AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ PASTABOS ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PROJEKTUI
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

Projekto redakcija

10.8. esant techniniam – ekonominiam pagrindimui, šilumos kiekio,
pagaminto naudojant šilumos poreikio piko pajėgumus ir (ar) rezervinius
šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančius šilumos gamybos įrenginius,
apskaita gali būti vykdoma pagal įmonės parengtus ir su Komisija suderintus
šilumos kiekio paskirstymo principus.“.

„12. Siekiant apsaugoti visuomenės interesus, atliekant šilumos tinklų
priežiūros, įskaitant remonto ar planinius darbus, šilumos aukciono dalyvio
gaminamos nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos supirkimas gali būti
laikinai nutraukiamas (sustabdomas), nesant šilumos aukciono dalyvio
nepriklausomo šilumos gamintojo kaltės,. Pprieš atliekant tokius veiksmus
privaloma informuoti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos aukciono
dalyvį apie planuojamą šilumos supirkimo apribojimą ar nutraukimą
informavus Sąvade nustatyta tvarka.“.
13.2. jei nepriklausomam šilumos gamintojui Šilumos ūkio įstatyme nustatyta
tvarka nėra taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, ir (arba) Komisija,
vadovaudamasi
Nepriklausomų
šilumos
gamintojų
pripažinimo
nereguliuojamais tvarkos aprašu, patvirtintu 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr.
O3-201 „Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais
tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nepriklausomų šilumos
gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarka), yra priėmusi motyvuotą
sprendimą netaikyti privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros
srityje konkretaus nepriklausomo šilumos gamintojo atžvilgiu šilumos kaina
yra nustatoma laisvai, nepriklausomo šilumos gamintojo nuožiūra;

Komentarai / pastabos
Prašome Komisijos paaiškinti, kaip privalo būti vykdomas
derinimo procesas? Ar yra numatyti terminai kurių laikotarpiu
Komisija (ne)suderina šilumos kiekio paskirstymo principus?
Ar Komisija informuoja ūkio subjektą apie šilumos kiekio
paskirstymo principų (ne)suderinimą? Nėra numatytas
šilumos kiekio paskirstymo principų galiojimas.
2018 m. rugsėjo 14 d. Bendrovė pateikė Komisijai derinimui
šilumos kiekio paskirstymo principus, tačiau iki šiol iš
Komisijos jokio atsakymo nesulaukė.
Tikslintina, nes nėra aiškiai įvardintas subjektas teikiantis
informaciją. Siūlome išdėstyti taip:
Siekiant apsaugoti visuomenės interesus, Šilumos tiekėjui
atliekant šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto ar
planinius darbus, šilumos aukciono dalyvio gaminamos
šilumos supirkimas gali būti laikinai nutraukiamas
(sustabdomas), nesant šilumos aukciono dalyvio kaltės. Prieš
atliekant tokius veiksmus Šilumos tiekėjui privaloma
informuoti šilumos aukciono dalyvį apie planuojamą šilumos
supirkimo apribojimą ar nutraukimą informavus Sąvade
nustatyta tvarka.“
Manome, kad išskiriant rinkos dalyvius į tuos kuriems kainos
yra reguliuojamos ir nereguliuojamos, sukuriamos nevienodos
konkurencijos sąlygos. Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 5 straipsnio 4 punktas numato, kad visi susitarimai,
kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali
riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų
sudarymo momento, įskaitant susitarimą panašaus pobūdžio
sutartyse taikyti nevienodas (diskriminacines) sąlygas
atskiriems ūkio subjektams ir tuo sudaryti jiems skirtingas
konkurencijos sąlygas.

