VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
VIEŠOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. balandžio 9 d. Nr. O2E-20
Vilnius
Posėdis įvyko 2021 m. balandžio 8 d.
Posėdžio pirmininkas – Renatas Pocius
Posėdžio sekretorė – G. Songailaitė-Šilinskienė
Dalyvavo:
Tarybos nariai – J. Makauskas, D. Jasas, M. Taparauskas
Tarybos darbuotojai – E. Tunaitis, A. Rupšlaukis, V. Janickienė, V. Davulienė,
R. Laukevičienė, L. Misevičienė, K. Gruzdys, E. Vaišnorė, R. Valatkevičienė, A. Ciesiūnas,
E. Šmaukšta, I. Musvicienė, J. Valaitis, L. Kimutytė, A. Griškonytė, E. Juozėnaitė, J. Ramanavičienė,
A. Prokopjeva, D. Slavickas, A. Daščioras, R. Keršis, S. Gavorskaitė, K. Engelgardt-Tkačuk,
Z. Lukšienė
Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovas – D. S.
AB „Klaipėdos energija“ atstovas – K. J.
AB „Suskystintos dujos“ atstovas – V. B.
UAB HELLA Lithuania atstovas – J. J.
UAB „Pramonės energija“ atstovas – G. P.
UAB „Utenos butų ūkis“ atstovas – N. V.
I DALIS (pagal 2020 m. balandžio 8 d. darbotvarkę Nr. O4-32)
Tarybos nariai vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – įtraukti papildomus
klausimus: „Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais UAB „Andopas“
išdavimo“, „Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis UAB „Andopas“
išdavimo“, „Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei
bendrovei „NESTE LIETUVA“ išdavimo“, „Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus UAB HELLA Lithuania išdavimo“, „Dėl leidimo gaminti elektros energiją LABDAROS
IR PARAMOS FONDUI VILNIAUS LENKŲ KULTŪROS NAMAMS išdavimo“.
Klausimų svarstymo eiliškumas išdėstytas žemiau pateiktoje darbotvarkėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais UAB „Andopas“
išdavimas.
2. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Ineksa“ išdavimas.
3. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais UAB „Andopas“
išdavimas.
4. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis UAB „Andopas“
išdavimas.
5. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei
bendrovei „NESTE LIETUVA“ išdavimas.
6. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB HELLA Lithuania
išdavimas.
7. Leidimo gaminti elektros energiją LABDAROS IR PARAMOS FONDUI VILNIAUS
LENKŲ KULTŪROS NAMAMS išdavimas.
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1. SVARSTYTA. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais UAB
„Andopas“ išdavimas.
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Leidimų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl leidimo verstis didmenine
prekyba nefasuotais naftos produktais UAB „Andopas“ išdavimo“.
2. SVARSTYTA. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Ineksa“
išdavimas.
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Leidimų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl leidimo plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus UAB „Ineksa“ išdavimo“.
3. SVARSTYTA. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
UAB „Andopas“ išdavimas.
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Leidimų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl leidimo verstis mažmenine
prekyba nefasuotais naftos produktais UAB „Andopas“ išdavimo“.
4. SVARSTYTA. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
UAB „Andopas“ išdavimas.
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Leidimų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl leidimo verstis mažmenine
prekyba suskystintomis naftos dujomis UAB „Andopas“ išdavimo“.
5. SVARSTYTA. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
uždarajai akcinei bendrovei „NESTE LIETUVA“ išdavimas.
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Leidimų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl leidimo verstis mažmenine
prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „NESTE LIETUVA“ išdavimo“.
6. SVARSTYTA. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB HELLA
Lithuania išdavimas.
Kalbėjo: R. Pocius
UAB HELLA Lithuania 2021 m. balandžio 8 d. raštu (reg. Nr. R1-5404) informavo apie
atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Leidimų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl leidimo plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus UAB HELLA Lithuania išdavimo“.
7. SVARSTYTA. Leidimo gaminti elektros energiją LABDAROS IR PARAMOS
FONDUI VILNIAUS LENKŲ KULTŪROS NAMAMS išdavimas.
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Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Leidimų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl leidimo gaminti elektros
energiją LABDAROS IR PARAMOS FONDUI VILNIAUS LENKŲ KULTŪROS NAMAMS
išdavimo“.
II DALIS (pagal 2020 m. balandžio 8 d. darbotvarkę Nr. O4-31)
Tarybos nariai vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – atsižvelgiant į UAB „Siuntų
logistika“ 2021 m. balandžio 7 d. raštą (reg. Nr. R1-5336), nesvarstyti klausimo „Dėl atsisakymo
išduoti „Siuntų logistika“, UAB leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis“.
Klausimų svarstymo eiliškumas išdėstytas žemiau pateiktoje darbotvarkėje.
DARBOTVARKĖ:
1. MB „Energetikų kvalifikacija“ elektros sektoriaus energetikos darbuotojų mokymo
programų derinimas.
2. UAB „Fima“ elektros sektoriaus energetikos darbuotojų mokymo programų derinimas.
3. AB „Prienų šilumos tinklai“ 2015–2020 metų investicijos.
4. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. O3E836 „Dėl UAB „Pramonės energija“ Klaipėdos kogeneracinės elektrinės šilumos gamybos bazinės
kainos (kainų dedamųjų) nustatymo“ pripažinimas netekusiu galios.
