nors
Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyrius skaičiavimuose vadovavosi Šilumos
kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
(toliau – Komisija) 2017 m. kovo 17 d. išaiškinimu Nr. R5-133 „Dėl papildomos kuro ir (ar) šilumos
įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų ir pajamų neatitikimo dedamosios
skaičiavimo“ (toliau – Išaiškinimas), tačiau skaičiavimai buvo atlikti pakeičiant iki 2017 m.
kovo 17 d. galiojusią Metodikos vertinimo ir taikymo praktiką dėl lyginamųjų kuro sąnaudų ir kuro
struktūros vertinimo. D. Jasas pritarė, kad Išaiškinimu negali būti keičiamos Metodikos nuostatos ir
jų vertinimas, todėl laikotarpiui iki 2017 m. kovo 17 d. ir vėliau (iki Metodikos pakeitimo) kuro
lyginamosios sąnaudos ir kuro struktūra turi būti skaičiuojama pagal to laikotarpio galiojusį teisinį
reglamentavimą ir Komisijos taikytą praktiką.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktam nutarimo
projektui „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo
Nr. O3E-383 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų
nustatymo“ klaidos ištaisymo“.
3. SVARSTYTA. UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų
vienašališkas nustatymas bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planas.
Pranešėja – R. Zailskienė
Kalbėjo: A. Gutina, D. Jasas, I. Žilienė
Tarybos nariai J. Makauskas, R. Pocius, I. Žilienė balsavo „už“, Tarybos narys D. Jasas
balsavo „prieš“ Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktą nutarimo
projektą „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko
nustatymo.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai „už“ Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių
kainų skyriaus pateiktą nutarimo projektą „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ valdomo turto
priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2019–2021 metams“.
Tarybos narys D. Jasas balsavimo „prieš“ argumentus pateikė raštu ir pažymėjo, kad nors
Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyrius skaičiavimuose vadovavosi Šilumos
kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
(toliau – Komisija) 2017 m. kovo 17 d. išaiškinimu Nr. R5-133 „Dėl papildomos kuro ir (ar) šilumos
įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų ir pajamų neatitikimo dedamosios
skaičiavimo“ (toliau – Išaiškinimas), tačiau skaičiavimai buvo atlikti pakeičiant iki 2017 m.
kovo 17 d. galiojusią Metodikos vertinimo ir taikymo praktiką dėl lyginamųjų kuro sąnaudų ir kuro
struktūros vertinimo. D. Jasas pritarė, kad Išaiškinimu negali būti keičiamos Metodikos nuostatos ir
jų vertinimas, todėl laikotarpiui iki 2017 m. kovo 17 d. ir vėliau (iki Metodikos pakeitimo) kuro
lyginamosios sąnaudos ir kuro struktūra turi būti skaičiuojama pagal to laikotarpio galiojusį teisinį
reglamentavimą ir Komisijos taikytą praktiką.
NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ valdomo turto priežiūros ir
eksploatavimo darbų plano 2019–2021 metams“.
2. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų
vienašališko nustatymo“ su redakcinėmis pataisomis:
2.1. 2.1.1 papunktyje vietoje skaičiaus „4,25“ įrašyti skaičių „4,26“.
2.2. 2.1.1.1 papunktyje vietoje skaičiaus „4,25“ įrašyti skaičių „4,26“.
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4. SVARSTYTA. UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens
kainos dedamųjų nustatymas.
Pranešėja – E. Goculenko
Kalbėjo: G. Juršėnė, D. Jasas, I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų
nustatymo“.
2. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų
nustatymo“ su redakcine pataisa – pakeisti 2.2 papunkčio formulės rodmens „Tgv. pard“ reikšmę ir ją
išdėstyti taip:
„Tgv. pard – geriamojo vandens pardavimo kaina (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).“
3. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo
darbų plano“.
5. SVARSTYTA. UAB „Petrašiūnų katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamosios.
Pranešėja – V. Janickienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
pateiktam nutarimo projektui „Dėl UAB „Petrašiūnų katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų“.
6. SVARSTYTA. BALTPOOL UAB taikomų įkainių už energijos išteklių biržos
operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams, prekiaujantiems biokuro
biržoje, derinimas.
