VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
VIEŠOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. rugpjūčio 2 d. Nr. O2E-34
Vilnius
Posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 2 d.
Posėdžio pirmininkė – Inga Žilienė
Posėdžio sekretorė – G. Songailaitė-Šilinskienė
Dalyvavo:
Tarybos nariai – D. Jasas, J. Makauskas, R. Pocius
Tarybos darbuotojai – I. Žulytė, M. Budreckaitė, G. Klovienė, A. Rupšlaukis, D. Rimkus,
B. Bourdon, V. Janickienė, I. Musvicienė, A. Stulpinas, M. Augustinavičienė, I. Zalieckienė,
R. Valungevičius, L. Karpavičiūtė, A. Skunčikaitė, R. Mašidlauskienė, A. Ciesiūnas, R. Zailskienė,
V. Adamavičiūtė, R. Baliūnaitė, M. Taparauskas, E. Goculenko, A. Prokopjeva, A. V. Matijaškienė,
A. Griškonytė, L. Kimutytė, S. Bindoriūtė-Ryliškienė.
Kviestieji dalyviai: sąrašas pridedamas.
Tarybos nariai vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – įtraukti papildomus
klausimus: „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020–2023 m. investicijų derinimo“, „Dėl
investicijų projekto „AB „Achema“ elektros skirstymo sistemos modernizavimas (IV etapas)“
derinimo“, „Dėl 2018 metų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens
tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų
rodiklių“, „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo
Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, „Dėl
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės
patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir
mokėjimo tvarkos patvirtinimo“.
Klausimų svarstymo eiliškumas išdėstytas žemiau pateiktoje darbotvarkėje.
DARBOTVARKĖ:
1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020–2023 m. investicijų derinimas.
2. Investicijų projekto „AB „Achema“ elektros skirstymo sistemos modernizavimas (IV
etapas)“ derinimas.
3. Savivaldybės įmonės „Visagino energija“ 2019−2023 metų investicijos.
4. UAB „Akmenės energija“ 2018 metų investicijos.
5. UAB „Lazdijų šiluma“ 2018−2019 metų investicijos.
6. UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ 2018 ir 2019 metų investicijos.
7. UAB „Šakių šilumos tinklai“ 2019 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo
įvertinimas.
8. 2018 metų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens
tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamieji rodikliai.
9. UAB „Žemaitijos energija“ šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų)
nustatymas.
10. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
11. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo
Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir
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nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje
kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
12. Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimas.
13. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo
Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.
14. 2019 m. skatinimo kvotų paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,3 TWh
elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, sąlygų aprašo patvirtinimas.
15. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir
mokėjimo tvarkos patvirtinimas.
1. SVARSTYTA. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020–2023 m. investicijų
derinimas.
Pranešėja – I. Žulytė
Kalbėjo: G. Rafanavičiūtė, A. Skunčikaitė, D. Jasas, E. Masionienė, J. Makauskas,
R. Pocius, I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020–2023 m. investicijų derinimo“ su redakcinėmis
pataisomis:
1.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Konstatuoti, kad šio nutarimo 1 punkte nurodytų investicijų ir 2 punkte nurodyto 2020–
2023 m. bendrai derinamų investicijų sąrašo prognozuojama finansavimo struktūra: 50 proc. Europos
Sąjungos fondų finansinė parama nuo tinkamų finansuoti lėšų, kita dalis investicijų projektų vertės
finansuojama Bendrovės nuosavomis lėšomis“.
1.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5. Įpareigoti Bendrovę per 60 kalendorinių dienų nuo nutarimo 1 ir 2 punktuose nurodytų
investicijų įgyvendinimo dienos pateikti užpildytą derinamų investicijų įgyvendinimo ataskaitą,
nurodant informaciją apie faktiškai įgyvendintas investicijas praėjusiais kalendoriniais metais“.
2. Įpareigoti Dujų ir elektros departamento Elektros skyrių pateikti išaiškinimą dėl likutinės
vertės įvertinimo atliekant investicijų finansinį vertinimą bei laikotarpio, kuriam turi būti teikiami
įtakos kainai skaičiavimai.
2. SVARSTYTA. Investicijų projekto „AB „Achema“ elektros skirstymo sistemos
modernizavimas (IV etapas)“ derinimas.
Pranešėja – M. Budreckaitė
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
investicijų projekto „AB „Achema“ elektros skirstymo sistemos modernizavimas (IV etapas)“
derinimo“.
3. SVARSTYTA. Savivaldybės įmonės „Visagino energija“ 2019−2023 metų investicijos.
Pranešėja – G. Klovienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl savivaldybės įmonės „Visagino energija“ 2019−2023 metų investicijų“.
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4. SVARSTYTA. UAB „Akmenės energija“ 2018 metų investicijos.