5. Skemų socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
bazinių kainų derinimas.
6. Jotainių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų bazinių kainų derinimas.
7. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E235 „Dėl Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas,
eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas ir Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. O3E-857 „Dėl Daugiabučių
namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų
patikrinimus vietoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas.
8. AB „Suskystintos dujos“ energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų
energetikos įrenginių neplaninis patikrinimas.
9. Ginčo tarp Sonatos Grakavinienės prekybos įmonės „Justinija“ ir uždarosios akcinės
bendrovės „Elektrum Lietuva“ nagrinėjimas.
1. SVARSTYTA. MB „Energetikų kvalifikacija“ elektros sektoriaus energetikos
darbuotojų mokymo programų derinimas.
Pranešėjas – E. Tunaitis
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl MB „Energetikų kvalifikacija“ elektros sektoriaus energetikos darbuotojų
mokymo programų derinimo“.
2. SVARSTYTA. UAB „Fima“ elektros sektoriaus energetikos darbuotojų mokymo
programų derinimas.
Pranešėjas – E. Tunaitis
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Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Fima“ elektros sektoriaus energetikos darbuotojų mokymo programų
derinimo“.
3. SVARSTYTA. AB „Prienų šilumos tinklai“ 2015–2020 metų investicijos.
Pranešėjas – A. Rupšlaukis
Kalbėjo: R. Pocius
Prienų rajono savivaldybės administracija 2021 m. balandžio 2 d. raštu (reg. Nr. R1-5264)
informavo apie atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
AB „Prienų šilumos tinklai“ 2021 m. balandžio 8 d. raštu Nr. 54 informavo, kad su posėdžio
medžiaga susipažino, pastabų neturi ir atstovai posėdyje nuotoliniu būdu nedalyvaus.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ 2015–2020 metų investicijų“.
4. SVARSTYTA. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 18 d.
nutarimo Nr. O3E-836 „Dėl UAB „Pramonės energija“ Klaipėdos kogeneracinės elektrinės šilumos
gamybos bazinės kainos (kainų dedamųjų) nustatymo“ pripažinimas netekusiu galios.
Pranešėja – V. Janickienė
Kalbėjo: R. Pocius
AB „Klaipėdos energija“ 2021 m. balandžio 2 d. raštu (reg. Nr. R1-5265) informavo apie
atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
UAB „Pramonės energija“ 2021 m. balandžio 8 d. raštu (reg. Nr. R1-5402) informavo apie
atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
pateiktam nutarimo projektui „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m.
rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. O3E-836 „Dėl UAB „Pramonės energija“ Klaipėdos kogeneracinės
elektrinės šilumos gamybos bazinės kainos (kainų dedamųjų) nustatymo“ pripažinimo netekusiu
galios“.
5. SVARSTYTA. Skemų socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – V. Davulienė
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl Skemų socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
bazinių kainų derinimo“.
6. SVARSTYTA. Jotainių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – V. Davulienė
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
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Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl Jotainių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
bazinių kainų derinimo“.
7. SVARSTYTA. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d.
nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto
vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisyklių patvirtinimo“
pakeitimas ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 13 d. nutarimo
Nr. O3E-857 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties
deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas.
Pranešėja – L. Misevičienė
Kalbėjo: R. Pocius
UAB „Utenos butų ūkis“ 2021 m. balandžio 6 d. raštu (reg. Nr. R1-5310) informavo apie
atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo
Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens
sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. Pritarti Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 13 d.
nutarimo Nr. O3E-857 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų
atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“.
8. SVARSTYTA. AB „Suskystintos dujos“ energetikos objektų, energetikos įrenginių ir
vartotojų energetikos įrenginių neplaninis patikrinimas.
Pranešėjas – K. Gruzdys
Kalbėjo: AB „Suskystintos dujos“ atstovas V. B., A. Prokopjeva, S. Gavorskaitė, R. Pocius
AB „Suskystintos dujos“ 2021 m. balandžio 7 d. raštu (reg. Nr. R1-5377) informavo apie
atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl AB „Suskystintos dujos“ energetikos objektų, energetikos įrenginių ir
vartotojų energetikos įrenginių neplaninio patikrinimo“ su redakcinėmis pataisomis:
1. 1 punkte vietoje „Pritarti“ įrašyti „Iš dalies pritarti“.
2. Pakeisti 2.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.3.1. parengti priemonių planą pagal kiekvienos skirstymo sistemos adresą su konkrečiais
įvykdymo terminais, siekiant užtikrinti elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių veikimą ir
imtis priemonių jo įgyvendinimui;“.
9. SVARSTYTA. Ginčo tarp Sonatos Grakavinienės prekybos įmonės „Justinija“ ir
uždarosios akcinės bendrovės „Elektrum Lietuva“ nagrinėjimas.
Pranešėja – E. Vaišnorė
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Atmesti Sonatos Grakavinienės prekybos įmonės „Justinija“ (toliau – Pareiškėja)
reikalavimus anuliuoti UAB „Elektrum Lietuva“ Pareiškėjai taikomą mokestį už elektros energijos
pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą kaip nepagrįstus.
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2. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti Tarybos
nutarimu.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Renatas Pocius

Gražina Songailaitė-Šilinskienė