Pranešėja – R. Bartašiūtė-Černevičė
Kalbėjo: A. Smaliukas, I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
pateiktam nutarimo projektui „Dėl BALTPOOL UAB taikomų įkainių už energijos išteklių biržos
operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams, prekiaujantiems biokuro
biržoje, derinimo“.
2. Įpareigoti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrių
įvertinti BALTPOOL UAB pateiktus argumentus dėl darbo užmokesčio fondo nustatymo. Esant
pagrįstiems argumentams, 2019 m. pagrįstą darbo užmokesčio fondo pokytį įvertinti nustatant kito
laikotarpio įkainį.
7. SVARSTYTA. Reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus
ūkio subjektų 2019 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimas.
Pranešėja – L. Jagminaitė
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. spalio 15 d. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ raštu V1-166 informavo, kad su
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus pateikta posėdžio medžiaga
susipažino, nutarimo projektui pritaria ir atstovai posėdyje nedalyvaus.
2019 m. spalio 15 d. UAB „Vilkaviškio vandenys“ raštu SD-236 informavo, kad su Šilumos
ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus pateikta posėdžio medžiaga susipažino,
nutarimo projektui pritaria ir atstovai posėdyje nedalyvaus.
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Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus pateiktam nutarimo
projektui „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2019 metų I
pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo“.
8. SVARSTYTA. UAB „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – V. Davulienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.
9. SVARSTYTA. UAB „Radviliškio vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – L. Jakimčikienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Radviliškio vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.
10. SVARSTYTA. UAB „Plungės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – V. Žilėnienė
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. spalio 15 d. UAB „Plungės vandenys“ raštu informavo, kad atstovai posėdyje
nedalyvaus.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Plungės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.
11. SVARSTYTA. UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – A. Rimkevičiūtė
Kalbėjo: G. Diržauskas, D. Krinickas, I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių
kainų derinimo“.
12. SVARSTYTA. Ginčo tarp agroserviso kooperatyvo „Pynauja“ ir akcinės bendrovės
„Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimas.
Pranešėja – E. Jakovlevaitė
Kalbėjo: I. Žilienė
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Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Atmesti agroserviso kooperatyvo „Pynauja“ (toliau – Pareiškėjas) reikalavimus
perskaičiuoti Pareiškėjui laikotarpiu nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. gegužės 1 d. išrašytas
sąskaitas už elektros energijos persiuntimo paslaugas taikant tarifus, kurie yra nustatyti III grupės
vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų ir kurių objekto
leistinoji naudoti galia yra 400 kW.
2. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti Tarybos
nutarimu.
13. SVARSTYTA. Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2020 metams
nustatymas.
Pranešėja – M. Budreckaitė
Kalbėjo: A. Valivonis, R. Pocius, M. Kvekšas, V. Tauras, R. Baliūnaitė, D. Jasas, I. Žilienė
(konfidenciali informacija)
J. Makauskas, R. Pocius, I. Žilienė balsavo „už“, Tarybos narys D. Jasas balsavo „prieš“
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktą nutarimo projektą ir pavedimą Dujų ir
elektros departamento Elektros skyriui.
Tarybos narys D. Jasas balsavimo „prieš“ argumentus pateikė raštu ir pažymėjo, kad
nutarimo projektas („Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2020 metams nustatymo“) ir
pažyma („Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2020 metams nustatymo“) parengti
vadovaujantis negaliojančiais teisės aktais, t. y. parengti vadovaujantis teisės aktų projektais
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ projektas, Elektros energijos kainos ir rezervinės galios paslaugų kainų užtikrinimo
metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d.
nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl
Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio teikimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas), kurie dar nėra priimti ir neturi teisinės
galios.
NUTARTA:
1. Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2020 metams nustatymo“ su redakcine pataisa –
antroje pastraipoje vietoje skaičiaus „0,697“ įrašyti skaičių „0,785“.
2. Pavesti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriui nustatant sisteminių paslaugų
kainą 2021 metams, vadovaujantis Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo
metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d.
nutarimu Nr. O3-200 „Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos
patvirtinimo“ nustatyta tvarka, įvertinti AB „Ignitis gamyba“ 2019 m. patirtus 7 ir 8 blokų gamtinių
dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos kaštus.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Inga Žilienė

Gražina Songailaitė-Šilinskienė