14.1.1. jei šilumos tiekėjas šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrina šilumos Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos,
gamybos įrenginiais, naudojančiais gamtines dujas, šiltuoju metų laikotarpiu 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų
palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę: nustatymo metodikos“, (suvestinė redakcija nuo 2019 m.
sausio 1 d.) 62.1.1.3. papunktyje numatyta, kad vertinant
86,0 × (𝑝𝑑𝑢𝑗ų × 11,63 × 1,145) × 0,1 + 𝑞𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑠(𝑁𝑑 ) × 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑠
kintamąsias šilumos gamybos sąnaudas yra įvertinamos kuro,
𝑇𝑑𝑢𝑗ų =
1000
elektros, vandens, kitos paskirstomosios ir kintamosios
+ 𝑞𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠(𝑁𝑑 ) × 𝑝𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 × 0,1
apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos.

Eil.
Nr.

Projekto redakcija

Komentarai / pastabos
Kodėl skaičiuojant palyginamąsias, pagal Aprašo 14.1.1
papunktyje nurodytą formulę, nėra vertinamos ATL sąnaudos.
Prašome Komisijos paaiškinti.

14.2.1. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų
kintamoji dedamoji apskaičiuojama pagal formulę:
5.

6.

7.

8.

𝑉𝐶𝑏𝑖𝑜𝑘𝑢𝑟𝑜

83,5 × 𝑝𝑏𝑖𝑜𝑘𝑢𝑟𝑜 × 0,1 + 𝑞𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑠(𝑁𝑏) × 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑠
=
1000
+ 𝑞𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠(𝑁𝑏) × 𝑝𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 × 0,1

Prašome Komisijos paaiškinti, kodėl Aprašo 14.2.1.
papunktyje skaičiuojant palyginamųjų šilumos gamybos
sąnaudų kintamąją dedamąją nėra vertinamos pelenų
sąnaudos?

21.1. iš didelio naudingumo kogeneracinių įrenginių, naudojančių
Nėra numatyta, kokius dokumentus ir kada reikės pateikti
atsinaujinančius energijos išteklius arba bendrų elektros ir šilumos
Komisijai, siekiant įrodyti, kad kogeneracinis įrenginys yra
gamybos įrenginių, deginančių atliekas;
didelio naudingumo.
25.5. Šilumos tiekėjas, šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje
gavęs Operatoriaus informaciją pagal Supirkimo tvarkos 25.2.5 papunktį
ir vadovaudamasis Supirkimo tvarkos 25.4 papunkčiu nustatęs
prognozuojamus iš kiekvieno aukciono dalyvio superkamus šilumos
kiekius, juos, kartu su sprendimo protokolu bei preliminariu šilumos
gamybos grafiku, deklaruoja šilumos aukciono duomenų valdymo
sistemoje Šilumos tiekėjas, kartu su šilumos aukcionų rezultatais,
skelbiamais pagal Supirkimo tvarkos 27 punktą, privalo individualiai informuoti
šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta forma tuos šilumos aukciono
dalyvius, iš kurių superkamos šilumos kiekis, vadovaujantis šilumos aukciono
rezultatais, ateinantį mėnesį bus sumažintas daugiau nei 10 proc. arba šiluma
nebus superkama.

Šiuo metu Baltpool, UAB (energijos išteklių biržos operatorius)
nėra sudaręs techninių galimybių šilumos aukciono duomenų
valdymo sistemoje deklaruoti sprendimo protokolą.
Ar bus sudarytos techninės galimybės deklaruoti sprendimo
protokolą bei preliminarų šilumos gamybos grafiką nuo
2018 m. gruodžio 1 d.? Jeigu nebus, tokiu atveju tikslinga šį
punktą koreguoti, nes nesąžininga įpareigoti Šilumos tiekėjus
įvykdyti šį įpareigojimą, kada jo įvykdymas priklauso nuo kitos
šalies.

Prašome Komisijos paaiškinti, kokia tvarka bus grąžinamos
konkurencinių įrenginių, kurie nelaimėjo aukciono, tačiau dėl
galių trūkumo (force majeure) buvo įjungti, pastoviosios
sąnaudos.

