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DĖL NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, išnagrinėjusi 2018 m. spalio 19 d. raštu
Nr. R2-(ŠGK)- 2290 pateiktą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau –
Komisija) 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 patvirtinto Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo
tvarkos ir sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) naujos redakcijos projektą (toliau – Projektas), teikia šias
pastabas, išvadas ir pasiūlymus.
1. Atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatymo 101 straipsnyje naudojamas sąvokas, siūlome
pakeisti Aprašo 4, 8 punktus, III skyriaus pavadinimą, 13 punkto pirmąją pastraipą, 13.1 papunktį ir
juos išdėstyti taip:
„Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos – tam tikro mėnesio sąnaudos,
apskaičiuojamos vadovaujantis Supirkimo tvarkoje reglamentuota tvarka ir taikomos siekiant
nustatyti pagal šilumos aukciono būdu rezultatus gaminamos ir (ar) superkamos šilumos kainų
viršutinę ribą tam tikroje sistemoje.“
„Tais atvejais, kai centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos galios poreikis viršija
70 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, tačiau dėl šilumos
supirkimo aukciono laimėtojų(o) šilumos gamybos pajėgumų apimties ir šilumos poreikio piko
pajėgumus užtikrinančių įrenginių techninio minimalaus pajėgumo nėra galima šių įrenginių
panaudoti nesumažinant gaminamo ir (ar) superkamo šilumos kiekio iš aukciono laimėtojų(o), yra
sumažinamas pagal šilumos aukcioneo rezultatus gaminamas ir (ar) superkamas šilumos kiekis,
atsižvelgiant į V skyriuje numatytą prioritetų tvarką.“
„GAMINAMOS IR (AR) SUPERKAMOS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMAS“.
„Šilumos tiekėjas šilumos aukciono būdu superka nepriklausomo šilumos gamintojo
pagamintą ir savo šilumos gamybos įrenginiuose pagamintąa šilumą už kainą, nustatytą pagal
šiuos principus:“.
„visais atvejais iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkama ar šilumos tiekėjo valdomų
šilumos gamybos įrenginių superkama gaminama šiluma negali būti brangesnė nei pagal
Supirkimo tvarkos 14 punktą apskaičiuotos šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos
sąnaudos;“.
2. Atitinkamai, siekiant išvengti galinčio kilti skirtingo interpretavimo, siūlome ir kituose
Aprašo ir Projekto punktuose pakeisti nuostatas į atitinkamas: „šilumos aukciono dalyvis gamina ir
(ar) parduoda šilumos energiją“ arba „šilumos aukciono dalyvio gaminama ir (ar) superkama
šilumos energija“ ir t.t.
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