Pranešėjas – A. Rupšlaukis
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. liepos 30 d. Akmenės rajono savivaldybės administracija raštu Nr. S-1899
informavo, kad su Tarybos posėdžio darbotvarke ir medžiaga susipažino, pastabų neturi ir atstovai
posėdyje nedalyvaus.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Akmenės energija“ 2018 metų investicijų“.
5. SVARSTYTA. UAB „Lazdijų šiluma“ 2018−2019 metų investicijos.
Pranešėjas – A. Rupšlaukis
Kalbėjo: A. Ciesiūnas, R. Pocius, I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl 2018 metais Lazdijų rajono savivaldybės į UAB „Lazdijų šiluma“ balansą
perduoto turto“.
2. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ 2018−2019 metų investicijų“.
6. SVARSTYTA. UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ 2018 ir 2019 metų
investicijos.
Pranešėjas – D. Rimkus
Kalbėjo: I. Žilienė
Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyrius pažymėjo, kad
2019 m. liepos 25 d. pažymoje Nr. O5E-231 aprašant investiciją Nr. 2, turi būti nurodyta, jog 2018
metais įrengta 35 vnt. nuotolinės duomenų perdavimo įrangos vietoje nurodytų 38 vnt.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ 2018 ir 2019 metų investicijų“.
7. SVARSTYTA. UAB „Šakių šilumos tinklai“ 2019 metų I pusmečio išplėstinio finansinio
pajėgumo įvertinimas.
Pranešėjas – B. Bourdon
Kalbėjo: I. Žilienė
2019 m. rugpjūčio 1 d. Šakių rajono savivaldybės administracija raštu informavo, kad
atstovai posėdyje nedalyvaus.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus pateiktam nutarimo
projektui „Dėl UAB „Šakių šilumos tinklai“ 2019 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo
įvertinimo“.
8. SVARSTYTA. 2018 metų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo,
karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų
lyginamieji rodikliai.
Pranešėjas – B. Bourdon
Kalbėjo: R. Pocius, R. Mašidlauskienė, I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
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NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl 2018 metų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto
vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų
rodiklių paskelbimo“.
2. Rekomenduoti Šilumos ir vandens departamentui ir toliau taikyti Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 8 d. posėdžio metu svarstant 2 klausimą priimtus
2018 m. lapkričio 9 d. viešojo posėdžio protokolo Nr. O2E-54 2 punkte nurodytus protokolinius
sprendimus.
9. SVARSTYTA. UAB „Žemaitijos energija“ šilumos gamybos bazinės kainos (kainos
dedamųjų) nustatymas.
Pranešėja – V. Janickienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos kainų skyriaus
pateiktam nutarimo projektui „Dėl UAB „Žemaitijos energija“ šilumos gamybos bazinės kainos
(kainos dedamųjų) nustatymo“ su redakcine pataisa – 2 punkte nurodytoje formulėje vietoje skaičiaus
„10“ įrašyti skaičių „100“.
10. SVARSTYTA. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – I. Musvicienė
2019 m. liepos 30 d. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ raštu Nr. S-19-0749 informavo,
kad su pateikta pažyma susipažino, pastabų neturi ir atstovai posėdyje nedalyvaus.
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.
11. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m.
balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų,
geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo
ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimas.
Pranešėja – G. Klovienė
Kalbėjo: A. Ciesiūnas, I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo
Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir
nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje
kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
12. SVARSTYTA. Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimas.
Pranešėjas – A. Stulpinas
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
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NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus pateiktam nutarimo
projektui „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
13. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m.
liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“
pakeitimas.
Pranešėja – M. Augustinavičienė
Kalbėjo: A. Muliarčikas, I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Tarybos vyr. patarėjo pateiktam nutarimo projektui „Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų
paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo su redakcine pataisa – pakeisti Elektros
energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 93
punktą ir jį išdėstyti taip:
„93. Aukciono dalyvio mokestis Dalyviams negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai
konstatuojamas neįvykęs aukcionas dėl Nuostatų 88.1 ir 88.2 papunkčiuose numatytų aplinkybių“.
14. SVARSTYTA. 2019 m. skatinimo kvotų paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas
0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, sąlygų aprašo patvirtinimas.
Pranešėja – M. Augustinavičienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Tarybos vyr. patarėjo pateiktam nutarimo projektui „Dėl 2019 m. skatinimo kvotų
paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių
kiekis, sąlygų aprašo patvirtinimo“.
15. SVARSTYTA. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos
įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo
paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimas.
Pranešėja – I. Zalieckienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus pateiktam nutarimo
projektui „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir
mokėjimo tvarkos patvirtinimo“.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Inga Žilienė

Gražina Songailaitė-Šilinskienė

